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Z okazji zakończenia roku szkolnego 2012/2013

wszystkim uczniom i przedszkolakom

życzę wesołych, słonecznych i bezpiecznych wakacji, miłego wypoczynku,

wielu chwil wartych wspomnień oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

Pracownikom oświaty składam najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną pracę, 

życząc jednocześnie, by nadchodzący okres wakacji był czasem radości i odpoczynku.

W sierpniu rycerze zawładną Dankowem! s. 3

Gminne inwestycje  s. 6-8

Powiatowy Dzień Strażaka s.13

Prawdziwe skarby Ziemi  
Lipskiej s. 18-19

Z prac Rady Gminy s. 5

Wójt Gminy Lipie                                                                                                                                  
Bożena Wieloch

Zobacz więcej na stronie: www.lipie.pl

Mamy swojego Orlika!
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W skrócie
Twórczy przedszkolak

Z dniem 1 września 2013r. gmina Lipie przystępuje do 
realizacji projektu dofinansowanego ze środków Unii Europej-
skiej w ramach POKL, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.1, Zmniejsze-
nie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkol-
nej, na kwotę 743 360,00 zł. –Cieszę się, że projekt, wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom wielu rodziców, umożliwi wydłużenie 
bezpłatnego pobytu wychowanków  we wszystkich przedszkolach 
Gminy Lipie do 8 godzin, zamiast dotychczasowych 5. Będę prosiła 
Radę Gminy o uchylenie uchwały o odpłatności za  pobyt w przed-
szkolu – mówi Wójt, Bożena Wieloch.

Projekt zakłada ponadto wprowadzenie dodatkowych 
zajęć umuzykalniających, plastycznych, teatralnych oraz z języ-
ka angielskiego. Przewidziane są również zajęcia specjalistyczne 
z logopedą, pedagogiem i psychologiem.  Twórcy projektu za-
planowali także cykl warsztatów psychologiczno-pedagogicz-
nych, wspierających rodziców w procesie wychowawczym.

Z funduszy „Twórczego przedszkolaka w Gminie Lipie” 
zostaną zakupione meble dla przedszkoli, 3 tablice interaktyw-
ne oraz pomoce do różnorodnych zajęć. Informacji na temat za-
pisów do uczestnictwa w projekcie udzielą dyrektorzy poszcze-
gólnych placówek na początku nowego roku szkolnego.

*** 

Firma PROTONET przygotowuje się obecnie do ostat-
niego etapu prac monterskich na terenie Gminy Lipie. Prace 
będą polegały na podłączaniu działek do światłowodowej sieci 
internetowej. 

Prace powinny ruszyć w drugiej połowie sierpnia. Aby 
sfinalizować proces uzbrojenia posesji w przyłącze światłowo-
dowe, usługodawca skontaktuje się z każdym mieszkańcem, 
który wyraził wolę uzbrojenia swojej działki.  Pierwsze zapisy 
były dokonywane podczas spotkań wiejskich. Dla mieszkańców, 
którzy nie byli na zebraniach  lub później podjęli decyzję, firma 
przygotowała specjalne formularze rejestracyjne, które są dołą-
czone do niniejszego biuletynu. Wypełniony formularz można 
przesłać na adres siedziby firmy lub zostawić w Urzędzie Gminy 
w Lipiu. Zapisać można się także elektronicznie, na formularzu 
zamieszczonym na stronie usługodawcy:  www.protonet.pl lub 
telefonicznie, dzwoniąc pod numer 695-193-191. Jak infor-
muje przedstawiciel firmy, Marcin Ludyga, każdy, kto chciałby 
podłączyć się na promocyjnych warunkach, tj. w cenie 1 zł za 
przyłącze, musi podjąć decyzję i wyrazić wolę podłączenia do 
końca sierpnia 2013 r. Dodatkowo dla tych, którzy zgłoszą chęć 
uzbrojenia działki do końca sierpnia firma przygotowała spe-
cjalną promocję.  Z terenu gmin objętych projektem, czyli Lipia, 
Opatowa i Krzepic zostanie wylosowanych 1200 osób, które 
przez 2 lata będą korzystać z internetu bez żadnych opłat abo-
namentowych.  

***

Podatek rolny pobierany na terenie Gminy Lipie jest 
drugim pod względem wielkości dochodem własnym, który 

zasila nasz gminny budżet. Roczny wymiar podatku szacuje się 
na kwotę około 438.000,00 zł. Dla porównania koszty oświetle-
nia ulicznego w 2012 roku wyniosły 475.298,00 zł.   

***

W obronie pogotowia

Prawie 2.000 osób z terenu Gminy Lipie wyraziło sta-
nowczy sprzeciw wobec projektu Wojewódzkiego Planu Dzia-
łania Sytemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, który 
zakłada m.in. likwidację rejonu operacyjnego w Kłobucku. Pod-
pisy zbierano w kwietniu br. W dniu 17 maja 2013 r. Rada Gmi-
ny Lipie podjęła uchwałę, w której wyraziła stanowczy sprzeciw 
wobec założeń Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Pań-
stwowego Ratownictwa Medycznego dla Województwa Ślą-
skiego

***

Od 1 stycznia do 26 czerwca 2013 r. miały miejsce 
42 awarie wodociągowe.  Ilość awarii w poszczególnych miej-
scowościach wynosiła: Albertów – 1, Danków – 4, Julianów – 2, 
Kleśniska – 2, Lipie – 7, Napoleon – 2, Natolin – 1, Parzymiechy – 
11, Troniny – 2, Wapiennik – 2, Zbrojewsko – 1, Zimnowoda – 7. 
Łączna kwota kosztów, jakie poniosła gmina w związku z usu-
waniem awarii wynosi: 34.201,66 zł. Najważniejsze przyczyny 
awarii to: stary wodociąg, stare przyłącza wodociągowe, brak 
prądu, wyładowania atmosferyczne, powódź.

***

We wszystkich sołectwach gminy zakończyły się zebra-
nia wiejskie, trwały od 10 do 21 czerwca 2013 r. Na zebraniach 
omawiano wdrożenie przepisów nowej ustawy śmieciowej, spo-
soby postępowania ze zwierzyną łowną,  odbyły się konsultacje  
w sprawie monitoringu wizyjnego, a przedstawiciel firmy Pro-
tonet omówił zasady działania internetu szerokopasmowego. 
Sołtysi przedstawiali sprawozdanie z działalności rady Sołec-
kiej za rok 2012r. oraz sprawozdanie z wykonania funduszu so-
łeckiego za poprzedni rok. Mieszkańcy zgłaszali wstępne pro-
pozycje zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 
rok 2014. Wzorem roku ubiegłego sołtysi otrzymają informacje  
w zakresie realizacji zgłoszonych na zebraniach wniosków,  
a pracownicy urzędu wykorzystają je w planie swojej pracy. 

***

Przeciw przemocy w Gminie Lipie

10 czerwca 2013 r. został rozstrzygnięty konkurs  
w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek Sa-
morządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdzia-
łania Przemocy w Rodzinie”. Z tego tytułu Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Lipiu otrzyma z Ministerstwa Pracy  
i Polityki Społecznej dofinansowanie na realizację projektu 
pn. „Przeciw przemocy w Gminie Lipie”. Łączna wartość 
projektu wyniesie 16.600,- zł, w tym dofinansowanie 
13.000,-zł, wkład własny gminy to 3.600,-zł. Priorytetem pro-
jektu jest podejmowanie działań mających na celu poprawę 
sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie.
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W sierpniu rycerze 
zawładną  

Dankowem !
Trwają przygotowania do kolejnej edycji Jarmarku 

nad Liswartą „ Dobre, bo swojskie”. W tym roku imprezę 
zaplanowano na 17 i 18 sierpnia. Na czas Jarmarku przygo-
towano wiele różnorodnych atrakcji. Podczas dwudniowej 
imprezy odwiedzający zobaczą ciekawy program artystycz-
ny, w tym liczne koncerty, ale podobnie jak w roku ubie-
głym, wiele będzie się działo także poza sceną. 

Kto w tym roku zawładnie dankowską estradą? Przede 
wszystkim lokalne talenty, ponieważ zasadniczym celem orga-
nizacji tej imprezy jest promocja twórców działających na te-
renie naszej gminy oraz najbliższego regionu. Wystąpią m.in.: 
Jantarki w koncercie piosenek Maryli Rodowicz oraz najwięk-
szych przebojów legendarnej grupy Boney M, zespół The Ada-
pters, zespół Peron 95, zespół śpiewaczy Czeremcha, Dziecięco- 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Lipia, grupa wokalna Stokrotka,  
laureaci konkursu „Cały powiat śpiewa z nami” oraz Justyna 
Markiewicz,  solistka MOK w Kłobucku a także Iga Kozacka  
i Magdalena Dłubak, uczestniczki programu Bitwa na głosy. 
Nie zabraknie jednak uznanych gwiazd naprawdę dużego for-
matu. Zaproszenie do udziału w tegorocznej imprezie przyjął 
zespół 2 plus 1, który wystąpi w niedzielę o godz. 17.00. 
Grupa ma na swoim koncie dziesięć albumów studyjnych, pre-
stiżowe nagrody oraz liczne koncerty, zarówno w kraju jak i za 
granicą. Chociaż czas jej największej popularności przypada na 
lata 70 i 80 ubiegłego wieku, to 2 plus 1 wciąż pozostaje jedną  
z najpopularniejszych polskich grup muzycznych, a takie prze-
boje jak „Chodź, pomaluj mój świat”, „Windą do nieba”, „Wsta-
waj, szkoda dnia” czy „Iść w stronę słońca” niezmiennie  zachwy-
cają ponadczasowymi tekstami i łatwo wpadającymi w ucho 
melodiami.  

Podobnie jak w ubiegłym roku impreza będzie zloka-
lizowana w otoczeniu murów XV- wiecznego zamku obron-
nego w Dankowie, do którego przybywało niegdyś wiele waż-
nych osobistości w tym królowie i książęta. Był tu m.in. Leszek 
Biały, Henryk Brodaty, Bolesław Wstydliwy, Bolesław zwany 
Pobożnym, Henryk Wrocławski i Władysław Opolski. W 1267 r. 
arcybiskup gnieźnieński zwołał do Dankowa synod prowincjal-
ny. Warto także wspomnieć o hetmanie Stefanie Czarnieckim, 

znanym z polskiego hymnu narodowego oraz wielu ówcze-
snych senatorach. Źródła historyczne mówią także, że w 1607 
roku, przez 3 miesiące w Dankowie gościł sam król Zygmunt 
III Waza wraz z całym dworem, natomiast król Jan Kazimierz  
z małżonką Marią Ludwiką i dworem przyjeżdżał do Dankowa 
nawet kilka razy i właśnie stąd w latach 1657, 1665 i 1667 wy-
dawał uniwersały.  Przypomnijmy, że wielkim budowniczym 
zamku w Dankowie był właściciel tutejszych ziem, Stanisław 
Warszycki, herbu Habdank, który piastował w ówczesnej Polsce 
wiele znamienitych funkcji. Był przede wszystkim kasztelanem 
krakowskim i pierwszym senatorem Rzeczpospolitej w czasach 
potopu szwedzkiego, ale także wojewodą mazowieckim i san-
domierskim, starostą piotrkowskim i miecznikiem łęczyckim. 

W 1650 roku kasztelan ufortyfikował   Danków, two-
rząc z niego prawdziwą twierdzę. Otoczył posiadłość wałami  
i murem obronnym z bastionami oraz fosą, która po napełnieniu 
wodą z pobliskiej Liswarty sprawiała, że zdobycie zamku stawa-
ło się prawie niemożliwe. Jako światły i wykształcony za granicą 
człowiek zakładał w swych majątkach stawy, budował kanały, 
tworzył cegielnie, rozwijał tkactwo, garncarstwo oraz popie-
rał handel. Gdy w czasie potopu Szwedzi zajęli zamek w Pilicy 
i osadzili w nim załogę pod dowództwem Lindorna, Warszyc-
ki zamek przejął, a potem odpędził Szwedów spod Dankowa,  
a także wyparł nieprzyjacielską załogę z Krzepic.  Warszycki miał 
też swoje niepodważalne zasługi w obronie Jasnej Góry przed 
heretyckim najeźdźcą. Zanim bowiem nieprzyjacielskie wojska 
najechały na Częstochowę, potajemnie dostarczył do klasztoru 
ojców paulinów 12 armat i stado bydła. W dowód wdzięczności 
za zasługi w obronie tego świętego dla każdego Polaka miejsca 
zarówno on, jak i jego żona, spoczęli po śmierci w podziemiach 
Jasnej Góry. Epitafium kasztelana można zobaczyć przy wejściu 
do kaplicy cudownego obrazu NMP, natomiast Helena Warszyc-
ka, według dostępnych źródeł historycznych, jest jedyną kobie-
tą, której płyta nagrobna znajduje się w ścianie tejże kaplicy.  

Właśnie do tej jakże bogatej historii Dankowa na-
wiązywać będzie tegoroczna sceneria Jarmarku nad Liswar-
tą, począwszy od jego lokalizacji w otoczeniu ruin dawnej 
dankowskiej twierdzy po dekoracje i program artystycz-
ny.  Wszyscy, którzy 17 i 18 sierpnia przybędą do Dankowa, 
przeniosą się na dwa dni w czasy historycznej świetności tu-
tejszych ziem. W bogatej scenografii obozowiska rycerskiego 
na całe rodziny czekać będą niecodzienne zabawy plebejskie. 
Kilkuosobowy zespół osób w średniowiecznych strojach, przy 
wykorzystaniu sprzętów obozowych i wyposażenia, zapewni 
wiele niezapomnianych wrażeń. Będą igraszki z katem, mły-
nek rycerski, turniej silnej ręki, walki na worki na równoważni, 
pieczenie podpłomyków, strzelanie z łuków historycznych do 
tarcz, rzucanie włócznią, rzut podkową oraz wiankiem na miecz 
i wiele, wiele innych.  Przewidziano także zwiedzanie obozu  
i oglądanie replik średniowiecznych rycerskich namiotów, eks-
pozycji broni dawnej, torów łuczniczych i rzutu włócznią oraz 
kolorowych palików, blanek i innego sprzętu obozowego. Bę-
dzie można również sfotografować się w rycerskim uzbrojeniu.  

  Przez dwa dni odbywać się będą liczne turnieje  
i walki rycerskie, podczas których rycerze będą walczyć na-
prawdę atakując się z pełną siłą i dynamiką. Historyczna podróż  
w czasie sprawi, że w sobotę będziemy świadkami prawdzi-
wej średniowiecznej bitwy. Nieprzyjaciel z niespotykaną siłą
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z gminnych Kół Gospodyń Wiejskich. Natomiast w niedzielę, 
po bohaterskiej obronie Dankowa przed Szwedami, każdy, kto 
„żyw” posili się wzmacniającym Gulaszem Pobitewnym. Goście 
Jarmarku nad Liswartą przez cały czas jego trwania będą mogli 
degustować zdrową żywność pochodzącą z okolicznych gospo-
darstw ekologicznych. 

  W programie Jarmarku nie zabraknie gier i zabaw dla 
najmłodszych. Na wszystkie dzieci czekać będzie wesołe mia-
steczko i Zaczarowana kraina. Będą dmuchane zamki i zjeżdżal-
nie, karuzele, przejażdżki kucykiem, malowanie twarzy, zabawy 
z kredkami i bańkami mydlanymi oraz zabawy taneczne i liczne 
konkursy. 

- Pierwszy Jarmark nad Liswartą spotkał się z ogromnym 
zainteresowaniem i ciepłym przyjęciem zarówno ze strony miesz-
kańców naszej gminy jak i licznie przybyłych z sąsiednich regionów 
gości.  Mamy nadzieję, że jego tegoroczna edycja okaże się dla 
wszystkich równie atrakcyjna.  Warto przypomnieć, że organizacja 
ubiegłorocznego Jarmarku była możliwa dzięki dofinansowaniu 
pozyskanemu z Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa 
Śląskiego oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.  Także w tym roku nasza gmi-
na poczyniła starania, aby takie dofinansowanie otrzymać. Pa-
miętamy także o pomocy lokalnych sponsorów, którym jeszcze raz 
serdecznie dziękujemy – mówi Wójt, Bożena Wieloch.  

Na czas imprezy, która jest niewątpliwie wielkim 
przedsięwzięciem logistycznym, zabezpieczyliśmy już namioty, 
opiekę medyczną, obsługę sanitarną oraz liczne stoiska, w tym 
gastronomiczne. Będzie także w pełni profesjonalna scena, od-
powiednie nagłośnienie i oświetlenie.  

Danków nad Liswartą czeka na swoich gości!  Zapraszamy!
Agnieszka Kotynia

zaatakuje dankowską warownię. Spłoną wybudowane wcze-
śniej specjalnie na tę okazję drewniane chaty i rozgorzeje bezli-
tosna walka na miecze, topory, buzdygany, a nawet halabardy. 
W bitwie wezmą udział również łucznicy i strzelcy odstrzeliwu-
jąc się z broni czarnoprochowej: piszczeli oraz hakownic. W nie-
dzielę natomiast zaprosimy do obejrzenia inscenizacji bohater-
skiej obrony Dankowa przed Szwedami. 

Gwarantujemy nie tylko zwycięstwo polskich rycerzy, 
wspomaganych przez oddziały chłopskie, ale i świetną zaba-
wę. Dociekliwym miłośnikom historii spieszymy wyjaśnić, że  
w rzeczywistości takowej bitwy najprawdopodobniej nigdy nie 
stoczono. Być może dlatego, że jak mówią jedni, Szwedzi po 
krzepickiej przegranej zrezygnowali z ataku na Danków, gdyż 
tutejszy zamek był dwa razy silniejszy niż zamek w Krzepicach, 
a może jak chcą inni, bogacz Warszycki zachęcił ich do odstą-
pienia od swej siedziby w sposób znacznie bardziej prozaiczny, 
bo brzęczącymi talarami. Tego do końca nie wiemy, ale mamy 
nadzieję, że pokaz rycerskich umiejętności, uzupełniony o pre-
zentację konnych tradycji kawaleryjskich, w całej krasie ukaże 
ciekawe dziedzictwo historyczne naszej gminy. 

Gmina Lipie ma także atrakcyjne nowoczesne obli-
cze, dlatego amatorów aktywnego spędzania wolnego czasu 
zachęcamy do „sprawdzenia oka” na strzelnicy paintballowej, 
obejrzenia niespotykanych samochodów, pokazu tresury psów 
obronnych oraz magicznego ogniowego show, podczas które-
go tancerze stworzą niepowtarzalny spektakl z wykorzystaniem 
płonących pochodni, mieczy oraz ognistych węży sypiących 
iskrami i zachwycą nas połykaniem ognia, żonglowaniem pło-
nącymi łańcuchami, kijami, obręczami i wachlarzami. 

Na Jarmarku z pewnością znajdzie się także coś dla 
miłośników sztuki i rękodzieła artystycznego. Na licznych 
stoiskach będzie można obejrzeć i zakupić ręcznie robioną 
biżuterię, wyroby ceramiczne, wyroby szydełkowe, piękne 
hafty, wiklinowe kosze, a także obrazy, rzeźbę czy  artystycz-
ne wyroby z metalu. Tym, którzy zechcą spróbować swoich sił  
w rękodzielnictwie damy szansę wykonania własnych dzieł sztu-
ki użytkowej pod fachowym okiem garncarza-ceramika, kowala  
i artysty zajmującego się robieniem witraży.

 Smakoszy i koneserów potraw regionalnych za-
praszamy na sobotnią degustację wyrobów tradycyjnej sztu-
ki kulinarnej. Na „swojskim stole” znajdą się pyszne pierogi  
z pieca, ziemniaki nadziewane kaszą i grzybami, chleb ze smal-
cem, tradycyjne ciasta i inne smakołyki, które przygotują panie  

Bezpłatna mammografia
Zbadaj się i zyskaj spokój o własne zdrowie!  

FADO Centrum Usług Medycznych zaprasza wszystkie 
mieszkanki Gminy Lipie w wieku 50-69 lat na bezpłatne 
badania mammograficzne piersi. Badania są finansowa-
ne przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach Popula-
cyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

Panie nieobjęte programem lub w wieku do 50 lat lub 
powyżej 69 roku życia, jednak nie młodsze niż 35 lat, 

mogą również wykonać badanie odpłatnie. Cena bada-
nia wynosi 80 zł.

Badania odbędą się 24 lipca 2013r. na placu przy Spółdziel-
czym Kombinacie Rolno-Spożywczym, ul. Dworska 1. 

Rejestracja na badanie odbywa się drogą telefoniczną 
pod nr tel: 801 080 007 lub 58 666 2 444
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Z prac Rady Gminy
W okresie od marca do czerwca odbyły się dwie se-

sje Rady Gminy. Podczas posiedzeń radni podjęli 19 uchwał, 
w tym uchwałę o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy 
Lipie za rok 2012.

 Absolutorium dla Wójta. Zgodnie z ustawą o samo-
rządzie gminnym, kompetencja w zakresie udzielania absoluto-
rium należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy. Udzielenie 
absolutorium oznacza pozytywną opinię o wykonaniu budżetu 
i innych planów finansowych za poprzedni rok, zarówno pod 
kątem poprawności rachunkowej, rzetelności, jak i kompletno-
ści przedstawionych danych.

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Lipie, która odby-
ła się 27 czerwca 2013 roku, radni podjęli uchwałę o udziele-
niu absolutorium Wójtowi, Bożenie Wieloch z tytułu wykonania 
budżetu za rok 2012. Głosowanie nad absolutorium dla Wójta 
poprzedzone było odczytaniem pozytywnych opinii Komisji Re-
wizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Na 
tej podstawie radni przystąpili do głosowania, 14 głosami „za” 
i 1 głosem „wstrzymującym się” udzielili absolutorium Wójtowi 
za 2012 rok.

W trakcie obrad radni podjęli także uchwały doty-
czące m.in.:

−	 przyjęcia „Programu Rodzina Plus w Gminie Lipie na lata 
2014-2018”;

−	 zajęcia stanowiska dotyczącego wdrożenia Planu Działania 
Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na tere-
nie Województwa Śląskiego; 

−	 utworzenia świetlic wiejskich w Albertowie, Grabarzach, Kle-
śniskach, Natolinie, Stanisławowie i Wapienniku oraz uchwa-
lenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie Gminy Lipie;

−	 poparcia stanowiska Zarządu Śląskiego Związku Gmin  
i Powiatów w sprawie projektu Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  
(z kwietnia 2013 r.);

−	 przystąpienia do realizacji projektu pt. „Badam – wiem wię-
cej” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.5 „Oddolne inicjaty-
wy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki;

−	 wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego będącego 
własnością Gminy Lipie położonego w Lipiu;

−	 wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych będących 
własnością Gminy Lipie położonych w Parzymiechach;

−	 wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych będących 
własnością Gminy Lipie położonych w Zbrojewsku;

−	 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Lipiu za 2012 rok;

−	 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Lipiu za 2012 rok;

−	 zmian załącznika do Uchwały Nr XXXIV/294/2012 Rady Gmi-
ny Lipie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych na 2013 rok.

Karolina Kapral

Wójt Gminy Lipie 
przypomina, że w okresie od 1 do 31 sierpnia 2013r. będą 

przyjmowane wnioski 

o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napę-
dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT za zakupiony 
olej napędowy (lub ich kopie), wystawione w okresie 6 mie-
sięcy przed terminem złożenia wniosku, tj. od 1 lutego do 31 
lipca 2013r. Faktury VAT muszą być wystawione na wniosko-

dawcę, czyli właściciela lub dzierżawcę gruntów rolnych.

Limit zwrotu podatku w 2013r. wynosi 81,70 zł x ilość ha 
użytków rolnych

Kwota zwrotu podatku zależy od:
1. Ilości zakupionego oleju napędowego (na podstawie zgro-
madzonych faktur VAT) – max. 86 litrów na 1 ha użytków rol-
nych.

2. Wysokości ustalonej na dany rok stawki zwrotu podat-
ku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego (w roku 2013 
stawka zwrotu podatku wynosi 0,95 zł  na 1 litr oleju  - 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2012r.) .

3. Wysokości rocznego limitu (81,70 zł za 1 hektar)  ustalonego 
dla rolnika w zależności od:

•	 ilości posiadanych użytków rolnych będących w posiada-
niu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej  
w ewidencji gruntów i budynków wg stanu na dzień 1 lute-
go danego roku,

•	 stawki zwrotu podatku akcyzowego.

 Przy ustalaniu rocznego limitu nie bierze się pod uwagę: 
1. Gruntów rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej  

(tj. zaprzestanie nastąpiło na podstawie decyzji o wyłącze-
niu gruntów z produkcji rolnej).

2. Gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
innej niż rolnicza (tj. innej niż produkcja roślinna i zwierzęca).

Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Lipie w po-
koju nr 6, tel. 34/ 318 80 32-35 wew. 43.

Dodatkowe informacje w sprawie zwrotu podatku ak-
cyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzysty-
wanego do produkcji rolnej na 2013r. dostępne są na stronie 

internetowej Ministerstwa Rolnictwa : www.minrol.gov.pl
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Sezon inwestycyjny  
w pełni

Remont budynku Szkoły Podstawowej w Lipiu. 

Trwają prace związane z remontem budynku Szkoły 
Podstawowej w Lipiu. Do tej pory wymieniono strop nad par-
terem i nad pierwszym piętrem, nadbudowano budynek o sale 
lekcyjne w poddaszu, wymieniono dach oraz zamontowano 
stolarkę okienną. Ekipa skazanych skuła wszystkie stare tynki, 
poszerzyła otwory drzwiowe, wykuła otwory pod instalację elek-
tryczną, rozburzyła ścianki działowe w toaletach, zerwała podło-
gi na parterze i wyrównała powierzchnię ścian. Na pierwszym 
piętrze oraz na poddaszu ułożono już instalację elektryczną.   
Kondygnacje te są już przygotowane do położenia tynku wła-
ściwego. Instalacja elektryczna na parterze zostanie ułożona 
po wcześniejszych ustaleniach dotyczących adaptacji parteru 
na przedszkole. Prace kosztowały gminę ok. 800.000,00 zł,  
z czego środki zewnętrzne pozyskane na remont to prawie ok. 
380.000,00 zł. W miarę posiadanych środków prace będą trwa-
ły nadal i obejmą budowę instalacji wod.-kan. i c.o. oraz prze-
prowadzenie prac wykończeniowych.

Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik 2012

Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipiu powstał 
kompleks sportowo-rekreacyjny, w skład którego wchodzą: bo-
isko piłkarskie o wymiarach 30m x 62m (pole gry 26m x 56m), 
boisko wielofunkcyjne do koszykówki, tenisa ziemnego i piłki 
siatkowej o wymiarach 19,1m x 32,1m (pole gry 15,1m x 28,1m), 
oraz budynek sanitarno-szatniowy. Boiska i budynek są ogro-
dzone i oświetlone. Całkowity koszt inwestycji wraz z projektem 
i nadzorem  inwestorskim wyniósł 1.112.649,00 zł, w tym koszt 
samego wykonania to 1.084.640,57 zł. 

Wymiana wodociągu z rur azbestowo-cementowych 
na rury PE w miejscowościach: Stanisławów- Lindów-Julia-
nów 

Gmina pozyskała na inwestycję środki z PROW. W drodze 
przetargu wybrano wykonawcę zadania, którym została firma 
WOD-KOP z Albertowa. Prace rozpoczną się w sierpniu br. a za-
kończą w roku 2014. Na odcinku 3,9 km wymieniona zostanie 
sieć wodociągowa oraz ok. 150 sztuk przyłączy wodociągowych. 
Koszt robót wyniesie 900.360,00 zł. Wybrana w drodze prze-
targu firma wybuduje sieć wodociągową, a pracownicy Urzędu 
Gminy Lipie - Marian Fiszer i Jacek Nicpoń, wykonają przekładki 
przyłączy wodociągowych od granicy posesji do budynku, przy 
czym wykonanie wykopu oraz przekłucia przez fundament bu-
dynku, które są niezbędne do wykonania przyłącza, pozostaną 
w gestii właściciela posesji. 

Budowa drogi dojazdowej do pól - ul. Reformy Rol-
nej w Parzymiechach. 

Wybrano już wykonawcę dokumentacji projektowej 
na budowę drogi w Parzymiechach, w lipcu zostanie wybrany 
wykonawca robót. Prace rozpoczną się pod koniec sierpnia br. 
Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Gmina otrzymała na ten 
cel 197.400,00 zł. 

Przebudowa drogi gminnej - ul. Stawowa w Parzy-
miechach

Wykonano już dokumentację projektową i wyłoniono wy-
konawcę prac. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu prze-
targowym złożyła firma „POLDEK” z  Kłobucka. Prace obejmą 
wykonanie podbudowy tłuczniowej, korytek ściekowych, rowu 
oraz nakładki asfaltowej na długości 600 m. Koszt prac wyniesie 
283.000,00 zł. Termin zakończenia inwestycji planowany jest 
na koniec sierpnia br. Środki na przebudowę drogi pozyskano  
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w ramach promesy dota-
cyjnej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Przebudowa drogi gminnej Danków (Góry)

Trwają prace przy przebudowie drogi gminnej w Dan-
kowie. Wykonawcą prac jest firma RAD-TOM z Herb. Prace ob-
jęły wykonanie podbudowy, krawężników, korytek ściekowych, 
zjazdów z kostki brukowej oraz nakładki asfaltowej na długości 
450 m. Zakończenie robót zaplanowano na lipiec br. Koszt prac, 
łącznie z dokumentacją i nadzorem inwestorskim i archeologicz-
nym, wyniósł 419.000,00 zł. Środki na przebudowę pozyskano 
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w ramach promesy dota-
cyjnej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Budowa chodnika sposobem gospodarczym w Albertowie

Dokumentacja chodnika została wykonana w  2012 roku  
z środków funduszu sołeckiego. W  bieżącym roku planowane 
jest wykonanie chodnika od początku miejscowości od strony 
Lipia do przystanku przy skrzyżowaniu z drogą prowadzącą do 
Chałkowa, tj. na długości 900 m. Prace rozpoczną się na przeło-
mie lipca i sierpnia. 

Dokończenie budowy chodnika w Rębielicach Szla-
checkich 

Przedsięwzięcie zostanie wykonane w ramach środków  
z funduszu sołeckiego, dokumentację wykonano w poprzed-
nim roku. Kolejny etap budowy chodnika obejmie odcinek od 
wyremontowanej w  ubiegłym roku części chodnika w stro-
nę Szyszkowa. Wykonanie prac zaplanowano na przełomie 
sierpnia i września br. W tym roku Gmina wyda na inwestycję 
środki zaplanowane na ten cel w ramach funduszu sołeckiego, 
tj. 15.660,61zł

Remont chodnika w Zbrojewsku
Na przełomie sierpnia i września br. zostanie wykona-

ny remont istniejącego chodnika. Betonowe płyty zostaną 
zastąpione kostką brukową, w ramach prac będą także wymie-
nione krawężniki i obrzeża chodników. Remont obejmie 300 
mb chodnika.W tym roku zaplanowano na inwestycję środki  
z  funduszu sołeckiego, tj. 10.660,67zł.
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Budowa chodnika w Rozalinie

Przedsięwzięcie jest realizowane sposobem gospodar-
czym.  Dokumentacja projektowa została wykonana w 2010 
roku ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Rozalin.  
Chodnik budowany jest na  całej długości wsi po jednej stro-
nie drogi, jego długość to 778 mb. Koszt zadania wyniesie ok. 
55.000,00 zł. Gdyby w tym roku nie rozpoczęto budowy chod-
nika, projekt i pozwolenia straciłyby ważność.

Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Stanisła-
wowie

24.06.2013 r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 
ogłosił przetarg na wykonanie termomodernizacji Ośrodka 
Zdrowia w Stanisławowie. Do końca wakacji planuje się wyko-
nanie następujących prac: wymiana pozostałej niewymienionej 
stolarki okiennej drewnianej na nową z PCV; drobne prace wy-
burzeniowe, murarskie, tynkarskie, malowanie barierek; termo-
modernizacja budynku styropianem o gr. 10 i 8 cm z wyprawą 
z tynku silikonowego i mozaikowego; wymiana rynien, rur spu-
stowych, obróbek blacharskich, pokrycie dachu papą termo-
zgrzewalną nawierzchniową o gr. 5,2 mm; wymiana instalacji 
odgromowej.  ZOZ Kłobuck jest właścicielem części parterowej 
budynku, część na I piętrze jest własnością Gminy Lipie, która 
dofinansuje prace termomodernizacyjne. Na termomoderniza-
cję gmina przeznaczyła 30.000,00 zł, z czego 10 000,00 zł to do-
finansowanie termomodernizacji parteru, natomiast 20 000,00 
zł stanowią koszty termomodernizacji I piętra. 

Remont budynku szkoły w Lindowie

 Od połowy maja br. trwają prace remontowe w budynku 
szkoły w Lindowie. Są wykonywane sposobem gospodarczym 
przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 
oraz skazanych.  W ramach remontu przebudowana zostanie 
kuchnia, powstanie pomieszczenie przeznaczone na jadalnię, 
powiększone zostaną sale lekcyjne, a część pomieszczeń szko-
ły zostanie zaadoptowana pod przedszkole. Remont obejmie 
także wymianę okien zakupionych ze środków zgromadzonych 
przez Radę Rodziców. Planowany termin zakończenia prac re-
montowych to koniec sierpnia.

Budowa chodnika na placu szkolnym w Parzymiechach

Sposobem gospodarczym zostanie wybudowany chodnik  
o długości ok. 40 m i szerokości ok. 4 m. Prace  rozpoczną się  
w drugiej połowie lipca br.

Budowa placu zabaw w Lipiu

Trwają prace przy wykonywaniu dokumentacji projektowej 
placu zabaw, który powstanie przy Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Lipiu. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 127.550,00 
zł. Na realizację inwestycji Gmina otrzymała dofinansowanie 
w ramach Rządowego Programu – „Radosna Szkoła” w kwocie 
63.775,00 zł, budowa placu zostanie dofinansowana również 
z funduszu sołeckiego miejscowości Lipie na rok 2013. Do 
dyspozycji najmłodszych mieszkańców naszej gminy będą 
m.in.: dwie zjeżdżalnie, wejście linowe, tunel linowy, ścianka 
linowa – pajęczyna, ścianka wspinaczkowa, karuzela i dwie huś-
tawki. 3 lipca 2013 ogłoszono przetarg na wykonanie inwestycji.

Remont i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu

Gmina Lipie otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego w Kato-
wicach dofinansowanie do remontu Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Lipiu w kwocie 432.359,00 zł. Prace obejmą docieplenie 
budynku wraz z wykonaniem nowej elewacji, wymianę okien  
i drzwi oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania  
i instalacji elektrycznej. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ok. 
820.000,00 zł. Wykonanie prac zaplanowano na wiosnę przy-
szłego roku. 

Wymiana dachu na budynku komunalnym w Lipiu

W najbliższym czasie rozpoczną się prace związane z wy-
mianą dachu na budynku komunalnym w Lipiu, ul. Stawowa 
1. Budynek zostanie pokryty papą termozgrzewalną. 4 lipca 
2013r. wystosowano zapytanie o cenę do oferentów. Pokry-
cie budynku blachą zdemontowaną ze Szkoły Podstawowej  
w Lipiu obecnie jest niemożliwe ze względu na konieczność 
przebudowy więźby dachowej. 

Remont pomnika w Parzymiechach

Gmina Lipie przeprowadza remont pomnika poświęcone-
go mieszkańcom Parzymiech i Zimnowody zamordowanym  
w czasie II wojny światowej. W ramach prac pomnik zostanie 
odnowiony, będą też wykonane nowe tablice z nazwiskami 
ofiar. Koszt robót wyniesie 13.460,00 zł i będzie w całości sfi-
nansowany ze środków pozyskanych z Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa. Zakończenie prac planowane jest do końca 
września 2013 roku. 

Remont sieci transformatorowej

Zakład Energetyczny TAURON wykonał w Dankowie inwe-
stycję polegającą na demontażu istniejącej stacji transforma-
torowej S-329 „Danków Młyn” i budowie nowej słupowej stacji 
transformatorowej z włączeniem do sieci SN i nN oraz komplek-
sowej modernizacji sieci niskiego napięcia w m. Danków. Łącz-
ny koszt inwestycji to 196.800,00 zł. Dyrektor Oddziału TAURON 
Dystrybucja w Częstochowie w lipcu br. określi termin realizacji 
zadania pn. Budowa i włączenie do sieci SN i nN stacji transforma-
torowej „Zbrojewsko 2” wraz z modernizacją części obwodu linii 
napowietrznej niskiego napięcia.

Protokołami szkód, jakie powstały w wyniku zdarzeń 
noszących znamiona klęski żywiołowej w 2012 i 2013 roku 
(deszcz nawalny i powódź) zgłoszono do Wydziału Bezpieczeń-
stwa iZarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódz-
kiego uszkodzenia:
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We wrześniu rusza nabór 
wniosków o świadczenia  

rodzinne 
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń 

rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2013/2014 będą 
przyjmowane od dnia 2 września 2013 r. Okres zasiłkowy 
do świadczeń rodzinnych rozpoczyna się 1 listopada 2013 r.  
i trwa do 31 października 2014 r.

Jeżeli wnioskodawca złoży wniosek na nowy okres za-
siłkowy wraz z kompletem dokumentów do 30 września, usta-
lenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń 
przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopa-
da 2013 r. W przypadku, gdy wnioskujący złoży wniosek wraz  
z kompletem dokumentów od dnia 1 października do 30 li-
stopada,    ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wy-
płata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi 
do dnia 31 grudnia 2013 r. W okresie zasiłkowym 2013/2014 
obowiązują dochody za 2012 r.

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć m.in.:
•	 zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2012 

r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny lub stosowne 
oświadczenia;

•	 zaświadczenie z ZUS lub od pracodawcy o wysokości opła-
conych składek zdrowotnych za rok 2012 lub stosowne 
oświadczenie;

•	 oświadczenie o dochodach za 2012 r. w przypadku osób 
prowadzących działalność gospodarczą (dotyczy osób roz-
liczających się w formie ryczałtu lub karty podatkowej);

•	 oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny  
o wysokości dochodów za 2012 rok niepodlegających opo-
datkowaniu.(np. stypendia, gospodarstwo rolne);

•	 nakazy płatnicze za 2012 r. lub oświadczenia o wielkości 
gospodarstwa rolnego;

•	 jeśli rodzic zameldowany jest w innej gminie, to zaświad-
czenie o nieubieganiu się o świadczenia rodzinne w gminie 
stałego zameldowania;

•	 w przypadku uzyskania dochodu w 2012 r. dodatkowo na-
leży dołączyć dokument potwierdzający liczbę miesięcy 
uzyskiwania tego dochodu (np. umowę o pracę);

•	 w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu po 
roku 2012, do wniosku należy dołączyć dokumenty po-
twierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość 
(np. świadectwo pracy, umowa o pracę, Pit 11, zaświadcze-
nie o wysokości osiągniętego dochodu netto);

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

Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia  
w nim klauzuli ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 
złożenie fałszywego oświadczenia”. Jednocześnie informujemy, 
iż w toku postępowania administracyjnego, OPS ma prawo żą-
dać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawi-
dłowego rozpatrzenia sprawy.

Wnioskodawcy, pobierający zasiłki rodzinne w obec-
nym okresie zasiłkowym tj. 2012/2013, których dzieci 
uczęszczają lub będą uczęszczać od września 2013 r. do 
szkół ponadgimnazjalnych, zobowiązani są dostarczyć ak-
tualne zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie rodzica  
o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym 2013/2014 w nieprze-
kraczalnym terminie do 10 września 2013 r. Na podstawie 
dostarczonego zaświadczenia/oświadczenia, będą wypłacane 
dodatki:

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

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

się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej ( internat, stancja), 
oraz

zasiłki rodzinne na dzieci, które ukończyły 18 rok życia a konty-
nuują naukę w szkole.

Uwaga! W przypadku nie dopełnienia ww. obowiąz-
ku wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami od mie-
siąca września 2013 r. zostanie wstrzymana !!!

Jednocześnie przypominamy, że od 1 sierpnia 
2013 r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie świad-
czeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 
2013/2014.

Agnieszka Plaminiak

Pomoc materialna dla uczniów (słuchaczy kolegiów) 
zamieszkałych na terenie Gminy Lipie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipiu informu-
je, że od 02 do 15 września 2013 r. będą przyjmowane wnioski 
na stypendia szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 
2013/2014. W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, 
nauczycielskich kolegiów języków obcych bądź kolegiów pra-
cowników służb społecznych wnioski o przyznanie stypendium 
szkolnego należy składać do 15 października 2013 roku.

Głównym kryterium przyznania stypendium jest wy-
sokość dochodu netto na osobę w rodzinie. Dochód, zgod-

nie z obowiązującymi przepisami, w miesiącu poprzedzającym 
złożenie wniosku, tj. w sierpniu, nie może przekroczyć kwoty 

456,00 zł netto na osobę. Szczegółowe informacje można 
uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipiu, 

   pok. nr 23, tel.34 / 318 80 33 do 35 w. 51, 52, 53.

•	 14 dróg o łącznej długości 6180 m, 
•	 rowów odwadniających o łącznej długości 3050 m,
•	 wodociągu w Troninach
W wyniku weryfikacji dokonanej przez Komisję Wojewódz-

ką, powołaną Zarządzeniem Wojewody Śląskiego z dnia 4 maja 
2012r., wytypowano przedsięwzięcia, na które Gmina Lipie 
może otrzymać promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Są to:

•	 remont drogi gminnej ul. Lasek w Kleśniskach,
•	 remont drogi gminnej w Dankowie (za drugim mo-

stem),
•	 przebudowa drogi gminnej w Zimnowodzie (od skrzy-

żowania do lasu),
•	 przebudowa drogi gminnej ul. Stawki w Kleśniskach,
•	 odtworzenie przydrożnych rowów odwadniających  

w Brzózkach.
Krzysztof Sobera, Dariusz Kubicki
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Pomoc żywnościowa  
w I półroczu bieżącego 

roku
W 2013 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, 

nasza gmina przystąpiła do realizacji Europejskiego Pro-
gramu Pomocy Żywnościowej PEAD. W tym celu 14 marca  
2013 r. została zawarta umowa pomiędzy Bankiem Żywności  
w Częstochowie a Gminą Lipie na dostarczanie i dystrybu-
cję gotowych artykułów spożywczych w ramach Programu 
PEAD 2013. 

W ramach umowy gmina otrzyma w tym roku ok. 10,5 
t produktów spożywczych w 3 dostawach. Dodatkowe 10 ton 
żywności, dzięki staraniom  Wójt Gminy Lipie, Bożeny Wieloch, 
otrzymamy z rezerw Banku. W sumie w bieżącym roku do naszej 
gminy trafi ok. 20 ton żywności.

Zgodnie z umową Gmina przekazała do Banku Żywno-
ści jednorazową opłatę z tyt. częściowego udziału w realizacji 
programu, która wynosi 2.500 zł. Dodatkowa opłata, jaką gmi-
na musi ponieść to opłata z tytułu bieżącej obsługi Programu. 
Jest ona przekazywana po każdej dostawie żywności i wynosi 
110 zł za jedną tonę dostarczonych produktów w ramach pod-
pisanej umowy oraz 150 zł za tonę produktów pozyskanych  
z rezerw Banku. 

W tym roku pierwsza dostawa żywności miała miejsce 
25 kwietnia. Do gminy dostarczono 3.500,80 kg produktów  
o łącznej wartości 11.396,06 zł. Do mieszkańców trafiły: mleko, 
sery (żółty i topiony), mąka pszenna, makaron świderki, ryż, ka-
sza gryczana, herbatniki, dżem truskawkowy, cukier, mielonka 
wieprzowa i olej rzepakowy. W kwietniu z pomocy żywnościo-
wej skorzystało łącznie 377 osób. 

W czasie drugiej dostawy, która miała miejsce 
20.05.2013 r. dostarczono 3.581,00 kg żywności o wartości 
10.916,84 zł. Otrzymane produkty to: mleko, sery (żółty i topio-
ny), mąka pszenna, makaron świderki, ryż, kasza gryczana, płat-
ki kukurydziane, herbatniki, groszek z marchewką, koncentrat 
pomidorowy, klopsiki w sosie pomidorowym oraz olej rzepa-
kowy. W maju z pomocy żywnościowej skorzystało łącznie 429 
osób. Nadmienić należy, że każdorazowo produkty niewydane  
z poprzedniej dostawy wydawane są łącznie z produktami z no-
wej dostawy.

Według wstępnie ustalonego harmonogramu kolejne 
dostawy żywności planowane są w terminach:12.09.2013 r., 
28.10.2013 r. i  05.12.2013 r. Harmonogram może ulec zmianie 
z przyczyn niezależnych od Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej.
     Maria Kotala

Rodzina Plus – program 
wspierania rodzin  

wielodzietnych
Od 1 stycznia 2014 roku w Gminie Lipie rozpocz-

nie się realizacja programu pomocowego „Rodzina Plus”. 
Uchwałę w tej sprawie Rada Gminy Lipie przyjęła 17 maja 
2013 r. Program realizowany będzie w latach 2014-2018.

Program jest adresowany do wszystkich rodzin wielodziet-
nych niezależnie od uzyskiwanego przez nie dochodu. Jedynym 
kryterium uprawniającym do korzystania z oferty Programu jest 
posiadanie na utrzymaniu trojga lub więcej dzieci w wieku do 
18 lat lub do 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się 
lub studiuje.   

Główne cele Programu to:
•	 promowanie modelu rodziny z dziećmi i kształtowanie po-

zytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej; 
•	 poprawa warunków życia i wzmocnienie kondycji finanso-

wej rodzin wielodzietnych; 
•	 zmiana niekorzystnej sytuacji demograficznej gmi-

ny, o której świadczy m.in. zmniejszająca się liczba za-
wieranych małżeństw oraz niski wskaźnik dzietno-
ści.                                                                                                                                                                                                 
Na obecną chwilę Program daje możliwość uzyskania przez 

rodzinę wielodzietną 50 % ulgi w opłatach za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi. Szczegółowe zasady korzystania 
z tej ulgi zostaną opisane w uchwale w sprawie określenia szcze-
gółowych zasad ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla rodzin uczestniczących w „Programie Rodzina 
Plus w Gminie Lipie na lata 2014-2018”, którą Rada Gminy Lipie 
podejmie do końca bieżącego roku. Osobom, które będą korzy-
stać z ulg, zostaną wydane specjalne imienne karty, które będą 
poświadczały, że dana osoba ma prawo do korzystania ze zni-
żek. Wydawanie kart rozpocznie się w III kw. 2013 r. W następ-
nym numerze biuletynu ”Nasza gmina” zamieścimy szczegó-
łowe informacje, dotyczące zasad wydawania i dysponowania 
kartą „Rodzina+”

Program ma charakter otwarty, co oznacza, że katalog ulg 
oferowanych w Programie będzie w miarę potrzeb rozszerzany. 
Do Programu będą mogły przyłączać się również podmioty 
zewnętrzne, np. firmy, które będą chciały oferować różnego 
rodzaju zniżki rodzinom wielodzietnym. Taki gest ze strony 
podmiotów zewnętrznych, oprócz realnej pomocy rodzinom, 
będzie stanowić doskonałą formę ich promocji. Dodajmy, że 
działania podejmowane w ramach Programu przez podmioty 
zewnętrzne będą promowane w gminnym biuletynie informa-
cyjnym oraz na stronie internetowej gminy Lipie: www.lipie.pl

    Maria Kotala

Przypominamy, że 15 lipca 2013r. mija termin składania wniosków o stypendium Wójta Gminy Lipie za wybitne osiągnięcia 
w nauce oraz wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów, dla których miejscem zamieszkania jest Gmina Lipie.

   Wnioski mogą być składane przez dyrektora szkoły, wychowawcę klasy, radę rodziców lub trenera klubu sportowego.    
 Szczegółowe kryteria dotyczące stypendiów opisano w poprzednim Biuletynie Informacyjnym Gminy Lipie oraz na 

stronie www.lipie.pl w zakładce portal edukacyjny.
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W akcji powodziowej udział brały jednostki Ochotni-
czych Straży Pożarnych z Lipia, Szyszkowa, Rębielic Szlachec-
kich, Lindowa, Parzymiech i Dankowa. Działania strażaków 
obejmowały systematyczne monitorowanie stanu rzek oraz 
na doraźną pomoc, polegającą na sypaniu piasku do worków  
i zabezpieczaniu posesji przed wtargnięciem wody oraz na wy-
pompowywaniu wody z piwnic.   Do zabezpieczenia posesji za-
kupiono 60 ton piasku (dla Dankowa i Lipia) oraz wydano 820 
szt. worków.  Od piątku 14 czerwca 2013r. do poniedziałku 17 
czerwca 2013r. jednostki OSP z Lipia i z Dankowa systematycz-
nie dowoziły do Tronin wodę pitną oraz wodę dla celów sanitar-
nych i dla zwierząt.  Dodatkowo, w ramach VI Śląskiej Kompanii 
Ratowniczo-Gaśniczej, jednostka z Lipia, uczestniczyła w dzia-
łaniach powodziowych na terenie ościennych gmin. W środę 
12 czerwca strażacy pomagali mieszkańcom Starokrzepic, a na-
stępnego dnia układali worki z piaskiem w Zawadach.  

Po ustąpieniu wody, Zarządzeniem Wójta Gminy Lipie, 
powołano komisję ds. szacowania szkód w infrastrukturze ko-
munalnej. Komisja sporządziła protokół, w którym odnotowała 
zniszczenie sieci wodociągowej w miejscowości Troniny oraz 
drogi gminnej w Rębielicach Szlacheckich na długości 0,02 km 
(za pierwszym mostem). Koszty naprawy awarii wodociągu ob-
liczono wstępnie na ok. 70 tys. zł, a remontu drogi na ok. 10 tys. 
Obie pozycje zgłoszono do Wydziału Kryzysowego Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego.

Rząd podjął decyzje o uruchomieniu środków z rezer-
wy celowej budżetu państwa dla zdarzeń o charakterze klęski 
żywiołowej. Środki mogły być uruchomione jedynie w przy-
padku zdarzeń, które dotknęły dużą liczbę osób, a straty wy-
rządzone w mieniu byłyby znaczne. W naszej gminie nie było 
sytuacji, która kwalifikowałby poszkodowanych do otrzymania 
takiej pomocy.

- Przed siłami natury trudno się zabezpieczyć, jednak 
trzeba podjąć wszelkie możliwe starania, aby zminimalizować 
ich negatywne skutki. Mam nadzieję, że Śląski Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Częstochowie, do którego zwróciłam się  
z prośbą o wykonanie obwałowania przeciwpowodziowego dla 
Rębielic Szlacheckich i Szyszkowa, pozytywnie rozpatrzy mój wnio-
sek i wykona inwestycję w możliwie najkrótszym czasie. Zwróci-
łam się także do Wydziału Kryzysowego Starostwa Powiatowego  
w Kłobucku z propozycją wspólnego wypracowania systemu 
wczesnego ostrzegania mieszkańców o zagrożeniach w formie 
powiadamiania o niebezpieczeństwie systemem komórkowym – 
mówi Bożena Wieloch, Wójt Gminy Lipie. 

Agnieszka Kotynia, Teresa Ptak

Była wielka woda
Intensywne i ciągłe opady deszczu, których do-

świadczyliśmy w maju i czerwcu br. były bezpośrednią 
przyczyną wystąpienia powodzi w naszej gminie.   

Silne opady spowodowały wysoki wzrost stanu wód  
w rzekach i ciekach wodnych w całym regionie.  Pamiętając 
wielką wodę z roku 1997 i 2010 od początku niekorzystnej sytu-
acji pogodowej poziom wody w Liswarcie na odcinku biegną-
cym przez naszą gminę był systematyczne monitorowany przez 
służby kryzysowe. 4 czerwca, gdy woda wystąpiła z koryta rzeki, 
rozlewając się na przybrzeżne tereny i łąki, Wójt Gminy Lipie za-
rządziła wprowadzenie pogotowia przeciwpowodziowego. 

Sytuacja pogorszyła się po całonocnych opadach desz-
czu z 11 na 12 czerwca. Poziom wody znacznie się podwyższył  
i cały czas wrastał, dlatego 12 czerwca o godz. 20.00 wprowa-
dzono alarm przeciwpowodziowy.  Wtedy też miały miejsce 
pierwsze wezwania do posesji, w których zaczęła się pojawiać 
woda. 

W czasie tegorocznej powodzi, na skutek wylania rzeki 
Liswarty, podtopionych zostało kilka posesji (podwórek), szcze-
gólnie w Dankowie, Rębielicach Szlacheckich i Szyszkowie, ale 
na terenie całej gminy odnotowano liczne przypadki zalania 
piwnic. Podtopiona została także przepompownia ścieków 
przy ul. Częstochowskiej w Lipiu oraz drogi gminne w Danko-
wie za mostem i Rębielicach Szlacheckich, jak również droga 
powiatowa łącząca Zbrojewsko i Krzepice, tzw. Magreta. Uszko-
dzeniu uległa sieć wodociągowa łącząca Lipie (ul. Ziołowa)  
z Troninami, na odcinku wybudowanym po korytem rzeki.  

Wójt Gminy Lipie
składa serdeczne podziękowania

Druhom z Jednostek Ochotniczych Straty Pożarnych
z Dankowa, Lindowa, Lipia, Parzymiech,  

Rębielic Szlacheckich i Szyszkowa

za ofiarną i bezinteresowną pomoc  
w przeprowadzeniu akcji przeciwpowodziowej
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 Na lewym brzegu Liswarty zaprojektowano suchy 
zbiornik, tzw. polder zalewowy, który zostanie zlokalizowa-
ny pomiędzy rzeką a drogą prowadzącą do Zbrojewska. Od 
północy będzie oparty o wysoki brzeg, a od pozostałych stron  
o zbudowane wały przeciwpowodziowe, które częściowo po-
łożone będą w miejscu wałów już istniejących, przewidzianych 
do rozebrania. W momencie wezbrania powodziowego polder 
osiągnie powierzchnię ok. 67 ha. Woda do polderu będzie wle-
wana przez stały przelew wpustowy, a wypuszczana przez stały 
przelew ulgowy o rzędnej piętrzenia 209,30 m n.p.m. oraz upust 
denny. Polder będzie zalewany okresowo. 

Na obecną chwilę jest już opracowany projekt budow-
lany przedsięwzięcia, raport o oddziaływaniu na środowisko 
oraz operat szacunkowy, określający wysokość odszkodowania 
przysługującego dotychczasowym właścicielom nieruchomo-
ści. Zakończenie prac projektowych nastąpi pod koniec bieżą-
cego roku.   

Agnieszka Kotynia

 Potrzebny zalew 
- W świetle ostatnich, niekorzystnych zjawisk po-

godowych bardzo istotne staje się przyspieszenie prac 
związanych z budową zalewu w Dankowie i wykorzysta-
nie jego funkcji retencyjnej.  Z informacji, jakie uzyska-
łam od Dyrektora Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych, Tomasza Mainki, wynika, że na przełomie lipca i 
sierpnia przedstawiciele tej instytucji spotkają się z właści-
cielami działek zaplanowanych pod budowę zalewu. Każdy 
zainteresowany otrzyma szczegółową informację związaną  
z wyceną jego działki. Spotkanie odbędzie się w remizie OSP 
w Dankowie. O dokładnym terminie zebrania poinformujemy 
wszystkich właścicieli działek zaraz po tym, jak otrzymamy 
stosowną informację z ŚZMiUW – mówi Wójt Gminy Lipie, 
Bożena Wieloch. 

Budowa zalewu ma na celu przede wszystkim ochronę 
zabudowań wsi Danków przed skutkami powodziowymi du-
żych wezbrań Liswarty. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez 
zredukowanie szczytu fali powodziowej do wysokości nieza-
grażającej chronionym obiektom. Zgodnie z zapisami projektu, 
obniżenie fali powodziowej uzyska się przetrzymując określoną 
ilość wody ujętą z rzeki i wypuszczając ją dopiero po przejściu 
fali kulminacyjnej. Aby wspomniane założenia zostały zreali-
zowane, zaplanowano budowę zbiornika retencyjnego oraz 
polderu zalewowego w dolinie rzeki na odcinku od km 27+200 
do km 30+000. Ze względu na ukształtowanie terenu oba zbior-
niki zaprojektowano poza korytem rzeki. 

Zbiornik retencyjny planuje się umieścić w prawo-
brzeżnej części doliny Liswarty. Jego powierzchnia określona, 
jako powierzchnia lustra wody, ma wynosić 87 ha. Jak dowia-
dujemy się od projektanta, Jerzego Kołomaka, zalew ograni-
czony będzie zaporami o łącznej długości ok. 5 km, które stale 
będą piętrzyć wodę oraz wysokim brzegiem na długości 1 km. 
Spiętrzenie wody w zbiorniku może osiągnąć poziom 208,70 
m n.p.m., przy czym maksymalna wartość piętrzenia to 209,50 
m n.p.m. Woda do zalewu ujmowana będzie za pomocą ujęcia 
brzegowego jazem Magreta i doprowadzana kanałem poprzez 
jaz wlotowy. Zbiornik będzie posiadał stały przelew ulgowy, 
służący odprowadzaniu wód powodziowych oraz jaz piętrzący 
i upust denny.  

ZBADAJ  SWOJE PIERSI !!!
GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O.O.

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PROFILAKTYKA I DIAGNOSTYKA
zaprasza mieszkanki Gminy Lipie na bezpłatne  
badania mammograficzne w ramach Programu  

Profilaktyki Raka Piersi

Badanie odbędzie się 18.07. 2013 r. 
Mammobus będzie ustawiony przy Spółdzielczym  

Kombinacie Rolno-Spożywczym w Lipiu, ul. Dworska 1
Rejestracja tel. pod nr 58 325 76 20, 58 325 76 21

Bezpłatnymi badaniami mammograficznymi objęte są Panie 
od 50 do 69 roku życia, które nie miały wykonywanych badań  

w ciągu ostatnich 2 lat.

PRZYJDŹ!
ZRÓB TO DLA SIEBIE !

Podstawowe parametry zbiornika retencyjnego:

 Powierzchnia: ok. 87 ha
 Pojemność przy normalnym poziomie piętrzenia  
 ok. 1 382 tys. m3

 Pojemność przy maksymalnym poziomie piętrzenia 
 ok. 1 644 tys. m3

 Średnia głębokość przy normalnym poziomie piętrze- 
 nia ok. 1,5 m

Parametry szczegółowe polderu:

Powierzchnia ok. 67 ha 

 Pojemność przy normalnym poziomie piętrzenia 
 ok. 950 tys. m3
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Mieszkańcy Gminy Lipie 
mają swojego Orlika

W piątek, 7 czerwca 2013r., uroczyście otwarto 
kompleks boisk sportowych „Orlik 2012”. Obiekt znajduje 
się przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipiu.  Jest to 
166 Orlik w województwie śląskim i 4 w powiecie kłobuc-
kim.

W skład Orlika wchodzi boisko do piłki nożnej o wymia-
rach 30 x 62 m, pokryte sztuczną trawą oraz boisko wielofunk-
cyjne do koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego z nawierzch-
nią syntetyczną o powierzchni 19,1 x 32,1 m. Zadbano również  
o zaplecze sanitarno- szatniowe, ogrodzenie i oświetlenie tere-
nu oraz instalacje wodno-kanalizacyjną i odwodnieniową.  Pro-
jekt został dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 
kwotą 500  000 zł oraz przez Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa  Śląskiego sumą 333 000 zł.  Całkowity koszt inwestycji wraz 
z projektem i nadzorem i inwestorskim wyniósł 1.112.649,00 zł, 
w tym koszt samego wykonania to 1.084.640,57 zł. 

Ceremonia otwarcia zgromadziła wielu znakomitych 
gości. Swoją obecnością uroczystość uświetnili m.in.: Halina 
Rozpondek, poseł na Sejm RP; Dariusz Kowalski, przedstawiciel 
senatora Jarosława Laseckiego; przedstawiciele Wydziału Spor-
tu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, przedstawiciele władz 
samorządowych szczebla powiatowego i gminnego, przedsta-
wiciele lokalnych instytucji, działacze sportowi i przedstawiciele 
okolicznych klubów sportowych, właściciele firm działających 
na terenie naszej gminy oraz dyrektorzy i pracownicy gminnych 
szkół. Na uroczystość przybyli także uczniowie i absolwenci 
ZS-P w Lipiu oraz mieszkańcy Gminy Lipie.

W przemówieniu, które zainaugurowało otwarcie kom-
pleksu, Wójt Gminy Lipie, Bożena Wieloch, przedstawiła historię 
budowy Orlika i wyraziła nadzieję, że ten nowoczesny i funk-
cjonalny obiekt zostanie w pełni wykorzystany w celu realizacji 
sportowych pasji mieszkańców naszej gminy, szczególnie dzieci 
i młodzieży. Młodym sportowcom, bo głównie z myślą o nich 
zrealizowano tę inwestycję, życzyła wielu sukcesów. W prze-
mówieniu nie zabrakło również podziękowań dla wszystkich, 
którzy przyczynili się do tego, aby ten nowoczesny i jakże po-
trzebny obiekt w naszej gminie powstał.  - Jestem przekonana, 
że nowe i lepsze warunki do krzewienia kultury fizycznej będą mia-
ły wpływ na osiągane wyniki sportowe przez uczniów wszystkich 
szkół Gminy Lipie oraz członków klubów sportowych. Głęboko wie-
rzę, że Orlik będzie wykorzystywany także przez dorosłych miesz-
kańców naszej gminy w celu aktywnego spędzania wolnego czasu.  
Mamy dalsze palny w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej  
w gminie. Przede wszystkim zamierzamy skorzystać z jesiennej 
edycji programu Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakresie roz-
woju bazy dla „Królowej sportu” i wybudować przy Orliku bieżnie 
lekkoatletyczne. Dodam, że myślimy również o rozwoju szkolnej 
infrastruktury sportowej w Parzymiechach, na terenie, który jest 
własnością Urzędu Marszałkowskiego wykonamy przyszkolne 
wielofunkcyjne boisko sportowe - mówiła Wójt. 

Symbolicznego otwarcia obiektu i przecięcia wstęgi 
dokonali: Bożena Wieloch, Wójta Gminy Lipie; Tadeusz Pułka,  

Przewodniczący Rady Gminy Lipie; Anna Wojtyra, Dyrektor 
ZS-P w Lipiu; Alicja Mirek, Przewodnicząca Rady Rodziców oraz  
Szymon Konopka, Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.   
Następnie Wójt poprosiła ks. Kanonika Henryka Duszę, probosz-
cza dankowskiej parafii o poświęcenie nowej areny zmagań 
sportowych.   

Przybyli goście złożyli liczne gratulacje na ręce Wójta 
Gminy Lipie, a Dyrektorowi ZS-P w Lipiu przekazali praktycz-
ne, sportowe prezenty.    Podziękowania dla lokalnych władz 
za wybudowanie obiektu/Orlika wyrazili także uczniowie ZS-P  
w Lipiu oraz ich rodzice. Symbolem wdzięczności dla tych, któ-
rzy najbardziej przyczynili się do powstania Orlika w Lipiu były 
Złote Róże, które z rąk Dyrektora ZS-P w Lipiu i młodzieży szkol-
nej otrzymali: Bogdan Radoń, przedstawiciel Wydziału Turystyki 
i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego; Bo-
żena Wieloch, Wójt Gminy Lipie; Rada Gminy Lipie; Jerzy Cyru-
lik, Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, 
Piotr Dębowski, Kierownik Oddziału Zewnętrznego w Wąsoszu.

Po części oficjalnej, jak na inaugurację obiektu sporto-
wego przystało, nie zabrakło ciekawego programu artystyczne-
go i symbolicznych rozgrywek sportowych. W części artystycz-
nej dzieci i młodzież z ZS-P w Lipiu oraz zaprzyjaźnionego klubu 
sportowego UKS Gwiazda z Olesna zaprezentowali barwną, roz-
tańczoną i rozśpiewaną „Olimpiadę w Lipiu”. Atrakcją imprezy 
był z pewnością występ Dziecięco - Młodzieżowej Orkiestry Dę-
tej w Lipiu oraz koncert Damiana Kuleja, absolwenta lipskiego 
gimnazjum i lidera zespołu Sierociniec. Widzom zgromadzonym 
na uroczystości chyba jednak najbardziej zapadnie w pamięci 
przemarsz przedszkolaków w biało-czerwonych strojach w rytm 
„Marsza Rodeckiego”, którego kulminacyjnym punktem było 
wypuszczenie w niebo ogromnego pęku białych i czerwonych 
balonów. 

Na zakończenie uroczystości rozległy się pierwsze sę-
dziowskie gwizdki. Przetestowania nowej murawy dokonali za-
wodnicy z drużyn piłkarskich PKS św. Stanisław Danków i Raków 
Częstochowa. Na boisku wielofunkcyjnym rozegrano natomiast 
pierwszy mecz koszykówki, gdzie piłkę do gry wprowadziła oso-
biście Wójt, Bożena Wieloch. 

W przygotowania uroczystości inauguracji Orlika zaan-
gażowana była cała społeczność Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Lipiu. Nad wszystkim czuwali i uroczystość prowadzili: 
Olga Michalak, nauczyciel języka polskiego oraz Artur Ślusar-
czyk, nauczyciel wychowania fizycznego. Wielkie podziękowa-
nia należą się również rodzicom, którzy także  z wielką energią, 
poświęcając swój wolny czas, włączyli się w organizację imprezy.



www.lipie.pl 13

 Więcej informacji dotyczących uroczystości znajduje 
się na stronie internetowej www.lipie.pl. Zapraszamy do obej-
rzenia galerii zdjęć oraz filmu z wydarzenia. 

Od samego początku Orlik tętni życiem. Cieszy się bar-
dzo dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy, zarówno 
dzieci i młodzieży szkolnej, jak i dorosłych amatorów aktywne-
go wypoczynku. Tuż po inauguracji nie brakowało chętnych, by 
zarezerwować sobie miejsce. O tym, na jakich zasadach można 
to robić oraz z kim ustalać szczegóły, mówi regulamin obiektu. 
Pełna treść regulaminu jest dostępna na stronie internetowej 
gminy w zakładce Sport oraz na tablicy informacyjnej przy wej-
ściu na boiska. Regulamin był również opisany w poprzednim 
numerze biuletynu „Nasza gmina”.

Wszystkim zainteresowanym przypominamy, że korzy-
stanie z kompleksu jest bezpłatne. Boiska są czynne przez cały 
tydzień:  
•	 w roku szkolnym od poniedziałku do piątku od 7.00 do 

16.00 na kompleksie odbywają się zajęcia szkolne, ale od 
16.00 do 20.00 boiska są dostępne dla wszystkich chęt-
nych. W soboty i w niedziele z boisk korzystać można od 
10.00 do 20.00; 

•	 w miesiącach wakacyjnych, tj. w lipcu i sierpniu, oraz  
w okresie przerw świątecznych boiska są czynne od ponie-
działku do czwartku od godz. 16.00 do 21.00, w piątek od 
15.00 do 21.00, a w soboty i niedziele od godz. 14.00 do 
21.00.

Kompleksem opiekuje się dwóch animatorów, są 
to nauczyciele wychowania fizycznego z ZS-P w Lipiu: Anna 
Osiewacz i Karol Żerdziński.  Osoby, które są zainteresowane 
rezerwacją obiektu powinny kontaktować się z animatorami 
osobiście lub telefonicznie( nr tel.: 781 253 112; 608 725 060). 
                                                                                               Agnieszka Kotynia

Wójt Gminy Lipie
serdecznie dziękuje

Właścicielom 
Zakładu Produkcji Spożywczej „Jamar”

za nieodpłatne przekazanie artykułów żywnościowych: 
koncentratu pomidorowego w ilości 1 248 szt.

oraz dżemu wiśniowego w ilości 780 szt.
o łącznej wartości brutto 3.554,93 zł

z przeznaczeniem na pomoc żywnościową  
dla najuboższej części społeczeństwa naszej gminy

Powiatowy Dzień Strażaka
W niedzielę, 12 maja 2013 r., w Parzymiechach od-

były się tegoroczne obchody Powiatowego Dnia Strażaka.  
Uroczystość rozpoczęła się o godz. 14.30 zbiórką pocztów 
sztandarowych i delegacji jednostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej naszego powiatu na placu przy kościele parafial-
nym. O godz. 14.40, przy akompaniamencie Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej działającej przy GOK w Lipiu, wszyscy zgro-
madzeni przemaszerowali na plac przy strażnicy OSP, aby 
uczestniczyć w uroczystym apelu, który rozpoczął dowódca 
uroczystości, dh Karol Węzik, meldunkiem  gotowości pod-
oddziałów, złożonym Prezesowi ZP OSP RP, Henrykowi Kie-
purze. 

Po odegraniu hymnu państwowego i podniesieniu flagi 
Starosta Kłobucki, Roman Minkina oraz Wójt Gminy Lipie, Boże-
na Wieloch powitali zaproszonych gości oraz licznie przybyłych, 
pomimo niesprzyjającej pogody, mieszkańców.  W uroczystości 
udział wzięli m.in. przedstawiciele władz samorządowych szcze-
bla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, przedstawiciele 
władz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, przedstawi-
ciele Komendy Powiatowej PSP w Kłobucku oraz przedstawicie-
le lokalnych instytucji.

Obchody Powiatowego Dnia Strażaka były okazją do 
złożenia podziękowań strażakom –ochotnikom za odważną 
służbę w czasie prowadzonych akcji. Słowa podziękowania oraz 
życzenia dalszych sukcesów w pełnieniu tej trudnej i wyma-
gającej społecznej służby na ręce zgromadzonych strażaków  
w imieniu zaproszonych gości przekazali m.in. Wojewoda Śląski 
- Andrzej Pilot oraz Członek Zarządu Województwa Śląskiego - 
Stanisław Dąbrowa, a w imieniu organizatorów uroczystości 
Starosta Kłobucki, Roman Minkina, Prezes ZP OSP RP, Henryk 
Kiepura oraz Wójt Gminy Lipie, Bożena Wieloch.  Jako Prezes Za-
rządu Gminnego pragnę z tego miejsca podziękować wszystkim 
strażakom z Gminy Lipie za sumienną pracę, za wkład włożony  
w utrzymanie gotowości bojowej jednostek, za prace wykonywane 
społecznie oraz czynne uczestnictwo w akcjach ratowniczo-gaśni-
czych i licznych uroczystościach świeckich i kościelnych.  Wszyst-
kim obecnym na dzisiejszej uroczystości Strażakom życzę, aby stra-
żacka tradycja wciąż się umacniała, a każda podejmowana akcja 
dla ratowania życia lub mienia innych, kończyła się szczęśliwie dla 
nich i dla Was. Niech ten wyjątkowy zawód i posłannictwo, które 
wykonujecie, będzie zawsze źródłem satysfakcji i dumy płynącej  
z dobrze spełnionego obowiązku – mówiła Wójt, Bożena Wieloch.
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Gminne Zawody  
Sportowo – Pożarnicze

W niedzielę, 23 czerwca 2013 roku, na boisku spor-
towym w Parzymiechach odbyły się Gminne Zawody Spor-
towo – Pożarnicze. W zawodach uczestniczyło 9 drużyn  
z następujących jednostek; OSP Albertów, OSP Kleśniska, 
OSP Lindów, OSP Lipie, OSP Parzymiechy, OSP Rębielice 
Szlacheckie, OSP Szyszków oraz OSP Zimnowoda.

Zmagania strażaków – ochotników obserwowali: Wójt 
Gminy Lipie a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Lipiu, Bożena Wieloch, Wiceprezes Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP, Tadeusz Pułka, Komendant Gminny OSP,  
Zbigniew Bystrzykowski, Przewodniczący Rady Powiatu Kłobuc-
kiego, Zbigniew Pilśniak, Radni Gminy Lipie, Sołtysi. Nie zabrakło 
również mieszkańców, którzy licznie przybyli na zawody i gorą-
co dopingowali swoje drużyny.

Druhowie rywalizowali w dwóch konkurencjach: 
sztafeta pożarnicza 7x50 m z przeszkodami oraz ćwiczenia 
bojowe. Rywalizacje drużyn o miano najlepszej w gminie, prze-
prowadzone zostały pod bacznym okiem Komisji Sędziowskiej, 
składającej się ze strażaków KP PSP w Kłobucku na czele z kpt. 
Rafałem Kostarczykiem. Kolejność miejsc w poszczególnych 
konkurencjach przedstawiała się następująco:

W trakcie uroczystości zasłużeni strażacy otrzymali 
odznaczenia i medale za społeczną pracę  dla bezpieczeństwa 
mieszkańców powiatu. Z terenu Gminy Lipie pięciu strażaków 
odznaczono Medalami za Zasługi dla OSP Powiatu Kłobuc-
kiego.  Odznaczeni to: Tadeusz Kasprzak – OSP Lipie, Woj-
ciech Kucharzyk – OSP Stanisławów, Mieczysław Kostek 
– OSP Zimnowoda, Aleksander Łosik – OSP Danków oraz 
Janusz Machudera – OSP Parzymiechy.

Po części oficjalnej rozpoczął się okolicznościowy majów-
kowy festyn, który został uatrakcyjniony występami lokalnych 
artystów, wśród których znaleźli się: Zespół Śpiewaczy Czerem-
cha, Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Lipia, przedszkolaki  
i uczniowie z ZSP w Parzymiechach, dzieci ze świetlicy środowi-
skowej w Parzymiechach, zespół Peron 95 oraz zespół The Ada-
pters.  Po części artystycznej, do późnych godzin wieczornych, 
wszyscy młodzi ciałem i duchem bawili się w rytm muzyki dys-
kotekowej. Dodatkową atrakcją niedzielnej uroczystości była 
bezpłatna degustacja tradycyjnych lokalnych potraw. Pysz-
ne makowce, drożdżówki, jabłeczniki, pierogi z kaszą gryczaną, 
pierogi z trociną, nadziewane ziemniaki, swojski chleb ze smal-
cem, rybny przysmak Potockich i paszteciki z mięsem przygoto-
wały członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z Albertowa, Dankowa, 
Kleśnisk, Lipia, Natolina, Wapiennika, Zbrojewska, Zimnowody  
i Parzymiech. Środki finansowe na zakup produktów do przygo-
towania tradycyjnych przysmaków przekazała Lokalna Grupa 
Działania Zielony Wierzchołek Śląska.  Agnieszka Kotynia

KOMITET ORAGANIZACYJNY ZAPRASZA 
WSZYSTKICH UCZNIÓW SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ W LIPIU 
ROCZNIK 1966

DO UDZIAŁU W „SPOTKANIU PO LATACH”,
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W OSR NAPOLEON 

10 SIERPNIA 2013 roku 

Szczegółowe informacje dotyczące spotkania 
można uzyskać pod nr tel. 661406230; 661030004

Sztafeta pożarnicza 7x50 m z przeszkodami:

1. OSP Rębielice Szlacheckie „A” z wynikiem 65 pkt

2. OSP Rębielice Szlacheckie  „B” z wynikiem 70 pkt

3. OSP Albertów ex. OSP Szyszków z wynikiem 71 pkt

Ćwiczenia bojowe:

1. OSP Szyszków z wynikiem 39 pkt

2. OSP Rębielice Szlacheckie „A” z wynikiem 52 pkt

3. OSP Rębielice Szlacheckie „B” z wynikiem 63 pkt

Klasyfikacja Generalna Gminnych Zawodów Sporto-
wo – Pożarniczych w Lipiu:

1. OSP Szyszków z wynikiem 110 pkt

2. OSP Rębielice Szlacheckie „A” z wynikiem 117 pkt

3. OSP Rębielice Szlacheckie „B” z wynikiem 133 pkt

4. OSP Lipie z wynikiem 148 pkt

5. OSP Kleśniska z wynikiem 155 pkt

6. OSP Parzymiechy z wynikiem 161 pkt

7. OSP Lindów z wynikiem 163 pkt

8. OSP Zimnowoda z wynikiem 201 pkt

9. OSP Albertów z wynikiem 204 pkt



www.lipie.pl 15

- Od trzech lat zawody strażackie organizujemy co roku. 
Ich nadrzędnym celem jest mobilizowanie strażaków ochotników 
do jeszcze bardziej intensywnego szkolenia pożarniczego, zmie-
rzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo – ga-
śniczych, ocena stanu wyszkolenia pożarniczego jednostek i ich 
przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla oraz 
popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony ppoż. 
Uważam, że Druhowie stanęli na wysokości zadania i pokazali 
cały kunszt swojego wyszkolenia. Zwycięskim drużynom serdecz-
nie gratuluję, a wszystkim pozostały dziękuję za udział i sportową 
rywalizację – mówiła Wójt, Bożena Wieloch.

Karolina Kapral

Przeprowadzanie zbiórek 
publicznych

Zgodnie z art. 1 ustawy o zbiórkach publicznych wszel-
kie publiczne zbieranie ofiar w gotówce lub naturze na pe-
wien z góry określony cel wymaga pozwolenia właściwego 
terenowo organu władzy 

Procedura ubiegania się o pozwolenie na zorganizowa-
nie i przeprowadzenie zbiórki publicznej jest regulowana 
następującymi przepisami prawa: 

1. Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych 
 (Dz. U. z 1933r., Nr 22, poz. 162 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra   Spraw   Wewnętrznych   i   Ad-
ministracji  z   dnia  6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów 
przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli 
nad tymi zbiórkami (Dz. U. z 2003r.,Nr 199, poz. 1947 )

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania ad-
ministracyjnego (Dz. U.  2000 r., Nr 98, poz.1071 z późn. zm.)

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
 (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
Pozwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej  

w drodze decyzji administracyjnej udzielają:

1. wójt, burmistrz (prezydent miasta), jeżeli zbiórka ma być 
przeprowadzona na obszarze gminy lub jej części

2. starosta, jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze 
powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę

3. marszałek województwa, jeżeli zbiórka ma być przeprowa-
dzona na obszarze województwa lub jego części obejmują-
cej więcej niż jeden powiat

4.    minister właściwy do spraw wewnętrznych, jeżeli zbiórka 
ma być przeprowadzona na obszarze obejmującym więcej niż 
jedno województwo

Zgodnie z art. 3 ustawy o zbiórkach publicznych, pozwolenie 
na zbiórkę publiczną może być udzielone tylko wówczas, gdy 
cel zbiórki nie jest przeciwny prawu oraz ze stanowiska interesu 
publicznego jest godny poparcia. Za takie cele uważa się przede 
wszystkim cele: religijne, państwowe, oświatowe, zdrowot-
ne, kulturalno-społeczne i społeczno- opiekuńcze.

 Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórek mogą 
uzyskać stowarzyszenia i organizacje posiadające osobowość 
prawną oraz komitety organizowane dla przeprowadzenia 
zbiórki określonego celu. 

   Cel zbiórki winien być zgodny ze statutem stowarzy-
szenia lub organizacji bądź z aktem organizacyjnym komitetu.

Tryb ubiegania się o zezwolenie. W przypadku ubiegania 
się o zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej należy 
złożyć wniosek o wydanie zezwolenia do odpowiedniego or-
ganu wraz z załącznikami określającymi: Cel lub cele (wymie-
nione każdy z osobna) na jakie mają być przeznaczone datki, 
zgodne ze statutem bądź z aktem organizacyjnym komitetu.

1. Formy prowadzenia zbiórki - mogą to być do wyboru: do-
browolne wpłaty na konto, założone osobno dla każdej 
zbiórki publicznej przez przeprowadzającego zbiórkę pu-
bliczną, zbieranie ofiar do puszek kwestarskich, zbieranie 
ofiar do skarbon stacjonarnych, sprzedaż cegiełek warto-
ściowych.  

2. Obszar na jakim będzie prowadzona zbiórka publiczna.

3. Miejsce wydatkowania zebranych ofiar, tzn. określenie czy  
w kraju czy za granicą.

4. Termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki.

5. Plan przeprowadzenia zbiórki, który określa sposób infor-
mowania o prowadzonej zbiórce publicznej, liczbę osób, 
które mają brać udział w zbiórce publicznej, przewidywane 
koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej, w tym rodzaj  
i wysokość poszczególnych wydatków.

Do wniosku należy dołączyć aktualny statut wnioskodawcy 
oraz aktualny wyciąg z rejestru sądowego. Możliwe jest również 
nadesłanie uwierzytelnionych kopii powyższych dokumentów. 
Uprawnionym do uwierzytelniania dokumentów jest organ, 
który wydał dokument albo notariusz. 

Za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki pu-
blicznej pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 82 zł. 
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia 
wniosku o wydanie zezwolenia. Zapłaty opłaty skarbowej moż-
na dokonać w kasie Urzędu Gminy. 

Wynik zbiórki i sposób zużytkowania ofiar powinien 
być podany do wiadomości organu, który udzielił pozwolenia, 
oraz ogłoszony w terminie 1 miesiąca w prasie, w rozumieniu 
przepisów Prawa prasowego o zasięgu obejmującym co naj-
mniej obszar, na którym zbiórka została przeprowadzona.

Teresa Ptak
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A oto szczegółowe wyniki:

       Dziękujemy za tak liczny udział w konkursie, gratulu-
jemy wszystkim laureatom i zapraszamy do udziału w przyszło-
rocznej edycji. O terminie i nowych, jeszcze bardziej atrakcyjnych  
i inspirujących zasadach, poinformujemy wkrótce na lokalnych 
stronach internetowych. 

 Jolanta Cyprych

Świat słowem malowany
14 czerwca 2013r. był dla gminy Lipie prawdziwym 

świętem poezji. T ego dnia w GOK odbył się Konkurs Lite-
racko-Recytatorski pod hasłem „Świat słowem malowany”, 
na którym uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych oraz 
gimnazjaliści prezentowali wiersze Heleny Chłopek. 

Rodowód tej poetki ściśle wiąże się z naszą gmi-
ną, bo urodziła się w 1917 r. w Rozalinie, a szkołę podsta-
wową ukończyła w pobliskim Albertowie. Wybuch II woj-
ny światowej sprawił, że opuściła rodzinne strony, jak 
się później okazało, na zawsze. Większość życia spędziła  
w Chrzanowie, ale to właśnie z Ziemią Lipską czuła się związana 
w sposób szczególny i wyjątkowy. Bo przecież, jak pisał Adam 
Mickiewicz: „Kraj lat dziecinnych, on zawsze zostanie, święty  
i czysty, jak pierwsze kochanie”. Właśnie te słowa narodowego 
wieszcza pobrzmiewają znajomym echem w naszej pamięci, 
gdy czytamy wiersze Heleny Chłopek, przepełnione miłością do 
Boga-Stwórcy, do ludzi, których spotkała na swej drodze oraz 
zachwytu dla otaczającej nas przyrody.

14 czerwca zostały również ogłoszone wyniki, or-
ganizowanego po raz pierwszy w ramach Konkursu „Świat 
słowem malowany”, konkursu literackiego. Przebiegał on  
w dwóch kategoriach: Młodzież od 14 do 19 roku życia oraz Doro-
śli w wieku ponadlicealnym. 

W konkursie recytatorskim wzięło udział ogółem 35 
uczestników, natomiast na konkurs literacki wpłynęły prace 16 
autorów. Jury, w którym zasiadał także syn poetki, Aleksander 
Chłopek,  było pod wielkim wrażeniem zarówno wysokiego po-
ziomu  recytatorów  jak i talentu  pisarzy i poetów-amatorów 
naszego regionu. Niewielką próbkę tych zdolności mogli podzi-
wiać wszyscy uczestnicy konkursu, gdyż nagrodzeni osobiście 
prezentowali po jednym własnym utworze. 

Nagrody książkowe dla laureatów konkursu „Świat sło-
wem malowany” zostały zakupione przez Urząd Gminy w Lipiu, 
a słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników ufundowała 
lipska piekarnia Ludwika i Grzegorza Cieślińskich. 

Talenty uczestników Konkursu Literacko-Recytator-
skiego „Świat słowem malowany” oceniało jury w składzie: 
Aleksander Chłopek, Barbara Macoch, Izabela Konc, Ewa Brzóz-
ka, Agnieszka Kotynia, Michał Kabała oraz w części literackiej ks. 
Jacek Marciniec.

PROFESJONALNA
OCHRONA

domów, sklepów
biur, hurtowni, itp.

powiat: lubliniecki, tarnogórski,
myszkowski, oleski, strzelecki 

powiat: k³obucki, pajêczañski,
wieluñski, czêstochowski

biuro@aus-alfa.pl, www.aus-alfa.pl

- monta¿ urz¹dzeñ zabezpieczenia technicznego

  (kamery, czujki ruchu i ppo¿.) 

- monitoring systemów oraz grupê interwencyjn¹ 24 h/dobê

- oznaczenie obiektu tabliczk¹ “OBIEKT CHRONIONY”

- zni¿ki na ubezpieczenie maj¹tkowe do 60%

ZAPEWNIAMY:

TANIO, SOLIDNIE, BEZPIECZNIE

510 272 494

502 317 438

�

�

MONITORING
+ GRUPA INTERWENCYJNA

KONKURS RECYTATORSKI 
SZKOŁY PODSTAWOWE

1 miejsce - Weronika Kuc, Natalia Pietrzak
2 miejsce - Jakub Szczepaniak, Katarzyna Szczepaniak
3 miejsce - Sonia Kula, Anna Macoch, Kacper Wydmuch

GIMNAZJA

1 miejsce - Karolina Wieczorek
2 miejsce - Kamila Drosik, Oktawia Kowal, Klaudia Podgórska
3 miejsce - Paulina Grądys, Martyna Guc, Aleksandra Heluszka, 
Dominika Warzycha

Nagrody specjalne p. Aleksandra Chłopka: Patrycja Kowal-
ska, Zuzanna Krzak

KONKURS LITERACKI
MŁODZIEŻ

1 miejsce - Weronika Miejska, Mateusz Nowicki

DOROŚLI
1 miejsce - Małgorzata Matyszczak, Agnieszka Szczuka
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 4. Kto jest zobowiązany do udzielenia pomocy ran-
nej zwierzynie? 

Do zadań własnych gminy należą zadania z zakre-
su ochrony przyrody. Ochrona przyrody to m.  in. zachowanie 
dziko występujących zwierząt oraz zapobieganie zmniejszaniu 
się ich populacji, obejmuje więc również działania polegające 
na udzieleniu pomocy rannym dzikim zwierzętom. Udzielanie 
pomocy odbywa się m.in. poprzez organizowanie akcji ratun-
kowych oraz zapewnienie transportu zwierząt do ośrodków re-
habilitacji. 

Podczas wypadku komunikacyjnego obowiązek za-
pewnienia pomocy zwierzęciu spoczywa na kierującym pojaz-
dem mechanicznym, który zwierzę potrącił.  Kierujący powinien 
ponadto zawiadomić odpowiednie służby, usunąć ranne lub 
martwe zwierzę z drogi, jeżeli jego pozostawienie na drodze 
mogłoby zagrozić bezpieczeństwu ruchu drogowego lub ozna-
czyć zwierzę w sposób widoczny, jeżeli jego usunięcie z drogi 
nie jest możliwe. 

Gdy ranne zwierzę stanowi zagrożenie dla bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego wskazane jest powiadomienie Policji, 
do której obowiązków należy czuwanie nad bezpieczeństwem  
i porządkiem ruchu na drogach.

 5. W jakich przypadkach następuje uśmiercanie 
rannej zwierzyny

W sytuacji konieczności zakończenia cierpień zwierzę-
cia, potrzebę jego uśmiercenia stwierdza lekarz weterynarii, 
członek Polskiego Związku Łowieckiego, inspektor organiza-
cji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona 
zwierząt, funkcjonariusz Policji, funkcjonariusz Straży Ochrony 
Kolei, funkcjonariusz Straży Gminnej, funkcjonariusz Straży Gra-
nicznej, pracownik Służby Leśnej lub Służby Parków Narodo-
wych, strażnik Państwowej Straży Łowieckiej, strażnik łowiecki 
lub strażnik Państwowej Straży Rybackiej. 

 Przez „konieczność bezzwłocznego uśmiercenia” rozu-
mie się stan stwierdzony, przez lekarza weterynarii, polegający 
na tym, że zwierzę może dalej żyć jedynie cierpiąc i znosząc ból, 
a moralnym obowiązkiem człowieka staje się skrócenie cierpień 
zwierzęcia. Natomiast, jeżeli nie jest możliwe stwierdzenie przez 
weterynarza konieczności bezzwłocznego uśmiercenia zwierzę-
cia, wtedy decyzję w tym przedmiocie może podjąć samodziel-
nie każda z pozostałych osób wskazanych powyżej.

Uśmiercenie zwierzęcia  powinno odbywać się wyłącz-
nie w sposób humanitarny, polegający na zadawaniu zwierzę-
ciu minimum cierpienia fizycznego i  psychicznego, poprzez 
podanie środka usypiającego przez lekarza weterynarii lub za-
strzelenie zwierzęcia wolno żyjącego przez osobę uprawnioną 
do użycia broni palnej.

Informacja została przygotowana na podstawie opi-
nii Departamentu Prawnego Ministerstwa Środowiska z dnia 
26.03.2013 r. w sprawie postępowania ze zwierzętami łownymi 
w szczególnych przypadkach.

Roman Dądela 

Jak postępować, gdy  
zwierzęta łowne sprawiają 

problemy?
Zgodnie z ustawą zwierzęta łowne to m.in. dziki, 

łosie, jelenie, daniele i sarny. Poniżej zamieszczamy infor-
macje o tym jak się zachować, gdy pojawią w terenie zabu-
dowanym, gdy wymagają udzielenia pomocy lub gdy wy-
rządzą szkody w naszych uprawach. 

 1. Co zrobić, gdy zwierzyna znajdzie się w terenie 
zabudowanym?

  Incydentalne przebywanie dzikich zwierząt na terenie 
zabudowanym może doprowadzić do niszczenia przez nie mie-
nia, wtargnięcia na obszar, na którym odbywa się ruch drogo-
wy lub w skrajnych przypadkach zaatakowania przez nie ludzi, 
zwierząt gospodarskich i domowych. W wymienionych sytu-
acjach należy zawiadomić właściwy terytorialnie Urząd Gminy, 
którego obowiązkiem jest przywrócić porządek publiczny i za-
pewnić bezpieczeństwo mieszkańcom.

 2. Jak postępować ze zwłokami padłej lub uśmier-
conej zwierzyny?

Gmina zobowiązana jest do podejmowania działań,  
w celu utrzymania czystości i porządku, np. przez usunięcie 
i utylizację zwłok padłych zwierząt łownych znajdujących się na 
jej terenie. Jednakże przepisy ustawy o odpadach oraz ustawy  
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych  
u ludzi, mówią, że to na właścicielu nieruchomości ciąży obo-
wiązek usuwania i utylizacji zwłok zwierzyny. Obowiązek gminy 
w tym zakresie ogranicza się tylko do nieruchomości gminnych. 
Jeżeli padłe zwierzę znajduje się na drodze lub w pasie drogo-
wym, za jego usunięcie i utylizację odpowiada zarządca drogi.

 3. Kto ponosi odpowiedzialność za szkody wyrzą-
dzone przez dzikie zwierzęta?

Zgodnie z przepisami prawa łowieckiego możliwe jest 
dochodzenie odszkodowania za szkody wyrządzone w upra-
wach lub płodach rolnych oraz  za szkody wyrządzone przy wy-
konywaniu polowania.

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzynę łow-
ną, ponosi odpowiednio:

−	 Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego - za szkody 
w  uprawach i płodach rolnych wyrządzone w obwodach 
łowieckich przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz za 
szkody wyrządzone przy wykonywaniu polowania;

−	 Skarb Państwa - za szkody w uprawach i płodach rolnych 
wyrządzone w obwodach łowieckich przez zwierzęta łowne 
objęte całoroczną ochroną (łosie);

−	 Skarb Państwa - za szkody w uprawach i płodach rolnych 
wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, na te-
renach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.
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Prawdziwe skarby  
Ziemi Lipskiej 

W ostatnim czasie wyobraźnią mieszkańców naszej 
gminy zawładnęła informacja o skarbie. Wielu oczyma wy-
obrażni widzi już  skrzynię wypełnioną po brzegi srebrnymi 
monetami. Okazuje się, że Ziemia Lipska, nasza Mała Oj-
czyzna, rzeczywiście miała szczęście posiadać skarb i to nie 
byle jaki, bo trudno w pieniądzach oszacować jego wartość. 
Stanowili go ludzie, którzy z narażeniem własnego życia  
w czasie okupacji hitlerowskiej działali w szeregach Armii 
Krajowej, na rzecz odzyskania przez Polskę wolności. 

Mało kto wie, że już w 1940 r., krótko po rozpoczęciu  
II wojny światowej, Józef Kurzelewski, ówczesny dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Lipiu, na terenach dzisiejszej gminy Lipie, zało-
żył konspiracyjny oddział Związku Walki Zbrojnej, który w 1943r. 
został przemianowany na Armię Krajową.  Jako komendant 
Placówki nr 19 posługiwał się pseudonimami „Wolski” i „Ka-
miński”. Do tej podziemnej organizacji należało aż 116 osób 
z Lipia i pobliskich miejscowości. W odkrytych po wojnie i za-
chowanych do naszych czasów dokumentach znajdują się tylko 
ich pseudonimy, daty urodzenia i stopnie wojskowe. Zaledwie 
kilka nazwisk udało się odszyfrować. Są to: Tomasz Janowski, 
pseudonim „Mały”, późniejszy wieloletni profesor i rektor Aka-
demii Rolniczej w Krakowie, Kazimiera Kurzelewska, żona Józefa 
Kurzelewskiego, bracia Stanisław i Władysław Łosikowie, Marcin 
Gancarek, Antoni Mazurek, Michał Stefański. 

W 1943r. Józef Kurzelewski, obawiając się aresztowania 
przez Gestapo, wszystkie dokumenty związane z działalnością 
konspiracyjnej Placówki nr 19 zapakował w szklane naczynie  
i zakopał bardzo głęboko w ziemi. Aby zmylić tych, którzy ewen-
tualnie mogliby zobaczyć go podczas tej pracy, mniej więcej pół 
metra nad przysypanymi ziemią dokumentami, postawił słój  
z monetami, będącymi własnością rodziny. Miał nadzieję, że 
znalazca, obojętnie czy będzie to Polak, czy Niemiec, widząc 
pieniądze, nie będzie szukał dalej. Rzeczywiście, Józef Kurzelew-
ski został aresztowany przez hitlerowców w 1943r. i wywieziony 
do obozu koncentracyjnego najpierw  w Gross-Rossen, a póź-
niej Mauthausen. Po wyzwoleniu, ciężko chory, odbył leczenie 
w szpitalu w Norymberdze. Ze względu na sytuację polityczną 
ówczesnej „wolnej” Polski, zaproponowano mu, aby został na 
zachodzie tej naprawdę wolnej Europy, gdzie mógł sprowadzić 
swoją rodzinę i podjąć pracę. Jednak, tak jak wielu żołnierzy 
gen. Andersa, wrócił, bo jak mówi przysłowie: Pył rodzinnej ziemi 
jest droższy od złota obczyzny. 

Jak się wkrótce okazało, wieloletni kierownik lipskiej 
szkoły ukrył przed wzrokiem osób niepowołanych nie tylko do-
kumenty swojego oddziału AK. Jeszcze w sierpniu 1939r., kiedy 
już coraz głośniej mówiło się o nieuchronności wybuchu wojny 
z Niemcami, pod daszkiem ganku, znajdującego się przy wej-
ściu do szkoły, w miejscu gdzie dzisiaj kończy się stary budynek 
szkoły podstawowej, a zaczyna nowy gimnazjum, zamurował 
najważniejsze szkolne dokumenty. Myślał jak nauczyciel odpo-
wiedzialny za swoich uczniów i dyrektor odpowiedzialnyza pra-
cowników szkoły. Były to arkusze ocen, protokoły Rad 

Pedagogicznych, świadectwa pracy nauczycieli zatrudnionych 
w Lipiu, wiele książek metodycznych. Dzisiaj Internet powodu-
je powszechną dostępność wszelkich pomocy dydaktycznych, 
ale wtedy, kiedy wszystkie ważne informacje znajdowały się  
w książkach, w dodatku bardzo trudno dostępnych, wartość 
tego skarbu, ocalałego z wojennej zawieruchy jest trudna do 
przecenienia. Po powrocie do Lipia z wojennej tułaczki Józef Ku-
rzelewski podjął na nowo obowiązki kierownika szkoły. Wtedy 
okazało się, jak bardzo był dalekowzroczny. Świadectwa wielu 
uczniów spłonęły lub zaginęły w czasie wojny, a na podstawie 
ocalonych przez kierownika dokumentów można było je od-
tworzyć, dając tym samym ich właścicielom podstawę do okre-
ślenia poziomu wykształcenia. W konsekwencji mogli oni pod-
jąć stosowną pracę bądź kontynuować kształcenie na wyższym 
poziomie.  

Wyzwolenie spod hitlerowskiej okupacji nie przyniosło 
jednak tak upragnionej przez wszystkich Polaków wolności. Do 
władzy doszli komuniści, którzy w okrutny sposób obeszli się  
z patriotami należącymi podczas wojny do AK. Wielu z nich 
skazano na śmierć, jako zdrajców Ojczyzny, wielu odsiadywa-
ło długoletnie wyroki w więzieniach. Józef Kurzelewski też był 
prześladowany przez ówczesne władze Polski Ludowej. Wie-
lokrotnie przesłuchiwali go funkcjonariusze UB, oskarżając  
o współpracę z obcym wywiadem. Po jednym z takich przesłu-
chań w 1959r zmarł. 

  - Doskonale pamiętam, jak ojciec powtarzał, że jego naj-
większym marzeniem jest ujawnienie światu nazwisk tych wszyst-
kich bohaterskich ludzi, którzy w szeregach AK narażali swe życie 
dla Polski. Kiedy zmarł, te słowa traktowaliśmy jak jego duchowy 
testament i ostatnie życzenie – mówi córka, Jadwiga Kurzelew-
ska – Pietrzak. – Kilka miesięcy po pogrzebie ojca mama wska-
zała mojemu bratu, Januszowi, przypuszczalne miejsce ukrycia 
dokumentów. Było to kilkanaście kroków od wiśni, rosnącej kie-
dyś na wysokości obecnego ogrodzenia Orlika. Brat dokumenty 
znalazł, ukryte bezpiecznie w szklanym słoju i oddał je mamie. Po 
jej śmierci, znalazły się w moich rękach. O ich istnieniu wiedział 
prof. Janowski i poprosił mnie, abym udostępniła je do badań hi-
storycznych. Uczyniłam to w marcu 1993r. i oddałam dokumenty  
w depozyt prof. Janowskiemu z upoważnieniem do dalszego prze-
kazania osobom kompetentnym, w celu ich zbadania jako przy-
czynku do najnowszej historii Polski. Prosiłam też  o informację 
co do ich dalszych losów. Wiem od prof. Janowskiego i mam na 
to odpowiedni dokument, że trafiły do Muzeum Historycznego  
w Krakowie. Jednak niestety nie wiem, co się z nimi stało dalej. Być 
może więcej na ten temat wiedział prof. Janowski?” 

Profesor Tomasz Janowski, żołnierz Armii Krajowej 
pseudonim „Mały”, człowiek wielce zasłużony dla naszego re-
gionu, autor książki „Danków nad Liswartą”, zmarł 11 listopa-
da 2000 roku. Od niego już niczego się nie dowiemy, ale może 
warto byłoby nawiązać kontakt z Muzeum Historycznym w Kra-
kowie i spróbować wyjaśnić sprawę konspiracyjnych dokumen-
tów, świadczących o wielkim patriotyzmie mieszkańców naszej 
Małej Ojczyzny? Bo nie pieniądze, srebrne czy złote monety, 
ale ludzie są prawdziwym bogactwem tej ziemi i my, potomni,   
o ten skarb prawdziwy powinniśmy  się troszczyć.      

Jolanta Cyprych
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Kserokopia oryginalnego  rozkazu z 1940 roku skierowanego do Placówki Nr. 19 

Kserokopia fragmentu wykazu żołnierzy konspiracyjnego oddziału AK w Lipiu




