
  

  

 

* B ezp łatny I nf o r m ator  S am or ząd o wy Gm iny Lip nica M u ro w ana j es t  r ed ago w any w  op ar c iu  o  inf o rm ac j e d o s tar c zo ne 
p r zez  Ur ząd  Gm iny,  Jed nos tki  O r ganizac yj ne  o r az  O r ganizac j e  P o zar ząd o w e.  

 

Drodzy Mieszkańcy, 

         Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy 

najserdeczniejsze życzenia pogody w sercu i radości płynącej  

z faktu Zmartwychwstania Pańskiego. 

         Życzymy wszystkim mieszkańcom Gminy Lipnica 

Murowana smacznego święconego w gronie najbliższych osób, 

chwil wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny  

i wiarą w sens odradzającego się życia. 

Tomasz Gromala – Wójt Gminy 

Józef Radzięta - Przewodniczący Rady Gminy 
=**= 

53.KONKURS PALM I RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO  

IM. JÓZEFA PIOTROWSKIEGO 

Gminny Dom Kultury oraz Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej 

zapraszają na 53.Konkurs Palm i Rękodzieła Artystycznego im. 

Józefa Piotrowskiego – 17 kwietnia 2011r. o godz.8.00. 

PROGRAM: 

- Lipnicki rynek: 

8.00 – inauguracja imprezy, 

8.10 – koncert Orkiestry Dętej z Rajbrotu, 

8.35 – występ zespołu regionalnego „Górzanie” z Lipnicy Górnej, 
9.00 – występ zespołu „Mały Raj” z ZS w Rajbrocie, 

9.20 – występ zespołu „Raj” z Rajbrotu, 

9.40 – koncert Orkiestry Dętej z Lipnicy Dolnej, 

10.15 – otwarcie konkursu i  powitanie gości, 

10.45 – uroczyste poświęcenie palm na lipnickim rynku, a po nim 

Msza Święta w kościele Parafialnym pw. św. Andrzeja Apostoła, 

Około godziny 13.00 – ogłoszenie wyników 53. Konkursu Palm  

i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego, 

13.45 występ zespołu „Mali Wierchowianie” z Bukowiny 

Tatrzańskiej 

14.15 – koncert Orkiestry Dętej z Okulic, 

- Kościółek św. Leonarda 
17.00 – koncert w wykonaniu Kwartetu smyczkowego „Da 

Camera” – Józef Haydn – Kwartet – oratorium „Siedem ostatnich 

słów Chrystusa na krzyżu”, 

Ponadto w programie: 

8.00-10.30 – zgłaszanie, mierzenie i stawianie palm 

konkursowych, 

8.00-10.30 – „żywe warsztaty” – pokaz wykonywania 

tradycyjnych palm, 

- kiermasz rękodzieła artystycznego i tradycyjnych potraw 

regionalnych, pokaz ginących rzemiosł, 

- konkurs fotograficzny „Palmowa Lipnica 2011”. 
=**= 

CZY IZBY ROLNICZE SPEŁNIAJĄ NADZIEJE ROLNIKÓW? 

Samorząd rolniczy w Polsce, którego jednostkami 

organizacyjnymi są izby rolnicze, funkcjonuje na podstawie 

ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Można 

przyjąć, że rola izb rolniczych w Polsce jest zbliżona do roli 
francuskich izb, gdyż, podobnie jak we Francji, polskie izby 

rolnicze pełnią rolę konsultacyjną w stosunku do administracji 

rządowej w województwie i samorządu lokalnego w zakresie 

projektów legislacyjnych odnoszących się do spraw rolnictwa,  

a także są partnerami dla władz samorządów lokalnych  

w kwestiach gospodarowania gruntami rolniczymi i leśnymi. Ich 

główne zadania można streścić w punktach: 

•Rozwiązywanie zgłaszanych przez rolników problemów, 

•Opiniowanie aktów prawnych z zakresu produkcji rolniczej, 

•Poprawę sytuacji ekonomicznej w rolnictwie i warunków życia 

na wsi, 
•Wpływać na kształt edukacji i doradztwa rolniczego oraz 

podnoszenie kwalifikacji osób pracujących  w rolnictwie, 

•Poprawę stanu środowiska przyrodniczego i zdrowia 

mieszkańców wsi.    

• Ochronę dziedzictwa kulturowego w regionie. 

Jak widać w teorii cele są piękne i dlatego uważam, że Izby są 

bardzo potrzebne i mają ważne zadania do wypełnienia. Szkoda 

tylko, że w praktyce ich głos słabo słyszalny i mają małą „siłę 

przebicia”. Niestety mamy tu swoje zaniedbania jako rolnicy,  

a mianowicie bardzo niską frekwencję w wyborach do Izb  

w naszym regionie. W województwie małopolskim frekwencja  

w poprzednich wyborach była zawstydzająco niska i wyniosła 

zaledwie 1,8 %, podczas gdy w województwach świętokrzyskim  
i podkarpackim była prawie 3 razy większa. Gdyby w wyborach 

na delegatów do Izb była większa frekwencja,  to ich mandat 

społeczny byłby mocniejszy i bardziej skutecznie mogłyby 

zabiegać o interesy rolników.  

Od momentu powstania Izb rolniczych mija 16 lat, zmieniła się 

polska wieś i warunki gospodarowania, chociażby poprzez nasze 

wejście do UE, dlatego  Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych 

wraz z powołanym Zespołem ds. nowelizacji ustawy o izbach 

rolniczych przygotował projekt zmian przepisów ustawy o Izbach 

Rolniczych. Celem tej  nowelizacji  jest wzmocnienie pozycji 

samorządu rolniczego oraz dostosowanie przepisów o izbach 

rolniczych do zmieniających się warunków społeczno- 
gospodarczych funkcjonowania rolnictwa. W projekcie 

nowelizacji wprowadzono także zmiany odnoszące się do 

członkostwa w izbach rolniczych oraz zaproponowano 

przedłużenie kadencji walnych zgromadzeń izb rolniczych do  

6 lat, ze względu na trudną sytuację finansową izb rolniczych  

i koszty przeprowadzenia wyborów do izb rolniczych.  

W najbliższą niedzielę 3 kwietnia odbędą się kolejne wybory 

delegatów  do Izb Rolniczych. Apeluję do wszystkich rolników 

z naszej gminy o liczny udział w wyborach. Liczny udział 

rolników w wyborach wzmocni mandat społeczny delegata, 

oraz Izb jako całości. 

Adam Heród 
=**= 

WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH 

27 marca we wszystkich miejscowościach na terenie Gminy 

Lipnica Murowana odbyły się zebrania sprawozdawczo-
wyborcze na sołtysów i do Rad Sołeckich. Wyniki wyborów: 

 

1. Lipnica Murowana: 

Sołtys: 

Grzegorz Sienkiewicz – 88 

głosów 

Władysław Florek – 24  

Rada Sołecka: 

Józef Trojanowski – 103  

Eugeniusz Osuch – 96 

Paweł Przybyłko – 93 

2. Lipnica Dolna  

Sołtys:  

Maria Bereta – 67 głosów 

Rada Sołecka: 

Jan Włodarczyk – 63  

Krystyna Dychus – 62 

Andrzej Dominik – 56 

Stanisław Kurek – 56 

Jarosław Marzec - 48  
 

 

 

3. Lipnica Górna 

Sołtys: 

Leszek Fasuga – 75 głosów 

Marta Wnęk – 60 

Rada Sołecka: 

Danuta Trojanowska – 72 

Józef Strugała – 71 

Stanisław Przybyłko – 70 

Krzysztof Wieciech – 70 

Roman Tworzydło – 58 

 

4. Rajbrot 

Sołtys: 

Stanisław Maśko – 77 głosów 

Stanisław Paszkowski – 30 

Rada Sołecka: 

Sylwia Liszka – 95 
Paweł Duś – 93 

Jan Paciorek – 91 

Jan Radzięta – 90 

Artur Pietrzyk – 87 

Mariusz Sadowski – 27 
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5. Borówna 

Sołtys: 

Andrzej Cholewa - 38 głosów 

Henryk Jabrocki – 10 

Władysława Bereta – 4 

Rada Sołecka: 

Mieczysław Pałka – 45 

Jan Rusek – 36 
Stanisław Nowak – 34 

 

=**= 
KOMUNIKAT 

Wójt Gminy Lipnica Murowana zawiadamia, że na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipnicy Murowanej został 
wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 

=**= 

APEL  DO  MIESZKAŃCÓW  GMINY 

Wójt Gminy Lipnica Murowana zwraca się z apelem do 

mieszkańców gminy o odtworzenie i bieżącą konserwację 

wodnic (bruzd) na swoich gruntach,  celem zapobieżenia 

przelewania się wód opadowych na grunty sąsiednie oraz 

utrzymanie drożności rowów w sąsiedztwie swoich gruntów. 
Zaniechania wykonywania wodnic na gruntach rolnych przez ich 

właścicieli i użytkowników powodują zalewanie sąsiednich 

nieruchomości a tym samych narastanie konfliktów sąsiedzkich 

na tym tle. Problem ten występuje corocznie w przypadku 

pojawienia się obfitych i długotrwałych opadów. 

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne, 

właściciel gruntu nie może zmieniać stanu wody na gruncie,  

a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie 

wody opadowej ani kierunku odpływu ze źródeł — ze szkodą dla 
gruntów sąsiednich, co ma miejsce w przypadku nie 

wykonywania i braku konserwacji wodnic. Wobec powyższego 

prosi się o podjęcie działań w celu odtworzenia wodnic na swoich 

gruntach i ich bieżącą konserwację. 
=**= 

Wójt Gminy Lipnica Murowana zwraca się z apelem do 

mieszkańców gminy o przestrzeganie zasad  utrzymania czystości 

i porządku w obrębie  swoich posesji. W trosce o estetyczny 

wygląd  naszych miejscowości nie wyrzucajmy śmieci do lasu, na 

brzegi rzek, rowów przydrożnych. Rozkładające się odpady na 

dzikich wysypiskach są powodem zatruwania wody 

gruntowej, której coraz  częściej  brakuje.  
Nie palmy śmieci, szczególnie plastików, ponieważ wyzwalające 

się podczas palenia dioksyny zatruwają powietrze a potem wraz  

z deszczem spadają i zatruwają ziemię. (Dioksyny powodują 

choroby nowotworowe, alergie itp.)  

Przypomina się, że wszystkie odpady komunalne należy 

przekazywać firmie „DIMARCO”. W miejscach publicznych 

korzystajmy z koszy ulicznych. Jeśli wszyscy zadbamy  

o środowisko to będzie się nam żyło zdrowiej i przyjemniej. 

Zbieranie i pozbywanie się odpadów komunalnych należy do 

obowiązku właścicieli i podmiotów władających nieruchomością 

na podstawie przepisów ustawowych i regulaminu utrzymania 

czystości i porządku w gminie. Nie przestrzeganie powyższego 
obowiązku skutkuje odpowiedzialnością za wykroczenie. 

=**= 
KOMUNIKAT 

Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej uprzejmie informuje, iż 

zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu 
narkomanii, podobnie jak w latach poprzednich, obowiązuje 

całkowity zakaz uprawy maku i konopi włóknistych  na tzw. 

potrzeby własne. Nadzór nad uprawami maku lub konopi 

włóknistych sprawuje Wójt Gminy zgodnie z art. 50 w/ w ustawy. 

W okresie wegetacji będą przeprowadzane lustracje pól pod 

kątem występowania nielegalnych upraw maku. 
=**= 

ZAWIADOMIENIE 

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Krakowie zawiadamia, że 

odbędzie się wiosenny przegląd hodowlany koni oraz opis słowny 

i graficzny koni, a także „czopowanie” źrebiąt rocznika 2011. 

Przegląd koni odbędzie się w dniu 18.05.2011r. 

- godz. 9.00 posesja p. A. Kaczmarczyka w Lipnicy Górna 147, 

- godz. 11.00 posesja p. J. Skórki w Lipnicy Dolnej 36, 

- godz. 12.30 posesja p. J. Michałka w Lipnicy Dolnej 83, 

- godz. 13.30 posesja p. W.  Stokłosy w Rajbrocie 434. 
=**= 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

GOPS informuje, że w okresie od 1. kwietnia do 30. kwietnia 

przeprowadzona zostanie rekrutacja uczestników do udziału  

w  projekcie systemowym „Program aktywizacji społeczno-

zawodowej mieszkańców gminy Lipnica Murowana” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. W wyniku procesu 

rekrutacyjnego wyłonionych zostanie 6 beneficjentów 

ostatecznych projektu. Z uwagi na ograniczoną ilość uczestników 

projektu brana będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń. 

Projekt realizowany będzie z uwzględnieniem równości szans do 

działań jednakże uczestnikami projektu będą kobiety korzystające 

ze świadczeń pomocy społecznej należące do następujących 

podgrup: 

•w wieku aktywności zawodowej (15-60 lat); 

•wykazujące bezradność w sprawach opiek.-wychow.; 

•o niskim poziomie kwalifikacji zawodowych; 

•pozostające bez pracy bez względu na fakt bycia 
zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy; 

•zatrudnione zagrożone wykluczeniem społecznym.  

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie uzyskać mogą 

szczegółowe informacje dotyczące jego realizacji bezpośrednio 

w siedzibie GOPS lub Tel. 014 68 52 350 u Koordynatora 

Projektu i Asystenta Koordynatora Projektu. 
=**= 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPNICY MUROWANEJ  
4 kwietnia Gimnazjum w Lipnicy Murowanej obchodzić będzie 

dziesiątą rocznicę wyboru ks. Stanisława Wiśniowskiego na 

patrona szkoły oraz dwunastą rocznicę śmierci kapłana. 

Uroczystości rozpoczną się od Mszy Św. w kościele parafialnym 

o godz. 11.00. Uroczysta akademia o godz. 12.00. 
=**= 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJBROCIE  
- W związku przypadającą szóstą rocznicą śmierci Sługi Bożego 

Jana Pawła II 4 kwietnia uczniowie wezmą udział w apelu 

poświęconemu patronowi Szkoły Podstawowej w Rajbrocie.   

- Zebranie ogólne dla rodziców uczniów ZS w Rajbrocie, 

połączone z pedagogizacją rodziców odbędzie się 28 kwietnia 

(czwartek) o godzinie 15.00 na sali gimnastycznej zespołu. 

Następnie rodziców zapraszamy na spotkanie z wychowawcami. 
- Małopolski Konkurs Kaligraficzny ,,O Złote Pióro”-  

X Edycja odbędzie się 29. kwietnia w Publicznym Gimnazjum 

im. Antoniny Prorokowej w Rajbrocie. Rozpoczęcie finału 

konkursu o godz. 9.00 na sali gimnastycznej zespołu. Zadaniem 

uczniów – laureatów I etapu konkursu, będzie zapisanie krótkiego 

(prostego pod względem ortograficznym) tekstu literackiego. 
=**= 

PRZEDSZKOLE W LIPNICY MUROWANEJ 

- "Małe Cygany" z oddziału przedszkolnego w Lipnicy Dolnej 

serdecznie dziękują mieszkańcom Lipnicy Dolnej za życzliwość, 

hojność i ciepłe przyjęcie. Za podarowane pieniądze zakupione 

zostały zabawki oraz pomoce dydaktyczne dla dzieci. 

- Lipnickie przedszkolaki chcąc zachować i kultywować 

tradycje wielkanocne w naszym regionie 17 kwietnia będą 

brały udział 53. Konkursie Lipnickich Palm. 
 

Tomasz Gromala 
Wójt Gminy Lipnica Murowana 

 

Józef Radzięta 
Przewodniczący Rady Gminy Lipnica Murowana 

 


