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KOMUNIKATY URZĘDU GMINY 

Rozbudowa oczyszczalni i budowa kanalizacji 

Trwają prace przy rozbudowie oczyszczalni ścieków          

w Lipnicy Dolnej i budowa kanalizacji sanitarnej dla 

miejscowości Lipnica Górna, Lipnica Dolna, Lipnica 

Murowana – etap I. W wyniku prac przepustowość 

oczyszczalni wzrośnie z 125m3/d do 270m3/d. Natomiast    

w ostatnich dniach ruszyły prace przy budowie kolejnych 

odcinków kanalizacji sanitarnej. Na tym etapie zostanie 

wybudowane ok 2,67 km nowej sieci w Lipnicy Dolnej, 

odcinek od Dworu w kierunku na Podlas oraz w Lipnicy 

Górnej od placu dawnego SKR do pierwszego mostu na 

drodze powiatowej. Wartość robót realizowanych w tym 

etapie to 5 534 085,40 zł. Projekt jest dofinansowany           

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Małopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Oś 7. Infrastruktura 

ochrony środowiska, Działanie 7.1. Gospodarka wodno-

ściekowa.  

 

Remont dróg z Promesy 350 tys. zł z MSWiA 

W ramach pozyskanych środków, wspartych wkładem 

własnym Gminy Lipnica Murowana zakończono remont 

drogi do Orlika w Rajbrocie. Wartość robót to 64 376,54 zł. 

Z pozyskanej puli na ukończeniu jest także remont dróg      

w Lipnicy Murowanej i Lipnicy Dolnej. Droga „Do 

Urszulanek” została już wykonana, natomiast droga „Na 

cmentarz” jest na ukończeniu. Termin wykonania zadania 

ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne został 

przedłużony do końca sierpnia. Wartość robót na tych 

ulicach to 346 147,95 zł. 
 

Remont WDL w Lipnicy Dolnej zakończony 

W ramach trwającego ponad 5 miesięcy remontu 

kompleksowo odnowiono budynek. Wymieniono instalacje 

sanitarną, elektryczną, CO, stolarkę okienną i drzwi. 

Wykonane zostały roboty tynkowe, sufity podwieszane, 

okładziny ścienne, przebudowano ścianki działowe              

i wymieniono posadzki. Ponadto remont obejmował prace 

malarskie i częściową termomodernizację elewacji. Wartość 

wykonanych robót to 307 105,40 zł. Zadanie było 

realizowane przy wsparciu udzielonym przez Urząd 

Marszałkowski w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji 

odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach 

działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 

2007 – 2013. Uroczyste otwarcie wyremontowanego 

budynku nastąpi 14 sierpnia i od tego dnia obiekt będzie 

ponownie służył mieszkańcom Lipnicy Dolnej i całej 

gminie. Mamy nadzieję, że zaproponowane rozwiązania       

i standardy spowodują duże zainteresowanie budynkiem     

z przeznaczeniem na wiele różnych spotkań i imprez 

okolicznościowych.  
 

Unijne środki na plac zabaw w Lipnicy Górnej 

19 lipca Wójt Gminy podpisał w Urzędzie Marszałkowskim 

w Krakowie umowę na dofinansowanie budowy placu 

zabaw przy filii Zespołu Szkół w Lipnicy Murowanej 

znajdującej się w Lipnicy Górnej, w ramach projektu pn      

„ Wzbogacenie atrakcyjności turystycznej Gminy Lipnica 

Murowana poprzez budowę placu zabaw”. To kolejne 

zadanie, które będzie realizowane w ramach Programu oś 4 

„Leader” w ramach PROW 2007-2013 , Działanie 4.13 

 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Kwota 

dofinansowania to 22 040,30 zł, natomiast całkowity koszt 

operacji zamyka się w kwocie 39 289,23 zł. Środki na 

wkład własny będą pochodzić z budżetu gminy. W ramach 

projektu zostanie zakupione wyposażenie, które ma za 

zadanie zwiększyć atrakcyjność  i zapewnić rozrywkę tak 

mieszkańcom, jak i potencjalnym turystom. Plac zabaw, 

który będzie zawierał huśtawki, zjeżdżalnie, bujaki 

sprężynowe, piaskownicę, most wiszący i inne stanowić 

będzie miejsce do spędzenia wolnego czasu przez dzieci.  
 

Dodatkowe 150 tys. zł z MSWiA 

W Małopolsce przydzielono kolejne promesy na środki 

dzięki którym samorządy będą mogły wyremontować drogi, 

mosty i budynki komunalne. Druga w tym roku promesa 

przyznana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych            

i Administracji dla Gminy Lipnica Murowana opiewa na 

kwotę 150 tys. zł. Pieniądze pochodzą z rezerwy celowej 

budżetu państwa. Środki będzie można przeznaczyć na 

następujące inwestycje drogowe: remont drogi „do 

Kantorczyka” dz. nr 1520-Lipnica Górna km (0+343-

0+810) i remont drogi „Graniczna” dz. nr 363 – Lipnica 

Górna km (0+870-1+100) 

Najem i dzierżawa 

Wójt Gminy Lipnica Murowana zawiadamia, że na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipnicy Murowanej zostały 

wywieszone wykazy nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Lipnica Murowana, przeznaczonych do wynajmu      

i dzierżawy.  

 

Budowa chodnika w Lipnicy Murowanej 

Na początku lipca Sejmik Województwa Małopolskiego     

w drodze uchwały powierzył Gminie Lipnica Murowana 

realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa chodnika 

oraz zatoki postojowej wraz z kanalizacją deszczową         

w Lipnicy Murowanej przy DW 966 Wieliczka – Tymowa 

odc. 210 km. 0+840,50 – 1+328,00. Wartość szacunkowa to 

700 591,00 zł., władze Województwa przekażą także 50% 

środków potrzebnych do wykonania zadania, którego 

realizacja nastąpi wczesną jesienią. 
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60 - lecie LZS Macierz 

W tym roku przypada jubileusz 60 - lecia klubu sportowego 

„LZS” Macierz Lipnica Murowana. Uroczyste obchody 

rozpocznie mecz piłki nożnej pomiędzy drużynami 

„Oldboy`ów” Macierz a „LZS” Macierz dnia 30 lipca          

o godzinie 16:45 na boisku w Lipnicy Dolnej. Główne 

uroczystości odbędą się 20 sierpnia w Lipnicy Murowanej.  
 

100 - lecie Szkoły w Rajbrocie 

„ Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół                 

w Rajbrocie pragnie zachęcić wszystkich absolwentów 

szkoły, szczególnie starszych mieszkańców miejscowości, 

do włączenia się w obchody 100 – lecia szkoły. 

Prosimy mieszkańców Rajbrotu o udostępnienie adresów 

dawnych absolwentów szkoły, krewnych lub przyjaciół, 

celem wysłania zaproszenia na jubileuszowe obchody 

Święta Szkoły. 

Uroczystość planowana jest w październiku b.r. Informacje 

przyjmowane będą pod adresem email: 

jubileuszrajbrot@gmail.com” 
 

Poświęcenie kościoła w Rajbrocie 

7 sierpnia o godz. 11:00 w Rajbrocie odbędzie się 

poświęcenie nowego kościoła pw  bł. Jana Pawła II. 

Uroczystości będzie przewodniczył i poświęcenia dokona   

J. Eks. Ks. Bp. Wiktor Skworc. To ważne dla Rajbrotu 

wydarzenie odbędzie się w szczególnym roku jubileuszu 

750 lecia powstania parafii Rajbrot oraz 500 lecia kościoła 

pw Narodzenia Najświętszej Marii Panny. 19 czerwca 

wprowadzono do „starego” kościoła relikwie bł. Jana Pawła 

II, które uroczyście w dniu poświęcenia zostaną 

przeniesione do „nowego” kościoła.  

 
 

GMINNY DOM KULTURY 

Zapraszamy na Dni Ziemi Lipnickiej! 

PROGRAM: 

29 LIPCA - PIĄTEK  

sala GDK Lipnica Murowana, godz. 17.00 

- ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego „Palmowa 

  Lipnica 2011”,wręczenie nagród i otwarcie wystawy  

  pokonkursowej 

 

30 LIPCA - SOBOTA  

 stadion sportowy Lipnica Dolna, godz.16.45  

- mecz piłki nożnej z okazji 60-lecia LZS „MACIERZ”: 

  Oldboye „Macierz” - LZS „Macierz” 

- koncert Zespołu „After Day” 

- Gwiazda wieczoru: godz. 20.30 koncert   Zespołu „BIG 

   DAY”  

- dyskoteka pod gwiazdami 

 

31 LIPCA – NIEDZIELA 

stadion sportowy Lipnica Dolna, godz. 15.30  

- Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Sikawek Konnych  

  o Puchar Wójta Gminy Lipnica Murowana,   

   pod patronatem Komendanta Powiatowego Państwowej  

  Straży Pożarnej w Bochni  

- uroczyste otwarcie Dni Ziemi Lipnickiej i powitanie 

  gości - godz.17.00   

- występ Przedszkolaków z Lipnicy Dolnej 

- pokaz taekwondo – sekcja „Macierz” Lipnica Murowana 

- koncert Strażackiej Orkiestry Dętej z Lipnicy Dolnej 

- występ Zespołu Regionalnego „Górzanie” z Lipnicy  

  Górnej 

- koncert zespołu „Route 66” z Krakowa - godz. 19.00   

- festyn z zespołami „Metrum”  i „Kontakt” - godz. 20.00 

 

ORGANIZATORZY: 

 Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej 

Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej 

 

WSPÓŁORGANIZATORZY: 

 Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Lipnica Murowana 

LZS „Macierz”  Lipnica Murowana 

Stowarzyszenie „Na śliwkowym szlaku” 

 

Gminny Dom Kultury zaprasza na Dożynki Gminne, które 

odbędą się 14 sierpnia 2011r. Rozpocznie je Msza Św.        

o godz.16.00, a następnie przed WDL w Lipnicy Dolnej 

zostanie przeprowadzony Konkurs Wieńca Dożynkowego,  

a po nim nastąpi otwarcie nowo odremontowanego WDL-u. 

Na zakończenie zabawa taneczna z zespołem „Harnasie” 

dla wszystkich.  

W sierpniu GDK rusza z realizacją projektu w ramach II 

Priorytetu Rozwój programu Dom Kultury+ „Dom Kultury 

miejscem spotkań ze sztuką”. Projekt zakłada 

przeprowadzenie szeregu warsztatów i zajęć z zakresu 

teatru, plastyki, tańca  i muzyki. Adresowany jest do 

wszystkich grup wiekowych. Zajęcia poprowadzą 

profesjonalni instruktorzy. Zachęcamy wszystkich 

zainteresowanych do wzięcia udziału. O uczestnictwie        

w projekcie decydowała będzie kolejność zgłoszeń.            

O terminach poszczególnych naborów będziemy 

informować na plakatach oraz na stronie 

www.kulturalipnica.pl  Dofinansowano ze środków NCK  

w ramach Programu Dom Kultury+ 

 

Fitness dla Pań 

Klub Sportowy LZS Macierz zaprasza wszystkie panie         

i dziewczęta w każdy wtorek i czwartek o godzinie 20.00 na 

zajęcia aerobiku, które prowadzone są w sali treningowej 

klubu w budynku wielofunkcyjnym w Lipnicy Murowanej.  

 

Tomasz Gromala 
Wójt Gminy Lipnica Murowana 

 

Józef Radzięta 
Przewodniczący Rady Gminy Lipnica Murowana 
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