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1 i 2 września 
świętowaliśmy pod hasłem 

„Dobre bo swojskie”
W pierwszy weekend września mieszkańcy gminy 

Lipie i okolic tłumnie zgromadzili się nad brzegiem Liswar-
ty, by przy malowniczych murach obronnych dankowkiego 
zamku, bawić się na pierwszym Jarmarku nad Liswartą „Do-
bre bo swojskie”. Na wszystkich, którzy przybyli na Jarmark, 
czekało szereg różnorodnych atrakcji.

Sobotnie uroczystości rozpoczęło odsłonięcie  
i poświecenie  kamienia z tablicą upamiętniającą walki 19 
Pułku Ułanów Wołyńskich, do jakich doszło na terenie na-
szej gminy. Ceremonia odbyła się przy moście w Dankowie,  
w miejscu gdzie 73 lata temu doszło do walk. Wszyscy uczest-
nicy oddali cześć poległym w obronie Ojczyzny, po czym nastą-
pił przemarsz zebranych na boisko sportowe, gdzie odbyło się 
oficjalne otwarcie Jarmarku przez Wójta Gminy Lipie, Bożenę 
Wieloch. 

Pierwszy Jarmark nad Liswartą uświetniły liczne koncerty.  
Znane i lubiane przeboje Anny Jantar wykonała grupa Jantar-
ki. Wystąpił również działający przy gminnym Ośrodku Kultury  
w Lipiu zespół The Adapters, który zagrał muzykę młodzieżową. 

Wieczorem wokalne umiejętności zaprezentowały uczestniczki 
tegorocznej edycji programu Bitwa na głosy – Magda Dłubak  
i Iga Kozacka. Z repertuarem grupy Dżem i Metallica oraz wła-
snymi rockowymi kompozycjami wystąpił także zespół Para-
noya z Działoszyna. Uwaga zgromadzonej publiczności nie 
koncentrowała się jednak tylko na scenie. 

Wielką atrakcją pierwszego dnia Jarmarku nad Liswartą był 
„Swojski Stół”. Przysmaków było bez liku. Stoły uginały się pod 
ciężarem potraw przygotowanych przez panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich i mieszkańców poszczególnych wiosek. Pierogi prosto 
z pieca, ziemniaki nadziewane kaszą gryczaną i grzybami, swoj-
ski chleb ze smalcem, wapiennickie golonki, paryskie żeberka w 
kiszonej kapuście, ziemniaczany hektar, lindowska grochówka, 
staropolski żurek, drożdżówki, serniki i makowce - to zaledwie 
namiastka smakołyków, którymi można było zajadać się w Dan-
kowie.  Dodajmy, że w ramach prezentacji tradycji myśliwskich, 
na sobotnim stole pojawił się także pieczony dzik z łazankami. 
Tę kulinarną atrakcję zapewniły tutejsze koła łowieckie, które nie 
poprzestały zresztą na gotowaniu, gdyż dla ciekawych sztuki ło-
wiectwa w niedzielę przygotowali jeszcze wystawę myśliwską.

 Sobotni wieczór zakończył się w roztańczonych rytmach 
dyskoteki, która trwała do późnych godzin nocnych.

Program niedzielny rozpoczął się o godzinie 13.00 prze-
marszem widowiskowego korowodu z Gminnego Ośrodka 
Kultury w Lipiu na wały zamku w Dankowie. Defilada przycią-
gnęła wielu widzów, którzy w większości dołączali do pochodu, 
by razem z jego uczestnikami – m.in. ułanami, Napoleonem 
Bonaparte, wartą szlachecką, paniami w strojach ludowych nio-
sącymi dożynkowe wieńce, strażakami i gminną orkiestrą dętą 
– wziąć udział w uroczystej Mszy Świętej Polowej. Podczas 
mszy, która rozpoczęła się niecodziennie, bo od wystrzału salw 
armatnich, ks. Kanonik Henryk Dusza, proboszcz dankowskiej 

parafii, poświęcił przyniesione plony pól, ogrodów i sadów, 
a następnie wręczył pani Wójt chleb dożynkowy z prośbą o dba-
nie o to, aby nie zabrakło go nikomu w naszej gminie. Po mszy 
nastąpiło przejście korowodu na boisko i uroczyste otwarcie 
drugiego dnia Jarmarku. 

O godz. 17.30 Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej  
z Lipia zaprezentowała pokaz ratownictwa drogowego – był 
palący się samochód, wycie strażackich syren, gaszenie ognia 
oraz ratowanie ofiar - na szczęście, zgodnie z planem, wszyst-
ko skończyło się dobrze! W sobotę na znajdujących się przy 
boisku łąkach, dwukrotnie gromadzili się miłośnicy skoków 
przez przeszkody. Około godziny 18.40, odbył się pierwszy po-
kaz tradycji kawaleryjskich. Ułani ze Stowarzyszenia Pamięci 
19 Pułku Ułanów Wołyńskich im. gen. Edmunda Różyckiego  
z Opola zaprezentowali skoki przez przeszkody, m.in.: przez 

belki, przez motory grupy rekonstrukcyjnej wojsk niemieckich,  
a także, co wzbudziło zresztą spory dreszcz emocji, przez jedne-
go z członków Stowarzyszenia. Po zmroku, ok. godz. 19.40, pod-
czas kolejnego pokazu, ułani skakali przez palące się belki i palącą 
się słomę. Niecodzienne widowisko wielu widzom zaparło dech  
w piersiach. 

W programie artystycznym drugiego dnia Jarmar-
ku zaprezentowali się m.in. zespół śpiewaczy Czeremcha  
z Parzymiech, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Lipiu, grupa Stokrotki, działająca przy 
świetlicy środowiskowej w Zimnowodzie, zespół Bławatek  
z Zimnowody oraz zespół Jantarki, który tym razem wystąpił  
z repertuarem grupy ABBA. Gwiazdą dnia był Andrzej Rybiń-

ski. Porywający występ artysty sprawił, że publiczność razem 
z nim śpiewała największe i lubiane przez wszystkich przeboje 
takie jak „Czas relaksu”,  „Nie liczę godzin i lat” czy „Pocieszan-
ka” . Liczne koncerty dopełnił pokaz tańca w wykonaniu ze-
społu tanecznego działającego przy świetlicy parafialnej  
w Parzymiechach oraz widowisko taneczne Smooth Criminal 
w wykonaniu grupy Mag –M.A. z Kłobucka. W ramach pokazu 
tradycji kawaleryjskich amazonki z 19 Pułku Ułanów z Opola 

wykonały Kadryla. Niezwykle zajmujące były pokazy walk ry-
cerskich, dynamiczne prezentacje dawnej broni palnej, nauka 
fechtunku, koncert muzyki dawnej i konkursy, do których za-
prosiła grupa pokazowa Jantar. Spore zainteresowanie widzów 
wzbudziła również parada motocyklistów - grupy NG MOTO  
z Kłobucka.  
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 - Poprzez organizację Jarmarku chcieliśmy przybliżyć 
mieszkańcom i licznie odwiedzającym nas w te dni gościom bo-
gactwo przyrodnicze, krajobrazowe i historyczne terenów gminy 
Lipie, chcieliśmy ukazać różnorodność lokalnych tradycji, sztuki lu-
dowej, rękodzieła i rzemiosła. Inne ważne cele, które osiągnęliśmy 
to integracja lokalnej społeczności skupionej wokół gminy, pobu-
dzenie aktywności mieszkańców oraz umożliwienie nawiązania 
kontaktów między społecznością a lokalnymi twórcami. Jarmark 
stał się także doskonałą okazją do popularyzacji rodzinnego wy-
poczynku – mówi Wójt, Bożena Wieloch.  

Impreza nie miała charakteru zarobkowego a na jej or-
ganizację Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Działanie 
współfinansowane przez Unię Europejską w ramach III Schema-
tu Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013.  Należy jednak podkreślić, że zorganizowanie 
uroczystości z takim rozmachem nie byłoby możliwe bez zaan-
gażowania wielu osób i instytucji oraz wsparcia licznych spon-
sorów. 

Dla amatorów przygód i nowoczesności była strzelnica 
paintballowa, pokaz nowoczesnych samochodów i nowocze-
snego uzbrojenia. 

Staraliśmy się, aby program imprezy był bogaty, wkom-
ponowany w historię i tradycje gminy, ale także promujący 
nasze nowoczesne oblicze. Na czas Jarmarku zaplanowaliśmy 
wiele różnorodnych atrakcji, z których wiele odbyło się w na-
szej gminie po raz pierwszy. Wierzymy, że  impreza dostarczyła 
przybyłym wielu pozytywnych wrażeń i była miłym zakończe-
niem wakacji. A oto jak relacjonowano jej przebieg w lokalnych 
mediach:

•	  Jarmark nad Liswartą przyciągnął wielu gości pomimo 
deszczowej pogody. Pierwszy weekend września upłynął  
w gminie Lipie pod znakiem szeroko pojętej rozrywki, serwo-
wanej w otoczeniu ruin zamku w Dankowie. Patrząc po tabli-
cach rejestracyjnych, ludzie zjechali z kilku powiatów, w tym  
z pajęczańskiego. Trudno było gdziekolwiek zaparkować, a do 
poszczególnych atrakcji ustawiały się długie kolejki (największy 
chyba tłum oblegał kocioł z bigosem). Program tej dwudniowej 
imprezy był bardzo urozmaicony i każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie lub dla swojej rodziny (…) (http://www.e-pajeczno.pl/
jarmark-nad-liswarta-dobre-bo-swojskie-zdiecia)

•	 Dwa dni trwała impreza plenerowa w cieniu ruin zamku  
w Dankowie nad brzegiem Liswarty. Jej program był bogaty  
i różnorodny. Cieszył się też dużym zainteresowaniem – Dan-
ków odwiedziły w sobotę i w niedzielę tłumy mieszkańców całej 
okolicy (...) Przede wszystkim podczas Jarmarku nad Liswartą 
cały czas można było wybierać to, co wydało się najciekawsze, 
gdyż wiele wydarzeń toczyło się równolegle(…)  (http://www.
wklobucku.pl/kategoria/1640,kto-nie-byl-na-jarmarku-nad-
liswarta-nich-zaluje)

•	 (….)Mieszkańcy tłumnie stawili się na dankowskim bo-
isku zarówno w sobotę, jak i niedzielę, mimo niepewnej,  
a momentami wręcz deszczowej pogody. Atrakcji było jednak 
dużo, więc ci, którzy postanowili wybrać się na Jarmark, nie po-
winni byli się nudzić(…) Organizatorom gratulujemy pomysłu 
na swoją gminę! (Piotr Wiewióra, I Jarmark w Dankowie, Gaze-
ta Kłobucka, nr 31, piątek, 7 września 2012 rok)

•	 To były dwa dni pełne niesamowitych atrakcji. Nigdy jeszcze 
nie zorganizowano z takim rozmachem żadnej imprezy ple-
nerowej. Organizatorzy mogą być z siebie dumni!(...)W ciągu 
dwóch dni jarmarku (…) przewinęły się tłumy ludzi(…) (Wik-
toria Skwara, Na jarmarku w Dankowie bawił się cały powiat, 
Dziennik Zachodni. Kłobuck nasze miasto, 7 września 2012r.)

Centralnym punktem niedzielnego programu kulinarnego 
było Wielkie Gotowanie Staropolskiego Dankowskiego Bigo-
su. Potrawę w ogromnym, biesiadnym garnku przygotowywa-
ło dwóch kucharzy, którym przewodził znany z telewizyjnego 
programu Ostoja, Grzegorz Russak. Relacjonowane na żywo 
gotowanie było dla przybyłych bardzo atrakcyjne, szczególnie, 
że tuż po nim nastąpiła bezpłatna degustacja przygotowanej 
potrawy. Wydano ponad 1000 porcji myśliwskiego bigosu. Ale 

to nie wszystko, co można było smakować tego dnia.   Kulinarną 
niespodziankę przygotowali rycerze, którzy oprócz pokazów 
walk, prezentacji uzbrojenia formacji dawnej Rzeczpospolitej, 
koncertu muzyki dawnej, nauki fechtunku i licznych konkursów, 
częstowali przybyłych średniowiecznymi chlebkami, które na 
bieżąco wypiekali w swojej osadzie. 

W niedzielę każdy z obecnych na Jarmarku mógł wziąć 
udział w konkursie pt. „Znam moją gminę”.  Uczestnik, któ-
ry zakreślił prawidłowe odpowiedzi w krótkim quizie wiedzy  
o Gminie Lipie, miał szansę na zdobycie jednej z 19 atrakcyj-
nych nagród ufundowanych przez lokalne firmy. Wygrać moż-
na było rower, przelot samolotem nad gminą, robot kuchenny 
wieloczynnościowy, bony zakupowe, zestaw ogrodowych me-
bli drewnianych, przejażdżkę Astonem Martinem, metamor-
fozę u fryzjera, trzy przeglądy rejestracyjne samochodów, ko-
lację dla dwojga w ekskluzywnej restauracji, drzewo opałowe  
i wiele innych rzeczy. Dodajmy, że udzielenie prawidłowych od-
powiedzi nie było trudne, gdyż w pobliżu miejsca gdzie udo-
stępniano karty konkursowe, umieszczono także oficjalną tabli-
cę z podstawowymi informacjami o gminie. 

Przez dwa dni na odwiedzających Jarmark czekało wiele 
dodatkowych atrakcji. Dla milusińskich było bezpłatne we-
sołe miasteczko, a w nim dmuchane zjeżdżalnie, zamki, base-
ny z kulkami oraz karuzele.  Dzieci chętnie korzystały także z 
bezpłatnych przejażdżek na kucykach, które prowadzili wy-
kwalifikowani instruktorzy. Była również Zaczarowana Kra-
ina, w której sympatyczne czarownice malowały dzieciom 
twarze oraz angażowały najmłodszych do zabaw z kredkami,  

z bańkami mydlanymi, zabaw tanecznych i licznych konkursów 
z nagrodami. Dla miłośników twórczości artystycznej i ręko-
dzieła przygotowano liczne wystawy i kiermasze.  Swoją twór-
czość prezentowali lokalni artyści i rękodzielnicy, niejednokrot-
nie po raz pierwszy dla tak szerokiej publiczności. Były stoiska z 
biżuterią, ceramiką, obrazami, rzeźbą, wyrobami szydełkowymi, 

artystycznymi haftami, wyrobami z wikliny, drewna i metalu. 
Wyroby artystów-rękodzielników prezentowała także Lokalna 
Grupa Działania Zielony Wierzchołek Śląska.  Wielkim powodze-
niem cieszyły się warsztaty garncarstwa i kowalstwa. Okazało 

się, że w naszej gminie jest wielu miłośników tradycyjnych rze-
miosł. Podczas dwóch dni powstało wiele fantazyjnych misek, 
dzbanków i garnuszków, które teraz pięknie zdobią nasze domy. 

Nowe Koło Gospodyń 
Wiejskich

W Albertowie, po 26 latach przerwy, reaktywowało 
się Koło Gospodyń Wiejskich. 24 lipca odbyło się zebranie za-
łożycielskie. Na spotkanie przybyło wiele mieszkanek Alberto-
wa zainteresowanych działaniem na rzecz swojej miejscowości 
i pielęgnowaniem lokalnych tradycji. Trzygodzinne spotkanie 
zaowocowało podjęciem uchwały o powołaniu Koła Gospodyń 
Wiejskich w Albertowie, przyjęciem regulaminu i wyborem Za-
rządu, w skład którego weszły następujące panie: Przewodniczą-

ca – Sabina Heluszka, Wiceprzewodnicząca – Halina Żurawska, 
Sekretarz – Alicja Podgórska oraz Skarbnik – Halina Fiszer. KGW 
w Albertowie liczy w sumie 24 osoby, oprócz wchodzących w 
skład Zarządu, do koła należą panie: Jadwiga Szlązak, Urszula 
Szlązak, Beata Szczepaniak, Krystyna Szczepaniak, Jadwiga Pyr-
giel, Zofia Cieślak, Mariola Stasiak, Zofia Sitek, Henryka Walasz-
czyk, Alicja Łosik, Ola Łosik, Go Urszula, Maria Hyra, Ewa Międła, 
Małgorzata Ignasiak-Sitek, Anna Pawłowska, Alicja Przybylska, 
Krystyna Luks, Elżbieta Jach, Katarzyna Kowalik, Chwałowska 
Beata, Iwona Trocha oraz Edyta Warzycha.

  KGW Albertów życzymy sukcesów w podejmowanych 
działaniach i wiele satysfakcji  z podjętej inicjatywy. 

Agnieszka Kotynia

Agnieszka Kotynia
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Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów pierwszego Jarmarku nad 
Liswartą „Dobre bo swojskie” składam serdeczne podzię-
kowania wszystkim sponsorom, partnerom i patronom 
medialnym a także wszystkim instytucjom i służbom, które 
wsparły przygotowanie i zabezpieczenie Jarmarku. 

Szczególne podziękowania, za poparcie naszych starań  
w ubieganiu się o pozyskanie dofinansowania na organizację 
Jarmarku, kieruję do pani Aleksandry Banasiak, Członka Za-
rządu Województwa Śląskiego. 

Za ogromne zaangażowanie, życzliwość i nieustającą po-
moc w przygotowaniach pragnę gorąco podziękować ks. Ka-
nonikowi Henrykowi Duszy, proboszczowi dankowskiej pa-
rafii. Dziękuję również za udostepnienie terenu parafii, ciepłe 
przyjęcie ułanów ze Stowarzyszenia Pamięci 19 Pułku Ułanów 
Wołyńskich z Opola oraz uroczystą dożynkową Mszę Świętą. 

Słowa podziękowania kieruję do pana Tomasza Kajkow-
skiego, właściciela Ośrodka Rekreacyjno-Szkoleniowego Na-
poleon oraz Agencji Ochrony „Alfa” z Lublińca.  Dzięki Pana 
zaangażowaniu Jarmark nad Liswartą wzbogacił się o liczne  
i niecodzienne atrakcje, dostarczając tym samym zgromadzo-
nej publiczności niezapomnianych wrażeń.  Dziękuję także za 
zapewnienie profesjonalnej ochrony imprezy. 

Niewątpliwym uświetnieniem wydarzenia był koncert An-
drzeja Rybińskiego, którego mogliśmy wysłuchać dzięki hojno-
ści firmy Kiepurex.  Bez Państwa wsparcia Jarmark nie zyskałby 
tak wyjątkowej atmosfery.

Wielkie podziękowania należą się właścicielom firm: Drew-
bet i Jamar. Państwa wsparcie finansowe szczególnie ucieszy-
ło najmłodszych uczestników Jarmarku, którzy przez dwa dni 
bezpłatnie korzystali z atrakcji zapewnionych przez wesołe mia-
steczko. 

Serdeczne podziękowania kieruję również do następują-
cych firm i instytucji, bez których wsparcia i zaangażowania 
nie byłaby możliwa realizacja naszych zamierzeń i planów 
związanych z organizacją wydarzenia promującego naszą 
gminę. Są to:

•	 Ubojnia Zwierząt Rzeźnych Sp. J. Mieczysław Gwiździel, Ma-
rek Gwiździel i Leszek Konieczny z Parzymiech,

•	 Bank Spółdzielczy w Lipiu,
•	 Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego - Maskpol z Konie-

czek,
•	 Zakład Remontowo – Budowlany - Paweł Chrzan z Zimno-

wody, 
•	 Firma Produkcyjno – Usługowa Jerzy Podgórski z Albertowa,
•	 Gospodarstwo agroturystyczne „Ranczo Haflinger” z Alber-

towa,
•	 Spółdzielczy Kombinat Rolno – Spożywczy z Lipia,
•	 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Anmar” z Dan-

kowa, 

•	 Leszek Michalak Z.P.H. Ubój-Wyrób wędlin, Florianów,
•	 Halina Plaminiak Działalność Produkcyjno-Handlowa, Lipie,
•	 Koło łowieckie „Rogacz” w Kleśniskach, 
•	 Koło łowieckie „Sarna” z Lipia,
•	 Stacja paliw TANKCAR Daniela Kalek, Anna Łyźniak z Waleń-

czowa,
•	 Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Lipiu,  
•	 Artur Ślusarczyk Centrum Fotografii i Filmu „DAWROX” Lipie,
•	 Tartak Konopka Danków, 
•	 Zakład Cukierniczy Marlen Sp. J. z Szyszkowa,
•	 Joanna Słomian „Azaliowy Ogród” z Natolina,
•	 Zakład Usługowo-Produkcyjny „ Drewno – Woźniak” z Napo-

leona.

Podziękowania przekazuję firmom, które włączyły się do or-
ganizacji konkursu „Znam moją gminę”, przekazując atrak-
cyjne nagrody dla zwycięzców. Dziękuję firmom: 
•	 Drewbet Grzyb-Kotynia-Rogaczewski sp. j.,
•	 Ośrodek Rekreacyjno-Szkoleniowy Napoleon Tomasz Kaj-

kowski,
•	 Działalność Handlowa Agnieszka Kuc, Delikatesy Centrum  

z Lindowa, 
•	 Zakład Produkcji Spożywczej „Jamar” Szczepaniak Spółka 

Jawna z Albertowa, 
•	 Art-Bud Artur Kunc z Zimnowody,
•	 Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej „Troniny”,
•	 Producent bielizny „Nessa” Ewa Kotynia Danków,
•	 Stacja paliw TANKCAR Daniela Kalek Anna Łyźniak Waleń-

czów,
•	 Mini – Market Działalność Handlowo – Usługowo – Trans-

portowa Tomasz Krasiński z Lindowa, 
•	 Krawczyk Zbigniew – Stacja Diagnostyczna MAX Krzepice,
•	 Tartak Wojtyra Lipie,
•	 M-Style Magda Macoch Albertów,

Za pomoc przy organizacji Jarmarku, w szczególności zaś 
za przygotowanie pysznych regionalnych potraw na Swojski 
stół, dziękuję członkiniom Kół Gospodyń Wiejskich z Al-
bertowa, Dankowa, Lipia, Natolina, Parzymiech, Wapien-
nika, Zimnowody oraz mieszkańcom Kleśnisk, Lindowa, 
Rębielic Szlacheckich, Rozalina, Stanisławowa oraz
Szyszkowa. Pragnę również serdecznie podziękować za przy-
gotowanie pięknych wieńcy dożynkowych i udział w korowo-
dzie paniom z Kół Gospodyń Wiejskich z Albertowa, Danko-
wa, Lipia, Natolina, Parzymiech, Wapiennika, Zbrojewska  
i Zimnowody oraz mieszkańcom Rębielic Szlacheckich  
i Szyszkowa.

Szczególne podziękowania należą się członkom jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych naszej gminy, którzy wytrwale, 
od piątku do zakończenia Jarmarku, strzegli porządku i bezpie-
czeństwa zgromadzonych na imprezie. Dziękuję jednostkom 
OSP z Albertowa, Dankowa, Lindowa, Lipia, Parzymiech, 
Rębielic Szlacheckich, Szyszkowa i Zimnowody. Wszystkim 
jednostkom serdecznie dziękuję za udział w niedzielnym koro-
wodzie.

Serdeczne podziękowania składam dyrektorom, nauczy-
cielom i uczniom naszych szkół. Dziękuję także licznym wy-
stawcom.  Bez Waszej pomocy i zaangażowania Jarmark nad 
Liswartą nie zyskałby tak wyjątkowej oprawy. 

Pragnę z całego serca podziękować wszystkim występują-
cym.  To dzięki Waszym umiejętnościom nasza publiczność nie 
mogła oderwać wzroku od sceny. Dziękuję grupie Jantarki z 
Zimnowody, grupie The Adapters, jednostce OSP Lipie, Mag-
dzie Dłubak i Idze Kozackiej – uczestniczkom tegorocznej 
edycji programu Bitwa na głosy oraz członkom grupy Paranoya 
z Działoszyna. Za niedzielne występy składam podziękowania 
Młodzieżowej Orkiestrze Dętej z Lipia, zespołowi śpiewacze-
mu Czeremcha z Parzymiech, dziewczynom z grupy Stokrotka 
z Zimnowody, członkom zespołu tanecznego działającego 
przy świetlicy parafialnej w Parzymiechach, zespołowi Bława-
tek oraz grupie tanecznej  Mag – M.A.  z Kłobucka.

Składam serdeczne podziękowania za przygotowanie i zor-
ganizowanie pokazów tradycji kawaleryjskich ułanom ze Sto-
warzyszenia Pamięci 19 Pułku Ułanów Wołyńskich z Opola. 

Swoim profesjonalnym komentarzem do wszystkiego, co 
działo się podczas Jarmarku uraczył nas redaktor Zdzisław Ma-
kles z Radio Katowice, jestem mu za to ogromnie wdzięczna.

Podziękowania należą się również patronom medialnym. 
Za relacjonowanie przebiegu wydarzeń z Jarmarku nad Liswar-
tą dziękuję: TVP Katowice, Dziennikowi Zachodniemu, Gaze-
cie Kłobuckiej oraz portalom internetowym: wklobucku.pl, 
naszemiasto.pl oraz e-pajęczno.pl

Za udostępnienie działek i wszelką pomoc w organizacji 
Jarmarku dziękuję bardzo mieszkańcom Dankowa.  Dziękuję 
sołtysom i mieszkańcom całej gminy Lipie, którzy pomogli w 
przygotowaniach. 

Dziękuję Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz służbie 
medycznej za wsparcie i pomoc w czasie Jarmarku. 

 Dziękuję pracownikom Urzędu Gminy Lipie i Gminnego 
Ośrodka Kultury w Lipiu za otwartość, zaangażowanie i pra-
cę na rzecz współtworzenia wizerunku gminy. W szczególności 
chcę podziękować pani Agnieszce Kotynia, która koordynowała 
cały projekt. 

Wielkie podziękowania należą się publiczności, która tak licz-
nie przybyła na boisko sportowe w Dankowie. To właśnie dla 
Państwa zorganizowaliśmy tegoroczny Jarmark nad Liswartą 
„Dobre bo swojskie”. Cieszymy się, że byliście Państwo z nami!

                                                                                           Z poważaniem 
                                                                                           Wójt Gminy Lipie
                                                                                           Bożena Wieloch

Projekty i programy  
edukacyjne w szkołach

W placówkach oświatowych Gminy Lipie realizowane 
są obecnie trzy projekty w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działania 9.1 i 9.5  Wy-
równywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekty, o 
których mowa to: 
- „Stawiamy na Edukację” okres realizacji 01.02.2011r. do 
31.12.2012 r. – budżet projektu na lata 2011-2012 - 1.057.568,00 zł. 
- „Potrafię lepiej”- okres realizacji 01.09.2011r. do 30.06.2013 
r. – budżet projektu na lata 2011-2013 – 180.000,00 zł. 
- „Już dziś zaczynam odnosić sukces” – okres realizacji - 
01.10.2012 r. do 30.06.2013 budżet projektu na lata 2012-2013 
– 49.772,00 zł.

Od 01.09.2012 r. do 30.06.2014 r., w ramach umo-
wy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agen-
cją Programu „Uczenie się przez całe życie” o dofinansowanie 
Partnerskiego Projektu Szkół, w Zespole Szkolno – Przedszkol-
nym w Lipiu będzie realizowany program „Comenius”. 
Budżet programu na lata 2012-2014 wynosi 78.852,00 zł. 

 Głównym celem zajęć realizowanych w ramach po-
szczególnych projektów jest przede wszystkim wyrównywanie 
szans edukacyjnych oraz wszechstronny rozwój kompetencji 
kluczowych uczniów szkół Gminy Lipie. W szczególności chodzi 
o zwiększenie dostępu do dodatkowych zajęć, rozwój zdolno-
ści i zainteresowań uczniów, podniesienie umiejętności huma-
nistycznych i matematyczno -przyrodniczych, wzrost kompe-
tencji językowych i umiejętności artystycznych, podniesienie 
umiejętności czytania i pisania oraz korygowanie wad postawy 
i wad wymowy. Nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w ramach 
projektów podejmują działania umożliwiające wdrożenie pro-
cesów indywidualizacji nauczania i wychowania, kształcenia 
pozytywnych wzorców postaw i zachowań oraz zabiegają  
o poprawę jakości i efektywności nauczania. Ważne jest również 
to, że szkoły mogły dzięki temu wzbogacić się o dodatkowe wy-
posażenie, w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz 
oprogramowanie i multimedialne programy edukacyjne służą-
ce uatrakcyjnieniu prowadzonych zajęć.
- Projekty edukacyjne z EFS to inwestycja w człowieka poprzez 
rozwijanie jego talentów i umiejętności. W naszej gminie staramy 
się pozyskiwać środki unijne i inwestować w najmłodszych miesz-
kańców, bo takie działania przynosić będą owoce przez wiele lat 
– mówi Bożena Wieloch, Wójt Gminy Lipie.  

Krystyna Kuc

Wójt Gminy Lipie

dziękuje 

Państwu Alicji i Mariuszowi 
 Kleszczewskim 

oraz Państwu Ewie i Zdzisławowi  
Kotyniom 

za przekazanie działek pod budowę  
przepompowni w Dankowie
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Remont budynku Szkoły Podstawowej w Lipiu.

Do końca roku zostanie zakończony pierwszy etap remontu bu-
dynku Szkoły Podstawowej w Lipiu. Prace te będą obejmować 
wymianę obu stropów, budowę trzeciego stropu, nadbudowę  
i wymianę dachu oraz montaż stolarki okiennej. Etap ten będzie 
kosztował ok. 700.000,00 zł. 

Most w Rębielicach Szlacheckich.

Wybrano wykonawcę odbudowy mostu w Rębielicach Szla-
checkich. Firma Gestor z Częstochowy wykona prace za kwo-
tę 200.566,49 zł. Most będzie gotowy na początku grudnia. 
Remont w całości zostanie sfinansowany z dotacji pozyskanej  
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

INWESTYCJE
W okresie od lipca do września podejmowano działania ma-
jące na celu poprawę stanu infrastruktury gminnej. Prace, 
które wykonywano to: 

Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik w Lipiu.

Trwa budowa kompleksu boisk sportowych – ORLIK 2012. Prace 
przy zapleczu sanitarno-szatniowym będą trwały do listopada, 
natomiast boiska będą gotowe na początku października.

Budowa drogi dojazdowej do pól w Zbrojewsku.

Wybrano już wykonawcę, którym jest firma LARIX z Lubliń-
ca – przekazano plac budowy i w tym tygodniu rozpoczną się 
prace. Inwestycja będzie kosztowała 278.885,64 zł, w tym ok. 
100.000,00 zł będzie stanowiło dofinansowanie z Urzędu Mar-
szałkowskiego.

Droga Giętkowizna-Grabarze.

Zakończono przebudowę drogi relacji Giętkowizna-Grabarze. 
Cała inwestycja kosztowała ok 610.000,00 zł, z czego 595.926,91 
zł pochodziło z dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Z 
drogi korzystają już autobusy szkolne, dzięki tej inwestycji dro-
ga dojazdu dzieci do szkoły skróciła się o ok. 10 km. 

Budowa chodnika w Rębielicach Szlacheckich

Wykonano już remont ok. 900 m chodnika w środkowej części 
Rębielic Szlacheckich, obecnie wykonywana jest dokumentacja 
na budowę nowych odcinków chodnika - na końcu i początku 
miejscowości, budowa ta będzie realizowana w przyszłym roku. 
Remont był wykonywany przy udziale skazanych pracujących 
na rzecz Gminy Lipie.

Budowa chodnika w Lipiu.

Aktualnie jest wykonywany chodnik przy ul. Częstochowskiej 
w Lipiu - od ul. Stawowej do ul. Dolnej. Dzięki temu odcinko-
wi chodnika mieszkańcy zarówno osiedla w Lipiu, jak i Rozalina 
będą mogli bezpiecznie dojść do Szkoły, Urzędu czy też sklepów 
znajdujących się w centralnej części Lipia.  Prace są wykonywa-
ne przy udziale skazanych pracujących na rzecz Gminy Lipie. 

Fundusze zewnętrzne

Od ostatniego wydania gminnego biuletynu nastąpiły 
zmiany w kwestii pozyskiwanych funduszy zewnętrznych.  
W minionym okresie: 

•	 otrzymano dofinansowanie do budowy placu turystycz-
no-rekreacyjnego „Przystanek na szlaku” w Dankowie  - 
17.500,00 zł ze środków PROW;

•	 otrzymano dofinansowanie na remont mostu w Rębielicach 
Szlacheckich w kwocie 200.566,49 zł  z  promesy dotacyjnej 
przydzielonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

•	 Wnioski złożone o dofinasowanie w ramach PROW zostały 
pozytywnie zweryfikowane i są na etapie dalszej oceny. Są 
wśród nich wnioski na:

−	 Przełożenie wodociągu z rur AC na rury PE wraz z prze-
kładką przyłączy wodociągowych w miejscowościach 
Stanisławów, Lindów i części Julianowa – wnioskowane 
dofinansowanie  626.000,00 zł, złożono kolejny wnio-
sek na dofinansowanie pozostałej kwoty inwestycji tj. 
1.404.114,85 zł. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 

−	 Remont i przebudowę budynku Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Lipiu - wnioskowane dofinansowanie 500.000,00 zł 

−	 Remont sceny i pomieszczeń zaplecza na boisku w Parzy-
miechach – wnioskowane dofinansowanie 20.615,21 zł

−	 Wydanie folderu promocyjnego gminy – wnioskowane 
dofinansowanie 24.480,00 zł.

Remont drogi krajowej 
DK 42  

Kończą się prace remontowe na drodze krajowej DK 42 
na odcinku od km 73+197 do km 81 + 854, tj. od granic naszej 
gminy w miejscowości Kleśniska, aż do granic gminy w miej-
scowości Grabarze, w sumie ponad 8,5 km. Jak poinformowała 
GDDKiA w Katowicach, rejon w Lublińcu, zakres robót objął roz-
biórkę istniejącej warstwy ścieralnej, oczyszczenie i skropienie 
warstw konstrukcyjnych, wykonanie nowej nawierzchni i od-
tworzenie punktów referencyjnych. Zostało wykonane ozna-
kowanie poziome jezdni, obecnie trwają prace przy wykonaniu 

poboczy z destruktu bitumicznego.  Wykonawcą prac w zakre-
sie wymiany warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej jezd-
nia była firma DROG-BUD sp. z o.o. z Lubojenki, która złożyła 
najkorzystniejszą ofertę w ogłoszonym przez GDDKiA przetar-
gu.  Koszt tych robót wyniósł  2.146.664,78 zł. Prace pozostałe 
wykonywane są w ramach bieżącego utrzymania dróg. Na czas 
remontu drogi Gmina udostępniła parking przy boisku sporto-
wym w Parzymiechach na bazę dla wykonawcy.

•	 Pod koniec września został złożony wniosek na dofina-
sowanie budowy sieci dróg gminnych –ul. Dolna, Leśna, 
Topolowa, Jaworowa, Klonowa, Lipowa w Lipiu w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, dofi-
nansowanie inwestycji wyniesie do 50% kosztów. 

•	 Na liście rezerwowej wniosków oczekujących na dofinan-
sowanie w ramach RPO znajduje się wniosek na termomo-
dernizację budynku szkoły w Lindowie, wnioskowana kwota 
pomocy to 549.277,54 zł. 

•	 Złożono wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie budowy  
I etapu kanalizacji  Napoleon-Parzymiechy.

•	 Złożono wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie wymiany 
rur azbestowo-cementowych na odcinku   Napoleon-Parzy-
miechy (ul. Częstochowska).

•	 W związku z dużym zainteresowaniem spływami kajakowy-
mi na rzece Liswarcie, planowane jest złożenie wniosków 
w ramach PROW na dofinasowanie budowy infrastruktury 
okołoturystycznej w miejscowościach Danków, Troniny, Rę-
bielice Szlacheckie i Szyszków, związanej z turystyką kajako-
wą. 

Termomodernizacja 
Ośrodka Zdrowia  
w Parzymiechach

Zakończyły się prace przy termomodernizacji  
Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Parzymiechach. Za-
kres prac obejmował m.in. wymianę okien drewnia-
nych na PCV, wykonanie izolacji pionowej i docieple-
nie ścian piwnic, docieplenie ścian nadziemia wraz  
z wykonaniem wyprawy z tynku silikonowego wodozmywalne-
go, montaż drzwi aluminiowych, remont daszków nad drzwiami 
wejściowymi do budynku, wymianę instalacji odgromowej oraz 

naprawę ścian wjazdowych do garażu i obłożenie ich tynkiem 
mozaikowym. Wykonano także drobne remonty dotyczące ba-
lustrad i schodów przy wejściu głównym. Prace wykonała firma  
z Truskolas, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu 
ogłoszonym przez Zakład Opieki Zdrowotnej w Kłobucku - na 
kwotę 78.562,14 zł. Gmina Lipie dofinansowała inwestycję kwo-
tą 20.000,00 zł. 

- Cieszę się, że długo oczekiwany remont placówki został 
w tym roku zrobiony. Bardzo dziękuję Wicestaroście Powiatu Kło-
buckiego, panu Henrykowi Kiepura za wszelką pomoc związaną 
z remontem oraz Przewodniczącemu Rady Powiatu, panu Zbi-
gniewowi Pilśniakowi za podejmowane starania w tym zakresie. 
Dodam, że w następnej kolejności chcielibyśmy wykonać podjazd 
dla niepełnosprawnych i parking przy tym ośrodku. Chcę nadmie-
nić, że przygotowany został kosztorys remontu Wiejskiego Ośrod-
ka Zdrowia w Stanisławowie, w części podległej Gminie Lipie. Po-
trzebna na ten cel kwota wynosi ok. 32 tys. zł i tyle środków należy 
zaplanować w budżecie Gminy na rok 2013 – mówi Wójt, Bożena 
Wieloch.  

O remont drogi Wójt, Bożena Wieloch zabiegała już od 
początku 2011 roku.  – Inwestycja, która się właśnie kończy jest 
naprawdę duża. Pragnę serdecznie podziękować Dyrekcji GDDKiA 
w Katowicach za jej urzeczywistnienie. Jednak chcę powiedzieć, że 
dalej będę zabiegać o to, aby przy tej drodze były również chodniki, 
ponieważ bezpieczeństwo mieszkańców jest dla mnie najważniej-
sze – mówi Wójt, Bożena Wieloch. 

Agnieszka Kotynia

Agnieszka Kotynia

Dariusz Kubicki,  Krzysztof  Sobera
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ale bez odpowiednich zmian w ich dochodach. Projekt zakłada 
zwiększenie dochodów JST, poprzez m.in. zwiększenie udzia-
łów samorządów w podatku dochodowym od osób fizycznych 
z 39,34% do 48,78, przywrócenie zapisu o rekompensowaniu 
zmian ustawowych w dochodach własnych JST oraz wprowa-
dzenie ekologicznej części subwencji ogólnej dla gmin, na tere-
nie których znajdują się obiekty i obszary o szczególnych walo-
rach przyrodniczych, prawnie chronione. 

Z prac Rady Gminy
W okresie od lipca do września odbyły się dwie se-

sje Rady Gminy Lipie. Radni podjęli 38 uchwał, w tym: 
•	 11 finansowych,
•	 2 dotyczące nieruchomości należących do Gminy Lipie, tj. 

darowizny na rzecz OSP Albertów oraz zakupu nierucho-
mości stanowiącej drogę - ul. Parkową w Parzymiechach,

•	 19 uchwał dotyczących Statutów Sołectw,
•	 4 uchwały obejmujące pozostałą działalność Gminy,
•	 1 związaną z podziałem Gminy Lipie na okręgi wyborcze,
•	 1 uchwałę popierającą obywatelski projekt ustawy o zmia-

nie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorial-
nego.

Wartymi podkreślenia są uchwały zatwierdzające 
nowe Statuty Sołectw Gminy Lipie. Projekty Statutów zostały 
poddane konsultacjom społecznym. Konsultacje z mieszkań-
cami wszystkich miejscowości Gminy Lipie były prowadzo-
ne w okresie od 29 sierpnia 2012 r. do 14 września 2012 r. We 
wspomnianym czasie w każdym sołectwie odbyło się zebranie 
wiejskie, na którym omówiono działania Gminy w roku 2011  
i 2012, ogólną koncepcję realizacji nowej ustawy śmieciowej 
oraz omówiono wszystkie istotne sprawy dotyczące proble-
mów danych społeczności. Na każdym zebraniu wiejskim pod-
jęto dwie uchwały, pierwsza dotyczyła przeznaczenia środków 
z funduszu sołeckiego, a druga uchwalenia pozytywnej opinii 
o przyjęciu Statutu Sołectwa w brzmieniu przedstawionym do 
konsultacji. W 16 sołectwach przyjęło te uchwały jednogłośnie, 
w trzech pozostałych zwykłą większością głosów. Nowe Statuty 
Sołectw stawiają większe wymagania wobec Sołtysów, Radnych 
oraz Wójta Gminy. Zakładają, że przynajmniej raz w roku przed-
stawiciele Urzędu Gminy, Rady Gminy oraz Sołtys powinni się 
spotkać z mieszkańcami. W nowych Statutach dodano też, że 
Sołtys przynajmniej raz w roku powinien złożyć sprawozdanie 
z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim. Ko-
lejną zmianą jest to, że porządek Zebrania Wiejskiego powinien 
być konsultowany z Radą Sołecką. Generalnie zapisy zawarte w 
nowych Statutach Sołectw służą kształtowaniu społeczeństwa 
obywatelskiego, bardziej zaangażowanego w sprawy swoich 
miejscowości i bardziej poinformowanego o tym, co ich sołec-
twa dotyczy. Poprzednie Statuty Sołectw stanowiły załączniki 
do uchwały Nr IV/33/2003 Rady Gminy Lipie z dnia 7 marca 2003 
roku.

Na ostatniej sesji Rada Gminy Lipie podjęła również 
uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyj-
nych na terenie Gminy Lipie oraz warunków i zasad ko-
rzystania z tych przystanków, a także uchwałę w sprawie 
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubie-
gający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych. W trakcie posiedzenia przyjęto również uchwałę 
w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy  
o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu te-
rytorialnego. Celem popartego przez Radę Gminy projektu 
ustawy jest częściowe wyrównanie ubytków w dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego, spowodowanych wpro-
wadzeniem w latach 2005-2011 wielu zmian w ustawach, któ-
re spowodowały zmniejszenie dochodów własnych jednostek 
samorządu terytorialnego, przekazały samorządom nowe za-
dania albo rozszerzyły zakres zadań dotychczas realizowanych,

•	 sale lekcyjne: 
- stawka 30,00 zł za godzinę zegarową, 
•	 świetlice szkolne, stołówki: 
- stawka 30,00 zł za godzinę zegarową, 
•	 sale komputerowe: 
- stawka 45,00 zł za godzinę zegarową zajęć, 
•	 sklepiki szkolne: 
- powierzchnia do 15 m² - 250,00 zł miesięcznie, 
- powierzchnia od 16 m² do 30 m² - 300,00 zł miesięcznie, 
- powierzchnia powyżej 30 m² - 400,00 zł miesięcznie, 
•	 grunty: 
-  stawka 5,00 zł + podatek miesięcznie za 1m² powierzchni 

gruntu w przypadku dzierżawy gruntu, 
•	 reklama: 
- stawka 50,00 zł miesięcznie za 1m² powierzchni reklamowej. 
Powyższe stawki obejmują koszty eksploatacji pomieszczeń 
oraz energii elektrycznej, cieplnej, wody, ścieków, a  także 
koszty utrzymania porządku i  czystości oraz koszty zużycia 
wyposażenia i pomieszczeń. 

Nieodpłatnie będą udostępniane wyżej wskazane 
pomieszczenia w szczególności na: 

1)  zebrania szkolne, spotkania z mieszkańcami organizowane 
przez Wójta, Radę Gminy - będące wynikiem statutowej 
działalności tych organów,

2)   imprezy i  zabawy organizowane nieodpłatnie dla dzieci 
w  wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych 
i  gimnazjum, uczniowskie kluby sportowe oraz imprezy 
organizowane przez Radę Rodziców na rzez szkół 
prowadzonych przez Gminę Lipie oraz powierzchnie 
reklamowe, 

3)  imprezy charytatywne organizowane na rzecz mieszkańców 
naszych miejscowości. 

Przyjęta uchwała pozwala na efektywne 
wykorzystanie obiektów szkolnych oraz uzupełnienie potrzeb 
lokalnych w zakresie dodatkowych usług edukacyjnych (nauka 
języka obcego, szkolenia, kursy), sportu (gry zespołowe, zajęcia 
korekcyjne), rekreacyjnych (nauka tańca itp.) oraz innych np. 
sklepiki uczniowskie.

Wynajem lub dzierżawa 
pomieszczeń i powierzchni 

szkolnych

21 września 2012r. Rada Gminy Lipie podjęła 
Uchwałę w sprawie ustalenia opłat minimalnych za wynajem 
lub dzierżawę pomieszczeń i  powierzchni szkolnych 
w  przedszkolach, szkołach podstawowych i  gimnazjach, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipie oraz 
określenia zasad sporządzania umów zawieranych na 
okres do trzech lat, w celu korzystania z tych pomieszczeń 
i powierzchni szkolnych.

Podjęta uchwała wprowadza opłaty minimalne za 
wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni szkolnych 
w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach.   Przez 
pomieszczania należy rozumieć wszelkie pomieszczenia 
usytuowane w budynkach szkolnych wraz z wyposażeniem takie 
jak: sale gimnastyczne, stołówki, świetlice, sale komputerowe. 
Powierzchnie szkolne to z kolei boiska, place i grunty. 
Osobami upoważnionymi do wynajęcia lub wydzierżawienia 
pomieszczeń i powierzchni szkolnych są dyrektorzy placówek. 
Wynajem lub dzierżawa pomieszczeń będzie dopuszczalna 
wyłącznie w przypadku, gdy korzystanie z przedmiotu najmu 
nie koliduje z realizacją zadań szkolnych.

Ustalono następujące stawki za wynajem lub dzierżawę:
•	 sale gimnastyczne: 
- średnia sala o powierzchni od 201 m² do 400 m² - 40,00 zł za 

godzinę zegarową, 
-  mała sala o  powierzchni do 200 m² - 30,00 zł za godzinę 

zegarową, 

 Stawki opłat za  
zajęcie pasa drogowego

24-go lutego 2012 roku Rada Gminy Lipie podjęła 
uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Śląskiego z dnia 20 kwietnia 2012 
roku poz. 1740.

Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowe-
go dróg gminnych na cele niezwiązane z budową przebudową 
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury 
technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami 
lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych 
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrze-
bami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach 
innych niż wymienione w pkt 1-3.

Stawki opłat są następujące:

1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg 
gminnych, ustala się następujące stawki opłat za każdy 
dzień zajęcia:

a) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 3,00 zł,

b) przy zajęciu jezdni pow. 20% do 50% szerokości - 5,00 zł,

c) przy zajęciu jezdni pow. 50% do całkowitego zajęcia jezd-
ni - 8,00 zł.

2. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruk-
tury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się nastę-
pujące roczne stawki opłat za 1 m2  powierzchni pasa dro-
gowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umiesz-
czonego urządzenia:

a) w pasie drogowym - 20,00 zł,

b) na drogowym obiekcie inżynierskim - 150,00 zł.

3. Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budow-
lanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami 
lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam zajęcia pasa 
drogowego, ustala się następujące stawki opłat za 1 m2  po-
wierzchni:

a) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu 
handlowego lub usługowego - 0,30 zł,

b) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych 
obiektów - 0,20 zł,

c) reklamy - 1,00 zł.

Karolina Kapral

Krzysztof Sobera

Wójt Gminy Lipie
 informuje, 

że prowadzone są czynności zmierzające do 
sprzedaży  nieruchomości oznaczonych jako działka 

nr 98/10 o pow. 0,1925 ha oraz działka nr 98/11 o 
pow. 0,1921 ha, położonych w miejscowości Lindów.

Nieruchomości położone są przy drodze powia-
towej, która posiada nawierzchnię asfaltową i oświetle-
nie uliczne. Obie działki mają kształt zbliżony do prosto-

kąta. Istnieje możliwość uzbrojenia działek z uwagi na 
fakt, że w drodze przebiega sieć infrastruktury technicz-

nej, elektrycznej i wodociągowej.

W miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego dla miejscowości Lindów, wskazane działki w 
całości położone są w strefie oznaczonej symbolem RM 

MN, dla którego ustala się przeznaczenie – teren zabudo-
wy jednorodzinnej i zagrodowej.

Anna Mach
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STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO- GMINY LIPIE
KIERUNKI  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

STREFY POLITYKI PRZESTRZENNEJ
TEREN ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ

TEREN ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ I LETNISKOWEJ

TEREN ZABUDOWY ZAGRODOWEJ

TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ I JEDNORODZINNEJ

TERENY Z PRZEWAGĄ BUDOWNICTWA LETNISKOWEGO 

TERENY ZABUDOWY PRODUKCYJNEJ

TEREN USŁUG

USŁUGI Z ZIELENIĄ TOWARZYSZĄCĄ

TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ

ZIELEŃ ŁĄKOWA

CIEKI WODNE

TERENY UŻYTKOWANE ROLNICZO

TERENY CMENTARZY

WODY POWIERZCHNIOWE STOJĄCE

RZEKA LISWARTA

LASY PAŃSTWOWE

INNE LASY I ZADRZEWIENIA

PROJEKTOWANE DOLESIENIA

TEREN PROJ.ZBIORNIKA WODNEGO DANKÓW

OBJEKTY I OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ
STREFA"B"-TEREN ZAŁOŻENIA DWORSKIEGO W GRANICACH OGRODZENIA W PARZYMIECHACH

STREFA"B"-ZESPÓŁ POFOLWARCZNY MAJĄTKU PARZYMIECHY

STREFA"B" TERENY ZACHOWANYCH HISTORYCZNYCH  UKŁADÓW PRZESTRZENNYCH

STREFA "E"- EKSPOZYCJI TWIERDZY W DANKOWIE

STREFA"K"-OCHRONA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO-TERENY ZIELENI W LIPIU

STREFA "W" OCHRONY ARCHEOLOGICZNEJ

55 STREFA "OW" OBSERWACJI ARCHEOLOGICZNEJ

ALEJA STARODRZEWÓW

LASY STANOWIACE CENNE FRAGMENTY RODZIMEJ PRZYRODY

LASY GR.I OCHRONNE

REZERWAT PRZYRODY

GRANICA ZAŁĘCZAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

4 4GRANICA OTULINY ZAŁĘCZAŃSKIEGO  PARKU KRAJOBRAZOWEGO

) POMNIK PRZYRODY

OBSZARY WYSTEPOWANIA GLEB CHRONIONYCH IIIa i IIIb klasy bonitacyjnej

UDOKUMENTOWANE ZŁOŻA KRUSZYWA NATURALNEGO

FILAR OCHRONNY DLA ZŁOŻA "RĘBIELICE KRÓLEWSKIE"

ZASIĘG GÓRNOJURAJSKIEGO POZIOMU WODONOSNEGO (GZWP)

STREFA TERENÓW ZALEWOWYCH

DOLINA RZECZNA (korytarz ekologiczny)

DROGI PUBLICZNE I INFRASTRUKTURA
DROGA KRAJOWA

DROGA POWIATOWA

 DROGA GMINNA

SCIEŻKI ROWEROWE

ELEKTROENERGETYCZNA LINIA WYSOKIEGO NAPIECIA 110kV

ELEKTROENERGETYCZNA LINIA WYSOKIEGO NAPIĘCIA 15kV

% OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

!( UJĘCIA WODY

± SKALA 1:45000

OZNACZENIA FORMALNE
GRANICA GMINY

! ! GRANICA WSI

Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy jest najważ-
niejszym narzędziem kształtowania 
polityki przestrzennej samorządu. 
Studium ma za zadanie sformułowa-
nie lokalnych uwarunkowań i celów 
rozwoju, dzięki czemu staje się doku-
mentem wytyczającym ogólną polity-
kę przestrzenną gminy. 

Poprzednio opracowywa-
ny projekt studium zakładał poważ-
ny rozwój energetyki wiatrowej. 
Ponowna analiza uwarunkowań  
i ewentualnych zagrożeń spowodo-
wały jednak zmianę planowanych kie-
runków rozwoju. Obecnie położono 
nacisk na wykorzystanie ponadprze-
ciętnych walorów przyrodniczych  
i krajobrazowych oraz turystyczno 
– rekreacyjny rozwój terenów. Oczy-
wiście, aby zapewnić zrównoważony 
rozwój gminy, przeznaczono tereny 
również pod funkcje mieszkaniowe, 
produkcyjne, usługowe, rolnicze, le-
śne, infrastrukturę techniczną i komu-
nikacyjną. Lokalizację poszczególnych 
obszarów przedstawia załączona plan-
sza. Oznaczenia poszczególnych tere-
nów oraz przypisane im funkcje poka-
zano na rysunku w legendzie. Dodaj-
my, że przypisane danemu obszarowi 
różne funkcje zostaną wyodrębnione 
w miejscowych planach zagospoda-
rowania przestrzennego z wymaga-
ną w tych opracowaniach precyzją  
i stopniem uszczegółowienia.

Całość ustaleń studium 
sporządzono zgodnie z przepisa-
mi ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o  planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.  j. Dz.  U.  2012.647). 
Zaprezentowane studium jest projek-
tem, który będzie poddany opiniowa-
niu i uzgadnianiu przez szereg insty-
tucji, a następnie, o czym mieszkańcy 
Gminy Lipie zostaną powiadomieni, 
wyłożone do publicznego wglądu. Za-
kończeniem prac nad studium będzie 
jego uchwalenie przez Radę Gminy Li-
pie. - W niniejszym wydaniu biuletynu 
przedstawiamy projekt studium, aby 
mieszkańcy naszej gminy mogli zapo-
znać się z nim jeszcze przed wyłożeniem 
i zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski. 
Chcę, aby wypracowany dokument był 
efektem współpracy gminy i społeczeń-
stwa, aby mieszkańcy czynnie współ-
uczestniczyli w zarządzaniu gminą – 
mówi Wójt, Bożena Wieloch. 
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Świadczenia rodzinne  
oraz zasiłki z pomocy  

społecznej
 - sprawdź, czy masz prawo  

z nich skorzystać

24 sierpnia 2012 r. opublikowano Rozporządzenie 
Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny albo 
dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubie-
gania się o zasiłek rodzinny oraz o wysokości świadczeń ro-
dzinnych (Dz. U. z dnia 10 sierpnia 2012 r. poz. 959).

Kryterium uprawniające do świadczeń rodzinnych

Zgodnie z tym rozporządzeniem, od dnia 1 listopada 
2012 r. do dnia 31 października 2014 r. wysokość kryterium 
uprawniającego do świadczeń rodzinnych wynosić będzie 
539,00 zł na osobę.    
W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełno-
sprawne, kryterium dochodowe wynosić będzie 623,00 zł na 
osobę w rodzinie.
Uwaga: jeżeli od nowego okresu zasiłkowego 2012/2013, do-
chód rodziny w przeliczeniu na osobę przekroczy 539 zł (a gdy 
w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne – 623 zł), o kwotę 
nie większą niż wysokość najniższego zasiłku rodzinnego, 
tj. 77 zł, pomoc i tak będzie można uzyskać. Jednak rodzina 
będzie mogła skorzystać z tego wyjątku tylko wówczas, gdy  
w poprzednim okresie zasiłkowym nie przekroczyła progu do-
chodowego i otrzymywała zasiłek.

Wysokość zasiłku rodzinnego

Cytowane rozporządzenie zmieniło także wysokość 
zasiłku rodzinnego.  Od dnia 1 listopada 2012 r. wysokość za-
siłku będzie wynosiła:                                                                                                                                                                
1) 77,00 zł  na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2) 106,00 zł  na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do 
ukończenia 18 roku życia;
3) 115,00 zł  na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do 
ukończenia 24 roku życia.

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Nie ulegną zmianie kwoty dodatków do zasiłku ro-
dzinnego z tytułu:
•	  urodzenia dziecka – 1.000 zł wypłacane jednorazowo, 
•	 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego – 400 zł miesięcznie,
•	  samotnego wychowywania dziecka zdrowego, tj. bez 

orzeczenia o niepełnosprawności – 170 zł miesięcznie, nie-
pełnosprawnego, tj. z orzeczeniem o niepełnosprawności 
– 250 zł miesięcznie.

•	  kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 
do piątego roku życia – 60 zł miesięcznie, powyżej piąte-
go roku życia – 80 zł miesięcznie,

•	 rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł wypłacane jednora-
zowo,

•	 podjęcia przez dziecko nauki w szkole ponadgimnazjal-
nej na wydatki związane z zamieszkiwaniem w miejscowo-
ści, w której jest szkoła – 90 zł miesięcznie, a na wydatki 
związane z dojazdem do miejscowości, w której znajduje 
się szkoła – 50 zł miesięcznie,

•	  wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 80 zł 
miesięcznie (na trzecie i na następne dzieci).

Osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne po-
siadające gospodarstwo rolne informuje się, że w dniu 21 
września 2012 roku ukazało się obwieszczenie Prezesa Główne-
go Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego 
dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych  
z 1 ha przeliczeniowego w 2011 r. Dochód ten w 2011 r wyniósł 
2.713 zł, tj.  226,08 zł  miesięcznie (wzrost o 36,25 zł miesięcznie 
w porównaniu do roku ubiegłego).

Świadczenia z pomocy społecznej

W wyniku rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 
lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodo-
wych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej od  
1 października 2012 r. wzrosną kryteria dochodowe 
uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej. Wa-
runkiem uzyskania pomocy będzie kryterium dochodowe  
w wysokości 456 zł na osobę w rodzinie. W przypadku osób 
prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe kryte-
rium dochodowe wynosić będzie 542 zł. Wartość dochodu  
z 1 ha przeliczeniowego zostaje podniesiona z 207 zł do 250 zł.   
Jednocześnie wraz ze wzrostem samego kryterium dochodo-
wego nastąpi wzrost wysokości świadczeń w pomocy społecz-
nej. Dotyczy to m.in. zasiłków stałych i okresowych.

Zasiłek stały

Każda pełnoletnia osoba, która jest niezdolna do 
pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolna do pracy, 
może wnioskować o zasiłek stały. 

Niezdolną do pracy z powodu wieku jest osoba, któ-
ra ukończyła 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna) i nie przy-
znano jej emerytury ani renty.

Całkowicie niezdolną do pracy jest z kolei osoba, 
która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. 
Całkowita niezdolność do pracy oznacza: całkowitą niezdol-
ność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach  
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II 
grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarko-
wanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. 

Przyznanie zasiłku stałego wymaga spełnienia kry-
terium dochodowego. Osoba samotna musi wykazać dochód 
niższy niż 542 zł. Osobie pozostającej w rodzinie zasiłek sta-
ły przysługuje, jeżeli jej dochód, jak również dochód na oso-
bę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę  
w rodzinie, które od października wynosi 456 zł.  Zasiłek wy-
płaca się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym  
a dochodem osoby (lub na osobę w rodzinie). Ustawa o pomocy 
społecznej przewiduje zakaz łączenia zasiłku stałego z niektóry-
mi świadczeniami z ubezpieczenia społecznego. Osobie, której 

przyznano emeryturę lub rentę za okres, za który wy-
płacono zasiłek stały, ZUS wypłaci świadczenie pomniejszone 
o kwotę odpowiadającą wysokości wypłaconych za ten okres 
zasiłków.

Zasiłek okresowy

Świadczenie przysługuje osobie, która znalazła się  
w trudnej sytuacji ze względu na szczególne okoliczności. Przy-
znanie zasiłku okresowego, podobnie jak zasiłku stałego, uza-
leżnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Jego be-
neficjentem może być osoba samotnie gospodarująca i rodzina.   

Zasiłek przysługuje ze względu na szczególne oko-
liczności, tylko przykładowo wymienione przez ustawę (dłu-
gotrwała choroba, bezrobocie czy niepełnosprawność). Każda 
trudna sytuacja, połączona z niemożliwością jej samodzielnego 
przezwyciężenia uprawnia do otrzymania tego świadczenia. 
Zasiłek nie może być niższy niż 50 % różnicy między kryte-
rium dochodowym osoby samotnie gospodarującej tj. 542 zł  
a dochodem tej osoby oraz między kryterium dochodowym ro-
dziny (liczba osób w rodzinie x 456 zł) a jej dochodem.

W jaki sposób sprawdzana jest sytuacja rodziny

Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej prze-
prowadza rodzinny wywiad środowiskowy, aby ustalić sytuację 
osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową rodziny. Wywiad 
przeprowadza się w ciągu 14 dni roboczych od złożenia wnio-
sku o świadczenia. Podczas wywiadu pracownik socjalny wypeł-
nia kwestionariusz. Będzie musiał w nim podać przyczyny wy-
stąpienia z wnioskiem o pomoc. Dlatego zapyta się o problem,  
z którym zmaga się rodzina. Podczas wywiadu trzeba złożyć 
m.in. dokumenty potwierdzające wysokość dochodu w rodzinie 
oraz oświadczenie o stanie majątkowym.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich form 
pomocy można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu lub pod nr tel. 
34/3188032 do 35 wew.51,52,54.

Dofinansowanie z GKRPA
W listopadzie 2012 r. ogłoszony zostanie konkurs 

ofert na realizację zadania własnego gminy zawartego w 
programie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych w zakresie wspierania i upowszechniania kul-
tury fizycznej, promocję zdrowego i trzeźwego stylu życia 
oraz działalność profilaktyczną w Gminie Lipie na rok 2013.

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

Celem konkursu będzie wyłonienie i finansowanie zadań 
z zakresu m.in.:

•	 prowadzenia działalności profilaktycznej;
•	 upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
•	 organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

z Gminy Lipie;
•	 ochrony dóbr kultury i tradycji.
Szczegóły dotyczące konkursu zostaną zamieszczone 

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lipie http:/bip.lipie.
akcessnet.net, na stronie internetowej www.lipie.pl  oraz na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Gminy, po uchwaleniu projektu budżetu 
Gminy Lipie na rok 2013 (po 15 listopada 2012 r.).

Maria Kotala

Najbezpieczniejsze gospo-
darstwo rolne w regionie

18 lipca 2012r. Wojewoda Śląski - Stanisław Dąbro-
wa, Starosta Powiatu Kłobuckiego - Roman Minkina, Wice-
starosta Kłobucki - Henryk Kiepura, pracownicy KRUS oraz 
Wójt Gminy Lipie - Bożena Wieloch, odwiedzili gospodar-
stwo rolne państwa Joanny i Artura Słomianów. Gospodar-
stwo z Natolina w wojewódzkiej edycji ogólnopolskiego kon-
kursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, nad którym patronat 
objął Prezydent RP Bronisław Komorowski, zdobyło trzecie miej-
sce. Wcześniej w edycji regionalnej uplasowało się na miejscu 
pierwszym. 

W konkursie mającym na celu wyłonienie najbezpiecz-
niejszych gospodarstw oceniano spełnienie warunków bezpie-
czeństwa i higieny pracy, stan profilaktyki przeciwpożarowej 
oraz estetykę obejścia.  Gospodarstwa zgłoszone do konkursu 
zostały ocenione m.in. pod kątem ładu i porządku w obrębie 
podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, stanu budynków in-
wentarskich i gospodarczych, wyposażenia maszyn i urządzeń, 
warunków obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich oraz 
stanu środków ochrony osobistej i odzieży roboczej. - Cieszę 
się, że najbezpieczniejsze gospodarstwo w regionie i jedno z naj-
bezpieczniejszych w województwie znajduje się na terenie naszej 
gminy. Chciałabym, aby dobre praktyki z zakresu bezpieczeństwa 
i higieny pracy, które są Państwa udziałem stały się standardem  
i służyły każdemu rolnikowi – mówiła Wójt, Bożena Wieloch pod-
czas wizyty w zwycięskim gospodarstwie.

Agnieszka Plaminiak

Agnieszka Kotynia
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we wsi Rozalin, organizacja Majówki w roku 2013 oraz organi-
zacja Dożynek w roku 2013; Stanisławów  [12.235,54 zł]: re-
mont i modernizacja drogi gminnej dojazdowej do przedszkola  
i cmentarza-utwardzenie tłuczniem; Szyszków [10.539.53 zł]: 
wykonanie oświetlenia przy drodze asfaltowej od Szyszkowa 
do Rębielic Szlacheckich; Wapiennik [12.162,86 zł]: wymiana 
instalacji wodnej, sanitarnej oraz prace remontowe w toaletach 
Sali spotkań wiejskich w Wapienniku; Zbrojewsko [10.660,67 
zł]: opracowanie projektu i zakup kostki brukowej oraz obrze-
ży na budowę chodnika; Zimnowoda [18.510,80 zł]: zakup 
mundurów bojowych dla jednostki OSP Zimnowoda, remont  
i wyposażenie świetlicy w Zimnowodzie przeznaczonej na miej-
sce spotkań mieszkańców; Giętkowizna - nie złożono wniosku; 
Brzózki -wartość funduszu zostanie uwzględniona w wydatkach 
gminnych na remont i modernizację drogi przez Brzózki w 2014r. 

Na co przeznaczamy fun-
dusz sołecki w 2013 roku?

Fundusz sołecki odgrywa ważną rolę w ożywieniu 
środowiska lokalnego poprzez umożliwienie mieszkańcom 
danego sołectwa decydowania o sposobie jego przeznacze-
nia. Środki te są środkami budżetu gminy, które rada gmi-
ny może przekazać w drodze uchwały do rozdysponowania 
przez poszczególne sołectwa. Środki funduszu można prze-
znaczyć na realizację tych przedsięwzięć, które są zadania-
mi gminy i służą poprawie warunków życia mieszkańców 
oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środki funduszu 
mogą być również przeznaczone na pokrycie wydatków na 
działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywio-
łowej. Przypomnijmy, że warunkiem przyznania środków  
z funduszu sołeckiego jest złożenie przez sołectwo do wójta 
gminy, do 30 września roku poprzedzającego dany rok bu-
dżetowy, wniosku uchwalonego na zebraniu. 

Ustalona wartość funduszu sołeckiego na rok 2013 
dla wszystkich sołectw Gminy Lipie wynosi 243.039,08 zł.  
Kwota ta została wyliczona na podstawie wzoru wskazanego 
w ustawie o funduszu sołeckim, przy liczbie mieszkańców po-
szczególnych sołectw wg stanu na 30.06.2012 r. Poniżej przed-
stawiamy kwoty funduszu sołeckiego wyliczone dla po-
szczególnych sołectw Gminy Lipie oraz zadania, na których 
realizację mieszkańcy zdecydowali się przeznaczyć przy-
znane środki: Albertów i Chałków [14.125,39 zł]: remont  
i wyposażenie pomieszczenia przy remizie OSP Albertów, 
przeznaczonego na miejsce spotkań mieszkańców; Danków  
i Troniny [18.971,15 zł]: rozbudowa linii oświetlenia ulicznego  
w miejscowości Danków i Troniny; Grabarze [7.801,67 zł]: 
zakup blachy, rynien oraz elementów obróbki blacharskiej  
i materiałów montażowych niezbędnych do wymiany dachu 
budynku dawnej szkoły, obecnie miejsca spotkań mieszkań-
ców miejscowości Grabarze; Julianów [10.079,18 zł]: utwar-
dzenie podłoża tłuczniem na działce nr 98/1 pod plac ma-
newrowy przy cmentarzu; Kleśniska [16.596,73 zł]: remont  
i wyposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej ”miejsce spotkań 
lokalnej społeczności” w remizie OSP; Lindów [10.563,76 zł]: 
utwardzenie placu tłuczniem na działce nr 98/12 pod miejsce 
parkingowe przy gminnej drodze dojazdowej do przedszkola  
i cmentarzafhgjgfcyjhigfugujghgggghgh; Lipie [24.228,80 zł]: 
zorganizowanie i urządzenie placu zabaw dla dzieci przy Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym w Lipiu: Napoleon [7.268,64 zł]: 
dofinansowanie do budowy kanalizacji w miejscowości Napole-
on: Natolin [10.491,07 zł]: remont i modernizacja pomieszczeń 
w budynku strażnicy, mających charakter świetlicy wiejskiej  
i miejsca spotkań społeczności (wymiana okien, drzwi uzupeł-
nienie tynków, wylewki oraz położenie wykładziny, zakup stoli-
ków itp.),zakup huśtawki drewnianej podwójnej dla młodszych 
dzieci na plac zabaw.; Parzymiechy [21.321,34 zł]: adaptacja 
kuchni przy świetlicy spotkań wiejskich w remizie OSP i wypo-
sażenie jej w naczynia i sprzęt kuchenny, wykonanie chodnika 
z kostki łączącego budynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
oraz wyposażenie stołówki i szatni; Rębielice Szlacheckie 
[16.160,61 zł]: budowa chodnika na odcinku drogi nr 2008S 
od Nr 1 do Nr 12 i od Nr 96 do końca wsi, konserwacja, malo-
wanie i zabezpieczenie urządzeń na plac zabaw przy szkole.; 
Rozalin [7.607,84 zł]: budowa chodnika przy drodze gminnej 

Jadwiga Przybylska

Co czeka mieszkańców  
po wprowadzeniu nowej 

ustawy śmieciowej?
 1 stycznia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia  
1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy 
na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi, do 1 lipca 2013r. 

        Jak będzie działał nowy system gospodarki odpadami 
w naszej gminie?

Po pierwsze Rada Gminy ustali stawkę i sposób naliczania 
opłaty za odbieranie odpadów, a także tryb, sposób i częstotli-
wość jej wnoszenia - stosowne informacje w tej sprawie podamy 
w kolejnych wydaniach naszej gazety. Stawka będzie zależała 
od: liczby mieszkańców lub od powierzchni nieruchomości lub 
od ilości zużytej wody lub będzie stawką ryczałtową dla danego 
gospodarstwa domowego (opłata za pojemnik). Rada Gminy 
wybierze jeden spośród ww. rodzajów opłat. Opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi zostaną określone uchwa-
łą Rady Gminy i będą jednakowe dla wszystkich mieszkańców. 
Uchwałą zostaną też określone opłaty, które będą pobierane 
od właścicieli posesji niezamieszkałych np. sklepów, zakładów 
fryzjerskich, zakładów krawieckich, domów letniskowych itp. 
Opłata będzie zawierała koszty zbierania, odbioru, transportu, 
odzysku i unieszkodliwiania. Opłata za odpady komunalne od 
gospodarstw domowych, w których segreguje się śmieci będzie 
niższa.  Dodajmy, że mieszkańcy naszej gminy skłaniają się do 
wyboru wariantu opłaty „od liczby mieszkańców”, co wynika  
z prowadzonych konsultacji społecznych. 

Zalety nowego systemu to: odbiór wszystkich śmieci za jedną 
stawkę, niższe rachunki dla segregujących oraz brak konieczno-
ści zawierania samodzielnie umów z firmą zajmującą się wywo-
zem odpadów ponieważ tym zajmie się Gmina, która w drodze 
przetargu wybierze przedsiębiorcę, który zajmie się odbiorem 
odpadów z naszej posesji. Dzięki zmianom w gospodarce od-
padami komunalnymi, mamy dużą szansę pożegnać się z niele-
galnymi wysypiskami w lasach i jeszcze bardziej upowszechnić 
sortowanie odpadów.

Wchodząca w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach uściśla, na jakich zasadach będzie mogła 
odbywać się kontrola gospodarstw domowych w zakresie pra-
widłowej gospodarki odpadami. Pracownik urzędu gminy lub 
kontroler wraz z rzeczoznawcą będzie mógł wejść na naszą po-
sesję od godz. 6.00 do 22.00 i poza sprawdzeniem czy na przy-
kład piec jest nie opalany niedozwolonymi odpadami, trzeba się 
będzie wylegitymować pisemną umową na wywóz odpadów 
komunalnych i nieczystości płynnych. Urzędnik będzie mógł też 
zażądać dowodów uiszczenia opłat za te usługi. Kto ich nie bę-
dzie miał może się liczyć z mandatem.

Wszystkie informacje związane z nowym systemem gospodarki 
odpadami komunalnymi będą umieszczone na stronie Urzędu 
Gminy Lipie www.lipie.pl oraz opublikowane w biuletynie „Na-
sza Gmina”.

Uwaga:   Do czasu przejęcia obowiązków w zakresie gospo-
darki odpadami przez gminę, mieszkańców nadal obowiązują 
umowy, które zawarli z firmami odbierającymi odpady komu-
nalne.  

•	 jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew 
rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru 
zabytków;

•	 które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istnieją-
cych obiektach budowlanych;

•	 które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz ko-
lejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;

•	 w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych;
•	 które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwali-

fikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego na cele budowlane;

•	 z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogro-
dów działkowych i z zadrzewień, w związku z zabiegami pie-
lęgnacyjnymi drzew i krzewów;

•	 które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn 
niezależnych od posiadacza nieruchomości;

•	 topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wy-
sokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, je-
żeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym 
drzewami innych gatunków;

•	 jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt  
i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk 
przyrodniczych;

•	 z grobli stawów rybnych;
•	 jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem: 

koryt cieków naturalnych, wykonywaniem  i utrzymaniem 
urządzeń wodnych, kształtowaniu zasobów wodnych oraz 
ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do 
wykonania i utrzymania tych urządzeń.

Co powinien zawierać wniosek?
−	 oznaczenie urzędu i wnioskodawcy, przy czym, jeśli nie jeste-

śmy właścicielem (a na przykład dzierżawcą) musimy ozna-
czyć również właściciela, oraz przedstawić jego zgodę na 
usunięcie drzew;

−	 tytuł prawny władania nieruchomością, na której rosną drze-
wa i krzewy w formie załącznika;

−	 nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
−	 obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130cm;
−	 przeznaczenie terenu, na  którym rosną drzewa i krzewy;
−	 przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzew lub krze-

wów.
Do wniosku należy załączyć:
−	  dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
−	 zgodę właściciela, jeśli wnioskodawca nim nie jest;
−	 szkic sytuacyjny;
−	 inne : np. zdjęcia chorego / uszkodzonego drzewa/. 
 Dokumenty można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Lipie.
Procedura
Po otrzymaniu naszego wniosku uruchamia się procedura wy-
dania zezwolenia. Wiąże się ona z przeprowadzeniem „wizji lo-
kalnej”. Nie należy się dziwić zapowiedziom wizyty urzędników, 
którzy przyjdą zmierzyć i obejrzeć drzewo, które chcemy usu-
nąć. Decyzję otrzymuje się w ciągu miesiąca
Uwaga - Wycięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia grozi 
wysokimi karami! 

Jak zgodnie z prawem  
wyciąć drzewo?

 Wycinanie drzew i krzewów rosnących na terenie 
naszych nieruchomości wymaga uzyskania zezwolenia, po 
które należy zgłosić się do urzędu gminy. Od tej zasady są 
jednak wyjątki. 
Uzyskania zezwolenia nie wymaga usuwanie drzew:
•	w lasach ponieważ tam obowiązują inne normy; 
•	owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nierucho-
mości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku 
narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobję-
tych ochroną krajobrazową; 
•	na plantacjach drzew i krzewów (w sadach); 
•	młodszych niż 10- lat.
Opłata za wycięcie drzewa

Ustawa o ochronie przyrody mówi o tym, że posiadacz 
nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krze-
wów, jeżeli na ich usunięcie wymagane jest zezwolenie.  
W niektórych sytuacjach, nawet jeśli wycięcie drzewa wymaga 
pozwolenia, nie zawsze wiąże się to z koniecznością uiszczenia 
opłaty. Przede wszystkim dotyczy to usunięcia drzew z terenu 
nieprzeznaczanego na działalność gospodarczą. Ponadto opła-
cie nie podlega wycinka drzew chorych i zagrażających bezpie-
czeństwu ludzi i mienia.
Opłata za usunięcie drzewa to iloczyn następujących wartości:
•	 stawki za 1 cm obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 

cm (zależnej od gatunku drzewa);
•	 obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm;
•	 współczynnika różnicującego stawki w zależności od ob-

wodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm.
Zgodnie z ustawą zwolnione od opłaty jest wycinanie 
drzew:
•	 na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
•	 na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na 

cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodar-
czej;

Mieczysław Kobiela

Ewa Wieloch
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 Na półkoloniach dzieci nauczyły się wielu rzeczy, które 
na pewno przydadzą się im w przyszłości.  Dowiedziały się 
przede wszystkim, co to samodzielność, ale i dobra współpraca 
w grupie. Dzięki półkoloniom wykształcili w sobie umiejętność 
nawiązywania znajomości i rozwiązywania konfliktów.  
Na zakończenie wypoczynku wszystkie dzieci otrzymały 
pamiątkowy dyplom i wyprawki szkolne   ufundowane przez 
Związek Młodzieży Wiejskiej z Warszawy. Pobyt na półkoloniach 
dla większości dzieci był jedyną okazją do zorganizowanego 
wypoczynku. 

 Realizacja tej akcji nie mogłaby być możliwa bez 
pomocy innych osób. Chciałbym podziękować Funduszowi 
Składowemu Ubezpieczeń Społecznych Rolników, pani Wójt 
Gminy Lipie - Bożenie Wieloch, Dyrektorowi i pracownikom 
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu, firmie Działalność Usługowo-
Handlowa Halina Plaminiak,   Zakładowi Produkcji Spożywczej 
Jamar z Albertowa, panu Ludwikowi Cieślińskiemu, właścicielowi 
piekarni „U Ludwika”, panu Zbigniewowi Bystrzkowskiemu – 
radnemu Gminy Lipie, panu Jackowi Majchrzakowi – sołtysowi 
miejscowości Lipie i jednocześnie Przewodniczącemu Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pani 
Agnieszce Plaminiak – pracownikowi Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej Gminy,   a także panu Jarosławowi 
Jędrysiakowi – redaktorowi portalu internetowego w.klobucku.
pl. Wielkie podziękowania za zapewnienie wyżywienia 
dzieciom należą się paniom: Ewie Troczka, Agacie Juszkiewicz, 
Beacie Zmorek oraz Joannie Troczka i Kamili Mazurek.   Chcę 
podziękować także wychowawcom półkolonii paniom 
Małgorzacie Cieśla i Małgorzacie Ignasiak – Sitek oraz panu 
Krzysztofowi Troczka. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się 
do powstania i organizacji wypoczynku.                     

Półkolonie w naszej gminie
Pewien dobrze znany pedagog, noszący sławne 

nazwisko – Janusz Korczak, napisał artykuł, który ukazał się w 1900 
roku. Napisał tam pewne godne uwagi zadanie, które pozwolę 
sobie zacytować: „Dziecko uznane zostało za człowieka, za istotę, 
z którą trzeba się liczyć, której nie wolno wieść na smyczy, lecz 
należy kierować nią umiejętnie, z rozwagą, wysiłkiem umysłu 
uczucia i woli”. W związku z obchodami Roku Korczakowskiego, 
dla dzieci i młodzieży z terenu Parafii Danków i okolic 
w naszej gminie odbyły się półkolonie. Wypoczynek 
zorganizował Parafialny Klub Sportowy św. Stanisław Danków 
przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu i pomocy 
Urzędu Gminy Lipie. Półkolonie doszły do skutku dzięki owocnej 
współpracy ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej z siedzibą  
w Warszawie, który dofinansował wypoczynek. Organizacja 
półkolonii była dużym przedsięwzięciem. Akcja objęła swoim 
zasięgiem 56 dzieci.

Program półkolonii był bardzo urozmaicony. 
Zawierał elementy edukacyjne, propagujące między innymi 
wartości przyjaźni i prawidłowych relacji międzyludzkich.  
W programie ujęte zostały zajęcia integracyjne i wychowawczo-
profilaktyczne, wycieczki turystyczno-krajoznawcze i spotkania 
z ciekawymi ludźmi. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się 
również zajęcia sportowe na kompleksie boisk sportowych 
w Lipiu, m.in. drużynowe rozgrywki w piłkę nożną, piłkę 
siatkową, mini piłkę nożną, badmintona i ringo. Niedzielny czas 
był poświęcony zwiedzaniu zabytków gminy Lipie. Koloniści 
oglądali ruiny zamku Warszyckiego, poznali związane z nim 
legendy, zwiedzali Drogę Krzyżową oraz uczestniczyli w Mszy 
Świętej w Sanktuarium Matki Bożej  w Dankowie. Było też wiele 
innych niespodzianek. Furorę wiodło pływanie na kajakach  
w Ostrowach nad Okszą. Całodniowy pobyt na obiekcje i wodne 
atrakcje pod opieką wykwalifikowanych ratowników oraz piknik 
na terenie rekreacyjno – sportowym sprawiły dzieciom dużo 
radości. W trakcie kolonii był także rajd rowerowy do Krzepic, 
wyjazdy na pływalnię oraz warsztaty dziennikarskie w Redakcji 
Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Koloniści wzięli udział  
w zajęciach plastycznych, spotkaniach z policjantem  
i pielęgniarką a także w kursie pierwszej pomocy. Była też 
dyskoteka. Nie bez znaczenia jest fakt, że zamiast przed 
komputerem, dzieci spędziły wakacje na świeżym powietrzu, 
wśród rówieśników. 

 Szanowni Dyrektorzy, 
	 Nauczyciele,	Pracownicy	Oświaty,
 Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Po zasłużonych wakacjach rozpoczyna się nowy rok szkolny 2012/2013. Jest to ważne wydarzenie dla każdego ucznia, rodzica 
i nauczyciela, ale także i dla mnie, Wójta Gminy Lipie.   Nowy rok szkolny to nowe inwestycje w każdego ucznia, to także nowe nadzieje, 
wyzwania i oczekiwania.

Drodzy Uczniowie, głęboko wierzę, że nie zabraknie Wam sił do odkrywania wiedzy, realizacji pasji i pogłębiania zaintere-
sowań. Jestem przekonana, że podołacie nowym wyzwaniom, że będziecie stawiać sobie ambitne cele, a ich konsekwentna realizacja 
zaowocuje wieloma sukcesami. Życzę Wam, z całego serca, aby wiedza była dla Was źródłem mądrości i satysfakcji. Liczę na Wasze 
zaangażowanie w zdobywaniu wiedzy i mam nadzieję na wysokie wyniki sprawdzianu i egzaminów gimnazjalnych.

    Drodzy Nauczyciele, to na Was spoczywa ciężar odpowiedzialności za przyszłość dzieci i młodzieży. To Wy codziennie podej-
mujecie trud kształcenia młodych serc i umysłów. Wierzę, że Wasz upór, oddanie i zaangażowanie prowadzić będą do jeszcze lepszych 
wyników nauczania, które będą powodem do satysfakcji i spełnienia zawodowego, a także radości i optymistycznego nastawienia  
w każdym dniu.

Wszystkim Wam, którzy tworzycie społeczność naszych gminnych szkół, życzę wszelkiej pomyślności, zrealizowania wielu 
szczytnych celów, radości i satysfakcji.  Życzę także cierpliwości, zdrowia oraz wiary we własne siły. Pamiętajcie, że po okresie wytrwa-

łej pracy na pewno nadejdzie czas zasłużonego odpoczynku i znowu będą wakacje.
                                                      Z wyrazami szacunku

                                                      Bożena Wieloch 
                                                     Wójt Gminy Lipie

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2012/2013
1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2012 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2012 r.
3. Ferie zimowe 11 – 24 lutego 2013 r. województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2013 r.
5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 28 czerwca 2013 r. Ferie letnie 29 czerwca - 31 sierpnia 2013 r.
6. Ważne egzaminy
sprawdzian szóstoklasisty - 4 kwietnia 2013 r.
egzamin gimnazjalny: 

−	 część humanistyczna - 23 kwietnia 2013 r. (wtorek), 
−	 część matematyczno-przyrodnicza - 24 kwietnia 2013r. (środa), z języka obcego – 25 kwietnia 2013 r. (czwartek)

7. Dni „dyrektorskie”
W roku szkolnym 2012/2013 dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych (dodatkowymi tzw. „dyrektorskimi”) w szkołach, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Lipie będą następujące dni:
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lipiu
Szkoła Podstawowa:

1. 02.11.2012 r. 
2. 04.04.2013 r. 
3. 24,25.04.2012 r. 
4. 02.05.2013 r. 
5. 31.05.2013 r. 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lindowie
1. 02.11.2012 r. 
2. 04.04.2013 r. 
3. 02.05.2013 r. 
4. 31.05.2013 r. 

Gimnazjum:
1. 02.11.2012 r. 
2. 04.04.2013 r. 
3. 23, 24, 25. 04. 2013 r. 
4. 02.05.2013 r. 
5. 31.05 2013 r. 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rębielicach Szlacheckich
1. 02.11.2012 r. 
2. 04.04.2013 r. 
3. 02.05.2013 r. 
4. 08.05.2013 r. 
5. 31.05.2013 r. 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Parzymiechach
Szkoła Podstawowa:                               

1. 02.11.2012 r. 
2. 04.04.2013 r.  
3. 24,25.04.2013 r.
4. 02.05.2013 r.
5. 31.05.2013 r. 

Gimnazjum:
1. 02.11.2012 r. 
2. 04.04.2013 r.
3. 23 – 25.04.2013 r.
4.  02.05.2013 r. 
5. 31.05.2013 r. 

   ks. Tomasz Kośny - główny koordynator półkolonii

                     Szanowni Państwo

 Uprzejmie informuję, że w miesiącu październiku ukaże 
się bogato ilustrowana książka, poświęcona życiu  

i działalności śp. Ks. Czesława Chwała.

 Książkę będzie można nabyć u sołtysów, w szkołach  
a także koło cmentarza w dniu  1 listopada. Liczę na zaintereso-

wanie książką o naszym wspaniałym Duszpasterzu.

Jadwiga Kurzelewska-Pietrzak

Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mogą ubiegać się o stypendium 
w ramach projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - IV edycja” 

„Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - IV edycja” jest projektem systemowym Samorządu Województwa Śląskiego re-
alizowanym przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w 
systemie oświaty, Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.Zarząd Województwa Śląskiego 
Uchwałą Nr 2551/187/IV/2012 oraz Uchwałą Nr 2552/187/IV/2012 z dnia 18 września 2012r. zatwierdził wzory dokumentów nie-
zbędnych do realizacji projektu systemowego Nauka drogą do sukcesu na Śląsku – IV edycja oraz wyznaczył termin naboru wniosków 
o przyznanie stypendium na okres od 24 września 2012r. do 05 listopada 2012r. 

Szczegóły informacji o projekcie oraz wzory dokumentów znajdują się na stronie www.efs-stypendia.slaskie.pl
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XXXIV Ogólnopolski 
Trzeźwościowy Bieg  

Jesienny im. red. Tomasza 
Hopfera

301 zawodników wzięło udział w tegorocznym Bie-
gu Hopfera.  W sobotę, 29.09.2012r., na mecie w parku w Pa-
rzymiechach stanęło 157 dorosłych uczestników zawodów 
oraz 144 z grupy dzieci i młodzieży. 

XXXIV edycję Biegu uroczyście otworzyła Wójt Gminy 
Lipie, Bożena Wieloch, życząc wszystkim zawodnikom sukcesów 
i radości ze sportowej rywalizacji. Organizatorami tegorocznej 
sportowej rywalizacji byli: Ognisko TKKF „Zryw”, działające przy 
Ośrodku Terapii Uzależnień Sp. z o.o. w Parzymiechach i Urząd 
Gminy Lipie, który dofinansował wydarzenie kwotą 15tys. zł. We 
współorganizację włączyli się KS „Sokół” Parzymiechy oraz Ośro-
dek Terapii Uzależnień Sp. z o.o. w Parzymiechach. 

Biegi dzieci i młodzieży rozpoczęły się o godz. 
10.30. Dla przedszkolaków przewidziano bieg na 50 m, dla 
uczniów klas I i II na 200 m, dla klas III i IV na 500 m, dla klas 
V i VI na 1.100 m oraz dla uczniów gimnazjów na 1.100 m. Bie-
gi przeprowadzono oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Bieg 
główny wystartował o godz. 11.00. W biegu tym, podobnie 
jak w Nordic Walking, mogła uczestniczyć każda osoba, która do 
dnia 29 września 2012 r. ukończyła 16 lat. Bieg główny odbył się 
na trasie 10 km, podobnie jak Nordic Walking, choć w tej dyscy-
plinie wcześniej planowano dystans 5 km.

W  klasyfikacji generalnej biegu głównego za trzy 
pierwsze miejsca przewidziane były nagrody pieniężne, dla 
trzech najlepszych miejsc w pozostałych klasyfikacjach i konku-
rencjach – przewidziano nagrody rzeczowe oraz statuetki me-
dale i dyplomy. Nagrody wręczali: Michał Mikołajczyk – dyrektor 
biegu, Witold Pawłowski – propagator biegania po zdrowie i je-
den z twórców Biegu Jesiennego oraz Karol Żerdziński - główny 
sędzia biegu. 

Wyniki XXXIV Biegu Jesiennego:

Przedszkole – dziewczęta:
1. Agata Langer  - Rębielice Szlacheckie
2. Stella Karkusińska - Sosnowiec
3. Izabella Karbowska - Rębielice Szlacheckie
Przedszkole – chłopcy:
1. Bartosz Kiepura - Złochowice
2. Jakub Zyna  - Krzepice - Kuźniczka
3. Dominik Mazik - Rębielice Szlacheckie
Klasy I-II SP – dziewczęta:
1. Olga Droś  - Starokrzepice
2. Agnieszka Majchrzak - Lindów
3. Nadia Jagielska - Kłobuck
Klasy I-II SP – chłopcy:
1. Jakub Krugiełka - Lindów
2. Radosław Tobiasz - Rębielice Szlacheckie
3.(ex) Jakub Pawlak - Lindów
3.(ex) Kacper Kulej - Krzepice

Klasy III-IV SP – dziewczęta:
1. Julia Pyrak  - Krzepice
2. Zuzanna Gancarek - Kłobuck
3. Oliwia Zychla  - Lipie
Klasy III-IV SP – chłopcy:
1. Kacper Szymaniak - Popów
2. Marcin Kotala  - Krzepice Kuźniczka
3. Damian Bujalski - Lipie
Klasy V-VI – dziewczęta:
1. Dominika Drumowicz - Lubliniec
2. Marta Kotynia    - Lindów
3. Katarzyna Szczepaniak  - Lipie
Klasy V-VI – chłopcy:
1. Radosław Kiepura - Złochowice
2. Karol Kubisz  - Lubliniec
3. Robert Jankowski - Lipie
Klasy I-III Gimnazjum – dziewczęta:
1. Karolina Bednarczyk - Piasek
2. Aleksandra Radosz - Piasek
3. Monika Wąwoźna - Konopiska
Klasy I-III Gimnazjum – chłopcy:
1. Michał Desperak - Opatów
2. Daniel Szajkowski - Konopiska
3. Mariusz Łyko  - Lipie
Bieg główny (10 000 m)
mężczyźni
1. Juriy Rusyuk – SK Kowel (Ukraina)   – 31:59
2. Anton Pototskiy – SK Kowel (Ukraina)   – 32:04
3. Ivan Musiyako – (Ukraina)    – 33:49 
kobiety
1. Ilona Barvanova – SK Kowel (Ukraina)  – 36:53
2. Dominika Napieraj – Żytniów    – 37:33
3. Ewa Kłosińska – AJD Częstochowa   – 41:02
Klasyfikacje wiekowe
M 16
1. Wiktor Nagirniak – (Ukraina) 
2. Daniel Woch – AJD Częstochowa
3. Łukasz Grajcar – CKS Budowlani Częstochowa
M 30
1. Tomasz Juszczak – Tarnowskie Góry 
2. Damian Sowa – LZS Rudniki
3. Tomasz Sosnowski – WKB Meta Lubliniec
M 40
1. Krzysztof Przybyła – LZS Wawelno 
2. Jakub Rutkowski – KB Spartakus Bełchatów
3. Krzysztof Głąb – NGB Kłobuck
M 50
1. Jacek Lubczyński – NGB Kłobuck 
2. Paweł Springwald – WKB Meta Lubliniec
3. Mirosław Sindera – TKKF Saturn Czeladź
M 60
1. Mirosław Suk – Zabiegani Częstochowa 
2. Zbigniew Macoch – NGB Kłobuck
3. Adam Knopik – Piotrków Trybunalski
K 16
1. Dorota Mazur – Częstochowa 
2. Małgorzata Stępień – Szczerców
3. Weronika Walencka – Rudniki
K 30
1. Mariola Sojda – Montrail RMD Team Częstochowa 
2. Dorota Kubisz – WKB Meta Lubliniec

3. Magdalena Trzepizur – Zabiegani Częstochowa
K 45
1. Barbara Jakubczyk – TKKF Saturn Czeladź 
Nordic Walking (10 000 m)
mężczyźni
1. Marek Dors – ULKS Run Podkowa Janów  – 1:04:21
2. Grzegorz Dors – ULKS Run Podkowa Janów  – 1:04:22
3. Piotr Kilan – NGB Kłobuck    – 1:08:30
kobiety
1. Aneta Kokot – Płomień Iwanowice   – 1:12:43
2. Aleksandra Radosz – ULKS Run Podkowa Janów – 1:15:51
3. Karolina Bednarczyk – ULKS Run Podkowa Janów – 1:15:53

w Gminie Lipie. Pragnę podziękować również Wójtowi Gminy Lipie, 
pani Bożenie Wieloch za dużą przychylność i zaangażowanie  
w nasze przedsięwzięcia – mówił ks. Tomasz Kośny na zakończenie 
zawodów.

- To była fajna sportowa zabawa, w której nie brakowało zaciętych 
meczy – mówił jeden z zawodników KS APN Częstochowa. - 
Zwycięstwo nie przyszło nam łatwo. Cieszymy się, że kolejny raz 
nasi przyjaciele z PKS Danków zaprosili nas na Turniej – dodał 
zawodnik z Olesna.
Zadanie „Piłkarskie Turnieje Jubileuszowe” – odbywa się pod 
patronatem Gazety Kłobuckiej oraz serwisów internetowych 
www.sport.episkopat.pl, www.sportczest.pl, www.wklobucku.
pl., www.dankow.futbolowo.pl. 

Grali o puchar św. Stanisła-
wa Kostki

 23 września 2012r., na boisku sportowym  
w Lipiu 105 młodych piłkarzy rozegrało 21 emocjonujących 
piłkarskich spotkań w ramach IV Turnieju Przyjaźni w Piłkę 
Nożną o puchar św. Stanisława Kostki. Turniej zapoczątko-
wał cykl imprez sportowych, związanych z obchodami V-le-
cia działalności Klubu Sportowego św. Stanisław Danków, 
pod nazwą „Piłkarskie Turnieje Jubileuszowe”. Patronat 
honorowy nad imprezą objęli: Katolickie Stowarzyszenie 
Sportowe RP, Krajowe Duszpasterstwo Sportowców i Urząd 
Gminy Lipie.

W rozgrywkach udział wzięło 7 drużyn (rocznik 2000 
i młodsi).  W sumie rozegrano 21 spotkań, którym sędziowali 
Krzysztof  Troczka i Tomasz Hober. Spikerem zawodów był Gmin-
ny Koordynator Sportu, Karol Żerdziński.  Najwięcej punktów 
zdobyła drużyna OKS Olesno, która została zwycięzcą turnie-
ju, tuż przed dwoma zespołami z klubu Raków Częstochowa  
z rocznika 2001. Kolejne lokaty uzyskali miejscowy PKS Dan-
ków, UKS Beniaminek Częstochowa, APN Częstochowa 
(rocznik 2002) oraz druga drużyna PKS Danków. Poza nagro-
dami drużynowymi przyznano również wyróżnienia indywidu-
alne dla Najlepszego strzelca – Zawada Marko – 7 bramek (OKS 
OLESNO), Najlepszego bramkarza – Wojciech Kuczera (Raków 
II Częstochowa), Najlepszego zawodnika – Kacper Chromiński 
(UKS Beniaminek Częstochowa), Najmłodszego zawodnika –  
Artur Cisowski (PKS Danków II), Najlepszego obrońcę – Kacper 
Tomala (Raków I Częstochowa).  Trofea zawodnikom wręczyli: 
Wójt Gminy Lipie - Bożena Wieloch, Przewodniczący Rady Po-
wiatu - Zbigniew Pilśniak,  Przewodniczący Rady Gminy Lipie - 
Tadeusz Pułka, Radny Gminy Lipie – Jarosław Łyźniak, Jacek Maj-
chrzak – Przewodniczący GKRPA, Dyrektor GOK w Lipiu - Michał 
Kabała oraz pomysłodawca i organizator Piłkarskich Turniejów 
Jubileuszowych - ks. Tomasz Kośny.
- Cieszę się, że udało się rozegrać turniej, który zapoczątkował 
nasze duże sportowe przedsięwzięcie i jubileusz.  Nie bez zna-
czenia dla organizacji przedsięwzięć, które realizujemy przez te 
lata jest wielkie wsparcie rodziców, za co im serdecznie dzięku-
ję, szczególne podziękowania należą się paniom: Ewie Trocz-
ka, Beacie Zmorek, Agnieszce Jankowskiej i Agacie Juszkiewicz.  
W imieniu całej społeczności PKS św. Stanisław Danków serdecznie 
dziękuję za pomoc trenerom, sędziom oraz sympatykom naszego
stowarzyszenia, którzy nieustannie pomagają w przygotowaniach 
tych zadań. Nie zapominamy także o wsparciu naszych sponso-
rów, którzy od lat przyczyniają się do popularyzacji piłki nożnej

Kolejne terminy nieodpłatnej zbiórki 
zużytego sprzętu i urządzeń elektrycznych 

i elektronicznych 

takich jak: telewizory i monitory, wielkogabarytowy 
sprzęt gospodarstwa domowego, (lodówki, zamrażarki, pralki 

itp.), małogabarytowe urządzenia AGD, (np. tostery, roboty 
kuchenne), elektronarzędzia, zabawki, świetlówki, sprzęt kom-

puterowy i audiowizualny

 to:

12 październik 2012r. /piątek/  

 12 grudnia 2012r. /środa/

Sprzęt prosimy o wystawić przed posesję do godz. 7.30

Zbiórka odpadów segregowanych

dla miejscowości: Danków, Zbrojewsko, Natolin, Brzózki, Zim-
nowoda, Kleśniska, Giętkowizna, Grabarze, Parzymiechy  
i Napoleon odbędzie się 24 listopada 2012r. /sobota/

dla miejscowości: Troniny, Lipie, Rozalin, Chałków, Albertów, 
Stanisławów, Wapiennik, Lindów, Julianów, Szyszków i Rębieli-
ce Szlacheckie odbędzie się 29 listopada 2012r. /czwartek/

Uwaga: Zbiórki rozpoczynają się od godz. 6.00
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Pisarz w bibliotece
Gminna Biblioteka w Lipiu zaprasza na spotkanie 

z reportażystą i dziennikarzem śledczym, Zbigniewem 
Branachem, znawcą współczesnej historii Polski. Spotkanie 
odbędzie się w listopadzie (dokładny termin zostanie 
podany już wkrótce). 
 Zbigniew Branach - wieloletni dziennikarz i reporter. 
Publikował m.in. w tygodnikach Kultura, Życie Literackie 
oraz Gazecie Polskiej. Autor kilkuset reportaży i tekstów 
publicystycznych. Laureat kilkudziesięciu prestiżowych 
konkursów reporterskich, m. in. nagrody im. W. Rzymowskiego 
oraz  Głównego Lauru w elitarnym Turnieju Reporterów 
miesięcznika Kontrasty. Współtwórca i narrator wielu reportaży 
radiowych. Autor książek: Grudniowe wdowy czekają (1990), 
Tajemnica śmierci księdza Zycha (1994), Pierwszy grudzień 
Jaruzelskiego(1998), Sam płonął i nas zapalał – próba wyjaśnienia 
zbrodni zabójstwa ks. Stanisława Suchowolca (2001), Czerwony 
parasol (2002), Oskarżony Jaruzelski i inni (2004), Piętno 
księżobójcy (2004), Mit ojców założycieli - agonia komunizmu 
rozpoczęła się w Polsce (2005), Polityka strzelania (2008), 
Zbrodnia przy Powązkowskiej (2009), Sądne dni komuny 
(2011). 

Wszystkim czytelnikom szczególnie polecam dwie 
książki naszego gościa, aktualnie dostępne w bibliotece:

,,Piętno księżobójcy’’ – to dokument na temat śmierci 
ks. Jerzego Popiełuszki, kapelana „Solidarności” i obrońcy ludzi 
pracy. Pisarz weryfikuje nowe, sensacyjne hipotezy dotyczące 
jego śmierci, raz jeszcze uświadamiając czytelnikowi, że wciąż 
mało wie o kulisach „zbrodni czterdziestolecia”. Jarosław 
Wierzchołowski tak pisze o tej książce: „Branach relacjonuje 
w sposób pasjonujący, ale też i mrożący krew w żyłach 
przygotowania do zbrodni, zatrzymanie samochodu księdza, 
pojmanie, ucieczkę Waldemara Chrostowskiego. No i oczywiście 
wszystkie przerażające szczegóły męczeństwa księdza podczas 
drogi do tamy we Włocławku. Lektura nie jest łatwa, choć 
z drugiej strony książkę czyta się jak powieść sensacyjną. 
Autor odsłania kulisy prowokacji, okrucieństw i matactw 
bezpośrednich sprawców zbrodni oraz ich przełożonych 
politycznych mocodawców. 

Z kolei ,,Zbrodnia przy Powązkowskiej”, to reportaż 
historyczny o życiu i tragicznej śmierci  ks. Stefana Niedzielaka, 
wybitnego duszpasterza i patrioty, duszpasterza AK. Księdza 
zamordowano we własnym mieszkaniu, z którego nic 
wartościowego nie zginęło. Autor  krytykuje służby specjalne, 
które mataczyły w sprawie, utrudniały trwające ponad  20 lat 
śledztwo, po to by zataić prawdę. Do tej chwili nie udało się 
ustalić sprawców tego zabójstwa, prawdopodobnie o podłożu 
politycznym. 

Zielona Linia – urząd pracy 
dostępny w domu!

Zielona Linia to pierwsze w kraju Centrum Kontak-
towe dla Klientów urzędów pracy z całej Polski.  Centrum 
umożliwia kontakt pracodawców i osób poszukujących 
pracy z urzędem pracy za pośrednictwem różnych kanałów 
dostępowych, m.in. telefonów, e-maili, formularzy interne-
towych oraz kont osobistych na portalu zamiast osobistej 
wizyty w urzędzie. Centrum jest także szerokim źródłem 
informacji o rynku pracy.

Kto może korzystać z Zielonej Linii?
Misją Zielonej Linii jest stworzenie nowej jakości  

w relacjach z bezrobotnymi i pracodawcami. Współpracując  
z pracodawcami Zielonej Linii pośredniczy w rekrutacji pra-
cowników, natomiast osoby poszukujące pracy i bezrobotni 
mogą liczyć na szeroką pomoc w zakresie wyszukiwania ofert 
pracy, szkoleń oraz upowszechniania informacji o usługach ryn-
ku pracy. 

Jak to działa? 
Specjaliści Zielonej Linii odpowiadają na pytania  

z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy, kodeksu pracy i zakładania działalności gospodarczej. In-
formują o dostępnych formach pomocy z urzędu pracy (między 
innymi tj. stypendium na kontynuowanie nauki, dofinansowa-
nie do studiów podyplomowych, staż), czy możliwości odbycia 
szkoleń finansowanych zarówno ze środków Funduszu Pracy 
jak i środków unijnych. Zielonej Linii oferuje również pomoc 
w przygotowaniu profesjonalnego cv oraz listu motywacyj-
nego.

Z konsultantami Zielonej linii można skontaktować się 
telefonicznie, dzwoniąc pod numer 19524, w godz. od 8.00 do 
18.00 w dni powszednie. Opłata wynosi jak za połączenie lokal-
ne wg taryfy operatora telefonii stacjonarnej, a z telefonów ko-
mórkowych wg taryfy operatora danej sieci. Warte podkreślenia 
jest również to, że jeżeli dzwoniący będzie oczekiwać informacji 
dotyczącej sprawy, którą zajmuje się już konkretny urząd pracy, 
to konsultant skontaktuje się z pracownikiem danego urzędu  
i uzyska dla nas stosowne wyjaśnienia. Można także napisać  
e-mail pod adres  biuro@zielonalinia.gov.pl. Do listopada pla-
nowane jest uruchomienie również czatu.   

Więcej informacji o usługach świadczonych przez 
Centrum można znaleźć na stronie: www.zielonalinia.gov.
pl.

System Zielona Linia jest realizowany w ramach projek-
tu „Zielona Linia, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb 
Zatrudnienia” i jest współfinansowany przez Europejski Fundusz 
Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Liderem projektu jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich  
w Warszawie - jednostka Ministerstwa Pracy i Polityki Społecz-
nej, partnerem – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.

Biorąc pod uwagę skalę działania Zielonej Linii oraz za-
stosowane w niej rozwiązania, a także kompleksowość i szyb-
kość udzielanych informacji, należy stwierdzić, że to nowator-
skie przedsięwzięcie w historii publicznych służb zatrudnienia 
jest niezwykle przydatne. Zachęcamy do korzystania  
z usług Zielonej linii.

Wójt Gminy Lipie

dziękuje 

firmie Antos Wojciech P.H.U. „Granirex” z Dankowa 

za podarowanie tablicy pamiątkowej z napisem Ho-
norowy Obywatel Gminy Lipie, która została umiesz-

czona na  pomniku śp. ks. Czesława Chwała
Agnieszka Kotynia

Nasza Gmina Biuletyn Informacyjny Gminy Lipie
Redakcja: Agnieszka Kotynia
Informujemy, że w biuletynie istnieje możliwość zamieszczania 
płatnych reklam i ogłoszeń. 
(kontakt: e-mail: naszagmina@uglipie.pl; 
tel. 34/318 80 32 do 35 wew. 34)

Cennik reklam:

na stronach kolorowych na stronach czarno-białych

1/8 strony - 45zł netto 1/8 strony - 35 zł netto

1/4 srony - 90 zł netto 1/4 srony - 70 zł netto

1/2 srony - 160 zł netto 1/2 srony - 120 zł netto

Joanna Guc

                       Rada Rodziców, Dyrektor oraz Nauczyciele 
                       Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipiu 
                                    serdecznie zapraszają 

 

                                                    na 

 
 
 
 
 
 
 

                     który odbędzie się w sobotę 17 listopada 2012r, 
                                      w Domu Kultury w Lipiu. 

                                 Początek imprezy godz. 1900. 

 
Oferujemy: 

Powitalny drink „muśnięcie wróżki” 

Dania gorące 

Zimna płyta 

Napoje 

Ciasta 

Inne niespodzianki 

 
                 Zapewniamy dobrą zabawę przy muzyce zespołu SVING 

       W programie magiczne wróżby andrzejkowe i przepowiednie oraz inne atrakcje 

                                Cena biletu 160 zł (od pary) 
                      Kontakt Sekretariat ZSP 34 318 – 80 – 88 

Epitafium 
Rok założenia 2003 

Zakład pogrzebowy i kwiaciarnia 

Oferujemy: 

kompleksowe usługi pogrzebowe 
duży wybór trumien oraz akcesoriów pogrzebowych 
chłodnia na życzenie klienta 
wieńce i wiązanki z kwiatów żywych oraz sztucznych 
bukiety okolicznościowe i kwiaty doniczkowe 

obsługa całodobowa, korzystne ceny do negocjacji 
 

Lipie ul. Częstochowska 184, tel. 34 318 84 13, 693520374 
epitafium.mrowiec@onet.pl 



Czeka na Państwa wiele atrakcji, m.in.:

- profesjonalne pole paintballowe
- samochody hummer i off-road
- tor quadowy
- motocykle, cross
- nauka jazdy konnej
- hipoterapia
- strzelectwo (łuki, wiatrówki)
- strzelnica laserowa
- loty samolotem
- loty paraplanem
- jazdy motorówką, na
  nartach wodnych, kole
  poduszkowcu
- survival

Organizujemy:

- imprezy integracyjne 
  dla firm i szkół
- nietypowe urodziny
- pikniki rodzinne
- sekcje tematyczne 
  dla dzieci i młodzieży
- zajęcia indywidualne

Informacje i zapisy:

Napoleon 30, gm. Lipie, woj. śląskie

tel. 510 272 495, 510 272 489

www.napoleon1.pl


