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Pragnę gorąco życzyć wszystkim rolnikom z terenu Gminy 
Lipnica Murowana, członkom ich rodzin oraz ludziom 
pracującym przy żniwach - Wszystkiego Najlepszego. 
To dzięki ciężkiej pracy polskiego rolnika, codziennie trafia na 
stoły w naszych domach chleb. Jestem świadomy Waszego trudu 
 i wielu problemów z jakimi borykacie się co dnia. W imieniu 
własnym oraz całego społeczeństwa Gminy oddaję Wam należyty 
szacunek i dziękuję z całego serca! 
Niech Bóg Wam błogosławi w tej ciężkiej pracy! 

Tadeusz Klimek Wójt Gminy 
* 

REMONTY I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
Zakończono remont kolejnych dróg gminnych. Nakładki asfaltowe 
zostały wykonane w ramach otrzymanego dofinansowania  
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 400 
000 zł.  
Zmodernizowano drogi: 
1. „Wymyślna” Lipnica Górna, Borówna na dł. 200 mb. 
2. „Do Kantorczyka” Lipnica Górna na dł. 230 mb. 
3. „Wyski Dział” Lipnica Górna na dł. 260 mb. 
4. „Fielków” Rajbrot na dł. 233 mb. 
5. „Słociny” Rajbrot na dł. 255 mb. 
6. „Pod Budaczem” Lipnica Murowana na dł. 57 mb. 

* 

Rozpoczęto prace związane z wykonaniem parkingu przy WDL-u 
w Lipnicy Górnej. 

* 

W miesiącu lipcu planowane jest rozpoczęcie ostatniego etapu 
renowacji muru ogrodzenie cmentarza wojennego Rakowiec 303  
w Rajbrocie. 

* 

Urząd Gminy prowadził również dodatkowe prace związane  
z usuwaniem szkód powodziowych. 

* 

  PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE 
8. czerwcu w Lipnicy Murowanej odbył się pokazowy montaż 
przydomowej oczyszczalni ścieków typu roślinno-stawowego.  
Osoby zainteresowane montażem tego typu oczyszczalni 
proszone są o kontakt z pracownikami referatu Gospodarki 
Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa UG – osobiście lub 
telefonicznie. 14/6852100 wew. 35. Gmina Lipnica Murowana 
zakupiła dokumentację niezbędną do budowy tego typu instalacji  
i nieodpłatnie udostępnia ją mieszkańcom. 

* 

ZBIÓRKA ELEKTRO ODPADÓW  
Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej informuje, że 25. sierpnia  
w godz. 10-18 zostanie przeprowadzona bezpłatna zbiórka 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (tj. lodówki, 
pralki, komputery, drukarki, telewizory, monitory, odbiorniki 
radiowe, narzędzia elektryczne, telefony, mikrofalówki, czajniki, 
świetlówki) oraz baterii i akumulatorów. 
Zbiórka zostanie przeprowadzona przez firmę EKO SYSTEM 
Boroń Spółka Jawna z Łężkowic w wyznaczonych miejscach  
w Lipnicy Dolnej (parking) i Rajbrocie (parking w c entrum). 
Szczegóły na stronie UG oraz w referacie Gospodarki Komunalnej, 
Środowiska i Rolnictwa UG tel. 14/6852100 wew. 35 i 29. 

* 

KOMUNIKAT 
Zwracam się  po raz kolejny  z gorącym apelem  do mieszkańców  
gminy o przestrzeganie zasad  utrzymania czystości i porządku 

w obrębie  swoich posesji. W trosce o estetyczny wygląd  naszych 
miejscowości nie wyrzucajmy śmieci do lasu, na brzegi rzek, 
rowów przydrożnych.  Zadbajmy o nasze zdrowie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rozkładające się odpady na dzikich wysypiskach są powodem 
zatruwania wody gruntowej, której coraz  częściej  brakuje.  
Nie palmy śmieci, szczególnie plastików, ponieważ wyzwalające 
się podczas palenia dioksyny zatruwają powietrze a potem wraz  
z deszczem spadają i zatruwają ziemię. 
Przypomina się, że wszystkie odpady komunalne należy 
przekazywać firmie odbierającej odpady oraz  że  należy korzystać   
w miejscach publicznych z koszy ulicznych. 
Jeśli 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. 
Przypomina się, że worki (czarne, żółte, zielone) na odpady 
komunalne można kupić w sklepie obuwniczym w Lipnicy 
Murowanej w rynku lub u sołtysów wsi. U sołtysów wsi można 
także zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych Przez 
Firmę” DIMARCO” z Iwkowej. Kontakt telefoniczny z Firmą:  
14/ 68  44  059. 

* 

Przypomina się również o konieczności odtworzenia i bieżącej 
konserwacji rowów (wodnic) na swoich gruntach, celem 
zapobieżenia przelewania się wód opadowych na grunty sąsiednie. 
W związku ze zmianą sposobu użytkowania gruntów rolnych 
obserwuje się od kilkunastu lat fakt zaniechania wykonywania 
wodnic na gruntach rolnych przez ich właścicieli i użytkowników, 
co powoduje zalewanie sąsiednich nieruchomości a tym samych 
narastanie konfliktów sąsiedzkich na tym tle. 

* 

KOMUNIKAT 
W związku z art. 3 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 
roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i uchwałą Nr 
XXX/232/06 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 26 kwietnia 
2006 r. z p.zm. w sprawie regulaminu utrzymania czystości  
i porządku na terenie Gminy Lipnica Murowana Wójt Gminy 
ponownie przypomina osobom utrzymującym zwierzęta domowe, 
a zwłaszcza psy o przestrzeganiu następujących obowiązków: 
1/ Posiadanie psów nie może powodować zagrożenia życia  
i zdrowia współmieszkańców ani zakłócać spokoju. 
2/ Właściciele psów zapewniają im stały i skuteczny nadzór .  
3/ Psy powinny być trzymane na uwięzi, w boksach lub  
w ogrodzeniu. 
4/ W miejscach publicznych właściciele mają obowiązek 
prowadzić psy na smyczy i w kagańcach . 
5/ Psy należy poddawać obowiązującym szczepieniom 
ochronnym. 
Przestrzeganie w/w obowiązków jest  koniecznym, gdyż coraz 
częściej obserwuje się  wypadki  pogryzienia dzieci  i dorosłych 
przez psy puszczane wolno. Ponadto apeluje się kolejny raz do 
opiekunów psów, którzy puszczają psy luzem, by zaniechali tej 
praktyki „on nie gryzie” i psa uwiązali, z uwagi na bezpieczeństwo 
ludzi. Mieszkańców których dotyka problem biegających wolno 
psów, informuje się, że należy poprosić o pomoc policję, 
wskazując imiennie  opiekuna psa, który mimo upomnienia  
z uporem puszcza psa wolno. Brak przestrzegania przepisów 
ustawowych i regulaminu obowiązującego w Gminie Lipnica 
Murowana w zakresie utrzymania czystości i porządku skutkuje 
odpowiedzialnością za wykroczenie. O wysokości kary orzeka Sąd 
Rejonowy w Bochni Wydział Grodzki na podstawie wniosku  

„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. 
 

o ukaranie wnoszonego przez Posterunek Policji w Nowym 
Wiśniczu. 

* 

WSPARCIE Z BUDŻETU POWIATU BOCHE ŃSKIEGO  
DLA OSP LIPNICA GÓRNA 

W lipcu 2010 r. Powiat Bocheński przekazał dotację celową dla 
OSP Lipnica Górna w wysokości 5 890 zł z przeznaczeniem na 
zakup sprzętu przeciwpożarowego. Dzięki otrzymanym środkom 
finansowym z Powiatu OSP Lipnica Górna skorzystała również  
z dofinansowania z MSWiA w kwocie 1 880 zł. Za pozyskane 
środki finansowe zakupiono: buty, ubrania i rękawice specjalne 
oraz pilarkę spalinową. W imieniu druhów OSP z Lipnicy Górnej 
wyrażamy podziękowanie dla Starosty Bocheńskiego Pana Jacka 
Pająka za przekazane środki finansowe.  

* 

GMINNY O ŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
Kierownik GOPS informuje: 
- przypominamy osobom, którym przyznany został dodatek do 
zasiłku rodzinnego na dojazd lub zamieszkanie w związku  
z uczęszczaniem dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej,  
o dostarczeniu najpóźniej do 10. września zaświadczenia ze szkoły 
na rok szkolny 2010/2011. Przyjmowane będą tylko zaświadczenia 
z datą wrześniową. W przypadku nie dostarczenia zaświadczeń  
w wyznaczonym terminie uchylane będą decyzje przyznające w/w 
dodatki o czym poinformowani zostali Państwo w decyzji. 
- 31. września kończy się okres zasiłkowy 2009/2010r. na który 
przyznane były świadczenia rodzinne. Wnioski wraz  
z załącznikami w sprawie ustalenia uprawnień do świadczeń 
rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2010/2011 zgodnie z art. 26 
ust. 2a. Ustawy o świadczeniach rodzinnych przyjmowane będą  
w GOPS w Lipnicy Murowanej najwcześniej od 1. września (tylko 
kompletne i poprawnie wypełnione wnioski). 
Wszelkie informacje o zasadach składania wniosków udzielane są 
w GOPS w godz. od 7:30 do 15:30 lub pod nr. tel. 14 68 52 350. 

* 

INFORMACJE DLA ROLNIKÓW  
Informujemy:  
- ARiMR ogłasza ostatni nabór wniosków o przyznanie "rent 
strukturalnych"  w ramach PROW 2007-13. Przewidziane środki  
i wynoszą 360 mln euro co umożliwi zorganizowanie przez 
ARiMR jeszcze jednego naboru wniosków i przyznania ok. 6,5 
tysiąca nowych Rent strukturalnych co daje około 3 renty 
strukturalne na jedną gminę. Wnioski o przyznanie "Rent 
strukturalnych" b ędą przyjmowane od 1. do 10. września br.  
- Nabór wniosków w działaniu "Ułatwianie Startu Młodym 
Rolnikom" – Aktualizacja.  Wnioski będą przyjmowane od 17. 
sierpnia. Do wykorzystania w tegorocznym naborze wniosków na 
to działanie jest około 387 mln zł. 

* 

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 
Od czerwca do grudnia 2010 r. Stowarzyszenie „Na Śliwkowym 
Szlaku” realizować będzie projekt „JA, TY, ON: OBYWATEL – 
ROZWÓJ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ 
MŁODZIEŻY” dofinansowany z Programu Operacyjnego Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich. Projekt skierowany jest do młodzieży  
w wieku 13 – 18 lat z gmin należących do Stowarzyszenia: 
Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Laskowa, 
Lipnica Murowana, Łososina Dolna. Celem tego przedsięwzięcia 
jest wyposażenie beneficjentów w wiedzę i umiejętności, które 
przyczynią się do bardziej aktywnego  uczestnictwa młodzieży  
w życiu społecznym i obywatelskim tych gmin. 23. czerwca 
odbyło się seminarium rozpoczynające projekt, w którym 
uczestniczyli beneficjenci wraz z opiekunami grup, a także 
zaproszeni goście. W lipcu dla każdej grupy gminnej 
zorganizowane zostały warsztaty edukacji społecznej 

ukierunkowanej na wolontariat. Wiedzę pozyskaną w ich trakcie 
młodzież wykorzysta podczas tzw. praktyki wolontariackiej, czyli 
różnego rodzaju działań na rzecz społeczności lokalnych, które 
odbywać się będą w wakacje. Na 4. września zaplanowany jest 
wyjazd studyjny do Krakowa i spotkanie z organizacjami 
pozarządowymi, a po nim kolejna część projektu – Edukacja 
Obywatelska. Na 5. grudnia, czyli Dzień Wolontariusza, 
zaplanowana jest konferencja podsumowująca projekt, podczas 
której zaprezentowane zostaną efekty projektu. 

* 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPNICY MUROWANEJ 
Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2010/2011 odbędzie się  dn. 
1. września. Uroczystość zainicjuje msza św., po której zostanie 
przedstawiona akademia, przygotowana przez uczniów  
i nauczycieli ZS w Lipnicy Murowanej. 

* 

W roku szkolnym 2010/2011 uczniowie klas I PSP w Lipnicy 
Murowanej będą realizować kolejny etap projektu „Pierwsze 
uczniowskie doświadczenie drogą do wiedzy”. 

* 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJBROCIE   
W okresie wakacyjnym zachęcamy szczególnie do korzystania  
z kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012”  
w Rajbrocie. Boisko czynne jest od poniedziałku do soboty  
w godz. 11.00-21.00; niedziela 14.00-20.00.  

* 

PRZEDSZKOLE W LIPNICY MUROWANEJ ORAZ W  RAJBROCIE 
Dyrektor Przedszkola w Lipnicy Murowanej informuje: 
- przerwa wakacyjna trwa od 1. lipca do 19. sierpnia. 
Przedszkole wznawia swoją działalność od 20. sierpnia. 
- od 1. lipca  do 31 sierpnia czynny jest ogród przedszkolny. 
Zainteresowani pobytem swoich dzieci na ogrodzie 
przedszkolnym powinni zgłosić się w Przedszkolu celem 
wypełnienia oświadczenia. 

* 

Dyrektor Przedszkola w Rajbrocie informuje: 
Uroczyste rozpoczęcie roku przedszkolnego odbędzie się  
1.  września (środa), po Mszy św. 

* 

PODZIĘKOWANIA 
Urząd Gminy dziękuje Ks. Piotrowi Cichoniowi za 
zorganizowanie koloni w Grywałdzie k./Krościenka dla dzieci z 
Parafii Lipnica Murowana (40 osób). Urząd Gminy dofinansował 
letni wypoczynek dzieci kwotą 1 300 zł.  

* 

Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej dziękuje Urzędowi 
Gminy za wsparcie organizacji półkolonii letnich jakie zostały 
zorganizowane na początku lipca dla 90 dzieci z terenu Gminy. 
Wypoczynek został dofinansowany kwotą 2 000 zł.  

* 

GMINNY DOM KULTURY 
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lipnickiej i Gminny Dom 
Kultury w Lipnicy Murowanej serdecznie zapraszają na zajęcia 
plastyczne – rysunek, malarstwo, rzeźba – dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Zajęcia poprowadzi Pan Stanisław Tkacz 
– malarz, plastyk. Spotkanie organizacyjne odbędzie się  
2. września o godz. 18.00 w budynku wielofunkcyjnym  
w siedzibie Stowarzyszenia (wejście od strony apteki). 

* 

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 gwiazdą wieczoru będzie tym razem ELENI . 
Szczegóły na plakatach. 

* 

GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW 
15. sierpnia (niedziela) na Stadionie LZS „Macierz” odbędą się 
„Dożynki Gminne".  W programie: prezentacja wieńców 
żniwnych oraz Msza św. Szczegóły na plakatach. 

 

Tadeusz Klimek 
Wójt Gminy  


