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KOMUNIKATY URZĘDU GMINY 

Są pieniądze na przedszkole 
Pod koniec września 2011 roku, decyzją Zarządu 
Województwa Małopolskiego, dla gminy Lipnica 
Murowana została przyznana dotacja w wysokości około  
3 mln zł, na budowę Publicznego Przedszkola w Lipnicy 
Murowanej. Należy zaznaczyć, że projekt przygotowany dla 
naszej gminy przez firmę zewnętrzną w pierwszym terminie 
podziału funduszy nie uzyskał akceptacji Zarządu 
Województwa, przez co ówczesnym władzom środków nie 
przyznano. Nowe władze samorządowe obecnej kadencji, 
dzięki rzeczowym rozmowom, odzyskały wiarygodność  
w oczach władz wojewódzkich, co przełożyło się na 
pozyskanie wspomnianej dotacji. Działania lipnickiego 
samorządu są dobrze oceniane przez odwiedzających nas 
gości najwyższego szczebla państwowego, a w ślad za tym, 
utwierdzają urzędników wojewódzkich w celowości 
powierzenia obecnym gospodarzom zadania budowy 
nowego przedszkola. Zarządowi Województwa w imieniu 
swoim i przede wszystkim naszych najmłodszych i ich 
rodziców serdecznie dziękujemy. 
 

Nowy most w Lipnicy Murowanej 
Rozpoczęła się odbudowa mostu w Lipnicy Murowanej  
w ciągu drogi wojewódzkiej 966 Wieliczka – Tymowa  
w tzw. „Stawiskach”. Procedurę przetargową wygrała Firma 
Inżynieryjno - Budowlana F.I.B. TALAGA z Myślenic, 
cena brutto wybranej oferty to 1 414 500,00 PLN. Zarząd 
Dróg Wojewódzkich otrzymał na to zadanie dotacje  
z MSWiA w ramach podziału środków na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych. Jest to jedna  
z najważniejszych i od dawna oczekiwanych inwestycji  
w infrastrukturze drogowej na terenie naszej gminy. Obecny 
most o nośności 15 ton nadaje się tylko do rozebrania  
i zastąpienia go nowym obiektem. Nowy most, który 
powstaje w systemie „zaprojektuj i wybuduj” będzie 
obiektem jednoprzęsłowym o konstrukcji żelbetowej  
i nośności 50 ton. Zakończenie prac i oddanie mostu do 
użytku planowane jest pod koniec roku 
 

425 tyś na regulację Uszwicy w Rajbrocie 

W ramach prac z zakresu usuwania skutków powodzi 
Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  
w Krakowie wykona wkrótce szereg prac na Uszwicy 
związanych m.in. ze stabilizacją dna, usuwaniem wyrw  
i trasowaniem koryta na odcinku 66+000 – 66+300. 
Wartość robót to 425 tyś zł. Środki na to zadanie będą 
pochodzić z Europejskiego Funduszu Solidarności. 
 

Remont dróg w Rajbrocie 

Zakończono remont kolejnych dróg na terenie Gminy 
Lipnica Murowana. W ramach prac zmodernizowano cztery 
odcinki w Rajbrocie.  

Droga na dz. nr 122 (w kier. Pendy) na długości 70 mb – 
wartość 12 963,58 zł.  
Droga na dz. nr 133 (w kier. Babraja) na długości 75 mb – 
wartość 13 323,78 zł 
Droga na dz. nr 4974 (Kucek – Huta) na długości 145 mb – 
wartość 22 088.77 zł 
Droga na dz. nr 3585 (Napasiąków) na długości 142 mb- 
wartość 22 226,24 zł 
Pierwsze trzy odcinki dróg realizowane były w ramach 
dotacji przyznanej z budżetu Marszałka Województwa   
w wysokości 24 188,07 zł. pozostałe środki pochodziły  
z budżetu gminy. Całkowita wartość zadania to 70 602,37 
zł.  

Sprzedaż nieruchomości 

Wójt Gminy Lipnica Murowana ogłasza przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności 
Gminy Lipnica Murowana, który odbędzie się dnia 26 
października 2011r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu 
Gminy w Lipnicy Murowanej, pok. nr 5. 
 

Zebrania wiejskie 

16 października 
Rajbrot – sala gimnastyczna Zespół Szkół, godz. 12:15,  
Borówna – Ośrodek Edukacji, godz. 15:15 
23 października 
Lipnica Murowana – sala GDK, godz. 10:00,  
Lipnica Dolna – sala WDL, godz. 14:00,  
Lipnica Górna – sala WDL, godz. 17:00 
Tematyka: realizacja inwestycji w roku 2011, 
przygotowanie budżetu na rok 2012, sprawy bieżące 
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Murowanej 
„Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam, wchodzę” 

Zapraszamy wszystkich czytelników od dnia 01.10.2011 r. 
/sezon jesienno zimowy/: 
poniedziałek          9.00 - 17.00 
wtorek, środa, czwartek  8.00 - 16.00 
piątek                   9.00 - 16.00 
 

Przedszkole w Rajbrocie 

Dnia 10 października o godz. 9.30 Teatr Tomcio z Nowego 
Sącza przedstawi bajkę p.t. " Szczęście". Na przedstawienie 
zapraszamy również dzieci nie uczęszczające do 
przedszkola. Cena: 3,5zł 
 

* 
Dnia 26 października o godz. 10.00  odbędzie się 
uroczystość Pasowania na przedszkolaka. 

Zespół Szkół w Lipnicy Murowanej 
12 października o godz. 11.00 w Lipnicy Górnej 
pierwszoklasiści złożą uroczyste ślubowanie i oficjalnie 
zostaną przyjęci w poczet uczniów lipnickiej szkoły. 

* 
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W ZS w LM trwa akcja zorganizowana w porozumieniu  
z Kołem Łowieckim "Knieja". Uczniowie naszej placówki 
zobowiązali się do zbierania kasztanów i żołędzi, które 
podczas zimy będą służyły do dokarmiania głodnej 
zwierzyny. Akcja cieszy się ogromnym powodzeniem, 
uczniowie chętnie zaangażowali się w dostarczania karmy, 
której już dziesiątki kilogramów przekazano 
przedstawicielom Koła Łowieckiego.  

* 
Kultywując tradycje naszej „małej ojczyzny” zostało 
zorganizowane spotkanie  kulinarne pt.: „Jak się to robi  
w Lipnicy” w ramach projektu: „Ocalić od zapomnienia -  
kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów  
i zwyczajów na terenie gminy Lipnica Murowana”, które 
miało miejsce 22 września 2011r. w Wiejskim Domu 
Ludowym, którego gospodarzem było Koło Gospodyń 
Wiejskich  w Lipnicy Dolnej. 
 

Zespół Szkół w Rajbrocie 

1 października rusza kolejna edycja programu „Szklanka 
mleka”, w ramach którego uczniowie szkoły podstawowej 
otrzymywać będą porcję mleka. Od październiku 
kontynuowany będzie również program „Owoce w szkole” 
skierowany do uczniów klas I, II i III szkoły podstawowej. 
 

* 
W dniu 22.10.2011 roku o godzinie 15:00 mszą świętą  
w kościele p.w.  błogosławionego Jana Pawła II rozpoczną 
się uroczyste obchody Jubileuszu 100–lecia funkcjonowania 
budynku Szkoły.  
 

GMINNY DOM KULTURY 

Od początku sierpnia Gminny Dom Kultury w Lipnicy 
Murowanej realizuje projekt pt. „Dom Kultury miejscem 
spotkań ze Sztuką”. Do tej pory odbyły się już cztery 
trzygodzinne spotkania warsztatowe. W październiku 
wszyscy chętni będą mieli okazję wziąć udział w zajęciach 
tanecznych, plastyczno-scenograficznych oraz teatralnych. 
Więcej informacji na www.kulturalipnica.pl, w świetlicach 
wiejskich lub pod numerem telefonu 146852108. 
Dofinansowano ze środków NCK w ramach programu Dom 
Kultury+ 
 

* 
Godziny pracy świetlic wiejskich w okresie jesienno-
zimowym: 
- ŚWIETLICA WIEJSKA W LIPNICY GÓRNEJ: 
poniedziałek-piątek od 14.00-18.00 
- ŚWIETLICA WIEJSKA W LIPNICY DOLNEJ: 
Poniedziałek, środa, piątek, sobota od 13.00-18.00 
- ŚWIETLICA W LIPNICY MUROWANEJ - WIOSKA 
INTERNETOWA: 
poniedziałek-piątek od 14.00-18.00 
- ŚWIETLICA WIEJSKA W RAJBROCIE: 
poniedziałek-piątek od 11.00-19.00 
- ŚWIETLICA WIEJSKA W BORÓWNEJ: 
poniedziałek-piątek od 12.00-20.00 

SPG ZOZ w Lipnicy Murowanej 
Od września istnieje możliwość zaszczepienia się p/grypie – 
koszt szczepionki wraz z badaniem lekarskim wynosi 30 zł. 
 

* 
Informujemy, że dnia 19.10.2011 r. w Ośrodku Zdrowia 
będzie możliwość skorzystania z bezpłatnej konsultacji 
specjalisty urologa. 

* 
Dnia 31.10.2011r. przeprowadzone będzie badanie 
przepływów żylnych i tętniczych kończyn dolnych – koszt 
badania 68 zł. Szczegółowe informacje i zapisy w rejestracji 
Ośrodka Zdrowia, osobiście lub telefonicznie od 
poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00 pod nr tel. 
146852628. 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Z dniem 31.10.2011r. kończy się okres zasiłkowy 
2010/2011r. na który przyznane były świadczenia rodzinne. 
Wnioski wraz z załącznikami w sprawie ustalenia 
uprawnień do świadczeń rodzinnych na nowy okres 
zasiłkowy 2011/2012 zgodnie z art. 26 ust. 2a. Ustawy  
o świadczeniach rodzinnych przyjmowane są w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej od dnia 
1 września 2011r. Przyjmowane będą tylko kompletne  
i poprawnie wypełnione wnioski. Informuje się 
jednocześnie że od września 2011r. funkcjonuje w siedzibie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy 
Murowanej Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy Dla Osób 
Dotkniętych Przemocą w Rodzinie. Punkt czynny jest we 
wtorki i czwartki w godz. od 15:30 do 17:00. Dyżury pełnią 
pracownicy Ośrodka.    

LZS Macierz 

Z okazji 60-lecia klubu Wójt Gminy oraz Prezes klubu 
zorganizowali wyjazd dla 20 trampkarzy starszych na mecz 
ligowy Wisła Kraków - GKS Bełchatów. Z tej okazji 
składamy serdeczne podziękowania panu Sławomirowi 
Zdunkowi za pomoc i umożliwienie nieodpłatnego wstępu 
naszym zawodnikom na trybuny Stadionu Wisły.  
 

* 
Trener trampkarzy starszych zaprasza uczniów szkoły 
podstawowej i gimnazjum na treningi, które odbywają się 
regularnie w każdy wtorek i piątek o godz. 16:00 na boisku 
LZS Macierz. 

* 
Wójt Gminy oraz Prezes LZS Macierz zapraszają na 
Jubileuszowy Turniej Brydża Sportowego Par, który będzie 
rozegrany 15 października od godz. 10:00 w sali klubu  
w budynku wielofunkcyjnym w Lipnicy Murowanej. 
Będzie to ostatni akcent obchodzonego w tym roku 
Jubileuszu 60-lecia klubu a zarazem 25-lecia sekcji. 
 

Tomasz Gromala 
Wójt Gminy Lipnica Murowana 

 

Józef Radzięta 
Przewodniczący Rady Gminy Lipnica Murowana 

 


