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PODZIĘKOWANIA  

Wójt Gminy Lipnica Murowana dziękuje wszystkim 
mieszkańcom, strażakom z Jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych, Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, 
Komendantowi Policji w Nowym Wiśniczu, sołtysom, 
samorządowcom i wszystkim działającym na rzecz ochrony 
lipnickiej ziemi za współdziałanie w likwidowaniu zagrożeń 
wynikających z sytuacji powodziowej jaka dotknęła naszą gminę. 

* 

ŻYCZENIA DLA NAJMŁODSZYCH 
Z   okazji   Dnia   Dziecka,   najmłodszym mieszkańcom  Naszej   
Gminy, składam serdeczne życzenia spełnienia wszystkich 
marzeń,  wielu serdecznych przyjaciół, w szkole najwyższych ocen, 
a na każdy dzień uśmiechu i miłości bliskich.  

Tadeusz Klimek 
Wójt Gminy Lipnica Murowana 

* 

KOMUNIKAT 
Sołtysi oraz Wójt Gminy uprzejmie informują, że w dniach 31. 
maja  i 1. czerwca odbędą się zebrania wiejskie tylko i wyłącznie 
w sprawie ustalenia i omówienia sposobu usuwania skutków 
powodzi. Harmonogram spotkań: 
- 31. maja godz. 18.00 – GDK Lipnica Murowana, 
- 31. maja godz. 19.00 – WDL Lipnica Dolna,  
- 31. maja godz. 20.00 – Ośrodek Edukacji Borówna, 
- 01. czerwca godz. 18.00 –WDL Rajbrot, 
- 01. czerwca godz. 19.30 – WDL Lipnica Górna. 
Z uwagi na ważność omawianej tematyki prosimy o udział  
w Zebraniach. 

* 

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY LIPNICA MUROWANA 
O AKTUALNEJ SYTUACJI POWODZIOWEJ  

NA TERENIE GMINY Z DNIA 21.05.2010 ROKU 
Od niedzieli tj. 16. maja sytuacja spowodowana obfitymi opadami 
deszczu jest na bieżąco monitorowana i nadal będzie, aż do 
momentu całkowitej stabilizacji sytuacji. Osobiście wraz  
z pracownikami Urzędu Gminy, a także jednostkami OSP  
z naszego terenu, Starosty i Komendanta Powiatowej Straży 
Pożarnej w Bochni wizytowaliśmy i dokumentowaliśmy zgłaszane 
szkody. Ulewne deszcze i wezbrana woda spowodowały 
podtopienia gospodarstw domowych, uszkodzeniu uległy drogi 
gminne i powiatowe, a na drodze wojewódzkiej wystąpiły liczne 
wyrwy. Podmuleniu uległy również mosty oraz przepusty, 
natomiast zamuleniu uległy rowy gminne. Powstało wiele osuwisk. 
Podtopieniu uległo kilka budynków komunalnych. Na całej 
długości rzeki Uszwicy brzegi są podmyte i rozmyte, powstały 
wyrwy, które w kilku miejscach sięgają kilkudziesięciu metrów. 
Rzeka w niektórych miejscach zmieniła bieg koryta.  
Nie ma utrudnień w dostawach wody pitnej i żywności. Nie ma 
również zakłóceń w dostawach surowców energetycznych. 

* 

ARiMR informuje, że rolnicy, którzy z powodu wystąpienia 
nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej, nie mogli złożyć 
wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności 
ONW do dnia 17. maja mogą je złożyć nie później niż do dnia 11. 
czerwca.  W takim przypadku należna kwota płatności nie będzie 
pomniejszana z tytułu złożenia wniosku po terminie. Wszystkie 
dotychczas zgłaszane szkody przez Mieszkańców zostały 
przekazane do załatwienia według kompetencji. 
O aktualnej sytuacji powodziowej w naszej Gminie będę Państwa 
na bieżąco informował osobiście, za pomocą strony internetowej 
Urzędu Gminy, Sołtysów, Księży i Zespołów Szkół. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Maj ąc na względzie efektywną pomoc dla poszkodowanych 
Mieszkańców naszej Gminy i chcąc dotrzeć do wszystkich 
ofiar powodzi z pomocą, proszę o bezpośrednie zgłaszanie 
szkód do Wójta Gminy (pokój nr 1, tel. 14 68 52 100 wew. 28  
p. Krystyna Łukasik , a szkody w uprawach rolnych do pokoju nr  
2, tel. 14 68 52 100 wew. 35, p. Paulina Włudyka-Włodarczyk). 

* 

SPG ZOZ LIPNICA MUROWANA 
W SPG ZOZ w Lipnicy Murowanej wykonywane są szczepienia 
przeciwko tężcowi dla osób biorących udział w akcjach 
powodziowych oraz osób, które ucierpiały w związku z powodzią. 

* 

RYNGRAF DLA WÓJTA 
11. maja Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  
w Bochnia mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Kokoszka nadał Wójtowi 
Gminy Tadeuszowi Klimkowi okolicznościowy RYNGRAF za 
aktywną działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz 
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu bocheńskiego. 

* 

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW  
7. maja Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej zorganizował 
wyjazd zainteresowanych budową przydomowych oczyszczalni 
ścieków do Gminy Dębno, gdzie w 2009 r. wybudowano 14 
przydomowych oczyszczalni ścieków. W wyjeździe wzięli udział 
mieszkańcy naszej gminy, Wójt Gminy Tadeusz Klimek  
i pracownicy Urzędu Gminy. Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość 
obejrzenia działających już oczyszczalni, ich rzeczywistego 
wyglądu i rozmiarów, porozmawiania z właścicielami na temat 
kosztów i różnych rozwiązań technicznych zastosowanych  
w trakcie budowy oraz ich funkcjonowania i niezawodności. 

* 

„BIAŁE SOBOTY” 
W ramach tzw. „białych sobót” 13. maja w Ośrodku Zdrowia  
w Rajbrocie odbyły się bezpłatne badania słuchu. 

* 

APEL  DO  MIESZKA ŃCÓW  GMINY 
Wójt Gminy Lipnica Murowana zwraca się po raz kolejny  
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 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 również z gorącym 
apelem do mieszkańców gminy o przestrzeganie zasad  utrzymania 
czystości i porządku w obrębie posesji. W trosce o estetyczny 
wygląd miejscowości nie wyrzucajmy śmieci do lasu, na brzegi 
rzek, rowów przydrożnych - po ostatnich intensywnych opadach 
widać dokładnie, ile śmieci znajduje się w tych miejscach. 
Rozkładające się odpady na dzikich wysypiskach są powodem 
zatruwania wody gruntowej, której coraz  częściej  brakuje.  

* 

„GMINA ZASŁUGUJE NA WI ĘCEJ” 
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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. 
 

Przypomina się, że wszystkie odpady komunalne należy 
przekazywać firmie odbierającej odpady w miejscach publicznych  
korzystać 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. 

* 

KONCERT CHOPINOWSKI 
Z okazji 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina 16. maja  
o godz. 18.30 w sali GDK odbył się koncert pn. „Spotkanie  
z Chopinem”. Inicjatorami tego wydarzenia był Wójt Gminy 
Tadeusz Klimek oraz Starosta Bocheński Jacek Pająk. Na scenie 
zaprezentowali się: Aleksandra Opała-Wójcik (sopran), Paweł 
Bieńkowski (fortepian), oraz Robert Czuk (słowo wiążące).  
W koncercie uczestniczył Starosta Bocheński Jacek Pająk. Urząd 
Gminy reprezentowała Sekretarz Danuta Musiał, ponieważ Wójt 
Tadeusz Klimek przebywał w miejscach najbardziej zagrożonych 
podtopieniami na terenie Gminy, na bieżąco monitorując sytuację. 

* 

GMINNY O ŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
GOPS w Lipnicy Murowanej  rozpoczął z dniem 1. kwietnia  
realizację projektu systemowego „Program aktywizacji 
społeczno-zawodowej mieszkańców Gminy Lipnica 
Murowana”.  Projekt realizowany będzie do 31. sierpnia.  
W projekcie bierze udział sześć osób z terenu Gminy Lipnica 
Murowana. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

* 

APEL DO ABSOLWENTÓW  
Wójt Gminy 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.   

* 

INFORMACJE DLA ROLNIKÓW  
ARiMR informuje, że do gruntów rolnych, na których wystąpiły 
nadzwyczajne okoliczności: np. nawalne opady atmosferyczne, 
osuwiska ziemi, powodzie, które spowodowały zniszczenie upraw 
rolnych, przysługują płatności bezpośrednie. Rolnik, u którego 
wystąpiły takie szkody na działkach rolnych, zadeklarowanych we 
wniosku o przyznanie płatności powinien w terminie 10 dni od daty 
ustania zjawisk powiadomić o ich wystąpieniu Biuro ARiMR. 
Dla udokumentowania wystąpienia szkody należy dostarczyć: 
1. Protokół oszacowania szkód  w uprawach rolnych, sporządzony 
przez komisje powołaną przez wojewodę właściwego ze względu 
na miejsce wystąpienia szkód; 
2. Dokument potwierdzający wystąpienie szkody w uprawach 
rolnych, z którego wynika powierzchnia upraw, na których 
wystąpiła szkoda, sporządzony przez zakład ubezpieczeń; 
3. Pisemne oświadczenie potwierdzające wystąpienie szkody  
w uprawach rolnych, złożone przez dwóch świadków. 

* 

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 
1. czerwca w SP w Lipnicy Murowanej odbędzie się Dzień 
Dziecka, zorganizowany przez nauczycieli języka angielskiego. 
Zaplanowano m.in. konkurs piosenki anglojęzycznej, gry i zabawy. 

* 

4. czerwca wśród mieszkańców Gminy Lipnica Murowana 
zostanie przeprowadzona zbiórka zużytych baterii. 

* 

10. czerwca o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej w Lipnicy Górnej 
odbędzie się podsumowanie II etapu projektu "Pierwsze 
uczniowskie doświadczenie drogą do wiedzy". 

* 

13. czerwca zostanie zorganizowany II Piknik Rodzinny .  
W programie m.in. konkursy sportowe, quizy oraz loterię fantową 
z atrakcyjnymi nagrodami. Zapraszamy wszystkie Rodziny. 

* 

25. czerwca podczas zakończenia roku szkolnego 2009/2010,  
tj. wśród uczniów Zespołu Szkół po raz kolejny zostanie 
rozstrzygnięty plebiscyt na Najlepszego Sportowca Szkoły. 

* 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJBROCIE   
W ZS w Rajbrocie odbędzie się 7. czerwca  ,,Dzień Przeciw 
Przemocy i Agresji”, realizowany w ramach rządowego projektu  
„Bezpieczna Szkoła”. W tym dniu zostanie rozstrzygnięty 
konkurs ,,Uczeń Roku 2009/2010”. 

* 

W dniach od 7. do 11. czerwca zostanie zorganizowany przez 
pedagoga szkolnego ,,Tydzień Uprzejmości” . 

* 

25. czerwca o godz. 8.00 - w kościele parafialnym w Rajbrocie 
odbędzie się Msza św., którą rozpoczniemy uroczystość 
zakończenia roku szkolnego 2009/2010. Zapraszamy wszystkich 
rodziców uczniów i przyjaciół szkoły do wzięcia udziału. 

* 

PRZEDSZKOLE W LIPNICY MUROWANEJ ORAZ W  RAJBROCIE 
Dyrektor Przedszkola w Lipnicy Murowanej informuje: 
- 10. czerwca przybędzie do przedszkola Teatrzyk z bajką pt.”Nie 
daj się i powiedz nie”. 
- 16. czerwca na godz.16.00 zapraszamy dzieci 6-letnie  
z przedszkola i oddziału przedszkolnego w Lipnicy Dolnej na 
pożegnalne ognisko wraz z rodzicami. 
- 25. czerwca odbędzie się uroczyste zakończenie roku 
przedszkolnego o godz.12.30 w GDK w Lipnicy Murowanej. 

* 

Dyrektor Przedszkola w Rajbrocie informuje: 
- serdecznie zapraszamy przyszłych Przedszkolaków do wzięcia 
udziału w zajęciach otwartych które odbędą się w naszym 
Przedszkolu 9. i 10. czerwca (tj. środa i czwartek) od godz. 9.00. 
 - uroczyste zakończenie roku przedszkolnego odbędzie się 25. 
czerwca (piątek) o godz. 9.00 - po mszy świętej. 
- przedszkolaki z Rajbrotu swoje święto spędzą bawiąc się wesoło 
na Ranczo Pasja w Brzesku. 

* 

SPORT I REKREACJA 
Zawodnicy LZS Macierz Lipnica Murowana – sekcja Taekwondo 
Rajbrot zaprezentowali się w trakcie XVI Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży w sportach halowych „Mazowsze 
2010”. Podczas Mistrzostw Polski (junior młodszy - roczniki 
1996-1997) rozgrywanych w dniach 23-25. kwietnia  
w Ciechanowie rywalizowała Patrycja Żołna oraz Maciej 
Trojan.  Po stoczeniu czterech walk zdobyli brązowe medale.  

* 

2. czerwca o godz. 10.00 na Stadionie LZS „Macierz” w Lipnicy 
Dolnej odbędzie XXXII Bieg o Puchar Wójta Gminy Lipnica 
Murowana. Zapraszamy. 

* 

GMINNY DOM KULTURY 
6. czerwca (niedziela) o godz. 14.00 w Rajbrocie na terenie 
kompleksu „Moje boisko – Orlik2012” odbędzie się  Gminny  
Dzień  Dziecka.  Na uczestników czeka  bogaty program: liczne 
gry i zabawy, dyskoteka, itp. Szczegóły na plakatach.  
W przypadku opadów deszczu impreza zostanie odwołana. 

* 

Gminny   Dom   Kultury   serdecznie   zaprasza   na  Rajskie   
Święto Truskawki   w Rajbrocie   (plac   obok  Domu  Ludowego)  
w  dniu    27 czerwca. Szczegółowy plan imprezy 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. 
 
 

Tadeusz Klimek 
Wójt Gminy  


