
 
 
 
 
 
 
 

 
WESOŁEGO ALLELUJA, 

Wszystkim Mieszkańcom i Sympatykom Gminy Lipnica 
Murowana, w tegoroczne Święta Wielkanocne, pragnę złożyć 
serdeczne życzenia, szczęśliwych chwil w gronie rodzinnym, 
zdrowia, pogody ducha. 
Niech Zmartwychwstały Jezus, ukoi zmęczenie codzienną pracą, 
problemami, a na twarzach każdego zagości uśmiech i prawdziwa 
radość. 

Tadeusz Klimek 
* 

WÓJT GMINY U PREZYDENTA RP 
4. marca Wójt Gminy Tadeusz Klimek przebywał w Pałacu 
Prezydenckim na zaproszenie Pana Prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego. Wówczas odbyło się spotkanie z okazji jubileuszu 
700-lecia urodzin króla Polski Kazimierza Wielkiego, jak  również 
podjęto rozmowę na temat przyjazdu Pana Prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego do Gminy Lipnica Murowana w dniu 28. marca na 
uroczystość Niedzieli Palmowej. Podczas spotkania wykład o 
znaczeniu i dokonaniach króla Kazimierza Wielkiego wygłosił 
prof.  dr hab. Jacek Maciejowski z Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy. Głos zabrał również prezes zarządu 
Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego i burmistrz 
Kowala Eugeniusz Gołembiewski. 

* 

PATRONAT PREZYDENTA RP 
W odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Lipnica Murowana 
Tadeusza Klimka o objęcie honorowym patronatem 52. Konkursu 
Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa 
Piotrowskiego skierowane na ręce Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Lecha Kaczyńskiego - w dniu 5. marca Urząd Gminy  
w Lipnicy Murowanej otrzymał pozytywną odpowiedź. W piśmie 
skierowanym na ręce Wójta – Pan Maciej Łopiński, Sekretarz 
Stanu, Szef Gabinetu Prezydenta RP poinformował, że Pan 
Prezydent Lech Kaczyński odniósł się z uznaniem do 
organizowanego od 52. lat Konkursu, a także wyraził zgodę na 
objęcie tego wydarzenia honorowym patronatem. 

* 

OTWARCIE OSUWISKA W BORÓWNEJ 
16. marca w miejscowości Borówna odbyło się uroczyste otwarcie 
osuwiska w którym udział wzięli Wicewojewoda Małopolski 
Stanisław Sorys, Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard 
Rozenbajgier, Starosta Bocheński Jacek Pająk, Wicestarosta 
Bocheński Tomasz Całka, Wójt Gminy Tadeusz Klimek, Radni 
Powiatu Bocheńskiego i Gminy Lipnica Murowana, Sołtys 
Borównej, mieszkańcy. Inwestycja była realizowana przez powiat 
bocheński. Koszt inwestycji to 4 mln 748 tys. złotych. 

 * 

SPOTKANIE Z MINISTREM SPRAW ZAGRANICZNYCH  
RADOSŁAWEM SIKORSKIM 

7. marca Bochni odbyło się spotkanie z Ministrem Spraw 
Zagranicznych Radosławem Sikorskim, który przekonywał 
uczestników zebrania, aby głosowali na Niego w prawyborach 
mających wyłonić kandydata PO na prezydenta. Na spotkanie 
został również zaproszony Wójt Gminy Lipnica Murowana 
Tadeusz Klimek. Podczas posiedzenia Pan Minister przekonywał 
do swojego programu wyborczego oraz podkreślał swoje 
dotychczas zdobyte doświadczenie. Po spotkaniu Radosław 
Sikorski podpisał prace podopiecznych WZT w Proszówkach, które 
będą zlicytowane na najbliższej aukcji. 

KOMUNIKAT 
Urząd Gminy zawiadamia, że w miesiącu kwietniu zostaną 
przeprowadzone wyrywkowe kontrole prawidłowości wykonania 
instalacji kanalizacyjnych usługobiorców. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„MŁODZIE Ż  ZAPOBIEGA POŻAROM” 
23. marca w Gminie Lipnica Murowana odbyły się eliminacje 
gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„MŁODZIEŻ  ZAPOBIEGA  POŻAROM”. Turniej odbył się pod 
patronatem  Wójta Gminy Tadeusza Klimka. W eliminacjach 
wzięła udział młodzież  z Zespołów Szkół w Lipnicy Murowanej 
oraz z Rajbrotu, która rywalizowała w dwóch grupach wiekowych: 
szkoły podstawowe oraz gimnazja. Do eliminacji powiatowych 
zakwalifikowano 6 uczestników. Zwycięzcy, a także uczestnicy 
OTWP otrzymali cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez 
Wójta Gminy Lipnica Murowana oraz pamiątkowe dyplomy. 
Zwycięzcom, a także ich opiekunom gratulujemy! 

* 

„BIAŁA SOBOTA” 
Kontynuując inicjatywę tzw. „białych sobót”, Urząd Gminy 
uprzejmie informuje, że w dniu: 
- 26. marca (piątek) od godz. 15.00 w Ośrodku Zdrowia w 
Lipnicy Murowanej będzie można skorzystać z bezpłatnych porad 
lekarza specjalisty— KARDIOLOGA. W ramach akcji 
wykonywane będąbadania poziomu cholesterolu i EKG. 
Konieczna wcześniejsza rejestracja. 
- 27. marca (sobota) - od godz. 10.00 w Ośrodku Zdrowia  
w Rajbrocie będzie można skorzystać z bezpłatnych porad lekarza 
PEDIATRY. 
-  29. marca (poniedziałek) od godz. 16.00 w Ośrodku Zdrowia  
w Rajbrocie będzie można skorzystać z bezpłatnych porad lekarza 
PULMONOLOGA. W ramach akcji wykonywane będą badania 
spirometryczne. 
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam na 
konsultacje. Kolejne spotkania w ramach „Białych Sobót” już  
w ostatni weekend kwietnia – pełne informacje na plakatach. 

* 

KOMUNIKAT 
Wójt Gminy i Sołtysi uprzejmie informują, że w dniu 11 kwietnia 
br.  odbędą się zebrania wiejskie. Harmonogram spotkań: 
• 11. kwietnia godz. 12.30 – Sołectwo Rajbrot (Wiejski Dom 
Ludowy) – druga część zebrania,  
• 11. kwietnia godz. 15.15 – Sołectwo Borówna (Ośrodek 
Edukacji), 
• 11. kwietnia godz. 17.00 – Sołectwo Lipnica Górna (Wiejski 
Dom Ludowy), 
Głównymi tematami zebrań będą: 
1. Podsumowanie działalności Wójta Gminy za 2009 rok. 
2. Omówienie bieżących spraw. 
Z uwagi na ważność omawianej tematyki proszę o udział  
w Zebraniach. Serdecznie zapraszamy.  

* 

UROCZYSTOŚĆ NADANIA SZTANDARU 
25. marca w Zespole Szkół w Rajbrocie miała miejsce 
uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru dla Publicznego 
Gimnazjum w Rajbrocie im. Antoniny Prorokowej.  
W uroczystościach wziął udział Starosta Bocheński Jacek Pająk 
oraz Wójt Gminy Lipnica Murowana Tadeusz Klimek, a także 
licznie przybyli absolwenci i przyjaciele ZS w Rajbrocie.  

* 

APEL DO ABSOLWENTÓW  
Wójt Gminy Lipnica Murowana Tadeusz Klimek zwraca się  
z apelem do uczniów III klas gimnazjum w Lipnicy Murowanej  
i Rajbrocie, którzy rozważają podjęcie nauki w szkołach 
zawodowych o wybranie Szkoły Zawodowej w Lipnicy Dolnej. 
Dodatkowe informacje nt. oferty w/w placówki można uzyskać 
telefonicznie 014 685-34-19 lub e-mail: zszlapanow@interia.pl.   

 
 
 

„GMINA ZASŁUGUJE NA WI ĘCEJ” 
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* Gminny Informator Samorządowy jest redagowany w oparciu o informacje dostarczone przez Urząd Gminy, Jednostki Organizacyjne oraz Organizacje Pozarządowe. 

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 
Mieszkańcy Gminy Lipnica Murowana zainteresowani budową 
przydomowej oczyszczalni ścieków uczestniczyli w spotkaniu 
roboczym, które odbyło się 22. marca w Gminnym Domu Kultury 
w Lipnicy Murowanej. Prelekcję w sprawie oczyszczalni 
przydomowych poprowadził Pan Tomasz Warężak z Instytut 
Ekologii Stosowanej. W trakcie spotkania zaplanowano dla osób 
zainteresowanych budową przydomowych oczyszczalni ścieków 
wizytę studyjną w Gminie Dębno – celem bliższego zapoznania się 
z proponowanymi rozwiązaniami technicznymi. Wyjazd 
planowany jest na 17. kwietnia. Zapisy w Urzędzie Gminy  
w Lipnicy Murowanej - tel. 14 6852101. 

* 

NA ŚLIWKOWYM SZLAKU 
Konsultacje dla Beneficjentów - harmonogram konsultacji dla 
beneficjentów gminy Lipnica Murowana, którzy będą starać się  
o dofinansowanie z programu LEADER+. Spotkanie organizowane 
jest przez Zarząd Stowarzyszenia na Śliwkowym Szlaku i odbędzie 
się w Gminnym Domu Kultury w Lipnicy Murowanej: 
7. kwietnia – godz. 12.00-15.30, 
12. maja – godz. 12.00-15.30. 

* 

1 % PODATKU DLA STRA ŻAKÓW  
Wójt Gminy Lipnica Murowana oraz Zarząd Oddziału Gminnego 
Związku OSP RP w Lipnicy Murowanej apeluje do wszystkich 
mieszkańców Gminy o przekazywanie 1% podatku na rzecz OSP 
działających na terenie Gminy Lipnica Murowana. Jeśli 
zdecydujesz się na przekazanie 1% na rzecz danej jednostki OSP 
należy: w zeznaniach rocznych podatkowych tj. PIT w dziale: 
„Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz 
organizacji pożytku publicznego” w rubryce „Nazwa OPP” należy 
wpisać – ZWI ĄZEK OCHOTNICZYCH STRA ŻY 
POŻARNYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ w rubryce 
„Numer KRS” nale ży wpisać – 0000116212. W informacjach 
uzupełniających wpisać: nazwę i dokładny adres jednostki OSP 
(włącznie z kodem pocztowym), której chce się przekazać swój  
1 % podatku. np. OSP BORÓWNA 32-724 Lipnica Murowana, 
woj. Małopolskie. Więcej informacji oraz wzory wypełniania 
deklaracji podatkowych na stronie: www.zosprp.pl lub  
u p. K. Łukasik w pokoju nr 1 Urzędu Gminy, tel. 14 6852101 
wew. 28. 

* 

INFORMACJE DLA ROLNIKÓW  
W 2010 roku rolnicy ubiegający się o przyznanie płatności 
bezpośrednich, pomocy finansowej z tytułu wspierania 
gospodarowania na obszarach górskich oraz innych obszarach  
o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), płatności  
z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy 
dobrostanu zwierząt (PROW 2004-2006) oraz płatności 
rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013), będą mogli ubiegać się o 
te płatności na jednym, wspólnym formularzu wniosku. 

* 

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

* 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPNICY MUROWANEJ 
8. kwietnia o godz. 9.00 w Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej 
odbędzie się uroczysta akademia z okazji Święta Patrona 
Publicznego Gimnazjum ks. Stanisława Wiśniowskiego. 

* 

8. kwietnia o godz. 9.00 uczniowie klas VI piszą sprawdzian 
wiadomości i umiejętności. 

* 

21-22. kwietnia w ramach cyklicznych spotkań  Bocheńskiego 
Koła Historycznego w Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej 
odbędzie się sesja historyczna na temat Zbrodni Katyńskiej. 

* 

22. kwietnia odbędzie się uroczysty Dzień Ziemi pod hasłem 
"Każdy uczeń wie, co zrobić z ZSEE" (zużytym sprzętem 
elektrycznym i elektronicznym) oraz rozstrzygnięcie konkursu o 
tytuł "Najlepszego Ekologa Szkoły 2010 roku". 

* 

W dniach 27, 28, 29. kwietnia uczniowie klas III gimnazjum piszą 
egzamin gimnazjalny. 

 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJBROCIE   
22. kwietnia o godzinie 9.00 w budynku domu parafialnego 
odbędzie się Gminny Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie 
Ruchu Drogowego dla uczniów klas I- III szkół podstawowych. 

* 

Małopolski Konkurs Kaligraficzny ,,O Złote Pióro” odbędzie 
się 23. kwietnia (piątek) w Publicznym Gimnazjum im. Antoniny 
Prorokowej w Rajbrocie. Rozpoczęcie finału konkursu o godz. 
9.30 na sali gimnastycznej zespołu. Zadaniem uczniów – 
laureatów I etapu konkursu, będzie zapisanie krótkiego (prostego 
pod względem ortograficznym) tekstu literackiego. 

* 

Zebranie ogólne dla rodziców uczniów ZS w Rajbrocie, 
połączone z pedagogizacją rodziców odbędzie się w dniu 29. 
kwietnia (czwartek) o godzinie 15.00 na sali gimnastycznej 
zespołu. Następnie rodziców zapraszamy na spotkanie  
z wychowawcami poszczególnych klas. 

* 

Uczniowie szkoły podstawowej i młodzież gimnazjalna weźmie 
udział w apelu zorganizowanym na terenie szkoły, poświęconemu 
obchodom Dnia Ziemi, które przypada w miesiącu kwietniu. 

* 

PRZEDSZKOLE W LIPNICY MUROWANEJ ORAZ W  RAJBROCIE 
Zapisy do Przedszkoli Samorządowych w Lipnicy Murowanej  
i Rajbrocie na rok szkolny 20010/2011 trwają do 23 kwietnia. 
Chętnych rodziców dzieci prosimy o odbiór kart zgłoszenia  
u dyrektorów przedszkoli. 

* 

ORGANIZACJE SPOŁECZNE 
30. marca o godz. 18.00 w sali Gminnego Domu Kultury  
w Lipnicy Murowanej odbędzie się Walne Zebranie 
Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Lipnickiej. Zapraszamy!   

* 

GMINNY DOM KULTURY 
KONKURS LIPNICKICH PALM 

Organizatorzy 52. Konkursu Lipnickich Palm i Rękodzieła 
Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego serdecznie dziękują 
wszystkim instytucjom, organizacjom społecznym, mecenasom i 
sponsorom, którzy zaangażowali się w organizację Konkursu. 
Wspólne zaangażowanie tak wielu osób oraz wsparcie życzliwych 
osób i instytucji pozwoliło na nadanie odpowiedniej rangi temu tak 
ważnemu dla Ziemi Lipnickiej wydarzeniu.  

* 

O LIPNICK Ą PALMĘ – TURNIEJ SZACHOWY 
W sobotę 20. marca w sali Gminnego Domu Kultury w Lipnicy 
Murowanej odbył się I Otwarty Turniej Szachowy „O Lipnick ą 
Palmę”.  To kolejna inicjatywa mająca promować w szeroki 
sposób Konkurs Lipnickich Palm. Pomimo, że turniej był 
organizowany po raz pierwszy – spotkał się z dużym 
zainteresowaniem ze strony zawodników z Polski i Ukrainy.  
W zawodach uczestniczyło 70 osób, w tym 6 kobiet. Dzięki 
gościom z Ukrainy Turniej zyskał charakter międzynarodowy. 

* 

PALMY Z LIPNICY W KRAKOWIE 
Nie tylko pomnik świętego Szymona z Lipnicy można podziwiać 
na tle lipnickich palm – od kilku lat na tydzień przed Konkursem 
Palm w Lipnicy Murowanej, także pomnik Adama Mickiewicza na 
krakowskim Rynku dumnie stoi wśród palm z Lipnicy Murowanej. 
21. marca – a więc na tydzień przed przypadającą 28. marca 
Niedzielą Palmową, mieszkańcy Krakowa oraz turyści byli 
świadkami niezwykłego happeningu promującego 52. Konkurs 
Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego w Lipnicy 
Murowanej. Po raz kolejny palmy z Gminy Lipnica Murowana 
prezentowała młodzież z Zespołu Szkół w Rajbrocie.    

 

Tadeusz Klimek 
Wójt Gminy  


