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Na czas wakacji życzę wszystkim uczniom, pracownikom 
pedagogicznym oraz administracyjno - obsługowym chwil 
wytchnienia i odpoczynku i po okresie wytężonej pracy. Niech te 
dni będą dla Was czasem regeneracji sił, czasem spędzonym  
w gronie rodziny, a także okresem przygotowań do podjęcia 
trudów nauki w nowym roku szkolnym 2010/2011. 

Tadeusz Klimek Wójt Gminy 
* 

WYNIKI I TURY WYBORÓW PREZYDENCKICH – 20 CZERWCA 20 10 
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych  
w spisie) w chwili zakończenia głosowania 4 276 osób. Liczba 
wyborców, którym wydano karty do głosowania 2 373. 
Frekwencja na terenie Gminy Lipnica Murowana wyniosła 
55,52 %. Liczba głosów ważnych 2 357. Liczba głosów 
nieważnych 16. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą 
liczbę głosów ważnych: 
1. JUREK Marek - 38 głosów, 2 %. 
2. KACZYŃSKI Jarosław Aleksander - 1470 głosów, 62 %. 
3. KOMOROWSKI Bronisław Maria - 426 głosów, 18 %. 
4. KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard - 31 głosów, 1 %. 
5. LEPPER Andrzej Zbigniew - 38 głosów, 2 %. 
6. MORAWIECKI Kornel Andrzej - 0 głosów, 0 %. 
7. NAPIERALSKI Grzegorz Bernard - 188 głosów, 8 %. 
8. OLECHOWSKI Andrzej Marian - 17 głosów, 1 %. 
9. PAWLAK Waldemar - 149 głosów, 6 %. 
10. ZIĘTEK Bogusław Zbigniew - 0 głosów, 0 %. 
Głosowanie przebiegało w godzinach od 6.00 do 20.00 bez 
zakłóceń. II tura wyborów prezydenckich w których weźmie 
udział dwóch kandydatów tj. Jarosław Kaczyński oraz Bronisław 
Komorowski odbędzie się 4 lipca (niedziela). 

* 

PROMESA 510 000 ZŁ 
W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych Gmina Lipnica Murowana otrzyma 
dofinansowanie zadań polegających na remoncie lub odbudowie 
obiektów komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonych  
w wyniku powodzi mającej miejsce w maju i czerwcu br. 
Wysokość dotacji wynosi 510 000 zł. 

* 

REMONTY DRÓG 
Wykonano remont dróg gminnych. Położono nakładki asfaltowe na 
drogach: „Wymyślna” Lipnica Górna Borówna na dł. 200 mb; „Do 
Kantorczyka” Lipnica Górna na dł. 230 mb; „Wyski Dział” Lipnica 
Górna na dł. 260 mb; „Fielków” Rajbrot na dł. 233 mb; „Słociny” 
Rajbrot na dł. 255 mb. 

* 

Rozpoczęto remont dróg gminnych w zakresie położenia 
nawierzchni z kostki granitowej na uliczkach w centrum Lipnicy 
Murowanej: „Pod Budaczem” na dł. 57 mb; „Od szkoły do studni” 
na dł. 87 mb; „Droga pod kościołem” na dł. 100 mb; „Ulica przy 
budynku GDK od Rynku” na pow. ok. 200 m2; „Ulica pod 
przedszkolem” na pow. ok. 160 m2. 

* 

11. czerwca 2010 r. przekazano place budowy pod realizację 
następujących zadań: 
- „Budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1447K Muchówka 
– Porąbka Iwkowska w Rajbrocie – etap IV” na dł. 126 mb, 
- „Budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową w Lipnicy 
Dolnej przy drodze wojewódzkiej Nr 966 Wieliczka – Tymowa” na 
dł. 752 mb, 
- „Remont chodnika i zatoki w Lipnicy Murowanej przy drodze 
wojewódzkiej Nr 966 Wieliczka – Tymowa” na dł. 136 mb. 

 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACJA O USUWANIU SKUTKÓW POWODZI: 
W związku z intensywnymi opadami deszczu oraz wzrostem stanu 
rzeki Usznicy na terenie Gminy Lipnica Murowana oraz wylaniu 
Potoku Górzańskiego 16. maja Wójt Gminy ogłosił alarm 
przeciwpowodziowy na terenie gminy. 
16. maja w nocy jednostki OSP z terenu gminy skupiły się 
głównie na zabezpieczeniu kościółka Św. Leonarda oraz 
budynków mieszkalnych poprzez obłożenie workami z piaskiem, 
usuwanie zatorów z drzew, namuleń na drogach, zabezpieczeniu 
miejsc szczególnie niebezpiecznych (głównie dróg, mostów, 
przejazdów) oraz pompowanie wody z budynków mieszkalnych.  
17. maja 2010 r. rozpoczęły się prace związane z usuwaniem 
skutków powodzi i trwają do dnia dzisiejszego. Do akcji 
ratowniczej zostały wezwane wszystkie jednostki OSP działające 
na terenie gminy. Obecnie są usuwane szkody w poszczególnych 
miejscowościach wg zgłoszeń i opracowanego harmonogramu pod 
nadzorem sołtysów i Urzędu Gminy. Do tej pory zrealizowano: 
naprawy nawierzchni najbardziej zniszczonych dróg, zakup  
i wprawieniu nowych przepustów, zabezpieczeniu mostów, kładek 
i zasypanie wyrw, wykonanie przejazdów zastępczych, usunięcie 
zatorów na rzece Uszwicy i potokach. Podpisano umowy  
z wykonawcami na prace związane z usuwaniem skutków 
powodzi na drogach gminnych. Przy pracach porządkowych  
i usuwaniu zatorów na rzece Uszwicy będą brali udział więźniowie 
z zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu. 

* 

ZEBRANIA W SPRAWIE SYTUACJI POWODZIOWEJ 
31. maja i 1. czerwca we wszystkich miejscowościach na terenie 
Gminy odbyły się w trybie pilnym zebrania wiejskie zwołane 
przez Sołtysów i Wójta Gminy z mieszkańcami celem przekazania 
najistotniejszych informacji odnośnie zgłaszania szkód 
powodziowych i samej sytuacji powodziowej. Wójt oraz 
pracownicy Urzędu Gminy przekazali informacje nt bieżącej 
sytuacji związanej z usuwaniem zniszczeń, oraz możliwości 
uzyskania pomocy. 

* 

SZKOLENIE – ŻYWNOŚĆ GENETYCZNIE MODYFIKOWANA 
16. czerwca w Domu Kultury w Lipnicy Murowanej odbył się 
wykład nt. Wpływu organizmów genetycznie modyfikowanych na 
środowisko, zdrowie i życie człowieka. Wykład poprowadziła Pani 
Halina Kacprzak z Polskiego Klubu Ekologicznego w Gliwicach – 
międzynarodowy ekspert z zakresu ekologii i GMO. 

 * 

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. 

* 

GMINNY O ŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
GOPS w Lipnicy Murowanej od 31. maja rozpoczął realizację 
zajęć w ramach projektu systemowego „Program aktywizacji 
społeczno–zawodowej mieszkańców gminy Lipnica Murowana”. 
W maju 6 uczestniczek projektu w ramach instrumentu 
aktywizacji społecznej uczestniczyło w 3 godzinach zajęć 
grupowych prowadzonych przez psychologa. Od 1. czerwca 
rozpoczęto realizację zajęć w ramach instrumentu aktywizacji 
edukacyjnej. Obejmuje on 40 godzin zajęć dydaktycznych 
związanych z obsługą komputera i korzystaniem z Internetu na 
poziomie podstawowym w kontekście poszukiwania zatrudnienia. 
W czerwcu rozpocznie się również realizacja zajęć w ramach 
instrumentu aktywizacji zawodowej.  
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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. 
 

INFORMACJE DLA ROLNIKÓW  
Przypominamy:  
- rolnikom, którzy we wniosku o płatności na rok 2010 
zdeklarowali  płatności do owoców miękkich, że do 31. lipca 
zobowiązani są przedstawić w ARiMR w Bochni aktualne umowy 
na dostawę malin lub truskawek jeżeli tego nie uczynili wcześniej. 
- o obowiązku prowadzenia na bieżąco „Rejestru zabiegów  
z użyciem środków ochrony roślin” w uprawach rolnych. 

* 

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. 

* 

STOWARZYSZENIE NA ŚLIWKOWYM SZLAKU 
Zarząd Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza na 
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 
28. czerwca tj. poniedziałek o godzinie 12.00 w Gminnym Domu 
Kultury w Lipnicy Murowanej. Serdecznie zapraszamy! 

* 

21. maja zakończył się kolejny nabór wniosków dla działania  
w ramach Lokalnej Strategii Działania: „Małe projekty”.  Na 
działania w tym zakresie złożono 37 wniosków. Na posiedzeniach 
Rady Stowarzyszenia w sprawie wyboru operacji do 
dofinansowania w dniach 28. maja i 8. czerwca 2010 roku 
pozytywne opinie otrzymały projekty: 
- Gminnego Domu Kultury - "Swoje znamy i szanujemy" - 
wzmocnienie potencjału amatorskiego ruchu artystycznego na 
terenie Gminy Lipnica Murowana" – 41,45 pkt. 
- Urzędu Gminy w Lipnicy Murowanej "Wzbogacenie 
atrakcyjności turystycznej Gminy Lipnica Murowana poprzez 
budowę placu zabaw” – 40,45 pkt. 
- Gminna Biblioteka Publiczna "Bractwa cechowe w Lipnicy 
Murowanej - historia i teraźniejszość" - 37,45 pkt. 
- Kółko Rolnicze w Lipnicy Dolnej "Śliwkowa nuta - nieznane 
kulinarne skarby ziemi lipnickiej" – 35,54 pkt.  

* 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPNICY MUROWANEJ 
Uczniowie ZS w Lipnicy Murowanej biorą udział w projekcie "Ja, 
Ty, On: Obywatel - rozwój aktywności społecznej  
i obywatelskiej młodzieży"  organizowanym przez Stowarzyszenie 
„Na Śliwkowym Szlaku”.  

* 

10. czerwca o godz. 9.00 w PSP w Lipnicy Górnej odbyła się 
prezentacja podsumowująca II etap Projektu „Pierwsze 
uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Uczniowie klasy  
I „a” przedstawili montaż słowno-muzyczny „Od jesieni do lata”.  

* 

Kiermasz nowych podręczników szkolnych odbędzie się w dniach: 
1. lipca od godz. 13.00-15.00 oraz 13. sierpnia w godz. 11.30- 
13.30 w budynku Zespołu Szkół. 

* 

25. czerwca w ZS w Lipnicy Murowanej odbyło się uroczyste 
zakończenie roku szkolnego 2009/2010. O godz. 8.00 uczniowie, 
nauczyciele, dyrekcja oraz zaproszeni goście uczestniczyli w mszy 
św., a następnie w akademii przygotowanej przez klasy III PG. 

* 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJBROCIE   
25. czerwca w ZS w Rajbrocie odbyło się uroczyste zakończenie 
roku szkolnego 2009/2010 w którym uczestniczył Wójt Gminy.  
W trakcie uroczystości wręczył Renacie Trojan, uczennicy klasy III 
Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie Nagrodę Wójta Gminy za 
wysokie wyniki w nauce m. in.: za zdobycie tytułu „Najlepszego 
ucznia Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie w roku szkolnym 
2009/2010”, tytułu Finalisty Małopolskiego Konkursu 
Geograficznego, tytułu Finalisty Małopolskiego Konkursu 
Kaligraficznego „O złote pióro”, wzorowe zachowanie oraz 
promowanie szkoły i gminy na zewnątrz. Serdecznie gratulujemy. 

* 

W okresie wakacji na sali gimnastycznej w Zespole Szkół  
w  Rajbrocie nie będą organizowane żadne zajęcia sportowe ze 

względu na prace remontowe spowodowane majowymi  
i czerwcowymi opadami deszczu. 

* 

W okresie wakacyjnym zachęcamy szczególnie do korzystania  
z kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012”  
w Rajbrocie. 

* 

PRZEDSZKOLE W LIPNICY MUROWANEJ ORAZ W  RAJBROCIE 
Dyrektor Przedszkola w Lipnicy Murowanej informuje: 
- przerwa wakacyjna trwa od 1. lipca do 19. sierpnia. 
- za zgodą Pana Wójta Tadeusza Klimka od 1. lipca  do 31 
sierpnia czynny będzie ogród przedszkolny. Zainteresowani 
pobytem swoich dzieci na ogrodzie przedszkolnym powinni 
zgłosić się w Przedszkolu celem wypełnienia oświadczenia. 

* 

Dyrektor Przedszkola w Rajbrocie informuje: 
- Przedszkolaki dziękują Panu Wójtowi za sfinansowanie 
spektaklu profilaktycznego pt. „Nie daj się i powiedz nie”. Dzieci 
aktywnie uczestniczyły w przedstawieniu śpiewając piosenki oraz 
biorąc udział w konkursach zorganizowanych przez artystów.  

* 

GMINNY DOM KULTURY 
Serdecznie zapraszamy w niedzielę 27. czerwca na placu obok 
Wiejskiego Domu Ludowego w Rajbrocie mieszkańców Gminy na 
Rajskie Święto Truskawki 2010. Rozpoczęcie godz. 16.00. Na 
wszystkich amatorów wspólnej zabawy czeka szereg atrakcji – 
m.in. występ boliwijskiego zespołu Ajayu  (czyt. Ahaju) 
prezentującego muzykę Andów i Ameryki Południowej. Wspólną 
biesiadę do godziny 24.00 poprowadzi zespół „Ax – Band”.  

* 

Od 5. do 16. lipca zostaną zorganizowane w świetlicach 
półkolonie letnie dla dzieci z terenu naszej Gminy. W programie 
m.in.: zajęcia plastyczne, gry i zabawy, turniej sportowy, karaoke, 
wyjazd na zamek w Nowym Wiśniczu oraz do Krakowa. Liczba 
miejsc – 90. Zapisy w GDK oraz w świetlicach. Tel. 14 68 52 108. 
Ponadto przez okres wakacji świetlice, oraz Wioska Internetowa 
funkcjonują zgodnie z dotychczasowym harmonogramem. 

* 

DNI ZIEMI LIPNICKIEJ 2010 
W dniach 31. lipca – 1. sierpnia odbędą się "Dni Ziemi 
Lipnickiej 2010".  W programie m.in. rozgrywki sportowe, liczne 
konkursy, występy zespołów muzycznych. 31. lipca na scenie  
w Lipnicy Dolnej jako gwiazda wieczoru zaprezentuje się ELENI . 
Szczegóły na plakatach. 

* 

UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE 
18. lipca odbędą się uroczystości odpustowe ku czci Św. Szymona 
z Lipnicy. Również 18. lipca o godzinie 16.00 na placu przed 
kościołem parafialnym p.w.  Św. Andrzeja w Lipnicy Murowanej 
odbędzie XXI Przegląd Piosenki Religijnej o "Statuetkę  Św. 
Szymona". Zgłoszenia uczestników do 12. lipca pod nr tel. 014 
6852108 oraz w Gminnym Domu Kultury w Lipnicy Murowanej.  

* 

SPORT i REKREACJA 
5. czerwca na terenie kompleksu sportowego „Moje Boisko- Orlik 
2012” w Rajbrocie odbył się I Piłkarski Turniej Oldbojów  
zorganizowany przez Wójta Gminy Lipnica Murowana Tadeusza 
Klimka. W zmaganiach wzięły udział drużyny oldbojów: Trzciana 
2000, Beskid Żegocina, Iwa Iwkowa, oraz LZS „Macierz” Lipnica 
Murowana. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna Trzciana 2000. 

* 

1. sierpnia na łowisku w Jurkowie odbędą się V Zawody 
Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Lipnica Murowana. 
Zapisy na zawody do 29. lipca u pana Zbigniewa Urbańskiego. 
Tel. 508 835 649. Regulamin zawodów: połów metodą 
spławikowo-gruntową. Dojazd własny, zbiórka na miejscu 
zawodów godz. 7:00, wpisowe 20 zł. Tegoroczne zawody 
poświęcamy pamięci zmarłego pana Józefa Starego – wielkiego 
miłośnika wędkowania, inicjatora organizacji zawodów. Cześć 
Jego pamięci. 

Tadeusz Klimek 
Wójt Gminy  


