
 
 
 
 
 
 
 

 
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2010 

Z okazji Nowego Roku 2010 życzę wszystkim Mieszkańcom 
Gminy Lipnica Murowana, oraz ich rodzinom i bliskim 
spełnienia życzeń i własnych marzeń. Niech Nowy Rok 
przyniesie radość, miłość i pomyślność. A gdy się one już 
spełnią niech dorzuci garść nowych marzeń, bo one nadają 
życiu sens.  
Życzę, aby ten Nowy Rok był spokojny, bezpieczny  
i przynosił sukcesy, dawał satysfakcję oraz wszystkim dawał 
poczucie, że w każdej chwili i tej dobrej i tej złe możemy 
liczyć na ludzi dobrej woli. 
Żyjemy w świecie, w którym wiele problemów oczekuje na 
pilne rozwiązanie. Życzę Państwu, by chwile spędzone  
z bliskimi dały nowe siły do realizacji zamierzeń i celów, 
które przyniosą efekty w Nowym Roku 2010. 

* 

INWESTYCJE DROGOWE 
Zakończono remont kolejnych, tym razem 9 odcinków dróg 
na terenie Gminy. Łączna długość wyremontowanych 
odcinków dróg gminnych to 2 907 mb. Drogi, na których 
były prowadzone prace to: 
1) Droga nr 1520 do Kantorczyka - Lipnica Górna - 
uzupełnienie podbudowy, położenie nawierzchni z mieszanki 
bitumicznej. Prace na odcinku długości 340 mb; 
2) Pszczółki (Pod Dominiczną Górą) - droga Nr 661- Rajbrot 
- uzupełnienie podbudowy i położenie nawierzchni  
z mieszanki bitumicznej. Prace na odcinku długości 350 mb; 
3) Kucek - droga Nr K580152 dz. 5231, 5189 – Rajbrot - 
położenie nawierzchni z mieszanki bitumicznej. Prace 
prowadzone były na odcinku długości 352 mb; 
4) Koło Włodarczyka - droga Nr 562 "Nowa Wieś" - Lipnica 
Murowana - korytowanie, uzupełnienie podbudowy  
i odtworzenie rowów. Prace na odcinku długości 390 mb; 
5) Droga Nr 862 od Dworu w kierunku Piechnika - Lipnica 
Dolna - uzupełnienie podbudowy i położenie nawierzchni  
z mieszanki bitumicznej. Prace na odcinku długości 390 mb; 
6) Droga Nr 1111/3 i 1111/5 droga od Przystanku do 
Piasków - Lipnica Dolna - korytowanie, uzupełnienie 
podbudowy i położenie nawierzchni z mieszanki 
bitumicznej. Prace na odcinku długości 302 mb. 
7) Droga Nr 524 Krasna Góra od Nowaka – Borówna - 
uzupełnienie podbudowy i położenie nawierzchni  
z mieszanki bitumicznej. Prace na odcinku długości 370 mb; 
8) Lipnica Górna nr 7 - Wyski Dział - uzupełnienie 
podbudowy, położenie nawierzchni z mieszanki bitumicznej. 
Prace prowadzone były na odcinku długości 370 mb; 
9) Droga Nr 350/2; 342/6 – (od szkoły do studni) Lipnica 
Murowana - rozebranie starej nawierzchni i krawężników, 
uzupełnienie i zagęszczenie warstwy podbudowy i położenie 
nawierzchni z kostki granitowej. Prace na odcinku długości 
43 mb; 
Prace remontowe współfinansowane były ze środków 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
własnych. Wysokość dotacji wyniosła 300 000 zł. Całkowita 
wartość zadania to 415 012 zł. 

* 

REMONT ULICZEK WOKÓŁ LIPNICKIEGO RYNKU 
Zakończono prace przy remoncie uliczek zlokalizowanych 
wokół lipnickiego rynku. Oprócz wyremontowanego 
wcześniej odcinka od Dworku Starościńskiego do kościoła 
pw. Św. Andrzeja zakończono remont kolejnych dwóch 

 
 
 
 
 
 
 
 
uliczek. Pierwsza uliczka w kierunku od Szkoły w Lipnicy Murowanej 
do Rynku oraz druga od budynku Gminnego Domu Kultury wzdłuż 
parkingu do kościoła św. Andrzeja. Zakres prac obejmował  roboty 
rozbiórkowe i ziemne, wykonanie podbudowy i nowej nawierzchni  
z kostki granitowej o powierzchni około 835 m2 i na długości 140 mb. 
Jest to kolejna inwestycja, która była współfinansowana  ze środków 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Całkowita wartość 
remontu to 133 809,68 zł. Wartość dofinansowania to 100 000 zł. 

* 

BUDOWA CHODNIKA W LIPNICY MUROWANEJ 
Zakończono prace przy budowie chodnika wzdłuż Nowego Cmentarza  
w Lipnicy Murowanej. W trakcie robót przebudowano fragment starego 
odcinka chodnika oraz wybudowano nowy chodnik na długości 96 m. 
Całkowita powierzchnia chodnika 220 m2. W ramach prowadzonych 
prac przebudowano istniejącą napowietrzną linię telefoniczną oraz 
poszerzono jezdnię drogi Wojewódzkiej. Całkowita wartość inwestycji 
106 352,71 zł. Budowa prowadzona była w ramach programu Inicjatyw 
Samorządowych wspólnie z Wojewódzkim Zarządem Dróg w Krakowie, 
współfinansowanych ze środków Województwa Małopolskiego. 

* 

PLAC PRZY WDL-U W RAJBROCIE 
Zakończono prace przy zagospodarowaniu placu przed Wiejskim 
Domem Ludowym  w Rajbrocie. W trakcie prac przy utwardzono  
i wykonano nową nawierzchnię asfaltową na powierzchni 1010 m2 oraz 
wykonano na długości 24 m nowy chodnik. Całkowity koszt 
przedsięwzięcia to 76 903,54 zł. Mieszkańcy Rajbrotu czekali na tę 
inwestycję wiele długich lat. 

* 

PLAC PRZY OŚRODKU ZDROWIA W LIPNICY MUROWANEJ 
Zakończono prace przy zagospodarowaniu placu przed Ośrodkiem 
Zdrowia w Lipnicy Murowanej. W trakcie prac utwardzono i położono 
nawierzchnię asfaltową na powierzchni ok. 500 m2 z jednoczesnym 
wydzieleniem strefy postojowej dla pacjentów i pracowników. 
Całkowita wartość zadania to 51 277,99 zł. 

* 

STULETNIA MIESZKANKA GMINY 
6. grudnia 2009 r. swoje 100. urodziny obchodziła pani Zofia 
Trojanowska z Rajbrotu. Tym samym pani Zofia jest obok pana 
Fryderyka Trojanowskiego z Lipnicy Górnej najstarszą mieszkanką 
Gminy Lipnica Murowana. Z okazji tak pięknej rocznicy 5. grudnia 
Wójt Gminy Lipnica Murowana Tadeusz Klimek, Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego Danuta Mocię a także młodzież z ZS w Rajbrocie 
wręczyli kwiaty wraz z upominkiem oraz złożyli dostojnej Seniorce 
gratulacje wraz z najlepszymi życzeniami dalszych długich lat  
w zdrowiu i szczęściu rodzinnym. Życzymy Pani Zofii kolejnych lat  
w zdrowiu i miłości bliskich! 

* 

10. ROCZNICA ŚMIERCI 
16 grudnia minęła 10. rocznica śmierci Józefa Piotrowskiego – 
lipnickiego działacza społecznego, inicjatora Konkursu Lipnickich Palm. 

* 

NABÓR WNIOSKÓW  
W okresie od 28 grudnia 2009 roku do 25 stycznia 2010 roku 
prowadzony będzie nabór projektów dla realizacji Lokalnej Strategii 
Rozwoju Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” w ramach działań: 
Odnowa i rozwój wsi oraz Małe projekty. Szczegóły na 
www.nasliwkowymszlaku.pl.  

* 

ZAWIADOMIENIE 
Wójt Gminy Lipnica Murowana zawiadamia, że zgodnie z Uchwałą Nr 
XXV/169/09 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 maja 2009 r., 
została wdrożona procedura zmiany „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnica Murowana”. Zgodnie  
z    art. 17 pkt. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym wszystkie wnioski złożone w w/w sprawie zostały 
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przyjęte do dalszego rozpatrzenia w toku procedury 
planistycznej. W toku procedury planistycznej przewiduje 
się, że ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia 
wniosków do w/w planu nastąpi w 2010 r. m.in. po 
przeprowadzeniu uzgodnień przez Komisję 
Architektoniczno-Urbanistyczną i instytucje wymienione  
w art. 17 pkt. 7 w/w ustawy oraz po wyłożeniu projektu 
zmiany planu do publicznego wglądu wraz z wykazem 
wniosków nie uwzględnionych i uzasadnieniem takiego 
rozpatrzenia. 

* 

PRZEDSIĘBIORCO – ZMIE Ń KODY 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 24. grudnia 
2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 
od 1. stycznia 2008 r. wprowadzona została do stosowania  
w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, 
a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych 
administracji publicznej - Polska Klasyfikacja Działalności 
(PKD). Przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności 
gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Lipnica 
Murowana przed 1. stycznia 2008 r., którzy nie dokonywali 
po tej dacie zmiany w posiadanym wpisie, zobowiązani są 
dokonać zmiany wpisu w postaci określenia przedmiotu 
działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD 2007 -  
w terminie  do 31. grudnia 2009 r. Wnioski należy składać 
w Urzędzie Gminy, budynek nr 19, pokój nr 2. 

* 

WRÓĆ BEZPIECZNIE DO DOMU 
Wójt Gminy Lipnica Murowana Tadeusz Klimek oraz 
przedstawiciel Komisariatu w Nowym Wiśniczu Pan mł. asp. 
Grzegorz Rachwał rozdawali wszystkim uczniom Zespołów 
Szkół w Lipnicy Murowanej i Rajbrocie, a także 
nauczycielom opaski odblaskowe. Celem akcji była troska  
o bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców gminy, którzy 
wracając do swoich domów wieczorną porą są zupełnie nie 
zauważalni przez kierowców pojazdów na drodze.  Dzięki 
opaskom pieszy jest widoczny po zmroku już z odległości 
300 metrów. Opaski odblaskowe zostały zakupione przez 
Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej. 

* 

KOMUNIKATY GOPS 
Przypominamy osobom korzystającym  z pomocy w postaci 
dożywiania o konieczności zaktualizowania dokumentów na 
podstawie, których przyznano świadczenia. Prosi się zatem  
o zgłaszanie się w styczniu 2010 z dokumentami o sytuacji 
dochodowej rodziny za grudzień 2009r. Przypominamy  
o konieczności odebrania decyzji w sprawie o świadczenia 
rodzinne. Decyzja jest podstawą do wypłaty świadczeń 
rodzinnych oraz ubiegania się o inne świadczenia.  

* 

INFORMACJE DLA ROLNIKÓW  
Porad na tematy związane z rolnictwem udziela doradca 
rolny w Urzędzie Gminy w Lipnicy Murowanej (Henryk 
Pałka tel. 503 593 855) budynek nr 19. 

* 

SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI 
ZDROWOTNEJ 

Istnieje możliwość zaszczepienia się przeciw grypie. 
Informacje w Rejestracji, tel. 014 68 52 628. 

* 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPNICY MUROWANEJ 
W styczniu uczniowie PG z Lipnicy Murowanej przedstawią 
program świąteczny w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Bochni oraz spotkają się z jego 
wychowankami. 

* 

W styczniu zaplanowano również wyjazd do Zakładu 
Karnego w Nowym Wiśniczu, gdzie odbędzie się spotkanie 
bożonarodzeniowe z osadzonymi. Przewidziano wystawienie 
bożonarodzeniowego montażu słowno-muzycznego. 

* 

Dzieci klas I - III wraz z wychowawcami Publicznej Szkoły 
Podstawowej z Lipnicy Murowanej pragną uczcić Dzień Babci  
i Dziadka, organizując uroczysty poranek w Szkole Filialnej w Lipnicy 
Górnej 15. stycznia 2010 r. o godz. 10.00. 

* 

Rada rodziców organizuje dla uczniów ZS w Lipnicy Murowanej 
szkolne zabawy choinkowe, które odbędą się w: Lipnicy Górnej (13. 
stycznia), Lipnicy Murowanej (14. stycznia). 

* 

Na okres od 18 - 31 stycznia 2010 r. przypadają ferie zimowe. 
* 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJBROCIE   
Spotkanie opłatkowe dla osób starszych i samotnych, mieszkańców 
Rajbrotu odbędzie się w dniu 10. stycznia (niedzielę) o godz. 12.00 na 
sali gimnastycznej zespołu szkół. Serdecznie zapraszamy. 

* 

XI Rajbrocki Wieczór Kolęd odbędzie się 16. stycznia w Zespole Szkół 
w Rajbrocie. Inauguracja o godz. 18.00. Zapraszamy wszystkich 
miłośników polskich kolęd. 

* 

Zebranie wywiadowcze dla rodziców uczniów szkoły podstawowej  
i gimnazjum za pierwszy semestr roku szkolnego 2009/10 odbędzie się 
w dniu 14. stycznia (czwartek) 2010 roku. O godz. 15.00 zebranie 
ogólne na sali gimnastycznej a następnie spotkanie z wychowawcami. 

* 

PRZEDSZKOLE W LIPNICY MUROWANEJ ORAZ W  RAJBROCIE 
15. stycznia o godzinie 12:30 w Gminnym Domu Kultury odbędzie się 
uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka na którą serdecznie zapraszają 
Dyrektor, nauczyciele, pracownicy oraz przedszkolaki. 

* 

Zapraszamy na stronę internetową Przedszkola w Lipnicy Murowanej: 
http://sites.google.com/site/przedszkolewlipnicymurowanej/. 

•  

14. stycznia o godz. 12.00 w Wiejskim Domu Ludowym w Rajbrocie 
odbędzie się coroczna uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, na 
którą serdecznie zapraszają przedszkolaki. 

* 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
W sezonie jesienno – zimowym: biblioteka czynna: poniedziałek, 
piątek – 9:00 – 17:00; wtorek, środa, czwartek – 8:00 – 16:00.  
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: bibliotekalipnica@wp.pl. 

* 

SPORT 
Pochodzący z Lipnicy Murowanej – Janusz Knopt, wraz z Łukaszem 
Jastrzębskim zdobył tytuł Mistrza Klasy N2 Rajdowego Pucharu Polski 
2009. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! 

* 

GMINNY DOM KULTURY 
W niedzielę 24. stycznia o godzinie 10.00 w sali GDK odbędzie XXVIII 
Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych o „Lipnicką Gwiazdę”.  
W imprezie wezmą udział dziecięce, młodzieżowe i dorosłe grupy 
kolędnicze. Przegląd od wielu lat przyczynia się do podtrzymania wielu 
zwyczajów i obrzędów związanych z Bożym Narodzeniem. Zapraszamy. 

* 

GDK organizuje bezpłatne warsztaty plastyczne „Kartki i karteczki dla 
każdego”. Liczba miejsc ograniczona. GDK Lipnica Murowana - 6. i 20. 
stycznia (środa) o godz. 17.00. (20 osób); WDL Rajbrot – 13. i 27 
stycznia (środa) o godz. 17.00. (20 osób). Zapisy 
i szczegóły pod nr tel. 014 68 52 108.  

* 

11. stycznia rozpoczynają się zajęcia Salsa Aerobic. Zajęcia odbywają 
się w: - GDK w Lipnicy Murowanej – poniedziałek 19.15, czwartek 
19.00; WDL Rajbrot – poniedziałek 17.00, czwartek 18.00.  

* 

11. stycznia w GDK w Lipnicy Murowanej (godz.18.15) oraz WDL 
Rajbrot (godz.16.00) rozpoczynają się zajęcia Szkoły Tańca 
Funky&Dance. 

* 

12. stycznia (wtorek) rozpocznie się kurs tańca prowadzony przez 
Dorotę Thomas (instruktorka tańca klasy „s”, znana m.in. z filmu 
”Kochaj i Tańcz”). Zajęcia dla najmłodszych dzieci w wieku od 3-7 lat 
oraz dla młodzieży. W programie  kurs tańca latynoamerykańskiego oraz 
standardowego. Szczegóły pod nr tel. 014 6852108. 
 
 

Tadeusz Klimek 
Wójt Gminy  


