PA N O R A M A
LIPNICKA
październik - grudzień 2011
Zbliża się radosny czas świąt Bożego Narodzenia. Spotykamy się w rodzinnym gronie, przy wigilijnym stole. To czas
wyjątkowy, czas refleksji i zadumy nad mijającym rokiem. Patrząc wstecz wspominamy chwile radości, wspólne sukcesy; ze łzą
w oku przypominamy sobie tych, którzy
jeszcze nie tak dawno byli pośród nas,
dzielili z nami te lepsze i te nieco gorsze
momenty w naszym życiu. Nowonarodzona Dziecina daje nam nadzieję, staje się
promieniem rozświetlającym największy
mrok.
Już niedługo przeżywać będziemy także
Sylwestra. Wśród huku fajerwerków i
strzelającego szampana powitamy nowy
2012 rok. Co przyniesie? Tego nikt tak naprawdę nie wie. Mam nadzieję, że będzie
dla Was jeszcze lepszy od tego mijającego

Wszystkim składam najlepsze życzenia
Świąteczne i Noworoczne - wójt Gminy
Lipnica

AndrzejLemańczyk
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W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Nie taki diabeł straszny

W zajęciach z psychologiem,
doradcą zawodowym, kursie
prawa jazdy czy agroturystyki uczestniczyły panie w ramach projektu „TWOJA
SZANSA”.

prawidłowo napisać dokumenty związane z ubieganiem
się o pracę. Dla każdej z nich
przygotowano Indywidualny
Plan Działania zawierający
ich mocne i słabe strony, a
W tym roku odbyła się
także predysjuż czwarta jego edycja.
pozycje zaWzięło w niej udział 11
wodowe.
kobiet z naszej gminy.
Całość tegoProgram przeznaczony
rocznej edycji
jest dla pań zagrożonych
projektu zawykluczeniem społeczkończył kurs
nym, m.in. z powodu
komputerobezrobocia czy niepełnowy. Panie
sprawności.
Spośród
przekonały
wspomnianej grupy 5
się, że nie taosób uczestniczyło w
ki
diabeł
W
sumie
11
kobiet
wzięło
udział
w
tegorocznej
edycji
kursie na prawo jazdy, a
projektu
„TWOJA
SZANSA”.
straszny.
A obpozostałe wzięły udział w
zajęciach z agroturystyki. Po- niach z psychologiem. Dzięki sługa tego, wydawałoby się
znały na nich nie tylko zasady nim uczestniczki poznały spo- skomplikowanego urządzeprowadzenia tego typu działal- soby radzenia sobie z nega- nia, nie jest aż tak trudna.
ności, ale również dowiedzia- tywnymi emocjami, jak „TWOJA SZANSA” to
ły się gdzie można uzyskać podnieść samoocenę, a także projekt, którego celem jest
wsparcie finansowe w kiero- poznały podstawy zdrowego m.in. przeciwdziałanie stereowaniu gospodarstwem, a tak- stylu życia. Dodatkowo wzię- typowemu podejściu do roli
że jak wypełnić druki dla ły udział w zajęciach z dorad- kobiety i mężczyzny, poprawa
Urzędu Skarbowego czy Za- cą zawodowym. Na nich z umiejętności poruszania się
kładu Ubezpieczeń Społecz- kolei panie dowiedziały się, na rynku pracy, podniesienie
nych. Po teorii przyszedł czas jak przebiega rozmowa kwali- samooceny, jak również
na praktykę. Panie odwiedziły fikacyjna i jak się do niej przy- wsparcie w różnego rodzaju
gotować. Uczyły się jak problemach życiowych.
jedno z gospodarstw agroturystycznych, by na miejscu przekonać się jak ono funkcjonuje.
To jednak nie wszystkie zajęcia jakie zrealizowano. Cała
grupa uczestniczyła w spotka-
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Piekna wieś z nowym boiskiem

Szczęk oręża i rycerze przechadzający się po Brzeźnie
Szlacheckim. Wbrew pozorom to nie kolejna inscenizacja,
a
impreza
towarzysząca zakończeniu
odnowy wsi.

W piątek 28.10.
przecięciem wstęgi zakończono
projekt odnowy
Brzeźna Szlacheckiego. Wśród licznych występów
zaprezentowali się
m.in. dzieci z
miejscowej szkoły, zespół Tomasza
Drążkowskiego, a
także rycerze z Drużyny Grodu Chocimierza z Tuchomia.
Ci ostatni nie tylko pokazali
strój rycerski, ale również
stoczyli pojedynek na miecze.
Zbroję przymierzyły też
uczestniczące w spotkaniu
dzieci. Dodatkową atrakcją
dla nich była niewątpliwie
możliwość strzelania z łuku.
Ci, którzy nie pałają pasją do
wojaczki i nie interesują się
rycerstwem skorzystali z malowania twarzy. Na buziach
dzieci z miejscowej szkoły

wnet pojawiły się serduszka,
smoki, ogniste płomienie, pająki czy inne namalowane
wzory. Każde z nich otrzymało także upominek.
Piątkową imprezę zorgani-

W Brzeźnie Szlacheckim dorośli cieszyli się z zakończonych inwestycji, a dzieci ze
strzelania z łuku i malowania
twarzy.

zowano na zakończenie projektów składających się na
odnowę wsi Brzeźno Szlacheckie. W jego ramach wieś
wzbogaciła się o 26 lamp
uliczno-parkowych. Dodatkowo rozbudowano istniejący
już plac zabaw. Znalazły się
tu m.in. piaskownica, ławka
piknikowa, nowe huśtawki, a
także zagospodarowano zieleń należącą do placu. By zapewnić
bezpieczeństwo
bawiącym się na nim dzieciom, odgrodzono miejsce

ich zabawy od ulicy żywopłotem. To jednak nie
wszystkie zmiany jakie
zaszły w wiosce. Przebudowany został parking, wyremontowana
wiata
przestankowa. Przygotowano
miejsce na scenę estradową.
Zakupiono także jej przenośną wersję. Na tym jednak
nie koniec. W tym samym
dniu w Brzeźnie Szlacheckim
otwarto boisko wielofunkcyjne. Posiada ono elastyczną
poliuretanową nawierzchnię.
Można na nim nie tylko grać
w piłkę ręczną, siatkową czy
koszykówkę, ale również w
tenisa ziemnego.
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NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2011 r.
Lp.

Krótki opis inwestycji

Planowany Kwota
20 000,00
dofikoszt inwesty- nansowania
cji

- zagospodarowanie centrum wsi Brzeźno
1. Szlacheckie
380 000
(wiecej czyt. str. 3)
lamp uliczno-parkowych w Brzeź- 157 175,41
2. -niebudowa
Szlacheckim
boiska wielofunkcyjnego w Brzeź- 323 300
3. -niebudowa
Szlacheckim
4. - budowa sieci kanalizacyjnej w Ostrowitem 3 151 600,08
i Prądzonie
boiska sportowego - Orlika, wraz 1 242 082,52
5. -z budowa
zapleczem dla piłkarzy
(na ukończeniu)

6. - budowa placu zabaw w Borowym Młynie 146 548,18
nowej warstwy asfaltu na drodze 100 000
7. z- położenie
Kiedrowic do Zapcenia
(inwestycja realizowana wspólnie z powiatem)

297 557,23
93 086
161 650
2 161 280,22
833 000
73 274,09
środki
własne

8. - remont drogi w Brzozowie ze środków 80 752,50 40 376,25
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
środki
9. - remont parkingu przy Ośrodku Zdrowia w 60 000
własne
Lipnicy
odtworzenie nawierzchni asfaltowej na 260 000
219 310
10. -drodze
z Prądzony do Ostrowitego
na ul. Pogodnej i Spokojnej w 97 052,29 66 555,78
11. -kanalizacja
Lipnicy
położenie dywanika asfaltowego na 170 000
12. -osiedlu
143 395
w Lipnicy
budowa wodociągu na ul. Pogodnej i Spo- 19 883,45 środki
13. -kojnej
w Lipnicy
własne
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Poza inwestycjami zrealizowanymi w 2011 r. poniżej prezentujemy listę
wniosków na pozyskanie środków zewnętrznych złożonych w tym roku, których realizacja przewidziana jest na następne lata.
Lp.

Krótki opis inwestycji

Planowany Kwota
dofi20 000,00
koszt inwesty- nansowania
cji

terenu rekreacyjnego 552 492,38 496 618,52
1. -nadzagospodarowanie
j. Wiejskim w Łąkiem
roz2. - budowa sieci szerokopasmowego internetu 2 258 787,15 wniosek
patrywany
zakup busa przeznaczonego do przewozu 139 000
69 500
3. -osób
niepełnosprawnych
4. - rozbudowa sali wiejskiej w Brzozowie

roz262 749,70 wniosek
patrywany

- budowa sieci wodociągowej OsusznicaKlewiska-Osowo Małe i Duże-Prądzona
5. oraz z Brzeźna Szlacheckiego do Brzozowa; 1 581 879,25 767 804
modernizacja stacji wodociągowej w Brzeźnie Szlacheckim
budowa sieci kanalizacyjnej Borzyszkowy-13 212 720
6. -Gliśno
Wielkie

wniosek rozpatrywany

budowa placu zabaw w Brzeźnie Szlachec- 127 100
7. -kim
w ramach projektu „Radosna szkoła”

wniosek rozpatrywany
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Przez żołądek do... integracji
Po Brzeźnie Szlacheckim
przyszedł czas na Borowy
Młyn. Tam również panie
wspólnie spotykały się przy
gotowaniu.

Na przełomie marca i kwietnia panie z Brzeźna Szlacheckiego uczestniczyły w kursie
gotowania. Teraz przyszedł
czas na ich koleżanki z Borowego Młyna. 16 pań przez miesiąc poznawało tajniki
przyrządzania różnych potraw.

Podobnie jak poprzednie zajęcia, te również poprowadziła
Anna Balcerzak, która swojego fachu uczyła się nie tylko
w polskich, ale i zagranicznych restauracjach.
Wbrew pozorom głównym
celem kursu wcale nie była
nauka gotowania, a raczej
wspólna integracja osób z tej
samej miejscowości. I trzeba
przyznać, że się to udało. Jak

Nowy projekt herbu

Gryf i kłos znajdują się na
herbie, którego projekt na
ostatniej sesji przyjęli radni
z naszej gminy.

W piątek 25.11. Rada Gminy przyjęła projekt nowego
herbu gminy Lipnica. Podzielony jest on na dwie części.
Po lewej stronie znajduje się
czarny gryf na żółtym tle.
Jest on wyrazem przywiązania do kaszubskiej tradycji, a
także naszej przynależności
do województwa pomorskiego i powiatu bytowskiego,
które również w swoich herbach mają ten symbol. Po

prawej zaś stronie umieszczono żółty kłos na zielonym polu. Kłos składa się z
15 ziaren, które z kolei obrazują wszystkie sołectwa
wchodzące w skład gminy.
Kolor żółty jest również odwołaniem do bogactwa naturalnego naszego regionu kruszywa.
Teraz projekt zostanie
przesłany do Komisji Heraldycznej w Warszawie, która
ustawowo ma trzy miesiące
na wydanie opini w sprawie
przyjęcia projektu.

podkreślały
uczestniczki
wcześniej owszem się znały,
mijały na chodniku, niekiedy zamieniły kilka słów ze
sobą, ale dopiero na kursie
mogły wspólnie bardziej się
poznać, zintegrować, miło
spędzić czas a przy okazji
dowiedzieć się czegoś nowego o gotowaniu.
Oba kursy zorganizowano
dzięki środkom z Gminnej
Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Na tyle spodobał się on innym mieszkańcom naszej
gminy, że zaczęli się zwracać z prośbą o organizowanie podobnych w innych
miejscowościach. Jeszcze w
tym roku odbędzie się w
Lipnicy. Jednak nie wiadomo czy będzie to również
kurs gotowania. Wśród wielu podsuwanych pomysłów
są także zajęcia fitness.
Ostateczna decyzja w tej
sprawie jeszcze nie zapadła.
Wiadomo już z kolei, że w
projekcie przyszłorocznego
budżetu planowane są środki na realizację podobnych
spotkań w 2012 r.
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FUNDUSZE SOŁECKIE NA 2011 ROK
Lp. Sołectwo

Nazwa przedsięwzięcia

Kwota
20 000,00

- utwardzenie kostką betonową nadrogi w Borowym Młynie
1. BOROWY MŁYN wierzchni
- spotkania i imprezy integracyjnokulturalne dla mieszkańców sołectwa
- organizacja spotkań mieszkańców
sołectwa, ławka i tablica z nazwą kaszubską
2. BORZYSZKOWY - doposażenie samochodu OSP Borzyszkowy
- dokończenie placu przy jeziorze i
sprawy bieżące
- bagrowanie (usuwanie osadów dennych, zakorzenionej roślinności itp.
w jeziorach) strefy przybrzeżnej stawu we wsi Brzeźno Szlacheckie
BRZEŹNO
- zakup różnych materiałów (m.in.
3.
SZLACHECKIE farby olejne, drewnochron, środki
chwastobójcze, materiały budowlane
do prac remontowych), wyposażenie
biblioteki, organizacja imprez kulturalnych
- rozbudowa i modernizacja sali wiejw Brzozowie
4.
BRZOZOWO skiej
- zakup tablicy informacyjnej
- imprezy integracyjne
5. GLIŚNO WIELKIE - wydatki związane z utrzymaniem
sali wiejskiej (opał, środki czystości,

29 827,30
2 000
3 400
6 000
5 717,97

20 000

4 347,88
9 457,83
1 000
1 000
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Lp. Sołectwo

6.

Nazwa przedsięwzięcia

paliwo do kosiarki), organizacja festynu i spotkania mieszkańców sołectwa
- zakup materiału na wykonanie wiaty przy sali wiejskiej
- zakup dwóch balaszaków na potrzeby sołectwa
- organizacja imprez i spotkań w soKIEDROWICE łectwie
- zakup paliwa, bejcy itp. do prac porządkowo-remontowych
- remont i wyposażenie sali wiejskiej

7.

LIPNICA

8.

LUBOŃ

9.

ŁĄKIE

Kwota
5 000
6 871,58
4 000
1 500
500

- zakup ławek, koszy na śmieci, krzewów, kwiatów i tablicy informacyjnej na osiedle
3 000
- dokończenie remontu przystanków
- oświetlenie przy Ośrodku Zdrowia 10 000
- doposażenie placu zabaw
10 000
- organizacja imprez lokalnych oraz
rezerwa środków (prace w sołectwie) 5 000
- organizacja spotkań mieszkańców
1 293,77
sołectwa
- oznaczenie terenu sołectwa (drogo700
wskazy)
- współfinansowanie projektu budowy sali wiejskiej w Zapceniu
8 000
- plac rekreacyjny nad jeziorem Wiej10 000
skim
1 809
- imprezy integracyjne
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Lp. Sołectwo

Nazwa przedsięwzięcia
- zakup tablicy ogłoszeń
- zagospodarowanie terenu wsi

10.

11.

12.

13.

MIELNO

OSTROWITE

Kwota
2 000
5 000

- zakup działki budowlanej (miejsce
10 654,11
na salę wiejską)
- organizacja imprez integracyjnych 1 200
- zakup znaków drogowych dla so2 500
łectwa
- zakup tłucznia do naprawy dróg w
4 000
sołectwie
- zorganizowanie spotkań i uroczy2 608,73
stości dla mieszkańców sołectwa
- dokończenie prac przy stawie, zakup kosiarki i paliwa do niej, zakup
8 000
sprzętu do piłki siatkowej

OSUSZNICA

4 800
- zakup tłucznia na drogi sołeckie
- modernizacja i remont sali wiejskiej 8 299
- spotkania integracyjne dla mieszkańców
1 700

PRĄDZONA

- doposażenie i remont sali wiejskiej
(nagłośnienie, malowanie, odnowienie, kafelki w chłodni itd.)
- zakup mundurów dla strażaków z
OSP Prądzona
- poprawa estetyki wsi (kwiaty, krzewy, zadaszenie nad jeziorem)
- spotkania integracyjne

6 000
3 000
3 763,15
1 400
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Lp. Sołectwo

Nazwa przedsięwzięcia

14.

WOJSK

- doposażenie placu rekreacyjnego
(m.in. w huśtawki)
- docieplenie i adaptacja poddasza sali wiejskiej
- organizacja spotkań okolicznościowych
- doposażenie kuchni przy sali wiejskiej
- zakup krzewów ozdobnych

15.

ZAPCEŃ

- projekt sali wiejskiej
- spotakania integracyjno-kulturalne
dla mieszkańców

Kwota
6 500
2 689
2 000

1 500

UCHWAŁY RADY GMINY
wrzesień - listopad 2011

Lp.

Data

Nr uchwały

1.

28.10.

XIV/60/11

2.

28.10.

XIV/61/11

3.

28.10.

XIV/63/11

Dotyczy
likwidacji Gminnego Zespołu
Oświaty
ustalenia wysokości opłat za
świadczenia udzielane przez
przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Lipnica
ustalenia wysokości stawek i
zwolnień w podatku od nieruchomości
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Lp.

Data

Nr uchwały

Dotyczy

4.

28.10.

XIV/64/11

określenia wysokości stawek i
zwolnień podatku od środków
transportowych

5.

28.10.

XIV/67/11

obniżenia średniej ceny żyta do
celów podatku rolnego

XIV/68/11

uchylenia Uchwały Nr XIII/63/07
Rady Gminy w Lipnicy w sprawie ustalenia wysokości stawek
opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego
poboru

XIV/71/11

uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy
Lipnica

6.

7.

28.10.

28.10.

8.

28.10.

XIV/72/11

9.

25.11.

XV/76/11

zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie gminy Lipnica
przyjęcia projektu nowego herbu
gminy Lipnica

Poza wymienionymi wyżej uchwałami Rada Gminy od 28.10. do 25.11. podjęła jeszcze 14 innych. Wszystkie są dostępne na stronie Urzędu Gminy
(www.bip.lipnica.pl).
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REJONY ODŚNIEŻANIA W SEZONIE ZIMOWYM 2011-2012

Lp. Rejon Miejscowość i okolice
Osoba odpowiedzialna
1. Rejon 1 Borowy Młyn, Wierzchocina, Łąkie, Witold Trzeciński
Łącki Młyn, Tebowizna
668-047-786
2. Rejon 2 Zapceń, Stoltmany, Modziel, Karpno, Tomasz Łącki
600-850-353
Kiedrowice
3. Rejon 3 Rosocha, Rucowe Lasy, Osusznica, Witold Trzeciński
Osówek, Prądzona, Ostrowite
Gliśno Wielkie, Borzyszkowy,
Tomasz Łącki
4. Rejon 4 Wojsk,
Brzósk

5. Rejon 5 Brzeźno Szlacheckie, Brzozowo, Ko- Witold Trzeciński
cioł, Janowo
6. Rejon 6 Lipnica, Smołdziny, Wygoda, Trze- Marcin Kiedrowski
668-035-682
bielsk
W związku ze zbliżającą się zimą i związanym z tym odśnieżaniem dróg, gmina
Lipnica podzielona została na sześć rejonów. Szczegółowe informacje o
miejscowościach jakie wchodzą w ich skład podaliśmy w poprzednim numerze.

Podpis na fakturze - niekoniecznie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wystawiane Państwu faktury za pobór
wody i odprowadzanie ścieków, nie wymagają podpisu wystawiającego. Jest
to efekt dostosowania polskich przepisów do wymagań unijnych (art. 229
Dyrektywy 2006/112/UE).
PA N O R A M A
L I P N I C K A

Urząd Gminy Lipnica

ul. Słomińskiego 19
77-130 Lipnica
Fax. 59 82-18-317
http://bip.lipnica.pl
www.lipnica.pl

