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Po wakacyjnym odpoczynku nowy rok szkolny rozpoczynamy  
z nadziejami, marzeniami i planami. Z tej okazji życzę 
nauczycielom, pracownikom oświaty oraz rodzicom i uczniom 
Zespołów Szkół i Przedszkoli, aby nadchodzący czas był okresem 
wzajemnej życzliwości, pomyślnej współpracy oraz licznych 
osiągnięć organizacyjnych i edukacyjnych.  
Wam, drodzy uczniowie życzę szczególnie sukcesów w zdobywaniu 
wiedzy i kolejnych umiejętności. Przed wami kolejny rok pracy, 
której efekty widać będzie dopiero po wielu latach. Pamiętajcie, że 
„wszystko co doskonałe, dojrzewa powoli ”, ale już za kilka lat 
będziecie zbierać efekty swojego szkolnego trudu . 
U progu nowego roku szkolnego życzę wszystkim cierpliwości, 
zdrowia oraz wiary we własne możliwości. 

Tadeusz Klimek Wójt Gminy 
* 

SYTUACJA POPOWODZIOWA 
W związku z intensywnymi opadami deszczu oraz wylaniem rzeki 
Uszwicy i Potoku Górzańskiego w Gminie Lipnica Murowana  
w dniu 16.08.2010 r. Wójt Gminy ogłosił alarm 
przeciwpowodziowy na terenie Gminy. 
W akcji ratowniczej uczestniczyły jednostki OSP z terenu gminy, 
które przystąpiły do zabezpieczania Kościółka Św. Leonarda, 
wypompowywania wody z podtopionych budynków, 
zabezpieczania miejsc szczególnie niebezpiecznych tj. dróg, 
mostów i przejazdów. Dokonano objazdu w terenie  
i zinwentaryzowano powstałe szkody.  
Zniszczenia okazały się poważniejsze niż podczas powodzi  
w maju i czerwcu 2010r. Tym razem woda dostała się do 
kościółka Św. Leonarda. 
Zniszczeniu uległy ponadto mosty szczególnie w m. Rajbrot, 
zostały zerwane kładki w Lipnicy Dolnej i Rajbrocie, a także 
zostały zniszczone drogi na terenie całej gminy. 
Obecnie rozpoczęto prace związane z usuwaniem skutków powodzi 
w poszczególnych miejscowościach wg opracowanego wykazu 
szkód i harmonogramu pod nadzorem Sołtysów i Urzędu Gminy. 
Informuje si ę, że będzie możliwość poboru żwiru  
z wyznaczonych miejsc w ramach normalizacji rzeki oraz 
potoków i korzystając z własnego transportu przeznaczenie go 
na remont ponownie zniszczonych dróg. Wszelkich informacji 
udzielają Sołtysi. 

* 

USUWANIE ZATORÓW NA RZEKACH I POTOKACH 
W związku z powstałymi na rzece Uszwicy oraz potokach na 
terenie Gminy Lipnica Murowana zatorami po wystąpieniu trzech 
fal powodziowych w 2010 r. Wójt Gminy informuje, że właściciele 
gruntów sąsiadujących z rzeką i potokami mogą usuwać 
powstałe w korycie rzeki i potoków zatory w zamian za 
uzyskany w wyniku przeprowadzonych prac porządkowych 
materiał (m.in. drewno). Przed przystąpieniem do prac 
porządkowych o których mowa wyżej należy zgłosić się do Urzędu 
Gminy w Lipnicy Murowanej celem uzgodnienia w/w prac. 

* 

REMONTY I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
Gmina Lipnica Murowana otrzymała promesę w wysokości 510 
tys. złotych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
W najbliższych dniach zostaną rozpoczęte kolejne prace przy 
remoncie nawierzchni dróg gminnych. Remontowanych będzie 
kolejnych 6 odcinków dróg.  W Rajbrocie: Kolęcina - Konopki na 
długości ok. 600 mb, Jędroski  na długości ok. 507 mb, 
Lipnica Dolna, Borówna – od Dworu w kierunku na Krasną Górę n 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

a długości ok. 500 mb, Lipnica Dolna, Lipnica Murowana - 
Zawiśle na długości ok. 815 mb, Lipnica Murowana, Lipnica 
Górna w kierunku Na Działy Południowe na długości ok. 1422 
mb, Lipnica Górna - Betonówka na długości ok. 414 mb. 
Całkowita wartość zadania wynosić będzie 682 645,64 zł. 

* 

Zakończono prace przy remoncie uliczki w kierunku do kościółka 
Św. Leonarda – długość wyremontowanego drogi to 220 mb. 
Koszt przedsięwzięcia wyniósł 268 097,38 zł. Zaawansowane są 
również prace przy budowie chodnika w Lipnicy Dolnej oraz przy 
remoncie chodnika i zatoki postojowej w Lipnicy Murowanej. 

* 

Zakończono kolejny etap budowy chodnika w miejscowości 
Rajbrot. Wykonany odcinek chodnika znajduje się przy nowo 
wybudowanym kościele i połączył w jedną całość pas chodników 
począwszy od Wiejskiego Domu Ludowego poprzez centrum  
i dalej w kierunku na Wojakową. Obecny etap inwestycji był 
współfinansowany ze środków finansowych Starostwa 
Powiatowego w Bochni i środków własnych Gminy. 

* 

Realizowana jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  
w czterech budynkach gminnych. Stolarka wymieniana jest  
w budynku szkoły i domu nauczyciela w Lipnicy Dolnej,  
w budynku Ośrodka Zdrowia w Lipnicy Murowanej oraz w Domu 
Nauczyciela i w mieszkaniu nad Przedszkolem w Rajbrocie. 

* 

POWSZECHNY SPIS ROLNY 
Od 1. września do 31. października odbędzie się Powszechny 
Spis Rolny. Spisem zostaną objęte gospodarstwa rolne osób 
fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych 
niemających osobowości prawnej. W badaniu pełnym zostaną 
zebrane dane z gospodarstw rolnych prowadzących działalność 
rolniczą o powierzchni użytków rolnych wynoszącej, co najmniej 
1 ha, a także z gospodarstw rolnych o powierzchni użytków 
rolnych poniżej 1 ha prowadzących uprawę roślin lub chów 
zwierząt gospodarskich powyżej określonych progów. 
Gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych mniejszej niż 1 ha, 
nieprzekraczające określonych progów, a także takie, w których 
nie prowadzi się działalności rolniczej, będą objęte badaniem 
reprezentacyjnym. Dodatkowo w wybranych gospodarstwach 
zostanie przeprowadzone badanie metod produkcji rolnej. Więcej 
informacji można uzyskać na: www.spis.gov.pl. 

* 

SZCZEPIENIA PRZECIWKO W ŚCIEKLI ŹNIE 
Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że  
w dniach od 1. do 10. września na obszarze całego województwa 
małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego 
szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Akcja 
będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana 
poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów. 
W okresie wykonywania szczepień i 14 dni po zrzuceniu 
szczepionki zaleca się: 
1) nie wchodzić na teren lasu, 
2) zachować ostrożność w czasie pobytu na polach i terenach 
przyleśnych oraz w wąwozach i jarach, nie dotykać, nie podnosić, 
a tym bardziej nie rozłamywać przynęty. W razie kontaktu ze 
szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza lub do 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, 
4) kontakt zwierząt domowych ze szczepionką zgłosić do 
najbliższego lekarza weterynarii, 
5) nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a czasie spacerów psy 
prowadzić na smyczy i w kagańcu. 
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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. 
 

  PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE 
Osoby zainteresowane montażem przydomowej oczyszczalni 
ścieków typu roślinno-stawowego 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 do budowy 
tego typu instalacji i nieodpłatnie udostępnia ją mieszkańcom. 

* 

SPG ZOZ LIPNICA MUROWANA 
SPG ZOZ w Lipnicy Murowanej informuje, iż od września 
wykonywane będą szczepienia przeciwko grypie. 

* 

GMINNY O ŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
Kierownik GOPS w Lipnicy Murowanej ponownie przypomina 
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. Informuje się również iż 
z dniem 31. października kończy się okres zasiłkowy 2009/2010 
r.  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 najwcześniej od 1. września. 
Przyjmowane będą tylko kompletne i poprawnie wypełnione 
wnioski. Od 1. września do wniosku o świadczenia rodzinne 
przyjmowane będą wyłącznie odpisy skrócone aktów urodzenia 
dzieci a nie ich kserokopie. Wszelkie informacje o zasadach 
składania wniosków udzielane są w GOPS w godzinach pracy 
Ośrodka tj. od 7:30 do 15:30 lub pod nr. tel. 14 68 52 350. 

* 

INFORMACJE DLA ROLNIKÓW  
Okręgowy Związek Hodowców Koni w Krakowie zawiadamia, że 
odbędzie się jesienny przegląd: klaczy, źrebiąt, ogierów 
wszystkich ras, oraz opis słowny i graficzny koni, a także 
wydawanie paszportów dla posiadanych koni. Przegląd odbędzie 
się 4. października o godz. 13.30 na posesji Pana Andrzeja 
Kaczmarczyka w Lipnicy Górnej, a o godz. 15.00 na posesji Pana 
Józefa Michałka w Lipnicy Dolnej. 

* 

DOTACJE DLA ROLNIKÓW I PRZEDSI ĘBIORCÓW  
Informacja dla mikroprzedsiębiorców lub osób z terenu Gminy 
Lipnica Murowana zamierzających podjąć działalność gospodarczą 
- w trzecim kwartale zostaną ogłoszone lub też uruchomione 
nabory wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć gospodarczych. 
1. W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą 
przyjmowane od 24. sierpnia wnioski o dofinansowanie  
w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nie 
rolniczej”.  O wsparcie w wysokości do 100 000 zł mogą ubiegać 
się przedsiębiorcy lub osoby fizyczne ubezpieczone  
w KRUS, którzy w ubiegłym roku złożyli w ARiMR wnioski  
o płatności obszarowe i nie złożyli wcześniej w tym roku wniosku  
o dofinansowanie w ramach tego działania.  
2. LGD Na Śliwkowym Szlaku planuje nabór wniosków  
o dofinansowanie w ramach działania „Rozwój 
mikroprzedsiębiorczości na wsi”. W ramach tego działania   
o dofinansowanie mogą strać się przedsiębiorcy lub osoby fizyczne 
ubezpieczone w ZUS i planujące utworzenie miejsca pracy dla 
siebie lub dodatkowych miejsc pracy w swojej firmie. Więcej 
informacji w siedzibie LGD lub u doradcy MODR. 
3. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Krakowie  
w najbliższym czasie planuje nabór wniosków o dofinansowanie 
w ramach Działania 2.1” Rozwój i poniesienie 
konkurencyjności przedsiębiorstw”.  O dofinansowanie mogą 
starać się przedsiębiorcy, którzy już prowadzą działalność. Więcej 

informacji w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości  
w Krakowie – tel. 12 376 91 00. 

* 

Ponadto porad na temat powyższych dotacji udziela doradca rolny 
MODR w Urzędzie Gminy w Lipnicy Murowanej (Henryk Pałka 
tel. 503 593 855) budynek nr 19. 

* 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPNICY MUROWANEJ 
Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2010/2011 odbędzie się  
1. września o godz. 9.30. Uroczystość zainicjuje Msza św., po 
której o godz. 10.30 zostanie przedstawiona akademia, 
przygotowana przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół. 

* 

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   
Inauguracja roku szkolnego 2010/2011 dla uczniów szkoły 
podstawowej i gimnazjum będzie miała miejsce 1. września  
o godz. 9.00 na sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół  
w Rajbrocie. Uroczystość zostanie poprzedzona Mszą św.  
w kościele parafialnym w Rajbrocie o godz. 8.00. Zbiórka  dzieci  
i młodzieży przed budynkiem szkolnym o godz. 7.45. 

* 

1. września, w rocznicę wybuch II wojny światowej, delegacje 
Samorządu Uczniowskiego złożą wiązanki kwiatów na mogiłach 
poległych partyzantów na Fielkowie i Mulowcu. 

* 

Dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim, posiadających 
opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bochni, dyrekcja 
zamówiła odpowiednie podręczniki. Bliższych informacji na ten 
temat rodzicom, udzielać będą wychowawcy klas. 

* 

PRZEDSZKOLE W LIPNICY MUROWANEJ ORAZ W  RAJBROCIE 
Dyrektor Przedszkola w Lipnicy Murowanej informuje: 
2. września odbędą się spotkania z rodzicami dzieci 
uczęszczających do przedszkola w  roku szkolnym 2010/2011. 
Oddział Lipnica Dolna godz. 9.00; przedszkole Lipnica Murowana 
godz. 15.00. Obecność obowiązkowa. 

* 

Dyrektor Przedszkola w Rajbrocie informuje: 
Uroczyste rozpoczęcie roku przedszkolnego odbędzie się  
1.  września (środa) o godz. 9.00, po Mszy św. 

 * 

LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY „MACIERZ” 
4. sierpnia w klubie LZS „Macierz” odbyło się zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze podczas którego zgromadzeni wybrali 
nowe władze. Skład Zarządu: Prezes - Andrzej Ćwik; 
Wiceprezes - Sławomir Franczak; Wiceprezes - Paweł Plewa; 
Sekretarz - Ryszard Chrzanowski; Członek Zarządu - Honoriusz 
Piech. Nowo wybranym gratuluję i życzę samych sukcesów. 

* 

GMINNY DOM KULTURY 
W niedzielę 15. sierpnia odbyło się Gminne Święto Plonów 2010. 
W uroczystościach wzięło udział 5 zespołów obrzędowych, które 
przedstawiły swoje programy artystyczne, oraz przekazały chleb 
Gospodarzowi Gminy. W trakcie Mszy św. kościele św. Szymona 
złożono dziękczynienie za tegoroczne zbiory. 

* 

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

* 

Gminny Dom Kultury zaprasza na zajęcia fitness - Salsa Aerobic 
dla pań oraz taniec nowoczesny dla młodzieży. Spotkanie 
organizacyjne 14. września - GDK w Lipnicy Murowanej: 
godz. 18.00. Instruktor Paulina Czachor. 

 

Tadeusz Klimek 
Wójt Gminy  


