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KOMUNIKATY URZĘDU GMINY 
 

Utrudnienia na drodze wojewódzkiej 966 

W związku z trwającą budową mostu oraz chodnika  
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 966 prosimy mieszkańców, 
wszystkich przejeżdżających przez Lipnicę oraz 
odwiedzających lipnickie cmentarze o zachowanie 
szczególnej ostrożności. Za wszelkie utrudnienia 
wynikające z prowadzonych prac przepraszamy. 
 

Dodatkowe prace w Rajbrocie 

W wyniku oszczędności poprzetargowych w ramach II 
promesy za zgodą MSWiA wykonany został remont drogi 
„Podlesie do Malika”. W ramach zadania wykonano 
uzupełnienie podbudowy poboczy i położenie nawierzchni 
asfaltowej. Wartość robót to 61 070,68 zł z czego 
32 326,00 zł pochodzi z promesy, a pozostałą część 
stanowią środki budżetu gminy.  
 

Rekultywacja składowiska 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Rekultywacja 
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne  
i obojętnych w Lipnicy Murowanej”. Wybrano ofertę firmy 
ZIBET Sp. z o.o. z Myślenic. Cena oferty brutto to 
819 749,17 zł. Wartość zadania netto to ok. 666 tys. zł. i na 
tą kwotę gmina otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska. Pozostała część zostanie 
pokryta ze środków własnych. Już wkrótce rozpoczną się 
prace, które zakończą się w maju 2012 r. 
 

Sale gimnastyczne dostępne w każdy dzień tygodnia 

Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej informuje, że istnieje 
możliwość wynajęcia sal gimnastycznych w Lipnicy 
Murowanej lub w Rajbrocie. Wysokość opłaty za jedną 
godzinę wynosi 20 zł. Aby skorzystać z wynajęcia sali 
należy zgłosić się do sekretariatu Zespołu Szkół w Lipnicy 
Murowanej (tel. 14 6852614) lub w Rajbrocie (tel. 14 
6852980) w godzinach pracy szkół i podpisać umowę. 
Wynajęcia sali może dokonać osoba pełnoletnia, która 
będzie sprawować opiekę nad grupą podczas zajęć. 
 

Stypendia szkolne 

Zawiadamia się osoby, które złożyły wnioski o stypendium 
szkolne na rok szkolny 2011/2012, że od 2 listopada 2011 
roku w Urzędzie Gminy w Lipnicy Murowanej, pokój nr 11 
wydawane będą decyzje. Prosimy o osobiste zgłaszanie się 
wnioskodawców po odbiór decyzji.  
 

Sprzedaż działek leśnych 

21 listopada 2011r. o godz. 10.00 odbędzie się przetarg na 
sprzedaż działek leśnych położonych w Lipnicy Dolnej 
stanowiących własność Gminy Lipnica Murowana, 
oznaczonych numerami: 1609 o pow. 0.26 ha, 1610 o pow. 
0,16 ha , 1611 o pow. 0,72 ha, 1618 o pow. 0,80 ha. 

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest na stronie internetowej 
Urzędu Gminy w Lipnicy Murowanej oraz na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Szczegółowych informacji  
o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu 
można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej, 
Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Gminy w Lipnicy 
Murowanej - budynek nr 19, w dniach i godzinach pracy 
Urzędu. 

Nowe taryfy za wodę i ścieki 

Wójt Gminy Lipnica Murowana zawiadamia, że od 
1.01.2012 roku wejdą w życie nowe taryfy na wodę i ścieki 
z urządzeń eksploatowanych przez Gminę Lipnica 
Murowana; za wodę opłata abonamentowa 4,35zł/m-c netto 
i za zużycie 3,47zł /m3 netto; za ścieki opłata 
abonamentowa 3,65zł/m-c netto i za zużycie 3,45zł /m3 
netto 

Gminne Święto Niepodległości  
 

Program uroczystości:  
16:15 - zbiórka na rynku, złożenie kwiatów pod tablica 
pamiątkową 
16:30 - Msza Święta, po której odbędzie się akademia 
okolicznościowa upamiętniająca kolejną rocznicę 
odzyskania niepodległości. Program zawierający 
patriotyczną poezję i pieśni zaprezentują uczniowie 
lipnickiego gimnazjum. Do Domu Kultury zapraszamy 
wszystkich mieszkańców gminy, którzy pragną uczcić to 
wielkie święto. 
 

KOMUNIKATY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
 

Przedszkole w Rajbrocie 
Dnia 4 listopada o godz.10.40 teatr KRASNOLUD  
z Krakowa  przedstawi bajkę "Baśniowe urodziny". Koszt -
3,5zł. Na bajkę zapraszamy również dzieci nie 
uczęszczające do przedszkola.  

 

* 
Prosimy o zgłaszanie dzieci chętnych na spotkanie ze św. 
Mikołajem w przedszkolu do dnia 25 listopada. O dokładnej 
dacie mikołajowego spotkania poinformujemy w następnym 
biuletynie. 

 
Zespół Szkół w Lipnicy Murowanej 

W dniu 17 listopada w Zespole Szkół  w Lipnicy 
Murowanej o godz. 10.00 odbędzie się I Gminny Konkurs 
Folklorystyczny Ziemi Lipnickiej „O Lipnicki Obcas 
Lipowy” pod patronatem Wójta Gminy Lipnica Murowana 
oraz podsumowanie projektu: "Ocalić od zapomnienia - 
kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów 
na terenie gminy Lipnica Murowana” w  ramach Programu 
Osi 4 „Leader”,  działania 4.1, „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju”  objętego PROW na lata 2007 - 2013  
z zakresu „Małych Projektów”, których organizatorem są 
Urząd Gminy i Zespół Szkół w Lipnicy Murowanej. 
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Grupy folklorystyczne powstałe przy Zespołach Szkół  
w Rajbrocie i w Lipnicy Murowanej w ramach w/w 
projektu zostały wyposażone w nowe stroje krakowskie  
w ilości 24 kompletów wraz z obuwiem.  
 

* 
8 listopada uczniowie gimnazjum organizują przedstawienie 
pt. "Zaduszki Poetyckie". Całość pomyślana jest jako 
prezentacja pięknej, melancholijnej, związanej  
z przemijaniem i ostatecznym odejściem, poezji. 
 

Zespół Szkół w Rajbrocie 

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim Uczestnikom 
Uroczystości Jubileuszowych 100-lecia funkcjonowania 
budynku  szkoły w Rajbrocie, którzy zaszczycili nas swoją 
obecnością.  Przygotowanie Jubileuszu to ogromny wysiłek 
organizacyjny. Serdeczne podziękowania składam 
wszystkim Tym, którzy patronowali w przygotowaniu 
Jubileuszu i pomogli nam w tym przedsięwzięciu: 
Komitetowi Honorowemu; Firmom, które wsparły 
finansowo nasze przedsięwzięcie;  Osobom prywatnym, 
które hojnie wsparły nasze działania; Orkiestrze  
Ochotniczej Straży Pożarnej, Paniom z Zespołu Raj, 
Pocztom Sztandarowym.  

Dyrektor Zespołu Szkół  Anita Kucia 
 

* 
Zebranie z rodzicami uczniów Zespołu Szkół w Rajbrocie  
odbędzie się 24. listopada. o godz. 15:00 na sali 
gimnastycznej połączone z prelekcją p.t. ,, .Wiem, bo 
słucham – jak doskonalić komunikację z dzieckiem?”. Po 
spotkaniu ogólnym  zebrania wywiadowcze  
z wychowawcami poszczególnych klas. 
 

* 
Uczniowie klas III gimnazjalnych pod koniec października 
uporządkowali  mogiły poległych Żołnierzy i zapalili znicze 
przed zbliżającymi się Świętami Zmarłych na cmentarzach  
wojskowych  znajdujących  się na terenie Rajbrotu 
Natomiast uczniowie szkoły podstawowej swoją opieką 
otoczyli mogiły partyzantów znajdujących się na cmentarzu 
na Fielkowie. 
 

* 
Uroczysta akademia z okazji rocznicy Odzyskania przez 
Polskę Niepodległości odbędzie się w Zespole Szkół  
w Rajbrocie w dniu 10 listopada 2011 roku o godz. 10:00 na 
którą serdecznie zapraszamy także mieszkańców Rajbrotu. 
 

* 
W dniach 10-11 listopada 2011  roku nasza młodzież 
gimnazjalna i uczniowie szkoły podstawowej wraz  
z nauczycielami wezmą udział w corocznym Pieszym 
Rajdzie Szlakiem Cmentarzy z I wojny światowej Żegocina 
– Laskowa, który kończy się uroczystą Mszą św. na 
cmentarzu – Jastrząbce  w dniu 11 listopada o godz. 11:00. 
 

GMINNY DOM KULTURY 

Gminny Dom Kultury serdecznie zaprasza na warsztaty 
teatralne, które odbędą się 4 i 15 listopada 2011r.  
w godzinach od 16 do 19. Poprowadzi je Radosław Sołtys – 
absolwent Wydziału Aktorskiego krakowskiej PWST  

z klasy mistrzowskiej prof. Jerzego Treli.  Podsumowanie 
trwającego od września cyklu zajęć w ramach 
realizowanego  projektu „Dom Kultury miejscem spotkań 
ze Sztuką” nastąpi 15 listopada 2011r.o godz.16.00 w sali 
widowiskowej Gminnego Domu Kultury i będzie połączone 
z warsztatami, wystawą  oraz wręczeniem certyfikatów. 
Zapraszamy wszystkich uczestników warsztatów do wzięcia 
udziału w podsumowaniu programu. Projekt dofinansowano 
ze środków NCK w ramach programu Dom Kultury+ 
 

* 
19 listopada 2011r. o godz.18.00 w sali Wiejskiego Domu 
Ludowego „Kasztan” w Lipnicy Dolnej” odbędzie się 
„Podsumowanie roku kulturalnego 2011”. Gminny Dom 
Kultury w Lipnicy Murowanej corocznie organizuje takie 
spotkanie, które jest  skierowane do osób oraz instytucji 
zaangażowanych w  działalność kulturalną na terenie naszej 
gminy. 
 

* 
Kolejnym projektem realizowanym przez Gminny Dom 
Kultury jest „Swoje znamy i szanujemy – wzmocnienie 
potencjału amatorskiego ruchu artystycznego na terenie 
Gminy Lipnica Murowana poprzez edukację, zakup strojów 
ludowych i sprzętu muzycznego” w ramach działania 413 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 
na lata 2007-2013. Celem projektu jest rozwijanie 
aktywności społeczności lokalnej w tym promocja 
twórczości kulturalnej z wykorzystaniem dziedzictwa 
kulturowego Gminy poprzez organizację wsparcia dla 
amatorskich zespołów artystycznych, organizację  spotkań  
z zakresu edukacji muzycznej, etnograficznej i teatralnej 
oraz doposażenie zespołów w instrumenty, stroje ludowe  
i nagłośnienie. 
 

* 
Z okazji zbliżających się wielkimi krokami Mikołajek 
Gminny Dom Kultury serdecznie zaprasza wszystkie dzieci 
na „Spotkanie z bajką”, które odbędzie się 5 grudnia 2011r. 
o godz,.15.30 w sali widowiskowej GDK. 
 

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

* 
Kierownik SPG ZOZ  informuje, że dnia 16.12.2011 r. 
(piątek) w Ośrodku Zdrowia w Rajbrocie o godz. 14.00 
odbędzie się badanie USG:  
- żył kończyn dolnych  
- tętnic kończyn dolnych  
- tętnic szyjnych i kręgowych . 
Koszt każdego z w/w badań wynosi 55 zł. Szczegółowe 
informacje i zapisy w rejestracji Ośrodka Zdrowia, 
osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku pod  
nr tel. (14) 68-52-999. 

Tomasz Gromala 
Wójt Gminy Lipnica Murowana 

 

Józef Radzięta 
Przewodniczący Rady Gminy Lipnica Murowana 

 


