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ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ 
Drodzy Nauczyciele i Wychowawcy, a także pracownicy 
administracji oświatowej - z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
życzę Wam jak najlepszych owoców pracy. W tym szczególnym 
dniu pragnę w imieniu mieszkańców Gminy Lipnica Murowana 
 i własnym podziękować za zaangażowanie i trud jaki wkładacie 
każdego dnia w kształtowanie młodego pokolenia. Życzę Wam 
również satysfakcji z wypełniania jednej z najważniejszych misji 
społecznych w służbie przyszłości Naszej Gminy i Kraju, by 
działalność na rzecz szkoły znalazła wdzięczność. 

Tadeusz Klimek Wójt Gminy 
* 

PONAD 7,5 MILIONA ZŁOTYCH NA KANALIZACJ Ę 
W GMINIE LIPNICA MUROWANA 

26. sierpnia Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach 
konkursu dla Działania 7.1 Gospodarka wodno-ściekowa 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2007-2013 wybrał do dofinansowania projekt pn. „Rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Lipnicy Dolnej i budowa kanalizacji 
sanitarnej dla miejscowości Lipnica Górna, Lipnica Dolna, 
Lipnica Murowana – I etap o całkowitej wartości 7 717 824,72 
zł. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 4 428 260,09 zł. 
Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej w gminie 
Lipnica Murowana, wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków. 
Projekt przewiduje rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków 
poprzez budowę: budynku technicznego wraz z trzema budynkami 
reaktorów biologicznych, silosem wapna i placem manewrowym 
wraz z infrastrukturą techniczną, przebudową istniejącego budynku 
socjalno-technicznego i dwóch budynków technicznych na 
pomocniczy – podręczny magazyn, garaż oraz zbiornik osadu 
nadmiernego w miejscowości Lipnica Dolna. Przeprowadzona 
zostanie także rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami  
w Lipnicy Dolnej, Lipnicy Murowanej i Lipnicy Górnej. 

* 

PROMESA 100 000 ZŁ 
9. września w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim Wójt Gminy 
odebrał promesę w wysokości 100 000 zł. Środki finansowe 
zostaną wykorzystane na zadania polegające na odbudowie  
i remoncie infrastruktury drogowej na terenie naszej Gminy. 

* 

OTWARCIE MOSTU 
25. sierpnia w Lipnicy Murowanej odbyło się oficjalne otwarcie 
przebudowanego mostu na potoku Górzańskim. W uroczystości 
uczestniczyli: Starosta Bocheński Jacek Pająk, Radni i Zarząd 
Powiatu Bocheńskiego, Przewodniczący i Radni Rady Gminy 
Lipnica Murowana, Wójt Gminy Lipnica Murowana Tadeusz 
Klimek, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, Wykonawcy i wielu 
zaproszonych gości. Składam serdeczne podziękowania w imieniu 
własnym i mieszkańców za realizację tego przedsięwzięcia na ręce 
Starosty Bocheńskiego, oraz wszystkim którzy przyczynili się do 
budowy mostu. Inwestycja realizowana była przez Powiat 
Bocheński. Całkowity koszt zadania to kwota 1 mln 361 tys. zł. 

* 

KONSULTACJE POPOWODZIOWE 
23 września od godz. 10.00 w WDL Rajbrot odbyło się spotkanie 
zorganizowane przez Wójta Gminy z przedstawicielami 
Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  
w Krakowie, który jest jednostką odpowiedzialną za usuwanie 
szkód powodziowych na rzece Uszwicy i innych potokach. Obecni 
na spotkaniu przedstawiciele MZMiUW w Krakowie – Zastępca 
Dyrektora ds. Inwestycji Krzysztof Hofbauer oraz Kierownik 
Nadzoru Urządzeń w Bochni Bogdan Muskała poinformowali 
obecnych na spotkaniu mieszkańców o możliwościach finansowych  

 
 
 
 
 
 
 

MZMiUW w zakresie usuwania szkód powodziowych oraz 
prowadzenia prac regulacyjno-zabezpieczeniowych.  
MZMiUW w najbliższym czasie przewiduje do realizacji dwóch 
zadań z zakresu usuwania szkód powodziowych na rzece Uszwicy: 
- Lipnica Murowana: w km 58+800m – 59+200m, 
- Rajbrot: w km 62+350m – 62+650m. 
Łączna wartość planowanych zadań – 1 090 000,00 zł. 
Wszelkie szkody na rzece Uszwicy lub innych potokach na terenie 
Gminy Lipnicy Murowana należy zgłaszać bezpośrednio do 
MZMiUW w Krakowie, jako jednostki odpowiedzialnej za 
powyższe sprawy: MZMiUW Rejon Nadzoru Urz ądzeń  
w Bochni, ul. Proszowska 14, 32-700 Bochnia, tel. 14 612 36 49. 

* 

Mieszkańcy zainteresowani wycinką faszyny i uszkodzonych 
drzew w korycie rzeki i potoków winni zgłosić się w Urzędzie 
Gminy – Referat Gospodarki Komunalnej, Środowiska  
i Rolnictwa, tel. 14 68 52 100, wew. 29 lub 35, celem uzgodnienia 
zakresu planowanej wycinki i uzyskania stosownego zezwolenia.  

* 

REMONTY I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
Zakończono budowę chodnika i zatoki postojowej w Lipnicy 
Murowanej przy drodze wojewódzkiej Nr 966 Wieliczka–
Tymowa. W trakcie robót położono nową nawierzchnię z kostki 
betonowej na powierzchni około 675 m2. Całkowita wartość prac 
82 645,23 zł. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki 
otrzymaniu środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego w ramach inicjatyw samorządowych 
50/50. W wyniku prac remontowych zmieniono organizację 
sposobu parkowania wprowadzając ograniczenie do 3,5 t. 

* 

Rozpoczyna się długo oczekiwana przez mieszkańców Lipnicy 
Górnej budowa chodnika i sieci kanalizacji opadowej w ciągu 
drogi powiatowej nr 2076 w Lipnicy Górnej. Inwestycja będzie 
realizowana począwszy od WDL w Lipnicy Górnej w kierunku 
centrum Lipnicy Murowanej. Koszt przedsięwzięcia to kwota 189 
115,56 zł, z czego 50% kwoty pochodzi z budżetu Starostwa 
Powiatowego w Bochni, a 50% ze środków własnych gminy. 

* 

Zakończono roboty budowlane przy wykonaniu nawierzchni placu 
z płyt ażurowych przy WDL w Lipnicy Górnej. W trakcie prac 
wyremontowano nawierzchnię na powierzchni ok. 501 m2. 
Wartość zadania 32 810,43 zł. 

* 

Trwają prace przy wykonaniu nawierzchni placu postojowego przy  
kompleksie sportowym Orlik 2012 w Rajbrocie. W trakcie prac 
zostanie wykonana nowa podbudowa i położona zostanie nowa 
nawierzchnia z płyt ażurowych na powierzchni 450 m2. 

* 

Zakończono montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku WDL 
w Lipnicy Górnej. Wartość zainstalowanych urządzeń 20 129 zł. 

* 

Trwają prace przy remoncie dróg współfinansowanych ze środków  
MSWiA oraz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 

* 

ZŁOTE GODY 
24. października (niedziela) o godz. 14.00 w sali widowiskowej 
Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej odbędą się 
uroczystości z okazji Jubileuszu długoletnich pożyć małżeńskich. 

* 

SAMOCHÓD DLA OSP BORÓWNA 
Z dotacji budżetu Gminy Lipnica Murowana, OSP w Borównej 
zakupiła używany samochód pożarniczy marki Mercedes  
z autopompą. Warto przypomnieć, że jako jedyna jednostka OSP 
w naszej Gminie do 2004 roku nie posiadała żadnego samochodu, 
natomiast od 2004 roku używała samochód typu Żuk, który został 
jej przekazany, jako pojazd używany od OSP Lipnica Dolna. 

„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. 
 

Uroczystości poświęcenia samochodu strażackiego, a także 
poświęcenia i nadania sztandaru dla OSP Borówna odbędą się 
17. października o godz. 14.00. Szczegóły na plakatach.  

* 

WYBORY SAMORZ ĄDOWE 21 LISTOPADA 2010 R. 
Prezes Rady Ministrów ogłosił termin tegorocznych wyborów 
samorządowych - odbędą się one 21. listopada 2010 r. Wybierani 
będą przedstawiciele do wszystkich jednostek samorządu 
terytorialnego - województw, powiatów i gmin. W miastach  
i gminach, w których nie dojdzie do wyboru organu wykonawczego 
(wójta, burmistrza, prezydenta miasta) już w I turze, odbędzie się 
głosowanie ponowne (II tura) - 5 grudnia. 

* 

ZAJĘCIA RUCHOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni organizuje dla 
osób niepełnosprawnych w wieku 16 do 50 lat (w stopniu 
znacznym i umiarkowanym z powodu dysfunkcji ruchu lub chorób 
neurologicznych) zespół ćwiczeń fizycznych usprawniających 
psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych. Dodatkowe informacje 
w PCPR tel.: 14 611 97 41. 

* 

INWENTARYZACJA LASÓW  
Zgodnie z ustawą o lasach w bieżącym roku w lasach wszystkich 
kategorii własności, w tym także w lasach niestanowiących 
własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczyna się 
wykonanie – w cyklu 5-letnim (lata 2010 – 2014) opracowania pn. 
„Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu  
w kraju w latach 2010-2014”. Prace wykonuje Biuro Urządzania 
Lasu i Geodezji Leśnej w Krakowie.  

* 

SPG ZOZ LIPNICA MUROWANA 
SPG ZOZ w Lipnicy Murowanej informuje, że wykonywane  są 
odpłatne szczepienia przeciwko grypie. 

* 

GMINNY O ŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
Kierownik GOPS w Lipnicy Murowanej informuje iż trwa 
przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego 
na okres zasiłkowy 2010/2011. Wnioski wraz z załącznikami 
przyjmowane są w GOPS w godzinach pracy. Przyjmowane są 
tylko kompletne i poprawnie wypełnione wnioski.  
Informuje się również, że istnieje możliwość ubiegania się  
o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole  
w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 
Osoby zainteresowane proszone są o składanie wniosków  
w siedzibie GOPS w Lipnicy Murowanej wraz z niezbędną 
dokumentacją. Przy ustalaniu tego typu pomocy ustalany jest 
dochód za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. Wszelkie 
informacje o zasadach składania wniosków udzielane są w GOPS 
w godzinach pracy tj. od 7:30 do 15:30 lub tel. 14 68 52 350. 

* 

INFORMACJE DLA ROLNIKÓW  
Wójt Gminy informuje, że na terenie Gminy Lipnica Murowana 
będzie prowadzona akcja sadzenia lip na gruntach gminnych 
(drogi, place) przez Fundację AERIS FUTURO z siedzibą  
w Krakowie w ramach realizacji projektu „Drogi dla Natury – aleje 
przydrożne, jako korytarze ekologiczne dla pachnicy dębowej”. 

* 

Zarząd Małopolskiego Centrum Biotechnologii informuje, że do 
11. października prowadzone są zapisy na udziały w/w spółki. 
Uprawnionymi do odpłatnego nabycia udziałów są producenci rolni 
współpracujący (korzystający z usług inseminacji zwierząt 
gospodarskich) z MCB w Krasnem w okresie 24 miesięcy przed 
zmieszczeniem przez Ministra Skarbu ogłoszenia. Więcej 
informacji u Pani Elżbiety Błąkała  tel. 609 692 510. 

* 

Porad na tematy związane z rolnictwem udziela doradca rolny 
MODR w Urzędzie Gminy w Lipnicy Murowanej (Henryk Pałka 
tel. 503 593 855). 

* 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJBROCIE   
,,Dzień Otwarty Szkoły”.  W każdą, pierwszą środę miesiąca  
w godzinach od 16.00 – 17.00 w ZS w Rajbrocie, wszyscy uczący 

nauczyciele w tej placówce, będą pełnić godzinny dyżur. Ta oferta 
skierowana jest dla rodziców uczniów, którzy mogą w tym czasie 
uzyskać informacje na tematy dotyczące spraw dydaktyczno –
wychowawczo –opiekuńczych szkoły. 

* 

14. października o godz. 8.00 w kościele parafialnym  
w Rajbrocie, Mszą świętą rozpocznie się uroczystość związana  
z rocznicą nadaniem szkole podstawowej im. Jana Pawła II, 
połączona z przyjęciem uczniów klasy pierwszej do społeczności 
uczniowskiej i 237  rocznicą uchwalenia KEN. 

* 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPNICY MUROWANEJ 
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dniu 14. października  
o godz. 10.00 zorganizowana zostanie akademia szkolna, będąca 
wyrazem wdzięczności za pracę grona pedagogicznego. 

* 

Zebrania z rodzicami odbędą się w filii Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Lipnicy Górnej dnia 29. września oraz w Zespole 
Szkół w Lipnicy Murowanej 30. września o godzinie 16.30. 

* 

1. października rusza kolejna edycja programu „Szklanka 
mleka”,  w ramach którego uczniowie szkoły podstawowej 
otrzymywać będą porcję mleka. W październiku kontynuowany 
będzie również program „Owoce w szkole” skierowany do 
uczniów klas I, II i III szkoły podstawowej.  

* 

PRZEDSZKOLE W LIPNICY MUROWANEJ ORAZ W  RAJBROCIE 
Dyrektor Przedszkola w Lipnicy Murowanej informuje: 
- na początku października odbędzie się pasowanie na 
przedszkolaka dzieci trzyletnich oraz spotkanie z Panem 
Policjantem dotyczące bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim, 

* 

Dyrektor Przedszkola w Rajbrocie informuje: 
5. października o godz. 10.15 w naszym przedszkolu będzie 
gościł teatrzyk. Na przedstawienie zapraszamy także dzieci, nie 
uczęszczające do przedszkola. Wstęp 3 zł. 

* 

20. października o godz. 10.00 odbędzie się w naszym 
przedszkolu uroczystość Pasowania na Przedszkolaka. 

* 

MAŁOPOLSKI FESTIWAL SMAKU – SUKCES „BACÓWKI” 
„Brawu ś z kómory”  - smakowita szyneczka, wytwarzana według 
prastarej receptury w Bacówce Lucyny Szot w Rajbrocie - zdobył 
29. sierpnia Grand Prix 6. edycji Małopolskiego Festiwalu 
Smaku. O główną nagrodę konkurowało 45 produktów 
tradycyjnych z całej Małopolski. Z terenu Gminy Lipnica 
Murowana do konkursu oprócz Bacówki z Rajbrotu stanęły także 
chleby razowe z gospodarstwa ekologiczne pani Lidii Bar oraz 
Andrzeja Wnęka z Lipnicy Górnej. Serdecznie gratulujemy! 

 * 

PODSUMOWANIE KONKURSU 
11. września rozstrzygnięto konkurs kulinarny  ogłoszony przez 
Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku”. Jury przyznało 
wszystkim 13. uczestnikom równorzędne nagrody, a także 
wyróżnienia dla potraw przygotowanych m.in. przez panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich z Lipnicy Dolnej: „Schab ze śliwką  
w glazurze jabłkowej” pani Olgi Kowalczyk (Lipnica Dolna), 
„Naleśnikowe rożki” pani Marii Bereta (Lipnica Dolna). 

* 

GMINNY DOM KULTURY 
21. październik o godzinie 9.00 w budynku GDK odbędą się 
warsztaty etnograficzne „Święto plonów w tradycji regionu 
tarnowskiego” poświęcone tradycjom dożynkowym. Dla 
uczestników z Gminy Lipnica Murowana wstęp wolny. 

* 

Zapraszamy na zajęcia taneczne w budynku Gminnego Domu 
Kultury w każdy wtorek: taniec nowoczesny dla młodzieży 
(godz. 17.30), fitness - Salsa Aerobic dla pań (godz. 19.00). 
Instruktor Paulina Czachor. 
 
 
 
 

Tadeusz Klimek 
Wójt Gminy  


