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I.

Wprowadzenie

Strategia Rozwoju Gminy Lipie stanowi podstawę do prowadzenia przez władze
samorządowe długookresowej polityki rozwoju. Dokument przedstawia sposób alokacji
zidentyfikowanych zasobów gminy przy określonych warunkach zewnętrznych. Określa
priorytetowe obszary działań oraz zestawy celów i zadań koniecznych do realizacji
zrównoważonego rozwoju.
Od uchwalenia w 2001 roku przez Radę Gminy Lipie poprzedniej Strategii nastąpiło
szereg zmian w sferze społecznej i gospodarczej. Głównym czynnikiem determinującym
wspomniane zmiany jest fakt, że rzeczywistość społeczno-gospodarcza kraju w dużym stopniu
wtopiona została w system wspólnoty europejskiej.
Niniejszy dokument będzie służył jako punkt odniesienia dla działań o charakterze
rozwojowym, podejmowanych ze środków własnych budżetu Gminy Lipie, ze środków budżetu
Unii Europejskiej oraz z innych zewnętrznych źródeł finansowania.
Treść dokumentu uwzględnia ustalenia innych dokumentów planistycznych takich jak:
Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020; Strategia Rozwoju Powiatu
Kłobuckiego; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013; Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru LGD Zielony
Wierzchołek Śląska
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I.
1. Ogólna charakterystyka gminy

Diagnoza strategiczna Gminy

Pierwszym etapem opracowania strategii rozwoju jest charakterystyka stanu istniejącego.
Etap ten polega na analizie danych charakteryzujących Gminę ze względu na jej właściwości
przestrzenne, środowiskowe, ekonomiczne i społeczne.
1.1 Położenie
Gmina Lipie położona jest w północnej części województwa śląskiego. Jest jedną z dziewięciu
jednostek samorządu terytorialnego wchodzącego w skład powiatu kłobuckiego i jedną ze 166
gmin województwa śląskiego.
Gmina Lipie sąsiaduje: od północy z gminą Działoszyn i gminą Pątnów, od zachodu - z gminą
Rudniki, od południa z gminą Krzepice i Opatów, a od wschodu – z gminą Popów. Gmina znajduje
się w bliskiej odległości od Krzepic, Kłobucka i Częstochowy.
Obszar gminy jest zróżnicowany pod względem rzeźby terenu, geologii, hydrologii i botaniki.
Według podziału fizycznogeograficznego gmina położona jest na Wyżynie Śląsko – Krakowskiej
w obrębie dwóch jednostek: Wyżyny Wieluńskiej i Obniżenia Krzepickiego. Pod względem
hydrograficznym obszar ten obejmuje dorzecze rzeki Liswarty.

1.2 Wielkość
Gmina Lipie zajmuje obszar 99,05 km², co stanowi 11,14 % powierzchni powiatu kłobuckiego.
W skład gminy wchodzi 21 miejscowości. Pod względem administracyjnym gmina podzielona jest
na 19 sołectw: Albertów, Brzózki, Danków, Giętkowizna, Grabarze, Julianów, Kleśniska, Lipie,
Lindów, Napoleon, Natolin, Parzymiechy, Rębielice Szlacheckie, Rozalin, Stanisławów, Szyszków,
Wapiennik, Zbrojewsko, Zimnowoda. Miejscowości bez statusu sołectwa to Chałków i Troniny.
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Tabela 1. Powierzchnia poszczególnych miejscowości Gminy Lipie

Albertów, Chałków

488,0112

1

2

Udział
w powierzchni
gminy (%)
4,93

Brzózki

100,9018

1

1

1,02

Danków

954,2271

1

1

9,63

Grabarze, Giętkowizna

807,6429

2

2

8,15

Julianów

286,659

1

1

2,89

Kleśniska

1293,0751

1

1

13,05

278,44

1

1

2,81

Lipie

731,4328

1

1

7,38

Łyźniaki (Troniny)

173,7886

----

1

1,75

Napoleon

159,6058

1

1

1,61

Natolin

228,3278

1

1

2,31

Parzymiechy

657,3539

1

1

6,66

Rębielice Szlacheckie

847,5017

1

1

8,56

285,331

1

1

2,88

Stanisławów

407,8457

1

1

4,12

Szyszków

232,8135

1

1

2,35

Wapiennik

1060,1442

1

1

10,70

Zbrojewsko

305,0263

1

1

3,08

Zimnowoda

605,9244

1

1

6,12

9905,0508

19

21

100

Obręb

Lindów

Rozalin

Gmina ogółem

Powierzchnia
[ha]

Liczba
sołectw

Liczba
miejscowości

Źródło: Opracowano na podstawie danych z Ewidencji gruntów i budynków – Starostwo Powiatowe w Kłobucku
(Stan na 30.09.2011r.)

Wykres 1. Powierzchnia poszczególnych miejscowości
Albertów
Brzózki
Danków
Grabarze
Julianów
Kleśniska
Lindów
Lipie
Łyźniaki (Troniny)
Napoleon
Natolin
Parzymiechy
Rębielice Szlacheckie
Rozalin
Stanisławów
Szyszków
Wapiennik
Zbrojewsko
Zimnowoda
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1.3 Zasoby środowiska przyrodniczego
1.3.1 Rzeźba terenu i budowa geologiczna
Rzeźba

terenu

w

obrębie

gminy

jest

bogata

i

urozmaicona.

Pod

względem

fizycznogeograficznym gmina leży na terenie Wyżyny Wieluńskiej i Obniżenia Krzepickiego.
Najwyższe wzniesienia sięgają 270 metrów n.p.m. Z zachodu na wschód teren obniża się
i osiąga wysokość ok. 210 metrów n.p.m. Liczne wzniesienia rozcina dolina Liswarty leżąca na
wysokości 203 – 208 metrów n.p.m.
Obszar gminy zbudowany jest z wapieni jurajskich. Są one przykryte utworami
czwartorzędowymi,

które

pozostawił

po

sobie

lądolód

podczas

zlodowacenia

środkowopolskiego. Grubość tych osadów jest zróżnicowana i dochodzi do 30 – 50 m. Należą do
nich: glina zwałowa, iły, mułki i piaski. Tylko w nielicznych miejscach odsłaniają się na
powierzchni wapienie tworząc niewysokie, silnie skrasowiałe skałki ostańcowe i pagóry
wapienne. W dolinie Liswarty, w rejonie Dankowa glina zwałowa zalega na iłach rudonośnych
przybierając ciemnobrunatną barwę. Na północ, od miejscowości Wapiennik po Julianów,
występują piaski wydmowe w postaci wałów i pól wydmowych. Obok osadów czwartorzędowych
występują osady akumulacji rzecznej w postaci mułków, piasków i żwirów rzecznych.
1.3.2 Warunki meteorologiczne
Gmina Lipie położona jest w centrum przejściowego i zmiennego klimatu Polski. Według
podziału klimatycznego należy do dzielnicy częstochowsko – kieleckiej. Średnia temperatura
roczna wynosi tutaj ok. 7oC, a średni opad – ok. 650 mmm. Okres wegetacji trwa u nas ok. 212
dni. Okres bezprzymrozkowy to 150 dni, długość zalegania pokrywy śnieżnej 71 dni, średnia
liczba dni z mgłą 28,5 dnia, z czego na okres listopad - luty przypada 18,5 dnia. Przeważają wiatry
zachodnie z udziałem wiatrów południowo – zachodnich. Wiatry północno-wschodnie częściej
występują w okresie zimy.
1.3.3 Gleby
Zróżnicowanie gleb na terenie gminy związane jest z budową geologiczną podłoża, głównie
z rozmieszczeniem wychodni skał jurajskich oraz grubości utworów polodowcowych, które
stanowią podłoże gleb. Największą powierzchnię zajmują gleby bielicowe powstałe na piaskach
i glinach zwałowych lub na piaskach wydmowych. Miejscami występują rędziny węglanowe
(w rejonie Parzymiechów) oraz mady rzeczne w dolinie Liswarty.
6
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Wymienione wyżej gleby, pod względem przydatności rolniczej zaliczane są do IV i V
klasy bonitacyjnej.
1.3.4 Wody powierzchniowe i podziemne
Sieć rzeczna niemal w całości należy do dorzecza Liswarty, która jest lewym dopływem
Warty. W naszej gminie rzeka przepływa przez miejscowości: Danków, Troniny, Rębielice
Szlacheckie i Szyszków oraz stanowi południową granicę gminy. Liswarta ma swoje źródła na
terenie gminy Woźniki i płynie naturalnym, krętym korytem na długości 93 km. W Troninach
tworzy piękne zakole.
Równoległe z północno – zachodnią granicą gminy przepływa niewielka rzeka Grabarka,
do której wpływa kilka mniejszych dopływów. Tworzą one gęstą sieć strumyków leśnych
zasilających liczne zbiorniki wodne. Największym z nich jest kompleks stawów rybnych w
Kleśniskach zasilany przez niewielką strugę zwaną dopływem spod Kleśnisk. Zasila on również
dwa stawy w Parzymiechach i przepływa w sąsiedztwie rezerwatu „Stawiska”.
Na terenie gminy jest kilkanaście stawów hodowlanych m in. w Lipiu i Zbrojewsku.
Przez gminę przepływa niewielka rzeka Iwanówka. Swoje źródła ma na terenie gminy Opatów
w miejscowości Iwanowice Małe, uchodzi do Liswarty na wysokości wsi Troniny.

Wody podziemne występują w dwóch piętrach wodonośnych czwartorzędowym
i jurajskim. Piętro czwartorzędowe związane jest z piaskami i żwirami akumulacji
wodnolodowcowej oraz osadami rzecznymi. Jurajski poziom wodonośny sięga do ok. 200 m i jest
głównym źródłem zaopatrzenia regionu w wodę. Tworzą go spękane wapienie i margle.
1.3.5 Szata roślinna i świat zwierzęcy
Bogactwo flory w gminie widoczne jest w postaci różnorodnych zbiorowisk roślinnych
leśnych, wodnych, łąkowo – bagiennych.
Lasy zajmują około 32% powierzchni gminy. Należą do nich następujące zbiorowiska:
świetlista dąbrowa, kwaśna buczyna niżowa, subkontynentalne grądy z bukiem i jodłą, bory
sosnowe, przystrumykowe łęgi jesionowe.
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W płytkich zbiornikach wód stojących występują m in.: rzęsa trójlistkowa, moczarka
kanadyjska, rdestnica pływająca, grzybienie białe. W strefie przybrzeżnej można spotkać
roślinność szuwarową tj. oczeret jeziorny, pałkę wąskolistną, strzałkę wodną, jeżogłówkę, skrzyp
bagienny, tatarak, kosaćca żółtego.
Faunę w naszej gminie reprezentują zarówno gatunki pospolite jak i bardzo rzadkie, objęte
ochroną gatunkową. Licznie występują tu bezkręgowce np. owady: biegacze, motyle, pajęczaki,
mięczaki. Wśród kręgowców spotkamy: ryby (np.: karaś, lin, miętus, okoń, szczupak), płazy (np.:
grzebiuszka ziemna, kumak nizinny, ropuchy, rzekotka drzewna, traszki, żaby – wszystkie są pod
ochroną), gady (np.: jaszczurka zwinka i żyworodna, padalec zwyczajny, zaskroniec, żmija
zygzakowata - wszystkie są pod ochroną), ptaki (m in. dzięcioły, bocian, bażant, kos, łabędź,
perkoz, rudzik, sikory, sowa uszata, zimorodek, jastrząb i wiele innych – pod ochroną), ssaki
(najcenniejsze nietoperze: gacek brunatny, mroczek późny, nocek: Bechsteina, Brandta,
Netterera, duży, rudy, wąsatek, łydkowłosy – pod ochroną).

1.3.6 Ochrona przyrody
Na terenie gminy występują różnorodne formy ochrony przyrody. Do najistotniejszych
należą: Załęczański Park Krajobrazowy, Rezerwat Geologiczny „Szachownica”, Rezerwat leśny
„Stawiska”, Rezerwat ścisły „ Bukowa Góra”.
Załęczański Park Krajobrazowy powstał w 1978 r. i obejmuje pagórkowate tereny
północno - wschodniej części Wyżyny Wieluńskiej z malowniczą doliną Warty i jej zakolem,
zwanym Wielkim Łukiem Warty. Na terenie Gminy Lipie znajduje się niewielki fragment parku –
8,77 km2 wraz z 27,17 km2 otuliny (obszar chronionego krajobrazu). W krajobrazie dominują
wzgórza morenowe, równiny piaszczyste i sandry. Występują tu także liczne utwory krasowe
takie jak: jaskinie, źródła, skałki, studnie i leje. Obszar parku pokryty jest mozaiką różnorodnych
zbiorowisk leśnych i muraw kserotermicznych, w których można spotkać wiele roślin i zwierząt
chronionych.
Rezerwat geologiczny "Szachownica", położony jest w granicach otuliny Załęczańskiego
Parku Krajobrazowego. Utworzony został 11 października 1978 roku na powierzchni 12,70 ha.
Rezerwat zajmuje wychodnię wapienną oksfordu górnego (jura górna).

Chroni wapienne

wzgórze "Krzemienną Górę", porośniętą kwaśną buczyną niżową. Profil geologiczny, wielki
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system korytarzy jaskini "Szachownica", o długości ponad 1000 metrów oraz drugie w Polsce pod
względem liczebności zimowe miejsce hibernacji dziesięciu gatunków nietoperzy sprawiają, że
„Szachownica” jest wielką geologiczną osobliwością. W 2007 roku rezerwat został uznany za
specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000.
Rezerwat przyrody „Bukowa Góra” zajmuje powierzchnię 0,69 ha. Chroni on fragment
kwaśnej buczyny (niewielka pozostałość naturalnego lasu bukowego w wieku około 200 lat).
Teren rezerwatu jest jednocześnie obszarem źródliskowym. Rezerwat został utworzony w 1959
roku.
Rezerwat leśny "Stawiska" utworzony został 5 maja 1959 roku. i zajmuje powierzchnię 6,35
ha. Położony jest we wsi Parzymiechy, przy drodze do Działoszyna, na wysokości ok. 225,5 m
n.p.m. Przed II wojną światową obszar ten był prawdopodobnie częścią majątku hrabiego Karola
Potockiego, o czym mogą świadczyć nasadzenia krzewów parkowych. Ochronie podlegają tu
pomnikowe dęby szypułkowe w izolowanym fragmencie podmokłego lasu mieszanego
otoczonym użytkami rolnymi.
Przez teren gminy przebiega „Szlak rezerwatów przyrody” Blachownia - Chorzew Siemkowice
o łącznej długości 67,5 km. Szlak zaczyna się przy dworcu PKP w Blachowni i biegnie przez
rezerwaty: Szachownica, Węże, Dąbrowa w Niżankowicach, Mokry Las do przystanku PKP
Chorzew Siemkowice. Przez Gminę Lipie szlak prowadzi m.in. przez: Zbrojewsko, Danków, Lipie,
Chałków i rezerwat „Szachownica”. Szlak znakowany jest na niebiesko.
Na terenie gminy występują liczne pomniki przyrody. Wykaz pomników przyrody
podlegającej prawnej ochronie zawiera poniższa tabela.
Tabela 2. Wykaz pomników przyrody występujących na terenie Gminy Lipie

Lokalizacja
Parzymiechy, park pałacowy

Parzymiechy, ul. Cmentarna
Parzymiechy, obok rezerwatu „ Stawiska”
Parzymiechy, obok rezerwatu „ Stawiska”
Lipie, park podworski

Rodzaje drzew
Dąb szypułkowy; Tulipanowiec – grupa, 2 szt.
Jesion wyniosły – 3 szt.; Topola biała – 1 szt.
Wiąz – 2 szt.
Dąb szypułkowy, pojedyncze
Dąb szypułkowy, pojedyncze – 3 szt.
Dąb szypułkowy, grupa – 2 szt.
Lipa drobnolistna, grupa – 10 szt.
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1.4 Zasoby turystyczne gminy

Gmina Lipie należy do terenów o dużym potencjale turystycznym. Z uwagi na wysokie walory
ekologiczne, a także obecność interesujących zabytków, rezerwatów i pomników przyrody oraz
innych atrakcji posiada realne możliwości rozwoju tej w tej dziedzinie.

Wśród wielu zasobów turystycznych na uwagę zasługują:
 Urozmaicony krajobraz (rzeka, lasy, wzgórza, skałki, jaskinie, zabudowa itd.)
 Lasy – wokół gminy i na jej terenie jest sporo lasów, w sumie zajmują one 32,07% powierzchni
gminy; należą do nich następujące zbiorowiska: świetlista dąbrowa, kwaśna buczyna niżowa,
subkontynentalne grądy z bukiem i jodłą, bory sosnowe, przystrumykowe łęgi jesionowe. Lasy
sprawiają, że gmina może pochwalić się czystym powietrzem, ciszą i malowniczymi zakątkami.
Liczna

zwierzyna

zamieszkująca

lasy

jest

obiektem

obserwacji

dla

przyrodników

i fotoamatorów. Raj dla zbieraczy runa leśnego.
 Rzeka Liswarta – tworzy piękne meandry na terenie gminy, dzięki czemu może być niezwykle
atrakcyjnym szlakiem kajakowym.
 Objęte ochroną obszary cenne przyrodniczo: rezerwaty przyrody, park krajobrazowy, Obszar
Specjalnej Ochrony Siedlisk Natura 2000
 Pomniki przyrody
 Korzystne położenie geograficzne gminy: dobra dostępność komunikacyjna, bliskość
aglomeracji śląskiej oraz bliskość Częstochowy – znanego na całym świecie miasta kultu
maryjnego, położenie na obszarze Wyżyny Śląsko –Krakowskiej w obrębie Wyżyny Wieluńskiej
i Obniżenia Krzepickiego.
 Warunki społeczno – infrastrukturalne sprzyjające powstawaniu gospodarstw
agroturystycznych i ekologicznych
 Zbiornik retencyjny w Dankowie - planowana budowa
 Bogate dziedzictwo historyczne:
- Sanktuarium w Dankowie - piękny zabytkowy kościół z obrazem Matki Boskiej
Dankowskiej z XVI w.
- ruiny twierdzy w Dankowie - dobrze zachowane mury obronne i fragment bramy
wjazdowej z mnóstwem ciekawych legend i ciekawostek historycznych;
- figura św. Floriana w Dankowie – jedna z najstarszych w okolicy;
10
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- pozostałości grodziska w Zbrojewsku;
- kompleks podworski w Lipiu z XVIII w z zabytkowym dworkiem, parkiem ze stawami,
wieżą ciśnień;
- kaplica św. Janaw Lipiu;
- cmentarz Potockich w Parzymiechach- rodzinny cmentarz Potockich otoczony wysokim
murem; groby z (XIX-XXI w.);
- zespół podworski w Parzymiechach- istniejący przynajmniej od XVIII w., poszerzony
w XIX/XX w., składa się z parku w stylu angielskim, oficyny (która może być kontynuacją
dawnego dworu), łazienek ogrodowych i pozostałości alei wjazdowej oraz budynków
gospodarczych. Został zniszczony w czasie II wojny światowej i rozebrany w latach
powojennych;
- Kościół św. Piotra i Pawła w Parzymiechach- pierwotnie z XIV w.;w latach 1570-98 był
zborem ariańskim(w rękach kalwinów do 1660 r.). Rozbudowany w XVIII, XIX i XX w.
(dobudowana wieża z dzwonnicą) zatracił cechy stylu gotyckiego. Zachowały się w nim dwa
gotyckie portale z XV w oraz zabytkowe organy z ok. 1900 roku.
- Pomnik żołnierzy - na cmentarzu w Parzymiechach postawiony na mogile 29 żołnierzy
83 Pułku Strzelców Poleskich z Kobrynia, którzy polegli 1 września 1939 r. w bitwie granicznej
z Niemcami rozpoczynającej II wojnę światową
- Pomnik cywilnych ofiar II wojny światowej i okupacji - u zbiegu ulic Krzepickiej
i Starowiejskiej w Parzymiechach, odsłonięty w 1965 r
- Pomnik ofiar niemieckiego obozu pracy przymusowej - przy drodze do wsi Grabarze,
pobliżu miejsca kaźni;
- XIX wieczny spichlerz w Rębielicach Szlacheckich;
- Budynek dawnego zboru ewangelickiego w Natolinie
- Pozostałości cmentarzy ewangelickich w Natolinie i Lindowie.
 Wapiennik – piec do wypalania wapna z wapieni – pozostałość po dawnej masowej
produkcji wapna na tym terenie
 Gminne Centrum Turystyki i Sportu w Troninach
 Miejsca noclegowe – dwa gospodarstwa agroturystyczne z miejscami noclegowymi dla
15 osób
 Dawna cegielnia – Giętkowizna /Grabarze
 Leśniczówka – drewniany budynek dawnej szkoły w Natolinie
 Budynek po dawnym kościele ewangelickim w Lindowie.
11
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Wymienione wyżej atrakcyjne walory przyrodnicze i historyczne sprzyjają potencjalnemu
rozwojowi turystyki na terenie gminy.
1.5 Historia Gminy
Ziemia Lipska obejmująca terytorialnie obszar Gminy Lipie znajduje się na szlaku
historycznym pełnym legend, zabytków i cudownych krajobrazów. Do XIV wieku główna droga
z Krakowa do Sieradza wiodła przez Częstochowę,

Kłobuck, Wilkowiecko, Danków do

Wielunia. Rzeka Liswarta stanowiła granicę między Małopolską a Wielkopolską oraz diecezją
krakowską a gnieźnieńską.
Pierwsza wzmianka o jednej z najstarszych miejscowości naszej gminy – Dankowie pochodzi
z roku 1217. Jego historia sięga około 3500-2500 lat p.n.e. - to właśnie tutaj odnaleziono ślady
osadnictwa z epoki neolitu, cmentarzysko z epoki brązu, pozostałości z początków epoki żelaza
oraz osadę z okresu wpływów rzymskich. W średniowieczu, ze względu na swoje położenie na
pograniczu Wielkopolski i Małopolski oraz w pobliżu Śląska, Danków odgrywał ważną rolę jako
miejsce zjazdów książąt dzielnicowych i synodów biskupich (m.in. w latach 1236, 1238, 1262,
1267).
W XIII wieku Danków, podobnie jak Parzymiechy i Rębielice Szlacheckie, był własnością
książęcą (Bolesława Pobożnego). W roku 1283 Danków wymieniony jest w dokumentach jako
miasto, którego znaczenie zmalało po wybudowaniu zamku i lokacji miasta Krzepice. W 1462 r.
Danków przeszedł w ręce szlacheckie. Właścicielem został Jan Hińcza z Rogowa, a po roku 1473
ród Kobylańskich. Kolejną spadkobierczynią po 1565 r. zostaje Anna Spinkowa a Danków staje
się ośrodkiem życia ariańskiego.

W XVII wieku właścicielami zostają przedstawiciele rodu

Warszyckich. W tym czasie zamek zostaje otoczony nowoczesnymi jak na owe czasy kamiennymi
fortyfikacjami i bastionami.

Przebywali tu m.in. król Zygmunt III Waza wraz z dworem,

a w okresie potopu szwedzkiego król Jan Kazimierz. Kolejnymi właścicielami byli Ponińscy. Po
roku 1869 Danków przestaje być własnością rodową. Aleksander Steinhagen staje się jego
posiadaczem. Od roku 1939 był niemiecki zarząd okupacyjny, a po 1945r. w zabudowaniach
majątku powstała szkoła rolnicza.
Pierwsze potwierdzone archiwalnymi badaniami dane o Lipiu pochodzą z roku 1389. W
1266 potwierdzone jest istnienie wsi Parzymiechy, w 1226 Rębielic Szlacheckich, a w 1395
Szyszkowa. W „Księdze uposażeń” Jana Łaskiego z początku wieku XVI, Lipie występuje jako
12
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„Lypie” lub „Lyppye”, należące do parafii Parzymiechy. Nazwę wywodzono stąd, że teren ten
porośnięty był wielkimi lipami. W innym przekazie czytamy: „Lipie, o 38 wiorst na północ od
Częstochowy, ma urząd gminny i szkołę początkową”. Od 1767 Lipie i okolice były własnością
magnacką, ich właściciele, Ponińscy, legitymowali się godnością książęcą. Pod koniec wieku XVIII i
na początku XIX stulecia majątek lipski zaczął podupadać. Wdowa po ostatnim Ponińskim,
Klemensie, odziedziczyła wprawdzie prawo do własności, ale przede wszystkim odziedziczyła
długi. Dla ratowania majątku, dworu i posiadłości zastawiła go u krzepickiego Żyda Joachima
Kempnera, który nie doczekawszy się wykupu, sprzedał go Maurycemu Mittelstaedtowi,
prawdopodobnie pochodzenia niemieckiego. Od roku 1915 właścicielami ziemi lipskiej była
rodzina Steinhagenów.
Na przełomie wieku XIX i XX liczba mieszkańców ówczesnej gminy Lipie wynosiła (w roku
1867) ponad 3 tysiące ludności. W skład gminy wchodziły wówczas następujące miejscowości:
Albertów, Brzóska, Chełmno, Chałków, Danków, Florianów, Grabarze, Giętkowizna, Julianów,
Kleśniska, Karcze, Lipie, Lindów, Marianin, Natolin, Napoleon, Parzymiechy, Rębielice
Szlacheckie, Rozalin, Regina, Stanisławów, Stawki, Szyszków, Wapiennik, Zbrojewsko,
Zimnowoda i Zimnowoda Folwark.
Do ważnych wydarzeń historycznych związanych z miejscowościami położonymi na terenie
gminy Lipie należy zaliczyć:
- 1262 r. - zjazd książąt z udziałem Bolesława Wstydliwego, Bolesława Pobożnego, Henryka
Wrocławskiego w Dankowie;
- 1267r. - synod prowincjonalny z udziałem arcybiskupa krakowskiego, poznańskiego
i kujawskiego w Dankowie;
- 1283 r. - uznanie Dankowa jako miasta;
- 1432r. – właścicielem Parzymiech zostaje ks. Jan Długosz - syn Jana Długosza kronikarza;
- XVI-XVII w. - Danków w posiadaniu Warszyckich;
- 1632 r. - rozbudowa zamku oraz rozpoczęcie budowy kościoła w Dankowie;
- 1655 r. - pomoc kasztelana Warszyckiego w obronie Jasnej Góry podczas potopu
szwedzkiego;
- 1657 r., 1665 r, 1667 r. - pobyt króla Jana Kazimierza w Dankowie;
- 1863 r. - zaangażowanie w powstanie styczniowe ówczesnego właściciela, Walewskiego
i ludności ziemi parzymieskiej;
- 1891r. - przejęcie dóbr parzymieskich przez Potockich herbu Pilawa;
13
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- wrzesień 1939r. – krwawa bitwa żołnierzy z 83 p. p. Strzelców Poleskich;
- 1941 r. - powstanie obozu pracy przymusowej dla Żydów z zagłębia i Oświęcimia w pobliżu
zespołu pałacowego w Parzymiechach.
Na przestrzeni dziejów każda z miejscowości wpisała się w historię Polski, pokazując oddanie
i patriotyzm lokalnej społeczności. Szczególnie widoczne było to w okresie II wojny światowej.
Wrzesień 1939 roku bardzo boleśnie zapisał się w pamięci mieszkańców Parzymiechów, liczba
ofiar z tego terenu była zastraszająca, największa w skali powiatu częstochowskiego. Równie
tragicznie przeżyto ten czas w innych miejscowościach gminy, w których doszło do poważnych
zniszczeń i wysiedleń na roboty przymusowe. Po dziś dzień każda miejscowość gminy buduje
swoją małą historię, troszcząc się o to, by przynosiła zaszczyt jej mieszkańcom. Podczas kampanii
wrześniowej 1939 roku na ziemi lipskiej oddziały Wermachtu zwłaszcza zaś 19 Dywizji Piechoty
były zwiastunem pożogi, mordu i śmierci.
Pierwsze po odzyskaniu niepodległości wybory wójta i radnych do Rady gminnej (17)
odbyły się 3 stycznia 1919 roku. Gmina Lipie w powiecie częstochowskim do roku 1939 składała
się z 18 gromad.
Gminę Lipie utworzono 1 stycznia 1973r. na mocy uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Katowicach z dnia 6 grudnia 1972 r.

14

Strategia Rozwoju Gminy Lipie na lata 2012– 2020

2. Sfera społeczna
2.1 Sytuacja demograficzna
Gminę Lipie zamieszkuje ponad 6,5 tys. osób, z czego na podobnym poziomie kształtuje się
liczba kobiet i mężczyzn. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 66 osób/km2. Liczbę mieszkańców
poszczególnych obrębów geodezyjnych przedstawia tabela nr 3.

Tabela 3. Liczba mieszkańców Gminy Lipie w latach 2009 – 2011 z podziałem na poszczególne miejscowości

Miejscowość

Liczba ludności

Powierzchnia obrębu
geodezyjnego [ha]

2009

2010

2011

Albertów

359

356

355

Chałków

26

26

25

Brzózki

93

91

91

100,9018

Danków

522

528

519

954,2271

Giętkowizna

75

75

77

Grabarze

121

120

121

Julianów

217

217

217

286,659

Kleśniska

472

477

485

1293,0751

Lipie

1113

1103

1101

731,4328

Lindów

239

243

237

278,44

Napoleon

101

102

101

159,6058

Natolin

234

235

233

228,3278

Parzymiechy

678

681

681

657,3539

Rębielice Szl.

471

466

462

847,5017

Rozalin

110

115

114

285,331

Stanisławów

301

302

305

407,8457

Szyszków

234

232

239

232,8135

Troniny (Łyźniaki)

72

73

74

173,7886

Wapiennik

297

299

301

1060,1442

Zbrojewsko

243

248

242

305,0263

Zimnowoda

566

563

561

605,9244

Ogółem

6544

6552

6541

9905,0508

488,0112

807,6429

Źródło: Opracowano na podstawie danych: Ewidencja ludności – UG Lipie, Ewidencja Gruntów i budynków – Starostwo Powiatowe
w Kłobucku. Stan na dzień 30.09. 2011r.

15

Strategia Rozwoju Gminy Lipie na lata 2012– 2020

Tabela 4. Zmiany populacji Gminy Lipie w latach 2005 - 2011

Przyrost populacji

Rok

Populacja

2005

6632

100

2006

6607

99,62

2007

6576

99,16

2008

6573

99,11

2009

6550

98,76

2010

6555

98,84

30.09.2011

6541

98,63

(2005=100)

Źródło: Opracowano na podstawie danych: Ewidencja ludności – UG Lipie

Wykres 2. Zmiany populacji gminy Lipie w latach 2005 - 2011
6650
6600
6550
6500
6450
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Tabela 5. Ruch naturalny i migracyjny na terenie Gminy w latach

Rok

Liczba

Liczba

urodzeń

zgonów

Różnica
(przyrost
naturalny)

Liczba

Liczba

zameldowań wymeldowań

Różnica

2008

78

57

+ 21

34

350

- 316

2009

58

89

- 31

39

134

- 95

2010

78

61

+ 17

25

113

-88

2011*

41

62

- 21

42

87

- 45

*Stan do dnia 31.10.2011r.

Przeprowadzona analiza struktur demograficznych pozwala stwierdzić, że tendencja
w liczbie ludności Gminy Lipie od 2005 jest malejąca, przy czym od roku 2007 liczba ludności
kształtuje się na zbliżonym poziomie. Społeczność cechuje się niekorzystnym saldem migracji.
Przyrost naturalny w przeciągu czterech ostatnich wahał się - w roku 2008 i 2010 różnica
16
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pomiędzy liczbą urodzeń i zgonów była dodatnia, natomiast w roku 2009 i 2011 ujemna.
Sumarycznie wskaźnik jednak był ujemny.
Tabela 6. Struktura ludności Gminy Lipie

2010
2011
Liczba osób
Udział
Liczba osób
Udział
procentowy
procentowy
430
6,6%
431
6,6%

Grupy wiekowe

Wiek przedprodukcyjny 0 - 6 lat
Wiek przedprodukcyjny 7 - 18 lat

899

13,7%

868

13,3%

Wiek produkcyjny 19-60 lat – kobiety

1903

29%

1912

29,2%

Wiek produkcyjny 19-65 lat –

2213

33,8%

2232

34,1%

760

11,6%

756

11,5%

350

5,3%

344

5,3%

mężczyźni
Wiek poprodukcyjny ponad 60 lat kobiety
Wiek poprodukcyjny ponad 65 lat mężczyźni
Dotyczy zameldowanych na pobyt stały i czasowy (dla roku 2011 dane na dzień 30.09.2011)

Na podstawie danych zamieszczonych powyżej można określić tzw. współczynnik starości
demograficznej, obliczany według stosunku liczby ludności w wieku poprodukcyjnym (pow. 60
roku życia) do liczby ludności w wieku przed- i produkcyjnym (0-59 lat). Współczynnik wynosi
20,39% i plasuje się w obszarze średniego stanu starości demograficznej.
Tabela 7. Liczba mężczyzn i kobiet w gminie Lipie

Liczba mężczyzn

Liczba kobiet

Współczynnik
feminizacji

2005

3274

3358

102,6%

2006

3265

3342

102,4%

2007

3243

3333

102,9%

2008

3241

3332

102,9%

2009

3233

3317

102,6%

2010

3237

3318

102,6%

2011 (stan na 15.10.2011)

3230

3310

102,5%

Rok

Stan na 31.12

Współczynnik feminizacji obrazuje stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn. Informuje ile
kobiet przypada na 100 mężczyzn. W gminie Lipie współczynnik ten w przeciągu ostatnich 7 lat
17
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osiąga podobną wielkość. Wielkość współczynnika jest korzystna i wskazuje na lekką przewagę
kobiet. Współczynnik feminizacji w powiecie kłobuckim kształtuje się na podobnym poziomie.
Dla porównania wielkość współczynnika dla województwa śląskiego w roku 2010 wyniosła
107, 4% i wskazywała na tzw. zwichniętą równowagę płci.
Gdyby dla obliczania współczynnika feminizacji wziąć pod uwagę liczbę osób w wieku
przedprodukcyjnym i produkcyjnym to okazuje się, że mamy do czynienia z przewagą mężczyzn –
współczynnik wynosi: 2005 r. – 89%; 2006 r. – 89,1%; 2007 r. – 89,45; 2008r. – 89,4%, 2009r. –
89,4%; 2010r. 87,5%; 2011r. – 88,6%.
2.2 Aktywność społeczna mieszkańców - zadania do realizacji

Mieszkańcy poszczególnych miejscowości zgłaszają potrzeby realizacji następujących zadań:
Albertów
1. Dokończenie budowy chodnika od szkoły w kierunku Lipia
2. Budowa kanalizacji sanitarnej
3. Wyczyszczenie rowów oraz udrożnienie przepustów pod mostkami
4. Budowa ścieżki rowerowej
5. Utworzenie świetlicy dla młodzieży
Chałków
1. Budowa drogi asfaltowej przez całą miejscowość
2. Budowa kanalizacji sanitarnej
Brzózki
1. Budowa kanalizacji sanitarnej lub przydomowych oczyszczalnie ścieków
2. Drogi:
a) Uregulowania geodezyjno- prawne
b) Droga główna- poprawa części nawierzchni, utwardzenie poboczy lub
jednostronny chodnik
c) Odbudowa rowu odkrytego lub możliwość rowu krytego ze studzienkami
d) Odbudowa przepustu wraz z barierkami bocznymi
3. Drogi dojazdowe do pól:
a) Budowa dróg i ich poszerzenie – przy jednej konieczność odcinka rowu krytego, a
w dalszej części rów otwarty- droga od krzyżówki do lasu Zajączki
18
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b) Budowa dróg wspólnych z miejscowościami graniczącymi z Sołectwem Brzózki
4. Ciek wodny –rów otwarty Brzózki –Zbrojewsko częściowo do odbudowy wraz
z poprawą przepustów( przejścia lub przejazdy) – konieczność bocznych barierek
5. Droga Brzózki-Natolin ( droga powiatowa)
a) Brak linii energetycznej oraz oświetlenia- na odcinku nowopowstających domów
b) Potrzeba bezpiecznego pobocza dla pieszych i rowerzystów
Danków
1. Oświetlenie boiska
2. Budowa placu zabaw
3. Kolektory słoneczne
4. Wymiana azbestu
5. Budowa chodnika na odcinku od posesji pana Koniecznego do parkingu przy
cmentarzu
6. System odprowadzania wody deszczowej
7. Budowa zalewu i związanej z nim infrastruktury
8. Budowa ścieżki rowerowej i ścieżki zdrowia
9. Stworzenie pola biwakowego
10. Wyremontowanie środkowego mostu na rzece
11. Budowa przystani rowerowej
12. Opracowanie przewodnika promocyjnego miejscowości wraz z tablicą informacyjną
13. Modernizacja strażnicy OSP

Giętkowizna
1. Budowa miejsca wypoczynku dla turystów, rowerzystów i grzybiarzy – altana, stojaki
dla rowerów, miejsce na ognisko.
2. Ścieżki rowerowe: Parzymiechy – Załęcze, Giętkowizna- Grabarze
3. Tablica informacyjna na temat Załęczańskiego Parku Krajobrazowego
4. Budowa chodnika do Parzymiech

Grabarze
1.

Remont budynku dawnej szkoły:
a) Wymiana pokrycia dachowego, okien, drzwi, podłóg i odnowa ścian
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b) Wykarczowanie zarośli i wyrównanie terenu wokół budynku
c) Dokończenie ogrodzenia placu
d) Remont ubikacji na terenie placu
e) Zagospodarowanie wolnych pomieszczeń
2.Wyznaczenie przejścia dla pieszych –pasy
3. Postawienie znaków ostrzegawczych na skrzyżowaniu dróg
4. Wymiana przystanku autobusowego (nowy kosz na śmieci)
5. Zainstalowanie Internetu szerokopasmowego
6. Budowa kanalizacji sanitarnej
7. Dokończenie drogi Grabarze- Giętkowizna.
8. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego
9. Doprowadzenie energii elektrycznej do budynku p. Szczęść w Grabarzach
Julianów
1. Budowa kanalizacji
2. Przebudowa drogi pod lasem pomiędzy Julianowem I i II
3. Oświetlenie przy drodze do Julianowa II
4. Odwodnienie drogi na Julianowie II

Kleśniska
1. Przekształcenie remizy w Centrum Kultury Wiejskiej- remont budynku
2. Remont kuchni i zakup naczyń
3. Zakup sprzętu grającego do organizacji imprez kulturalnych
4. Zakup kosiarki
5. Utwardzenie terenu wokół budynku remizy
6. Przeniesienie placu zabaw na teren obok remizy OSP

Lipie
1. Termomodernizacja szkoły podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lipiu
2. Budowa dróg gminnych na osiedlu w Lipiu
3. Budowa chodnika na ul Częstochowskiej – od ul. Stawowej do osiedla.
4. Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury
20
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5. Budowa boiska przy Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Lipiu
6. Modernizacja drogi - ul. Stawowej i Czereśniowej.

Lindów
1. Budowa chodnika- ścieżki rowerowej
2. Oświetlenie parku i budowa urządzeń sanitarnych (WC)
3. Droga dojazdowa na cmentarz i do pól oraz oświetlenie
4. Dofinansowanie do remizy – świetlicy
5. Rozbudowa boiska sportowego przy szkole do gry w kosza i piłkę nożną
6. Budowa kortu tenisowego
7. Wymiana rur azbestowych i budowa kanalizacji
8. Wyczyszczenie rowów
Napoleon
1. Przebudowa drogi Napoleon-Podlas
2. Budowa chodnika przy drodze powiatowej
3. Budowa kanalizacji
9. Budowa przepustów i udrożnienie rowów
Natolin
1. Remont kapitalny strażnicy i świetlicy wiejskiej- miejsca spotkań mieszkańców –
wymiana dachu, ocieplenie budynku, wymiana drzwi, ogrzewanie
2. Budowa chodnika przy drodze powiatowej i remont drogi
3. Odnowienie basenu połączone z odpływem do strugi
4. Budowa kanalizacji i kanalizacji burzowej
5. Budowa chodnika i remont drogi gminnej
6. Budowa ścieżki rowerowej w stronę lasu
7. Renowacja ogrodzenia Cmentarza Niemieckiego – teren zabytkowy
8. Budowa drogi do posesji Konc, Stodółka – obecnie droga polna
9. Odtworzenie drogi przy lesie w stronę Zimnowody
Parzymiechy
1. Budowa kanalizacji sanitarnej
2. Wymiana sieci wodociągowej
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3. Budowa chodnika przy drodze powiatowej – ul. Częstochowska i ul. Krzepicka
(uzupełnienie)
4. Budowa chodnika przy drodze krajowej wraz z przejściami dla pieszych i zatoką przy
aptece (przy ul. Kasztanowej i w stronę Kleśnisk)
5. Wymiana chodnika na ul. Metlera i ul. Parkowej
6. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Parzymiechach
7. Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Parzymiechach
8. Przebudowa drogi- ul. Chmielna - od drogi krajowej do granicy z woj. łódzkim
9. Remont dróg: ul. Zagórze II, ul. Reformy Rolnej, ul. Łąkowa
10. Budowa drogi dojazdowej do pól: od drogi powiatowej na granicy Parzymiechy-Napoleon
do ul. Zagórze i do ul. Leśnej
11. Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Parzymiechach
12. Budowa parkingu przy Wiejskim Ośrodku Zdrowia
13. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Polnej i ul. Kasztanowej oraz na ul. Krzepickiej
w stronę Zimnowody.
14. Remont obiektu przy boisku „Sokół” w Parzymiechach i przystosowanie go do imprez
plenerowych, w tym doprowadzenie wody i uzupełnienie oświetlenia boiska
15. Utwardzenie drogi- przedłużenie ul. Głębokiej do drogi krajowej
16. Udrożnienie rowów i przepustów
17. Podjęcie działań w sprawie dostępu mieszkańców miejscowości Parzymiechy do
szerokopasmowego Internetu
18. Udostepnienie części kompleksu parkowego dla mieszkańców na spacery i aktywny
wypoczynek, budowa boiska do piłki nożnej, kortu tenisowego, zielonej sali
gimnastycznej
19. Czyszczenie rowu melioracyjnego - od góry Cerafiska do drogi krajowej- ul. Kasztanowej
20. Termomodernizacja remizy OSP
21. Modernizacja sali spotkań wiejskich przy remizie OSP

Rębielice Szlacheckie
1. Budowa chodnika i miejsc parkingowych
2. Budowa Placu Zabaw
3. Przebudowa szkolnego boiska sportowego - boisko wielofunkcyjne
4. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej
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5. Budowa kanalizacji sanitarnej
6. Zagospodarowanie otoczenia remizy OSP z przeznaczeniem na organizowanie wiejskich
imprez plenerowych oraz modernizacja remizy
7. Odtworzenie boiska do piłki nożnej z naturalna trawiastą nawierzchnią wraz z widownią
terenową oraz budowę boiska do siatkówki plażowej i budowa małej infrastruktury
turystycznej w tym: ścieżek spoczynkowych, miejsca wypoczynku i miejsca biwakowego.

Rozalin
1. Budowa chodnika
2. Budowa kanalizacji
3. Parking dla turystów pod lasem
4. Ławki i stoły
5. Poprawa drogi do rezerwatu Szachownica
6. Ścieżka rowerowa, ścieżka do nordic walking
7. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego

Stanisławów
1.Kanalizacja sanitarna
2. Budowa chodnika przy drodze powiatowej
3. Budowa ścieżki rowerowej/ścieżki zdrowotnej
4. Utworzenie świetlicy
5. Plac zabaw dla dzieci
6. Oświetlenie
7. Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia
8. Termomodernizacja remizy OSP
9. Wymiana sieci wodociągowej
10. Wyczyszczenie rowów melioracyjnych przy drodze powiatowej
Szyszków
8. Termomodernizacja remizy OSP Szyszków
9. Budowa parkingu obok remizy
10. Budowa oświetlenia ulicznego od Szyszkowa do Rębielic Szlacheckich
11. Utwardzenie dróg dojazdowych do posesji
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12. Budowa chodników
13. Oczyszczenie terenu przy rzece
14. Oznakowanie ulic
15. Budowa przystani kajakowej
Troniny
1. Budowa kanalizacji sanitarnej
2. Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od posesji p. Dobosza do ośrodka
rehabilitacyjnego
3. Budowa chodników
4. Trasa rowerowa
5. Kolektory słoneczne
6. Wymiana azbestu

Wapiennik
1. Drogi:
a) Uregulowanie geodezyjno-prawne drogi gminnej w całym Wapienniku
b) Budowa drogi od posesji nr 55 do posesji nr 61
c) Droga dojazdowa do pól w kierunku Rezerwatu Szachownica lub ścieżka rowerowa
d) Remont drogi od krzyżówki w Wapienniku do Stanisławowa ( nowa nakładka
asfaltowa)
e) Remont drogi od skrzyżowania w Wapienniku (pod lasem) w kierunku Albertowa
f) Odnowienie rowów przy drodze
g) Budowa chodnika przy drodze gminnej w Wapienniku
2. Oświetlenie:
a) Lampa na każdym słupie
b) Przedłużenie linii energetycznej i oświetlenie skrzyżowania
3. Kanalizacja – ogólna lub oczyszczalnie przydomowe
4. Remont budynku dawnej szkoły i strażnicy:
a) wymiana pokrycia dachu
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b) Remont kominów wentylacyjno- dymnych
c) Dokończenie docieplenia
d) remont i odnowienie ogrodzenia całego placu
e) Uregulowanie granicy geodezyjno-prawne od strony P. Kluby Piotra
f) Plac zabaw dal dzieci
Zbrojewsko
1. Wymiana słupów z drewnianych na betonowe wraz z wymianą linii energetycznych i
dodatkowym transformatorem
2. Poprawienie oświetlenia ulicznego
3. Budowa i wymiana chodnika przy drodze powiatowej
4. Utwardzenie i położenie nakładki asfaltowej na drodze nad stawami i w centrum wsi
5. Budowa kanalizacji sanitarnej
6. Uprzątnięcie dzikich wysypisk śmieci
7. Budowa drogi w kierunku Brzózek
8. Wykonanie i wyczyszczenie rowów
9. Uprzątnięcie i wyrównanie terenu za remizą OSP w celu budowy placu zabaw
10. Dołożenie nakładki asfaltowej we wsi, wyczyszczenie rowów melioracyjnych,
usuniecie slupów telekomunikacyjnych
Zimnowoda
1.

Remont drogi gminnej Zimnowoda skrzyżowanie – Zajączki las

2.

Wymiana rur azbestowo-cementowych w sieci wodociągowej

3.

Odnowienie chodnika wzdłuż drogi powiatowej oraz budowa wzdłuż drogi gminnej
w kierunku Kleśnisk

4.

Budowa kanalizacji sanitarnej

5.

Modernizacja strażnicy OSP wraz z otoczeniem

6.

Dostęp do szerokopasmowego Internetu poprzez kabel światłowodowy

7.

Utwardzenie drogi do posesji Pietrzyca, Okoń, wykonanie nakładki asfaltowej na
drodze dojazdowej do pól w miejscowości Karcze, kierunek – Żydziak, Gizler

8.

Odwodnienie pól w rejonie Karczy, problem melioracji

9.

Wymiana chodnika oraz utwardzenie części placu do parkowania samochodów przy
przedszkolu i świetlicy środowiskowej

10. Zagospodarowanie terenu za budynkiem przedszkola dla celów rekreacyjnych
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2.3 Gospodarka
Gmina Lipie ma charakter rolniczy. Użytki rolne zajmują ponad połowę obszaru gminy
(61,4%) w tym większość to grunty orne. Największy areał zasiewów stanowi uprawa żyta,
znaczne są też zasiewy jęczmienia i mieszanek zbożowych. Produkcja zwierzęca skupia się
głównie na hodowli trzody chlewnej. Strukturę użytków rolnych w Gminie Lipie przedstawia
poniższa tabela.
Tabela 8. Struktura użytków rolnych w Gminie Lipie
Rodzaj użytków
rolnych
Grunty orne
Łąki trwałe
Pastwiska trwałe
Sady
Razem użytki
rolne
Udział
procentowy

Powierzchnia
[ha]
5.230,386
438,2843
334,9928
65,1058

Klasy bonitacyjne [ha]
III b
IV
IV a
IV b

II

III

III a

V

VI

VI z

0,0078

---

6,3592

117,1267

----

890,2663

2282,7678

1526,363

400,2769

7,2183

---

59,126

----

----

267,2887

---

---

107,6899

4,1797

---

---

20,3408

---

---

142,0773

----

---

128,2596

39,3035

4,8793

---

0,9093

0,1306

0,3443

4,4721

15,9115

23,3968

18,549

1,3922

----

6.068,7689

0,0078

80,3761

6,4898

117,471

413,8381

906,1778

2306,1646

1780,8615

445,1523

12,0976

100%

0,0001%

1,32%

0,11%

1,94%

6,82%

14,93%

38%

29,34%

7,34%

0,2%

Źródło: Opracowano na podstawie: Ewidencja gruntów i budynków – Starostwo Powiatowe w Kłobucku
Stan na 29.11.2011r.

W strukturze użytków rolnych największą powierzchnię zajmują grunty rolne – 86,18%,
najmniejszą zaś sady – 1,97%. Dla wymienionych w tabeli użytków rolnych największy udział
mają grunty klasy V (38%) i IV b (29%). W tabeli nie uwzględniono gruntów rolnych
zabudowanych, gruntów pod stawami, rowów, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych.
Tabela 9. Gospodarstwa rolne w Gminie Lipie według przedziałów obszarowych

Przedziały obszarowe gospodarstw rolnych (ha)*
0-1

1-5

5 - 10

10 - 20

Pow.20

688

1320

291

42

7

*Stan na 25.11.2011

Podstawowa struktura obszarowa wykazuje, że w gminie Lipie przeważają gospodarstwa
małe, tzn. takie, których powierzchnia wynosi do 5 ha ( 2008 gospodarstw na 2348 w skali
gminy).

Na terenie gminy zarejestrowanych jest ponad 320 podmiotów gospodarki narodowej,
w tym 312 to podmioty zarejestrowane w Ewidencji Działalności Gospodarczej, a 12
w Krajowym Rejestrze Sądowym.
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Tabela 10. Ilość przedsiębiorstw w Gminie Lipie wg EDG (stan na 31.12)

Ilość przedsiębiorstw
zarejestrowanych
w EDG

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011*

271

276

298

311

319

334

312

Źródło: Opracowano na podstawie danych z EDG
*Stan na 31.10.2011r.

Pod względem form organizacyjno - prawnych podmiotów gospodarczych działających na
terenie gminy, dominują przedsiębiorstwa jednoosobowe (jeden właściciel). Do roku 2010 liczba
firm zwiększała się, w roku bieżącym ich ilość jest nieco mniejsza, przy czym spowodowane jest
to głównie przekazaniem przedsiębiorców z Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej
przez Wójta Gminy Lipie do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez
Ministra Gospodarki.

Tabela 11. Rodzaje działalności gospodarczej w Gminie Lipie wg PKD

Lp.

Rodzaje działalności firm z terenu gminy Lipie wg PKD

Ilość

1.

Handel

107

2.

Budownictwo

60

3.

Produkcja wyrobów z drewna

19

4.

Transport

19

5.

Produkcja pozostałych wyrobów

18

6.

Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi. Naprawa
pojazdów samochodowych

12

7.

Pozostała indywidualna działalność usługowa

10

8.

Przetwórstwo przemysłowe

9

9.

Działalność Wspomagająca Usługi Finansowe

9

10.

Działalność w zakresie architektury

7

11.

Produkcja metalowych wyrobów gotowych

6

12.

Opieka Zdrowotna

6

Źródło: Opracowano na podstawie danych z EDG

*Stan na 31.10.2011r.

Wśród działających na terenie gminy Lipie podmiotów gospodarczych (wg sekcji Polskiej
Klasyfikacji Działalności) większość firm zajmuje się handlem oraz usługami w zakresie
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budownictwa. Zdecydowana większość nowopowstałych firm prowadzi działalność handlowo –
usługową, nieuciążliwą dla środowiska naturalnego. Według struktury przedsiębiorstw oraz
rodzajów nowo rejestrowanych firm można stwierdzić, że handel oraz usługi uznano za
najbardziej rozwojowe. Szczegółowy wykaz rodzajów działalności gospodarczej rejestrowanej w
Ewidencji Działalności Gospodarczej przedstawia tabela 11. Najwięcej zarejestrowanych
podmiotów występuje w miejscowości Lipie. Szczegółowy wykaz zawiera tabela 12.
Tabela 12. Ilość firm w poszczególnych miejscowościach Gminy Lipie wg. EDG

Lp.

Miejscowość

Ilość zarejestrowanych
przedsiębiorstw

1.

Lipie

60

2.

Parzymiechy

39

3.

Zimnowoda

27

4.

Danków

23

5.

Stanisławów

22

6.

Albertów

17

7.

Wapiennik

16

Grabarze

15

Kleśniska

15

Natolin

13

Rębielice Szlacheckie

13

Szyszków

13

10.

Lindów

11

11.

Julianów

10

12.

Zbrojewsko

9

Brzózki

7

Napoleon

7

Rozalin

7

Troniny

7

Giętkowizna

2

8.

9.

13.

16.

Źródło: Opracowano na podstawie danych z EDG

*Stan na 31.10.2011r.
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Wśród firm działających na terenie gminy Lipie największe to:


Z.P.S. JAMAR Szczepaniak sp. j. z siedzibą w Albertowie.
Przedsiębiorstwo zajmuje się przetwórstwem warzyw i owoców. Obecnie posiada w
swojej ofercie około 400 produktów. Przedsiębiorstwo na chwilę obecną zatrudnia
prawie 240 osób z tego ponad połowę (ok. 55%) stanowią mieszkańcy gminy.



P.P.H.U. DREWBET sp.j. E. D. Rogaczewscy, J. Z. Grzybowie z siedzibą w Zbrojewsku.
Firma zajmuje się produkcją ogrodzeń betonowych i drewnianych, bram, garaży i
galanterii betonowej. Zatrudnia prawie 100 osób w tym ok. 60% zatrudnionych pochodzi
z gminy Lipie.



P.P.H.U. Krzysztof Orzełek, Krzysztof Markisz z siedzibą Kleśniskach.
Firma zajmuje się produkcja akcesoriów do mebli. Obecnie zatrudnia prawie 120 osób,
ok. 30 zatrudnionych to mieszkańcy gminy.



KIEPUREX sp. j. A.P.P. Kiepurowie z siedzibą w Wapienniku.
Firma produkuje rury i profile stalowe. Zatrudnia 94 osoby w tym z gminy Lipie 22



P.P.H. "ANMAR" s.c. Eksport - Import z siedzibą w Dankowie. Przedsiębiorstwo zajmuje
się produkcją wózków dziecięcych. Zatrudnia około 100 pracowników w tym z gminy
Lipie 24 osoby.



Z.P.H.U. „DELIC-POL” sp. z. o.o. Firma powstała w 1992r., zajmuje się produkcją
wyrobów ciastkarskich, obecnie jej siedziba mieści się w Kamyku. Zatrudnia 24 osoby
z terenu naszej gminy.

2.3 Bezrobocie
Analizując sytuację na rynku pracy zauważyć można, że w latach 2005-2011 liczba osób
bezrobotnych osiągała zróżnicowaną wielkość. Najmniejszą ilość bezrobotnych zanotowano
w roku 2008. Dane za 2010 rok wskazują na wzrost liczby osób bez pracy. W roku 2011, według
stanu na koniec 3 kwartału 2011r., poziom bezrobocia jest niższy niż w roku poprzednim, przy
czym nie uzyskał stanu z roku 2009 czy 2008. Zmiany poziomu bezrobocia zostały przedstawione
w tabeli 13.
Tabela 13. Liczba osób bezrobotnych w latach 2005 – 2011

Liczba bezrobotnych

XII 2005

XII 2006

XII 2007

2008

2009

309

272

228

141

202

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PUP w Kłobucku

2010
269

2011*
242

*Stan na koniec 3 kwartału 2011r.
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Miesiąc

Tabela 14. Sytuacja na rynku pracy w poszczególnych miesiącach w roku 2011, 2010 i 2009 rok u

XII

XI

X

IX

VIII

VII
VI

V

IV
III

II

I

Liczba bezrobotnych
Rok
Ogółem

Kobiet

Liczba bezrobotnych

Stopień

z prawem do zasiłku

natężenia

Ogółem

Kobiet

bezrobocia
%*

2011

----

----

----

----

----

2010

269

130

69

24

6,4

2009

202

102

53

24

4,9

2011

----

----

----

----

----

2010

231

119

51

23

5,5

2009

183

92

47

22

4,4

2011

242

150

49

27

5,3

2010

200

113

37

2009

-----

2011

242

150

49

27

5,3

2010

225

136

41

16

5,6

2009

180

103

37

21

4,3

2011

231

145

40

24

5,1

2010

214

128

43

16

5,1

2009

178

100

38

19

4,3

2011

229

137

35

20

5,0

2010

219

129

42

17

5,2

2009

176

95

38

18

4,2

2011

247

141

45

26

5,4

2010

229

129

47

22

5,4

2009

188

100

42

23

4,5

2011

262

142

52

27

5,7

2010

243

132

52

23

5,8

2009

185

95

42

18

4,4

2011

287

149

63

26

6,3

2010

257

141

59

29

6,1

2009

199

99

50

23

4,8

2011

297

150

63

24

6,5

2010

270

140

70

31

6,4

2009

201

103

46

22

4,8

2011

302

156

69

29

6,6

2010

253

124

77

34

6,0

2009

190

89

40

16

4,6

2011

288

136

73

27

6,3

2010

237

177

69

30

5,6

2009

167

71

38

13

4,0

4,8
4,3

Źródło: Opracowano na podstawie danych z PUP Kłobuck

*Stopień natężenia bezrobocia – stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby
ludności w wieku produkcyjnym.
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Analizując powyższą tabelę można stwierdzić, że najniższy poziom bezrobocia występuje
w miesiącach letnich, w tym szczególnie wakacyjnych. Najprawdopodobniej spowodowane jest
to możliwością podjęcia zatrudnienia w branżach o zwiększonym nasileniu prac w sezonie letnim,
m.in. w budownictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym. Wśród osób bezrobotnych liczba
kobiet pozostających bez pracy jest nieco wyższa niż liczba mężczyzn, szczególnie w kontekście
odnotowanej większej ilości mężczyzn w wieku produkcyjnym.
Tabela 15. Kategorie osób bezrobotnych za względu na czas pozostawania bez pracy i wiek
Czas pozostawania bez pracy
Stan na

Liczba

koniec

bezrobotnych

Wiek

w miesiącach
do 1

1-3

3-6

6-12

12-24

pow.

18-24

25-34

35-44

45-54

55-59

60-64

24

III kwartał
2011
II kwartał
2011
I kwartał
2011
IV kwartał
2010
III kwartał
2010
II kwartał
2010
I kwartał
2011

242

30

41

43

62

46

20

70

75

34

37

20

6

247

21

31

62

69

49

15

75

72

32

37

25

6

297

24

67

94

50

48

14

91

82

45

44

27

8

269

50

74

39

56

41

9

76

83

41

38

27

4

225

35

38

37

70

38

7

72

80

22

25

20

6

229

23

37

59

73

29

8

70

85

24

29

17

4

270

32

65

75

55

31

12

76

95

37

40

18

4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PUP Kłobuck

Tabela 16. Kategorie osób bezrobotnych za względu na wykształcenie i staż pracy
Stan na
koniec
III kwartał
2011
II kwartał
2011
I kwartał
2011
IV kwartał
2010

Liczba
bezrobot

Wykształcenie
Wyższe

Staż pracy w latach

Polic. i śr.

Średnie

Zasadnicze

Gimnazjum

zawod.

ogólnok.

zawodowe

i poniżej

do 1

1-5

5-10

10-20

20-30

30 i

Bez

więcej

stazu

nych
242

31

67

29

60

55

32

59

32

37

20

11

51

247

22

69

29

66

61

37

60

32

35

27

9

47

297

28

90

29

81

69

42

66

42

44

32

13

58

269

25

77

26

72

69

32

75

40

34

30

14

44
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III kwartał
2010
II kwartał
2010
I kwartał
2011

225

30

72

22

54

47

27

58

28

25

20

13

54

229

23

65

27

56

58

19

61

31

27

19

10

62

270

25

76

29

79

61

29

75

38

40

21

12

55

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PUP Kłobuck

Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli 15 i 16 stwierdza się, że w dwóch ostatnich
latach większość bezrobotnych to osoby pozostające bez pracy od 1 do 12 miesięcy, średnio 12 %
bezrobotnych znajduje pracę w ciągu miesiąca od zarejestrowania, a prawie 5%
zarejestrowanych to osoby pozostające bez pracy dłużej niż 24 miesiące. Najmniej bezrobotnych
pochodzi z grupy legitymującej się wykształceniem wyższym. Stosunkowo mało bezrobotnych to
ci, którzy zarejestrowali się po ukończeniu szkoły średniej ogólnokształcącej. Najwięcej
bezrobotnych zarejestrowano w grupie osób, których staż pracy jest krótszy niż 5 lat. Ponad
połowę zarejestrowanych stanowią osoby w wieku 18-34 lata.

2.4 Pomoc społeczna
Zadania gminy w zakresie pomocy społecznej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Wykonuje on zadania własne wynikające z zapisów ustawy o pomocy społecznej oraz zadania
zlecone.
W pierwszym półroczu roku 2011 z pomocy społecznej skorzystało 98 rodzin, a w
szkołach dożywianych było 104 dzieci. W roku 2010 z pomocy społecznej skorzystało 138 rodzin,
ilość dzieci korzystających z dożywiania wyniosła 121 dzieci. Szczegółowe dane dotyczące
pomocy udzielonej w ostatnich latach przedstawiają tabele poniżej.
Tabela 17. Ilość rodzin korzystających z pomocy społecznej

2006 r.
195

2007 r.
182

Ilość rodzin
2008 r.
2009 r.
145
127

Opracowano na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu

2010 r.
138

2011r.*
98

Stan na 30 czerwca 2011r.

Tabela 18. Ilość dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach

2005 r.
201

2007 r.
174

Ilość dzieci
2008 r.
2009 r.
146
136

Opracowano na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu

2010 r.
121

2011r.*
104

*Stan na 30 czerwca 2011r.
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Tabela 19. Formy udzielonej pomocy rodzinom

ZADANIA ZLECONE
GMINIE

ZADANIA WŁASNE
GMINY

FORMY POMOCY
schronienie
posiłek (w tym dzieci)
ubranie
usługi opiekuńcze
zasiłek celowy na pokrycie wydatków za
świadczenia zdrowotne osobom niemającym
dochodu o i możliwości uzyskania świadczeń na
podst. przepisów o powszechnym ubezpieczeniu
zasiłki na pokrycie skutków wydarzeń losowych
sprawienie pogrzebu
inne zasiłki celowe i w naturze
pomoc ekonomiczna na usamodzielnienie
poradnictwo specjalistyczne
praca socjalna
zasiłki stałe
zasiłki okresowe (z powodu braku możliwości
zatrudnienia)
specjalistyczne usługi opiekuńcze
zasiłki celowe na pokrycie kosztów powstałych
w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej
zasiłki celowe w formie biletu kredytowego
zasiłki rodzinne
świadczenia pielęgnacyjne
zasiłki pielęgnacyjne
pomoc dla kombatantów

2009
2
136
0
2

LATA
2010
0
121
0
0

2011*
1
104
0
0

0

0

0

0
2
83
0
0
51
17
17

7
0
95
0
0
43
15
10

0
1
52
0
0
29
15
6

0
0

0
0

0
0

0
454
12
84
0

0
417
20
84
0

0
419
24
88
0

Opracowano na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu.
*Stan na 30 czerwca 2011r.

Powody przyznawania pomocy społecznej przez GOPS Lipie w 2010r.

23%

13%
17%

23%
12%

8%
4%

niepełnosprwaność
bezrobocie
ubóstwo
długotrwała choroba
alkoholizm
inne

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipiu
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W 2010 roku najwięcej rodzin skorzystało z pomocy społecznej z powodu ubóstwa, stanowi
to 23% ogółu rodzin korzystających ze wsparcia. Podobnie przedstawia się sytuacja w przypadku
osób długotrwale chorych (23%). Inne poważne powody trudnej sytuacji życiowej rodzin
korzystających ze wsparcia to: niepełnosprawność (17%), bezrobocie (13%) i bezradność
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (12%),
alkoholizm (4%). Analizując lata 2006 – 2009 również w tych latach ubóstwo jest najważniejszym
powodem przyznawania pomocy rodzinom. W trzech ostatnich latach najwięcej osób skorzystało
z pomocy w formie zasiłków rodzinnych oraz zasiłków celowych i w naturze.

2.4 Oświata
Od września 2011 roku na terenie gminy funkcjonują

3 zespoły szkolno-przedszkolne

oraz jedna szkoła podstawowa. W skład zespołów wchodzą przedszkola i/lub oddziały
przedszkolne, szkoły podstawowe oraz w dwóch przypadkach gimnazja. Organem
prowadzącym dla jednostek oświatowych jest Gmina Lipie.

Tabela 20. Struktura gminnej oświaty

Lp.

1.

2.

Jednostka

Zespół SzkolnoPrzedszkolny
w Lindowie
Zespół SzkolnoPrzedszkolny
w Lipiu

Przedszkole
Szkoła podstawowa

Razem
Przedszkole
Oddział przedszkolny
Szkoła podstawowa
Gimnazjum

Razem
3.

4.

Zespół SzkolnoPrzedszkolny
w Parzymiechach
Szkoła
Podstawowa
w Rębielicach
Szlacheckich

Przedszkole
Szkoła podstawowa
Gimnazjum

Razem
Oddział przedszkolny
Szkoła podstawowa

Razem

RAZEM:

Ilość
uczniów

Ilość
oddziałów

48
57
105
55
11
144
151
361
54
123
71
248
20
38
58

2
6
8
3
1
7
8
19
3
7
4
14
1
5
6

772

47

Ilość
etatów
nauczycieli
12,32

41,53

26,70

10,39
90,94

*Stan na 31.10.2011r

34

Strategia Rozwoju Gminy Lipie na lata 2012– 2020

W roku szkolnym 2011/2012 w Gminie Lipie opieką przedszkolną objętych zostało 188
dzieci, z czego 157 dzieci w 3 placówkach przedszkolnych i 31 dzieci w 2 oddziałach
przedszkolnych. Do szkół podstawowych uczęszcza 362 uczniów, a do gimnazjów 222.
Wszystkie chętne dzieci mają możliwość skorzystania z wyżywienia. Prowadzony jest dowóz
dzieci do wszystkich placówek.

Potrzeby inwestycyjne placówek oświatowych:


remont i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Lipiu;



prace w zakresie termomodernizacji (częściowa wymiana okien, wymiana c.o. – Lindów,
Rębielice Szlacheckie, ZS Lipie, ZS Parzymiechy);



wymiana ogrodzeń;



wymiana nawierzchni przed budynkami;



przeniesienie przedszkoli do budynków szkół (Lipie, Lindów).

Gmina nie posiada żadnego żłobka.

Dostęp do edukacji ponadpodstawowej zapewniony jest w okolicznych miastach, m.in.
w Kłobucku, Krzepicach oraz Częstochowie.

2.5 Ochrona zdrowia

Na terenie Gminy Lipie działają trzy ośrodki zdrowia: w Lipiu, Parzymiechach
i Stanisławowie. Placówki zapewniają mieszkańcom podstawową opiekę zdrowotną, oferując
pomoc lekarzy pierwszego kontaktu oraz pielęgniarek środowiskowych. Ośrodki działają przy
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.

Pacjenci wymagający opieki specjalistycznej korzystają z porad lekarzy zatrudnionych
w przychodniach specjalistycznych w pobliskich miastach.
Świadczenia w ramach ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej
od poniedziałku do piątku (od 18.00 do 8.00) oraz całodobowo w soboty, niedziele i dni
świąteczne udzielają przyszpitalne ambulatoria w Kłobucku i w Krzepicach. W nagłych
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przypadkach świadczeń w zakresie Ratownictwa Medycznego udziela Oddział Pomocy Doraźnej
w Kłobucku.

Na terenie gminy zlokalizowany jest NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień w Parzymiechach.

W gminie działają trzy apteki: w Lipiu, w Lindowie i w Parzymiechach.

W ramach prywatnej praktyki medycznej dwie osoby fizyczne świadczą usługi w zakresie
fizykoterapii, w miejscowości Troniny działa Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej ,,TRONINY”;.

2.6 Sport

Na obszarze gminy organizowanych jest wiele imprez sportowych. Wykaz imprez
cyklicznych zawiera tabela 21.

Tabela 21. Imprezy sportowe organizowane na terenie gminy
Nazwa wydarzenia

Grupa docelowa

Sztafetowe Biegi Przełajowe dziewcząt i chłopców
Szkół Podstawowych SZS
Mistrzostwa Gminy Lipie chłopców Szkół
Gimnazjalnych w Piłce Nożnej chłopców SZS

Uczniowie (dziewczęta i chłopcy) szkół podstawowych
z terenu Gminy Lipie.
Chłopcy szkół gimnazjalnych z terenu gminy Lipie

XXXIII Jesienny, Ogólnopolski Bieg im. Redaktora
Tomasza Hopffera
Mistrzostwa Gminy Lipie Szkół Podstawowych w Mini
Piłce Nożnej chłopców SZS
Gala wręczenia nagród dla najlepszych Szkół
Podstawowych, Gimnazjalnych, Średnich za rok
szkolny 2010/2011 w rywalizacji sportowej SZS
dziewcząt i chłopców
Mistrzostwa Gminy Lipie dziewcząt i chłopców Szkół
Podstawowych w Mini Piłce Ręcznej SZS
Mistrzostwa Gminy Lipie dziewcząt i chłopców Szkół
Podstawowych w Mini Piłce Siatkowej SZS
Mistrzostwa Gminy Lipie dziewcząt i chłopców Szkół
Gimnazjalnych w Piłce Ręcznej SZS
Mistrzostwa Gminy Lipie dziewcząt i chłopców Szkół
Gimnazjalnych w Piłce Siatkowej SZS
Halowy Turniej Piłki Nożnej chłopców „Football Cup”

Dzieci, młodzież, dorośli z terenu regionu, kraju oraz
uczestnicy z zagranicy
Chłopcy szkół podstawowych z terenu gminy Lipie.

Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego

Przedstawiciele nagrodzonych szkół – nauczyciele
wychowania fizycznego, działacze sportowi, Zarząd
SZS i LZS Kłobuck
Chłopcy i dziewczęta szkół podstawowych z terenu
gminy Lipie
Chłopcy i dziewczęta szkół podstawowych z terenu
gminy Lipie
Chłopcy i dziewczęta szkół gimnazjalnych z terenu
gminy Lipie.
Chłopcy i dziewczęta szkół gimnazjalnych z terenu
gminy Lipie
Uczniowie ze szkół podstawowych i Gimnazjów
z terenu Gminy Lipie, oraz zawodnicy z klubów
sportowych z całego powiatu kłobuckiego i rejonu
częstochowskiego.
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół
średnich oraz dorośli z terenu gminy oraz zawodnicy
i zawodniczki z całego powiatu kłobuckiego i rejonu
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Drużynowe Mistrzostwa Gminy Lipie dziewcząt i
chłopców Szkół Podstawowych w Tenisie Stołowym
SZS
Mistrzostwa Gminy Lipie dziewcząt i chłopców Szkół
Gimnazjalnych w Piłce Koszykowej SZS
Mistrzostwa Gminy Lipie dziewcząt i chłopców Szkół
Podstawowych w Mini Piłce Koszykowej SZS
VII Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Związku
Młodzieży Wiejskiej w 8 kat. wiekowych.

Mistrzostwa Gminy Lipie dziewcząt i chłopców Szkół
Gimnazjalnych w Halowej Piłce Nożnej SZS
Mistrzostwa Gminy Lipie dziewcząt i chłopców Szkół
Podstawowych w Halowej Piłce Nożnej SZS
XX Bieg Abstynenta w Parzymiechach
Otwarty Turniej Tenisa Stołowego „Majówka z
Tenisem Stołowym” o Puchar Wójta Gminy Lipie w 10
kat. wiekowych
Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej chłopców „Football
Cup” (na trawie)
Gminny Turniej Piłki Nożnej Seniorów o Puchar
Prezesa KS Sokół Parzymiechy
Gminny Turniej Piłki Nożnej Seniorów o Puchar Wójta
Gminy Lipie
Gminny Turniej Piłki Nożnej Seniorów „Sokół Cup ”

częstochowskiego.
Chłopcy i dziewczęta szkół podstawowych z terenu
gminy Lipie.
Chłopcy i dziewczęta szkół gimnazjalnych z terenu
gminy Lipie
Chłopcy i dziewczęta szkół podstawowych z terenu
gminy Lipie
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół
średnich, dorośli z terenu Gminy Lipie oraz zawodnicy
i zawodniczki z całego powiatu kłobuckiego i rejonu
częstochowskiego
Chłopcy i dziewczęta szkół gimnazjalnych z terenu
Gminy Lipie
Chłopcy i dziewczęta Szkół Podstawowych z terenu
Gminy Lipie
Dzieci, młodzież, dorośli z terenu gminy, powiatu,
regionu
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół
średnich, dorośli z terenu Gminy Lipie oraz zawodnicy
i zawodniczki z całego powiatu kłobuckiego i rejonu
częstochowskiego
Uczniowie z szkół podstawowych z terenu gminy oraz
zawodnicy z klubów sportowych z powiatu i rejonu
częstochowskiego
Dorośli mieszkańcy gminy Lipie i okolic
Dorośli mieszkańcy gminy Lipie i okolic
Dorośli mieszkańcy gminy Lipie i okolic

Na terenie gminy działają następujące organizacje i kluby sportowe:


KS „Sokół” Parzymiechy



PKS Danków



UKS „Maratończyk” Lipie



UKS „Iskra” Rębielice Szlacheckie



UKS „ZBiN” Natolin



TKKF „ZRYW” Parzymiechy

Obecną bazę sportowo – rekreacyjną gminy Lipie tworzą:


2 boiska sportowe w Lipiu i Parzymiechach,



2 boiska przyszkolne gruntowo-trawiaste w Lindowie i Rębielicach Szlacheckich,



2 sale gimnastyczne przy Gimnazjum w Lipiu i w Parzymiechach,



3 sale gimnastyczne niepełnowymiarowe w Lindowie, w Natolinie, Rębielicach
Szlacheckich.
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Baza sportowa wymaga nie tylko modernizacji istniejących obiektów, ale również budowy
nowych. W 2012 roku powstanie kompleks sportowy Orlik w Lipiu, na rok 2013 planuje się
budowę boiska wielofunkcyjnego w Parzymiechach. W najbliższych latach należy przemyśleć
również budowę pełnowymiarowej hali sportowej.

2.7 Kultura

Ziemia lipska to miejsce kultywowania tradycji regionalnych. Tradycje te są kultywowane
poprzez działalność kół gospodyń wiejskich, rodzimych twórców ludowych, artystów amatorów,
lokalnych stowarzyszeń oraz szkół. Na terenie gminy działa 7 Kół Gospodyń Wiejskich
w: Parzymiechach, Lipiu, Zbrojewsku, Zimnowodzie, Natolinie Wapienniku i Dankowie. Panie z
kół gospodyń propagują lokalne tradycje, kontynuują sztukę przygotowywania lokalnych potraw
i wyrobów sztuki ludowej, propagują idę integracji społecznej oraz promują gminę na zewnątrz.

Od 2006 roku tradycje ludowego śpiewania i muzykowania podtrzymuje zespół
śpiewaczy Czeremcha. Zespół wielokrotnie brał udział w przeglądach i festiwalach, zdobywając
nagrody za piękne wykonanie starych pieśni i odtwarzanie obrzędów. Spotyka się w świetlicy,
mieszczącej się w strażnicy OSP Parzymiechy. Ulubiony repertuar Czeremchy stanowią pieśni
ludowe, patriotyczne i religijne, w tym kolędy i pastorałki. Członkowie zespołu pochodzą
z Parzymiech, Zimnowody, Napoleona, Kleśnisk i Giętkowizny.

Na terenie gminy działają twórcy ludowi i artyści amatorzy. Wytwory ich prac można
oglądać na okazjonalnych wystawach. Są to przede wszystkim haftowane obrazy, różnego
rodzaju robótki ręczne, rzeźby, rysunki.

Miejscem, gdzie organizowana jest znakomita większość imprez kulturalnych w ciągu
roku jest Gminny Ośrodek Kultury. Siedziba Ośrodka mieści się przy ul. Częstochowskiej 95.
Działalność GOK zapewnia mieszkańcom możliwości szerszego uczestnictwa w imprezach
i wydarzeniach kulturalnych, organizowanych na terenie gminy.

Imprezy plenerowe o zasięgu gminnym i regionalnym organizowane są na boiskach
sportowych w Parzymiechach i Lipiu oraz na Wyspie w Dankowie. Uroczystości obejmujące
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swym zasięgiem poszczególne miejscowości bądź parafie organizowane są przy placach
zlokalizowanych przy remizach OSP i na boiskach, w tym szkolnych. Potencjalnym miejscem
organizacji imprez, w tym propagujących lokalną historię, jest kompleks pałacowy
w Parzymiechach oraz plac zamkowy przy kościele w Dankowie.

Gminny Ośrodek Kultury w Lipiu posiada swoje filie w postaci świetlic wiejskich.
Świetlice działają w dwóch miejscowościach w Dankowie i w Zimnowodzie. Przy świetlicy
w Zimnowodzie działa zespół wokalny Bławatek oraz grupa teatralno-wokalna Stokrotka.

Cykliczne imprezy kulturalne i uroczyście obchodzone święta państwowe:


Koncert Noworoczny



Dzień Kobiet



Obchody 3 maj



Majówka – Dzień Matki i Dzień Dziecka



Piknik Pokoleń



Dożynki gminne



Święto Odzyskania Niepodległości

Wszelkie inicjatywy kulturalne spotykają się z przychylnym odzewem społeczności
lokalnej – mieszkańcy chętnie w nich uczestniczą.

Ze względu na potrzebę wspierania rozwoju talentów artystycznych uzdolnionej gminnej
młodzieży w GOK działają:


młodzieżowa orkiestra dęta,



zespół tańca nowoczesnego Euforia

W gminie funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna oraz dwie jej filie: w Parzymiechach
i Stanisławowie

2.8 Organizacje pozarządowe
Ważnym wskaźnikiem aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców jest liczba
i skala działalności lokalnych stowarzyszeń.
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Na terenie gminy Lipie, oprócz Kół Gospodyń Wiejskich, Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów w Lipiu działa 6 stowarzyszeń. Statutowe cele stowarzyszeń przedstawia tabela
poniżej.

Tabela 22. Cele statutowe stowarzyszeń działających na terenie gminy

Lp.

Nazwa
stowarzyszenia

1.

Stowarzyszenie
Inicjatyw
OświatowoKulturalnych
w Lipiu

2.

Stowarzyszenie
im. ks.
Bonawentury
Melera

Siedziba/
Rok
założenia
Lipie
2002

Parzymiechy
2002

Cele statutowe
1. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju:
społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Lipie.
2. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego
w środowisku lokalnym.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez:
1) prowadzenie szkół na zasadach prawem przewidzianych
2) pomoc szkole na zasadach prawem przewidzianych
5) prowadzenie kolonii, kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez,
obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych
oraz innych działań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
6) szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz
zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr
kultury;
7) organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych
i niepełnosprawnych
8) organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji;
9) wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich;
10) organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju
infrastruktury wsi Lipie
11) wspieranie rozwoju gospodarczego wsi Lipie
12) popularyzacja rolnictwa ekologicznego;
13) ochronę przyrody i krajobrazu;
14) tworzenie nowych miejsc pracy;
15) tworzenie lokalnych systemów stypendialnych;
16) wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii
Europejskiej;
17) promocje zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym
rozumieniu tych pojęć;
18) działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu, rekreacji
oraz aktywnego wypoczynku;
19) prowadzenie działalności wydawniczej;
20) podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich
przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi
1. Dokumentowanie i propagowanie historycznej prawdy o ks.
Bonawenturze Metlerze.
2. Ufundowanie pomników ks. Metlerowi i jego współpracownikom
w miejscu śmieci w Jaworznie i na cmentarzu w Parzymiechach
oraz tablicy pamiątkowej w kościele parafialnym.
3. Uczczenie pamięci męczeńskiej śmierci 172 osób zamordowanych
w parafii Parzymiechy oraz kilkudziesięciu żołnierzy poległych na
naszym terenie w czasie II wojny światowej.
4. Budzenie zainteresowań ojczystą historią, kulturą i ziemią.
5. Otwarcie się na wszystko co wartościowe w kulturze europejskiej i
światowej.
6. Pomoc w nauce języków obcych.
7. Działalność trzeźwościowa i pomoc osobom uzależnionym od
alkoholu i narkotyków.
8. Ułatwianie dostępu do komputerów młodzieży niezamożnej
9. Działalność charytatywna, oświatowo-wychowawcza i kulturalna.
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3.

Stowarzyszenie
Pomocy Osobom
Uzależnionym

Parzymiechy
2003

4.

Stowarzyszenie
Kobiet Ziemi
Lipskiej

Lipie 2006

5.

Stowarzyszenie
"KLuCZeM"
Współpracy
i Rozwoju

Troniny 2011

10. Wyposażenie ośrodka formacyjnego dla osób przyjezdnych
(sypialnie, jadalnie, środki audiowizualne, urządzenie sportowe).
1. Oddziaływanie na rzecz zmniejszenia spożywanego alkoholu
i zmian w strukturze spożycia.
2. Zapobieganie szkodom u osób uzależnionych i członków ich rodzin
3. Zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków
ich rodzin.
4. Udzielanie pomocy osobom, u których występują problemy
alkoholowe.
5. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych.
1. Obrona praw, reprezentowanie interesów i działanie na rzecz
poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich i ich rodzin,
wspieranie działań w tym zakresie innych instytucji.
2. Prowadzenie wśród kobiet wiejskich działalności społecznowychowawczej, oświatowo – kulturalnej, w zakresie poprawy
warunków socjalno – bytowych rodzin wiejskich, upowszechnianie
postępu w rolnictwie i gospodarstwie domowym oraz poprawy
stanu ochrony zdrowia i opieki społecznej mieszkańców wsi.
3. Kultywowanie folkloru, rękodzieła i sztuki ludowej.
4. Współdziałanie w rozwijaniu aktywności sportowo-rekreacyjnej
i turystycznej mieszkańców wsi, promowanie zdrowia i zdrowego
stylu życia.
1. Inicjowanie, wspieranie, rozwój oraz promowanie
i upowszechnianie Partnerstwa Lokalnego oraz Ekonomii Społecznej
na rzecz ożywienia społeczno - gospodarczego i poprawy jakości
życia mieszkańców
2. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu.
3. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających
bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. Wspieranie i realizacja
inicjatyw partnerów rynku pracy. Rozwój i modernizacja
instrumentów rynku pracy.
4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
5. Promowanie integracji społecznej, wzmacnianie potencjału sektora
ekonomii społecznej i wspieranie podmiotów ekonomii społecznej,
działalności organizacji pozarządowych
6. Promocja równych szans na rynku pracy oraz pomoc grupom
społecznym narażonym na dyskryminację w tej dziedzinie, ze
szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych, osób
niepełnosprawnych, młodzieży, kobiet, osób uzależnionych,
bezdomnych, przedstawicieli mniejszości etnicznych, pracowników
restrukturyzowanych branż przemysłowych, mieszkańców terenów
wiejskich i innych.
7. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
8. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
9. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
10. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
11. Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich
12. Budowanie społeczeństwa informacyjnego. Rozwój społeczeństwa
opartego na wiedzy
13. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości. Wspieranie przedsiębiorczości i inicjatyw
indywidualnych
14. Wspieranie konkurencyjności, zdolności adaptacyjnych i
innowacyjności przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich.
15. Rozwój lokalnych i regionalnych zasobów ludzkich oraz
doskonalenie kadr gospodarczych, społecznych, publicznych i
politycznych.
16. Promowanie i wdrażanie kształcenia ustawicznego.
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17. Działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji,
oświaty i wychowania oraz edukacji ekologicznej i ochrony
środowiska
18. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i
innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych
rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
19. Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji gospodarczej i
społecznej młodzieży.
20. Rozwijanie działań na rzecz promocji norm życia społecznego i
gospodarczego, promocji integracji europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między społeczeństwami różnych kultur,
regionów, społecznościami lokalnymi, regionalnymi
21. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich i działań wspomagających rozwój demokracji
22. Promocja i organizacja wolontariatu.
23. Działalność charytatywna
24. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej
25. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz
języka regionalnego;
26. Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia
27. Działalność w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży
28. Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego
29. Działalność w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej i sportu turystyki i krajoznawstwa
30. Działalność w zakresie upowszechniania i ochrony praw
konsumentów;
31. Działalność w zakresie pomocy Polonii i Polakom za granicą;
32. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
33. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka
34. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
35. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie
lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty ekonomii
społecznej

6.

Stowarzyszenie
Inicjatyw Liswarta
Rębielice
Szlacheckie

Rębielice
Szlacheckie
2011

1. Działalność kulturalna, inicjatyw społecznych, oświatowa,
edukacyjna, opiekuńcza, wspieranie ochrona zdrowia, a także
promocja zdrowia - wśród społeczności wiejskiej.
2. Współpraca i pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich i innych organizacji
działających na wsi.
3. Reprezentowanie interesów Stowarzyszenia i innych organizacji
społecznych działających na terenie wsi wobec władzy
samorządowej, rządowej oraz wobec innych organizacji.
i. Wspomaganie członków w działalności gospodarczej, kulturalnej
i społecznej.
4. Wspieranie lokalnych inicjatyw gospodarczych, kulturalnych,
społecznych oraz zdrowotnych.
5. Obrona praw, reprezentowanie interesów i działanie na rzecz
poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet - szczególnie
wiejskich i ich rodzin.
6. Inicjowanie i podejmowanie różnorodnych działań na rzecz poprawy
życia i pracy kobiet wiejskich.
7. Prowadzenie wśród kobiet wiejskich działalności społecznowychowawczej, oświatowo-kulturalnej, w zakresie poprawy
warunków socjalno-bytowych rodzin wiejskich, upowszechniania
postępu w rolnictwie i gospodarstwie domowym oraz poprawy
stanu ochrony zdrowia i opieki społecznej mieszkańców wsi
8. Współpraca z innymi organizacjami o podobnym profilu działania
w kraju i zagranicą.
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3 Infrastruktura techniczna
3.1 Infrastruktura drogowa
Przez obszar gminy przebiegają szlaki komunikacyjne o znaczeniu krajowym,
powiatowym i gminnym. W miejscowościach Kleśniska, Parzymiechy i Grabarze biegnie droga
krajowa nr 42 relacji Kluczbork – Radomsko.

W gminie wytyczonych zostało 11 dróg

powiatowych, łączących gminę z sąsiednimi gminami oraz pozwalających na komunikację
wewnątrz jej obszaru. Drogi gminne pozwalają na dojazd do każdej miejscowości na terenie
gminy. Są to zarówno drogi bitumiczne, jak i gruntowo wzmocnione i gruntowe naturalne.
Administratorem dróg gminnych jest Wójt Gminy Lipie. Drogami powiatowymi zarządza
Zarząd Dróg Powiatowych w Kłobucku, a drogami krajowymi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad w Katowicach.

Tabela 23. Podział dróg na terenie Gminy Lipie

Rodzaj drogi
Drogi krajowe
Drogi powiatowe
Drogi gminne

Długość
8,7 km
42,9 km
84,5 km

Stan dróg
dobry/ zła (proszę o ocenę)
dobry/średni (proszę o ocenę)
dobry/średni(proszę o ocenę)

Głównym organizatorem komunikacji zbiorowej na terenie naszej gminy jest PKS
Częstochowa S.A. oferujący pasażerski transport autobusowy. Od 2011r. przedsiębiorstwo
ABX2bus organizujące regularne przewozy pasażerskie busami.

3.2 Sieć wodociągowa
W Gminie Lipie wszystkie miejscowości posiadają sieć wodociągową. Łączna długość sieci
wodociągowej rozdzielczej wynosi 84,6 km w tym azbestowo-cementowej 23,1 km. Liczba
przyłączy do budynków wynosi 1882 szt.
Stan sieci wodociągowej jest zróżnicowany. Wodociągi wybudowane w ciągu ostatnich lat są
w stanie dobrym, natomiast te wykonane z rur azbestowo-cementowych, stalowych i żeliwnych
są w stanie złym. Zły stan urządzeń powoduje znaczne ubytki wody. I tak np. ilość wody
pobranej z ujęć w całej gminie na koniec 2010 roku wynosiła 229,4 tys. m 3 a dostarczonej do
gospodarstw domowych i na cele produkcyjne 165,7 tys. m3, straty stanowią 37% (82. 092
tys.m3 - prawie 170 tys. zł). Szacuje się podobny wskaźnik strat za rok 2011. Straty wynikają
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z

sytuacji

awaryjnych

spowodowanych

złym

stanem

technicznym

wodociągów,

niezlokalizowanymi w szybkim czasie awariami tzw. wyciekami ukrytymi, technologicznym
płukaniem sieci, a także używaniem przez mieszkańców starych typów wodomierzy a tym samym
nieprawidłowym naliczaniem zużycia wody, nielegalnym poborem wody oraz poborem wody z
hydrantów.
Gmina dysponuje 4 ujęciami wody: w Lipiu, w Stanisławowie, w Przymiechach
i w Wapienniku.

Wodociąg grupowy Lipie – układ I stopniowy.
Ujęcie wody – studnia wiercona S-1 wykonana w 1966r. o głębokości 42 m o wydajności
52,5 m3/h. Studnia S-2 (awaryjna) wykonana na przełomie lat 1972-1973 o głębokości 37,0 m,
wydajność po rekonstrukcji studni wynosi 15,0 m3/h.
Budynek stacji wodociągowej: sterownia, chlorownia, WC, pomieszczenie ogólnego
przeznaczenia, zaplecze.
Wodociąg zaopatruje w wodę następujące wsie: Lipie, Danków, Rozalin, Troniny.
Z badań fizyko-chemicznych wynika, że wahania większości oznaczonych wskaźników są
niewielkie, jedynie zawartość azotanu jest dość wysoka. Sporadycznie pojawiają się dość duże
ilości żelaza.
Pozwolenie wodno-prawne na eksploatację urządzeń do poboru wody ze studni S-1 i S-2
jest ważne do 31.12.2015r.
Wodociąg grupowy Stanisławów – układ II stopniowy.
Ujęcie wody – studnia wiercona S-1 wykonana w 1965r. Głębokości studni wynosi 30 m,
a wydajność 6,48 m3/h, studnia S-2 wykonana na przełomie lat 1973-1974 o głębokości 40 m
i wydajności 25,7 m3/h.
Budynek stacji wodociągowej: chlorator, wyłącznik pływakowy, sprężarka, hydrofor,
2 pompy poziome 65PJM 215, 65PJM 200.
Zbiornik wyrównawczy dwukomorowy o pojemności 80 m3.
Wskaźniki fizyko-chemiczne stale odpowiadają normom.
Wodociąg zaopatruje w wodę następujące wsie: Stanisławów, Szyszków, Rębielice
Szlacheckie, Julianów, Lindów.
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Pozwolenia wodno-prawne na eksploatację studni S-1 i S-2 jest ważne do 31.12.2015r.
Wodociąg grupowy Parzymiechy – układ II stopniowy
Studnia wiercona nr S-5 stanowi studnię podstawową, została wykonana w 2008r.
Głębokość studni wynosi 60 m, wydajność 32 m3/h. Studnia nr S-2 bis o wydajności 20 m3/h
stanowi studnie awaryjną.
Przy budynki stacji wodociągowej znajdują się dwa zbiorniki wyrównawcze: stary zbiornik
o pojemności 80 m3 doprowadza grawitacyjnie wodę do odbiorców przy ul. Kasztanowej
i ul. Częstochowskiej w Parzymiechach. Z nowego zbiornika, o pojemności 150 m 3, woda
pobierana jest trzema pompami poziomymi S-83.
W budynku stacji znajdują się dwa hydrofory o pojemności 4,5 m3 każdy, które utrzymują
odpowiednie ciśnienie sieci wodociągowej.
Wodociągi zaopatrują w wodę wsie: Parzymiechy, Zimnowodę, Napoleon, Kleśniska,
Giętkowizna, Karcze, Giętkowizna.
Badana woda odpowiada wymogom stawianym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej. Pozwolenia wodno-prawne ważne do 31.12.2015r.

Ujęcie Wapiennik
Odwiercone w 1990r. o głębokości 60 m i wydajności 28 m3/h. Budynek stacji
wodociągowej to: dwa hydrofory, sprężarka, rozdzielnia elektryczna, komora zasuw. Ujęcie służy
do zaopatrzenia w wodę wsie: Wapiennik, Albertów i Chałków.
Wskaźniki fizyko-chemiczne i bakteriologiczne badanej wody odpowiadają wymogom
i normom. Pozwolenie wodno-prawne ważne do 31.12.2015r.
W gminie nie prowadzi się uzdatniania wody, okresowo, wg zaleceń SANEPID-u,
przeprowadza się chlorowanie.

Do miejscowości: Brzózki, Natolin i Zbrojewsko woda dostarczana jest z wodociągu
będącego własnością gminy Krzepice. Jedynym miejscem pozbawionym dostępu do sieci
wodociągowej w gminie jest tzw. leśniczówka w Lipiu przy ul. Dolnej (3 posesje).

45

Strategia Rozwoju Gminy Lipie na lata 2012– 2020

3.3 Sieć kanalizacyjna
Aktualnie sieć kanalizacyjna w gminie znajduje się w dwóch miejscowościach: w Lipiu
i w Dankowie.

W pozostałych wsiach ścieki sanitarne gromadzone są w zbiornikach

bezodpływowych okresowo wywożonych do oczyszczalni ścieków. Ścieki są również
odprowadzane w sposób niekontrolowany do ziemi i wód płynących.

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi łącznie 17,443 km, w tym 13,124 km sieci grawitacyjnej.
Długość wykonanych przykanalików do posesji ma długość 3,639 km. Długość sieci w Lipiu
wynosi 13 km, w tym sieci grawitacyjnej 10,5 km. W miejscowości Danków długość sieci
kanalizacyjnej wynosi 4,4 km, sieć grawitacyjna wynosi 2,6 km. W miejscowości Lipie jest siedem
przepompowni ścieków: ul. Ziołowa, ul. Kresy, ul. Częstochowska, ul. Stawowa, ul. Lipowa, ul.
Kasztanowa, ul. Dolna. W miejscowości Danków są cztery przepompownie ścieków.

System kanalizacyjny zakończony jest oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości
Lipie

przy

ul.

Ziołowej.

Oczyszczalnia

jest

oczyszczalnią

mechaniczno-biologiczną

o przepustowości docelowej1000m3/d. W I etapie realizacji inwestycji o przepustowości
500m3/d służącej do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych. Do oczyszczalni dowożone są
również ścieki wozami asenizacyjnymi z nieskanalizowanych gospodarstw gminy Lipie.
Pozwolenie wodno-prawne, na podstawie którego działa oczyszczalnia, określa wprowadzenie
oczyszczonych ścieków komunalnych będących ściekami bytowymi do rzeki Liswarty.
Jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni do rzeki Liswarty jest
kontrolowana poprzez wykonywane na zlecenie Urzędu Gminy Lipie analizy. Analizy wykonuje
Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie z częstotliwością 1 raz na kwartał (w myśl
posiadanego pozwolenia wodnoprawnego). Powstający osad ściekowy jest stabilizowany
tlenowo w zbiorniku osadu nadmiernego, a następnie odwadniany i workowany w urządzeniu
DRAIMAD, później składowany na paletach i przekazywany do utylizacji.

3.4 Sieć gazowa
Na terenie gminy nie występuje przewodowa sieć gazowa. Zaopatrzenie w gaz odbywa się za
pomocą gazu płynnego dostarczanego odbiorcom w butlach.
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3.5 Plany zagospodarowania przestrzennego - stan na dzień 31.10.2011r.
Aktualne są plany zagospodarowania przestrzennego dla następujących miejscowości:
Albertów, Brzózki, Danków, Giętkowizna, Grabarze, Julianów, Kleśniska, Lindów, Napoleon,
Natolin, Rębielice Szlacheckie, Rozalin, Stanisławów, Szyszków, Troniny, Wapiennik, Zbrojewsko.
Planów zagospodarowania przestrzennego nie posiadają 4 miejscowości: Chałków, Lipie,
Parzymiechy i Zimnowoda. W tych miejscowościach obowiązuje Studium Uwarunkowań
i Zagospodarowania Przestrzennego. Obowiązujące Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Lipie zostało przyjęte uchwałą Rady Gminy z 2001 roku.

3.6 Tereny inwestycyjne w Gminie Lipie - stan na dzień 31.10.2011r.
W obowiązującym obecnie Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Lipie przewiduje się następujące tereny inwestycyjne (wg. obowiązującego Studium):

W Lipiu:
- ul. Czereśniowa – w odległości ok. 100 m od skrzyżowania z ulicą Stawową, na długości ok 400
m po obu stronach drogi, po stronie południowo-zachodniej za linią zabudowy zagrodowej.
- ul. Kasztanowa – od wjazdu z ulicy Parkowej na długości ok. 250 m.

W Parzymiechach:
-ul. Kasztanowa - między skrzyżowaniami z ulicami: Polną i Częstochowską, wyłączając linie
zabudowy, tj. na długości ok 200 m po wschodniej stronie drogi, ok. 500 m w głąb działek
zagospodarowanych obecnie rolniczo.

Na terenie gminy na obszarach objętych planami miejscowymi, poza obszarami
wyznaczonymi w Studium, w większości przypadków można prowadzić nieuciążliwą działalność
gospodarczą. W przypadku terenów znajdujących się poza obowiązującym planem miejscowym
można ubiegać się o przeznaczenie ich pod inwestycje na podstawie decyzji o warunkach
zabudowy.

Obowiązujące Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipie
zostało przyjęte uchwałą Rady Gminy z 2001 roku. Obecnie trwają prace związane z aktualizacją
tego dokumentu.
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4.7 Gospodarka odpadami
Odpady komunalne oraz odpady pochodzące z procesów przemysłowych, których skład
podobny jest do odpadów z gospodarstw domowych, są usuwane przez specjalistyczne firmy
w systemie opróżniania pojemników raz na miesiąc z możliwością dodatkowego opróżniania
pojemników na zlecenie.
Według informacji składanych przez firmy wykonujące odbiór odpadów komunalnych, ilość
indywidualnych gospodarstw objętych zbiórką odpadów komunalnych wynosi ok 70%. Ilość
zebranych odpadów komunalnych w 2010 roku 519,77 ton.
Dodatkowo, na terenie gminy prowadzona jest zbiórka odpadów segregowanych. Od 2011
roku zbiórka odpadów selektywnie zbieranych prowadzona jest w tzw. systemie workowym.
W każdej posesji odpady takie jak szkło i plastik są segregowane i zbierane do worków
dostarczonych przez Urząd Gminy Lipie. Firma odpowiedzialna za zbiórkę tych odpadów raz na
kwartał odbiera od mieszkańców posegregowane odpady. W poprzednich latach obowiązywał
system zbiórki w tzw. gniazda. Pojemniki na szkło, tworzywa sztuczne i makulaturę były
umieszczone w trzech miejscowościach naszej gminy. W tym systemie w 2010 roku zebrano
następującą ilość odpadów segregowanych: szkło – 10 ton, tworzywa sztuczne – 2,3 tony,
makulatura - 200 kg. W roku 2011 w nowowprowadzonym systemie workowym zebrano: szkło –
45,57 tony, tworzywa sztuczne –7,64 ton.
Na terenie naszej gminy prowadzona jest także zbiórka zużytych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych, zużytego sprzętu AGD oraz świetlówek i baterii. W Gminnym Ośrodku Zdrowia
w Lipiu prowadzi się stałą zbiórkę leków przeterminowanych.
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III.

Strategia Rozwoju Gminy Lipie na lata 2012 - 2020
1. Analiza SWOT
Analiza SWOT jest narzędziem wspierającym opis i diagnozę badanych obszarów. Jej istotą

jest identyfikacja wewnętrznych sił i słabości gminy oraz szans i zagrożeń jakie generuje
otoczenie.

Mocne strony (siły) to czynniki wewnętrzne, które mają lub mogą mieć w przyszłości korzystny
wpływ na rozwój gminy, podnoszą atrakcyjność gminy dla mieszkańców, inwestorów czy
turystów.

Słabe strony (słabości) to wewnętrzne czynniki, które mają lub mogą mieć negatywny wpływ na
rozwój gminy, atrakcyjność gminy dla mieszkańców, inwestorów bądź turystów.

Szanse to czynniki w otoczeniu sprzyjające lub mogące sprzyjać w przyszłości rozwojowi gminy,
powinny umożliwiać eliminowanie słabych stron gminy i wzmacniać jej mocne strony.

Zagrożenia to czynniki w otoczeniu utrudniające lub mogące w przyszłości utrudniać rozwój
gminy, stanowią bariery w podejmowaniu działań rozwojowych.

Zdiagnozowane cechy gminy i potencjalne wpływy otoczenia, mające podstawowe
znaczenie dla jej rozwoju uporządkowano w układzie sektorowym:
[I] — infrastruktura techniczna, środowisko przyrodnicze i turystyka
[G] — gospodarka,
[S] — sytuacja społeczna i infrastruktura społeczna.

Opracowując

analizę

SWOT

wykorzystano

materiały

przedstawione

w

części

diagnozującej niniejszego opracowania, dane z dokumentów strategicznych gminy, oraz
materiały zebrane podczas spotkań z mieszkańcami. Wyniki analizy SWOT dla Gminy Lipie
przedstawia poniższe zestawienie.
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Mocne strony
 Korzystne położenie geograficzne (dobra dostępność komunikacyjna, planowana autostrada A1,
bliskość aglomeracji śląskiej oraz Częstochowy – znanego na całym świecie miasta kultu
maryjnego) [I]
 Dobry stan środowiska naturalnego [I]
 Atrakcyjne walory przyrodnicze, krajoznawcze i historyczne (występowanie obszarów cennych
przyrodniczo objętych ochroną, urozmaicony krajobraz, rzeka Liswarta, wysoki udział terenów
leśnych [I, G]
 Planowana budowa zbiornika retencyjnego w Dankowie [l, G]
 Obiekty sakralne stanowiące wyróżniki w skali ponadlokalnej (Danków) [I]
 Rezerwy terenów pod budownictwo mieszkaniowe [I]
 Istniejący potencjał terenów rolnych, które mogą zostać przeznaczone na cele inwestycyjne [I,G]
 Przygotowane i uchwalone plany zagospodarowania przestrzennego [I]
 Wysoki poziom zawodociągowania gminy, posiadanie własnych ujęć wodnych obejmujących
zasięgiem prawie cały obszar gminy [I]
 Duże rezerwy gminnej oczyszczalni ścieków [I]
 Dobrze rozwinięta sieć dróg [I]
 Zmodernizowane oświetlenie uliczne [I]
 Wysoka aktywność gospodarcza mieszkańców [G]
 Korzystna struktura wiekowa mieszkańców [S]
 Znaczna aktywność społeczna mieszkańców [S]
 Aktywna polityka społeczna gminy [S]
 Racjonalna sieć placówek oświatowych oferująca edukację na poziomie przedszkoli, szkół
podstawowych i gimnazjum, dobra organizacja dowozu dzieci [S],
 Realizacja programów unijnych w oświacie [S],
 Dostępność do bibliotek [S]
 Odpowiednia sieć placówek podstawowej opieki zdrowotnej [S],
 Aktywność w zakresie inicjatyw związanych z zagospodarowaniem czasu dla dzieci i młodzieży –
działalność szkół, GOK-u, świetlic wiejskich oraz klubów sportowych [S],
 Niski poziom przestępczości na terenie gminy [S]
 Promocja postaw proekologicznych wśród mieszkańców gminy – selektywna zbiórka odpadów
[I,S]
 Otwarta polityka informacyjna gminy [S],
 Dobra dostępność do sieci energetycznych [I,G]

…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
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Słabe strony
 Brak infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej [I, G]
 Brak planu rozwoju turystyki w gminie i efektywnych przedsięwzięć promujących walory
turystyczne i kulturowe gminy [I, G]
 Niewystarczająca promocja i rozwój turystyki wodnej w oparciu o przepływającą przez gminę
Liswartę [I]
 Niewystarczająca ilość wytyczonych i oznakowanych szlaków turystycznych pieszych
i rowerowych [I]
 Brak stworzonych i wypromowanych produktów turystycznych gminy [I]
 Zły stan czystości wód powierzchniowych [I]
 Niski potencjał bazy noclegowej [I, G]
 Brak bazy gastronomicznej [I],
 Niezadowalający stan infrastruktury technicznej placówek edukacyjnych [I, S]
 Niewystarczająca baza infrastruktury sportowej [I, S]
 Brak lekarzy specjalistów w gminnych placówkach ochrony zdrowia [S]
 Znaczne rozdrobnienie gospodarstw rolnych [G]
 Duży odsetek sieci wodociągowej zbudowanej z rur azbestowych [I,S]
 Niski poziom skanalizowania gminy [I, S]
 Brak kompleksowej teleinformatycznej infrastruktury szerokopasmowej [I,S]
 Brak gminnych terenów inwestycyjnych; niewielka ilość terenów wyznaczonych pod inwestycje
gospodarcze w planach zagospodarowania przestrzennego [I,G]
 Brak sieci gazowej[S]
 Niska jakość gleb [G]
 Niedostateczna ilość chodników [I,S]
 Brak instytucji działających na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorczości [G],
 Stosunkowo wysoki odsetek osób pozostających bez pracy w wieku do 34 lat, w stosunku do
ogółu zarejestrowanych osób bezrobotnych [S],
 Migracja ludzi młodych i wykształconych [S]
 Ograniczone możliwości w zakresie wyposażenia placówek kultury [S]
 Brak grup(y) producentów rolnych [S]
 Brak sieci gazowej [I,S]
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
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Szanse
 Rosnący popyt na usługi turystyczne i rekreacyjne
 Wzrost zainteresowania turystyką weekendową i turystyką wiejską, w tym agroturystyką (trend
ogólnoeuropejski) oraz turystyką aktywną (jazda rowerowa, jazda konna, spływy kajakowe,
wspinaczka itp.)
 Możliwość tworzenia oferty turystycznej we współudziale z innymi gminami, powiatem oraz
lokalnymi stowarzyszeniami
 Wzrastające zainteresowanie budową domów jednorodzinnych i letniskowych na terenie gminy
 Zarezerwowane w budżecie wojewódzkim środki na budowę zalewu w Dankowie
 Dostępność środków unijnych umożliwiających finansowanie inicjatyw podejmowanych przez
jednostki samorządowe oraz przedsiębiorstwa prywatne, organizacje trzeciego sektora i osoby
fizyczne
 Możliwość poprawy i rozwoju infrastruktury społecznej przy wykorzystaniu funduszy
zewnętrznych
 Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców
 Działalność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”
 Rosnący stopień świadomości edukacyjnej młodzieży
 Możliwość rozwoju oferty edukacyjnej szkół przy wsparciu środków zewnętrznych
 Zauważalna zmiana modelu zachowań na rynku pracy: samozatrudnienie, mobilność
pracowników
 Możliwość wykorzystania darmowej siły roboczej w pracach na rzecz gminy: roboty publiczne
i prace społecznie użyteczne
 Dobre warunki do ekologicznej produkcji rolnej i produkcji zdrowej żywności
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..

Zagrożenia












Niestabilność przepisów prawnych, głównie w zakresie dochodów gminy (obniżanie dochodów
gminy przy jednoczesnym zwiększaniu zakresu zadań samorządu)
Niedostateczna promocja regionu, jako ośrodka turystyczno – wypoczynkowego
Zanieczyszczenie rzeki Liswarty
Konkurencyjna oferta okolicznych gmin w zakresie turystyki (gm. Popów, gm. Działoszyn)
Postępująca pauperyzacja społeczeństwa
Wzrost bezrobocia
Skompilowane rozwiązania prawne w zakresie turystyki i agroturystyki
Powodzie
Perspektywa kryzysu gospodarczego
Wysokie koszty dla rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą
Brak dobrych uregulowań prawnych w zakresie Partnerstwa Publiczno - Prywatnego

……………………………………………………………………………
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2.1 Priorytetowe kierunki rozwoju

Wszelkie działania podejmowane w gminie Lipie winny być podporządkowane realizacji
nadrzędnej misji:
(Gmina przyjazna mieszkańcom, atrakcyjna dla turystów, stwarzająca korzystne warunki dla
rozwoju przedsiębiorczości i inwestycji – ramy misji Gminy Lipie)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Misja Gminy Lipie realizowana będzie w trzech strategicznych obszarach (domenach):
Rozwój ekonomiczny, Turystyka i rekreacja, Jakość życia mieszkańców. W obszary te wpisują się cele
strategiczne, którym z kolei odpowiadają cele operacyjne i poszczególne zadania służce realizacji
tych celów. Zadania będą realizowane poprzez konkretne działania o charakterze inwestycyjnym,
szkoleniowym, informacyjnym oraz marketingowym.
Wybór misji i celów odzwierciedla aspiracje rozwojowe Gminy, wynikając jednocześnie
z analizy mocnych i słabych stron Gminy oraz jej zewnętrznych uwarunkowań. Cele Strategii tworzą
uporządkowaną i spójną strukturę hierarchiczną i mają charakter komplementarny.

OBSZAR STRATEGICZNY I
ROZWÓJ EKONOMICZNY

Cel Strategiczny I
Wzmacnianie potencjału gospodarki lokalnej

Cel operacyjny I: Stymulowanie lokalnej przedsiębiorczości i aktywności pozarolniczej
I.I.I.1

Pro-przedsiębiorcza lokalna polityka podatkowa - stworzenie systemu ulg i preferencji podatkowych
dla promowania samozatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy

I.I.I.2

Realizacja programów szkoleniowych w zakresie przedsiębiorczości - szkolenia z zakresu prowadzenia
działalności gospodarczej, w tym organizacja szkoleń i kursów służących przekwalifikowaniu rolników
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celem podjęcia prac lub działalności gospodarczej poza rolnictwem

I.I.I.3

Promowanie edukacji ekonomicznej wśród młodych

I.I.I.4

Wspieranie rozwoju rzemiosła i rękodzieła artystycznego (zadanie wpisuje się również w obszar
Turystyka i rekreacja)

I.I.I.5

Promocja funduszy europejskich służących pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój
i prowadzenie działalności gospodarczej

I.I.I.6

Wykorzystywanie lokalnego rynku dla rozwoju usług turystycznych oraz podwyższania ich roli
w strukturze gospodarczej

I.I.I.7

Wypracowanie i wdrożenie systemu wpierania zatrudnienia mieszkańców gminy w lokalnej
gospodarce

Cel operacyjny II: Rozwój rolnictwa w gospodarce rynkowej
I.I.II.1 Promowanie ekologicznej produkcji rolniczej poprzez przeprowadzanie wśród rolników akcji
informacyjnych przybliżających ideę rolnictwa ekologicznego. Rozwój tego typu działalności jest
szczególnie zasadny ze względu na sprzyjające warunku przyrodnicze i środowiskowe gminy.
Realizacja zadania ma służyć wykreowaniu nowych rodzajów wyspecjalizowanej produkcji rolnej
i wspieraniu wielofunkcyjnego rozwoju wsi – rolnictwo ekologiczne wiąże się z .

I.I.II.2 Promowanie wśród rolników prowadzenia wyspecjalizowanej produkcji i zrzeszania się w grupy
producentów rolnych (szkolenia, dostęp do informacji).

I.I.II.3 Wspieranie rozwoju działalności w zakresie agroturystyki (zadanie wpisuje się również w obszar
Turystyka i rekreacja)

I.I.II.4 Nawiązanie współpracy z gminami partnerskimi
I.I.II.5 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa
(w tym: wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych,
poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez zachęcanie rolników do zmniejszania
ilości działek ewidencyjnych rolnych w poszczególnych gospodarstwach, scalanie gruntów)

Cel operacyjny III: Wielopłaszczyznowa promocja gospodarcza gminy
I.I.III.1 Informator gospodarczy – publikacja na stronie internetowej gminy aktualnych informacji
gospodarczych: elektroniczna baza podmiotów gospodarczych, możliwości inwestycyjne gminy
(tereny, ulgi), środowiskowe atuty gminy i atuty społeczne

I.I.III.2 Publikowanie informacji gospodarczych o gminie w informatorach gospodarczych województwa i
powiatu

I.I.III.3 Zachęcanie mieszkańców do udziału w konkursach tematycznych organizowanych na szczeblu
wojewódzkim i krajowym.
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I.I.III.4 Nagradzanie firm zasłużonych dla rozwoju i promocji gminy

Cel Strategiczny II
Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy poprzez rozwój infrastruktury
Rozwój infrastruktury technicznej
Cel operacyjny I:
Budowa infrastruktury technicznej
I.II.I.1 Wyznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych i stref aktywności
gospodarczej

I.II.I.2 Zidentyfikowanie listy przedsięwzięć przeznaczonych do realizacji w ramach PPP
I.II.I.3 Aktualizacja Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
I.II.I.4 Poprawa stanu technicznego dróg lokalnych i dróg transportu rolnego
I.II.I.5 Budowa systemu kanalizacji sanitarnej
I.II.I.6 Wsparcie rozwoju nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej dla rozwoju
przedsiębiorstw

OBSZAR STRATEGICZNY II
TURYSTYKA I REKREACJA

Cel Strategiczny I
Wykreowanie gminy jako atrakcyjnego miejsca turystycznego

Cel operacyjny I: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
II.I.I.1 Wytyczenie i organizacja ścieżek pieszych i rowerowych biegnących przez atrakcyjne i ciekawe miejsca
Gminy

II.I.I.2 Wytyczenie i rozbudowa szlaków turystycznych oraz turystycznych ścieżek tematycznych
II.I.I.3 Budowa i rozwój infrastruktury okołoturystycznej
II.I.I.4 Atrakcyjne zagospodarowanie rzeki oraz terenów leśnych na cele turystyczne
II.I.I.5 Adaptacja zalewu w Dankowie do celów rekreacyjno-wypoczynkowych
II.I.I.6 Rozbudowa oferty Ośrodka Sportu i Rekreacji w Troninach
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Cel operacyjny II: Kreowanie specyficznych produktów turystycznych
II.I.II.1 Wypromowanie produktów lokalnych
II.I.II.2 Aktywizacja agroturystyki, jako lokalnego produktu turystycznego
II.I.II.3 Szkolenia dla mieszkańców w zakresie turystyki, agroturystyki i świadczenia usług turystycznych
II.I.II.4 Organizacja imprez turystycznych (rajdy rowerowe, spływy kajakowe) oraz imprez promocyjnych np.
„święto nietoperza”, jarmarki produktów lokalnych, turniejów rycerskich, festiwal piosenki
szuwarowej

II.I.II.5 Modernizacja i rozbudowa ośrodka turystycznego w Troninach
II.I.II.6 Turystyczne i edukacyjne wykorzystanie jaskini Szachownica
II.I.II.7 Promocja wypoczynku na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego
II.I.II.8 Upowszechnianie rolnictwa ekologicznego wspierającego ofertę turystyczną gminy

Cel operacyjny III: Działania skierowane na zachowanie dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i
kulturowego
II.I.III.1 Renowacja obiektów architektonicznych i historycznych m.in.: cmentarz ewangelicki w Natolinie,
Ruiny twierdzy w Dankowie, parku w Parzymiechach

II.I.III.3 Utrzymanie istniejących form ochrony przyrody
II.I.III.3 Pielęgnowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego

Cel operacyjny IV: Promocja walorów turystycznych gminy
II.I.IV.1 Opracowanie koncepcji rozwoju Gminy Lipie, jako terenów atrakcyjnych turystycznie
II.I.IV.2 Promocja wewnętrzna - tworzenie wśród mieszkańców gminy korzystnego klimatu dla rozwoju
turystyki

II.I.IV.3 Zewnętrzna promocja turystyczna (foldery, katalogi, strona internetowa)
II.I.IV.4 Oznakowanie turystyczne gminy, w tym opracowanie i lokalizacja tablic informacyjnych dotyczących
zasobów kulturowych i turystycznych

II.I.IV.5 Opracowanie mapy i przewodnika turystycznego po gminie
II.I.IV.6 Kreowanie ekologicznego wizerunku gminy
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II.I.IV.7 Wypromowanie imprezy lokalnej – identyfikującej gminę w otoczeniu

OBSZAR STRATEGICZNY III
JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

Cel Strategiczny I
Aktywizacja mieszkańców w życie społeczne gminy

Cel operacyjny I: Poprawa efektywności zarządzania gminą
III.I.I.1 Prowadzenie otwartej polityki informacyjnej: systematyczna aktualizacja strony internetowej gminy,
wydawanie biuletynu informacyjnego Nasza Gmina, utrzymywanie stałych kontaktów z mediami
lokalnymi, utrzymywanie sieci tablic informacyjnych

III.I.I.2 Rozwijanie usług w ramach e-urzędu
III.I.I.3 Usprawnienie komunikacji wewnątrzgminnej wspierającej efektywną współpracą między miedzy
samorządem, przedsiębiorcami, organizacjami, stowarzyszeniami i liderami środowisk lokalnych i
mieszkańcami

III.I.I.4 Rozwijanie kompetencji personelu oraz podnoszenie sprawności funkcjonowania Urzędu
III.I.I.5 Inicjowanie działań i projektów realizowanych w kooperacji z sąsiednimi gminami
III.I.I.6 Promocja gminy i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku w otoczeniu

Cel operacyjny II: Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców
III.I.II.1 Podniesienie efektywności działań lokalnych instytucji kultury i biblioteki publicznej
III.I.II.2 Promowanie pozytywnych przykładów lokalnych dokonań
III.I.II.3 Budowa programu komunikacji z mieszkańcami
III.I.II.4 Propagowanie imprez tematycznych opartych na możliwościach regionu – przyroda, kultura,
rzemiosło, folklor i tradycje lokalne

III.I.II.5 Większa promocja imprez sportowych wśród społeczności gminy
III.I.II.6 Wsparcie organizacji i stowarzyszeń działających na terenie gminy
III.I.II.7 Propagowanie twórczości artystycznej – organizacja przeglądów i warsztatów
III.I.II.8 Wsparcie realizacji projektów związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnej oraz
tradycyjnych zawodów
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Cel Strategiczny II
Rozwój infrastruktury

Cel operacyjny I: Rozwój infrastruktury społecznej
III.II.I.1 Modernizacja bazy lokalowej placówek oświatowych
III.II.I.2 Zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych ( np. tablety)
III.II.I.3 Modernizacja placówek ochrony zdrowia - ośrodki zdrowia w Przymiechach i Lindowie wymagają
prac remontowych i modernizacyjnych, w szczególności termomodernizacyjnych

III.II.I.4 Modernizacja istniejących obiektów sportowych w tym boisk sportowych w Lipiu i w Parzymiechach
III.II.I.5 Budowa i urządzenie obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy (Orlik w Lipiu, boisko
wielofunkcyjne w Parzymiechach, hala sportowa Lipie)

III.II.I.6 Kształtowanie ośrodków wiejskich i poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez działania
o charakterze infrastrukturalno-architektonicznym (parki publiczne, skwery, place zabaw, obiekty
sportowe)

III.II.I.7 Unowocześnienie i poprawa wyposażenia bibliotek

Cel operacyjny II: Rozwój infrastruktury technicznej
III.II.II.1 Rozwój sieci kanalizacyjnej
III.II.II.2 Modernizacja sieci wodociągowej
III.II.II.3 Budowa sieci wodociągowej: Natolin, Brzózki, Zbrojewsko, Lipie ul. Dolna (leśniczówka)
III.II.II.4 Budowa zbiornika retencyjnego w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego miejscowości
położonych w dorzeczu Liswarty

III.II.II.5 Promowanie gminy jako atrakcyjnego miejsca osadnictwa
III.II.II.6 Modernizacja sieci dróg, w tym budowa chodników

Cel operacyjny III: Dbałość o stan środowiska naturalnego
III.II.III.1 Wdrożenie nowoczesnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi
III.II.III.2 Promocja postaw proekologicznych wśród mieszkańców
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III.II.III.3 Realizacja programu segregacji odpadów
III.II.III.4 Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
III.II.III.5 Budowa systemów ochrony przeciwpowodziowej
III.II.III.6 Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych

Cel Strategiczny III
Zdrowie, bezpieczeństwo publiczne i socjalne mieszkańców gminy

Cel operacyjny I:
III.III.I.1 Wyrównywanie szans życiowych, aktywizacja społeczna mieszkańców oraz przeciwdziałanie
zjawiskom marginalizacji i wykluczenia społecznego

III.III.I.2 Przeciwdziałanie zjawiskom patologii
III.III.I.3 Walka z bezrobociem i biernością zawodową poprzez działania skierowane na podnoszenie
kwalifikacji, aktywizację zawodową mieszkańców

III.III.I.4 Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia
III.III.I.5 Zainicjowanie programu ochrony zdrowia, który umożliwiłby zatrudnienie lekarzy specjalistów
w gminie poprzez np. partycypowanie gminy w kosztach ich zatrudnienia

III.III.I.6 Wsparcie organizacji społecznych działających na rzecz ochrony zdrowia, propagujących zdrowy styl
życia, aktywizujących mieszkańców w różne dziedziny lokalnego życia społecznego
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3. Powiązanie z dokumentami programowymi
Przy formułowaniu Strategii Rozwoju Gminy Lipie wzięto pod uwagę ustalenia dokumentów
strategicznych opracowanych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, a także wytyczne
Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD Zielony Wierzchołek Śląska, Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007 – 2013. Cele rozwoju zawarte w niniejszej Strategii są zgodne z celami i priorytetami
zawartymi w w/w dokumentach.

3.1 Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020:

 Cel strategiczny I: Wzrost wykształcenia mieszkańców oraz ich zdolności adaptacyjnych do
zmian społecznych i gospodarczych w poczuciu bezpieczeństwa społecznego i publicznego
- Kierunek działań 3: Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w kulturze i wzmocnienie
środowisk twórczych
- Kierunek działań 4: Upowszechnienie wśród społeczeństwa aktywnego stylu życia
 Cel strategiczny III: Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki
- Kierunek działań 1: Tworzenie warunków do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
- Kierunek działań 4: Modernizacja sektora rolno-spożywczego i rozwijanie działalności
pozarolniczej
 Cel strategiczny III: Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki
 Cel strategiczny IV: Poprawa jakości środowiska naturalnego i kulturowego oraz zwiększenie
atrakcyjności przestrzeni
- Kierunek działań 4: Kształtowanie ośrodków wiejskich

3.2 Strategia Rozwoju Powiatu Kłobuckiego

 Cel strategiczny 1: Rozwój potencjału gospodarczego powiatu kłobuckiego
 Cel operacyjny 1.1 Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
 Cel operacyjny 1.4 Uczynienie z turystyki i rekreacji dziedziny aktywności gospodarczej
 Cel strategiczny 3: Poprawa jakości infrastruktury społecznej
 Cel operacyjny 3.3 Rozwój kultury w powiecie
 Cel strategiczny 4: Poprawa stanu środowiska naturalnego w powiecie
 Cel operacyjny 4.1 Zmniejszenie zagrożeń ekologicznych
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3.3 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko:

 Priorytet V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych
 Priorytet XI. Kultura i dziedzictwo kulturowe

3.4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

 Priorytet I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość
 Priorytet III Turystyka
 Priorytet IV Kultura
 Priorytet V Środowisko

3.5 Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru LGD Zielony Wierzchołek Śląska

 CEL OGÓLNY
1. Wykorzystanie zasobów naturalnych
 CEL OGÓLNY
2. Podnoszenie wartości lokalnych usług i produktów, zwłaszcza przez ułatwienie małym
jednostkom produkcyjnym dostępu do rynków dzięki wspólnym działaniom
CEL SZCZEGÓŁOWY.1.1 Wzmacnianie konkurencyjności lokalnych usług i produktów
CEL SZCZEGÓŁOWY 1.2. Kreowanie nowych działalności gospodarczych poprzez wspieranie
potencjału przedsiębiorczości i zaradności mieszkańców obszaru
CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1. Wspieranie rozwoju funkcji turystycznej obszaru w oparciu o zasoby
środowiska naturalnego, produkt lokalny, ofertę kulturalną i zaplecze sportowo – rekreacyjne
CEL SZCZEGÓŁOWY 2.2. Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowo –
przyrodniczego i historycznego terenu

PRZEDSIĘWZIĘCIA
 P.1. Wsparcie przedsiębiorczości
 P 2. Aktywny wypoczynek na „Zielonym Wierzchołku Śląska”
 P 3. Modernizacja i przygotowanie infrastruktury sportowo-kulturalnej w kierunku integracji
mieszkańców
 P 4. Szlaki turystyczne
 P 6. Pielęgnowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego i historycznego Ziemi Kłobuckiej
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4. Monitoring
Strategia jest dokumentem dynamicznym i otwartym. Powinna podlegać aktualizacji
w zależności od zmian zachodzących wewnątrz gminy oraz w jej otoczeniu. Niezbędnym
elementem strategii jest system ewaluacji i monitorowania realizacji przyjętych w niej zapisów.
Dla oceny zasadności przyjętych ustaleń oraz stwierdzenia zgodności podejmowanych działań
z określonymi celami proponuje się m.in. następujące mierniki:


liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie Gminy (w tym
w dziedzinie turystyki i rekreacji)



procent wydatków gminy przeznaczanych na inwestycje



liczba zarejestrowanych gospodarstw agroturystycznych oraz udział gospodarstw
agroturystycznych w liczbie gospodarstw rolnych



liczba certyfikowanych gospodarstw ekologicznych



liczba projektów promujących gminę



liczba działających instytucji okołobiznesowych



liczba bezrobotnych



liczba osób korzystających z pomocy społecznej



struktura wiekowa ludności (wiek przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny)



saldo migracji



liczba umów partnerskich z innymi gminami/miastami (w tym z zagranicy)



liczba inicjatyw obywatelskich



liczba organizacji pozarządowych działających na terenie gminy



jakość wód powierzchniowych



długość i gęstość dróg publicznych utwardzonych oraz stan nawierzchni dróg



procent gospodarstw korzystających z: sieci wodnej, sieci kanalizacyjnej, sieci gazowej



wysokość nakładów inwestycyjnych na bazę edukacyjną



powierzchnia wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów bazy sportowej
i rekreacyjnej



liczba imprez kulturalnych i sportowych



długość sieci szerokopasmowego Internetu



długość oznakowanych tras turystycznych wszystkich typów, przebiegających przez teren
gminy



ilość gospodarstw domowych objętych siecią kanalizacyjną
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Dane do monitorowania będą pochodziły głównie z:
 ogólnodostępnych źródeł statystycznych ( np. Główny Urząd Statystyczny, Powiatowy
Urząd Pracy),
 informacji ze źródeł administracyjnych (rejestry, bazy danych),
 informacji uzyskiwanych od jednostek działających na terenie Gminy,
 przeprowadzanych analiz i badań własnych.

Za wdrożenie, monitoring i ocenę przebiegu realizacji zadań ujętych w Strategii oraz
stopnia osiągnięcia celów w niej zawartych odpowiedzialny jest Wójt Gminy Lipie. Strategia
będzie monitorowana poprzez poddanie jej corocznej ocenie. Za ocenę pozytywną uznane
zostaną dodatnie trendy wskaźników i pozytywne zmiany jakościowe. Z oceny realizacji
strategii zostanie sporządzony raport.

5. Podsumowanie
Tworzenie Strategii Rozwoju to proces decyzyjny prowadzący do najwłaściwszego
zaplanowania inwestycji, na miarę oczekiwań i potrzeb mieszkańców oraz możliwości
finansowych Gminy.

W pracach nad Strategią uczestniczyli przedstawiciele różnych środowisk Gminy Lipie:
samorządowcy - Wójt i Rada Gminy Lipie, sołtysi, przedstawiciele jednostek organizacyjnych
gminy i organizacji pozarządowych oraz pracownicy UG Lipie. W ramach konsultacji społecznych
zebrano informacje o aktualnych potrzebach rozwojowych i inwestycyjnych od mieszkańców
poszczególnych miejscowości (sołtysi), przedstawiono projekt na oficjalnej stronie internetowej
gminy w celu zgłaszania do niego wniosków i propozycji, zamieszczono stosowne informacje
w prasie lokalnej. Strategię przygotowano w ramach pracy własnej Urzędu Gminy w Lipiu.
Projekt od strony merytorycznej opracowała mgr Agnieszka Kotynia.

Dokument zostanie w całości umieszczony na oficjalnej stronie Gminy Lipie w zakładce
Dokumenty strategiczne oraz na stronie BIP w części Prawo Lokalne. Znajomość dokumentu
pozwoli mieszkańcom i lokalnym organizacjom inicjować własne pomysły, które będą spójne
z założeniami niniejszego dokumentu.
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