
Czy park będzie nasz?  
 Wójt Gminy Lipie Bożena Wieloch wystąpi-
ła do Marszałka Województwa Śląskiego z prośbą 
o udostępnienie części parku Potockich w Parzymie-
chach na potrzeby lokalnej społeczności. 

Co dalej z wiatrakami? 
 W związku z planami budowy farm wiatro-
wych na terenie naszej Gminy, pojawia się coraz wię-
cej pytań i wątpliwości dotyczących tej inwestycji. 
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50 lat razem!

Działalność gospodarczą 
można zarejestrować 
przez Internet
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Szanowni Państwo,

Mieszkańcy Gminy Lipie!

Mam przyjemność oddać w Państwa ręce kolejny 
numer biuletynu „Nasza Gmina”. Znajdziecie w nim informacje 
o realizowanych inwestycjach, najważniejszych wydarzeniach 
kulturalnych i sportowych oraz planowanych działaniach na 
terenie Gminy. Biuletyn nie powstałby, gdyby nie wsparcie 
fi nansowe Lokalnej Grupy Działania ”Zielony Wierzchołek 

Śląska”, dlatego szczególnie zachęcam do lektury wiadomości 
tego stowarzyszenia.

  Do współpracy w redagowaniu pisma zapraszam Rady 
Sołeckie, placówki edukacyjne, kluby sportowe, stowarzyszenia 
oraz jednostki OSP naszej Gminy. Z przyjemnością napiszemy 

o Waszych sukcesach i osiągnięciach. 

Wasz Wójt

Lato czeka…..

W dniu 22 czerwca uśmiech zagościł na ustach wszystkich 
uczniów. Po całym roku trudu i wysiłku włożonego w naukę nareszcie 

nadszedł koniec roku szkolnego!

Ponad 600 uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy 
Lipie w ostatnim dniu roku szkolnego 2010/2011 odebrało świadec-

twa. Najlepsi uczniowie, zdobywający laury w nauce, sporcie lub 
innych działaniach otrzymali dyplomy i nagrody. 

Wszystkim Uczniom i Przedszkolakom życzę niezapomnianych 
wakacji. Bawcie się dobrze i wypoczywajcie bezpiecznie, aby za dwa 

miesiące z zapałem i nowymi siłami powrócić w szkolne progi! 

Wójt Gminy Lipie
Bożena Wieloch

Podziękowania
 Wójt Gminy Lipie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipiu dziękują Ks.  Proboszczowi Henrykowi Duszy za prze-
kazaną darowiznę pieniężną w kwocie 2.500 zł, zebraną w Kościele Parafi alnym w ramach jałmużny wielkopostnej . Dzięki temu 
pomoc otrzymały 3 rodziny z parafi i Danków, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej .
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W niedzielę 12 czerwca 2011 r. odbył się Powiatowy Prze-
gląd Orkiestr Dętych. Impreza odbyła się w Parzymiechach ,roz-
poczęła się o godzinie 12.00 przemarszem orkiestr spod budyn-
ku OSP na Stadion przy ulicy Kasztanowej. Podczas uroczystego 
otwarcia imprezy, orkiestry biorące udział w Przeglądzie wyko-
nały wspólny utwór – marsz „Orkiestry dęte” - pod batutą kapel-
mistrza Łukasza Kędziory. 

Oficjalnego otwarcia Przeglądu dokonali Wójt Gminy 
Lipie Bożena Wieloch oraz Wicestarosta Powiatu Kłobuckiego, 
Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Henryk Kiepura. Spośród gości zaproszonych głos 
zabrała również Aleksandra Banasiak - członek Zarządu Woje-
wództwa Śląskiego. W imprezie uczestniczył również Radny Sej-
miku Wojewódzkiego Władysław Serafin.

Orkiestry zaprezentowały się w dwóch kategoriach: prze-
marsz i występ sceniczny. W kategorii przemarsz oceniano: 
brzmienie orkiestry w marszu, równość kroku i tempo.  W kate-
gorii występ sceniczny wzięto pod uwagę: dobór repertuaru, 
interpretację/dynamikę, tempo, frazowanie/, rytm oraz ogólny 
wyraz artystyczny. Orkiestry zobowiązane były do zaprezento-
wania trzech utworów, w tym minimum jednego utworu 
polskiego. 

Prezentacje orkiestr oceniało jury powołane przez orga-
nizatorów w składzie: Czesław Sokalski – doskonały kompozy-
tor, aranżer i dyrygent, absolwent Akademii Muzycznej we Wro-
cławiu, nauczyciel akademicki, wieloletni kapelmistrz Wojsko-
wej Orkiestry Reprezentacyjnej Województwa Śląskiego; 
Edward Tomków – absolwent dwóch wydziałów Akademii 
Muzycznej we Wrocławiu: Wydziału Dyrygentury i Wydziału 
Instrumentalnego, wieloletni kapelmistrz Wojskowej Orkiestry 
Reprezentacyjnej Województwa Śląskiego; Urszula Kotowicz – 
wieloletni dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku, 
obecnie inspektor ds. kultury Starostwa Powiatowego  
w Kłobucku. 

W kategorii przemarsz: I miejsce zajęła Dziecięco-Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta działająca przy GOK we Wręczycy Wiel-
kiej. II miejsce przyznano Młodzieżowej Orkiestrze Dętej działa-
jącej przy OSP Starokrzepice; III miejsce zdobyła Dziecięco – 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta działająca przy GOK w Lipiu. 

W kategorii występ sceniczny przyznano następujące 
miejsca: I miejsce dla Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
działającej przy GOK we Wręczycy Wielkiej; II miejsce dla Mło-
dzieżowej Orkiestrze Dętej działającej przy OSP Starokrzepice; 
III miejsce dla Orkiestry Dętej działającej przy OSP w Przystajni. 

Przyznano także nagrody dla najstarszego i najmłodsze-
go  uczestnika Przeglądu. Najstarszym uczestnikiem był Pan Jan 
Kasprzyk z Orkiestry Detej z Ostrów, a najmłodszym Janek Słom-
czyński z Młodszej Orkiestry Dętej z Wręczycy.

Dla wszystkich uczestników przeglądu przygotowano 
pamiątkowe puchary i dyplomy. Również  przybyli na Przegląd 
widzowie nie narzekali na brak atrakcji. Czekały na nich także: 
zabawa z Radiem Ziemi Wieluńskiej, loteria fantowa, skoki na 
trampolinie, zjazd po dmuchanym zamku, kule wodne przejazd 
kucykiem. 

W przeglądzie udział wzięło 10 orkiestr dętych z naszego 
powiatu: Młodzieżowa Orkiestra Dęta działająca przy OSP  
w Krzepicach, kapelmistrz Miłosz Janik; Dziecięco – Młodzieżo-
wa Orkiestra Dęta działająca przy GOK w Lipiu, kapelmistrz 
Łukasz Kędziora; Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Miedźnie, kapelmistrz Andrzej Koronka Orkiestra Dęta działa-
jąca przy OSP w Ostrowach nad Okszą, kapelmistrz    Bartosz 
Szaraniec; Orkiestra Dęta działająca przy OSP w Przystajni, 
kapelmistrz Wiktor Jarosik; Młodzieżowa Orkiestra Dęta działa-
jąca przy OSP Starokrzepice, kapelmistrz Sławomir Kryś; Dzie-
cięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta działająca przy GOK we Wrę-
czycy Wielkiej, kapelmistrz Bartłomiej Pięta; Młodsza Orkiestra 
Dęta działająca przy GOK we Wręczycy Wielkiej, kapelmistrz 
Bartłomiej Pięta; Młodzieżowa Orkiestra Dęta działająca przy 
OSP Zajączki Pierwsze, kapelmistrz Bogdan Krzak; Orkiestra 
Dęta działająca przy OSP Złochowice, kapelmistrz Miłosz Janik. 

Organizatorami imprezy byli: Urząd Gminy Lipie, Gminy Ośrodek 
Kultury w Lipiu, Zarząd Powiatowy Ochotniczych Straży Pożarnych                       
w Kłobucku oraz Starostwo Powiatowe w Kłobucku. 

 XIII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych
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 Słowa te, wypowiedziane przez Wójta Gminy Lipie Bo-
żenę Wieloch, były mottem przewodnim uroczystości Złotych 
Godów, która odbyła się 29 kwietnia 2011 roku w Urzędzie 
Gminy w Lipiu. Swój jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 
obchodziło 14 par z Gminy Lipie.
 Dostojnych Gości przywitała Kierownik USC – Ewa 
Brzózka. Podczas uroczystości Wójt Gminy odznaczyła Ju-
bilatów Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przy-
znanymi przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 
Wręczone medale to wyróżnienia, które są dowodem uzna-
nia za zgodność pożycia małżeńskiego, trud pracy i wielu 
wyrzeczeń dla dobra założonej przed pół wiekiem rodziny. 

 Odznaczeni małżonkowie to Państwo:  

 Okolicznościowe upominki wręczył małżonkom 
Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Pułka. Szanowni Ju-
bilaci otrzymali listy gratulacyjne, kwiaty. Dla upamiętnie-
nia tej wzniosłej chwili wykonano pamiątkowe fotografi e, 
które w formie albumu zdjęciowego otrzymała każda para.

 Toast wzniesiono tradycyjną lampką czerwo-
nego wina. Życzono seniorom, aby w zdrowiu i spo-
koju przeżyli razem każdy kolejny dzień. Podczas tej 
uroczystości był czas na poczęstunek i wspomnienia. 

Na dobre i na złe…… 50 lat razem!
Nie wystarczy pokochać trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją 

          przez całe życie

Stanisława i Jan Bułacz, 
Janina i Jan Cieśla, 
Stanisława i Zygmunt Drab, 
Teresa i Kazimierz Jankowscy, 
Zenobia i Stefan Krystek,    
 Aleksandra i Henryk Kuc,
Zdzisława i Kazimierz Pawelec,
Jadwiga Kurzelewska-Pietrzak          
i Józef Pietrzak
Leokadia i Zenon Ptak, 
Daniela i Józef Szymanek,
Wanda i Bronisław Szymocha, 
Bronisława i Józef Ślązak, 
Irena i Antoni Tasarz, 
Honorata i Jan Knop.
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Czy park będzie nasz? 
 Wójt Gminy Lipie Bożena Wieloch 

wystąpiła do Marszałka Województwa  
Śląskiego z prośbą o udostępnienie części 

parku Potockich w Parzymiechach na  
potrzeby lokalnej społeczności. 

 Park w Parzymiechach to park w stylu angielskim, został 
założony w końcu XVIII wieku przez ród Collona-Walewskich.  
W roku 1891 park przejęła rodzina Potockich herbu Złota Pilawa. 
Usytuowany w parku Pałac rodziny Potockich został uszkodzo-
ny w czasie wojny, w czasach PRL zdewastowano go zupełnie,  
a następnie rozebrano.  W 1964 roku ówczesne władze zdecy-
dowały o ulokowaniu w parzymieskim parku ośrodka lecznictwa 
odwykowego. Obszar zespołu parkowego stanowi park z oficy-
ną pałacową i łazienkami oraz częścią dawnych zabudowań go-
spodarczych. Najważniejszymi atrakcjami parku są: stawy Miesz-
ko i Księżycowy, łazienki, oficyna, makieta pałacu Potockich, 
pomniki przyrody Grab i Tulipanowiec amerykański oraz alejki 
spacerowe wśród starodrzewia, ponadto kort tenisowy oraz bo-
isko piłkarskie. 

       Malowniczy park o bogatej historii, z licznymi pomnika-
mi przyrody, stawami, ścieżkami spacerowymi mógłby służyć 
mieszkańcom jako miejsce rodzinnych spacerów, poznawania 
lokalnej historii i przyrody. Mógłby stać się miejscem aktywnego 
wypoczynku czy też organizacji imprez plenerowych i sporto-
wych. Obecnie są tam organizowane jedynie Biegi im. T. Hopffera.
 
       Wójt Gminy Lipie Bożena Wieloch wystąpiła do Marszałka 
Województwa Śląskiego z prośbą o udostępnienie części par-
ku Potockich w Parzymiechach na potrzeby lokalnej społecz-
ności. Obecnie ponad 12 hektarowy park w całości pozostaje 
we władaniu „Ośrodka Terapii Uzależnień w Parzymiechach”.

 Z odpowiedzi, której udzieliła Pani Aleksandra Bana-
siak - Członek Zarządu Województwa Śląskiego wynika, że Mar-
szałek przychylił się do prośby Pani Wójt i wyraził gotowość do 
zawarcia umowy z Gminą Lipie w zakresie użyczenia części par-
ku. Pozytywna decyzja Marszałka uwarunkowana jest wzniesie-
niem ogrodzenia i bramy, które oddzielą część parku dostępną 
dla mieszkańców od Ośrodka Terapii Uzależnień. Umowa zosta-
nie zawarta pod warunkiem, że Gmina uzyska stosowną zgo-
dę konserwatora zabytków na wzniesienie ogrodzenia i bram.

  Wójt Gminy Bożena Wieloch 
wystąpiła już do Wojewódzkie-
go Urzędu Ochrony Zabytków 
o wyrażenie zgody na wzniesienie 
ogrodzenia i dwóch alternatyw-
nych bram. Jeżeli decyzja będzie 
pozytywna planowane jest ogło-
szenie konkursu na opracowanie 
koncepcji zagospodarowania tere-
nu parku i sukcesywne pozyskiwa-
nie środków na realizację koncepcji. 

Makieta Pałacu Potockich

Pokonanie  wszystkich przeszkód, a tym samym umożliwienie swobodnego korzystania z walorów parku, 
niewątpliwie wpłynie na podniesienie atrakcyjności turystycznej  Gminy.

fot. Izabella Pęcherz

fot. Izabella Pęcherz

fot. Izabella Pęcherz
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 Od 1 lipca 2011 r. każdy przedsiębiorca może 
zarejestrować swoją firmę przez Internet, posługując 
się formularzem Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej (CEIDG). 

 CEIDG to system umożliwiający ewidencjonowanie 
działalności gospodarczej drogą elektroniczną i udostępniający 
informacje o przedsiębiorcach.
      
              Przyszli przedsiębiorcy od 1 lipca 2011r. wniosek o 
wpis do CEIDG mogą złożyć na dwa sposoby. 

            Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat!

 W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2011r. gminne 
organy ewidencyjne będą przenosić dane przedsiębiorców 
wykonujących działalność gospodarczą oraz tych, którzy za-
wiesili wykonywanie działalności gospodarczej, z dotychcza-
sowej ewidencji prowadzonej w gminie, do nowego systemu 
teleinformatycznego CEIDG. Do czasu przeniesienia wszystkich 
swoich wpisów do CEIDG, gminy będą przyjmowały zgłoszenia 
zmian dotyczące zarejestrowanych u siebie przedsiębiorców.  
Z chwilą przeniesienia wpisów do CEIDG rolę organu ewiden-
cyjnego przejmie Minister Gospodarki, a zmian we wpisach bę-
dzie można dokonywać w CEIDG. Gminy mają czas na przenie-
sienie swoich ewidencji do końca 2011r.  

Działalność gospodarczą
 można zarejestrować
 przez Internet

Uwaga …
dowody tracą ważność!

 Nie tak dawno o plastikowych dowodach osobistych 
mówiliśmy „nowe”. Tymczasem od wydania pierwszych takich 
dokumentów minęło już 10 lat i tym samym tracą one ważność. 
Aby nie narazić się na kłopoty przy załatwianiu różnych urzędo-
wych spraw należy takie dowody wymienić. 

 Osoby, którym kończy się ważność dowodów oso-
bistych, powinny zgłosić się do tut. Urzędu Gminy (pok. nr 8). 
Wymiana dowodów jest bezpłatna. Należy o nią wystąpić nie 
później niż na 30 dni przed upływem ważności dokumentu, do-
starczając 2 aktualne fotografie i wypełniony wniosek.

 Po pierwsze przez Internet, posługując się nie-
skomplikowanym formularzem elektronicznym dostępnym na 
stronie internetowej www.firma.gov.pl lub na stronie CEIDG 
(www.ceidg.gov.pl).Taki sposób umożliwi rejestrację działalno-
ści gospodarczej w ciągu jednego dnia. Warunkiem dokonania 
szybkiej rejestracji przez Internet jest posiadanie kwalifikowa-
nego podpisu elektronicznego lub zaufanego profilu. 

 Profil zaufany to zestaw informacji identyfikujących 
i opisujących osobę będącą użytkownikiem konta na elektro-
nicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).  Aby 
korzystać z tej bezpłatnej formy podpisu elektronicznego nale-
ży zalogować się na stronie www.epuap.gov.pl i założyć konto. 
Stamtąd należy wysłać do systemu wniosek o potwierdzenie 
profilu zaufanego. Kolejny krok to uwierzytelnienie podpisu. 
W tym celu należy udać się z dokumentem potwierdzającym 
tożsamość do instytucji potwierdzającej. Instytucjami potwier-
dzającymi są: oddziały ZUS, urzędy skarbowe, urzędy woje-
wódzkie oraz konsulaty. Lista punktów potwierdzających do-
stępna na stronie www.epuap.gov.pl. Gdy urzędnik potwierdzi 
nasze dane, konto w systemie ePUAP zyska status profilu zaufa-
nego i będzie nam służyło do korespondencji z urzędem – nie 
tylko w sprawach związanych z działalnością gospodarczą.

 Druga możliwość to rejestracja działalności w wy-
branym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy na terenie całej 
Polski (osobiście lub poprzez wysłanie formularza listem po-
leconym - własnoręczność podpisu potwierdzona przez nota-
riusza). Urzędnik przekształci wniosek na formę elektroniczną i 
prześle do CEIDG - nie później niż następnego dnia roboczego 
od daty jego otrzymania. 

 CEIDG prześle dane zawarte we wniosku o wpis do 
wskazanego przez przedsiębiorcę Naczelnika Urzędu Skarbo-
wego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz ZUS albo KRUS 
– wraz z informacją o dokonaniu wpisu do CEIDG.  
 
 Możliwość rejestracji własnej firmy, to nie wszystko co 
będzie oferowała nam platforma internetowa. Za pomocą wi-
tryny zmienimy zakres działania lub zakres danych, aż po wy-
rejestrowanie działalności. Wszyscy zainteresowani będą mieli 
wgląd do bazy danych, umożliwi to przedsiębiorcom sprawdza-
nie swoich kontrahentów.

Z uwagi na konieczność przenoszenia da-
nych Urząd Gminy w Lipiu zachęca przedsiębiorców 

do sprawdzenia i zaktualizowania swoich wpisów w EDG, 
aby stan wpisu był zgodny ze stanem faktycznym.                 
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 W poprzednim numerze biuletynu przedstawiliśmy 
cztery projekty herbu.  Rada Gminy zdecydowała, że w wystą-
pieniu o opinię do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji zostanie przedłożony projekt, który w poprzednim wydaniu 
przedstawiono jako projekt pierwszy. Wybrany wzór wyobraża 
rzekę (Liswartę), nad którą widnieje stylizowane drzewo lipy, bę-
dące tzw. godłem „mówiącym” to jest nawiązującym do nazwy 
miejscowej Lipie.  Obok drzewa umieszczono godło rodowego 
herbu Warszyckich – Adwaniec (Habdank), tzw. Łękawicę, któ-
rą 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.  

 W związku z przedłożeniem do zaopiniowania wybra-
nego projektu herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Lipie cze-
kamy na uzyskanie pozytywnej opinii Ministra. Wizualizacje 
projektów symboli zamieszczono są na okładce.

Zgodnie z procedurą 
przewidzianą w Usta-
wie z 21 grudnia 1978 
r. o odznakach i mun-
durach, ustanowienie 
herbu, flagi i innych 
symboli gminy wyma-
ga pozytywnej opinii 
ministra właściwego 
do spraw administracji 
publicznej. 

Wybrano projekt herbu

Bezpłatna 
mammografia

 Daj sobie szansę - zbadaj się!!! Wszystkie 
mieszkanki Gminy w wieku 50-69 lat zapraszamy na bezpłatne 
badania mammograficzne piersi. Badania są finansowane przez 
Ministerstwo Zdrowia w ramach Programu Profilaktycznego 
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi

 Panie nieobjęte programem profilaktycznym mogą 
skorzystać z badań odpłatnie (cena takiego badania to 80,00 zł). 
Warunkiem koniecznym do wykonania badania w tej sytuacji, 
jest uzyskanie zaświadczenia od lekarza dowolnej specjalności 
o braku przeciwwskazań do wykonania mammografii. 

 Badania odbędą się 27 lipca 2011 r. (środa) w godzi-
nach od 9.00 - 17.00 w mammobusie przy Urzędzie Gminy 
w Lipiu. Rejestracja na badanie odbywa się drogą telefo-

niczną pod numerami: 801 080 007 i 58 666 2 444. 

Najważniejsze uchwały 
podjęte przez Radę 
Gminy Lipie w I półroczu 
kadencji

 Do najważniejszych możemy zaliczyć uchwały zwią-
zane z reformą oświaty. Rada Gminy podjęła uchwały w spra-
wie utworzenia 3 Zespołów Szkolno – Przedszkolnych: w Lipiu,  
w Lindowie i w Parzymiechach. 
 Wyrażono zgodę na lotnicze wykorzystanie terenu   
w miejscowości Zimnowoda powstanie miejsce przystosowane 
do startów i lądowań statków powietrznych. 
 Rada Gminy Lipie przeznaczyła środki finansowe na 
dofinansowanie remontu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lipiu. 
Przyjęto projekt herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Lipie. 
W dniu 10 czerwca 2011 udzielono absolutorium Wójtowi Gmi-
ny Lipie za rok 2010.

 Rada Gminy Lipie w pierwszych sześciu miesiącach ka-
dencji 2010 – 2014, podczas obrad jedenastu sesji, podjęła 75 
uchwał, w tym: 30 uchwał finansowych, 16 uchwał odnoszących 
się do Oświaty, 7 uchwał związanych z funkcjonowaniem i dzia-
łalnością Rady Gminy Lipie, 7 uchwał dotyczących nieruchomo-
ści należących do Gminy Lipie oraz 15 uchwał obejmujących 
działalność Gminy. 

PIECZĘĆ WÓJTA GMINY LIPIE załącznik nr 4

pr
oj

ek
t  

A
. D

es
pe

ra
k



Nr 2, lipiec 20118

Nowy wóz strażacki  
w  Parzymiechach
 
 Aby praca strażaków przyniosła 
oczekiwane efekty niezbędny jest nowocze-
sny sprzęt. Po wieloletnich staraniach, dzięki 
wsparciu Wójta Gminy Lipie, Bożeny Wieloch 
oraz Radnych Gminy Lipie, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Parzymiechach wzbogaciła się 
o nowy wóz bojowy. 

 Nowy sprzęt podniósł poziom bezpieczeństwa w gmi-
nie, jednostka jest lepiej przygotowana na zdarzenia zagrażają-
ce ludzkiemu życiu. 
 Działalność jednostki spotyka się z dużym poparciem 
ze strony lokalnej społeczności. Podczas „Lanego Poniedziałku” 
Parzymiescy Strażacy odwiedzali mieszkańców okolicznych 
wiosek, aby zgodnie z obowiązującą tradycją pokropić ich 
wodą. Przy tej okazji wręczali cegiełki wsparcia i zapraszali na 
uroczystą mszę świętą, na której został poświęcony nowo zaku-
piony wóz strażacki.

 W przeddzień obchodów Dnia Strażaka, 3 maja 2011r. 
o godz. 11.30,  podczas mszy świętej w Kościele Parafialnym  
w Lindowie, odbyło się uroczyste poświęcenie Sztandaru 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Lindowa.  

 We mszy uczestniczyli zaproszeni goście: Wójt Gminy 
Lipie – Bożena Wieloch, Prezes Gminnego Zarządu OSP – Ta-
deusz Pułka oraz miejscowi strażacy na czele z Komendantem 
Tadeuszem Jeziorskim. Po mszy odbyło się spotkanie w remizie 
OSP w Lindowie.

Uroczyste poświęcenie 
sztandaru OSP Lindów

 Ochotnicza Straż Pożarna, to  niewątpliwie najważniejsze ogniwo  
w łańcuchu służb, zapewniających bezpieczeństwo ludności na naszym terenie. 

Strażacy - ochotnicy muszą wykazywać się poświęceniem i odwagą.
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X Zjazd Oddziału 
Gminnego Związku 

Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP w Lipiu

 Wybory nowego zarządu i podsumowanie 
działalności w ostatnich pięciu latach zdominowały 
obrady X Zjazdu Oddziału Gminnego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej  
w Lipiu. 
 Zjazd odbył się 28 maja 2011 roku w Strażnicy Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Szyszkowie. Wzięło w nim udział 33 
delegatów wybranych podczas zebrań sprawozdawczo –  wy-
borczych w jednostkach OSP z terenu Gminy Lipie oraz osoby 
zaproszone.

 Otwarcia X Zjazdu Oddziału Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej  
w Lipiu oraz powitania zaproszonych gości i delegatów doko-
nał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lipiu – Ta-
deusz Pułka. 

 Naczelnicy jednostek OSP z terenu Gminy Lipie, którzy 
odpowiadają za działania operacyjne, z rąk Prezesa Zarządu Po-
wiatowego Związku OSP RP Henryka Kiepury, Przewodniczące-
go Głównej Komisji Rewizyjnej Związku OSP RP Ryszarda Wu-
darczyka oraz Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego OSP Lipie 
Tadeusza Pułki otrzymali Dyplomy Uznania za zaangażowanie 
w akcje powodziowe.

 Po przeprowadzeniu dyskusji i przedstawieniu wszyst-
kich sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Lipiu delegaci dokonali wyboru Zarządu na nową 
5-letnią kadencję. Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w Lipiu wybrana została Wójt Gminy Lipie Bożena Wieloch.

  Powołano również nową Komisję Rewizyjną Oddziału 
Gminnego Związku OSP RP i wybrano delegatów na Zjazd Od-
działu Powiatowego OSP RP w Kłobucku. 

 Zamknięcia Zjazdu dokonała nowo wybrana Prezes 
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Bożena Wieloch.

VI Regionalna Prezen-
tacja Stołów Wielkanoc-
nych
 10 kwietnia 2011 roku przedstawiciele naszej Gminy 
wzięli udział w Prezentacji Stołów Wielkanocnych w Krzepi-
cach.  Podczas uroczystości zaprezentowano 26 specjalnie 
przygotowanych stołów, które były obficie zastawione trady-
cyjnymi potrawami przygotowanymi przez panie z Kół Go-
spodyń Wiejskich. Gminę Lipie reprezentowało Koło Gospo-
dyń Wiejskich z Parzymiech.
 Tradycja prezentacji stołów liczy sobie kilka lat. Na-
sze Panie uczestniczą w niej już po raz szósty. Smakowite da-
nia i wspaniałe dekoracje, które wyszły spod ich rąk, zachwy-
cały wszystkich zgromadzonych. 



Nr 2, lipiec 201110

 W maju i czerwcu na terenie naszej gminy rozpo-
częło się kilka długo oczekiwanych przez mieszkańców 
inwestycji.

 Ruszyły prace związane z przełożeniem rur wodociągo-
wych w Lipiu i w Dankowie, polegające na wymianie rur azbe-
stowo-cementowych na rury polietylenowe. Inwestycja jest 
ważna dla mieszkańców ze względu na wyeliminowanie szko-
dliwego wpływu azbestu, pozwoli również zmniejszyć straty
w przesyłaniu wody.

 Kolejną ważną inwestycją w naszej gminie jest konty-
nuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Dankowie. Dzięki kana-
lizacji zostanie rozwiązany problem z usuwaniem nieczystości 
z gospodarstw domowych, a także pomoże ona w utrzymaniu 
odpowiedniej czystości wody w planowanym zbiorniku w Dan-
kowie.

 Niezwykle istotną sprawą jest stan dróg. Gmina 
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców inwe-
stuje w poprawę infrastruktury drogowej.

 Zakończył się remont drogi gminnej Giętkowizna-Gra-
barze. Polegał na utwardzeniu, poszerzeniu oraz wykonaniu 
nakładki asfaltowej na długości 1 620m. Remont tego odcinka 
drogi jest sfinansowany z budżetu gminy (193 690,10 zł) oraz 
dotacji z budżetu państwa (Narodowy Program Przebudowy 
Dróg Lokalnych) w wysokości 189 500,00 zł. Wystąpiliśmy rów-
nież o środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na sfinan-
sowanie pozostałego odcinka tej drogi o dł. 1 100 m. Wniosek 
jest na liście rezerwowej Urzędu Marszałkowskiego.

 Oddano do użytku ulicę Szkolną w Kleśniskach. Na dłu-
gości 477 m powstała utwardzona, szeroka droga z nakładką as-
faltową i odwodnieniem. Remont ułatwi mieszkańcom dojazd 
do posesji oraz do pól. Inwestycja jest finansowana z dotacji z 
budżetu państwa (MSWiA) w wysokości 221 892,00 zł oraz środ-
ków własnych gminy w wysokości 76 713,80 zł.

Inwestycje w Gminie

 W przygotowaniu jest dokumentacja projektowa na 
budowę kanalizacji i wymianę rur azbestowo-cementowych 
w miejscowości Parzymiechy i Napoleon.
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 W miejscowości Zimnowoda-Karcze trwają prace przy 
odtworzeniu przepustów w rowach odwadniających wzdłuż 
drogi gminnej na długości 2 440 m. Działania przyczynią się do 
poprawy odwodnienia drogi oraz zapobiegną zalewaniu pól 
uprawnych przez wodę.  Koszt tych robót to 104 009,20 zł, 
w tym środki z budżetu gminy – 34 012,20 zł a dotacja z budżetu 
państwa (MSWiA) 69 997,00 zł.

 Remontowana jest  droga powiatowa na odcinku  
5,6 km – od Dankowa poprzez Lipie, Albertów, Stanisławów, 
Lindów do Julianowa. Przy drodze, w miejscowościach: Lipie, 
Danków i Albertów, budowany jest chodnik.  Długość chodnika 
wyniesie ponad 2 km. 

Stan drogi, zwłaszcza na odcinku w Julianowie, był bardzo zły. 
Inwestycja jest finansowana ze środków Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz ze środków powiatowych 
i gminnych (855 500,00 zł).

 Realizacja opisanych inwestycji wiąże się z utrudnienia-
mi dla mieszkańców. Prosimy  o cierpliwość i wyrozumiałość. 

 Bezpłatne prace na rzecz 
Gminy
 W wyniku umowy, jaką w imieniu Gminy Lipie  zawarła 
Wójt Bożena Wieloch z Dyrektorem Aresztu Śledczego w Czę-
stochowie, od 16 maja br. codziennie od poniedziałku do piąt-
ku, skazani z Oddziału Zewnętrznego w Wąsoszu bezpłatnie wy-
konują wiele prac publicznych na rzecz naszej gminy. Bezpłatne 
prace wykonują również pracownicy interwencyjni skierowani 
z Urzędu Pracy w Kłobucku.

 Do tej pory wykonano dużo prac porządkowych, m.in. 
uporządkowano teren wokół gminnej oczyszczalni ścieków, 
wykonano prace porządkowe w parku w Lindowie oraz na uli-
cach: Kasztanowej, Dworskiej i Parkowej w Lipiu, a także na ulicy 
Stawki w Kleśniskach. Uporządkowano teren boisk sportowych 
w Parzymiechach i w Lipiu. Wymieniono rury kanalizacyjne 
w Szkole Podstawowej w Natolinie oraz pomalowano barierki 
przy mostach w Dankowie, na Zbrojewsku i w Lipiu. Posprząta-
no miejsca pamięci narodowej oraz tereny wokół wałów i chod-
niki w Dankowie. Pomalowano Lipy w miejscowościach Lindów 
i Stanisławów. Karczowano przydrożne rowy i pobocza 
w Lindowie i Dankowie (przy drodze prowadzącej do Rębielic 
Szlacheckich). 
 Zatrudnieni skazani będą pracowali na rzecz gminy do 
końca roku, natomiast pracownicy interwencyjni do połowy 
sierpnia br.

Dodatkowe pieniądze na 
remont
 Ministerstwo Edukacji Narodowej pozytywnie usto-
sunkowało się do wniosku Wójta Gminy Lipie w sprawie zwięk-
szenia części subwencji oświatowej ogólnej na rok 2011  
z rezerwy, z tytułu dofinansowania remontów bieżących.  

 Otrzymaliśmy informację, że Strona Samorządowa 
Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu  
i Samorządu Terytorialnego przychyliła się do wniosku Wój-
ta Bożeny Wieloch. Minister Edukacji Narodowej wystąpił już  
z wnioskiem do Ministra Finansów  o zwiększenie subwencji dla 
Gminy Lipie w kwocie 270 tyś. zł. 
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Co dalej z wiatrakami?
 W związku z planami budowy farm wiatro-
wych na terenie naszej Gminy pojawia się coraz 
więcej pytań i wątpliwości dotyczących tej inwesty-
cji. 
 Czy rzeczywiście przyniesie tak duże 
korzyści jak przekonują przedstawiciele firmy 
zajmującej się energetyką wiatrową?  Czy korzy-
ści z farm wiatrowych przewyższą straty, które 
mogą ponieść mieszkańcy? 

 W przypadku inwestycji o tak szerokim zasięgu nale-
ży bardzo dokładnie i wieloaspektowo rozważyć wszelkie za  
i przeciw. Nie można brać pod uwagę tylko kwestii finanso-
wych.  Niezwykle istotne są przecież kwestie dotyczące wpły-
wu na zdrowie mieszkańców, na środowisko, na turystyczny  
i rolniczy charakter terenów gminnych oraz na możliwości 
przyszłej zabudowy. 

 
W czerwcu bieżącego roku wykonawca złożył projekt aktualiza-
cji studium. Proponowana w projekcie studium powierzchnia 
pod potencjalną budowę farm wiatrowych, jest bardzo duża  
i wynosi około 1400 ha.

 Pomimo że w okresie sporządzania projektu studium 
odbyło się wiele spotkań dotyczących budowy wiatraków, to 
ta kwestia pozostaje dalej nierozstrzygnięta i budzi wiele kon-
trowersji. Należy zauważyć, że nasza gmina ma charakter 
rekreacyjno-turystyczny. Na jej terenie znajdują się piękne 
przyrodnicze zakątki, parki, planowany jest zalew i dalsze 
rozwijanie infrastruktury turystycznej, natomiast ogromne 
wiatraki mogą całkowicie i nieodwracalnie zmienić jej cha-
rakter. 
 Przypomnijmy, że na terenie naszej Gminy miałaby 
powstać sieć wiatraków  (ok. 15 sztuk) o mocy 2,5 MW i  wy-
sokości 100- 120 m każdy. Dla porównania wiatraki budowane  
w Opatowie mają 4 razy mniejszą moc.   Warto się zastanowić 
jak będą wyglądały nasze tereny po kilkudziesięciu latach.  Czy 
ktoś usunie z ziemi ogromne betonowe fundamenty? Czy i jaka 
będzie możliwość późniejszego wykorzystania terenów obecnie 
przeznaczanych pod wiatraki? Jaka wartość będą miały nasze 
działki? Ile tak naprawdę zarobią wynajmujący? Czy nie znisz-
czymy krajobrazu? Czy dostaniemy pozwolenia na rozbudowę 
naszych miejscowości na nowych terenach?
 
 Biorąc pod uwagę te i inne wątpliwości, Gmina podjęła 
dalsze działania  polegające na  zebraniu opinii od stosownych 
organów w tym od Gminnej  Komisji Urbanistyczno-Architekto-
nicznej. 
 Pojawiło się również szereg uwag prawnych do projek-
tów umów dzierżawy nieruchomości pod budowę siłowni wia-
trowych, m.in.:
- umowy nie precyzują ile dokładnie siłowni wiatrowych zosta-
nie wybudowanych na nieruchomości i gdzie zostaną posado-
wione;
- właściciel nieruchomości nadal może być obciążony wszelkimi 
podatkami;
- właściciel będzie mógł korzystać z nieruchomości w dotych-
czasowym zakresie (działalność rolnicza) jedynie do czasu roz-
poczęcia budowy i musi udostępnić nieruchomość dzierżawcy 
w ciągu 14 dni od zawiadomienia - niezależnie od tego, czy na 
nieruchomości będą jakieś plony czy nie;
- rolnicy mogą utracić możliwość korzystania z dopłat bezpo-
średnich;
- umowa pozbawia właściciela nieruchomości prawa do odwo-
łań i skarg;
- dzierżawca może przenieść wszystkie swoje prawa i obowiązki 
na podmiot trzeci bez zgody właściciela;
- właściciel udziela dzierżawcy nieodwołalnego pełnomocnic-
twa do dowolnej zmiany wielkości i położenia dzierżawionej po-
wierzchni, traci tym samym realny wpływ na działania inwestora.

 Rada Gminy Lipie przed podjęciem tak ważnej decyzji, 
dotyczącej ewentualnej budowy farm wiatrowych, musi dokład-
nie wyjaśnić wszystkie wątpliwości, ponieważ skutki tej decyzji 
będą rzutowały na rozwój Gminy przez wiele następnych lat.

 Jak doszło do powstania planów budowy farm wiatro-
wych w naszej gminie? 
W sierpniu 2008 roku Gmina przystąpiła do aktualizacji studium 
uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego. W trakcie 
prac, w kwietniu 2009 roku, przedstawiciel firmy zajmującej się 
energetyką wiatrową złożył wniosek do tut. urzędu o wyzna-
czenie w projektowanym studium terenów, na których mogły-
by powstać elektrownie wiatrowe. 
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Gmina bez azbestu
 Urząd Gminy Lipie zawarł umowę z firmą AT 
GROUP SA z siedzibą w Krupskim Młynie na wyko-
nanie zadania polegającego na opracowaniu „Pro-
gramu usuwania wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy Lipie” oraz na przeprowadzenie in-
wentaryzacji wyrobów zawierających azbest. 

 Na podstawie zawartej umowy, w ramach konkursu 
”Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”, 
Urząd Gminy złożył wniosek do Ministerstwa Gospodarki na  
inwentaryzację oraz opracowanie Programu. Wniosek uzyskał 
pozytywną ocenę, w wyniku czego otrzymaliśmy dotację na 
opracowanie programu i działania w zakresie inwentaryzacji 
wyrobów azbestowych. 

 Opracowany dokument ma w swoich założeniach 
stanowić podstawę działań podejmowanych na terenie Gmi-
ny Lipie w kierunku zaprzestania wykorzystywania azbestu                
oraz odpowiedniego zabezpieczenia wyrobów zawierających 
azbest i ich odpadów.

 Nadrzędnym długoterminowym celem Programu jest 
wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla 
zdrowia skutków powodowanych azbestem u mieszkańców  
oraz likwidacja szkodliwego oddziaływanie azbestu na środo-
wisko naturalne.

Nowa ustawa śmieciowa - 
nowe zadanie dla gminy
 Zgodnie ze znowelizowaną przez Sejm usta-
wą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 
następnego roku gminy przejmą odpowiedzialność 
za gospodarkę odpadami komunalnymi. Zasady 
ustalone przez Sejm wejdą w życie, jeżeli Senat przyj-
mie powyższą ustawę bez poprawek, a Prezydent ją 
podpisze. 

 Z przeprowadzonej w 2005 r. przez Urząd Gminy Li-
pie inwentaryzacji wnika, że na  terenie gminy znajduje się ok. 
35.668 m2 pokryć dachowych z eternitu na budynkach miesz-
kalnych oraz ok. 92.959 m2 na budynkach gospodarczych. Sieci 
wodociągowej wykonanej z rur azbestowych  jest ok. 25,7 km. 
W celu aktualizacji danych od 06.06.2011 r do 15.07.2011 pra-
cownicy firmy AT GROUP SA prowadzą inwentaryzację wyro-
bów zawierających azbest. 

  Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Lipie, zostanie opracowany do końca 
sierpnia br. Po tym terminie Urząd Gminy Lipie będzie miał 
możliwość wystąpienia o pozyskanie środków z WFOŚiGW. 
Część prac tj. demontaż, transport i unieszkodliwianie 
wyrobów zawierających azbest będzie dofinansowana, 
natomiast pokrycie dachu nowym materiałem będzie cał-
kowicie w gestii właściciela nieruchomości (bez dofinanso-
wania). 

 
Dotychczas właścicielem odpadów komunalnych byli ich wy-
twórcy, czyli wszyscy mieszkańcy. Każdy sam musiał zadbać  
o ich usunięcie, poprzez zawarcie umowy z przedsiębiorstwem 
prowadzącym odpowiednią działalność. Po wejściu 
w życie nowych przepisów za odbiór odpadów odpowiedzial-
ne będą gminy – w drodze przetargu zostanie wybrana firma, 
która odbierze odpady z naszych posesji. Za odbiór śmieci pła-
cić będziemy gminie.  Sposób obliczania podatku ustali rada 
gminy ( w zależności od powierzchni nieruchomości, liczby jej 
mieszkańców lub zużycia wody). Według ustawy taniej będą 
płacić te osoby, które będą odpowiednio segregować odpady. 
Do kompetencji rad gmin będzie należało uchwalenie wysoko-
ści opłat. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
mają stanowić dochody gmin. 
 
 Ustawa nie przewiduje odbioru wszystkich odpadów 
z naszych gospodarstw, np. jeżeli ktoś będzie robił remont i wy-
rzucał gruz lub stare kafelki, bądź pozbywał się bezużytecznych 
mebli, to tak jak obecnie, będzie musiał zamówić kontener i za-
płacić za transport. Nadal będziemy płacić za pozbycie się zuży-
tego sprzętu AGD.

 Jeżeli chodzi o mieszkańców działek rekreacyjnych, na 
których nikt na stałe nie mieszka to prawdopodobnie zapłacą 
od pojemnika - jeżeli samorząd podejmie stosowną uchwałę.

 Od 1 stycznia 2012 r. gmina najpóźniej w ciągu 18 mie-
sięcy musi wdrożyć w życie przepisy nowej ustawy. Przy czym 
stosowne uchwały, dotyczące m.in. terminu, częstotliwości 
i trybu wnoszenia opłat rady gmin muszą podjąć w ciągu 12 
miesięcy od wejścia w życie nowej ustawy. 
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Kupi i grodzi! 
Gdzie będą się kąpać dzieci? Czy nowy właściciel 
niszczy rzekę i plażę w Troninach?

 

 

 
 Do szczególnie urokliwych terenów naszej okolicy 
należą piaszczyste skarpy przy nieuregulowanym fragmencie 
rzeki Liswarty w okolicach Tronin. Jest to ulubione miejsce wy-
poczynku mieszkańców Gminy i turystów. Wiele osób, które po 
raz pierwszy zobaczy ten zakątek, wraca tu przez całe życie. 

 W połowie czerwca, spokój tej pięknej okolicy zmącił 
hałas sprzętu budowlanego. Mieszkańcy z przerażeniem ob-
serwowali, jak robotnicy zapalowywali dno rzeki, wytyczając 
sztuczny, nowy brzeg. Następnie zaczęli zasypywać fragment 
rzeki i piaszczystej skarpy gliną zmieszaną z gruzem i asfaltem. 
Rozpoczęto także budowę betonowego płotu. Czy takie postę-
powanie jest zgodne z prawem? Czy właściciel posiada stosow-
ne pozwolenia? 

 Mieszkańcy Tronin zaalarmowali wszystkie kompe-
tentne w tym zakresie organy, licząc zarazem na zainteresowa-
nie Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska oraz Klubu 
Gaja. Wierzą, iż zarówno Wójt Popowa, Starosta, Regionalna 
Dyrekcja Ochrony Środowiska, jak i administrujący rzeką Woje-
wódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, zajmą się sprawą 
wnikliwie i szybko. (Z odpowiedzi, której udzielił mieszkańcom   
Starosta wynika, że inwestor nie posiadał stosownych zezwo-
leń). 
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 Mieszkańcy Gminy  mają  możliwość korzystania z in-
frastruktury Ośrodka. Może być on udostępniany do organizo-
wania imprez rekreacyjnych, kulturalnych i okolicznościowych 
na pisemny wniosek i za zgodą Wójta Gminy. Warunki określo-
no w Regulaminie Korzystania z Gminnego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Troninach. Szczegółowych informacji udziela se-
kretariat Urzędu Gminy w Lipiu.

Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Troninach
 W wyniku realizacji projektu Centrum Turystyki i 
Wypoczynku Liswarty, dofinansowanego ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Troni-
nach stał się atrakcyjnym miejscem spotkań i wypoczyn-
ku dla mieszkańców gminy i turystów. 

 Na terenie Ośrodka funkcjonuje budynek świetlicy 
z zapleczem kuchennym i sanitarnym, zagospodarowano tak-
że otoczenie obiektu - zbudowano altanki, ławki, plac zabaw 
dla dzieci, boisko do siatkówki, pomost na brzegu Liswarty 
oraz parking. 
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 Pamiętajmy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami 
każdemu przysługuje prawo do korzystania z wód rzeki oraz 
1,5 metrowego pasa ziemi wzdłuż jej brzegów. Jeżeli jednak 
zezwolimy na grodzenie pól i lasów przylegających do rzeki, to 
któregoś dnia okaże się, że aby dostać się nad rzekę musimy, 
jak w niektórych sąsiednich gminach, iść kilka kilometrów dro-
gą. Jeżeli dodamy do tego 2 metrowe betonowe ogrodzenia to 
wartości krajobrazowe i rekreacyjne okolicy staną pod znakiem 
zapytania.
 Naturalna i dostępna dla wszystkich rzeka jest ma-
gnesem, który przyciąga ludzi. Chociaż teren, o którym  mowa 
administracyjnie należy już do Gminy Popów, to jednak żywo 
jesteśmy zainteresowani jego losami. Przylega bezpośrednio do 
terenów Gminy Lipie i niewątpliwie oddziałuje na jej wartości  
rekreacyjne. (AHS)
 Od redakcji: Wójt Gminy Lipie wystosował pismo do  Wójta 
Gminy Popów z prośbą o wyjaśnienia, dotyczące opisywanych w arty-
kule działań.

 Gmina Lipie przystąpiła do konkursu pn. „100 pla-
ców zabaw na 100 lat Nivea” organizowanego przez firmę 
Nivea. Udział w konkursie stwarza szansę na wybudowa-
nie placu zabaw bez ponoszenia kosztów z budżetu gmi-
ny.

 Gmina Lipie jako lokalizację placu zabaw wskazała te-
ren w parku w Lindowie. Ostateczny wybór lokalizacji budowy 
placów zabaw, spośród lokalizacji zgłoszonych przez gminy, 
nastąpi na podstawie internetowego głosowania. Zwyciężą lo-
kalizacje, które otrzymają największą liczbę głosów. Prawo do 
głosowania mają wszystkie dorosłe osoby. Konkurs przepro-
wadzony będzie w okresie od dnia 6 do 31 października br. Po-
dzielony został na cztery etapy, gdzie w ramach każdego etapu 
wybranych zostanie poprzez głosowanie 25 lokalizacji placów 
zabaw.
Pamiętajmy, że każdy z nas może przyczynić się do zwycięstwa 
naszego pomysłu na plac zabaw. Wystarczy zarejestrować się na 
stronie www.nivea.pl i zagłosować. Głosować można codzien-
nie w okresie trwania konkursu.

Klikajmy
codziennie!
„100 placów zabaw
na 100 lat Nivea”

E- usługi dla Powiatu 
Kłobuckiego
 Urząd Gminy Lipie otrzymał nowy sprzęt komputero-
wy, m.in.: zestawy komputerowe, skaner i urządzenie wielofunk-
cyjne.  Nowy sprzęt umożliwi sprawniejsze wdrożenie e – usług 
ułatwiających załatwienie wszelkich spraw urzędowych. Wszy-
scy pracownicy uczestniczyli w specjalistycznych szkoleniach  
z zakresu elektronicznego systemu obiegu dokumentów  
(e-SOD). Obecnie czekamy na drugi etap programu, polegający 
na instalacji serwerów i pełnym wdrożeniu systemu.
  

Wprowadzenie Projektu do Urzędu Gminy w Lipiu usprawni 
efektywność pracy administracji oraz podniesie poziom świad-
czonych usług mieszkańcom i przedsiębiorcom, którzy będą 
mogli załatwić sprawę drogą elektroniczną. 

Protest polskich rolników 
w Brukseli
 23 maja 2011 roku, na placu Schumana przed 
siedzibą Komisji Europejskiej w Brukseli, odbył się 
protest polskich rolników przeciwko obowiązującym 
zasadom naliczania dopłat bezpośrednich. 
 

 W trakcie protestu podkreślano, że otrzymywane 
przez rolników w Polsce dopłaty są zbyt niskie i nie pokrywają 
kosztów produkcji. Polscy rolnicy apelowali, aby po 2013 roku, 
w nowym unijnym budżecie, dopłaty zostały wyrównane dla 
wszystkich krajów członkowskich. 

 Obecny sposób przyznawania dopłat faworyzuje kraje 
„starej Piętnastki”. Organizatorem protestu był Związek Kółek 
Rolniczych. Na czele protestujących stanął Władysław Serafin, 
a wśród manifestujących znalazło się 11 mieszkańców Gminy 
Lipie. 
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„Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” – 
„mały projekt” - przykłady
 Za pośrednictwem LGD Zielony Wierzchołek Śląska  
w roku 2010 i 2011 złożono 44 wnioski o przyznanie pomocy, 
na łączną kwotę 2.139.092,00 zł. Wśród nich około 30 to tzw. 
małe projekty, gdzie wysokość dofinansowania nie może prze-
kroczyć 25.000,00 zł, co jednocześnie może stanowić 70% kosz-
tów kwalifikowanych. 
 Ze względu na dużą popularność tych projektów oraz 
liczne zapytania ze strony beneficjentów, w ramach wymiany 
dobrych praktyk, przedstawiamy poniżej przykłady dwóch 
zrealizowanych już projektów. Pokażemy również najczęstsze 
błędy popełniane w trakcie tworzenia wniosków o przyznanie 
pomocy.  Podane poniżej przykłady projektów pochodzą z róż-
nych regionów naszego kraju i stanowią zakres, o który benefi-
cjenci Zielonego Wierzchołka Śląska pytają najczęściej. 
 Wszelkie dodatkowe informacje na temat zakresu pro-
jektów, terminów naboru wniosków oraz pomoc przy tworze-
niu wniosków o przyznanie pomocy można uzyskać w biurze 
LGD Zielony Wierzchołek Śląska, mieszczącym się w Kłobucku, 
przy ul. 3 Maja 51 oraz na stronie internetowej :

www.lgd-klobuck.pl, 
gdzie znajdą również Państwo wszelkie dane kontaktowe.

Marcin Świerczyński, LGD Zielony Wierzchołek Śląska

Przykłady projektów
Tytuł projektu: JUBILEUSZ 30-LECIA ZESPOŁU 

POLNE MAKI

Zakres operacji: Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej 
na obszarze objętym LSR, w tym poprzez: organizację imprez 
kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych.
Nazwa Lokalnej Grupy Działania: Fundacja "Porozumienie 
Wzgórz Dalkowskich”
Wnioskodawca: Grębocickie Centrum Kultury
Koszty całkowite: 42.407,21 zł. 
Koszty kwalifikowane: 19.148,00 zł. 
Przyznana kwota pomocy: 13.403,60 zł. 

Opis projektu

  Głównym celem projektu była prezentacja obszaru 
gminy w nieodległym wymiarze dziedzictwa kulturowego po-
przez kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwycza-
jów. Do realizacji tego celu głównie przyczynił się zespół Polne 
Maki, którego skład stanowią dorośli w przedziale wiekowym od 
40 do 65 lat. Zespół obchodził w 2010 roku jubileusz 30-lecia. 
Z tej okazji zorganizowano wspaniałe przedstawienie, podczas 
którego mógł on zaprezentować swoje umiejętności.

  W sferze przygotowań 30-lecia działalności uwzględ-
niono zakup strojów, co umożliwiło zaprezentowanie się grupy 
w nowej odsłonie. Zakup 2 klarnetów i puzonu pozwolił rozbu-
dować instrumentarium kapeli, a co za tym idzie nadać jeszcze 
lepsze brzmienie zespołu.

Piękne ludowe stroje oraz tradycyjne instrumenty dęte, jako 
nieodłączne wyposażenie zespołu, będą służyły przez długie 
lata zachowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego i histo-
rycznego.
 W uroczystości z okazji jubileuszu wzięły udział zaprzy-
jaźnione zespoły, orkiestry i organizacje społeczne działające na 
terenie gminy. Ponadto zaszczycił nas swoją obecnością zaprzy-
jaźniony zespół Grzegorzanie z Litwy.

  Kilka tygodni przed finałem przeprowadzono szeroką 
kampanię reklamową, umieszczając informacje o Jubileuszu  
w lokalnej prasie (Gazeta Lubuska, Wieści Gminne), na stronach 
internetowych, w radiu i telewizji lokalnej. Rozwieszono plaka-
ty i rozprowadzono ulotki. Wysłano zaproszenia i udekorowano 
park - miejsce, w którym odbyła się impreza. Przygotowanie pla-
katów zlecono firmie reklamowej, natomiast zaproszenia, ulotki 
i dekoracje wykonano we własnym zakresie. Starannie przygo-
towano miejsce i scenariusz uroczystości, która miała miejsce w 
dniu 2-05-2010 r. Rozpoczęła się o godz. 14.00 uroczystą Mszą 
Świętą. W części oficjalnej przedstawiono krótki rys historycz-
ny zespołu, zakończony występem Polnych Maków. Następ-
nie miały miejsce występy zespołów: Jaczowiacy, Jarzębina, 
Przegorzanie. Uroczystości towarzyszyła prezentacja wyrobów 
rękodzielniczych wykonanych przez miejscowych twórców lu-
dowych. Dokonano również wpisów pamiątkowych do kroniki 
Grębocickiego Centrum Kultury. Później odbyła się wspólna za-
bawa przy muzyce zaproszonych zespołów. W podziękowaniu 
za piękne widowisko muzyczne ukazujące i kontynuujące ludo-
we tradycje, wszystkim zespołom wręczono upominki w postaci 
statuetek i kwiatów.

 Realizacja projektu stanowi dobry, godny naślado-
wania przykład, którego formę i rezultaty można wykorzystać  
w kolejnych projektach. Przygotowanie jubileuszu zespołu skut-
kowało dużym efektem promocyjnym i wizerunkowym dla ob-
szaru całej gminy. Zorganizowana impreza 30-lecia jubileuszu 
zespołu „Polne Maki” w ciekawy sposób zaprezentowała bo-
gactwo  regionu i pomogła wykreować obszar Wzgórz Dalkow-
skich, jako atrakcyjny kulturowo i bardzo rozwojowy.

 Grębocickie Centrum Kultury

Tytuł projektu: SPŁYW KAJAKOWY RZEKĄ OBRĄ 
ŚLADAMI KAROLA WOJTYŁY

Zakres operacji: Podnoszenia jakości życia społeczności lokalnej 
na obszarze objętym LSR, w tym poprzez: Organizacja imprez 
kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych.
Nazwa Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania Regionu Kozła
Wnioskodawca: Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekre-
acji.
Koszty całkowite: 12.164,00 zł.  Koszty kwalifikowane: 6.363,93zł. 
Przyznana kwota pomocy: 4.454,75 zł.

Opis projektu

  Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, 
Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPUS” działający przy Zespole
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Szkół Nr 1 w Zbąszyniu, przy współudziale Towarzystwa Gim-
nastycznego ”Sokół” oraz członków Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego byli organizatorami VI Spływu Ka-
jakowego Rzeką Obrą Śladami Karola Wojtyły, który odbył się  
w dniach 12 – 14 czerwca 2010 r. Spływ cieszy się wielkim za-
interesowaniem, co roku liczba chętnych do uczestniczenia  
w nim jest większa. Jest to impreza turystyczno – krajoznawcza, 
organizowana dla wszystkich zainteresowanych czynnym spę-
dzaniem czasu wolnego.    

 W roku 2010r wzięło w nim udział blisko stu uczestni-
ków. Ogromna liczba uczestników sprawiła, że spływ był wiel-
kim przedsięwzięciem logistycznym. Przygotowania rozpoczę-
ły się w kwietniu, kiedy to sprawdzono i wstępnie oczyszczono 
szlak. We współpracy z członkami Towarzystwa Gimnastycz-
nego „Sokół” oraz WOPR organizatorzy dwukrotnie powtarzali 
operację, mającą na celu właściwe zabezpieczenie i przygoto-
wanie trasy do imprezy. 

 Spływ rozpoczął się krótkim otwarciem na plaży miej-
skiej „Łazienki” w Zbąszyniu, uczestniczyły w nim władze mia-
sta. Błogosławieństwa uczestnikom udzielił Ksiądz Zbigniew 
Piotrowski. Po zapoznaniu zebranych z zasadami bezpiecz-
nego przebywania na wodzie, autokary przewiozły kajakarzy 
do Kopanicy, gdzie przy moście miało miejsce rozpoczęcie 
spływu. W miejscu startu kolejnego błogosławieństwa udzielił 
Proboszcz Parafii z Kopanicy. Pierwszy dzień to prawie osiem 
godzin wiosłowania, z dwiema przerwami w Grójcu Wielkim  
i Nowej Wsi. Miejscem noclegu był „Camping Przy Baszcie”, 
gdzie czekało na uczestników ognisko. Niedzielny poranek roz-
poczęła niecodzienna, uroczysta Msza polowa. Została odpra-
wiona przy oryginalnym ołtarzu wykonanym z kajaków i wio-
seł, w otoczeniu naturalnych walorów przyrody. Po mszy, około 
godziny 10.30 grupa wyruszyła w dalszą drogę. Początek dru-
giego dnia był dość trudny dla spływowiczów, ponieważ w tym 
dniu wiatr mocno dawał się we znaki. Podobnie jak pierwszego 
dnia zaplanowano dwie przerwy. Pierwsza z nich miała miej-
sce przy pomniku Jana Pawła II w Zbąszyniu, gdzie wspólnie 
z przybyłymi mieszkańcami odmówiono modlitwę Anioł Pań-
ski. Czas wiosłowania umilała muzyka. Była dobrze słyszalna 
dzięki wykorzystaniu specjalnie przygotowanego nagłośnienia 
zamontowanego na jednym z kajaków.  Atrakcją spływu, poza 
wspólnym śpiewaniem, były konkursy sprawnościowe prze-
prowadzane przez jednego z uczestników spływu, m.in. wyści-
gi kajakowe, slalom między bojkami, pływanie canoe z sześcio-
osobowymi załogami. Najlepsi otrzymywali nagrody rzeczowe. 
Uczestnicy spływu bardzo pozytywnie ocenili przygotowanie 
i przeprowadzenie imprezy przez organizatorów. 

 Impreza stanowi doskonały rodzaj promocji regio-
nu, jego naturalnych walorów turystyczno-krajoznawczych 
i przyrodniczych. Jest formą propagowania i zachęcania do 
uprawiania tzw. aktywnej turystyki dla całych rodzin. Jest także 
elementem kształtowania postaw młodych ludzi poprzez kon-
takt w grupie z osobami dorosłymi. Przyczynia się do integracji 
lokalnego społeczeństwa i sąsiednich gmin. 

 Dodatkowymi korzyściami wynikającymi z realiza-
cji operacji pod nazwą „Spływ Kajakowy Rzeką Obrą Ślada-
mi Karola Wojtyły” są między innymi: poprawa jakości życia 

 Najczęściej popełniane błędy we 
wnioskach o przyznanie pomocy
 
 Małymi projektami są operacje (projekty) wybrane 
przez LGD, które przyczyniają się do poprawy jakości życia lub 
różnicowania gospodarki wiejskiej, ale nie kwalifikują się do 
wsparcia w ramach Osi 3 „ Jakość życia na obszarach wiejskich 
i różnicowanie gospodarki wiejskiej”.  Przyczyniają się jednak 
do osiągnięcia celów tej osi oraz są zgodne z lokalną strategią 
rozwoju i pozwalają ją realizować. Całkowity planowany koszt 
małego projektu to najmniej 4,5 tys. zł, ale nie więcej niż 100 tys. 
zł. 
Wnioski często zawierają błędy popełniane zarówno na etapie 
planowania operacji, jak i w chwili ich opracowywania. Na pod-
stawie dotychczasowych doświadczeń można stwierdzić, że 
najczęściej jednostka weryfikująca wspomniane wnioski zwra-
ca uwagę na następujące sprawy:

        • Zdarza się, że zaplanowana przez wnioskodawcę 
operacja/projekt nie stanowi zamkniętej całości. Operacja jest 
wtedy sztucznie dzielona na etapy w celu uzyskania większej 
pomocy finansowej. Nie należy na przykład prowadzić remontu 
świetlicy na podstawie kilku odrębnych wniosków, nie można 
również wnioskować jedynie o sam zakup jakiegoś urządzenia, 
bo jego zakup nie oznacza osiągnięcia celu operacji.

      • Występuje łączenie kilku różnych zakresów operacji, 
które nie stanowią spójnej, logicznej całości zamkniętej w jedno 
przedsięwzięcie. Dopuszczalne jest łączenie operacji o różnym 
zakresie, jednak pod warunkiem, że będą stanowić one jedną, 
logiczną całością i będą ze sobą powiązane. Zakres operacji to 
najistotniejszy punkt wniosku i musi być zgodny z celem opera-
cji. Bywa, że wszystkie cele operacji zawarte w Lokalnej Strate-
gii Rozwoju są przepisane do wniosku, a operacja spełnia tylko 
jeden cel. Tymczasem opis projektu powinien wskazywać, które 
cele zostaną osiągnięte i jakie będą rezultaty. 

     • Zakupy wykazane we wniosku mają być racjonalne. 
Przykładowo organizacja imprezy (czy przedsięwzięć edukacyj-
nych) nie powinna stanowić uzasadnienia do wykonania zadań 
inwestycyjnych lub zakupów towarzyszących tej imprezie. Pro-
jekty niedotyczące bezpośrednio inwestycji nie dają podstawy 
do nakładów inwestycyjnych. Zakup jest dopuszczalny jeśli 
koszt najmu lub dzierżawy (urządzenia, sprzętu) przekraczałby 
koszt zakupu. 

Przykłady:
     • nie remontujemy świetlic na potrzeby szkolenia,
     • nie budujemy boiska na potrzeby zawodów sporto-
wych,
    • nie kupujemy laptopów czy rzutnika multimedialnego 
na potrzeby zorganizowania krótkiego szkolenia,

mieszkańców poprzez zaspokajanie ich potrzeb sportowo-re-
kreacyjnych, rozwój aktywności społeczności lokalnej dzięki 
uczestniczeniu w przygotowaniach i samej imprezie, rozwój 
turystyki oraz podnoszenie świadomości społeczności lokalnej.

                        Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji
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Gminny Ośrodek  
Pomocy Społecznej 
w Lipiu informuje:

 1. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z fundu-
szu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy  składa się od  
01 sierpnia 2011 r.

 2. Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na 
nowy okres zasiłkowy  składa się   od 01 września 2011 r.

 3. Przypominamy, o obowiązku dostarczenia zaświad-
czenia o uczęszczaniu dziecka do  szkoły ponadgimnazjalnej do 
dnia 12.09.2011 r. w celu przyznania dodatku z tytułu rozpoczę-
cia roku szkolnego oraz dodatku na dojazd do szkoły.

       • nie kupujemy drukarki do wydrukowania folderu.

Uwaga: Zakup sprzętu (wyposażenia) jest jednak dopusz-
czalny, gdy realizacja operacji zakłada jej cykliczność w ra-
mach składanego wniosku. 

Kwalifikowalność kosztów rozpatrywana jest w odniesieniu 
do potrzeb operacji opisanych we wniosku o przyznanie pomo-
cy. Oznacza to, że cykliczność organizacji imprez, które nie są 
częścią małego projektu, nie dają podstawy do uznania wydat-
ku za kwalifikowalny. Małe projekty dają możliwość organizacji 
szkoleń przez wnioskodawcę, natomiast nie dają możliwości 
pokrycia kosztów udziału w szkoleniu organizowanym przez 
inny podmiot. Kwalifikowalność kosztów wynika z katalogu 
kosztów podlegających refundacji w ramach realizacji małych 
projektów(załącznik do rozporządzenia MRiRW). 
Przykłady:

 • nie stanowi kosztu kwalifikowanego wynagrodzenie 
koordynatora projektu, jeśli realizacja operacji jest możliwa bez 
jego udziału. 
 • zakup rzeczy używanych ogranicza się w małych pro-
jektach do zakupu eksponatów do izb pamięci i muzeów. Rze-
czy te muszą być wpisane do rejestru zabytków ruchomych 
(zaświadczenie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków)  
i powinny posiadać opinię rzeczoznawcy określającą ich war-
tość rynkową.  
 • upominki lub nagrody mogą stanowić do 5% pozosta-
łych kosztów podlegających refundacji. Są to kwiaty, statuetki, 
puchary, nagrody rzeczowe - z wyłączeniem nagród pienięż-
nych. 
 • Jeżeli wnioskodawca nie jest płatnikiem VAT i nie ma 
możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT w działaniu 
Małe projekty, powinien w oświadczeniu (załącznik do wnio-
sku) zaznaczyć, że „nie figuruje w ewidencji podatników podat-
ku VAT i nie może odzyskać tego podatku” np. na podst. art. 88 
ust. 4 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i  usług, 
patrz: Dz.U. nr 54 poz. 535 z późn.zm.” 

 Uwaga: Wnioskodawca ma 14 - dniowy termin na 
uzupełnienia (ponowne uzupełnienia) i wyjaśnienia w toku po-
stępowania o przyznanie pomocy. W przypadku, gdy wniosek 
po drugich uzupełnieniach zawiera błędy (braki), to następuje 
odmowa przyznania pomocy.

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wa-
runków i trybu przyznania oraz wypłaty pomocy finansowej 
ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” ob-
jętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 
-2013. To rozporządzenie zmienia m.in. wysokość kwalifikowa-
nych kosztów pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie do 
30 % pozostałych kosztów kwalifikowanych oraz poszerza wy-
kaz kosztów kwalifikowanych.

 Zredagowano przez LGD Zielony Wierzchołek Śląska 
na podstawie opracowania Małgorzaty Najechalskiej, Oddział 
Poświętne w Płońsku - źródło: szkolenie Radosława Chwaściń-
skiego i Piotra Łukasika – Departament Rolnictwa i Moderniza-
cji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego.

 W dniach 24 i 25 czerwca w Starokrzepicach odbył się 
I Wyszehradzki Festiwal Kultur. Impreza została zrealizowana  
w ramach działania Wdrażanie Projektów Współpracy, Oś IV Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
Projekt realizowały dwa stowarzyszenia: LGD Perły Beskidu Są-
deckiego oraz LGD Zielony Wierzchołek Śląska. 
 W maju br., na spotkaniu w Rytrze, w obecności gości 
ze Słowacji, Węgier i Czech, stowarzyszenia zawarły porozumie-
nie o współpracy. Festiwal w Starokrzepicach to pierwsze „dziec-
ko” tego porozumienia.

I Wyszehradzki Festiwal 
Kultur – Starokrzepice 
2011

 Głównym celem festiwalu była integracja ludzi, poko-
leń i kultur. Udział w przeglądzie zgłosiły 32 zespoły, wywodzące 
się z Polski, Węgier, Czech i Słowacji. Reprezentowały różne for-
my aktywności artystycznej. 

Więcej o festiwalu na:
http://www.lgdklobuck.pl/index.phpoption=com_rsgallery2&I-
temid=61&catid=43
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Kronika policyjna
za okres od 01.01.2011 r. 

do 31.05.2011 r.
 PRZESTĘPSTWA W GMINIE LIPIE
 15 zdarzeń, w tym:
 • bójki/pobicia – 2;
 • zniszczenia mienia – 5;
 • uszkodzenia ciała – 1;
 • włamania – 4 w tym: do placówek handlo-  
  wych – 1; do domów lub mieszkania – 2;  
  do innych obiektów – 1;
 • kradzieże – 3.

 WYKROCZENIA W GMINIE LIPIE
 
 Wykroczenia, postępowania mandatowe –  
 51 zdarzeń, w tym: 

 • zakłócenie porządku – 1;
 • wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób  
  i mienia  – 6;
 • wykroczenia drogowe – 16;
 • wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku  
  publicznego – 1;
 • spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolo- 
  nym – 8;
 • nieobyczajny wybryk – 10;
 • inne – 9.
 
  Wykroczenia, postępowania wnioskowe –  
 23 zdarzenia.

 Ważne: Przestępstwa dokonywane są najczęściej  
 w sobotę w godzinach 22.00 – 06.00

 Gmina Lipie zakwalifikowana jest do trzeciej (najniż-
szej) strefy zagrożenia według analizy stanu bezpieczeństwa 
Powiatu Kłobuckiego.  

Walczyli o Puchar Wójta 
Gminy Lipie
 26 i 27 maja 2011 roku na Hali Sportowej Gimnazjum 
im. Królowej Jadwigi w Lipiu odbyła się dwudniowa „Majów-
ka z Tenisem Stołowym” o Puchar Wójta Gminy Lipie. W spor-
towej rywalizacji uczestniczyło 141 zawodników i zawodni-
czek. Uczestnicy zawodów wywodzący się z terenu Gminy 
Lipie, Powiatu Kłobuckiego i Rejonu Częstochowskiego walczyli  
w 10 kategoriach wiekowych. Zawody prowadzili nauczyciele 
wychowania fizycznego z Gimnazjum w Lipiu: Anna Osiewacz, 
Artur Ślusarczyk i Bernard Leszczyński oraz Szkoły Podstawowej 
w Lipiu: Karol Żerdziński.
 Organizatorem dwudniowej sportowej rywalizacji było 
Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Lipiu oraz Urząd Gminy Lipie 
wraz z Gminnym Koordynatorem Sportu. 
 W każdej kategorii wiekowej czterech najlepszych za-
wodników i zawodniczek otrzymało nagrody – okazałe pucha-
ry, medale i dyplomy.

Zaproszenie
 Zapraszamy wszystkich, którzy chcą ocenić 
wyszkolenie pożarnicze druhów oraz zdobyć wiedze 

przeciwpożarniczą na

Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze,

które odbędą się 31 lipca 2011 roku o godz. 10:00 
przy remizie OSP w Dankowie.

Uczestnictwo w zawodach zgłosiły następujące jednostki: OSP 
Lindów – 1 drużyna; OSP Lipie – 1 drużyna; OSP Zimnowoda – 
1 drużyna; OSP Szyszków – 1 drużyna; OSP Danków – 2 druży-
ny; OSP Parzymiechy – 2-3 drużyny; OSP Rębielice Szlacheckie 

– 2 drużyny; OSP Zbrojewsko – 1 drużyna.

Autobusy wrócą!
 W dniu 6 lipca 2011 r. w naszym Urzędzie odbyło się 
spotkanie przedstawicieli PKS Częstochowa z Wójtem Gminy Li-
pie. Spotkanie dotyczyło skarg wnoszonych przez mieszkańców 
Wapiennika, Stanisławowa, Lindowa i Julianowa na skrócone 
kursy autobusów. Autobusy, które wcześniej kończyły swój bieg 
w Julianowie czy Wapienniku dojeżdżają tylko do Lipia.
    Decyzję o skróceniu kursów przedstawiciele PKS tłu-
maczyli okresem wakacyjnym oraz niskimi wskaźnikami korzy-
stania z autobusów PKS przez naszych mieszkańców.  Okazuję 
się, że np. w miesiącu maju do Julianowa jechały 3 osoby, do 
Lindowa 6 osób, do Wapiennika 11 osób, a do Stanisławowa  
17 osób. 
PKS obiecuje, że od 1 września 2011 r. zawieszone połączenia 
będą ponownie uruchomione. Jest szansa nawet na dodatkowe 
kursy.
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Zadzwoń, zapytaj

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Lipie Nr XLII/244/2006 w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipie  

Wójt Gminy Lipie przypomina o:

 • obowiązku uporządkowania poboczy dróg w granicach posesji, oczyszczaniu rowów przydrożnych i przywróceniu 

drożności przepustów, wyposażeniu posesji w kosze na odpady stałe

 • zakazie wywożenia śmieci w miejsca niedozwolone, odprowadzania ścieków komunalnych do rzek, rowów i urządzeń 

melioracyjnych.

Kurenda do Mieszkańców Gminy Lipie

 W związku z licznymi skargami mieszkańców na wałęsające się psy, które zagrażają przechodniom, a szcze-

gólnie dzieciom – przypomina się o o obowiązku takiego ich zabezpieczania (zamknięcia) na terenie posesji, aby nie 

wydostawały się poza ogrodzenie i nie zagrażały mieszkańcom.

Wobec niestosujących się do ww. obowiązków wyciągnięte zostaną konsekwencje przewidziane przepisami prawa.


