
Będzie zalew
Podczas spotkania wstępnie ustalono, że zbiornik będzie 

zajmował 35 hektarową powierzchnię i będzie zbiornikiem 
przepływowo-zaporowym. Przewidywana głębokość zbiornika 
ma wynieść 1,5 metra, a pojemność 5300 m2. Z budową zbiorni-
ka wiąże się obwałowanie Dankowa na długości 3 kilometrów.

Zmiany w oświacie
Powstanie Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nie zmieni 

działalności placówek i ich siedzib, ale usprawni system zarzą-
dzania placówkami. Zmiany w oświacie – likwidacja i połączenie 
poszczególnych placówek w zespoły – dałyby roczne oszczęd-
ności dla gminnego budżetu w kwocie prawie 1 mln złotych.

Publikacja opracowana przez lokalną Grupę Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” współfinansowana  
ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
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Szkoła do remontu!
Czy powstaną u nas 
farmy wiatrowe?
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Nr 1, kwiecień 2011

fot. Izabella Pęcherz



Nr 1, kwiecień 20112

Drodzy Mieszkańcy!
Wraz z objęciem urzędu Wójta, wychodząc naprzeciw 

Państwa oczekiwaniom, podjęłam inicjatywę utworzenia gmin-
nego pisma informacyjnego. 

Już przed wyborami podkreślałam, jak ważna dla mnie 
jest otwarta i bezpośrednia komunikacja z Mieszkańcami. Pra-
gnąc uczynić zadość złożonym obietnicom, a zarazem obowiąz-
kom informacyjnym Wójta względem Mieszkańców gminy, 
przekazuję w Państwa ręce pierwszy numer biuletynu „Nasza 
Gmina”.

Na łamach pisma znajdziecie Państwo wiadomości m.in. 
o aktualnych gminnych wydarzeniach, realizowanych inwesty-
cjach oraz planowanych działaniach. Zachęcam do lektury 
informacji o Lokalnej Grupie Działania ”Zielony Wierzchołek Ślą-
ska” poświęconych możliwościom pozyskiwania środków unij-
nych. Mam nadzieję, że wiele z nich okaże się Państwu przydat-
nych i wykorzystacie je do realizacji własnych celów.

Liczę, że lektura „Naszej Gminy” będzie interesująca,            
a pismo stanie się ważnym czynnikiem budowania wspólnoty      
i tworzenia tożsamości naszej gminy.

Wasz Wójt

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych najser-
deczniejsze życzenia: zdrowia, wielu wypełnionych nadzieją 
i miłością chwil, odpoczynku w rodzinnym gronie oraz rado-
ści płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego życzą

Pracownicy 
Urzędu Gminy Lipie

Przewodniczący 
Rady Gminy Lipie 

Tadeusz Pułka

Wójt Gminy Lipie 
Bożena Wieloch
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Stawiamy na edukację
01 lutego 2011 roku we wszystkich szkołach naszej gmi-

ny rozpoczęła się realizacja projektu „Stawiamy na edukację”. 
Środki na realizację projektu zdobyli nauczyciele z Gimnazjum 
im. Królowej Jadwigi w Lipiu, kiedy dyrektorem szkoły była Pani 
Bożena Wieloch.

Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompe-
tencji w regionach – Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyj-
nych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczo-
nych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 
oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia wyż-
szych wyników nauczania, zwiększy motywacje i poszerzy 
umiejętności uczniów. Pozwoli dzieciom na pełniejszy rozwój 
zainteresowań i pasji.

Dla 497 uczennic i uczniów uczęszczających do naszych 
szkół, przewidziano różnorodne zajęcia, m.in.: 

•	 zajęcia uzupełniające, wspomagające pokonywanie trud-
ności w nauce i wyrównujące braki w zakresie treści obję-
tych programem nauczania;

•	 zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania;

•	 zajęcia specjalistyczne, w tym rewalidacyjne i korekcyjno 
-kompensacyjne;

•	 konsultacje logopedyczne;

•	 konsultacje psychologiczno-pedagogiczne;

•	 konsultacje z doradcą zawodowym.

Planowane są również wyjazdy na pokazy doświadczeń     
z fizyki prowadzone przez pracowników naukowych Akademii 
Jana Długosza w Częstochowie oraz wyjazdy do planetarium.

Dzięki realizacji projektu gminne szkoły wzbogacą swoje 
bazy dydaktyczne, zakupione zostaną różnorodne pomoce       
do zajęć oraz sprzęt audiowizualny. Całkowita wartość projektu 
wynosi 1 080 368 zł.

Mamy nadzieję, że podjęte działania 
przyczynią się do wzrostu poziomu edukacji         
w naszej gminie, stworzą możliwości pomocy 
uczniom, umożliwią rozwój indywidualnych 
zainteresowań, a przede wszystkim wpłyną         
na rozwój kompetencji kluczowych.
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Zmiany w oświacie
Na sesji 29 marca 2011r. radni poddali pod głosowanie 

uchwały mające na celu racjonalizację kosztów funkcjonowania 
gminnej oświaty.

Na działalność placówek oświatowych w dotychczaso-
wym układzie Gmina przeznacza ponad 55% swojego budżetu. 
W sytuacji, gdy niezbędne są środki finansowe na inwestycje, 
chociażby, jako obowiązkowy wkład własny przy realizacji pro-
jektów z udziałem funduszy pozabudżetowych, w tym unijnych, 
koniecznością staje się analiza dotychczasowych sposobów 
wydatkowania gminnych pieniędzy.

Zmiany w oświacie obejmą likwidację Szkoły Podstawo-
wej i Oddziału Przedszkolnego w Natolinie (24 uczniów  
i 12 wychowanków przedszkola); likwidację Oddziału Przed-
szkolnego w Albertowie (6 dzieci); likwidację Oddziału Przed-
szkolnego w Kleśniskach (10 dzieci) oraz przekształcenie Przed-
szkola w Zimnowodzie w Zamiejscowy Oddział Przedszkolny 
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Parzymiechach.

Od września 2011 r. w naszej gminie będą 3 Zespoły 
Szkolno – Przedszkolne w Lipiu, w Parzymiechach i w Lindowie. 
Przedszkole w Lindowie zostanie przeniesione z dotychczas zaj-
mowanego budynku do wolnych pomieszczeń w budynku 
Szkoły Podstawowej. Bez zmian działać będzie Szkoła Podsta-
wowa z Oddziałem Przedszkolnym w Rębielicach Szlacheckich. 
Wszystkim dzieciom Urząd Gminy zapewnia dowóz do szkół          
i przedszkoli pod nadzorem opiekuna.

Powstanie Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nie zmieni 
działalności placówek i ich siedzib, ale usprawni system zarzą-
dzania placówkami wchodzącymi w skład zespołów                                 
oraz zmniejszy koszty ich utrzymania. Zmiany w oświacie – 
likwidacja i połączenie poszczególnych placówek w zespoły – 
dałyby roczne oszczędności dla gminnego budżetu w kwocie 
prawie 1 mln złotych. Połączenie szkół i przedszkoli w zespoły 
da możliwość korzystania z jednej wspólnej biblioteki                        
oraz świetlicy. Z punktu widzenia uczniów powstanie szkoła         
o jednolitym systemie wychowawczym, który zapewni długofa-
lową opiekę nad ich rozwojem. Do zespołów często będą 
uczęszczały dzieci z jednej rodziny, co umożliwi im kontakt              
i wzajemną opiekę. – tłumaczy Wójt Gminy Bożena Wieloch.

Obecnie

10 placówek 10 dyrektorów

Od września
2011

4 placówki 4 dyrektorów

Zespół
Szkolno

–Przedszkolny 
w  Lipiu

Gimnazjum w Lipiu

Szkoła Podstawowa w Lipiu

Szkoła Podstawowa w Natolinie
z Odziałem Przedszkolnym

likwidacja

Przedszkole w Lipiu

Oddział Przedszkolny
w Albertowie

Szkoły Podstawowej w Lipiu
likwidacja
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Zespół 
Szkolno–Przedszkolny

w Lindowie

Szkoła Podstawowa
w Lindowie

Przedszkole w Lindowie

Szkoła
Podstawowa
z Oddziałem

Przedszkolnym
w Rębielicach
Szlacheckich

Szkoła Podstawowa
z Oddziałem

Przedszkolnym w Rębielicach
Szlacheckich

Szkoła do remontu
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zamyka 

od 1 sierpnia największą szkołę podstawową w Gminie.

Chodzi o Szkołę Podstawową w Lipiu, w której należy 
wymienić zmurszałe drewniane elementy konstrukcji dachowej 
oraz stropy. Zakłada się także termomodernizację remontowa-
nej szkoły, w tym wymianę dotychczasowego ogrzewania z dro-
giego olejowego na pompę ciepła.

W zakładanych pracach planuje się nie tylko remont,      
ale również rozbudowę szkoły. Dodatkowe pomieszczenia mia-
łyby służyć miejscowym dzieciom w wieku przedszkolnym. 
Obecny budynek, który zajmuje przedszkole ma już prawie 100 
lat i również wymagałby gruntownego remontu.

Urząd Gminy rozpoczął już procedurę przetargową           
na wykonanie dokumentacji projektowej na przedmiotowe 
prace.

Do ukończenia prac remontowo-budowlanych dzieci        
z klas 1-3 będą uczyć się w budynku szkoły w Natolinie, klasy 
starsze będą chodzić na zajęcia do sąsiadującego ze szkołą pod-
stawową gimnazjum.

Zespół
Szkolno

–Przedszkolny
w Parzymiechach

Zespół Szkół w Parzymiechach

Oddział Przedszkolny 
w Kleśniskach Zespołu Szkół 

w Parzymiechach
likwidacja

Przedszkole w Parzymiechach

Przedszkole w Zimnowodzie
- przekształcenie w Oddział Zamiejscowy

Przedszkola w Parzymiechach
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Podstawowe korzyści wynikają-
ce z budowy zbiornika i regula-
cji rzeki to:

•	 efektywne zabezpieczenie mienia mieszkańców 
przed zalaniem wodami rzeki Liswarty;

•	 gromadzenie wód na potrzeby ludności  
i przemysłu;

•	 możliwość wykorzystania energii wodnej;

•	 utrzymanie żeglowności rzeki poprzez zmniej-
szenie nieregularności przepływów wody,

•	 wykorzystanie w celach irygacyjnych;

•	 zwiększenie walorów turystycznych i rekreacyj-
nych Gminy, w szczególności Dankowa, Rębielic 
Szlacheckich i Szyszkowa, a co za tym idzie 
rozwój turystyki, rekreacji i sportu.

Będzie zalew
24 stycznia w Urzędzie Gminy z inicjatywy Wójta Bożeny 

Wieloch odbyło się spotkanie dotyczące budowy zbiornika 
wodnego w Dankowie. W spotkaniu uczestniczyli: Członek 
Zarządu Województwa Śląskiego – Aleksandra Banasiak, Dyrek-
tor Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego – 
Jerzy Motłoch, Dyrektor Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Katowicach Tomasz Mainka, przedstawiciele Ślą-
skiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Częstochowie 
na czele z panem Michałem Miłkowskim. Na spotkanie zostali 
zaproszeni również przedstawiciele lokalnej społeczności: Prze-
wodniczący Rady Powiatu Zbigniew Pilśniak, Przewodniczący 
Rady Gminy Tadeusz Pułka, radny Robert Lipartowski oraz sołtys 
Dankowa Iwona Głąb.

Podczas spotkania wstępnie ustalono, że zbiornik będzie 
zajmował 35 hektarową powierzchnię i będzie zbiornikiem 
przepływowo-zaporowym. Przewidywana głębokość zbiornika 
ma wynieść 1,5 metra, a pojemność 5300 m3. Z budową zbiorni-
ka wiąże się obwałowanie Dankowa na długości 3 kilometrów.

Ważnym problemem jest również uregulowanie rzeki 
Liswarty pomiędzy Dankowem a Szyszkowem. Wójt zakłada,     
że prace przy budowie zbiornika i regulacji rzeki będą przebie-
gały równolegle. Prawdopodobny termin zakończenia inwesty-
cji to rok 2013.

Zbiornik w Dankowie jest ujęty w Programie małej reten-
cji dla województwa śląskiego i należy do I Grupy Ważności Prio-
rytetu Województwa Śląskiego. Przy jego budowie planuje się 
wykorzystać szybką drogę legislacyjną zgodnie ze „Specustawą 
powodziową” (Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania 
do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodzio-
wych), w której ścieżki prawne są bardzo uproszczone. Ustawa 
przewiduje, że grunty leżące na terenie planowanego zbiornika 
staną się własnością Skarbu Państwa, a mieszkańcy dostaną       
za nie stosowne odszkodowania.

15 lutego 2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął 
uchwałę, na podstawie której przyznał środki na opracowanie 
koncepcji, która umożliwi wybór optymalnych rozwiązań tech-
nicznych, uwzględniających szczególne warunki terenowe.
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Wymiana rur wodociągowych azbesto-
wo-cementowych w Lipiu na długości  
2 km (80 przyłączy) przy ul. Częstochow-
skiej, do zakrętu na Albertów i przy  
ul. Nowej.

 Szacowany koszt inwestycji ok. 500 tyś. zł. 
Projekt dofinansowany z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej.

Remont odcinka drogi gminnej Giętko-
wizna – Grabarze na długości 2,7 km.

Przewidywany koszt inwestycji ok. 850 tyś. 
zł, w tym środków gminnych ok. 485 tyś. 
Pozostała część zostanie dofinansowana  
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 
– 165 tyś. oraz Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych ok. 200 tyś.

Projekt remontu Szkoły Podstawowej  
w Lipiu i Szkoły Podstawowej  
w Lindowie. 

Przewidywany koszt wykonania dokumen-
tacji 100 tyś., przewidywany koszt inwesty-
cji ok. 4 mln zł. Złożono wniosek o dofinan-
sowanie ze środków Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego i Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej.

Remont drogi powiatowej na odcinku  
5,6 km – od Dankowa poprzez Lipie, 
Albertów, Stanisławów, Lindów  
do Julianowa. Budowa chodnika (2,2 km) 
przy remontowanej drodze na odcinku: 
Danków, Lipie ul. Częstochowska  
– do skrzyżowania na Albertów  
i ul. Nowa oraz w Albertowie od firmy 
Jamar do szkoły.

Inwestycja współfinansowana ze środków 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych oraz środków powiatowych  
i gminnych.

Przewidywany koszt inwestycji 3,2 mln zł,  
w tym środków gminnych 855 tyś.

Odtworzenie przepustów w rowie 
odwadniającym wzdłuż drogi gminnej  
nr 667009 S w miejscowości Zimnowoda 
na długości 2,44 km. 

Szacowany koszt ok. 220 tyś. zł, w tym 
środków gminnych ok. 60 tyś. Pozostała 
część zostanie dofinansowana z dotacji 
przydzielonej przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych.

Wymiana rur wodociągowych azbesto-
wo-cementowych w Dankowie na długo-
ści 2,2 km (ok. 100 przyłączy).

Szacowany koszt inwestycji ok. 500 tyś. zł.

Projekt dofinansowany z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej.

Dokończenie budowy kanalizacji  
w Dankowie

Inwestycja współfinansowana z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przewidywa-
ny koszt dokończenia inwestycji ok. 3 mln 
zł, w tym wkład własny 1,3 mln. Całkowity 
koszt inwestycji (2,6 km – 115 przyłączy) 
wyniesie ok. 6 mln zł, w tym dofinansowa-
nie 2,9 mln).

Przebudowa drogi gminnej Nr 667003  
ul. Szkolna w miejscowości Kleśniska  
na długości 0,5 km.

Szacowany koszt inwestycji ok. 195 tyś zł,  
w tym środków gminnych ok. 55 tyś. 
Pozostała część zostanie dofinansowana  
z dotacji przydzielonej przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Planowane inwestycje  
na 2011r.
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Do worka z napisem PLASTIK 
będzie można wrzucać:

•	 butelki po napojach (najlepiej zgniecione);

•	 butelki po płynach do mycia, szamponach etc.;

•	 plastikowe zakrętki;

•	 plastikowe torebki, worki i reklamówki.

Ważne: opakowania z produktów spożywczych  
(np. po jogurtach – bez metalowych wieczek, 
musztardach etc. muszą być czyste, brudne  
są traktowane jak odpady komunalne, które wrzuci-
my do kosza, a nie do worka przeznaczonego  
do segregacji).

Uwaga: do worka z odpadami plastikowymi  
nie wrzucimy zabawek – ze względu na ostre końce 
i metalowe dodatki, a także opakowań po środkach 
chemicznych typu: środki ochrony roślin  
oraz odpadów medycznych, ponieważ są to odpady 
przeznaczone do utylizacji.

Do worka z napisem SZKŁO 
wrzucać będziemy:

•	 butelki i słoiki po żywności (czyste) bez nakrę-
tek i zakrętek;

•	 butelki po napojach alkoholowych  
bez nakrętek;

•	 szklane opakowania po kosmetykach (czyste);

Ważne: szkło bezbarwne i kolorowe może być  
w jednym worku.

Uwaga: do worka z odpadami szklanymi nie 
możemy wrzucić szkła zbrojonego, szyb, luster, szyb 
samochodowych , porcelany, żarówek, ekranów.

Czyste środowisko
Żyjemy w otoczeniu bardzo wielu przedmiotów. Niektó-

re z nich wykorzystujemy tylko przez chwilę, inne przez dłuższy 
czas. Co robimy z tymi, których nie potrzebujemy? Często             
po prostu wyrzucamy “na śmieci”. Każdy z nas produkuje ogrom-
ną ilość odpadów – szacuje się, że przeciętny Polak rocznie 
wytwarza ich około 300kg. Przy tak dużej ilości śmieci, warto 
poważnie pomyśleć o ich segregacji.

Urząd Gminy Lipie zamierza, na szerszą niż dotychczas 
skalę, wprowadzić system segregacji odpadów. Do tej pory          
w trzech miejscowościach naszej gminy ustawione były kosze, 
do których mogliśmy wrzucać niepotrzebne przedmioty, m.in. 
ze szkła i plastiku. Dla niektórych kosze były zbyt daleko, niektó-
rzy “mylili” kosze na odpady segregowane z koszami komunal-
nymi, a najczęściej kosze były przepełnione, więc w ich pobliżu 
robiło się nieestetyczne śmietnisko.

Analizując dotychczasową sytuację i wychodząc naprze-
ciw potrzebom mieszkańców w zakresie segregacji, Wójt Gminy 
zamierza wkrótce uruchomić inny niż dotychczas system segre-
gowania odpadów, znacznie bardziej dostępny i przyjazny 
mieszkańcom. 

Do każdej posesji zostaną dostarczone dwa rodzaje wor-
ków z napisem: PLASTIK i SZKŁO.

Uwaga: zbiórki rozpoczynają się od godz. 600

Harmonogram zbiórek odpadów segregowanych

1. 09 kwiecień   2011r.

2. 02 lipiec   2011r.

3. 10 wrzesień   2011r.

4. 19 listopad   2011r.

Danków 

Zbrojewsko 

Natolin 

Brzózki 

Zimnowoda 

Kleśniska 

Giętkowizna 

Grabarze   

Parzymiechy 

Napoleon

1. 16 kwiecień  2011r.

2. 09 lipiec  2011r.

3. 17 wrzesień  2011r.

4. 26 listopad  2011r.

Troniny

Lipie 

Rozalin 

Chałków 

Albertów 

Stanisławów 

Wapiennik 

Lindów 

Julianów 

Szyszków,

Rębielice Szlacheckie
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Ile rozkładają się śmieci:

•	 niedopałek papierosa 3-5 lat; 

•	 guma do żucia 5 lat;

•	 plastikowa torba ok. 400 lat;

•	 zapałki 6 miesięcy; 

•	 ogryzek jabłka ok. 6 miesięcy; 

•	 butelka plastikowa 100-1000 lat;

•	 chusteczka higieniczna ok. 3 miesiące;

•	 jednorazówki ok. 450 lat

Szkło ze stłuczek oraz wyroby z plastiku posiadające 
ostre końce nie nadają się do zbierania selektywnego gdyż dziu-
rawią worki. 

W wyznaczonym terminie worki będą odbierane 
spod każdego domu BEZPŁATNIE!!! Zapełnione worki przygo-
towane do odebrania powinny być zawiązane.

Zalety segregacji odpadów:

•	 zmniejszenie ilości śmieci na składowiskach i wydłużenie 
„życia” składowiska,

•	 zmniejszenie szkodliwości odpadów,

•	 mniejsze zużycie surowców naturalnych,

•	 mniejsze zużycie energii,

•	 niższe koszty produkcji,

•	  mniejsze zanieczyszczenie środowiska.

Gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców do czynnego 
włączenia się w akcję segregowania.

Segregacja jest opłacalna dla nas:

zaoszczędzimy na kosztach użytkowania 
kosza na śmieci, gdyż będzie zapełniał się 
wolniej

1

2

posegregowane odpady, w przeciwieństwie
do nieposegregowanych, będą zabierane 
od nas za darmo

Polska pod 
względem dostępu 
do szerokopasmo-
wej sieci stacjonar-
nej jest na szarym 
końcu Unii Europej-
skiej. Najlepiej pod 
względem dostępu         
do internetu wygląda 
sytuacja w dużych mia-
stach, w małych miejscowo-
ściach jest o wiele gorzej.

W Roboczej wersji planu inwestycyjnego TP S.A. na lata 
2011-2012, udostępnionej przez Urząd Komunikacji Elektronicz-
nej, znajdują się dwie pozycje planowane do realizacji w Parzy-
miechach. Dotyczą linii szerokopasmowego internetu urucha-
mianych w ramach Projektu MIX. Przewidywany termin zakoń-
czenia inwestycji to koniec września 2012 r. W celu uzyskania 
dokładniejszych informacji o tej inwestycji skontaktowaliśmy 
się z firmą TP S.A. Niestety poinformowano nas, że dla Parzy-
miech status inwestycji jest następujący: koncepcja MIX                  
dla miejscowości nie spełnia kryteriów ekonomicznych i została 
skierowana do ponownego opracowania. Ostateczna decyzja    
w sprawie ewentualnej inwestycji będzie podjęta w I półroczu 
2011r. Zamierzamy dołożyć wszelkich starań, aby decyzja była 
pozytywna.

Szerokopasmowy internet

Jak dowiedziała się Wójt Bożena Wieloch,        
na terenie naszej Gminy w bieżącym roku Telekomu-
nikacja Polska planuje kilka inwestycji światłowodo-
wych, otrzymaliśmy informacje o zamierzonych pra-
cach w Szyszkowie, Lindowie, Lipiu (ul. Kasztanowa), 
Wapienniku i Dankowie.
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7 lutego o godz. 1630 wóz transmisyjny Radia Katowice 
stanął w Lipiu pod Urzędem Gminy. W programie „Wszystko       
na temat” mogliśmy usłyszeć bezpośrednią relację ze spotkania 
poświęconego farmom wiatrowym. Gospodarzem spotkania 
była Bożena Wieloch, Wójt Gminy. W dyskusji o wadach i zale-
tach budowy wiatraków uczestniczyli mieszkańcy, władze, spe-
cjaliści i eksperci zgromadzeni w Lipiu i w studio w Katowicach 
oraz zaproszeni przedstawiciele Gminy Popów. Debata miała 
bardzo merytoryczny charakter, a jej celem było rozpoczęcie 
dyskusji nad kierunkami rozwoju naszej gminy.

Energetyka wiatrowa w Polsce rozwija się od początku 
lat 90 XX wieku. Pierwszy wiatrak postawiono w 1991 roku przy 
wcześniej już istniejącej Elektrowni Wodnej w Żarnowcu.

Plany usytuowania farm wiatrakowych w naszej gminie 
wynikają z opracowanego na zlecenie Urzędu Marszałkowskie-
go Programu Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii. Oka-
zuje się, że na naszym terenie istnieją najlepsze w wojewódz-
twie (oprócz terenów górskich) warunki dla powstania elek-
trowni wiatrowych. Występują tutaj sprzyjające korytarze 
wiatrowe, czyli miejsca, gdzie wiatr wieje z siłą umożliwiającą 
uzyskanie odpowiedniej ilości energii. Jednak zielona energia 
budzi w mieszkańcach gminy różne odczucia. Wiatraki z zasady 
służą ochronie środowiska, jednak muszą być budowane w spo-
sób przemyślany, gdyż oprócz zalet istnieją również wady pozy-
skiwania tego rodzaju energii.

Radio Katowice o farmach wiatrowych

Jak do tej pory zdecydowane „nie” wiatrakom 
powiedzieli mieszkańcy Szyszkowa, brane pod uwagę     
są inne lokalizacje, jednak decyzja w sprawie ewentual-
nej budowy jeszcze nie zapadła.

14 lutego 2011 r. na posiedzeniu wspólnym sta-
łych Komisji, radni i sołtysi zostali zapoznani z projektem 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy, w którym znajdują się planowa-
ne farmy wiatrowe. Podczas posiedzenia przedstawiciel 
firmy EOLFI – ekspert w energetyce wiatrowej i sło-
necznej, zapoznał zgromadzonych ze specyfiką działa-
nia farm wiatrowych i ze szczegółowym opracowaniem 
projektu budowy takich farm na terenie Gminy Lipie.  
 
Projekt wstępnie obejmuje:

•	 4 wsie: Albertów, Rębielice Szlacheckie, 
Natolin i Lipie;

•	 15-18 turbin wiatrowych;

•	 2,5 MW - przewidywana moc turbiny;

•	 100-120m - wysokość elektrowni 
wiatrowych;

•	 1000 gospodarstw rolnych zasilanych 
przez jedną turbinę 2,5 MW.

Korzyści wynikające z pozyski-
wania energii za pomocą wiatra-
ków to m.in.:

•	 wykorzystanie odnawialnego, niewyczerpywal-
nego źródła energii;

•	 redukcja emisji substancji zanieczyszczających 
atmosferę;

•	 brak emisji szkodliwych związków  
do atmosfery;

•	 brak odpadów; 

•	 ochrona konwencjonalnych złóż surowców 
energetycznych;

•	 zmniejszenie bezrobocia – tworzenie nowych 
miejsc pracy podczas budowy farm;

•	 wpływ dodatkowych dochodów dla gminy 
(wpływy z podatków ok. 1 mln rocznie);

•	 możliwość zarobku dla mieszkańców,  
od których firmy inwestujące dzierżawiłyby 
tereny pod wiatraki.

Najczęściej wymieniane wady 
wiatraków:

•	 słyszalny hałas turbin,

•	 hałas infradźwiękowy – hałas o niskich częstotli-
wościach – niesłyszalny, ale odbierany  
przez ludzki organizm (infradźwięki  
nie są obecnie określone normami, lecz według 
specjalistów mogą wywierać negatywny wpływ 
na ludzki organizm); 

•	 ingerencja w krajobraz; 

•	 możliwy negatywny wpływ na populacje 
ptaków, a także nietoperzy występujących  
w Rezerwacie Szachownica; 

•	 mała atrakcyjność inwestycyjna terenów  
w pobliżu wiatraków, ze względu na brak 
możliwości budowy – minimalna odległość 
wiatraka od zabudowań to 500 metrów.
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28 lutego w GOK w Lipiu odbyło się spotkanie z miesz-
kańcami w sprawie farm wiatrowych. Na spotkanie Wójt Bożena 
Wieloch zaprosiła przedstawiciela firmy EOLFI, który przedsta-
wił zebranym prezentację multimedialną na temat wpływu 
farm wiatrowych na otoczenie i na zdrowie mieszkańców. Omó-
wiono kwestie korzyści z farm wiatrowych dla gminy i właścicili 
gruntów, na których zlokalizowane byłyby wiatraki.

Przed nami konsultacje społeczne, podczas których 
postaramy się wyjaśnić bardzo dokładnie wszystkie „za” i „prze-
ciw” budowie wiatraków i wspólnie podjąć najlepszą dla gminy 
i mieszkańców decyzję.

Środki unijne dla wsi
25 stycznia i 22 lutego br.  

w Urzędzie Gminy odbyły się spo-
tkania z przedstawicielami 
gminnych sołectw. Spo-
tkania podyktowane 
były chęcią pomocy 
mieszkańcom poszcze-
gólnych miejscowości  
w pozyskiwaniu środków 
unijnych. Omówiono kwe-
stie tworzenia planów 
odnowy miejscowości, które 
są niezbędnym elementem 
przy staraniu się o środki unijne. 
Podkreślić należy, że przy tworzeniu planów 
odnowy miejscowości niezwykle ważne są oczekiwania i pomy-
sły mieszkańców względem kierunków rozwoju swojej wioski. 
Dlatego bardzo zachęcamy wszystkich mieszkańców do zgła-
szania swoich propozycji sołtysom i uczestnictwa w zebraniach 
sołeckich, na których będą omawiane w/w kwestie. Urząd Gmi-
ny czynnie zaangażuje się w pisanie planów, jednak to miesz-
kańcy najlepiej wiedzą co wymaga zmian w ich 
miejscowościach.

Konkretne możliwości pozyskiwania środków przedsta-
wił zebranym pan Marcin Świerczyński, przedstawiciel Lokalnej 
Grupy Działania – „Zielony Wierzchołek Śląska”, do której miesz-
kańcy, sołectwa, instytucje, przedsiębiorstwa etc. mogą składać 
wnioski o dofinansowanie. Szczegółowe informacje  
na:  www.lgd-klobuck.pl.

Lokalna grupa działania
Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Ślą-

ska” (LGD) powstała w ramach Osi 4 PROW. Jest dobrowolnym, 
trwałym i samorządnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. 
Jest partnerstwem trójsektorowym, które tworzą organizacje 
pozarządowe, osoby fizyczne i jednostki samorządu 
terytorialnego.

Powstała w 2006 r. w ramach Schematu I Pilotażowego 
Programu Leader+ PROW 2004-2006. W ramach Schematu             
II Pilotażowego Programu Leader+ LGD podpisała umowę  
na realizację projektu pn. „Rozwój i promocja Zielonego Wierz-
chołka Śląska w oparciu o lokalne produkty oraz zasoby natural-
ne i kulturowe” z FAPA. Projekt realizowany był do kwietnia 
2008r.

W 2008 r. LGD przygotowała lokalną strategię rozwoju, 
niezbędną do ubiegania się od dofinansowanie działań podej-
mowanych przez lokalną społeczność w ciągu najbliższych pię-
ciu lat.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar gmin: Kło-
buck, Krzepice, Lipie, Opatów, Panki, Popów, Przystajń, Wręczy-
ca Wielka.

Szczegółowe informacje o LGD i ogłaszanych nabo-
rach wniosków można uzyskać na: www.lgd-klobuck.pl.
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Wybory sołtysów
Za nami wybory sołtysów i rad sołeckich. Gratulujemy 

wszystkim wybranym oraz życzymy owocnej pracy!!!

Poniżej przedstawiamy sołtysów naszej gminy: Albertów 
– Jacek Nicpoń, Brzózki – Zdzisław Buła, Danków –Iwona Głąb, 
Giętkowizna – Andrzej Patyk, Grabarze –Juliusz Leszczyna, Kle-
śniska – Maria Gworys, Julianów – Małgorzata Pawlak, Lipie – 
Jacek Majchrzak, Lindów – Jerzy Dziubała, Napoleon – Walde-
mar Trocha, Natolin – Ryszard Kotala, Parzymiechy-Monika 
Mirowska, Rębielice Szlacheckie – Mirosław Klimaszewski, Roza-
lin – Małgorzata Matyszczak, Stanisławów – Zdzisława Dziub-
czyk, Szyszków – Bożena Kotas, Wapiennik – Kinga Bernaś, Zbro-
jewsko – Anna Szyszka, Zimnowoda – Stanisław Wieczorek. 

Za wieloletnią współpracę z władzami samorządowymi 
Gminy Lipie, za podejmowane inicjatywy i realizowane działa-
nia służące rozwojowi sołectw, a tym samym całej naszej gminie 
dziękujemy byłym sołtysom: Henrykowi Fabisiakowi z Danko-
wa, Zbigniewowi Grądysowi z Grabarzy, Elżbiecie Matyszczak      
z Rozalina, Jarosławowi Łyźniakowi ze Stanisławowa oraz Tade-
uszowi Bujakowi ze Zbrojewska.

Spiszą nas
Od 1 kwietnia do 30 

czerwca przeprowadzo-
ny zostanie w całej Pol-
sce Narodowy Spis 
Powszechny Ludności        
i Mieszkań. Będzie             
to pierwsza taka akcja 
spisowa prowadzona 
od czasu wstąpienia 
Polski do Unii Europej-
skiej. Z tego względu 
zakres spisu zostanie 
dostosowany do unijnych wymogów. 

Celem akcji jest zebranie informacji statystycznych o licz-
bie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demo-
graficznej i zawodowej. Spis pozwoli zebrać też dane o warun-
kach, w jakich mieszkają Polacy. Na terenie kraju te informacje 
zbierać będzie ok. 20 tys. rachmistrzów (dla porównania              
przy spisie powszechnym z 2002 r., który odbywał się łącznie        
z powszechnym spisem rolnym, było zatrudnionych 180 tys. 
Rachmistrzów). W grudniu odbyły się w poszczególnych gmi-
nach nabory rachmistrzów do przeprowadzenia spisu 
powszechnego. Wymagania, jakie musieli spełniać kandydaci 
na rachmistrzów, określił Główny Urząd Statystyczny. Na terenie 
gminy Lipie spis będzie przeprowadzany przez trzy osoby.              
Z grona zgłoszonych kandydatów wybrano: Sebastiana Juszkie-
wicza, Agatę Klimczyk, Waldemara Trochę. Więcej szczegółów     
o zasadach prowadzenia spisu, a także o jego warunkach moż-
na znaleźć na stronie internetowej www.spis.gov.pl.

Podziękowania
Urząd Gminy Lipie dziękuje Fundacji Święte-

go Barnaby i Wspólnocie MAMRE z Albertowa                 
za wyremontowanie i doposażenie mieszkania 
komunalnego w Lipiu przy ul. Stawowej  dla matki      
z czworgiem dzieci z Rębielic Szlacheckich.

Informacja okręgowej 
stacji chemiczno-rolni-
czej w Gliwicach

Od dwudziestu lat obserwujemy stale pogłębiającą się 
degradację gruntów rolnych. Dzieje się tak z powodu drastycz-
nego spadku pogłowia zwierząt gospodarskich i bardzo niskie-
go nawożenia roślin nawozami organicznymi, a zwłaszcza obor-
nikiem. Dominuje bardzo uproszczone zmianowanie roślin.        
W zmianowaniu przeważają zboża, które niestety degradują 
glebę, a ziemniaków mających na nią korzystny wpływ jest teraz 
bardzo mało. Stale spada zawartość próchnicy w warstwie ornej 
gleby. Od lat wiemy, że ilość próchnicy decyduje o wysokości 
plonowania roślin. Instytut Uprawy Roślin, Nawożenia i Glebo-
znawstwa w Puławach ocenia, że spadek zawartości próchnicy 
w glebie sięga nawet do 45%. Uprawa roślin na tak zubożonych 
glebach jest zbyt droga i często nieopłacalna. Rolnicy muszą tej 
degradacji gleb przeciwdziałać. Można to zrobić poprzez 
zmniejszenia zakwaszenia gleby. Należy nawozić glebę wap-
nem nawozowym, zaleconym przez Okręgową Stację Chemicz-
no-Rolniczą w Gliwicach.

fot. Izabella Pęcherz
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Sport to zdrowie
Na terenie Gminy działa Parafialny Klub Sportowy „św. 

Stanisław” z Dankowa. Klub został założony w 2008r. przez gru-
pę osób, które swój czas i zdolności poświęcają krzewieniu war-
tości sportowych wśród dzieci i młodzieży. Opiekunem klubu 
jest ks. Tomasz Kośny, a trenerem pan Krzysztof Troczka. Realiza-
cja celów i założeń klubu możliwa jest dzięki zaangażowaniu 
wielu osób i instytucji, m.in.: Katolickiej Parafii św. Stanisława      
w Dankowie i Urzędowi Gminy Lipie.

Obecnie Klub liczy ponad sześćdziesięciu młodych piłka-
rzy. Zawodnicy i zawodniczki drużyny czynnie trenują.

IX Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej „FRAGARIA 
CUP 2010” na Słowacji; 

XIX Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Drużyn 
Parafialnych w Warszawie w 2010 roku, w którym zajęli                               
I miejsce;

XX Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Drużyn 
Parafialnych w Warszawie w 2011 roku, zajmując IV miejsce.

Parafialny Klub Sportowy „Św. Stanisław” przy współ-
udziale Urzędu Gminy Lipie zorganizował II Turniej Piłki Nożnej 
Chłopców Football Cup 2011 „Droga do Euro 2012 – Gramy          
o złotą piłkę”. Zawody odbyły się 30 stycznia 2011 r. w sali spor-
towej Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Lipiu. Rozgrywki były 
bardzo emocjonujące tak dla zawodników, jak i przybyłej 
publiczności. W finale imprezy spotkali się zawodnicy drużyn: 
Raków Częstochowa i rewelacyjnie grający zespół gospodarzy. 
Chociaż ostatecznie w rzutach karnych zwyciężyli zawodnicy       
z Częstochowy, to jesteśmy dumni z umiejętności, jakie zapre-
zentowali młodzi sportowcy z Dankowa.

Członkowie Klubu uczestniczą w licznych turniejach             
i rozgrywkach, często odnosząc sukcesy, m.in. w:

Ogólnopolskim Turnieju Halowym „KUBACUP”                           
pod patronatem reprezentanta Polski Jakuba Błaszczykowskie-
go (V miejsce oraz nagroda indywidualna dla najlepszego 
obrońcy turnieju Jakuba Troczki);

Nowe przystanki...
W styczniu br. zostały naprawione wszystkie wiaty przy-

stankowe na terenie gminy. Koszt naprawy wyniósł ponad           
10 tys. zł. Przystanki służą wszystkim podróżującym autobusami 
PKS, a w szczególności młodzieży dojeżdżającej do szkół. Nie-
stety już po kilku dniach od naprawy nieznani sprawcy dokonali 
zniszczenia przystanku w miejscowości Parzymiechy przy ulicy 
Częstochowskiej. W marcu zniszczono kolejne trzy przystanki  
w miejscowościach: Rębielice Szlacheckie i Szyszków. Szkoda         
że to, co jedni robią dla dobra wszystkich, inni tak łatwo i bez-
myślnie niszczą. Należy mieć nadzieję, że takie incydenty  
nie będą miały już miejsca. Pieniądze, które Wójt Gminy prze-
znaczyła na ponowny remont, mogłyby znaleźć całkiem inne 
przeznaczenie.
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Głównym założeniem Lokalnej Strategii Rozwoju                 
dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Zielony Wierzchołek Ślą-
ska jest rozwój gospodarczy w oparciu o istniejące branże i roz-
poznawalne produkty, wykorzystujący wysoki poziomu przed-
siębiorczości mieszkańców, zmierzających do poprawy jakości 
życia.

Idąc w ślad za Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Zielony 
Wierzchołek Śląska” w 2015 roku to: Obszar o rozwiniętej funkcji 
turystycznej, promujący się za pomocą wspólnej marki, produk-
tów żywnościowych, produktów turystycznych i agroturystycz-
nych z wykorzystaniem tradycji Ziemi Kłobuckiej. Obszar LGD 
będzie posiadał rozwiniętą infrastrukturę sportowo-rekreacyjną 
i bogatą ofertę form spędzania czasu wolnego.

Aby projekt składany w LGD był zgodny z Lokalną 
Strategią Rozwoju musi wpisywać się przynajmniej w jeden 
cel ogólny, cel szczegółowy oraz jedno przedsięwzięcie.

Lokalna strategia rozwoju

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objęte-
go Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) realizacji projektów                       
w ramach tej strategii. Realizacja strategii powinna przyczynić 
się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich, m.in. 
poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz stymu-
lowanie powstawania nowych miejsc pracy.

 W ramach realizacji LSR, zatwierdzonych przez samorząd 
województwa, Lokalna Grupa Działania (LGD) wybiera projekty 
do realizacji w ramach środków przyznanych na realizację stra-
tegii. Pracownicy LGD pomagają wnioskodawcom w przygoto-
waniu projektów.

Cele ogólne Podnoszenie wartości lokalnych produktów, zwłaszcza przez ułatwienie małym jednostkom produk-
cyjnym dostępu do rynków dzięki wspólnym działaniom.

Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych.

Cele szczegółowe Wzmacnianie konkurencyjności lokalnych produktów.

Kreowanie nowych działalności gospodarczych poprzez wspieranie potencjału przedsiębiorczości  
i zaradności mieszkańców obszaru.

Wspieranie rozwoju funkcji turystycznej obszaru w oparciu o zasoby środowiska naturalnego, produkt 
lokalny, ofertę kulturalną i zaplecze sportowo-rekreacyjne.

Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego historycznego terenu.

Integracja i aktywizacja mieszkańców obszaru LGD.

Przedsięwzięcia Wsparcie przedsiębiorczości

Aktywny wypoczynek na „Zielonym Wierzchołku Śląska”

Modernizacja i przygotowanie infrastruktury sportowo-kulturalnej

Szlaki turystyczne

„Uczmy się i bawmy”

Pielęgnowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego i historycznego Ziemi Kłobuckiej

Wnioski mogą dotyczyć:
Projektów kwalifikujących się do udzielenia pomocy w ramach 
działań osi 3 PROW – Jakość życia na obszarach wiejskich i różni-
cowanie gospodarki wiejskiej:

1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;

2. Tworzenia i rozwój mikroprzedsiębiorstw;

3. Odnowa i rozwój wsi.

Innych projektów zwanych dalej “małymi projektami”, które  
nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3, ale przy-
czyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tj. poprawy jakości 
życia lub większego zróżnicowania działalności gospodarczej  
na obszarze działania LGD
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Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – opis działania
Cele działania Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy  

a w konsekwencji wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Pomoc Udzielana podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsię-
biorstw, działających w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usług dla ludności; 
sprzedaży hurtowej lub detalicznej; rzemiosła lub rękodzielnictwa; robót i usług budowlanych  
oraz instalacyjnych; usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; usług 
transportowych; usług komunalnych; przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów 
leśnych; magazynowania lub przechowywania towarów; wytwarzania produktów energetycznych  
z biomasy; rachunkowości; doradztwa lub usług informatycznych.

Forma pomocy Zwrot części kosztów kwalifikowanych operacji. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% 
kosztów kwalifikowanych operacji. Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może prze-
kroczyć: 100 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie od 1-2 miejsc pracy (w przeliczeniu  
na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji; 200 000 zł – jeśli 
biznesplan przewiduje utworzenie powyżej 2 i mniej niż 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty 
średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji; 300 000 zł – jeśli biznesplan prze-
widuje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uza-
sadnione jest zakresem rzeczowym operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu 
beneficjentowi, w okresie wdrażania lokalnej strategii rozwoju nie może przekroczyć 300 000 zł.  
W przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna wyso-
kość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, wynosi 100 000 zł.

Wnioskodawca Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która 
prowadzi lub podejmuje prowadzenie działalności jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 
10 osób i mające obrót roczny nie przekraczający równowartości 2 mln euro. Miejscem zamieszkania 
wnioskodawcy, siedziby lub prowadzenia działalności, której dotyczy operacja jest teren co najmniej 
jednej z gmin: Kłobuck, Krzepice, Lipie, Opatów, Panki, Popów, Przystajń, Wręczyca Wielka.

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – opis działania
Cel działania Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, ich mał-

żonków i domowników działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem. Działanie ma powodować 
tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów oraz promocję zatrudnienia na obszarach wiejskich

Pomoc Udzielana z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych  
lub rolnictwa; usług dla ludności; sprzedaży hurtowej lub detalicznej; rzemiosła lub rękodzielnictwa; 
robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; usług turystycznych oraz związanych ze sportem, 
rekreacją i wypoczynkiem; usług transportowych; usług komunalnych; przetwórstwa produktów rol-
nych lub jadalnych produktów leśnych; magazynowania lub przechowywania towarów; wytwarzania 
produktów energetycznych z biomasy; rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Forma pomocy Zwrot części kosztów kwalifikowanych operacji i wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych 
operacji, z tym, że wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie wdrażania lokalnej 
strategii, nie może przekroczyć 100 000 zł.

Wnioskodawca Osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecz-
nym rolników jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik. Miejscem zamieszkania lub prowadzenia 
działalności, której dotyczy operacja jest teren co najmniej jednej z gmin: Kłobuck, Krzepice, Lipie, 
Opatów, Panki, Popów, Przystajń, Wręczyca Wielka.

Szczegółowe informacje o kosztach kwalifikowanych i ogólnych oraz warunkach przyznawania pomocy i aktualnych konkur-
sach można znaleźć na stronie LGD w zakładce „Różnicowanie”.

Szczegółowe informacje o kosztach kwalifikowanych i ogólnych oraz warunkach przyznawania pomocy i aktualnych konkur-
sach można znaleźć na stronie LGD w zakładce „Mikroprzedsiębiorstwa”.
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Odnowa i rozwój wsi – opis działania
Cele działania Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych 

mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Działanie umożliwi rozwój tożsamości spo-
łeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie 
na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

Pomoc Udzielana podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie: budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia 
obiektów pełniących funkcje: rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne; kształtowanie obszaru 
przestrzeni publicznej; budowy, remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji 
turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych; zakupu obiektów charakterystycznych dla tra-
dycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami z przeznaczeniem  
na cele publiczne; odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, 
budynków będących zabytkami lub miejscami pamięci; kultywowania tradycji społeczności lokalnej 
oraz tradycyjnych zawodów. Pomoc finansowa może być przyznana, jeżeli:

•	 projekt realizowany jest w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej albo gminy miejsko-wiej-
skiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców;

•	 projekt wpisuje się w zakres Planu Odnowy Miejscowości;

•	 projekt nie ma charakteru komercyjnego;

•	 w przypadku, gdy projekt realizowany będzie na nieruchomości nienależącej do beneficjenta, 
beneficjent posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele określone w projekcie 
przez okres 7 lat po realizacji projektu;

•	 organizacja pozarządowa działa w obszarze zbieżnym z celami działania „Odnowa i rozwój wsi”  
w szczególności na rzecz aktywizacji ludności, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego 
lub przyrodniczego;

•	 projekt składany przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu tery-
torialnego został zaakceptowany przez tę jednostkę.

Forma pomocy Refundacja części kosztów kwalifikowanych projektu. Maksymalna wysokość pomocy na realizację 
projektów w jednej miejscowości wynosi 500 000 zł w okresie realizacji Programu. Wielkość pomocy 
przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa niż 25 000 zł.

Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi maksymalnie 75% pomocy kosztów kwalifikowanych 
projektu. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 25% kosztów kwa-
lifikowanych projektu , pochodzi ze środków własnych beneficjenta.

Beneficjent Osoba prawna: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu teryto-
rialnego, kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca status organizacji 
pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicz-
nego i wolontariacie).

Szczegółowe informacje o kosztach kwalifikowanych i ogólnych oraz warunkach przyznawania pomocy aktualnych konkur-
sach można znaleźć na stronie LGD w zakładce „Odnowa i rozwój wsi”.
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Małe projekty
Cele działania Projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej  

na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3 „Jakość życia  
na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”.

Zakres realizacji Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym przez organizację szkoleń i innych przedsię-
wzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR, innych  
niż realizowane w ramach działania, o którym w art.5 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspie-
raniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich.

Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR, w tym przez: 

•	 udostępnienie urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego 
dostęp do Internetu,

•	 organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych;

•	 rozwijania aktywności społeczności lokalnej, w tym przez: promocję lokalnej twórczości kultural-
nej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, historycznego lub przyrodni-
czego; kultywowanie miejscowych tradycji , obrzędów i zwyczajów; kultywowanie języka regio-
nalnego i gwary; kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła;

•	 rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR, w tym przez: utworzenie lub zmoder-
nizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i wydanie folde-
rów oraz innych publikacji informacyjnych, dotyczącego obszaru objętego LSR; budowanie, 
odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widoko-
wych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, tras narciarstwa biegowego lub zjazdowego, 
szlaków wodnych, szlaków rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycz-
nych; zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego lokalnego dziedzic-
twa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi for-
mami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000;

•	 zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym przez: odbudowę  
albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury wpisanych do reje-
stru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków; odnowienie dachów lub elewacji 
zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją 
zabytków; remont lub wyposażenie świetlic wiejskich; inicjowanie powstawania, przetwarzania 
lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych 
sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrod-
niczym, albo podnoszenie jakości tych produktów;

wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadze-
nia działalności kulturalnej lub gospodarczej, lub rolniczej.

Beneficjent Osoby fizyczne, które są: obywatelami państwa członkowskiego UE, pełnoletnie i zameldowane  
na pobyt stały na obszarze objętych LSR lub wykonujące działalność gospodarczą na tym obszarze;

Osoby prawne albo jednostki nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność 
prawną działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpo-
spolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oaz o gwaran-
cjach wolności sumienia i wyznania, posiadające siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzące 
działalność na obszarze objętym LSR lub utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje 
oraz stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzące działalność  
na tym obszarze.

Szczegółowe informacje o zakresie aktualnych konkursach można znaleźć na stronie LGD w zakładce „Małe projekty”.
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Będziemy mieli herb!
Herb stanowi element kształtowania wizerunku Gminy  

i jest jednym z najważniejszych symboli budujących jej tożsa-
mość. Szczególne znaczenie herbu dla naszej Gminy wynika 

z jej bogatego dziedzictwa historycznego. Ustawa  
z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przyznała prawo  
do posiadania herbu wszystkim gminom, upoważniając radę 
gminy do jego ustalenia. Herby jednostek samorządu terytorial-
nego powinny być tworzone w zgodzie z zasadami heraldyki  
i miejscową tradycją historyczną.

W Urzędzie Gminy odbyły się dwa spotkania, na których 
rozważano projekty naszego przyszłego herbu. W spotkaniach 
uczestniczyli zaproszeni przez Wójta Bożenę Wieloch: specjali-
sta z zakresu heraldyki, dr Marceli Antoniewicz, radni, dyrekto-
rzy oraz nauczyciele gminnych szkół i miłośnicy lokalnej historii. 
Na spotkaniu 1 kwietnia 2011 r. dr Antoniewicz zaprezentował 
cztery projekty. Poniżej przedstawiamy uzasadnienia  
do poszczególnych projektów. Wizualizacje projektów 
zamieszczone na okładce.

Zaproponowane projekty herbów nawiązują do miejsco-
wej topografii, do tradycji historycznych (herbów dawnych wła-
ścicieli) oraz w trzech przypadkach do charakterystycznej nazwy 
„Lipie”. 

Projekty 1 i 2 wyobrażają rzekę (Liswartę), nad którą 
widnieje stylizowane drzewo lipy, będące tzw. godłem „mówią-
cym” to jest nawiązującym do nazwy miejscowej Lipie. Nazwa 
ta, według zgodnej opinii językoznawców, oznaczała „miejsce 
porośnięte lipami”. Obok drzewa umieszczono godło rodowego 
herbu Warszyckich – Awdaniec (Habdank), tzw. Łękawicę, którą 
można zobaczyć m.in. w zabytkowym kościele w Dankowie.               
Warszyccy byli właścicielami całej okolicy od schyłku XVI wieku 
do lat trzydziestych XVIII stulecia, najdłużej ze wszystkich rodów 

szlacheckich władali tymi ziemiami. Za ich czasów w Dankowie  
i okolicy zaszły w okresie przedrozbiorowym najistotniejsze 
zmiany. Kasztelan krakowski Stanisław Warszycki przebudował 
średniowieczną twierdzę bastionową, wznosząc zarazem oka-
zały kościół murowany. Twierdza dankowska zaliczana jest  
do najważniejszych fortec bastionowych w Rzeczypospolitej.

Analogiczne przesłanie ideowe ma projekt nr 3,  
przy czym godło herbowe Warszyckich wyeksponowane zosta-
ło w centrum tarczy herbowej. Do nazwy miejscowej zamiast 
drzewa nawiązują dwa liście lipy umieszczone po bokach.

Projekt nr 4 jest nawiązaniem do innego, znaczącego 
rodu związanego z ziemiami wchodzącymi współcześnie  
w skład Gminy Lipie. Mowa o rodzie Hińczów z Rogowa herbu 
Działosza. Większość tego terytorium nabył podskarbi Króle-
stwa Polskiego Hińczka z Rogowa w latach 1385-1389. Majęt-
ność tę rozszerzył jego syn Jan Hincza z Rogowa, także podskar-
bi Królestwa, a następnie kasztelan sieradzki i kasztelan sando-
mierski, jedna  z najznaczniejszych postaci w XV wieku. W ten 
sposób uformowany został tzw. klucz dóbr działoszyńskich  
(od XVII wieku dankowskich), odziedziczony po śmierci Jana 
Hinczy z Rogowa w 1474 roku przez Kobylańskich herbu Grzy-
mała, a później Warszyckich herbu Awdaniec i Ponińskich herbu 
Łodzia. Z tego powodu w projekcie czwartym nad wstęgą rzeki 
umieszczono godło rycerskiego herbu Działosza, czyli róg jele-
nia i skrzydło orła.

Zapraszamy Mieszkańców Gminy do wyrażania swo-
ich opinii na temat przedstawionych projektów w formie 
pisemnej -  drogą mailową (herb@lipie.pl), pocztą lub osobi-
ście składając pismo w Urzędzie Gminy. 

Zgodnie z ustawą z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym, ostateczną decyzję w sprawie herbu Gminy w try-
bie uchwały podejmie Rada Gminy.
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Dotacje na kolektory sło-
neczne

Kronika zdarzeń  
w ewidencji ludności 
za 2010 rok
•	 Liczba mieszkańców z pobytem stałym ogółem, 

według stanu na dzień 1 stycznia 2010  
– 6 550 osób;

•	 Liczba mieszkańców z pobytem stałym ogółem, 
według stanu na dzień 31 grudnia 2010  
– 6 553 osób;

•	 Liczba wyborców według stanu na dzień  
1 stycznia 2010 – 5 286 osób;

•	 Zarejestrowano 78 urodzeń (39 K, 39 M);

•	 72 osoby zawarły związek małżeński;

•	 Zmarło 61 osób;

•	 46 osób zameldowało się na pobyt stały, w tym 
2 osoby ponownie wróciły do naszej gminy;

•	 Dokonano 17 przemeldowań na pobyt stały  
w obrębie gminy;

•	 Za granicę kraju wyemigrowały na stałe  
4 osoby. Czasowego pobytu za granicą  
nie zgłosiła żadna osoba;

•	 Na pobyt czasowy zameldowało się ogółem  
61 osób, w tym 52 spoza gminy, 3 osoby  
prócz meldunku stałego zgłosiły również pobyt 
czasowy w innym miejscu na terenie gminy,  
6 osób wymeldowało się z pobytu czasowego.

•	 Z pobytu stałego wymeldowały się 52 osoby;

•	 Wydano 329 dowodów osobistych;

•	 Przebywających czasowo poza gminą 146 osób.

•	 Liczba wyborców według stanu na dzień 31 
grudnia 2010 – 5 317 osób;

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we współpracy z bankami realizuje program dopłat  
do zakupu i montażu kolektorów słonecznych na potrzeby cie-
płej wody użytkowej. Program dofinansowania do kolektorów 
przeznaczony jest dla osób fizycznych i dla wspólnot mieszka-
niowych. Z programu mogą skorzystać również rolnicy  
pod warunkiem, że kolektory będą wykorzystywane w gospo-
darstwie domowym, a nie w działalności rolniczej.

Wysokość dotacji na kolektory to 45% kosztów zakupu  
i montażu kolektorów słonecznych, przy czym jednostkowy 
koszt kwalifikowany nie może przekroczyć 2500 zł brutto  
w przeliczeniu na 1 m2 całkowitej powierzchni zainstalowanych 
kolektorów. Dotacja na kolektory słoneczne połączona jest  
z kredytem bankowym i przeznaczona jest na jego częściową 
spłatę. Kredyt może być udzielony na wyższą kwotę, ale dotacją 
objęta będzie wyłącznie część odpowiadająca kosztom 
kwalifikowanym.

Kredyt z dotacją na kolektory można otrzymać w jednym 
z 6 banków, które podpisały umowę z NFOŚiGW o współpracy 
przy realizacji programu. Są to:

•	 Bank Ochrony Środowiska S.A.,

•	 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,

•	 Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A., 

•	 Krakowski Bank Spółdzielczy,

•	 Mazowiecki Bank Regionalny S.A.,

•	 Warszawski Bank Spółdzielczy, 

Dotacja na kolektory udzielana jest bezgotówkowo. 
Dotację można otrzymać po przedstawieniu przez kredytobior-
cę faktur, podpisaniu „Protokołu końcowego odbioru Przedsię-
wzięcia” oraz po przeprowadzeniu przez Bank kontroli Przedsię-
wzięcia. Wnioski o dotację i kredyt są rozpatrywane przez Bank, 
który ma zawartą umowę z NFOŚiGW. Formularze wniosków 
udostępnia Bank.

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać w pla-
cówkach w.w. Banków, oraz na stronie internetowej NFOŚiGW 
– (www.nfosigw.gov.pl)



Urząd Gminy Lipie

ul. Częstochowska 29 
42-165 Lipie 
tel.:   (34) 318 80 32 do 35, 
faks: (34) 318 80 32

Godziny urzędowania:

poniedziałek: 730 – 1530

wtorek: 730 – 1600

środa: 730 – 1530

czwartek: 730 – 1530

piątek: 730 – 1500

Zobacz więcej na stronie: www.lipie.pl.

Nasza Gmina: 21 listopada 2010r. mieszkańcy Gminy Lipie 
w pierwszej turze wyborów zdecydowali o tym, że będzie 
Pani ich Wójtem w najbliższej kadencji. Co skłoniło Panią  
do tego, aby ubiegać się o urząd Wójta Gminy Lipie?

Bożena Wieloch: Gmina Lipie to miejsce bardzo dla mnie waż-
ne – tu się urodziłam, wychowałam, a po ukończeniu studiów 
wróciłam, aby podjąć pracę. Podejmując decyzję o kandydowa-
niu na wójta, kierowałam się głębokim przekonaniem, że zmia-
ny w naszej gminie są konieczne.

Nasza Gmina: Jakie będą priorytety działań władz gminy  
w najbliższym okresie?

Bożena Wieloch: Mamy dużo zadań do wykonania, najważniej-
sze z nich to uporządkowanie finansów publicznych gminy  
w celu zwiększenia środków na inwestycje oraz wypracowanie 
strategii rozwoju gminy, która jako dokument o perspektywicz-
nym i horyzontalnym znaczeniu będzie stanowić podstawę  
do wdrażania przedsięwzięć rozwojowych.

W zakresie inwestycji bardzo ważne są dla mnie działania zwią-
zane z poprawą jakości wody poprzez całkowitą wymianę rur 
azbestowo-cementowych oraz dalsze prace związane z budową 
gminnej kanalizacji. Ogromne znaczenie ma zwiększenie 
absorbcji środków finansowych z zewnątrz i zmobilizowanie 
wszystkich jednostek organizacyjnych gminy do pisania projek-
tów i wniosków o dofinansowanie unijne. Kolejną sprawą będzie 
uporządkowanie pracy urzędu, również w kontekście zwiększe-
nia odpowiedzialności pracowników za wykonywane zadania. 
Zamierzam aktywnie wspierać działania kulturalno-oświatowe 
w gminie oraz zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców poprzez 
doposażenie jednostek straży pożarnych.

Nasza Gmina: Trzy najważniejsze cechy dobrego wójta 
według Pani?

Bożena Wieloch: Odpowiedzialność, uczciwość, skuteczność.

Nasza Gmina: Dziękujemy za rozmowę i życzymy powodze-
nia w realizacji zamierzonych celów.

Odpowiedzialność, uczciwość, skuteczność...
Wywiad z wójtem Gminy Lipie Panią Bożeną Wieloch

Nasza Gmina: Czym będzie się różnić Pani kaden-
cja od kadencji poprzedniego Wójta?

Bożena Wieloch: Chcę, aby ta kadencja była czasem 
dialogu z ludźmi i organizacjami. Zamierzam być Wój-
tem, który działa, zdobywa dla gminy pieniądze, two-
rzy korzystny klimat dla inwestycji i rozwoju przedsię-
biorczości. Wiem, że nasza gmina może rozwijać się 
tak samo jak sąsiednie, które potrafiły wcześniej 
wykorzystać wiele szans i zdobywać środki z Unii 
Europejskiej na inwestycje. 
Pragnę stworzyć per-
spektywy rozwoju, 
mając na uwadze 
walory przyrodni-
cze, geograficzne  
i historyczne gminy 
oraz mądrość  
i umiejętność współ-
pracy mieszkańców  
w dążeniu do wspól-
nych celów.
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