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Uwaga rodzice!
W październiku br. rozpoczyna się okres podawania trzeciej dawki szczepionki przeciwko on-

kogennym typom wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV). Przypominamy, że jeden cykl szczepień obej-
muje trzy dawki, które dziewczęta muszą przyjąć w ciągu pół roku (0-2-6).  

W celu wyznaczenia dokładnej daty szczepienia prosimy o kontakt z właściwym Ośrodkiem Zdrowia. 

***
III Forum Rekonstrukcji Obiek-

tów Historycznych - zapowiedź

18 października 2013r. Gmina 
Lipie będzie współgospodarzem konfe-
rencji naukowo-szkoleniowej III Forum 
Rekonstrukcji Obiektów Historycznych 
„Współczesne zagrożenia obiektów  
i miejsc historycznych”. Konferencja 
organizowana jest przez Uniwersytet Ślą-
ski, Komisję Krajobrazu Kulturowego PTG 
oraz stowarzyszenie na rzecz Ochrony 
dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturo-
wego „Moje Miasto”. Konferencja będzie 
trwać dwa dni, tj. 17 i 18 października.  
W pierwszym dniu miejscem spotkania 
będzie Będzin i Czeladź, a w drugim na-
sza gmina.  

Program drugiego dnia konfe-
rencji przygotowaliśmy w taki sposób, 
aby w jak największym stopniu zainte-
resować uczestników konferencji tema-
tyką lokalną, a jednocześnie spełnić pod 
względem merytorycznym cele i oczeki-
wania zaproszonych gości. W programie 
przewidzieliśmy część sesyjną, podczas 
której zostaną wygłoszone trzy referaty, 
dotyczące dziedzictwa historycznego 
naszej gminy, a także ukazana histo-
ria godła herbowego rodu Warszyckich  
w przedstawieniu „ Kasztelan Warszycki 
Herbu Abdank” oraz część plenerową,  
w której zaproszeni goście zwiedzą wy-
brane obiekty historyczne. 

***

Czy samorządy przejmą częstochow-
ski PKS?

W kwietniu powiaty kłobucki 
i częstochowski oraz 24 gminy regionu 
wstępnie uzgodniły, że przejmą od Skar-
bu Państwa częstochowski PKS. W tym 
celu 9 maja samorządowcy złożyli list 
intencyjny w sprawie komunalizacji do 
Ministerstwa Skarbu Państwa. Wyraże-
nie woli przejęcia akcji częstochowskie

***
Z prac Rady Gminy

W okresie od lipca do września od-
były się dwie sesje Rady Gminy. Pod-
czas posiedzeń radni podjęli 9 uchwał, 
m.in. w sprawie przystąpienia do reali-
zacji projektu pt. „Twórczy przedszkolak  
w gminie Lipie” w ramach Priorytetu IX, 
Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nie-
równości w stopniu upowszechnienia 
edukacji przedszkolnej” Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki, w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach na za-
danie „Przełożenie wodociągu z rur AC 
na rury PE wraz z przekładką przyłączy 
wodociągowych w m. Stanisławów, Lin-
dów i części Julianowa”, w sprawie usta-
lenia wysokości opłat za świadczenie 
dodatkowe udzielane przez przedszko-
la, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Lipie.

go Przedsiębiorstwa Komunikacji Sa-
mochodowej przez samorządy jest 
spowodowane brakiem rentowności 
niektórych połączeń PKS, a działalność 
spółki ma przecież charakter komercyj-
ny - więc istnieje realne zagrożenie ich 
likwidacji, a jednocześnie przepisami 
ustawy o publicznym transporcie zbio-
rowym, z których wynika obowiązek 
zapewnienia transportu zbiorowego 
przez samorządy dla swoich mieszkań-
ców. 

***
Droga powiatowa nr 2004S 

łącząca Danków i Krzepice ma nową 
nawierzchnię bitumiczną. Inwesty-
cja, którą realizował Powiat Kłobucki, 
została oficjalnie odebrana 5 września 
br. Na odcinku 3650m sfrezowano 
krawędzie jezdni i wzmocniono je as-
faltem następnie położono dwie war-
stwy nowego asfaltu o łącznej grubości  
12 cm (7+5), utwardzono pobocza dro-
gi oraz odbudowane rowy i wykonano 
nowe przepusty. Remont wykonywała 
firma DROMET z Częstochowy. Powia-
towy Zarząd Dróg w Kłobucku infor-
muje, że koszt inwestycji wyniósł ok. 
1.880.000,00 zł, z czego 80% stanowił 
promesa pozyskana z MAC.

***
 Powiatowy Zarząd Dróg 
w Kłobucku złożył w bieżącym roku 
wniosek do Wojewody Śląskiego na od-
budowę dróg uszkodzonych w czasie 
klęsk żywiołowych, które miały miejsce 
w 2013 roku. Po weryfikacji Komisja 
zakwalifikowała do dofinansowania 9 
odcinków dróg, z czego 2 znajdują się 
na terenie naszej gminy są to: droga nr 
2001S na odcinku Zimnowoda-Natolin 
– Zbrojewsko o długości 3300m oraz 
droga nr 2069S Zbrojewsko-Krzepice 
(Magreta) na odcinku 2 km

W   SKRÓCIE 

Wójt Gminy Lipie
składa serdeczne  
podziękowania

Druhom z jednostek OSP
z Lindowa, Lipia, Parzymiech,  

i Szyszkowa 
oraz  

Państowej Straży Pożarnej  
w Kłobucku

za ofiarną pomoc  
w przeprowadzeniu akcji  gaśniczej 

budynku przedszkola  
w Lindowie
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II Jarmark nad Liswartą-
-przeżyjmy to jeszcze raz!

17 i 18 sierpnia br. w Dankowie po raz drugi odbył 
się Jarmark nad Liswartą „Dobre, bo swojskie”. Impreza przy-
ciągnęła mnóstwo odwiedzających. A przyjść było warto, 
ponieważ w nastrojowej scenerii zamkowych murów obron-
nych na mieszkańców gminy i regionu czekała moc atrakcji. 
Były liczne koncerty, warsztaty, degustacje, prezentacje 
rycerskich zwyczajów i sprawności, pokazy ułańskie, a na-
wet oblężenie Dankowa. Wśród mnogości wydarzeń każdy 
mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie i opuścić Jarmark bo-
gatszy o nowe doświadczenia. 

Przez dwa dni do późnych godzin wieczornych ze sce-
ny rozbrzmiewała różnorodna muzyka. Na dankowskiej estra-
dzie swoje talenty prezentowali lokalni artyści, reprezentujący 
szeroki wachlarz stylów i gatunków muzycznych. Ale wiele dzia-
ło się także poza sceną, gdzie atmosfera była naprawdę gorąca, 
nie tylko ze względu na temperaturę powietrza, bo pogoda była 
jak na zamówienie, lecz także, albo przede wszystkim, z powo-
du odbywających się przez dwa dni niezwykle widowiskowych 
i różnorodnych pokazów.

Sobotnie uroczystości rozpoczęły się od oficjalnego 
otwarcia, którego w asyście rycerzy i dam dworu dokonała Wójt 

Gminy, Bożena Wieloch. - Dzisiaj, w miejscu gdzie niegdyś toczyły 
się zacięte bitwy i pojedynki rycerskie, tu, gdzie przybywali zacni 
goście, książęta i królowie jesteśmy my. Wierzę, że to dwudniowe 
spotkanie nad Liswartą, oprócz prezentacji walorów i dorobku 
naszej gminy, będzie doskonałym sposobem na wspólne, rodzin-
ne spędzenie wolnego czasu i dobrą okazją do integracji lokalnej 
społeczności.  Mam nadzieję, że każdy znajdzie tu coś dla siebie, 
coś co go zainteresuje i sprawi mu radość. Jako organizatorzy sta-
raliśmy się, aby dzięki Jarmarkowi goście spoza gminy Lipie lepiej 
ją poznali, żeby chętnie do niej wracali i dobrze ją wspominali. 
Natomiast stałym mieszkańcom gminy pragnęliśmy jeszcze raz 
pokazać, że mogą być dumni z miejsca, w którym na co dzień żyją  
i pracują – mówiła Wójt. 

Po części oficjalnej, koncertem niezapomnianych prze-
bojów Maryli Rodowicz pt. Kolorowe jarmarki, muzycznie po-
witała wszystkich grupa Jantarki z Zimnowody. Zaraz potem

nastąpiła „podróż” w odległe czasy średniowiecza, w któ-
rych wszyscy przybyli na Jarmark byli świadkami pasowania 
na rycerza, ślubowania damie dworu oraz „składania ryce-

rza”, czyli pokazu ubierania rycerskiej zbroi. Występ grupy 
Stokrotka z Zimnowody przeniósł wszystkich na powrót  
w czasy współczesne, w których odbył się m.in. pokaz tresu-
ry psów obronnych, przeprowadzony przez firmę Dar-Mak 
z Częstochowy, specjalizującą się w szkoleniu psów służbo-
wych i cywilnych.  Po pokazie na scenie swoje wokalne umie-
jętności zaprezentowała Justyna Markiewicz - solistka MOK  
w Kłobucku, która w optymistycznym koncercie piosenek pol-
skich i zagranicznych dała przykład jak „iść do przodu i żyć kolo-
rowo”.  W sobotnie popołudnie na dankowskiej estradzie wystą-
pił również rockowy zespół The Adapters, działający przy GOK 
w Lipiu, zespół Peron 95, który porwał publiczność do tańca 
oraz Iga Kozacka w soulowych rytmach lata.

  W międzyczasie odbywały się liczne potyczki i tur-
nieje rycerskie, które przygotowali członkowie Bractwa Ry-
cerskiego z Będzina, a w dynamicznym pokazie konnych tra-
dycji kawaleryjskich zaprezentował się Krakowski Szwadron 
Ułanów im. Józefa Piłsudskiego. Jednak niewątpliwie największą 
atrakcją wieczoru była rekonstrukcja średniowiecznej bitwy  
o Danków. Bitwa była bardzo realistyczna - widzowie słyszeli od-
głosy strzelaniny, krzyki białogłów i byli świadkami prawdziwie 
zaciętych walk. Na koniec od palących się strzał najeźdźców za-
paliły się starodawne, drewniane chaty zbudowane specjalnie 
na tę okazję.  Wysokie płomienie i strzelające iskry sprawiały, że 
wśród publiczności słychać było: Uch! i Ach! Dopełnieniem ogni-
stych pokazów okazał się żywiołowy spektakl tancerzy ognia, 
którzy rzucali ognistymi kulami i zionęli prawdziwym ogniem. 
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Na zakończenie, po gorących atrakcjach sobotniego 
popołudnia przyszedł czas na wieczorną zabawę. Zgromadzona 
na dankowskich błoniach publiczność do późnej nocy bawiła 
się w rytm utworów, które grali zespół Contra z Rozalina oraz 
DJ Emil.

Niedzielne uroczystości rozpoczęły się od przemar-
szu barwnego orszaku z Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu 
na wały w Dankowie, gdzie o godz. 13. 30 rozpoczęła się polo-
wa msza święta. Na czele korowodu, w eskorcie strażackich sa-
mochodów bojowych, maszerowali strażacy niosący cudowny 
obraz Matki Bożej Dankowskiej. Za strażakami dumnie prezen-
towali się krakowscy ułani. Potem jechały bryczki zaprzężone  
w czarne, dostojne rumaki, za którymi maszerował orszak ry-
cerzy i dam dworu na czele z kasztelanem Warszyckim, prowa-
dzącym u swego boku legendarnego, czarnego psa.  W dalszej 
kolejności, za barwnie przystrojonym ciągnikiem, szły panie 
z gminnych Kół Gospodyń Wiejskich, które niosły, wykonane 
przez siebie wieńce dożynkowe, wśród których można było 
zobaczyć łodzie, studnie, dzwonnice, a nawet mapę Polski.   
W następnej kolejności, w rytm marsza granego przez Dziecię-
co-Młodzieżową Orkiestrę Dętą GOK w Lipiu, szli przedstawicie-
le władz gminy, księża tutejszej parafii oraz mieszkańcy i przyby-
li na Jarmark goście. 

Mówiąc o korowodzie trzeba powiedzieć o wspania-
łych dekoracjach, które usytuowano przy jego trasie. A było 
co podziwiać: wielkie, słomiane wieże zamkowe i wiatraki, rzeź-
bione tablice powitalne, monumentalne postacie rolników wy-
konane ze słomianych bali, drewniane wozy, parkany, dawne 
narzędzia rolnicze oraz ule z malowanymi pszczołami.  Jednak  
w pamięci uczestników korowodu z pewnością na długo pozo-
stanie malownicza dekoracja usytuowana przed plebanią. Była 
to wiejska zagroda z gęsiarką, białymi gąskami i kołowrotkiem. 
Na pierwszy rzut oka wydawało się, że to bardzo ładny, statycz-
ny obrazek z życia dawnej polskiej wsi, wykonany rękami pomy-

słowych dekoratorów. Ale nic bardziej mylnego, bo gąski okaza-
ły się być jak najbardziej prawdziwe (dodajmy że z hodowli ks. 
Proboszcza) i żywo spacerowały po zagródce, a gęsiarka, ubra-
na w tradycyjną zapaskę z uśmiechem witała przechodniów 
machając do nich wierzbową gałązką.  Słowa uznania za nieco-
dzienną dekorację kierujemy do ks. Henryka Duszy, ale wielkie 
podziękowania należą się również pani Wrześniakowej, która 
wcieliła się w postać gęsiarki i niestrudzenie witała uczestników 
niedzielnego orszaku.  

Podczas mszy świętej dożynkowej ks. Henryk Dusza 
skierował do wszystkich zgromadzonych, a zwłaszcza rolników, 
okolicznościowe Słowo Boże, w którym podkreślił wartość cięż-
kiej pracy na roli i dokonał poświęcenia aż jedenastu wieńców 
dożynkowych. W uroczystej procesji rolnicy i ogrodnicy gminy 
Lipie złożyli na ołtarzu symboliczne dary w postaci chleba, ko-
sza warzyw i owoców oraz snopa zboża ozdobionego kwiatami 
naszych pól i ogrodów, które stanowiły wotum wdzięczności 
mieszkańców gminy za zebrane plony.

Po mszy św. barwny orszak wyruszył na boisko sporto-
we w Dankowie, gdzie Wójt Gminy, Bożena Wieloch, w asyście 
rycerzy, dam dworu oraz ułanów, dokonała otwarcia drugie-
go dnia Jarmarku. Tego dnia na dankowskiej scenie wystąpili: 
Dziecięco – Młodzieżowa Orkiestra Dęta, działająca przy GOK  
w Lipiu, zespół śpiewaczy Czeremcha z Parzymiech w pięknym, 
ludowym repertuarze, Magdalena Dłubak z Muzyką bez granic 
oraz dziewczęta z grupy Jantarki, które zaśpiewały przeboje 
znanej grupy Boney M. 
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Na scenie zaprezentowali się również wybrani laureaci konkur-
su Cały powiat będzie śpiewać, który w ubiegłym roku odbył 
się w naszej gminie. Wśród występujący były: Julia Bojur oraz 
Karolina Ciupińska reprezentujące gminę Popów, Martyna Peł-
ka z gminy Miedźno, Ewa Trzepióra z Kłobucka, Dominika Janic  
z Opatowa, Natalia Rakowska i Angelika Starczyk reprezentu-
jące gminę Krzepice oraz Justyna Maciejewska i Ewelina Hałka  

z gminy Lipie. Ogromny aplauz widowni wzbudził występ ze-
społu 2 plus 1. Rozbawiona publiczność razem z wykonawcami 
śpiewała dobrze wszystkim znane przeboje, takie jak „Chodź, po-
maluj mój świat”, „Windą do nieba”, Wstawaj, szkoda dnia” czy „Iść  
w stronę słońca”. Po wielokrotnych bisach do namiotu przy sce-
nie ustawiła się długa kolejka chętnych, którzy pragnęli osobi-
ście spotkać się z artystami, zamienić z nimi kilka słów oraz po-
prosić o wspólne zdjęcie i autograf.   

Po dwóch dniach licznych koncertów z całą pewnością 
możemy stwierdzić, że Jarmark nad Liswartą muzyką stoi. Jed-
nak w niedzielę w Dankowie można było nie tylko słuchać uzna-
nych lub dopiero początkujących artystów czy śpiewać razem  
z nimi, można było także tańczyć. I to w sposób wyjątkowy, 
który nie zdarza się codziennie. A takim z pewnością były śre-
dniowieczne pląsy z rycerzami i damami dworu.  Poza sce-
ną niedziela upłynęła pod znakiem potopu szwedzkiego. 

 Zgromadzeni ujrzeli na własne oczy jak mogłaby wyglądać wal-
ka o Danków w czasach, kiedy jego właścicielem był kasztelan 
Stanisław Warszycki. Po zaciętej bitwie na miecze, topory, buz-

dygany, a nawet halabardy i hakownice na wszystkich strudzo-
nych gości i wojowników czekał wyborny gulasz pobitewny. 

Na smakoszy i koneserów kuchni regionalnej wie-
le tradycyjnych potraw czekało na sobotnim swojskim stole. 
Dzięki pracy pań, zarówno należących do gminnych KGW jak  
i mieszkanek niezrzeszonych w żadnych organizacjach, wszyscy 
odwiedzający Jarmark nad Liswartą mogli bezpłatnie koszto-
wać pierogów prosto z pieca, ziemniaków nadziewanych kaszą  
i grzybami, swojskiego chleba z przepysznym smalcem, trady-
cyjnego żuru z jajkiem i kiełbasą, czerwonego barszczu z pasz-
tecikami oraz różnorodnych ciast.  

Dla przybywających na Jarmark przygotowano mnó-
stwo innych atrakcji.  Podczas dwudniowej imprezy można było 
podziwiać i zakupić rękodzieło zaproszonych artystów, m.in. 
ręcznie robioną biżuterię, wyroby ceramiczne, artystyczne wy-
roby z metalu, witraże oraz rzeźby. Przygotowano także stoisko  
z artykułami medycyny naturalnej. Każdy, kto przybył na Jarmark 
miał możliwość uczestniczenia w warsztatach rękodzielniczych. 
Można było samodzielnie wykonać witraż, wziąć udział w warsz-
tatach ceramicznych oraz zostać uczniem prawdziwego kowala.  

Warsztaty prowadzone przez specjalistów reprezentujących 
dawne, często zapomniane zawody, cieszyły się wielką po-
pularnością wśród gości naszego Jarmarku.  Dodać trzeba, że 
wszystkie wykonane przez siebie prace artyści-amatorzy mogli 
bezpłatnie zabrać do domu. 

Odwiedzający Jarmark mogli uczestniczyć również 
w   licznych konkursach, wśród których były m.in. różnego ro-
dzaju walki rycerskie. Ogromnym zainteresowaniem cieszył 
się konkurs na hasło promocyjne gminy Lipie. Zgodnie  
z regulaminem mogły w nim brać udział tylko osoby pełnoletnie,
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- Bon zakupowy o wartości 250 zł do zrealizowania w sklepie 
Delikatesy Centrum w Waleńczowie, który ufundowała firma Sta-
cja Paliw „TANKCAR” Sp. j. D. Kalek, A. Łyźniak z Waleńczowa, 
pan Wiesław Kordiaka z Dankowa za hasło „Z nutą historii, z per-
spektywą przyszłości – gmina Lipie” 
- Bon zakupowy o wartości 200 zł do zrealizowania w sklepie 
Lewiatan w Lindowie, ufundowany przez firmę „Mini – Market” 
Działalność Handlowo – Usługowo – Transportowa Tomasz Kra-
siński z Lindowa, pan Kazimierz Kowal z Bełchatowa, autor hasła 
„Lipie słynie z gościnności i serdecznie wita gości” 
- Naszyjnik wielominerałowy, zawierający m.in. koral, agat, 
bursztyn, lawę i ametyst o wartości 160 zł, którego fundatorem 
jest firma P.P.H. U.  „EWJAN” Jan Biedroń z Bytomia, pan Grze-
gorz Jędrek z Lipia za hasło „Gmina Lipie – świat zaczyna się nad 
Liswartą” 
-  Bon na usługi fryzjerskie o wartości 150 zł, ufundowany 
przez „M-Style” Magdalena Macoch Pogotowie Fryzjerskie z Al-
bertowa, pan Łukasz Łyźniak z Rębielic Szlacheckich, autor hasła 
„Gmina Lipie – odkryj naturę na nowo”
- Zestaw kosmetyków firmy Avon o wartości 100 zł, który 
ufundowała firma Mariusz Dembowski „Videotex” z Olesna, 
pan Piotr Małeczek z Janowa, autor hasła „U nas jak w domu, 
wszyscy swojaki”
- Bon zakupowy o wartości 100 zł do zrealizowania w sklepie 
Lewiatan w Lipiu, ufundowany przez  firmę Markoss Robert Ko-
siński z Lipia, pani Karolina Łyźniak z Rębielic Szlacheckich, au-
torka hasła „Rzeka, groty, leśne stwory – gminy Lipie to walory”
- Bon zakupowy o wartości 100 zł do zrealizowania w sklepie 
Lewiatan w Lipiu, ufundowany przez  firmę Markoss Robert Ko-
siński z Lipia, pan Mirosław Wester z Tronin, autor hasła „Lipie, 
malownicza kraina, najlepsza przygoda tu się zaczyna”.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a wszystkim 
uczestnikom konkursu dziękujemy za udział i wspólną zabawę. 
Podziękowania składamy fundatorom nagród oraz członkom 
komisji, którzy podjęli się naprawdę niełatwego zadania. Wie-
rzymy, że w przyszłym roku zarówno fundatorzy, jak i uczestnicy 
zechcą znowu przyłączyć się do nowej, wspólnej zabawy.

Tuż po wybraniu najciekawszego hasła promocyjnego 
gminy, rozstrzygnięto rywalizację w konkursie na najładniej-
szy wieniec dożynkowy. Ze względu na niezwykle wyrówna-
ny poziom, jurorzy postanowili uhonorować w sposób równo-
rzędny wszystkie wieńce wykonane na niedzielne uroczystości. 
Radny, Robert Lipartowski, reprezentujący jednocześnie funda-
tora nagród, czyli Spółdzielczy Kombinat Rolno-Spożywczy  
z Lipia, podkreślił ogromną kreatywność oraz wielki wkład pra-
cy twórców wszystkich wieńców, bez których trudno wyobrazić 
sobie tradycyjne, polskie dożynki. 

przy czym jedna osoba mogła zgłosić tylko jedną propozy-
cję hasła. Hasło mogło składać się najwyżej z ośmiu wyrazów  
i w sposób obrazowy oraz syntetyczny powinno oddawać wa-
lory naszej gminy.  Uczestnikom konkursu na pewno nie było 
łatwo stworzyć coś niepowtarzalnego i trafnego w tak krótkim 
czasie, ale łatwego zadania nie miała także komisja konkursowa, 
która zebrała się jeszcze w sobotę, aby wybrać najlepsze propo-
zycje i wytypować zwycięzców. Jury składające się z przedstawi-
cieli organizatorów i fundatorów nagród po długich i trudnych 
obradach wyróżniło 15 haseł i przyznało 15 nagród. 

Pierwsze miejsce oraz bon zakupowy na materia-
ły budowlane o wartości 700 zł ufundowany przez firmę  
Z.H.U.P „Dom-bud” Magdalena Szymczykowska z Parzymiech 
zdobyło hasło: „ Gmina Lipie – dawne wartości, nowe możli-
wości”, którego autorką jest pani Ewelina Kuryłek z Węgrowa. 

Miejsce drugie i tablet multimedialny ufundowany przez 
firmę Protonet Adrian Ludyga przypadł pani Annie Gdula  
z Wrocławia za hasło „Gmina Lipie w twoim typie ”. 

Trzecie miejsce i nagrodę w postaci robota kuchennego 
ufundowanego przez firmę Z.P.S. Jamar Szczepaniak Sp.j.  
z Albertowa przyznano pani Ewie Kordiaka z Dankowa, autorce 
hasła „Pora spojrzeć prawdzie w oczy – gmina Lipie zauro-
czy”.  

W dalszej kolejności nagrody otrzymali:
- Bon na zabiegi rehabilitacyjne o wartości 500 zł, ufundowa-
ny przez Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej „Troniny”, pani Alicja 
Kubicka z Kłobucka za hasło „Gmina Lipie nad Liswartą - tutaj 
bywać zawsze warto”
- Bon na zabiegi rehabilitacyjne o wartości 500 zł, ufundowa-
ny przez Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej „Troniny”, pan Krzysz-
tof Jędrek z Lipia, autor hasła „Gmina Lipie-lepsza strona świata”
- Bon na kurs językowy o wartości 359 zł, którego fundatorem 
jest Szkoła Języków Obcych „Green School” Agnieszka Worwąg 
z Kłobucka, pani Beata Kostus z Natolina autorka hasła „ W gmi-
nie Lipie nad Liswartą inwestować warto!”
- Bon zakupowy na bieliznę o wartości 300 zł do zrealizowa-
nia w sklepie firmowym Nessa w Kłobucku, ufundowany przez 
firmę „Nessa” Ewa Kotynia z Dankowa, pani Liliana Kołodziej 
z Dankowa za hasło „ Będzie zalew, jest Liswarta, gmina Lipie 
tego warta” 
- Bon zakupowy o wartości 250 zł do zrealizowania w sklepie 
Delikatesy Centrum w Waleńczowie, który ufundowała firma Sta-
cja Paliw „TANKCAR” Sp. j. D. Kalek, A. Łyźniak z Waleńczowa 
pani Maria Dobosz z Dankowa, autorka hasła „ Gmina Lipie – 
piękna historia i obyczaje”
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  Na Jarmarku nie zabrakło atrakcji dla dzieci, także  
i tych, spragnionych rycerskiej przygody. Oprócz bezpłatnych 
dmuchanych zamków i zjeżdżalni, karuzeli, trampoliny, przejaż-
dżek kucykiem, malowania twarzy i wielu innych zabaw i kon-
kursów, czekały na nich prawdziwie rycerskie wyzwania. Było 
strzelanie ze średniowiecznych łuków historycznych, rzucanie 
toporkiem, igraszki z katem, młynek rycerski, turniej silnej ręki, 
walki na worki na równoważni, rzucanie włócznią, rzut podko-
wą oraz wiankiem na miecz i wiele, wiele innych.   Dodajmy, że 
w plebejskich zabawach z równą ochotą uczestniczyli także do-
rośli.   Równolegle z zabawami rodem ze średniowiecza moż-
na się było bawić w sposób nad wyraz nowoczesny. Na dużych  
i małych amatorów przygód czekała m.in. strzelnica paintballo-
wa, samochód rodem z Mad Max’a, przejażdżki na Buggy Bu-
gxter, zorbing i pokaz nowoczesnej broni. 

Pierwszy Jarmark nad Liswartą spotkał się z zain-
teresowaniem i ciepłym przyjęciem zarówno mieszkań-
ców naszej gminy jak i licznie przybyłych gości.  Mamy na-
dzieję, że tegoroczna edycja okazała się równie atrakcyjna.   

Organizując Jarmark zamierzaliśmy ukazać piękno i różnorod-
ność naszej gminy. Nieprzypadkowa była lokalizacja imprezy 
nad rzeką Liswartą u stóp dawnej twierdzy.  Na tle surowych 
murów obronnych znacznie łatwiej można wyobrazić sobie 
bogactwo historyczne naszych ziem, zaś przy spokojnie mean-
drującej rzece uzmysłowić piękno przyrody, stanowiącej oprócz 
ciekawej historii, niewątpliwe bogactwo naszej gminy. 

 Łączny koszt organizacji Jarmarku wyniósł ok. 101 tys. 
zł, z tego środki budżetowe to kwota ok. 2,5 tys. zł.  Na orga-
nizację imprezy pozyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 60 tys. 
zł z Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Śląskiego.

Działanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Euro-
pa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Działanie współfinansowane 
przez Unię Europejską w ramach Schematu III Pomocy Technicznej 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Z po-
zyskanych funduszy unijnych sfinansowaliśmy koszty związane  
z: wynajmem i obsługą sceny wraz z oświetleniem oraz aku-
styczną i techniczną realizacją nagłośnienia; instalacją i obsłu-
gą sieci energetycznej, opłatami za energię elektryczną i usługi 
dystrybucyjne, opłatą za przyłączenie do sieci; opracowaniem 
graficznym i wydrukiem materiałów reklamowych; wynajmem 
i obsługą sanitarną kabin toaletowych; zabezpieczeniem me-
dycznym imprezy; ubezpieczeniem OC imprezy; zakupem 
produktów do przygotowania tradycyjnych potraw regional-
nych; przygotowaniem wielkiej degustacji pobitewnego gula-
szu; usługami artystycznymi, w tym inscenizacją historyczną 
w wykonaniu rycerskiej grupy rekonstrukcyjnej, pokazem tra-
dycji kawaleryjskich oraz dwudniowymi warsztatami cera-
micznymi, kowalstwa i robienia witraży oraz częścią nakładów 
na ochronę imprezy. Ze środków pozyskanych od sponsorów 
(26.750,- zł) oraz z tytułu wpływu z opłat (6.550,- zł) pokryliśmy 
koszty koncertu zespołu 2 plus 1, koszty wesołego miasteczka  
i krainy zabaw dla dzieci, opłaty ZAiKS, koszty prowadzenia 
imprezy przez konferansjera, koszty dezynsekcji terenu oraz 
drugą część nakładów na ochronę. Bez pozyskanych fundu-
szy nie byłoby możliwe przygotowanie przez nas tak dużego 
przedsięwzięcia. Pragniemy też podkreślić, że oprócz nakładów 
finansowych otrzymaliśmy od sponsorów ogromne wsparcie  
w postaci rzeczowej oraz wkładu pracy. Wartość ok. 6 tys. zł 
miały nagrody rzeczowe przekazane przez sponsorów dla lau-
reatów konkursu na hasło promocyjne gminy, zwycięzców kon-
kursów organizowanych przez Bractwo Rycerskie oraz nagród  
w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Nie do prze-
cenienia była pomoc, którą otrzymaliśmy w formie namiotów i hal  
z miejscami siedzącymi oraz transportu namiotów, w for-
mie kostki brukowej wykorzystanej dla rozszerzenia placu 
pod sceną, drewnianych chat spalonych podczas sobotniej 
bitwy o Danków oraz pięknego drewnianego stołu, pro-
duktów spożywczych, wykoszenia łąk, drewnianych bali  
i palików do otoczenia terenu, a także filmu, który już opu-
blikowaliśmy na naszej stronie internetowej. Pragniemy 
podkreślić również wielki udział partnerów społecznych  
w organizację tegorocznego przedsięwzięcia, wśród których są 
m.in. Parafie, Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiej-
skich, szkoły oraz instytucje zewnętrzne. 

 Wierzymy, że impreza na stałe wpisała się w kalendarz 
gminnych wydarzeń i liczymy, że kolejny raz spotkamy się nad 
Liswartą w przyszłym roku. Mamy nadzieję, że Jarmark nad Li-
swartą udowodnił, jak zauważyła zwyciężczyni konkursu na 
hasło promocyjne gminy, że gmina Lipie potrafi łączyć dawne 
wartości i nowe możliwości.

Na relację fotograficzną i filmową z II Jarmarku nad Li-
swartą „Dobre, bo swojskie” zapraszamy do galerii opublikowa-
nych na stronie www.lipie.pl

Agnieszka Kotynia
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Szanowni Państwo!

II Jarmark nad Liswartą, któremu 
przyświecało hasło „Dobre, bo swojskie” jest już za nami. 
Jako organizatorzy staraliśmy się, aby dzięki Jarmarkowi, 
goście spoza gminy Lipie, lepiej ją poznali, żeby chętnie 
do niej wracali i dobrze ją wspominali. Natomiast stałym 
mieszkańcom gminy pragnęliśmy raz jeszcze pokazać, że 
mogą być dumni z miejsca, w którym na co dzień żyją i pra-
cują.

 Za nami wiele koncertów, prezentacji rycerskich zwy-
czajów i ułańskich sprawności,  degustacje tradycyjnych potraw 
i pobitewnego gulaszu, a nawet oblężenie Dankowa. Wybrali-
śmy także hasło promujące naszą gminę.  Przygotowanie tak 
dużej i różnorodnej imprezy jak Jarmark nad Liswartą to praw-
dziwe wyzwanie logistyczne i konieczność współpracy bardzo 
wielu osób, organizacji i instytucji. Ale właśnie ta konieczność, 
ukazała, jak ogromny kapitał ludzki tkwi w naszej gminie. Gmi-
na Lipie ma wiele niekwestionowanych zalet i walorów, jednak 
sól tej ziemi, jej najlepszą i najbardziej wartościową cząstkę sta-
nowią jej mieszkańcy. Ludzie, na których w każdej sytuacji moż-
na liczyć, ludzie którzy potrafią dostrzegać dobro wspólne i na 
jego rzecz aktywnie pracować.

W imieniu organizatorów II Jarmarku nad Liswar-
tą „Dobre bo swojskie” pragnę złożyć serdeczne podzię-
kowania wszystkim, którym bliskie są działania związane  
z kultywowaniem tradycji, pielęgnowaniem historii i pod-
noszeniem rangi naszej gminy. Dziękuję sponsorom, part-
nerom i patronom medialnym oraz wszystkim instytucjom 
i służbom, które wsparły przygotowanie i zabezpieczenie 
Jarmarku. 

Za zaangażowanie, zrozumienie dla naszych działań 
oraz przygotowanie niezwykłych i malowniczych dożynkowych 
dekoracji, a także za uroczystą oprawę mszy świętej polowej 
oraz wygłoszone dla jej uczestników Słowo Boże pragnę gorąco 
podziękować ks. Kanonikowi Henrykowi Duszy, proboszczo-
wi dankowskiej parafii.

Właścicielom firm Kiepurex z Wapiennika i Drewbet  
z Kłobucka dziękuję za sfinansowanie koncertu zespołu 2 plus 
1, który był niewątpliwym uświetnieniem naszego przedsię-
wzięcia. Bez Państwa wsparcia Jarmark nie zyskałby tak wyjąt-
kowej atmosfery. 

Firmie Drewbet dodatkowo dziękuję za ufundowanie 
po raz kolejny kostki brukowej, której dzięki Państwa hojności 
mamy już na boisku w Dankowie ponad 300 m2. 

Wielkie podziękowania składam właścicielom firm  
Jamar z Albertowa i Protonet z Piekar Śląskich. Dzięki Pań-
stwa zaangażowaniu oraz finansowemu wsparciu najmłodsi 
uczestnicy Jarmarku dwa dni bezpłatnie korzystali z atrakcji za-
pewnionych przez dziecięcy park rozrywki.

Ukazanie wielu niezwykłych zalet i walorów Gminy Li-
pie oraz jej szeroka promocja w regionie możliwa była dzięki 
zaangażowaniu wielu innych firm, którym pragnę gorąco po-
dziękować. Są to:

•	 Ośrodek Rekreacyjno-Szkoleniowy Napoleon, Tomasz 
Kajkowski

•	 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Anmar  
z Dankowa, 

•	 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne 
Murabet z Dankowa

•	 Producent bielizny Nessa Ewa Kotynia z Dankowa
•	 Firma Drewbet ze Zbrojewska
•	 F.H.U. DEMOSTAL Janusz Mączka z Kłobucka 
•	 Firma Elektryk JMG Ząbkowscy z Natolina
•	 Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A.   

z Konieczek,
•	 Zakład Remontowo – Budowlany - Paweł Chrzan  

z Zimnowody, 
•	 Tartak Konopka z Dankowa,
•	 Bank Spółdzielczy w Krzepicach
•	 Spółdzielczy Kombinat Rolno – Spożywczy z Lipia
•	 Spółdzielnia Kółek Rolniczych z Lipia
•	 Masarnia Leszek Michalak z Florianowa,
•	 Masarnia Halina Plaminiak z Lipia,
•	 Zakład Cukierniczy Marlen Sp. J. z Szyszkowa
•	 Artur Ślusarczyk Centrum Fotografii i Filmu DAWROX  

z Lipia,
•	 Gospodarstwo agroturystyczne ‘Ranczo Haflinger”  

z Albertowa, 
•	 Zakład Usługowo-Produkcyjny Drewno-Woźniak  

z Napoleona
•	 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 

Orzełek-Markisz Sp.j.

Serdeczne podziękowania składam firmom, które włą-
czyły się do organizacji konkursu na hasło promocyjne gminy 
Lipie, przekazując atrakcyjne nagrody dla zwycięzców. Dzię-
kuję firmom: 

•	 Z.H.U.P „Dom-bud „ Magdalena Szymczykowska  
z Parzymiech

•	 „Protonet” Adrian Ludyga z Piekar Śląskich
•	 Z.P.S. „Jamar” Szczepaniak Sp.j. z Albertowa
•	 Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej „Troniny”
•	 Szkoła Języków Obcych „Green School” Agnieszka Worwąg 

z Kłobucka
•	 Producent bielizny „Nessa”; Ewa Kotynia z Dankowa
•	 Stacja Paliw „TANKCAR” Sp. j. D. Kalek, A. Łyźniak; Waleń-

czów
•	 „Mini – Market” Działalność Handlowo – Usługowo – Trans-

portowa Tomasz Krasiński; Lindów
•	 P.P.H. U.  „EWJAN” Jan Biedroń; Bytom 
•	 „M-Style” Magdalena Macoch; Albertów
•	 Mariusz Dembowski „Videotex” Olesno
•	 „Lewiatan” Markoss Robert Kłosiński; Lipie
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Za pomoc organizacyjną oraz zabezpieczenie Jarmar-
ku dziękuję Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz służbie 
medycznej. 

Dziękuję pracownikom Urzędu Gminy Lipie oraz 
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu za zaangażowanie, 
otwartość i pracę na rzecz współtworzenia wizerunku naszej 
gminy. Za koordynowanie prac związanych z organizacją Jar-
marku dziękuję pani Agnieszce Kotynia. 

Wielkie podziękowania składam publiczności, która 
tłumnie przybyła na boisko sportowe w Dankowie. To dla Pań-
stwa zorganizowaliśmy tegoroczny Jarmark nad Liswartą „Do-
bre, bo swojskie”. Cieszymy się, że po raz drugi byliście Państwo 
z nami!

 Z poważaniem 
Wójt Gminy Lipie

Bożena Wieloch

 Za przygotowanie pysznych regionalnych potraw na 
Swojski stół, dziękuję członkiniom Kół Gospodyń Wiejskich  
z Albertowa, Dankowa, Kleśnisk, Lipia, Natolina, Parzy-
miech, Wapiennika, Zbrojewska i Zimnowody oraz miesz-
kankom Rozalina i Szyszkowa. Pragnę również serdecznie 
podziękować za przygotowanie pięknych wieńców dożynko-
wych i udział w korowodzie paniom z Kół Gospodyń Wiejskich  
z Albertowa, Dankowa, Kleśnisk, Lipia, Natolina, Parzy-
miech, Wapiennika, Zbrojewska, Zimnowody oraz miesz-
kańcom Szyszkowa i Rębielic Szlacheckich. Gorąco dziękuję 
Zarządowi Spółdzielczego Kombinatu Rolno – Spożywcze-
go z Lipia za ufundowanie nagród w konkursie na najpiękniej-
szy wieniec dożynkowy. 

Szczególne podziękowania składam członkom jedno-
stek Ochotniczych Straży Pożarnych naszej gminy, którzy wy-
trwale, od piątku do zakończenia Jarmarku, strzegli porządku 
i bezpieczeństwa zgromadzonych na imprezie. Dziękuję jed-
nostkom OSP z Albertowa, Dankowa, Lindowa, Kleśnisk, 
Lipia, Parzymiech, Rębielic Szlacheckich, Stanisławowa, 
Szyszkowa i Zimnowody. Wszystkim jednostkom serdecznie 
dziękuję za udział w korowodzie.

Serdeczne podziękowania składam dyrektorom, 
nauczycielom i uczniom szkół gminy Lipie oraz sołtysom  
i mieszkańcom Dankowa i Lipia, którzy przygotowali piękne 
dekoracje dożynkowe. Za zbudowanie i transport starodaw-
nych, drewnianych chat dziękuję firmie pana Pawła Chrzana  
z Zimnowody oraz pani Oli Dyjak i panu Markowi Czajor, któ-
rzy twórczo wsparli proces ich budowy. Bez pomocy i zaanga-
żowania wszystkich Państwa Jarmark nad Liswartą nie zyskałby 
tak wyjątkowej oprawy. 

Za udostępnienie działek i wszelką pomoc w organiza-
cji Jarmarku bardzo dziękuję mieszkańcom Dankowa.  Dzięku-
ję sołtysom i mieszkańcom całej gminy Lipie, którzy pomogli 
w przygotowaniach.  

Z całego serca pragnę podziękować wszystkim wy-
stępującym artystom.  To dzięki Waszym talentom nasza pu-
bliczność nie mogła oderwać wzroku od sceny. Dziękuję grupie 
Jantarki z Zimnowody, dziewczętom z grupy Stokrotka z Zim-
nowody, Justynie Markiewicz z MOK w Kłobucku, Magdzie 
Dłubak i Idze Kozackiej, zespołom The Adapters i Peron 95, 
członkiniom zespołu śpiewaczego Czeremcha oraz Dziecięco - 
Młodzieżowej Orkiestrze Dętej z Lipia. Wielkie podziękowania 
należą się również artystom – laureatom konkursu „Cały po-
wiat będzie śpiewać”.  Za uświetnienie sobotniego wieczoru 
muzyką taneczną dziękuję zespołowi Contra z Rozalina, który 
bezpłatnie bawił publiczność zgromadzoną na Jarmarku.

 Niezapomniane wrażenie wywarły na wszystkich 
wspaniałe pokazy kunsztu rycerskiego, konnych sprawności 
ułańskich oraz pokaz tresury psów obronnych. Składam ser-
deczne podziękowania Bractwu Rycerskiemu z Będzina, uła-
nom z Krakowskiego Szwadronu Ułanów im. J. Piłsudskiego 
oraz panu Dariuszowi Makowskiemu, właścicielowi firmy Dar-
-Mak z Częstochowy. 

Podziękowania składam patronom medialnym tego-
rocznego Jarmarku: TVP Katowice, Radio Katowice, Dzien-
nikowi Zachodniemu, Gazecie Kłobuckiej oraz portalowi 
internetowemu naszemiasto.pl Za profesjonalny i wnikliwy 
komentarz do wszystkiego, co działo się podczas Jarmarku dzię-
kuję redaktorowi Zdzisławowi Maklesowi z Radia Katowice. 

Kolejny sukces Czeremchy
Zespół Śpiewaczy Czeremcha zdobył I miejsce 

w  swojej kategorii podczas VIII Festiwalu Folklorystycznego 
Powiatu Kłobuckiego, który odbył się 22 września 2013r. we 
Wręczycy Wielkiej. Organizatorzy zaprosili do udziału w Fe-
stiwalu 11 zespołów śpiewaczych, które posiadają w swoim 
repertuarze tradycyjne pieśni i przyśpiewki ludowe. 

- Sukces cieszy tym bardziej, że wystąpiłyśmy w znacznie 
okrojonym, bo mniejszym o 1/3 członkiń składzie – mówiła po 
wręczeniu nagród instruktorka i opiekunka zespołu, pani Iza-
bela Konc. – Korzystając z okazji, pragnę złożyć gorące podzięko-
wania wszystkim członkom naszego zespołu za ciężką pracę, po-
święcony czas, cierpliwość i poczucie humoru, jakie towarzyszyło 
zawsze naszej wspólnej pracy – dodała. 

Zespół Śpiewaczy „Czeremcha” powstał prawie 8 lat 
temu w Parzymiechach. Ma na swoim koncie wiele sukcesów  
i osiągnięć artystycznych.  Swoją działalnością rozsławia i pro-
muje miejscowość Parzymiechy oraz całą naszą gminę w po-
wiecie, w województwie, w kraju a także poza jego granica-
mi.   Bogaty repertuar Czeremchy stanowi około 300 utworów 
wzbogacanych niejednokrotnie układami choreograficznymi. 
Jak mówi instruktorka zespołu, tak bogaty repertuar zrodził się  
z ciężkiej i pełnej zaangażowania pracy członków zespołu, któ-
rzy spotykają się regularnie w cotygodniowych odstępach.  
Wprost trudno uwierzyć, że w 2012 roku zespół spotkał się aż 
101 razy. Ciekawe ile prób odbyło się od momentu jego utwo-
rzenia? Serdecznie gratulujemy zajęcia tak wysokiego miejsca 
i życzymy dalszych sukcesów!

Agnieszka Kotynia
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Droga na cmentarz w Lindowie.

Wykonano remont drogi na cmentarz parafialny w Lin-
dowie, który polegał na wyrównaniu istniejącego utwardzenia, 
wykonaniu podbudowy z tłucznia oraz ułożeniu nawierzch-
ni asfaltowo-betonowej. Ponadto wyrównano place parkin-
gowe znajdujące się przy tej drodze. Koszt inwestycji wyniósł 
33.115,29 zł i został pokryty z funduszy sołeckich miejscowości 
Stanisławów, Lindów i Julianów.

Budowa chodników

Grupa skazanych pracujących pod nadzorem p. Roma-
na Kilana wykonała do tej pory ponad 1000 metrów chodników 
na terenie gminy. W Rozalinie wybudowany został chodnik  
o szerokości 1,2 m i długości 778 m, w Zbrojewsku powstał 
chodnik o szerokości 1,4 m i długości 300 m oraz w Lipiu przy 
ul. Parkowej o szerokości 1 m i długości 150 m. Oprócz chodni-
ków przy drogach wykonano również chodniki przy budynkach 
szkół: w Lipiu, w Lindowie, w Parzymiechach oraz w Zimno-
wodzie. Obecnie rozpoczęły się prace przy budowie chodnika  
w Albertowie. 

Plac zabaw w Lipiu

Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipiu powstał 
plac zabaw, na realizację którego Gmina otrzymała dofinanso-
wanie w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”. Do 
dyspozycji najmłodszych mieszkańców naszej gminy oddany zo-
stanie plac z nawierzchnią bezpieczną, na której zamontowane 
zostały dwie zjeżdżalnie, wejście linowe, tunel linowy, ścianka 
linowa – Pajęczyna, ścianka wspinaczkowa oraz dwie huśtawki. 
Plac jest zlokalizowany przy kompleksie boisk sportowych OR-
LIK 2012. Koszt wykonania inwestycji to 127.550,00 zł, z czego 
63.775,00 zł to wkład własny Gminy, w tym 24.228,80 zł to 
środki z funduszu sołeckiego miejscowości Lipie na 2013 rok. 

Remont pomnika w Parzymiechach

W sierpniu Gmina Lipie wykonała remont pomnika 
poświęconego mieszkańcom Parzymiech i Zimnowody zamor-
dowanym w czasie II wojny światowej. W ramach prac wykona-
no także nowe tablice z nazwiskami ofiar. Koszt robót wyniósł 

Gminne inwestycje
Przebudowa drogi w Zimnowodzie

Gmina Lipie otrzymała promesę dotacyjną z Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych na usuwanie skutków klęsk żywio-
łowych, zgodnie z protokołem Komisji gminnej ds. szacowania 
szkód w skutek klęski żywiołowej przygotowanym w 2013 roku. 
Dofinansowanie dotyczy przebudowy drogi w miejscowości 
Zimnowoda (od skrzyżowania do granicy z Gminą Krzepice). 
Na przedmiotowym odcinku drogi wymieniona zostanie na-
wierzchnia, odbudowane zostaną także rowy i przepusty. Cał-
kowity koszt inwestycji wyniesie ok. 337.000,00 zł,  z czego 
262.864,00 zł stanowi dofinansowanie z MSW. 

Przebudowa drogi gminnej Danków (Góry)

Zakończyły się prace przy przebudowie drogi gmin-
nej w Dankowie. Prace objęły wykonanie podbudowy, kra-
wężników, korytek ściekowych, zjazdów z kostki brukowej 
oraz nakładki asfaltowej na długości 450 m. Koszt prac wyniósł 
418.285,75 zł. Środki na przebudowę pozyskano z Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych w ramach promesy dotacyjnej na 
usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 401.193,00 zł. 
Pozostałe koszty pokryto ze środków własnych gminy.

Przebudowa drogi gminnej - ul. Stawowa w Parzymiechach

Zakończono przebudowę drogi gminnej - ul. Stawowej 
w Parzymiechach. Prace obejmowały wykonanie podbudowy, 
korytek ściekowych, rowu oraz nakładki asfaltowej na długości 
600 m. Koszt prac wyniósł 287.603,40 zł. Środki na przebudowę 
drogi pozyskano z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w ramach 
promesy dotacyjnej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 
w kwocie 279.571,00 zł. Pozostałe koszty pokryto ze środków 
własnych gminy.

Budowa drogi dojazdowej do pól - ul. Reformy Rolnej  
w Parzymiechach. 

Ogłoszono przetarg na wykonanie przebudowy drogi 
- ul. Reformy Rolnej w Parzymiechach. Przebudowa będzie pole-
gała na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego oraz na-
kładki asfaltowej na długości 970 m i szerokości 3 m, utwardzo-
ne zostaną także pobocza na szerokości 0,5 m. W ramach prac 
wykonane zostanie odwodnienie drogi poprzez ułożenie kory-
tek ściekowych. Koszt inwestycji wyniesie ok. 400.000,00 zł, z 
czego 197.400,00 zł  będzie sfinansowane z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych. Pozostałe koszty wraz z kosztami związanymi 
z dokumentacją projektowo-kosztorysową i nadzorem, które 
wyniosą ok. 210.000,00 zł zostaną pokryte ze środków własnych 
gminy.
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Wymiana wodociągu z rur azbestowo-cementowych 
na rury PE w miejscowościach: Stanisławów- Lindów-Julia-
nów 

Rozpoczęły się prace przy wymianie wodociągu w miej-
scowościach Stanisławów, Lindów i  Julianów. Na odcinku 3,9 
km wymieniona zostanie sieć wodociągowa oraz ok. 150 sztuk 
przyłączy wodociągowych. Na inwestycję pozyskano środki 
z PROW w kwocie do 626.000,00 zł, lecz nie więcej niż 75% 
kosztów kwalifikowalnych, oraz pożyczkę z  Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 
183.000,00 zł. Koszt robót wyniesie 900.360,00 zł. Zakończenie 
prac planowane jest na rok 2014. Wybrana w drodze przetargu 
firma wybuduje sieć wodociągową, a pracownicy Urzędu Gmi-
ny Lipie, p. Marian Fiszer i p. 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.

Dokumentacja projektowa na wymianę wodociągu 
oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Zimnowodzie

Zakończono już opracowanie dokumentacji projektowej 
na wymianę wodociągu z rur azbestowo-cementowych na 
rury PE, natomiast trwa jeszcze opracowywanie dokumentacji 
na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zimnowoda, 
koszt obu dokumentacji wyniesie 150 000,00 zł i zostanie w ca-
łości pokryty ze środków budżetu gminy.

Remont dachu w budynku komunalnym w Lipiu

Wyremontowano dach budynku komunalnego w Lipiu 
przy ul. Stawowej. Dach został pokryty papą termozgrzewalną, 
odbudowane zostały również górne części kominów. Całkowity 
koszt inwestycji wyniósł 18.162,99 zł i został w całości pokryty 
ze środków budżetu gminy.

Dokumentacje projektowe linii oświetlenia ulicznego

Wykonano dokumentacje projektowe linii oświetlenia 
ulicznego w miejscowości Danków przy drodze do Tronin oraz 
w miejscowości Szyszków przy drodze do Rębielic Szlachec-
kich. Dokumentacje zostały złożone w Starostwie Powiatowym  
w Kłobucku wraz z wnioskami o pozwolenie na budowę w/w 
linii. Koszt dokumentacji wyniósł 18.081,00 zł i został w całości 
pokryty z funduszów sołeckich miejscowości Danków i Szysz-
ków.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Lipie

Do publicznego wglądu wyłożony został projekt Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzenne-
go Gminy Lipie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 
Z ustaleniami studium można zapoznać się w Urzędzie Gminy 
w Lipiu oraz na stronie internetowej Gminy Lipie. Koszt przy-
gotowania projektu studium wyniesie 55.000,00 zł i zostanie  
w całości pokryty ze środków budżetu gminy.

Krzysztof Sobera, Dariusz Kubicki 

13.460,00 zł i został w całości sfinansowany ze środków pozy-
skanych przez Gminę z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeń-
stwa. 

Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Stanisławowie

W sierpniu zakończono prace w zakresie termomo-
dernizacji Ośrodka Zdrowia w Stanisławowie. W ramach robót 
wymieniono stolarkę okienną, wykonano drobne prace wy-
burzeniowe, murarskie, tynkarskie, pomalowano barierki oraz 
ocieplono budynek styropianem o gr. 10 i 8 cm z wyprawą  
z tynku silikonowego i mozaikowego; wymieniono rynny, rury 
spustowe, wykonano obróbki blacharskie, pokryto dach papą 
termozgrzewalną nawierzchniową o gr. 5,2 mm oraz wymienio-
no instalację odgromową.  Koszt robót wyniósł  66.074,91 zł, 
udział gminy to 43.882,19 zł, z czego 10.000,00 zł stanowiła 
dotacja dla ZOZ na dofinansowanie termomodernizacji parte-
ru, a pozostałą część koszty prac wykonanych w części budynku 
należącej do gminy. 

Remont Szkoły w Lindowie

W miesiącach wakacyjnych wyremontowano budy-
nek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w  Lindowie. Remont 
został wykonany przez skazanych pracujących na rzecz gmi-
ny oraz pracowników interwencyjnych pod nadzorem p. An-
drzeja Dwornika. W całej szkole wymieniono okna, przy czym 
część otworów okiennych zamurowano. Na parterze budynku 
szkolnego dwie duże sale wraz z korytarzem zaadoptowano na 
przedszkole. W pomieszczeniach tych przebudowane zostały 
ściany działowe, wymienione drzwi i okna, odnowione tynki, 
a także położono nowe podłogi. Obecnie trwa remont kuchni. 
Dotychczasowy koszt prac wyniósł ok. 134.500,00 zł , z czego 
17.500,00 zł to środki wygospodarowane przez  Radę Rodzi-
ców.
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Szkoła bez barier 
W kwietniu bieżącego roku Wójt Gminy Lipie, Boże-

na Wieloch, wystąpiła do Ministerstwa Edukacji Narodowej 
z wnioskiem o zwiększenie w roku 2013 części oświatowej 
subwencji ogólnej na dofinansowanie remontów bieżą-
cych mających na celu likwidację barier architektonicznych 
w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych. Dodatko-
wą kwotę ze środków rezerwy części oświatowej subwen-
cji ogólnej w wysokości 116.000 zł gmina Lipie otrzymała  
w sierpniu. 

Na terenie gminy Lipie mieszka obecnie 11 niepeł-
nosprawnych uczniów, a żadna z czterech funkcjonujących 
szkół nie jest dostosowana do ich potrzeb. Zachodzi, więc bez-
względna konieczność przystosowania chociażby jednego bu-
dynku szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych.  Powyższa 
kwota przeznaczona zostanie na przeprowadzenie prac remon-
towych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipiu, który mieści 
się w miejscowości usytuowanej w centrum gminy. Taki wybór 
da możliwość stworzenia właściwych i pożądanych warunków 
do nauki wszystkim niepełnosprawnym uczniom z terenu na-
szej gminy.

Prace remontowe obejmować będą utworze-
nie jednolitego ciągu komunikacyjnego przystosowa-
nego do poruszania się na wózku inwalidzkim poprzez 
stworzenie miejsca parkingowego dla potrzeb osób nie-
pełnosprawnych na parkingu przy urzędzie gminy, wyko-
nanie pochylni biegnącej od utworzonego parkingu do 
budynku szkoły oraz wykonanie stosownych podjazdów.  
Natomiast likwidacja barier architektonicznych wewnątrz bu-

dynku szkolnego polegać będzie na: 

- przystosowaniu drzwi wejściowych do budynku oraz drzwi 
między salami lekcyjnymi i innymi pomieszczeniami na parterze 
placówki dla potrzeb osób niepełnosprawnych; 
- likwidacji progów przy wejściach do sal lekcyjnych;
- przystosowaniu ciągów komunikacyjnych oraz przejść o róż-
nych poziomach podłogi do poruszania się na wózku inwalidz-
kim; 
- dostosowaniu toalet dla potrzeb dzieci i osób niepełnospraw-
nych, m.in. poprzez przebudowę schodów prowadzących do 
toalety, montaż nowych muszli i umywalek, ułożenie posadzki 
z materiałów antypoślizgowych oraz wyposażenie toalet w sto-
sowne uchwyty;
-zastosowaniu rozwiązań kolorystycznych i fakturowych 

 w celu poprawienia orientacji w otoczeniu;
- zmianie sposobu oświetlenia i doświetlenia pomieszczeń na 
parterze budynku.

Podjęcie wskazanych działań umożliwi zdobycie wy-
kształcenia uczniom niepełnosprawnym w sposób analogiczny 
jak w przypadku ich pełnosprawnych kolegów, co jest szczegól-
nie trudne w małych, wiejskich miejscowościach. Utworzone w 
przyszłości klasy integracyjne staną się również przyczynkiem 
do przeciwdziałania istniejącym w społeczeństwie tendencjom 
do izolacji osób niepełnosprawnych oraz posłużą zdobywaniu 
nowych i cennych doświadczeń wszystkim osobom ze społecz-
ności szkolnej. Oferta dydaktyczna stworzonych klas integracyj-
nych będzie adresowana także do uczniów z gmin ościennych, 
w których nie ma placówek dostosowanych do potrzeb uczniów 
niepełnosprawnych. Krystyna Kuc

   Na co przeznaczymy fun-
dusz sołecki w 2014 roku?                                                                                       
 Wrzesień to ważny czas w cyklu wdrażania fundu-
szu sołeckiego. Do końca tego miesiąca mieszkańcy po-
szczególnych sołectw mieli czas, na złożenie wniosków 
określających przedsięwzięcia, które mają być zrealizowa-
ne z przysługujących im kwot funduszu. 

Przypomnijmy, że fundusz sołecki to pieniądze prze-
znaczone na zdiagnozowane potrzeby mieszkańców danej 
miejscowości.  O tym, czy w gminie będzie istniał fundusz sołec-
ki, decyduje rada gminy w terminie do 31 marca poprzedniego 
roku. Jednak najważniejsza rola przypada mieszkańcom, któ-
rzy podczas zebrania wiejskiego podejmują decyzję na temat 
przeznaczenia środków z funduszu. Zasady realizacji funduszu 
sołeckiego w naszej gminie opisuje regulamin wdrożony Zarzą-
dzeniem Wójta Gminy Lipie nr 0050.36.2013 z dnia 13 sierpnia 
2013 roku. 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołec-
kiego muszą spełniać łącznie trzy warunki: ich zakres powinien 
należeć do zadań własnych gminy; powinny służyć poprawie 
warunków życia mieszkańców powinny być zgodne ze strategią 
rozwoju gminy. Wniosek musi zostać złożony do wójta gminy 
do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym poniesio-
ny zostanie wydatek. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie 
wyboru danego przedsięwzięcia oraz oszacowanie jego kosz-
tów.

Kwota funduszu sołeckiego na 2014 rok dla wszystkich 
sołectw w Gminie Lipie, wyliczona na podstawie wzoru wskaza-
nego w ustawie o funduszu sołeckim, przy liczbie mieszkańców 
poszczególnych sołectw wg stanu na 30 czerwca 2013r. wynosi  
262.211,58 zł.

We wrześniu 2013 bieżącego roku mieszkańcy naszej 
gminy po raz piąty podejmowali decyzję, na co wydać środki 
z funduszu sołeckiego. Poniżej prezentujemy podział środków 
oraz przedsięwzięcia zgłoszone do realizacji przez mieszkańców 
poszczególnych miejscowości: 
  Albertów i Chałków (liczba mieszkańców 376) 15.112,45zł - 
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wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej i czę-
ści bojowej OSP Albertów (garaż i pomieszczenie wykorzysty-
wane przez strażaków do działań bojowych); 
  Brzózki (liczba mieszkańców  86) 7.503,75zł - wykonanie 
mapy do celów projektowych do sporządzenia dokumentacji 
projektowej oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi publicznej Na-
tolin-Brzózki oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej ; 
   Danków i Troniny (liczba mieszkańców 582) 20.517,26zł - 
dokończenie linii oświetleniowej w miejscowości Troniny i Dan-
ków; 
  Giętkowizna (liczba mieszkańców 74) 7.188,91zł - brak wnio-
sku;
  Grabarze(liczba mieszkańców 122) 8.448,28zł - remont dachu 
budynku dawnej szkoły obecnie miejsca spotkań mieszkańców: 
zakup drewna (łaty, kontrłaty),zakup okien dachowych -2 sztuki; 
demontaż starych i montaż nowych belek; 
  Julianów (liczba mieszkańców 208) 10.704,66zł - wykonanie 
dokumentacji na budowę chodnika przy drodze głównej;
  Kleśniska (liczba mieszkańców 488) 18.050,00 zł - remont  
i doposażenie świetlicy wiejskiej, konserwacja i malowanie 
urządzeń na placu zabaw;
  Lindów(liczba mieszkańców 234) 11.386,81zł - remont dachu 
budynku nr 38 w Lindowie administrowanego przez Gminę Li-
pie na działce nr 100/1; 
  Lipie (liczba mieszkańców 1124) 26.236,90zł - remont, wy-
posażenie pomieszczenia kuchennego przy Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Lipiu;
  Napoleon (liczba mieszkańców 94) 7.713,65zł - sporządze-
nie dokumentacji na budowę chodnika we wsi Napoleon;  
  Natolin (liczba mieszkańców 230) 11.281,87zł - remont dachu 
świetlicy wiejskiej  - zakup blachy i akcesoriów do montażu; 
  Parzymiechy (liczba mieszkańców 677) 23.009,76zł -wykona-
nie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ulicy 
Częstochowskiej; wykonanie dokumentacji projektowej na bu-
dowę chodnika przy ulicy Krzepickiej, zakup materiałów na bu-
dowę chodnika przy ulicy Krzepickiej; 
  Rębielice Szlacheckie(liczba mieszkańców 463) 17.395,06 zł 
- do tej pory nie złożono wniosku; 
 Rozalin (liczba mieszkańców 117) 8.317,10zł - odtworzenie  
i odmulenie przepustów przy drodze gminnej w miejscowości 
Rozalin; 
  Stanisławów (liczba mieszkańców 306)13.275,87zł - wykona-
nie dokumentacji projektowej chodnika przy drodze przebiega-
jącej przez miejscowość Stanisławów; zakup krawężników;          
  Szyszków (liczba mieszkańców 237) 11.465,53zł - wykonanie 
projektu chodnika biegnącego od strony Rębielic Szlacheckich 
do końca Szyszkowa-1100m; 
  Wapiennik (liczba mieszkańców 300)13.118,45zł - przygo-
towanie projektu budowlanego na przebudowę odcinka drogi 
gminnej od nr 53 do nr 59; remont kuchni i zaplecza kuchenne-
go w budynku świetlicy wiejskiej; 
  Zbrojewsko (liczba mieszkańców 241) 11.570,47zł -wykona-
nie dokumentacji projektowej budowy chodnika, zakup kostki 
brukowej, obrzeży i krawężników; 
  Zimnowoda(liczba mieszkańców 559) 19.913,81zł - zakup 
kosy spalinowej; wymiana okien w budynku administrowanym 
przez Urząd Gminy w Lipiu, adres Zimnowoda 60, 42-164 Parzy-
miechy.

Jadwiga Przybylska

Światłowody coraz bliżej 
Firma PROTONET finalizuje realizację projektu  

w zakresie dostępu do internetu szerokopasmowego  
w technologii światłowodowej na terenie naszej gminy. 
Obecnie trwają prace związane z podłączaniem do sieci 
klientów indywidualnych, czyli uzbrajanie działek. 

 Prace związane pod-
łączaniem poszczególnych 
działek do światłowodowej 
sieci internetowej rozpoczę-
ły się z początkiem września. 
Do tej pory podłączeni zo-
stali mieszkańcy miejscowo-
ści: Zimnowoda, Kleśniska 
oraz Danków. Obecnie pra-
ce odbywają się w Lipiu. Do 
połowy października każdy 
zainteresowany mieszkaniec 
gminy Lipie powinien mieć 
światłowód na swojej po-
sesji. Uruchomienie usługi 

dostępu do internetu nastąpi najprawdopodobniej z końcem 
listopada br., przy czym, ze względu na ciągle wzrastającą liczbę 
chętnych na podłączenia, termin może ulec wydłużeniu.   

W odpowiedzi na liczne pytania dotyczące wysoko-
ści abonamentu, publikujemy informację, jaką firma Protonet  
w tym zakresie udostępniła swojej stronie:  

Wczesny szkic oferty (prognoza) na teren unijnej inwestycji FTTH

Kwota abonamentu 
 (brutto)

Prędkość pobierania danych  
z internetu

29,80 zł do 10 Mb/s
39,80 zł do 50 Mb/s
49,80 zł do 100 Mb/s
59,80 zł do 1000 Mb/s (1 Gb/s)

źródło: www.protonet.pl

Przypominamy, że przyłączenie światłowodu do posesji 
nie jest równoznaczne z wyrażaniem chęci na korzystanie z in-
ternetu oferowanego przez naszą firmę. Aby korzystać z naszych 
usług trzeba będzie podpisać stosowną umowę. W tym celu przed-
stawiciel Protonetu skontaktuje się z osobami, które wyraziły zgo-
dę na uzbrojenie działki i zaproponuje aktywację łącza.  Z osobami, 
które wyrażą zgodę na uruchomienie usługi zostaną podpisane 
umowy, w których użytkownik określi wybrany przez siebie pakiet.  
Osoby, które nie podpiszą umów będą mogły zrobić to w dowolnie 
wybranym momencie.  Pragnę jeszcze raz podkreślić, że wszystkie 
przyłączenia światłowodów do działek, które zostaną zreali-
zowane do końca tego roku będą kosztowały 1 zł, dodatkowo 
spośród wszystkich „podłączonych” wylosujemy 1200 osób, które 
przez 2 lata będą korzystać z internetu (prędkość pobierania da-
nych do 1000 Mb/s) bez żadnych opłat abonamentowych – infor-
muje przedstawiciel firmy Protonet, Marcin Ludyga.

Dla osób zainteresowanych podajemy numery kon-
taktowe, pod którymi dyżurują przedstawiciele firmy Protonet: 
730 100 705 lub 695 193 191.

Agnieszka Kotynia
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3 – Odbiór karty
Karta jest bezpłatna i przysługuje każdemu członkowi rodziny 
wielodzietnej po pozytywnej weryfikacji wniosku. Karta wy-
dana będzie w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.  
Karty może odebrać każdy pełnoletni członek rodziny wyka-
zany we wniosku.  Karta wydawana jest na okres 3 lat lub do 
momentu posiadania uprawnień do korzystania z programu. 
 
Dodatkowe informacje:

•	 Karta ważna jest tylko z dowodem potwierdzającym tożsa-
mość osoby uprawnionej.W przypadku dzieci nieposiada-
jących jeszcze dokumentu potwierdzającego tożsamość, 
karta „Rodzina +” ważna jest z kartą rodzica/opiekuna praw-
nego bądź rodzeństwa wraz z dokumentem ze zdjęciem po-
twierdzającym ich tożsamość.      

•	 Użytkownik karty „Rodzina +” zobowiązany jest do nie-
zwłocznego powiadomienia Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Lipiu o utracie uprawnień. Utrata uprawnień 
powoduje utratę ważności karty.

•	 W przypadku, gdy rodzina straci status rodziny wielodziet-
nej, wszyscy członkowie rodziny zobowiązani są do zwrotu 
kart „Rodzina +”.

•	 Użytkownik karty zobowiązany jest do ochrony karty przed 
utratą lub zniszczeniem.

•	 W przypadku utraty, zagubienia lub zniszczenia karty „Ro-
dzina +” z winy użytkownika, duplikat karty z tym samym 
numerem wydawany jest na jego wniosek w terminie 30 dni 
od dnia jego złożenia. Warunkiem wydania duplikatu karty 
jest zwrot karty zniszczonej lub pisemnego oświadczenia  
o niemożności zwrócenia karty.

 Szczegółowych informacji na temat programu udziela  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipiu  tel. 34/318-80-
33 do 35. wew. 51, 52, 53.

Maria Kotala

Zasady Programu 
 Rodzina Plus

O programie Rodzina Plus pisaliśmy już w poprzed-
nim numerze biuletynu „Nasza gmina”. Przypomnijmy, że 
realizacja programu rozpocznie się od 1 stycznia 2014 roku. 
Ogólnie mówiąc jest to propozycja dla rodzin wielodziet-
nych, które   będą mogły   korzystać ze zniżek. Wystarczy 
do tego specjalna karta, którą bezpłatnie można uzyskać  
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipiu. 

Kto może być uczestnikiem programu? 

Rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie gminy Li-
pie, mające na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 
lat lub do 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub 
studiuje. W programie może uczestniczyć każda rodzina wielo-
dzietna niezależnie od osiąganego dochodu.

Co przygotowano dla uczestników programu? 

Aktualnie program daje możliwość uzyskania przez 
rodzinę wielodzietną 50 % ulgi w opłatach za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Na najbliższej sesji Rada Gminy Lipie 
podejmie uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad 
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
dla rodzin uczestniczących w „Programie Rodzina Plus w Gmi-
nie Lipie na lata 2014-2018”.   Do udziału w programie zapra-
szamy prywatnych przedsiębiorców, którzy chcieliby wesprzeć 
rodziny wielodzietne poprzez zaoferowanie im różnych zniżek.  
Aby stać się partnerem Programu wystarczy, by przedstawiciel 
firmy zgłosił się do Wójta Gminy Lipie ze stosowną propozycją. 
Po wzajemnych uzgodnieniach podpisane zostanie porozumie-
nie dotyczące partnerstwa w Programie, w którym firmy określą 
proponowane zniżki oraz zakres towarów i usług nimi objętych, 
a także okres udziału w Programie.  Na stronie internetowej gmi-
ny www.lipie.pl,  w zakładce Pomoc społeczna - Program Rodzina 
Plus każdorazowo umieszczone będą informacje o udziale kon-
kretnych przedsiębiorstw w Programie i rodzaju udzielanych 
zniżek.

Jak przystąpić do programu?

1 – Wypełnienie wniosku 
Formularz wniosku można wydrukować ze strony internetowej 
www.lipie.pl z zakładki: Pomoc społeczna – Program Rodzina 
Plus lub pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Lipiu, pok. 23. 
Do wypełnionego wniosku należy dołączyć: 
1. dokument tożsamości ze zdjęciem – w przypadku rodziców 
lub opiekunów; 
2. aktualne legitymacje szkolne – w przypadku dzieci szkolnych 
w wieku do 18 lat; 
3. zaświadczenie o kontynuowaniu nauki – w przypadku dzieci 
powyżej 18 roku życia; 
 
 2 – Złożenie wniosku 
Wypełnione wnioski wraz z wyżej wymienionymi dokumenta-
mi będzie można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Lipiu już od dnia 04 listopada 2013 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Lipiu

zaprasza dzieci i młodzież z terenu naszej gminy 
na realizowane od września 2013r.  indywidualne formy 

zajęć:
•	 nauka gry na gitarze akustycznej, klasycznej, elektrycz-

nej
•	 nauka gry na pianinie, keyboardzie

Całkowity koszt godziny zajęć to 25zł
Bliższych informacji udziela i zapisy przyjmuje:  

instruktor, Sebastian Głogowski tel.: 532 642 685

Gminny Ośrodek Kultury w Lipiu 

zaprasza dorosłych miłośników wspólnego śpiewnia  
do udziału w zajęciach chóru, 

które odbywaja się w każdy piątek o godz. 19.00  
w  Sali Klubowej GOK w Lipiu.

Mile widziany będzie każdy nowy uczestnik.  
Głosy męskie - bezcenne!
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Jest projekt zalewu
Dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy 

Lipie cieszyło się spotkanie dotyczące budowy zbiornika 
wodnego w Dankowie, które odbyło się w 18 lipca 2013 r.,  
w remizie OSP w Dankowie. W spotkaniu uczestniczyło po-
nad 120 mieszkańców Dankowa i okolicznych miejscowości. 

Było to drugie spotkanie władz ŚZMiUW z mieszkańca-
mi w sprawie planowanego zalewu. W spotkaniu udział wzię-
li: Dyrektor Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 
– Artur Podlejski; Z-ca Dyrektora ds. Technicznych ŚZMiUW – 
Tomasz Mainka; Kierownik Oddziału ŚZMiUW w Częstochowie 
– Tadeusz Stelmach oraz pracownicy Oddziału, projektant za-
lewu Jerzy Kołomak wraz z pracownikami firmy Melioprojekt z 
Sieradza, a także rzeczoznawca majątkowy – Stanisław Hulbój. 
Spotkanie otworzyła Wójt Gminy Lipie, Bożena Wieloch, przed-
stawiając jego główne cele, czyli okazanie projektu zalewu, 
omówienie form zapłaty za grunty zajęte pod zalew oraz zapo-
znanie mieszkańców ze wstępnym harmonogramem dalszych 
prac.  

Wójt, Bożena Wieloch przypomniała, że obecne działa-
nia związane z budową zbiornika rozpoczęły się w 2011 roku.  
Podczas pierwszego spotkania, które odbyło się 24 stycznia 
2011r. w Urzędzie Gminy Lipie, w którym oprócz władz i pracow-
ników w ŚZMiUW uczestniczyła także pani Aleksandra Banasiak, 
Członek Zarządu Województwa Śląskiego, wstępnie ustalono 
pierwotną koncepcję zbiornika. Ówczesne, bardzo ogólne 
ustalenia przewidywały, że w Dankowie może powstać 35 hek-
tarowy zbiornik przepływowo-zaporowy o głębokości ok. 1,5 
metra i pojemności 5300m3. 

Pierwotne plany

Projekt, który zobaczyliśmy na czwartkowym spotka-
niu, sporo różni się od pierwotnych założeń, ale niewiele od 
wstępnych wariantów koncepcji, z którymi mieszkańcy zostali 
zapoznani we wrześniu 2011 roku.  Przypomnijmy, że podczas 
tamtego spotkania, które również odbyło się w dankowskiej re-
mizie, przedstawiono dwa warianty możliwej koncepcji zbiorni-
ka. Oba zakładały budowę zbiornika wodnego i suchego polderu  
i oba mówiły o tym, że zbiornik będzie zlokalizowany przy rzece 
Liswarcie za środkowym mostem w Dankowie, w kierunku jazu 
Magreta. 

W wariancie pierwszym zakładano, że zbiornik 
wodny będzie zlokalizowany w prawobrzeżnej dolinie Li-
swarty  oddzielony od rzeki zaporą boczną, a z prawej strony  

oparty o naturalny wysoki brzeg. Wariant ten przewidywał zbior-
nik 87 hektarowy, składający się z dwóch części: zbiornika dol-
nego o stałym zwierciadle wody na poziomie 1,5m – 2m o pow. 
ok. 37 ha oraz zbiornika górnego, o pow. ok.50 ha, do którego 
woda miała być przekierowywana w okresach wyższych stanów 
rzeki Liswarty. Głębokość tej części miała wynosić ok. 0,8 – 1,2 m.  
W części doliny położonej pomiędzy lewym brzegiem rzeki Li-
swarty, a drogą do Zbrojewska zlokalizowany miał być suchy 
polder przeciwpowodziowy o powierzchni ok. 63 ha. W dru-
gim wariancie mówiło się o zbiorniku o łącznej powierzchni 
wynoszącej ok. 77 ha. Lokalizację zbiornika w tym wariancie 
zaproponowano wyłącznie na gruntach administracyjnie nale-
żących do Gminy Lipie, co wiązało się z koniecznością budowy 
dodatkowej zapory bocznej i odwodnienia zawala, dlatego też 
wariant ten uznano za mniej korzystny do realizacji. Polder po-
wodziowy, położony po lewej stronie rzeki Liswarty, pozostawał 
w podobnym układzie jak w wariancie I. 

Zimą ubiegłego roku Śląski Zarząd Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych w Katowicach rozstrzygnął kwestię opracowa-
nia projektu zalewu. 10 lutego 2012 r. ogłoszono przetarg na 
opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Za-
bezpieczenie przeciwpowodziowe wsi Danków poprzez budo-
wę zbiornika retencyjnego i polderu przeciwpowodziowego, 
gm. Lipie pow. kłobuck, woj. śląskie”. Prace projektowe miały 
uwzględnić także odbudowę odcinka ujściowego cieku Iwa-
nówka na długości 400 m i przywrócenie parametrów regula-
cyjnych koryta rzeki Liswarty na długości 1,365 km. W ramach 
projektu wykonawca miał uwzględnić rozwiązania zawarte  
w studium koncepcyjnym, które wyznaczało główne założenia 
projektu, ale nie przesądzało o jego ostatecznej wersji. Zakłada-
no bowiem, że w wyniku analizy terenu i szczegółowych badań 
hydrogeologicznych, pierwotny plan zbiornika ulegnie pewnej 
korekcie. 

Projekt ostateczny

Na spotkaniu główny projektant zalewu, Jerzy Koło-
mak, przedstawił mieszkańcom ostateczny projekt dankowskie-
go zbiornika. 

Zgodnie z projektem przyszły zbiornik ma pełnić 
przede wszystkim funkcję przeciwpowodziową. Ochrona 
zabudowań wsi Danków przed skutkami ewentualnych po-
wodzi ma zostać osiągnięta poprzez zredukowanie szczy-
tu fali powodziowej do wysokości niezagrażającej chro-
nionym obiektom. Obniżenie fali powodziowej uzyska się 
przetrzymując określoną ilość wody ujętej z rzeki Liswarty  
i wypuszczeniu jej po przejściu fali kulminacyjnej.  Do spełnienia 
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Odszkodowania dla właścicieli działek 

 Na podstawie w/w specustawy powodziowej, będą 
przyznawane mieszkańcom odszkodowania za nieruchomości 
lub ich części, które są niezbędne do realizacji przedmiotowej in-
westycji. Zgodnie z tą ustawą, nieruchomości lub ich części stają 
się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa z dniem, w którym 
decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji stała się ostateczna.  
W ramach przepisów specustawy odbywać się też będzie wy-
płata odszkodowań za nieruchomości, których własność prze-
szła na rzecz Skarbu Państwa. 

Z tytułu przeniesienia prawa własności, właściciele 
wszystkich działek planowanych pod budowę zbiornika wod-
nego oraz właściciele części działek planowanych pod budo-
wę polderu przeciwpowodziowego otrzymają odszkodowanie 
zgodnie z zapisami specustawy powodziowej. W przypadku po-
lderu mowa jest o 25 hektarowej powierzchni, z której to będzie 
pobierany materiał do budowy korpusu wałów przeciwpowo-
dziowych. Wysokość odszkodowania będzie ustalana według 
stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o pozwoleniu na 
realizację inwestycji oraz według wartości tej nieruchomości  
z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowa-
nia. Na dzień dzisiejszy wstępna wysokość odszkodowania za 
jeden hektar gruntu rolnego wynosi około 33.500,00 zł, nato-
miast w przypadku użytków leśnych 6,78 zł za jeden m2.

Od momentu, gdy wydana przez Wojewodę w/w de-
cyzja stanie się ostateczna, inwestor, czyli Śląski Zarząd Melio-
racji i Urządzeń Wodnych, w terminie 2 miesięcy będzie starał 
się uzgodnić z właścicielami zajętych nieruchomości wysokość 
odszkodowania. Uzgodnienia ustalające wysokość odszko-
dowania będą dokonywane w formie pisemnego protokołu  
z uzgodnień. Wysokość odszkodowania zostanie powiększona 
o 5 % w przypadku, gdy właściciel wyda nieruchomość inwesto-
rowi w terminie do 30 dni od daty, kiedy decyzja o pozwoleniu 
na realizacje inwestycji stała się ostateczna. Jeżeli nie dojdzie do 
uzgodnienia wysokości odszkodowania pomiędzy inwestorem  
a właścicielem nieruchomości, wysokość odszkodowania zosta-
nie ustalona przez Wojewodę w drodze decyzji administracyj-
nej, która zostanie wydana w terminie 30 dni.  

Wstępnie planuje się, że termin wypłaty odszkodowań 
nastąpi w I lub II kwartale przyszłego roku, a podpisywanie sto-
sownych uzgodnień będzie miało miejsce w Urzędzie Gminy  
w Lipiu w obecności pracowników ŚZMiUW. W momencie pod-
pisywania, działki powinny posiadać uregulowany stan prawny. 
Ponadto wszyscy właściciele powinni dysponować odpowied-
nim tytułem prawnym do nieruchomości (np. akt notarialny 
kupna – sprzedaży), gdyż będzie to niezbędne podczas dokony-
wania uzgodnień. ŚZMiUW już przekazał do tutejszego Urzędu 
wykaz działek planowanych pod budowę zbiornika wodnego 
oraz polderu przeciwpowodziowego. Każdy zainteresowany 
może więc sprawdzić czy jego działka zostanie zajęta pod pla-
nowaną inwestycję.  

Właściciele działek, które znajdą się na terenie plano-
wanego polderu przeciwpowodziowego, a nie uzyskają od-
szkodowania w trybie specustawy powodziowej (pozostałe  
42 ha), będą mogli ubiegać się o odszkodowanie w trybie usta-
wy Prawo  wodne w przypadku zalania tych gruntów przez po-
wódź. W tym celu powinni w ciągu 2 lat od daty wystąpienia 
zdarzenia złożyć wniosek do Marszałka Województwa Śląskiego 
o odszkodowanie, którego wysokość określi rzeczoznawca. 

Agnieszka Kotynia

założonych celów przewiduje się budowę zbiornika retencyj-
nego oraz polderu zalewowego w dolinie rzeki na odcinku od 
km 27+200 do km 30+000. Ze względu na ukształtowanie tere-
nu oba zbiorniki zaprojektowano poza korytem rzeki. 

Zbiornik retencyjny położony będzie w prawobrzeż-
nej części doliny Liswarty w km 27+200 do km 30+000. Jego 
powierzchnia określona, jako powierzchnia lustra wody, ma wy-
nosić 87 ha. Będzie ograniczony zaporami o łącznej długości ok. 
5 km, które stale będą piętrzyć wodę oraz wysokim brzegiem 
na długości ok.1 km. W zbiorniku będzie można piętrzyć wodę 
do poziomu 208,70 m n.p.m., ale maksymalna wartość piętrze-
nia będzie wynosić 209,50 m n.p.m. Pojemność przy normal-
nym poziomie piętrzenia ma wynosić ok. 1 382 tys. m3, a przy 
maksymalnym poziomie piętrzenia ok. 1 644 tys. m3. Woda do 
zalewu ujmowana będzie za pomocą ujęcia brzegowego przed 
jazem Magreta i doprowadzana kanałem poprzez jaz wlotowy.   
Zbiornik będzie posiadał stały przelew ulgowy, służący odpro-
wadzaniu wód powodziowych oraz jaz piętrzący i upust denny.  
Średnia głębokość zalewu przy normalnym poziomie piętrzenia 
ma wynosić ok. 1,5 m, natomiast głębokość przy zaporze 
może wynieść do 2,2 m.

Na lewym brzegu Liswarty powstanie suchy zbior-
nik, tzw. polder zalewowy.  Będzie on zlokalizowany pomię-
dzy rzeką a drogą do Zbrojewska. Od północy będzie oparty  
o naturalny wysoki brzeg, a od pozostałych stron, o zbudowane 
wały przeciwpowodziowe, częściowo położone w miejscu ist-
niejących wałów, przewidzianych do rozebrania. Polder będzie 
zalewany okresowo. W momencie wezbrania powodziowego 
będzie miał powierzchnię ok. 67 ha. Woda do polderu będzie 
ujmowana przez stały przelew wpustowy, a wypuszczana przez 
stały przelew ulgowy o rzędnej piętrzenia 209,30 m n.p.m. oraz 
upust denny. Pojemność polderu przy normalnym poziomie 
piętrzenia ma wynosić ok. 950 tys. m3. Redukcja fali wezbranio-
wej nastąpi poprzez łączne działanie polderu zalewowego oraz 
zbiornika retencyjnego. 

Kiedy ruszą prace?

- Na obecną chwilę jest opracowywany projekt budowlany 
przedsięwzięcia, raport o oddziaływaniu na środowisko oraz operat 
szacunkowy, określający wysokość odszkodowania przysługujące-
go dotychczasowym właścicielom nieruchomości. Teraz pozosta-
ło uzyskanie wymaganych przepisami prawa stosownych decyzji 
administracyjnych, tj. decyzji środowiskowej, decyzji pozwolenie 
wodnoprawne oraz decyzji Wojewody Śląskiego o pozwoleniu na 
realizację inwestycji. Działania związane z budową zbiornika są 
dokonywane w trybie tzw. specustawy powodziowej, czyli ustawy 
z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do 
realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Ist-
nieje szansa, że zakończą się one w 2016 roku. Biorąc pod uwagę, 
że wszystko zaczęło się w roku 2011 cała procedura trwałaby tylko  
5 lat, co cieszy, bo  w normalnym trybie jest dłuższa i wynosi śred-
nio 8 lat  – mówił, dyrektor ŚZMiUW, Tomasz Mainka.  - Inwestycja 
będzie finansowana ze środków rządowego programu pod nazwą  
Program dla Odry - 2006, który dotyczy działań w zakresie ochro-
ny przeciwpowodziowej dla całego dorzecza rzeki Odry. Wstępne 
szacunki mówią o kwocie rzędu 40 milionów złotych. Za koncepcję  
projektową oraz dokumentację projektowo – kosztorysową, zapła-
cił Skarb Państwa oraz Samorząd Województwa Śląskiego, koszt 
tych prac wyniósł nieco ponad milion złotych - dodał.  
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Wszelkiego rodzaju rowy na gruntach rolnych służące 
regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności 
produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy stanowią urządzenia 
melioracji wodnych szczegółowych. Zgodnie z ustawą prawo 
wodne, utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegóło-
wych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli 
urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej - do tej spół-
ki. Z uwagi, na fakt, że na terenie Gminy Lipie nie działa spółka 
wodna, obowiązek utrzymywania urządzeń melioracji wod-
nej szczegółowej należy do zainteresowanych właścicieli 
gruntów. Jeżeli obowiązek, o którym mowa w cytowanej usta-
wie nie jest wykonywany, organ właściwy do wydania pozwole-
nia wodnoprawnego, w tym przypadku starosta kłobucki, usta-
la w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści 
przez właścicieli danego gruntu, szczegółowe zakresy i terminy 
wykonywania tego obowiązku.

Aktualnie sytuacja urządzeń melioracji szczegółowej na 
terenie Gminy Lipie nie jest zadowalająca, obecny stan rowów 
jest przyczyną podtapiania i zalewania gruntów przyległych 
oraz nienależytego odwadniania zdrenowanego terenu. Osoby 
odpowiedzialne (właściciele gruntów przyległych) nie wykonu-
ją swoich obowiązków związanych z  należytym utrzymaniem 
urządzeń melioracyjnych. Rowy wymagają niezbędnych prac 
konserwacyjnych tj. bagrowania, udrażniania i koszenia. 

Brak stałej, systematycznej konserwacji rowów melio-
racyjnych przy obfitych opadach deszczu prowadzi do lokal-
nych podtopień i zalewania. W odniesieniu do rowów i innych 
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, znajdujących się 
na gruntach prywatnych, nie ma możliwości ich utrzymywania 
ze środków budżetu gminy, gdyż z tego źródła nie można fi-
nansować obowiązków spoczywających na właścicielach nieru-
chomości. Właściciel nieruchomości powinien zatem sam dbać 
o stan rowów przyległych do posesji. Ciąży na nim również 
obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, 
powstałych na jego gruncie wskutek przypadku lub działania 
osób trzecich, mogących powodować szkody na gruntach są-
siednich.

Stan urządzeń odwadniających drogi

W związku z licznymi zgłoszeniami i sygnałami 
mieszkańców dotyczącymi niedrożnych rowów i związanych  
z tym podtopieniami posesji, szczególnie w okresie intensyw-
nych opadów deszczu lub roztopów śniegu, informujemy, że 
zgodnie z art. 30 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych, obowiązek utrzymania zjazdów indywidualnych  
i publicznych należy do właścicieli lub użytkowników gruntów 
przyległych do drogi. Oznacza to, że oczyszczenie lub wymiana 
rur przepustów, w celu zapewnienia ich drożności, należy do 
właściciela lub użytkownika posesji.

Zarządca drogi odpowiedzialny jest natomiast za 
utrzymanie i bieżącą konserwację rowów wzdłuż dróg. Pamię-
tać należy jednak, że rowy przydrożne są przeznaczone tylko  
i wyłącznie do odprowadzania wód z pasa drogowego. Zabra-
nia się odprowadzania wód melioracyjnych z  posesji, pól, łąk 
czy lasów do rowów przydrożnych. Jest to zakaz bezwzględny  
i wszelkie próby podłączania się do rowów przydrożnych są 
działaniami bezprawnymi. Do odprowadzania nadmiaru wód 
opadowych i gruntowych z posesji służą urządzenia meliora-
cyjne, które należy wykonać we własnym zakresie i na własny 
koszt.

Michał Miłkowski, Roman Dądela 

Sytuacja powodziowa  
i melioracyjna w Gminie

Gmina Lipie położona jest w północno-zachodniej 
części województwa śląskiego, przepływają tutaj rzeki – Li-
swarta i Grabarka oraz inne mniejsze cieki wodne. Ponadto 
w zachodniej części gminy znajduje się kilkadziesiąt natu-
ralnych źródeł. Rzeczywiste zagrożenie powodziowe stwa-
rza rzeka Liswarta dla obszarów zabudowanych w jej do-
linie na terenie wsi Danków, Rębielice Szlacheckie i Szysz-
ków. Zagrożenie występuje w  przypadku długotrwałych 
bądź obfitych opadów deszczu oraz wiosennych roztopów, 
co skutkuje nagłym podniesieniem się poziomu wody w Li-
swarcie oraz pozostałych rzekach i ciekach.

Stan rzek na terenie Gminy Lipie

Liswarta przepływając przez obszar Gminy Lipie nie po-
siada wałów przeciwpowodziowych chroniących obszary zabu-
dowane przed zalaniem bądź podtopieniem. Poprawę sytuacji 
w tym zakresie, nie tylko mieszkańców Dankowa, ale również 
Tronin, Rębielic Szlacheckich i Szyszkowa może przynieść pla-
nowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 
inwestycja pn. ”Zabezpieczenie przeciwpowodziowe wsi Dan-
ków poprzez budowę zbiornika retencyjnego i  polderu prze-
ciwpowodziowego gm. Lipie pow. Kłobuck, woj. śląskie”, która 
w znacznym stopniu uchroni wskazane miejscowości przed za-
grożeniami powodzi i podtopień.

Po ostatniej powodzi Gmina wystąpiła także do Ślą-
skiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach 
z wnioskiem o regulację koryta rzeki Liswarty oraz wykonanie 
bądź zaplanowanie do realizacji wałów przeciwpowodziowych 
wzdłuż rzeki na terenie wsi Rębielice Szlacheckie i Szyszków. 
Budowa wałów pozwoliłaby znacznie ograniczyć ewentualne 
szkody.

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowi-
cach systematycznie na przestrzeni ostatnich kilku lat wykonuje 
prace konserwacyjne, mające na celu utrzymanie we właści-
wym stanie technicznym koryt cieków wodnych: ciek Parzymie-
chy, ciek Kleśniska, ciek w Lipiu, ciek Zimnowoda, ciek Zajączki 
I, ciek Iwanówka. W 2012 r. wykonano gruntowną konserwację 
nieuregulowanego koryta rzeki Grabarki w m. Giętkowizna,  
a w roku bieżącym zaplanowano konserwację cieku Parzymie-
chy, cieku Zimnowoda oraz cieku Lipie.

Melioracje wodne

Melioracje wodne polegają na regulacji stosunków 
wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, 
ułatwienia jej uprawy oraz na ochronie użytków rolnych przed 
powodziami. Urządzenia melioracji wodnych dzielą się na pod-
stawowe i szczegółowe, w zależności od ich funkcji i parame-
trów. Do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zalicza 
się: rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie, 
drenowania, rurociągi o średnicy poniżej 0,6 m, stacje pomp 
do nawodnień ciśnieniowych, ziemne stawy rybne, groble na 
obszarach nawadnianych oraz systemy nawodnień grawitacyj-
nych i ciśnieniowych.
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Czas na edukację
Czas szybko płynie i wszystko co dobre, szybko się 

kończy. Za nami już, wyjątkowo w tym roku upalne, wakacje, 
a przed miesiącem zaczął się nowy rok szkolny i łączące 
się z tym nowe wyzwania. W naszej gminie rozpoczęło go 
209 gimnazjalistów, 307 uczniów szkół podstawowych 
i 218 przedszkolaków. Łącznie to całkiem spora grupa 
młodych ludzi, która już w niedalekiej przyszłości przejmie 
odpowiedzialność za nasz kraj i stanie przed koniecznością 
zmierzenia się z tym wszystkim, z czym my, starsze 
pokolenie, nie będziemy już umieli sobie poradzić.

Przyszło nam żyć w czasach, w których wiedza 
dezaktualizuje się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Trudno 
przewidzieć, co uczniom dziś zasiadającym w szkolnych ławkach 
będzie potrzebne za 10 czy 20 lat. Można by sądzić, że w takiej 
sytuacji szkoła nie może przygotować do życia, a jednak istnieje 
coś, co niezależnie od kierunku, w jakim rozwijać się będzie 
nasza cywilizacja, zawsze i wszystkim będzie potrzebne – to 
zdolność rozwiązywania problemów.

Dlatego dzisiejsza szkoła nie może jedynie przekazywać 
wiedzy, a uczenie się nie powinno polegać wyłącznie na jej 
pamięciowym opanowaniu. Dzisiaj koniecznością staje się takie 
kształcenie, które pozwoli absolwentom kreatywnie myśleć, 
twórczo rozwiązywać problemy, analizować, wyciągać wnioski, 
pokazywać swój indywidualny sposób widzenia świata.

W trosce o taki właśnie wszechstronny rozwój dzieci  
i młodzieży gmina Lipie w roku szkolnym 2013/2014 realizuje aż 
9 projektów edukacyjnych w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

Projekt „Twórczy przedszkolak w gminie Lipie” 
realizowany od września 2013r. do 30 czerwca 2015r, jest 
adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym i będzie 
realizowany we wszystkich przedszkolach naszej gminy. 
Wsparciem projektowym objęte zostaną objęte dzieci, które do 
tej pory nie uczestniczyły w wychowaniu przedszkolnym, dzieci, 
które uczęszczają do przedszkoli i których rodzice wyrażają chęć 
ich uczestnictwa w dodatkowych zajęciach lub skorzystania  
z wydłużonych godzin pracy przedszkoli oraz rodzice dzieci, 
którzy są zainteresowani podnoszeniem swojej wiedzy na 
temat edukacji przedszkolnej oraz różnorodnych form pracy  
z dzieckiem.

Celem projektu jest wsparcie prawidłowego rozwoju 167 dzieci 
z gminy Lipie, zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej 
poprzez wydłużenie czasu pracy przedszkoli z 5 do 8 godzin 
dziennie oraz organizację różnorodnych zajęć. Wśród 
nich znajdą się zajęcia kształtujące nawyki prozdrowotne, 
nauka języka angielskiego, uwrażliwianie dzieci na sztukę  
w teatrze małego aktora oraz zabawy językowe wspierające 
rozwój mowy i współdziałanie w grupie rówieśniczej, zajęcia 
pobudzające wyobraźnię i rozwijające kreatywność. Każde 
dziecko będzie mogło wziąć udział w wybranych 3 rodzajach 
zajęć, prowadzonych w niewielkich grupach. Natomiast 
rodzice uzyskają wsparcie poprzez zapewnienie 3 spotkań 
warsztatowych dla 80 osób. W celu dostosowania pomieszczeń 
do możliwości efektywnego realizowania zajęć zakupione 
zostaną nowe meble oraz pomoce dydaktyczne. Budżet 
projektu na lata 2013 – 2015 wynosi 874.541,18 zł.

Z kolei projekt „Czas na rozwój”, realizowany od 
października 2013r. do czerwca 2015r., adresowany jest do 
uczniów klas IV – VI szkół podstawowych oraz gimnazjalistów 
gminy Lipie. Weźmie w nim udział 108 uczennic i uczniów z SP: 
w Lipiu, Lindowie, Rębielicach Szl. i Parzymiechach oraz 157 
gimnazjalistów z Lipia i Parzymiechów. Projekt skierowany 
będzie przede wszystkim do uczniów o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych, zarówno tych zdolnych, zainteresowanych 
rozwijaniem swoich talentów jak i mających problemy w nauce, 
posiadających opinie i orzeczenia PPP oraz uczniów gimnazjów, 
pragnących odpowiedzialnie wybrać dalszą drogę kształcenia.

Udział w projekcie pozwoli młodym ludziom rozwijać 
zainteresowania, wyrównywać braki edukacyjne, a także 
zwiększyć umiejętności matematyczno-przyrodnicze, językowe, 
artystyczne, sportowe i z zakresu nowoczesnej technologii 
komputerowej. W celu podniesienia atrakcyjności zajęć,  
w ramach projektu zostaną zorganizowane wyjazdy do Akademii 
Jana Długosza w Częstochowie na pokazy doświadczeń 
fizycznych oraz do planetarium. Doposażone zostaną również 
sale lekcyjne, a także przewiduje się zakupienie edukacyjnych 
programów komputerowych. Budżet projektu na lata 2013 – 
2015 to kwota 759.583,41 zł.

Tylko dla uczniów Gimnazjum im. Królowej 
Jadwigi w Lipiu przygotowano dwa projekty edukacyjne: 
matematyczno-przyrodniczy „Badam - wiem więcej”  
i przeznaczony na doradztwo zawodowe oraz kompetencje 
językowe: „Świadomie buduję przyszłość’.

Projekt „Badam - wiem więcej” realizowany w okresie 
od września 2013r.  do maja 2014r.  powinien rozbudzić w uczniach 
potrzebę kształcenia się przez całe życie w zakresie przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych. W trakcie projektu prowadzone 
będą zajęcia warsztatowe z matematyki, fizyki z astronomią, 
chemii, geografii, biologii oraz techniki. Przewidziane są również 
2 wyjazdy do Instytutu Fizyki Akademii im. Jana Długosza  
w Częstochowie na pokazy doświadczeń z fizyki i astronomii, 
których celem jest popularyzacja przedmiotów przyrodniczych 
poprzez wykład połączony z ciekawymi eksperymentami. 
Zaprezentowane eksperymenty, niemożliwe do wykonania  
w warunkach szkolnych, pozwolą uczennicom i uczniom 
na lepsze zrozumienie fundamentalnych zasad i praw 
przyrodniczych, poznawanych na lekcjach w szkole oraz 
ich zastosowanie do wyjaśnienia zjawisk zachodzących  
w najbliższym otoczeniu. Swoistym podsumowaniem projektu 
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realizację programu „Cyfrowa szkoła”, pełniejsze wykorzystanie 
sprzętu komputerowego na zajęciach oraz prowadzenie lekcji 
z użyciem nowoczesnej technologii komputerowej. Budżet 
projektu na lata 2013 – 2014 to kwota 59.793,00 zł. 

Sitten und Gebräuche der deutschsprachigen 
Ländern to tytuł projektu, jaki jest realizowany przez ZS-P  
w Lipiu wspólnie ze szkołami z Grecji i Turcji od 26.12.2012r.  
w ramach Programu eTwinning - Europejska współpraca szkół. E 
-Twinning to łączenie i współpraca bliźniaczych szkół w Europie 
za pośrednictwem mediów elektronicznych oraz promowanie 
szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii 
Europejskiej, który zaczęca do wykorzystywania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich. 
Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet do współpracy 
ponad granicami, wymieniają się informacjami i materiałami 
do nauki. Temat realizowanego projektu dotyczy zwyczajów, 
obyczajów oraz świąt w krajach niemieckojęzycznych. Uczniowie 
uczą się wysyłać kartki elektroniczne z okazji świąt, tworzą ich 
kalendarz  w języku niemieckim, wykonują plakaty interaktywne, 
tworzą prezentacje multimedialne. W pracy, oprócz komputera  
i Internetu, wykorzystują także aparat cyfrowy, kamerę.  

Od ubiegłego roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w 
Lipiu, dla uczniów szkoły podstawowej, realizowany jest 
program Comenius pod  hasłem ”This is My World”.  Jego 
realizacja  rozpoczęła się 1 sierpnia 2012r. i trwać będzie do 30 
czerwca 2014r. W ramach projektu, szkoła z Lipia współpracuje 
z 5 zagranicznymi placówkami. Są to dwie szkoły brytyjskiem, 
szkoła włoska, czeska i francuska. Głównym tematem tej 
współpracy jest szersze zrozumienie przez dzieci zasad ekologii, 
wartości odnawialnych źródeł energii oraz recyklingu poprzez 
rozwijanie umiejętności badawczych. Budżet projektu wynosi 
20 tys. euro. 

Nauczyciele z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  
w Parzymiechach również zaangażowali się w działania Comenius 
- Partnerskie Projekty Szkół i pozyskali dofinansowanie  
w kwocie 20 tys. euro na realizację wielostronnego projektu 
partnerskiego pod nazwą „ART OVERCOMES OBSTACLES”, 
czyli „Przezwyciężanie trudności przez sztukę”. Zadania z nim 
związane, zaplanowane na rok szk. 2013/2014 i 2014/2015.   
W projekt, oprócz  ZS – P w Parzymiechach, realizowane będą 
także przez szkoły z Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Turcji.  
Realizacja projektu Comenius to przede wszystkim pogłębianie 
przez młodzież i kadrę nauczycielską wiedzy o różnorodności 
kultur i języków europejskich. Umożliwia  on również wymianę 
uczniów i kadry nauczycielskiej oraz zachęca do nauki języków 
obcych, bo językiem projektu jest język angielski.  

Już Jan Kochanowski pisał: „Takie będą Rzeczypospolite, 
jakie młodzieży chowanie”. Słowa te, chociaż pochodzą sprzed 
kilku stuleci, nic nie straciły na swej aktualności. Także w XXI wieku 
musimy być świadomi faktu, że dobre wykształcenie jest coraz 
bardziej pożądane społecznie i stanowi inwestycję w przyszłość 
. Jest najlepszym sposobem wyrównywania szans życiowych  
i ogromną wartością, dającą poczucie bezpieczeństwa na tak 
trudnym obecnie rynku pracy. Niewątpliwie sprzyja temu 
realizacja projektów edukacyjnych w ramach EFS, będących dla 
młodych obywateli naszej gminy prawdziwą szansą, której nie 
wolno zmarnować. 
                                                                          Jolanta Cyprych, Witold Cyprych                                                                                                

będzie festiwal nauki dla wszystkich uczniów Gimnazjum  
w Lipiu, gdzie w formie prezentacji, filmu i plakatów 
przedstawione zostaną wyniki kilkumiesięcznej pracy. Budżet 
projektu wynosi 40.071,00 zł.

Projekt „Świadomie buduję przyszłość”, koncentruje 
się na przygotowaniu młodzieży przez doradcę zawodowego 
do świadomego wyboru drogi dalszego kształcenia i zawodu, 
a także uczy umiejętności autoprezentacji w różnych językach. 
Zajęcia pozwolą przełamać panujące stereotypy płci podczas 
wyboru dalszego kierunku kształcenia i uzyskiwania kwalifikacji 
zawodowych. 

Dodatkowym elementem działań projektowych będą 
wyjazdy na targi edukacyjne do Częstochowy, które przybliżą 
młodzieży pełną ofertę edukacyjną, dostępną w regionie, 
uświadomią znaczenie i potrzebę kształcenia się przez całe 
życie oraz szybkiego przekwalifikowywania się zgodnie  
z potrzebami współczesnego rynku pracy. Wyjazd na targi pracy 
organizowane przez WUP w Katowicach, pozwoli zapoznać się 
z wymogami, ofertami i możliwościami odbywania praktyk, 
staży zawodowych oraz otrzymania pracy. Przekona uczennice 
i uczniów do zdobywania doświadczenia zawodowego oraz 
zachęci ich do nabywania nowych umiejętności niezbędnych 
na rynku pracy. Budżet projektu na lata 2013 – 2014 wynosi 
43.523,00 zł.

Natomiast projekt „N@uczyciel - przygotowanie 
nauczycieli ZSP w Parzymiechach do stosowania 
e-learingu w nauczaniu i samokształceniu”, realizowany 
od 01.09.2013 do 28.02.2014r, pozwoli nauczycielom ZSP  
w Parzymiechach podnieść kwalifikacje, umożliwiające
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Informacja Wójta Gminy Lipie  
dotycząca realizacji zadań 

oświatowych w Gminie Lipie  
w roku szkolnym 2013/2014 

W roku szkolnym 2013/2014 organ prowadzący wytyczył 
następujące priorytety w zakresie edukacji: 

	Rozwój jakościowy szkół poprzez realizację projektów eu-
ropejskich oraz wykorzystanie grantów Wójta Gminy Lipie,

	Wzrost poziomu uspołecznienia szkół,
	Realizacja bezpłatnej edukacji przedszkolnej,
	Rejestracja czasu pracy nauczycieli,
	Wspomaganie szkół w tworzeniu ich własnego wizerunku 

(patron szkoły, sztandar) oraz budowanie prestiżu placó-
wek oświatowych.

Tab. 1 Ilość uczniów na zakończenie roku szkolnego 2012/2013 i 
rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

Lp. Placówki oświatowe
1 września 2013 r. 28 czerwca 2013 r.

liczba 
 oddziałów

liczba  
uczniów

liczba 
 oddziałów

Liczba  
uczniów

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lipiu

1. Gimnazjum 7 143 8 154

2. Szkoła Podstawowa 6 126 6 126

3. Przedszkole w Lipiu 4 84 4 81

RAZEM: 17 353 18 361

Zespół Szkolno – Przedszkolny  w  Parzymiechach

1. Gimnazjum 3 66 3 56

2. Szkoła Podstawowa 6 101 6 113

3.
Przedszkole w Parzy-

miechach
3 50 2 50

4.
Oddział Zamiejscowy 

Zimnowoda
1 17 1 13

RAZEM: 13 234 12 232

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lindowie

1. Szkoła Podstawowa 4 41 5 46

2.
Przedszkole 
 w Lindowie

2 44 2 50

RAZEM: 6 85 7 96

Szkoła Podstawowa w Rębielicach Szlacheckich

1. Szkoła Podstawowa 4 39 5 39

2. Oddział Przedszkolny 1 23 1 20

RAZEM: 5 62 6 59

OGÓŁEM: 41 734 43 748

Tab. 2 Ilość nauczycieli na zakończenie roku szkolnego 2012/2013 
i rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

Rok 2013/2014 Rok 2012/2013

Liczba nauczycieli 
w głównym miej-

scu pracy

Liczba eta-
tów

Liczba nauczy-
cieli w głównym 

miejscu pracy
Liczba etatów

85 74,64 90 82,01

Tab. 3 Tygodniowa liczba godzin dydaktycznych w roku szkolnym 
2013/2014 wynikająca z projektów organizacyjnych 

Placówka Liczba godzin tygodniowo

Zespół Szkolno – Przedszkolny Lipie 615

Zespół Szkolno – Przedszkolny Parzymiechy 463,5

Zespół Szkolno – Przedszkolny Lindów 189

Szkoła Podstawowa w Rębielicach Szlachec-
kich 151,5

RAZEM 1419

Tab. 4 Przydział dodatkowych godzin nauczania w formie gran-
tów Wójta Gminy Lipie w okresie od 1 do 30 września 2013r. 

Lp. Placówka Ilość przydzie-
lonych godzin

1. Zespół Szkolno – Przedszkolny 
Lipie 80

2. Zespół Szkolno – Przedszkolny 
Parzymiechy 80

3. Zespół Szkolno – Przedszkolny Lindów 36

4. Szkoła Podstawowa  
w Rębielicach Szlacheckich 21

RAZEM: 217

Kolejne granty zostaną przyznane po analizie potrzeb eduka-
cyjnych zgłoszonych przez poszczególne szkoły.

Tab. 5 Przydzielone limity kilometrów na przejazd autokarem 
szkolnym od 1 września do 31 grudnia 2013 roku do wykorzysta-

nia na wyjazdy, zawody sportowe, wycieczki, konkursy i inne  
Placówka Ilość kilometrów

Zespół Szkolno – Przedszkolny Lipie 450 km

Zespół Szkolno – Przedszkolny Parzymiechy 350 km

Zespół Szkolno – Przedszkolny Lindów 180 km

Szkoła Podstawowa 
 w Rębielicach Szlacheckich 130 km

RAZEM 1110 km

Tab. 6 Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014

Placówka Ilość uczniów obję-
tych z dowozu

Zespół Szkolno – Przedszkolny Lipie 167

Zespół Szkolno – Przedszkolny Parzymiechy 117

Zespół Szkolno – Przedszkolny Lindów 21

Szkoła Podstawowa w Rębielicach Szlacheckich -

RAZEM 305

Kierowcy autokarów szkolnych wykonują średnio 130 km 
dziennie każdy.

Tab. 7 Dożywianie uczniów w roku szkolnym 2013/2014

Placówka
Ilość uczniów 

korzystających 
z dożywiania

Ilość uczniów zwol-
nionych z opłat za 

dożywianie 

ZS – P Lipie 131 49

ZS – P Parzymiechy 91 36

ZS – P Lindów 51 15

SP w Rębielicach Szlacheckich - 3

RAZEM 273 103
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 Bezpłatny język angielski w przedszkolach

 W bieżącym roku szkolnym w każdym przedszkolu 
Gminy Lipie, w ramach przyznanych przez Wójta Gminy Lipie 
grantów, prowadzone są nieodpłatne zajęcia z języka angiel-
skiego w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Od października,  
w związku z realizacją projektu „Twórczy przedszkolak w Gminie 
Lipie”, liczba bezpłatnych godzin języka angielskiego w przed-
szkolach zwiększy się. 

 Realizacja projektów edukacyjnych z EFS w roku 
szkolnym 2013/2014 

 W placówkach oświatowych Gminy Lipie od września 
2013 r. realizowane są następujące projekty z Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX, Działań: 9.1.1; 9.1.2; 9.4 
i 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”, 
„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” 
,”Zmiejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji 
przedszkolnej”, Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświa-
ty”: 
•	 „Twórczy przedszkolak w Gminie Lipie” okres realizacji 

02.09.2013 r. do 30.06.2015 r. – budżet projektu na lata 2013 
– 2015 to 874.541,18 zł adresowany do przedszkolaków 
Gminy Lipie.

•	 „Czas na rozwój” – okres realizacji 01.10.2013 r. do 
30.06.2015 r. – budżet projektu na lata 2013 – 2015 to 
759.583,41 zł adresowany do uczniów szkół podstawowych  
i gimnazjów Gminy Lipie. 

•	 „Badam wiem więcej” – okres realizacji 01.09.2013 r. do 
30.05.2014 r. – budżet projektu na lata 2013 – 2014 to 
40.071,00 zł realizowany w Zespole Szkolno – Przedszkol-
nym w Lipiu.

•	 „Świadomie buduję przyszłość” – okres realizacji 
01.10.2013 r. do 30.06.2014 r. – budżet projektu na lata 
2013 – 2014 to 43.523,00 zł realizowany w Zespole Szkolno 
– Przedszkolnym w Lipiu. 

•	 „N@uczyciel - przygotowanie nauczycieli z Zespołu 
Szkolno - Przedszkolnego w Parzymiechach do stosowa-
nia e-learingu w nauczaniu i samokształceniu” – okres 
realizacji 01.09.2013 r. do 28.02.2014 r. – budżet projektu 
na lata 2013 – 2014 to 59.793,00 zł realizowany w Zespole 
Szkolno – Przedszkolnym w Parzymiechach. 

•	 Program „Comenius” dla Zespołu Szkolno – Przedszkol-
nego w Lipiu; okres realizacji 01.08.2012r do 30.06.2014r.; 
budżet projektu 20 tys. euro 

•	 Program „Comenius” dla Zespołu Szkolno – Przedszkol-
nego w Parzymiechach – okres realizacji 01.09.2013 r. do 
30.06.2015 r.; budżet programu 20 tys. euro

•	 Projekt E –TWINNING, okres realizacji 26.12.2012r. do 
31.12.2013 r.

Bezpłatne przedszkola w Gminie Lipie

 Na sesji w dniu 19 lipca 2013 r. Rada Gminy Lipie pod-
jęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadcze-
nie dodatkowe udzielane przez przedszkola, dla których orga-
nem prowadzącym jest Gmina Lipie. Podjęta uchwała zwalnia 
rodziców dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Lipie z pono-
szenia opłat za dodatkowe godziny w przedszkolu. Zwolnie-
nie z opłat było możliwe dzięki realizacji przez gminę projektu  
z POKL „Twórczy przedszkolak w Gminie Lipie” oraz otrzyma-
nie przez nasz samorząd dotacji celowej na dofinansowanie za-
dań w zakresie wychowania przedszkolnego na każde dziecko  
w wieku od 2,5 do 6 lat na okres od 1 września 2013 r. do 31 
grudnia 2013 r. w kwocie 414 zł. Dzięki powyższemu wydłużony 
zostaje bezpłatny czas pracy przedszkoli z 5 do 8 godzin dzien-
nie. 

Wymiana młodzieży 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży gim-

nazjalnej, nauczyciele Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  
w Lipiu opracowali i zrealizowali projekt międzynarodowy  
pt. „Wolontariat w naszych rękach”, który został dofinansowa-
ny przez Polsko – Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży. Jest 
to duży sukces, gdyż na 98 złożonych projektów z całej Polski 
tylko 16 otrzymało pozytywną opinię. Jego inicjatorami była 
młodzież z naszej szkoły, której bliski jest wolontariat. W ramach 
omawianego projektu  gimnazjaliści postanowili poświęcić 
swój czas na rzecz zwierząt. 

W dniach 6 – 10 czerwca 2013r. ZS-P w Lipiu odwie-
dzili uczniowie i nauczyciele Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego  
w Solecznikach na Litwie, aby wspólnie realizować zaplano-
wane w projekcie zadania. Podczas kilkudniowych warsztatów 
uczniowie poznali m.in. różne metody i formy pomocy zwie-
rzętom, odwiedzili stadninę koni, przygotowali happening 
dla społeczności lokalnej, opracowali komiks, stworzyli puzzle  
i ulotki informacyjne oraz quiz dotyczący pomocy zwierzętom. 
Bardzo ważnym celem wymiany było rozwijanie umiejętności 
kluczowych oraz współpracy w grupie i wzajemnej akceptacji. 
Dlatego sporo czasu poświęcono na warsztaty integracyjne, 
w trakcie których uczestnicy poznawali siebie nawzajem oraz 
kultury państw, z których pochodzą. Stosując metody eduka-
cji pozaformalnej, prowadzono działania w zakresie promocji 
dialogu międzykulturowego. Wiedza oraz umiejętności zdoby-
te przez tych kilka dni nie tylko przydadzą się młodym wolon-
tariuszom w ich dalszej pracy, ale co więcej, przekażą je tym, 
którzy w przyszłości  zapragną podjąć się bezinteresownej 
pracy na rzecz potrzebujących. Mamy nadzieję, że współpraca 
i zawarte podczas tej wymiany przyjaźnie będą kontynuowane. 
Aby dowiedzieć się więcej na temat projektu oraz podejmo-
wanych inicjatyw, zapraszamy do naszego profilu na portalu 
społecznościowym  Facebook „Wolontariat w naszych rękach”.                                                                                   
                                                                    Aleksandra Pawełoszek, Agata Majdzik
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W okresie od IX.2013r. do XII.2013 r. w ramach 
projektu EFS „Stawiamy na Edukację” przeprowadzono 1560 
godzin dodatkowych zajęć pozalekcyjnych (uzupełniających  
i rozwijających), konsultacji psychologiczno-pedagogicznych 
oraz zajęć specjalistycznych dla uczniów z dysfunkcjami. 

Wyniki ogólne z egzaminu gimnazjalnego

Gimnazjum
Część 

humanistyczna

Część 
matematyczno – 

przyrodnicza
Język angielski

Gimnazjum 
im. Królowej 

Jadwigi w Lipiu

Język polski: 59,5% Matematyka: 
45,50%

Poziom podstawowy:  
60,08%

Historia + WOS: 
54,5%

Przedm. 
przyrodnicze: 57,1%

Poziom rozszerzony: 
41%

Gimnazjum im. 
B. Metlera w 

Parzymiechach

Język polski: 
69,78%
Historia + WOS: 
66,71%

Matematyka: 
59,92%
Przedmioty 
przyrodnicze: 
70,14%

Poziom podstawowy: 
62,64%
Poziom rozszerzony:  
40,78%

Średnie wyniki:

Język polski:
gmina – 61,69%
powiat – 63,37%
województwo – 62%
kraj – 62%

Matematyka:
gmina – 48,43%
powiat –  48%
województwo – 47%
kraj – 48%

Poziom 
podstawowy:
gmina – 60,26%
powiat – 61%
województwo – 64%
kraj – 63%

Historia + WOS:
gmina – 57%
powiat – 58%
województwo – 58%
kraj – 58%

Przedmioty 
przyrodnicze: 
gmina – 58,84%
powiat – 60%
województwo – 59%
kraj – 59%

Poziom 
rozszerzony:
gmina – 40,50%
powiat – 40%
województwo – 45%
kraj – 45%

Realizacja zadań 
oświatowych w roku 
szkolnym 2012/2013

Głównym celem polityki oświatowej Gminy Lipie 
jest wysoka jakość kształcenia i zapewnienie uczniom 
jak najlepszego startu do szkół ponadgimnazjalnych  
a w konsekwencji zdobycia dobrego wykształcenia. Zadania 
oświatowe gminy wynikają z postanowień Ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz., 
594), Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm), Ustawy z dnia 
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97 
poz. 674 z późn.zm) oraz przepisów wykonawczych do tych 
ustaw.

Ważnym zadaniem samorządu lokalnego jest 
stworzenie długofalowego planu działań w oświacie, 
dostosowanego do potrzeb społeczności gminy Lipie oraz 
budowa wokół problemów oświaty i szkół szeroko rozwiniętego 
wsparcia społecznego. Na terenie naszej gminy wszystkie 
placówki oświatowe są prowadzone przez samorząd. Podobnie 
jak w poprzednim roku naukę prowadzono w 3 zespołach 
szkolno-przedszkolnych i w 1 szkole podstawowej z oddziałem 
przedszkolnym. Do przedszkoli i oddziału przedszkolnego 
uczęszczało 214 dzieci, o 21 więcej niż w roku szk. 2011/2012, do 
szkół podstawowych 324 uczniów - o 42 mniej, a do gimnazjów 
210 uczniów - o 12 uczniów mniej. Średnia liczba uczniów  
i wychowanków na oddział wynosiła 17.  Podsumowując:  
w placówkach oświatowych mamy o 33 uczniów i wychowanków 
mniej niż w roku 2011/2012. Skutkuje to zmniejszeniem 
subwencji i wzrostem kosztów własnych Gminy, niezbędnych 
do realizacji zadań oświatowych. Subwencja oświatowa  
w 2012r. wynosiła 5. 115. 609,- zł, a w roku 2013 - 4.880.189, - zł.

W ubiegłym roku szkolnym szkoły, oprócz zajęć 
obowiązkowych, oferowały zróżnicowane, dostosowane 
do potrzeb i zainteresowań uczniów, zajęcia dodatkowe, 
umożliwiające uczniom udział w różnorodnych konkursach, 
przedsięwzięciach, programach i projektach rozwijających 
ich zainteresowania i uzdolnienia. Uczniowie otoczeni byli 
pomocą i wsparciem pedagoga oraz logopedy. Placówki  
w realizacji ich zadań wspomagały:  Poradnie Psychologiczno-
Pedagogiczna   w  Kłobucku, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny 
w Częstochowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipiu, 
Sąd Rodzinny i Policja. 

Wójt Gminy Lipie na okres od 01 marca 2013r. 
do 28 czerwca 2013r. uruchomił 833 godzin grantów, 
przeznaczonych na dodatkowe zajęcia w przedszkolach 
i szkołach. Dyrektorzy mogli przeznaczyć je na: koła 
zainteresowań i przedmiotowe, zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze, terapię pedagogiczną, logopedię, zwiększenie 
zajęć rewalidacyjnych, dodatkowy podział na języki obce  
i wychowanie fizyczne, zastępstwa, dodatkowe godziny 
zwiększające liczbę godzin przedmiotu, zwiększenie godzin 
pracy przedszkola i dodatkowe zajęcia w przedszkolu.

Średnie wyniki sprawdzianu  
w kl.VI szkoły podstawowej 2012/2013

Szkoła Podstawowa w Lipiu    - 26,60 na 40 pkt
Szkoła Podstawowa w Parzymiechach    - 25,03 na 40 pkt

Szkoła Podstawowa w Lindowie     - 24,79 na 40 pkt
Szkoła Podstawowa w Rębielicach Szl.  -  22,57 na 40 pkt

gmina-  25,21
powiat - 24,09

województwo - 23,55
kraj - 24,03

www.szkoleniepsow.info     tel. 502-992-358 

Wyniki z języka niemieckiego i rosyjskiego:
ZSP Lipie (4 uczniów)  -    j. niemiecki poziom podstawowy- 80%   

  (średni wynik. woj. 59,12)
ZSP Parzymiechy (1 uczeń)       -     j. rosyjski    poziom podstawowy- 95%    

(średni wynik woj.  46,03)
(1 uczeń)        -     j. rosyjski   poziom rozszerzony      - 60%

Anna Mach
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Kiedy się wypełniły dni…
„Kiedy się wypełniły dni/ i przyszło zginąć latem/ 

prosto do nieba czwórkami szli/ żołnierze z Westerplatte”. 
Tak o wrześniu 1939 roku pisał w jednym ze swych najsłyn-
niejszych wierszy K. I. Gałczyński. To właśnie dzięki temu 
utworowi, który powstał jeszcze w czasach okupacji, obro-
na polskiej placówki na Westerplatte obrosła legendą, stała 
się symbolem mężnego trwania na posterunku, bohater-
stwa i poświęcenia dla Ojczyzny.

 Ale legendy, jak wiadomo, mają to do siebie, że nie 
wszystko w nich jest prawdą.  Bo chociaż  obrona Westerplatte 
rzeczywiście była heroiczna, o czym świadczy nierówna walka 
182 polskich żołnierzy z wielokrotnie liczniejszą i lepiej uzbro-
joną armią niemiecką, to już słowa „prosto do nieba czwórkami 
szli” nie do końca odpowiadają rzeczywistości. Podobnie nie 
można ulec sugestii autora wiersza, że wrzesień 1939 roku to 
tylko obrona Westerplatte. Tego dnia hitlerowcy zaatakowali 
Polskę z morza, lądu i powietrza wzdłuż całej długości naszej 
granicy, która w tamtych czasach przebiegała całkiem nieda-
leko terenu gminy Lipie, w okolicach Starokrzepic i Julianpola.

Pierwsze dni II wojny światowej przyniosły nie-
wyobrażalną tragedię zwłaszcza wsiom  Parzymiechy  
i Zimnowoda. Wolności tej części Ziemi Lipskiej w 1939 roku 
bronił 83 Pułk Strzelców Poleskich im. Romualda Traugutta pod 
dowództwem płk.dypl. Adama Nadachowskiego. Mimo znacz-
nej przewagi liczebnej Niemców, właśnie w Parzymiechach,  
w pierwszym dniu wojny, stoczono jedną z bitew granicznych 
kampanii wrześniowej. W odwecie za niespodziewany opór 
Polaków, hitlerowcy w bestialski sposób zamordowali ponad 
200 cywilnych mieszkańców głównie Parzymiech i Zimnowo-
dy. 2 września zginęli także ówczesny proboszcz parzymieskiej 
parafii, ks. Bonawentura Metler, wikariusz ks. Józef Danecki 
oraz organista Ignacy Sobczak. Zabudowa wsi została niemal 
doszczętnie zniszczona, a ziemia skomasowana w majątku 
podporządkowanym Niemcom. Na liście ofiar tamtych dni  
w ówczesnym powiecie częstochowskim najliczniejszą grupę 
stanowią  mieszkańcy Parzymiech i okolicznych miejscowości. 
Stąd też najważniejsze gminne uroczystości rocznicowe związa-
ne z wybuchem II wojny światowej tradycyjnie już odbywają się 
w Parzymiechach.

W tym roku ich głównym organizatorem było Sto-
warzyszenie im. ks. Bonawentury Metlera oraz świetlica śro-
dowiskowa działająca przy parafii świętych Piotra i Pawła  
w Parzymiechach. Uczestnicy uroczystości, a wśród nich p. 
Mieczysław Orzełek, uczestnik kampanii wrześniowej, żoł-
nierz AK, który nie złożył broni także po zakończeniu II wojny 
światowej, przybyli w niedzielę 1 września 2013 roku do ko-
ścioła parafialnego w Parzymiechach. Tam, po przywitaniu 
przez proboszcza, ks. prałata Tadeusza Klimowicza, obejrzeli 
fragmenty filmu dokumentalnego w reżyserii,  pochodzącego  
z Krzepic, W. Frąckiewicza pt. „Płonąca granica” oraz wysłuchali 
przejmujących wspomnień p. Henryki Zatońskiej, córki Micha-
ła Mazura, który tuż przed wybuchem wojny był kościelnym  
w parzymieskiej parafii. M. Mazur dobrze znał ks. B. Metlera  
i był jedną z ostatnich osób, które z nim rozmawiały przed aresz-
towaniem przez Niemców. To właśnie jemu ks. Metler opowie

dział swój niezwykły sen. Otóż wydawało mu się, że jest na Ja-
snej Górze i klęczy przed cudownym obrazem Matki Boskiej.  
W pewnej chwili, ku jego przerażeniu obraz zaczął jakby znikać, 
gdzieś zapadać się, by po pewnym czasie wielkiej trwogi poja-
wić się znowu w jeszcze piękniejszym niż przedtem kształcie. 
Ks. Metler czuł, że ten sen może być zapowiedzią czegoś nie-
zwykłego zarówno w dziejach naszej Ojczyzny jak i jego życiu 
osobistym.
  Do trudnych czasów wojny i okupacji hitlerowskiej na-
wiązywała również homilia ks. prof. Jana  Związka, wykładowcy 
AJD w Częstochowie, członka PAN. Mszę św. wzbogacił oko-
licznościowy montaż słowno – muzyczny przygotowany przez 
uczniów i nauczycieli   ZS-P w Parzymiechach oraz ZS-P w Lipiu, 
a także występ zespołu śpiewaczego „Czeremcha” i orkiestry dę-
tej z Zajączek.  
 Po mszy św. zgromadzeni na uroczystości przemasze-
rowali na cmentarz, gdzie złożono kwiaty na grobie poległych 
w Parzymiechach żołnierzy 83  Pułku Strzelców Poleskich oraz 
wspólnym grobie ks. B Metlera, ks. J. Daneckiego i I. Sobczaka.  
W wygłoszonym tam przemówieniu Wójt Gminy Lipie powie-
działa:  - Pragnę dziś, w tym miejscu mocno zroszonym polską 
krwią, złożyć hołd wszystkim ofiarom sprzed 74 lat. Pamięć o nich 
i losach parzymieskiej ziemi trwać będzie wiecznie. Jej sensem jest  
wyciągnięcie  lekcji z przeszłości, aby już nigdy więcej pogarda dla 
innego człowieka nie zawładnęła umysłami i sumieniami ludzi. 
Niechaj tragedia naszej ziemi stale przypomina nam o tym, że 
troska o bezpieczeństwo i pomyślność obywateli jest najwyższym 
nakazem dla władz państwowych i patriotycznym obowiązkiem 
każdego Polaka. Oddajemy dziś hołd Polakom poległym w pierw-
szych dniach września i podczas całej wojny, głęboko wierząc, że 
przyszłość którą budujemy, będzie wolna od nienawiści.

Kwiaty złożono również przy pomniku Niobe, który 
upamiętnia zamordowanych 1 września  1939 roku mieszkań-
ców Parzymiech, Zimnowody i okolic. Wśród nich znajdowało 
się bardzo wielu młodych ludzi, kobiet, dzieci, czasem nawet ca-
łych rodzin. Przy tym pomniku „Cisza” grana na trąbce brzmiała 
w sposób wyjątkowo przejmujący.
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z pierwszych epizodów dwudniowej bitwy pod Mokrą, w któ-
rym poległo 5 żołnierzy Oddziału Wydzielonego „Danków”, 
złożonego z żołnierzy-cyklistów. Nawiązując do tamtych wyda-
rzeń, Wójt, Bożena Wieloch, powiedziała: - Ułani, którzy wcho-
dzili w skład plutonu kolarzy por. Tadeusza Bączkowskiego i ułani  
z 4 szwadronu por. Wojciecha Gumińskiego, właśnie tutaj, nad 
brzegami Liswarty poświęcali 1939 roku  to,  co człowiek ma naj-
cenniejszego: zdrowie i życie. Pamięć o nich przechowują w  szcze-
gólny sposób członkowie Stowarzyszenia Pamięci 19 Pułku Uła-
nów Wołyńskich im. gen. Edmunda Różyckiego, którzy  jak co roku,  
w rocznicę bitwy pod Mokrą,  przybywają do nas  z Opola. Pragnie-
my Was zapewnić, że nie zapomnimy ułanów Oddziału Wydzielo-
nego por. Bączkowskiego, tak jak nie zapomnimy wszystkich po-
ległych i zamordowanych  w czasie II wojny światowej mieszkań-
ców gminy Lipie. (…) Niech pamięć o bohaterach września jeszcze 
bardziej umocni w nas miłość i wolę codziennej pracy dla dobra 
Ojczyzny.      

Natomiast Prezes Stowarzyszenia  Pamięci XIX Pułku 
Ułanów Wołyńskich im. gen. Edmunda Różyckiego, kpt. Piotr 
Zdybowicz  odczytał rozkaz Prezesa Stowarzyszenia, ppłk. 
Z. Makowieckiego o przekazaniu na ręce p. Wójt B. Wieloch 
oraz  ks. kan. H. Duszy pisma wyrażającego najwyższe uznanie  
i wdzięczność dla nich za wybitny wkład w upamiętnienie po-
mnikiem - głazem śmierci na polu chwały 5 żołnierzy  19 Pułku 
Ułanów Wołyńskich, poległych w obronie Ojczyzny w Dankowie 
we wrześniu 1939 roku.

Uczniowie ZS-P w Parzymiechach i ZS-P w Lipiu zapre-
zentowali zgromadzonym okolicznościowy program artystycz-
ny, który wzbogaciła wiązanka pieśni żołnierskich w wykonaniu 
Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Lipia. Po poprowa-
dzonej przez ks. kan. H. Duszę  modlitwie za poległych w czasie 
II wojny światowej na terenie Gminy Lipia żołnierzy, a także oso-
by cywilne, przy obelisku złożono kwiaty oraz zapalono znicze.

 Na zakończenie, w rytmie marsza granego przez orkie-
strę, ułani i rowerzyści w paradnym szyku przejechali na błonia 
przy kościele w Dankowie, gdzie do wieczora byli gośćmi ks. 
proboszcza, wielkiego miłośnika polskiej kawalerii, a następnie 
udali się do Mokrej. 

Nasz wielki rodak, Marszałek J. Piłsudski powiedział: 
„Naród, który traci pamięć, traci swoją tożsamość.” Uroczyste 
obchody kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej, jakie  
w tym roku przeżywaliśmy w naszej gminie, świadczą o tym, że 
społeczność Ziemi Lipskiej nie straciła swej pamięci historycznej 
i przekazuje ją kolejnym pokoleniom

Jolanta Cyprych, Andrzej Cer                                                     

 Dopełnieniem rocznicowych uroczystości  w Parzy-
miechach stanowiła wystawa przygotowana w budynku starej 
plebanii przez młodzież działającą w ramach świetlicy środo-
wiskowej. Warto podkreślić, że jest ona nadal otwarta dla zwie-
dzających. Pierwszą jej część stanowią prace gimnazjalistów 
wykonane w ramach projektów edukacyjnych poświęconych 
postaci ks. B. Metlera, wielkiego miłośnika astronomii, poligloty 
i podróżnika. Wśród nich znajdują się: modele planet, rysunki 
przedstawiające układy planetarne, galaktyki oraz różne ciała 
niebieskie. Natomiast  druga część wystawy nawiązuje zarówno 
do osoby ks. B. Metlera jak i do czasów II wojny światowej. Moż-
na więc zobaczyć skonstruowany przez ks. B. Metlera teleskop, 
jego osobiste notatki oraz różnego rodzaju dokumenty, a tak-
że  mundury i elementy uzbrojenia oraz wyposażenia polskich 
żołnierzy z czasów II wojny światowej. Wystawa ta z pewnością 
posiada ogromne wartości poznawcze, pozwalające zwłaszcza 
młodym ludziom, żyjącym w dobie wszechobecnego Interne-
tu, wyobrazić sobie realia tak odległych dla nich czasów połowy 
ubiegłego wieku. 
 
 74 rocznicę wybuchu II wojny światowej bardzo uro-
czyście obchodzono również w parafii Danków. Tam w nie-
dzielę, 1 września, we  mszy św. odprawionej przez ks. kan. H. Du-
szę w intencji poległych, uczestniczyły poczty sztandarowe OSP  
w Lipiu,  Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lipiu oraz druho-
wie jednostek OSP w Lipiu i Rębielicach Szlacheckich. Samą uro-
czystość  poprzedziła przygotowana przez uczniów i nauczycieli 
ZS-P w Lipiu inscenizacja pt. „Był taki wrzesień” , wzbogacona 
okolicznościową prezentacją multimedialną. Po mszy św. przy 
dźwiękach werbla zgromadzeni przeszli na cmentarz, aby tam 
na grobie żołnierzy poległych na terenie gminy we wrześniu 
1939 roku, złożyć kwiaty oraz zapalić 74 białe i czerwone znicze, 
symbolicznie upamiętniające lata, które upłynęły od wybuchu 
tej najstraszniejszej w historii ludzkości wojny.

 Jednak swoistym prologiem do niedzielnych obcho-
dów rocznicy wybuchu II wojny światowej w gminie Lipie moż-
na nazwać uroczystość, która miała miejsce już w piątek, 30 
sierpnia, około godziny 15. przy obelisku znajdującym się obok 
mostu na Liswarcie w Dankowie. Niezwykłą widowiskowość 
zapewnili jej członkowie Stowarzyszenia Pamięci XIX Pułku Uła-
nów Wołyńskich im. gen. Edmunda Różyckiego, którzy przybyli 
z Opola konno w sile 12 ułanów w oryginalnych strojach oraz 
3 żołnierzy – rowerzystów, również odpowiednio umunduro-
wanych i wyposażonych. Było na co popatrzeć, zwłaszcza, że  
w skład grupy wchodziły także 4 dziewczyny. 

Przypomnijmy jeszcze, że pamiątkowy obelisk znajdu-
je się w Dankowie od ubiegłego roku i przypomina o jednym  
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Radosne świętowanie  
w Lindowie

8 września w Lindowie odbyły się dożynki parafial-
ne. W tym roku gospodarzem uroczystości byli mieszkańcy 
Julianowa, którzy przygotowali piękny wieniec i ciekawe 
dożynkowe dekoracje. Podczas uroczystej Mszy świętej, 
której przewodniczył ks. dr Adam Fogelman, prefekt alum-
nów w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji 
Częstochowskiej, przyniesiono do ołtarza wiele darów, 
m.in.: chleb, tort, sery, wędliny, warzywa, owoce oraz różne 
przetwory domowe. 

O godz. 14.00, na placu przy remizie OSP w Lin-
dowie rozpoczął się festyn dożynkowy – parafialne świę-
to radości. Można było zdobyć wartościowe nagrody, były 
m.in.: kinkiety, kosmetyki, przetwory, art. szkolne, napoje  
i wiele, wiele innych. Wśród atrakcji gastronomicznych prym 
wiodły „gołąbki z Lindowa”, przygotowane przez mieszkanki 
Lindowa, panie Marię, Jolantę i Marzenę. Najmłodszych cieszyły: 
dmuchana zjeżdżalnia, zamek i duża trampolina, przywiezione 
aż z Gliwic. Hitem festynu okazały się wypełnione gąbką stroje 
do walki sumo, w których dzieci mogły poczuć się jak japońscy 
zapaśnicy i bezpiecznie trenować tradycyjne sztuki walki.  

Dzięki wodzirejom, Przemkowi i Łukaszowi, nie brako-
wało interesujących konkursów. Kandydaci do bierzmowania 
musieli zdać „test dojrzałości”, a grupy rodzinne tworzyły efek-
towne „mumie”. Na początku festynu parafianie, zwłaszcza naj-
młodsi, chwalili się swoimi ulubionymi zwierzętami. Podczas 
pokazu zobaczyliśmy piękne koty, psy, chomika, królika, żółwia 
i kucyka. Od godz. 16.00 wszystkich zebranych wprowadzał  
w dobry nastrój ks. dr Mariusz Sztaba, który grał na gitarze  
i przypominał stare dobre piosenki biesiadne. Później zaprezen-
towała się grupa teatralno-wokalna STOKROTKA z Zimnowody.  
Wielkim aplauzem obecni na festynie przyjęli występ Magda-
leny Dłubak, uczestniczki „Bitwy na głosy”. O 19.00 odbyło się 
losowanie nagród głównych, czyli krzeseł ogrodowych, bonów 
towarowych i namiotów. Mocny finał dożynek parafialnych w 
Lindowie stanowiła niezwykle energetyczna zabawa taneczna, 
świetnie prowadzona przez DJ Emila.

Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za piękną pogodę, 
organizatorom za wielki wysiłek, a sponsorom za materialne 
wsparcie. Uzyskane fundusze pozwolą na przeprowadzenie re-
montu świetlicy środowiskowej, która działa przy naszej parafii 
p.w. Zesłania Ducha Świętego. Cieszymy się, że festyn zintegro-
wał naszą społeczność i zapewnił sporo radosnych przeżyć.

 W imieniu organizatorów: ks. Jacek Marciniec

XXXV Ogólnopolski 
Trzeźwościowy Bieg Je-
sienny im. red. Tomasza 

Hopfera
Już 6 października w parku Niepublicznego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu 
w Parzymiechach odbędzie się XXXV edycja Trzeźwościo-
wego Biegu Jesiennego im. Redaktora Tomasza Hopfera. 
Głównym organizatorem sportowych zmagań jest Ognisko 
TKKF „Zryw” przy NZOZ OTU w Parzymiechach oraz Urząd 
Gminy Lipie.

Jest to jedna z najstarszych biegowych imprez w kraju, 
której od 35 lat przyświecają cele związane z propagowaniem 
idei trzeźwości poprzez rekreację ruchową, promowaniem zdro-
wego trybu życia i aktywnego wypoczynku oraz promocją Gmi-
ny Lipie. Zawody są poświęcone pamięci red. Tomasza Hopfera, 
polskiego dziennikarza sportowego, popularnego komentatora 
TVP i prezentera programu Studio 2, który jako były sportowiec 
- lekkoatleta, sprinter i średniodystansowiec, a w latach 50 tych 
członek kadry Narodowej i dwukrotny Mistrz Polski w sztafecie 
4 x 400 m, poświęcił się propagowaniu czynnego uprawiania 
sportu. Był inicjatorem telewizyjnej akcji « Bieg po zdrowie” 
oraz twórcą „Maratonu Warszawskiego”. Parzymieski bieg jest 
częścią sportowej spuścizny, jaką pozostawił po sobie red. To-
masz Hopfer. Po raz pierwszy został zorganizowany w 1979 roku 
i stanowił odpowiedź na propagowane przez Hopfera bieganie 
na skalę masową. Z inicjatywy pacjentów bieg został nazwany 
trzeźwościowym i w latach 1979 – 1982 impreza znana była pod 
nazwą „Trzeźwościowy Bieg Jesienny”. Od roku 1983, po śmierci 
Tomasza Hopfera (1982r.), celem uczczenia jego pamięci, nazwa 
zawodów w Parzymiechach została zmieniona na „Ogólnopol-
ski Trzeźwościowy Bieg Jesienny im. red. Tomasza Hopfera”. 

Tegoroczne sportowe zmagania rozpoczną się w nie-
dzielę 6 października 2013 roku o godzinie 10.15 biegami dla 
dzieci i młodzieży. Na dystansie 50 metrów rywalizację zainau-
gurują przedszkolaki, następnie uczniowie klas I i II szkół pod-
stawowych na dystansie 200 metrów. Uczniowie klas III i IV po-
biegną na pół kilometra, a klas V i VI rywalizować będą na 1100 
metrów. Również na dystansie 1100 metrów wystartują ucznio-
wie gimnazjum klas I – III. Wszystkie biegi zostaną przeprowa-
dzone oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Zgłoszenia pisemne 
do biegów składać mogą opiekunowie klas lub rodzice w dniu 
zawodów w godz. 7.45 - 10.00 w biurze zawodów - w sali gim-
nastycznej OTUA.

 O godzinie 11.15 odbędzie się tzw. bieg główny na 
dystansie 10 km oraz wyścig Nordic Walking na 5 km. Zarówno  
w biegu głównym, jak i marszu Nordic Walking, może uczest-
niczyć każda osoba, która do dnia 6 października 2013 r. ukoń-
czy 16 lat. Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie 
aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwska-
zań do udziału w biegu lub własnoręczne złożenie podpisu 
pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną

Wójt Gminy Lipie 

serdecznie dziękuje 

Mieszkańcom Lindowa i okolicznych miejscowości 

za pomoc przy  przenoszeniu wyposażenia przedszkola  
w Lindowie w czasie pożaru
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odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są po-
nadto do posiadania pisemnej zgody na udział w biegu od ro-
dziców lub prawnych opiekunów. Zgłoszeń można dokonywać 
drogą elektroniczną do dnia 4 października 2013 r. godz. 15.00 
na n/w adres: http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.
php?zawody=266. Zapisy przyjmowane będą również w dniu 
imprezy od godz. 8.00 do 10.45 w biurze zawodów - w sali gim-
nastycznej. Przed biegiem należy dokonać osobistej rejestracji 
w biurze zawodów celem podpisania karty zgłoszeniowej i po-
brania numeru startowego. Wpisowe do biegu głównego i Nor-
dic Walking wynosi 20 zł. Numery startowe wydawane będą po 
okazaniu dokumentu tożsamości. Uczestnik biegu podpisując 
kartę zgłoszeniową akceptuje warunki regulaminu. 

Dla biegu głównego i wyścigu Nordic Walking prowa-
dzone będą następujące klasyfikacje: klasyfikacja generalna 
mężczyzn i klasyfikacja generalna kobiet, klasyfikacja ruchu 
trzeźwościowego mężczyzn i kobiet oraz klasyfikacje w po-
szczególnych kategoriach. Dla 3 najlepszych zawodników biegu 
głównego i marszu Nordic Walking w każdej kategorii wiekowej 
organizatorzy przewidzieli nagrody pieniężne, puchary, dyplo-
my i upominki rzeczowe. W ubiegłorocznej, XXXIV edycji Biegu 
udział wzięło aż 301 uczestników z terenu całego kraju. Zapra-
szamy serdecznie wszystkich miłośników biegania i maszerowa-
nia do udziału w edycji tegorocznej.

Karol Żerdziński

w rodzinie. Projekt wpisuje się w realizację Priorytetu I Pro-
gramu Osłonowego „Podejmowanie działań mających na celu 
poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy  
w rodzinie”. Podmiotem realizującym projekt w naszej gminie 
jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipiu. Kwota przy-
znanej dotacji wynosi  13. 000,00 zł, środki własne gminy to 
3.600,00 zł

W ramach realizacji projektu przewiduje się szereg 
działań prowadzących do osiągnięcia założonego celu, 
takich jak:

• wydruk ulotek i plakatów o tematyce przemocy,

• przeprowadzenie warsztatów/szkoleń dla dzieci i rodziców 
przez specjalistów w celu zwiększenia świadomości zagrożeń 
płynących z przemocy w rodzinie,

• przeprowadzenie badań ankietowych w szkołach oraz w śro-
dowisku lokalnym Gminy Lipie, których celem będzie pozyska-
nie niezbędnych informacji do stworzenia Gminnego Raportu 
zatytułowanego Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie,

• przeprowadzenie szkolenia dla członków Zespołu Interdyscy-
plinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy,

• przedstawienie wyników raportu do publicznej wiadomości; 
informacja na stronie internetowej gminy oraz w biuletynie in-
formacyjnym „Nasza Gmina”.

Zakładane rezultaty projektu:
1. Zwiększenie świadomości społecznej na temat zjawiska 
przemocy domowej.

2. Poszerzenie wiedzy na temat skutków przemocy w rodzinie.

3. Upowszechnienie informacji w społeczeństwie w zakresie 
możliwości pomocy ze strony służb i instytucji w zakresie prze-
mocy domowej.

4. Uświadomienie społeczeństwu skali problemu przemocy 
domowej w Gminie Lipie.

Maria Kotala

Na podstawie art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne, 
w związku z narastającym problemem związanym z odnalezieniem danej nieruchomości przez służby 
ratunkowe, listonoszy, kurierów itp., Wójt Gminy Lipie przypomina właścicielom nieruchomości 
zabudowanych lub innych podmiotów uwidocznionych w  ewidencji gruntów i budynków, którzy 
takimi nieruchomościami władają o obowiązku umieszczenia w widocznym miejscu tabliczki  
z numerem porządkowym (na ścianie frontowej budynku lub na ogrodzeniu).

Informacja Wójta Gminy Lipie 

Tablice z numerami porządkowymi umieszczone na budynkach, powinny być od zmroku do świtu 
oświetlone oraz utrzymane w należytym stanie.

Przeciw przemocy
Od 01.08.2013r. do 31.12.2013 r. w naszej gminie 

realizowany jest projekt pn. „Przeciw przemocy w Gminie 
Lipie”. Projekt został dofinansowany w ramach Progra-
mu Osłonowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
„Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworze-
niu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.  

Celem projektu jest zwiększenie skuteczności prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
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MIEJSCOWOŚĆ  PAŹDZIERNIK     
2013r                       

LISTOPAD 
2013r

GRUDZIEŃ 
2013r

PARZYMIECHY 01.10.2013 04.11.2013 02.12.2013

GIĘTKOWIZNA 02.10.2013 05.11.2013 03.12.2013

GRABARZE 02.10.2013 05.11.2013 03.12.2013

KLEŚNISKA 02.10.2013 05.11.2013 03.12.2013

ROZALIN 02.10.2013 05.11.2013 03.12.2013

 ZIMNOWODA 03.10.2013 06.11.2013 04.12.2013

BRZÓZKI 03.10.2013 06.11.2013 04.12.2013

NAPOLEON 03.10.2013 06.11.2013 04.12.2013

           

ZBROJEWSKO 04.10.2013 07.11.2013 05.12.2013

NATOLIN 04.10.2013 07.11.2013 05.12.2013

LIPIE

ul. Kasztanowa 04.10.2013 07.11.2013 05.12.2013

ul. Parkowa 04.10.2013 07.11.2013 05.12.2013

 ul. Wiśniowa 04.10.2013 07.11.2013 05.12.2013

    

 LIPIE 

 Osiedle 07.10.2013 08.11.2013 06.12.2013

 ul. Częstochowska 07.10.2013 08.11.2013 06.12.2013

ul. Dworska 07.10.2013 08.11.2013 06.12.2013

ul. Ogrodowa 07.10.2013 08.11.2013 06.12.2013

ul. Nowa 07.10.2013 08.11.2013 06.12.2013

ul. Kresy 07.10.2013 08.11.2013 06.12.2013

ul. Dolna 07.10.2013 08.11.2013 06.12.2013

ul. Czereśniowa 07.10.2013 08.11.2013 06.12.2013

ul. Stawowa 07.10.2013 08.11.2013 06.12.2013

DANKÓW 08.10.2013 12.11.2013 09.12.2013

TRONINY 08.10.2013 12.11.2013 09.12.2013

LIPIE, uL. Ziołowa 08.10.2013 12.11.2013 09.12.2013

RĘBIELICE SZL. 09.10.2013 13.11.2013 10.12.2013

SZYSZKÓW 09.10.2013 13.11.2013 10.12.2013

LINDÓW 10.10.2013 14.11.2013 11.12.2013

JULIANÓW 10.10.2013 14.11.2013 11.12.2013

STANISŁAWÓW 10.10.2013 14.11.2013 11.12.2013

 

ALBERTÓW, CHAŁKÓW 11.10.2013 15.11.2013 12.12.2013

WAPIENNIK 11.10.2013 15.11.2013 12.12.2013

Nasza Gmina Biuletyn Informacyjny Gminy Lipie
Redakcja: Agnieszka Kotynia, 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)

Środki z GKRPA na rok 2014
W 2014 roku podział środków finansowych z Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będzie od-
bywał się podobnie jak w roku bieżącym, czyli w trybie kon-
kursu ofert na realizację zadania własnego gminy zawartego 
w programie GKRPA w zakresie wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej, promocję zdrowego stylu życia oraz działal-
ność profilaktyczną w Gminie Lipie.

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

Celem konkursu będzie wyłonienie i finansowanie za-
dań mających na celu m.in.
	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
	organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Gminy 

Lipie;
	ochronę dóbr kultury i tradycji.

Szczegóły konkursu zostaną opublikowane w Biuletynie 
Informacji Publicznej http:/bip.lipie.akcessnet.net, na stronie 
internetowej gminy: www.lipie.pl  oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy po uchwaleniu projektu budżetu Gminy Lipie na 
rok 2014, tj.  po 15 listopada 2013 r.

Agnieszka Plaminiak, Jacek Majchrzak

HARMONOGRAM  ZBIÓRKI ODPADÓW        Parafialny Klub Sportowy Św. Stanisław
i Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lipiu

pod patronatem Urzędu Gminy Lipie

Zapraszają dzieci klas I – III SP z Gminy Lipie

•	 na kurs nauki pływania w ramach wyjazdów 
 na basen w Pajęcznie

Zajęcia odbywać się będą w każdą sobotę w godzinach 1130 – 1400

                                                 godz. odjazdów: ZS-P Lipie    – 1050

                                                      godz. odjazdów: SP Rębielice Szl.  – 1055

                                                      godz. odjazdów: Szyszków – 1100

           
•	 na zajęcia z gimnastyki artystycznej prowadzone 

przez instruktorów UKS „Gwiazda” z Olesna,

Zajęcia będą się odbywać w każdą sobotę na sali 
gimnastycznej ZS-P w Lipiu w godzinach 900 – 1200

Zapisy na udział w wyżej wymienionych zajęciach prosimy zgłaszać 
w Sekretariacie ZS-P w Lipiu, ul. Częstochowska 31.



 

 OPROCENTOWANIE KREDYTU        - JUŻ OD 8,0% 

 OKRES KREDYTOWANIA                 - DO 2 LAT  

 PROWIZJA                   -     OD 3,0% NIE MNIEJ NIŻ 50 zł 
Całkowita kwota pożyczki: 3.000 zł, 24 miesięcznych rat równych, oprocentowanie nominalne: 9,5%, prowizja 4%, tj. 120 zł, opłata przygotowawcza: 0 zł, depozyt wekslowy: 10 zł,  RRSO: 14,89%, rata: 137,75 zł, 
całkowita kwota  do zapłaty: 3.435,61 zł, w tym odsetki: 305,61 zł. Przy kredycie bez ubezpieczenia. Informacje podano na podstawie  reprezentatywnego przypadku określonego w dniu 20.08.2013r.  
Decyzja kredytowa uzależniona jest od oceny zdolności kredytowej. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.  
*oferta ważna do dnia 31.12.2013r.  

PONADTO O OFERUJEMY:  
 KREDYTY DLA OSÓB FIZYCZNYCH: 

 W ROR ORAZ „BEZPIECZNA GOTÓWKA” Z OPROCENTOWANIEM JUŻ OD 
 8,50% 

 MIESZKANIOWE I HIPOTECZNE Z OPROCENTOWANIEM JUŻ OD 5,19% 

 KONSOLIDACYJNE – ZAMIEŃ KILKA KREDYTÓW NA JEDEN I CIESZ SIĘ 
DODATKOWĄ KWOTĄ NA DOWOLNY CEL 

 KREDYTY DLA FIRM: 

 W RACHUNKU BIEŻĄCYM I KREDYTOWYM Z OPROCENTOWANIEM JUŻ OD 
 7,20%

 INWESTYCYJNE Z OPROCENTOWANIEM JUŻ OD  6,70%

 KREDYTOWA LINIA HIPOTECZNA  
 

 KREDYTY DLA ROLNIKÓW: 

 3000,00zł Kredytu na 1 ha użytków rolnych OPROCENTOWANIE OD 8,2 -8,7 % 

 USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ –InternetBanking, HomeBanking, 
smsBanking 

 KARTY PŁATNICZE 
 

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO KLIENTA, MOZLIWOŚD NEGOCJACJI WARUNKÓW KREDYTOWYCH 

 

NAJBLIŻSZE  W GMINIE LIPIE JEDNOSTKI BANKU:  ODDZIAŁ W LIPIU, Ul. Częstochowska 108, 42-165 Lipie, tel. 34 3188 300 PUNKT OBSŁUGI KLIENTA W PARZYMIECHACH, Ul. Częstochowska 2a, 42-164 
Parzymiechy, tel. 34 3189 283 

ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, TELEFONY, ABONAMENT TELEWIZYJNY, KRUS, PZU ŻYCIE S.A. – TYLKO 1,50 zł 

WPŁATY ZA ŚMIECI, WODĘ, CZYNSZ, PODATKI UISZCZANE NA RZECZ GMIN– BEZ OPŁAT 


