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 „Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, 

bo zostawili ślady w naszych sercach.” 
Niewyobrażalna tragedia - dramat XXI wieku, jaki miał miejsce  
w dniu 10. kwietnia 2010r. pod Smoleńskiem wstrzymał bicie serc 
wszystkich Polaków i ludzi na całym świecie. Polsce pękło serce 
po stracie Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Jego małżonki 
Marii i towarzyszącej delegacji wspaniałych ludzi oddanych 
Polsce aż do śmierci. Wszystkie wartości, które Naród Polski od 
pokoleń ceni najbardziej, a w imię, których zginęli udając się do 
Katynia - poniesiona śmierć na pewno w przyszłości przyniesie 
owoce. Odszedł człowiek, który całe swoje życie poświęcił walce o 
wolną Polskę, prawdę i pamięć o polskiej historii. 
W imieniu własnym, Władz Samorządowych i mieszkańców 
Gminy Lipnica Murowana składam wyrazy najszczerszego 
współczucia i żalu łącząc się w bólu z Rodziną Pary Prezydenckiej 
oraz Rodzinami Wszystkich ofiar sobotniej tragedii w Smoleńsku. 

Wójt Gminy Lipnica Murowana  
Tadeusz Klimek 

* 

Drogie Mamy,  
Dzień 26. maja od blisko 80 lat jest obchodzony w Polsce jako 
Wasze Święto. To jedno z najpiękniejszych Świąt w roku, dlatego 
też z tej okazji życzę Wam spełnienia wszelkich marzeń, miłości 
najbliższych, a także wsparcia z ich strony w trudnych chwilach. 

Wójt Gminy Lipnica Murowana  
Tadeusz Klimek 

* 

LIPNICA ODDAŁA HOŁD OFIAROM TRAGEDII POD SMOLE ŃSKIEM 
• 11. kwietnia 2010 roku, godz. 9.00 - Msza św. w kościele pw. 
Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Rajbrocie, podczas której 
mieszkańcy oddali cześć Ofiarom katastrofy. 
• 11. kwietnia 2010 roku, godz. 10.30 - Msza św. w kościele św. 
Andrzeja w Lipnicy Murowanej, gdzie Radni, Wójt Gminy  
i mieszkańcy oddali cześć Ofiarom katastrofy. Po zakończonej 
uroczystość Wójt wraz z Panią Sekretarz złożyli kwiaty i zapalili 
znicz pod dzwonem MARYJA oddając w ten sposób hołd 
Poległym. Również codziennie mieszkańcy odmawiali różaniec  
w intencji ofiar katastrofy. 
• 15. kwietnia 2010 roku, godz. 11.30 - w kościele św. Andrzeja  
w Lipnicy Murowanej odbyła się uroczysta Msza św. ku czci 
Zmarłym podczas katastrofy samolotu pod Smoleńskiem. Mszy św. 
przewodniczył ks. Piotr Cichoń, natomiast listę osób, które zginęły 
w tej katastrofie odczytał uczeń Zespołu Szkół w Lipnicy 
Murowanej. Po zakończonej liturgii przemówienie, które  
Prezydent RP Lech Kaczyński, miał wygłosić podczas uroczystości 
w Katyniu 10. kwietnia 2010 r., na ziemi lipnickiej odczytał Wójt 
Gminy Lipnica Murowana Tadeusz Klimek. Podczas tej 
uroczystości nie zabrakło również trzykrotnego uderzenia w dzwon 
MARYJA, który jest darem Prezydenta RP oraz utworu „Cisza”. 
Następnie Gospodarz Gminy wraz z delegacją złożyli kwiaty  
i zapalili znicz wyrażając w ten sposób - Cześć ICH Pamięci. 
• 15. kwietnia 2010 roku, godz. 18.00 - w katedrze tarnowskiej 
odbyła się Msza żałobna w intencji POSŁA NA SEJM RP 
WIESŁAWA WODY i innych ofiar katastrofy lotniczej pod 
Smoleńskiem. W uroczystościach z gminy Lipnica Murowana 
uczestniczyli: Wójt Gminy Tadeusz Klimek, Strażacy OSP  
i działacze PSL-u na czele z Prezesem Zarządu Gminnego 
Tadeuszem Gorylem. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił 
biskup tarnowski Wiktor Skworc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wiesław Woda – urodził się 1946 roku w Paleśnicy koło 
Tarnowa. Był wicewojewodą krakowskim, wiceprezydentem 
miasta Krakowa, wojewodą tarnowskim, a od 1997 roku 
nieprzerwanie zasiadał w ławach poselskich, prezes Zarządu 
Województwa OSP RP województwa małopolskiego i Zarządu 
Polskiego Stronnictwa Ludowego w Małopolsce. Po Mszy św. 
Zebrani udali się pod pomnik Nieznanego Żołnierza, gdzie oddali 
hołd wszystkim Ofiarom katastrofy. Należy również pamiętać, że 
Pan Poseł Wiesław Woda, przed tym tragicznym wypadkiem 
gościł 28. marca br. w Lipnicy Murowanej na 52. Konkursie 
Lipnickich Palm. Kwiaty pod pomnikiem w imieniu władz 
samorządowych i mieszkańców Gminy złożył Gospodarz Gminy. 
• 16. kwietnia 2010 roku, godz. 18.00 – Wójt Gminy wziął udział 
w uroczystej Sesji Małopolskiego Sejmiku, podczas której oddano 
hołd Ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem. Żałobnej Sesji 
towarzyszyła także wystawa poświęcona tragicznie zmarłym 
związanych z naszym regionem. Gospodarz Gminny w imieniu 
swoim i mieszkańców dokonał wpisu do księgi kondolencyjnej. Po 
Sesji wszyscy uczestnicy udali się pod Krzyż Katyński, gdzie na 
znak pamięci zapalono symboliczne znicze i złożono kwiaty. 
• 25. kwietnia 2010 roku, godz. 12.00 - Wójt Gminy wraz  
z małżonką uczestniczyli w pogrzebie Pary Prezydenckiej  
w Krakowie. Po ceremonii pogrzebowej kondukt żałobny udał się 
na Wawel – miejsce wiecznego spoczynku Marii i Lecha 
Kaczyńskich.  
• Od 12. kwietnia w Urzędzie Gminy była wystawiona Księga 
Kondolencyjna, do której każdy mieszkaniec mógł dokonać wpisu. 

* 

BIAŁYCH SOBÓT CI ĄG DALSZY 
W ramach tzw. „białych sobót” 26. kwietnia (poniedziałek)  
w Ośrodku Zdrowia w Lipnicy Murowanej odbyło się bezpłatne 
badanie słuchu.  

* 

SPG ZOZ w Lipnicy Murowanej zaprasza na komputerowe 
badanie wzroku, które odbędzie się 12. maja. Koszt badania 5 zł. 
Miejsce: Ośrodek Zdrowia w Lipnicy Murowanej w godz.9.00-
13.00 oraz Ośrodek Zdrowia w Rajbrocie w godz.13.00-15.00 
Rejestracja: osobista lub telefoniczna 14/68-52-628 Lipnica 
Murowana, 14/68-52-999 Rajbrot. Oferujemy Państwu: badanie 
komputerowe oraz selektywne; ostrość widzenia, zmiany  
w rogówce oka; wymiana szkieł oraz realizacja recept; możliwość 
zakupu okularów po atrakcyjnych cenach; fachowy dobór szkieł  
i opraw okularowych. 

* 

12. maja w Ośrodku Zdrowia w Lipnicy Murowanej odbędzie sie 
również badanie przepływu tętnic. Koszt badania: - kończyny 
dolne 60 zł; tętnice szyjne 60 zł; tarczyca 50 zł. Rejestracja 
osobista lub telefoniczna 14/68-52-628. 

* 

KOMUNIKAT 
Z uwagi na odwołane zebranie wiejskie w związku z tragicznymi 
wydarzeniami pod Smoleńskiem i żałobą narodową, informuję, że 
podsumowanie kadencji Wójta Gminy za 2009 jest dostępne  
w Wiadomościach Lipnickich i na stronie internetowej Urzędu 
Gminy www.lipnicamurowana.pl. W najbliższym czasie nie 
przewiduje się zebrań wiejskich. 

* 

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. 

„GMINA ZASŁUGUJE NA WI ĘCEJ” 

 
BEZPŁATNY 
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Ponadto prosimy o bieżące  sprawdzanie strony www.lipnicamurowana.pl – z uwagi na mogące się pojawić zmiany dotyczące wyżej wymienionych uroczystości i imprez. 

Dodatkowe informacje nt. oferty w/w placówki można uzyskać 
telefonicznie 014 685-34-19 lub e-mail: zszlapanow@interia.pl.   

* 

NA ŚLIWKOWYM SZLAKU 
Konsultacje dla beneficjentów z Gminy Lipnica Murowana, którzy 
będą starać się o dofinansowanie z programu LEADER+ odbędą 
się w GDK w Lipnicy Murowanej 12. maja o godz. 12.00-15.30. 

* 

Nabór wniosków w ramach działań „Odnowa i rozwój wsi”  oraz 
„Małe projekty”  rozpocznie się 26. kwietnia i potrwa do 21 
maja, natomiast nabór wniosków na działania z zakresu 
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”  odbędzie 
się w terminie 26. kwietnia – 17. maja. Więcej informacji na 
www.nasliwkowymszlaku.pl.  

* 

INFORMACJE DLA ROLNIKÓW  
W bieżącym roku  wypełnione wnioski o przyznanie płatności na 
rok 2010 wraz z załącznikami  graficznymi należy składać do 17. 
maja. Jeśli wniosek zostanie złożony po 17. maja ale nie później 
niż do 11 czerwca, za każdy dzień roboczy opóźnienia będą 
zmniejszenia należnej kwoty płatności o 1 %. 

* 

Jeżeli  został złożony wniosek o  płatność do krów i z jakichś 
powodów krowa spełniająca wymogi zostanie sprzedana lub w inny 
sposób ubędzie z gospodarstwa przed 31. maja wówczas należy 
złożyć zmiany do wniosku. 

* 

Jeżeli po złożeniu wniosku o płatność wystąpią zmiany  
w deklarowanych uprawach przed 31. maja wówczas należy 
złożyć zmiany do wniosku. Nie powodują one żadnych sankcji. 

* 

Jeżeli  w okresie wegetacji roślin uprawnych wystąpią szkody  
w uprawach zdeklarowanych we wniosku o płatności  wówczas  
w terminie do 10 dni należy zgłosić ten fakt do Biura Powiatowego 
ARiMR w Bochni. 

* 

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. 

* 

BEZPIECZNE DZIECI ŃSTWO NA WSI 
14. kwietnia w GDK w Lipnicy Murowanej odbyło się szkolenie  
w ramach projektu „Bezpieczne dzieciństwo na wsi'' 
zorganizowane przez Małopolską Izbę Rolniczą w Krakowie. 
Uczestnikami szkolenia byli nauczyciele placówek oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Lipnica Murowana. Oprócz wiedzy nt. 
zagrożeń, na jakie narażone są dzieci zamieszkujące lub 
przebywające w środowisku wiejskim, uczestnicy szkoleń 
otrzymali materiały: broszury dla dzieci młodszych i starszych, 
materiały pomocne do przeprowadzenia pogadanek z młodzieżą 
oraz rodzicami. 

* 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPNICY MUROWANEJ 
30. kwietnia o godz. 11.00 w GDK w Lipnicy Murowanej dla 
uczczenia rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczniowie 
PSP w Lipnicy Murowanej zaprezentują program artystyczny. 

* 

Samorząd Szkolny PSP organizuje konkurs literacki na 
najpiękniejszy wiersz dla matki, napisany przez uczniów.  

* 

Z okazji Święta Matki uczniowie klas I- III wraz z nauczycielami 
przygotowują akademię, która odbędzie się 26. maja w budynku 
szkolnym w Lipnicy Górnej. 

* 

28. maja przeprowadzony zostanie V Gminny Konkurs 
Ortograficzny  dla uczniów klas I-III. 

* 

W maju na Kamieniach Brodzińskiego odbędzie się Rowerowy 
Tor Przeszkód. W programie: zmagania sportowe, konkurs wiedzy 
o Kazimierzu Brodzińskim, walorach przyrodniczych Lipnicko-
Wiśnickiego Parku Krajobrazowego a także historii Lipnicy. 

* 

24. maja odbędzie się Gminny Konkurs Fotograficzno- 
Doświadczalny pt. „Fizyka dla każdego- przez zabawę do wiedzy”. 

* 

31. maja kółko teatralne działające w P.G. w Lipnicy Murowanej 
organizuje Przegląd Teatrów Szkolnych „Za kurtyną”. 

* 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJBROCIE   
18. maja (czwartek) o godzinie 8.00 w kościele parafialnym  
w Rajbrocie odbędzie się Msza święta z okazji 90. urodzin Jana 
Pawła II, Patrona Zespołu Szkół w Rajbrocie Publicznej Szkoły 
Podstawowej. Dalsze uroczystości będą miały miejsce  
w budynku szkoły. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy 
pragną razem z nami oddać hołd naszemu Papieżowi. 

* 

ZAPROSZENIE DLA MATEK I OJCÓW  
23. maja 2010 roku o godz. 16.00 (niedziela) na sali 
gimnastycznej ZS w Rajbrocie z okazji Dnia Matki odbędzie się 
uroczysta akademia. Serdecznie zapraszamy Mamy i Ojców. 

* 

24. maja odbędzie się Międzygminny Konkurs Fizyczny  
,,Z fizyką na ty”. Bliższe informacje tel.: 14 68 52 980. 

* 

W maju odbędą się na terenie szkoły konkursy dla uczniów klas  
I-III szkoły podstawowej: ortograficzny, matematyczny, 
czytelniczy i egzamin na kartę rowerową dla uczniów klas IV-VI. 

* 

PRZEDSZKOLE W LIPNICY MUROWANEJ ORAZ W  RAJBROCIE 
Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Rajbrocie wraz  
z personelem i przedszkolakami serdecznie zaprasza Mamy na 
uroczystość zorganizowaną z okazji Ich święta. Uroczystość 
odbędzie się 26. maja o godz. 12.00 na terenie przedszkola. 

* 

Dyrektor Przedszkola w Lipnicy Murowanej informuje: 
- 4. maja ogłoszone zostaną wyniki rekrutacji dzieci  na rok 
szkolny 2010/2011; 
- 19. maja odbędzie się wycieczka wszystkich dzieci 
uczęszczających do przedszkola i oddziału przedszkolnego  
w Lipnicy Dolnej do Skansenu oraz Bajkolandu w Nowym Sączu. 
Odwiedzimy również ołtarz Ojca Świętego w Starym Sączu; 
- 26. maja zapraszamy wszystkie mamy dzieci uczęszczających do 
przedszkola na uroczystość Dnia Matki, która odbędzie się o godz. 
12.30 w Gminnym Domu Kultury w Lipnicy Murowanej. 

* 

GMINNY DOM KULTURY 
Wójt Gminy Lipnica Murowana, ZS w Rajbrocie oraz GDK 
zapraszają mieszkańców na uroczystą akademię z okazji 219. 
Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3. Maja. 3 maja o godz. 
11.00 w kościele parafialnym p.w. NNMP w Rajbrocie zostanie 
odprawiona Msza święta w intencji Ojczyzny, a następnie na placu 
kościelnym obok serca Jana Pawła II będą miały miejsce dalsze 
uroczystości patriotyczne. Serdecznie zapraszamy! 

* 

Gminny Dzień Matki - 26. maja (środa) o godz. 17:00. 
Zapraszamy Mamy na uroczystą akademię z okazji ich święta.  

* 

1. czerwca (wtorek) o godz. 10.00 w Rajbrocie na terenie 
kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik2012” odbędzie się  
Gminny  Dzień  Dziecka.  Na uczestników czeka  bogaty program 
artystyczny, liczne gry i zabawy. Szczegóły na plakatach. 

* 

W ramach projektu wsparcia działalności Orkiestry Dętej  
w Lipnicy Dolnej GDK prowadzi zapisy na indywidualną naukę 
gry na instrumentach dętych. Udział w zajęciach jest 
bezpłatny. Szczegóły pod nr tel. 014 6852108. 

* 

GDK organizuje kółko muzyczne - zapraszamy dzieci i młodzież 
na zajęcia nauki gry na gitarze oraz śpiewu. Grupowe zajęcia 
nauki śpiewu oraz zajęcia dla zespołów muzycznych – 
bezpłatnie; zajęcia indywidualne – płatne. Zajęcia prowadzi 
Kamil Grabarz wokalista krakowskiego zespołu SKANGUR. 
Spotkania w budynku GDK w Lipnicy Murowanej w godzinach 
12.30-16.00 od poniedziałku do piątku — po wcześniejszym 
uzgodnieniu terminu zajęć. Zapisy oraz informacje w GDK,  
w świetlicach oraz tel. 014 6852108, kulturalipnica@wp.pl. 

 

Tadeusz Klimek 
Wójt Gminy  


