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P O D Z I Ę K O W A N I E 
Dla Rady Gminy Lipnica Murowana, Sołtysów, Dyrektorów  
i Kierowników Jednostek Organizacyjnych, pracowników Urzędu 
Gminy, Sympatyków, Sponsorów, Społeczników i Mieszkańców. 
W 2010 roku z mocy prawa kończy się moja kadencja na 
stanowisku Wójta Gminy Lipnica Murowana. Mając poczucie 
wypełnienia zadania, jakie cztery lata temu powierzyli mi 
mieszkańcy Gminy, dziękuję za dotychczasową współpracę. 
Dziękuję za zrozumienie, dobrą radę i pomoc. Bardzo wysoko 
sobie cenię zarówno rzeczowość, jak i efektywność naszych 
kontaktów, w których dobro każdego obywatela oraz dobro naszej 
Gminy było zawsze wartością nadrzędną. 
Głęboko wierzę, że wypełnianie wszystkich obowiązków bez Was 
byłoby bardzo utrudnione. Lecz dzięki Waszej życzliwości, 
zrozumieniu nasza współpraca przebiegała bardzo pomyślnie. 
Dotyczy to tych osób i Radnych Gminy, którzy chcieli 
merytorycznie współpracować ze mną. 
Wasza serdeczność i pomoc była nieoceniona w obliczu 
wykonywania moich obowiązków.  
SERDECZNIE DZIĘKUJĘ. 
Mam nadzieję, że żaden owoc tej naszej społecznej służby nie 
będzie zmarnowany. Ufam, że wspólnie możemy jeszcze dużo 
osiągnąć na rzecz rozwoju naszej małej Ojczyzny i jej 
mieszkańców w nadchodzących wyborach samorządowych  
i kolejnej kadencji 2010-2014. 
Proszę przyjąć serdeczne podziękowania za współpracę oraz 
życzenia wszelkiej pomyślności, spełnienia powziętych planów  
i zamierzeń.  

Tadeusz Klimek Wójt Gminy 
* 

KADENCJA 2006-2010 
Kadencja 2006-2010 to był niezwykle pracowity okres dla nas 
wszystkich. Nasza Gmina zmieniła swoje oblicze przede wszystkim 
dzięki licznym inwestycjom na drogach, w szkołach, w Wiejskich 
Domach Ludowych. Wykonaliśmy  16,5 km dróg na łączną kwotę 
2 991 080 zł z czego pozyskaliśmy ze środków zewnętrznych  
1 847 749 zł. Z samych tylko promes na inwestycje drogowe 
pozyskaliśmy 1 694 543 zł. Wybudowanych zostało 2,7 km 
chodników za kwotę 1 700 632 zł w tym pozyskano 
dofinansowanie 839 454 zł. Utwardzonych zostało 2 575 m2 
powierzchni placów za kwotę 242 498 zł. 
Zmodernizowano wiele obiektów użyteczności publicznej. Cały 
czas skutecznie pozyskiwaliśmy fundusze zewnętrzne na realizację 
ważnych inwestycji gminnych. Wspomnę tu tylko o ostatnim 
dofinansowaniu na budowę kanalizacji w kwocie 4,5 mln złotych. 
Łącznie środków zewnętrznych Gmina Lipnica Murowana 
pozyskała ok. 17 000 000 zł.  
Gmina wzbogaciła się o nowoczesny kompleks sportowy „Moje 
Boisko – Orlik 2012” i inne.  
Kolejną ważną kwestią były działania podejmowane na rzecz 
Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie naszej 
gminy. To zakup przede wszystkim dwóch samochodów bojowych 
i doposażenie wszystkich Jednostek. Łącznie na Jednostki OSP 
przeznaczono ok. 400 000 zł. 
Cieszy również fakt, że w tej kadencji dzięki wzorowej współpracy 
z powiatem bocheńskim udało się zrealizować tak długo 
oczekiwaną przez mieszkańców budowę mostu na potoku 
Górzańskim za kwotę 1 300 000 zł i zabezpieczenie - stabilizację 
osuwiska w Borównej na kwotę ok. 5 000 000 zł. 
Gmina bardzo aktywnie angażowała się w zadania promocyjne  
i kulturalne. 

 
 
 
 
 
 

 

SPOTKANIA SPRAWOZDAWCZE WÓJTA GMINY 
Spotkania sprawozdawcze Wójta Gminy Lipnica Murowana 
Tadeusza Klimka odbędą się w następujących terminach: 
7. listopada (niedziela)  
Borówna – Ośrodek Edukacji - godz. 15.00 
Lipnica Górna – Wiejski Dom Ludowy – godz.18.00 
14. listopada (niedziela) 
Lipnica Murowana – Gminny Dom kultury – godz. 10.00 
Rajbrot – Wiejski Dom Ludowy – godz.13.00 
Lipnica Dolna – Wiejski Dom Ludowy – godz. 17.00 

 
* 

MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 
18. października Wójt Gminy Tadeusz Klimek został odznaczony 
MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ  za 
szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Odznaczenie 
odebrał z rąk Małopolskiego Kuratora Oświaty Aleksandra 
Palczewskiego podczas uroczystości w auli Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Tarnowie. 
To jakże ważne i zaszczytne wyróżnienie dla Wójta Tadeusza 
Klimka i mieszkańców naszej Gminy, a przede wszystkim dowód 
uznania za czteroletnie zaangażowanie Gospodarza Gminy  
w rozwój bazy oświatowej w Zespołach Szkół oraz za wkład pracy 
na rzecz podniesienia poziomu jakości edukacji młodego 
pokolenia. 

* 

WYRÓŻNIENIE DLA URZ ĘDU GMINY LIPNICA MUROWANA 
Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej otrzymał wyróżnienie 
GMINA DBAJ ĄCA O FINANSE MIESZKA ŃCÓW 2010. 
Urząd Gminy został doceniony za to, że czynnie uczestniczy  
w systemach wymiany informacji gospodarczych, poprawia 
bezpieczeństwo gospodarcze regionu, a przede wszystkim dba  
o finanse mieszkańców. To duże wyróżnienie dla naszej Gminy, to 
potwierdzenie, że w sposób racjonalny gospodarujemy środkami 
finansowymi zarówno Gminy jak i naszych mieszkańców, co 
potwierdza również udzielane przez komisję rewizyjną 
absolutorium za wykonanie budżetu dla mnie jako Wójta - mówi 
gospodarz Gminy. 

* 

REMONTY I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
Chodnik w Lipnicy Dolnej  
Zakończono tak długo oczekiwaną przez mieszkańców budowę 
chodnika wraz z kanalizacją deszczową w Lipnicy Dolnej. Nowy 
chodnik powstał na odcinku 752 mb.  
Wartość całkowita robót wyniosła 650 709,15 zł. Inwestycja 
została zrealizowana w ramach inicjatyw samorządowych 
wspólnie z Województwem Małopolskim reprezentowanym przez 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie który dofinansował to 
przedsięwzięcie w kwocie  337 354, 57 zł. 
To już kolejna tak znacząca inwestycja na terenie naszej gminy. 
Bardzo cieszy fakt, że Gmina Lipnica Murowana wciąż rozwija się 
oraz zwiększa się bezpieczeństwo jej mieszkańców, którzy teraz 
mogą w sposób niezagrożony przemieszczać się chodnikiem  
z Lipnicy Dolnej w kierunku zabytkowego centrum. 
Remont nawierzchni asfaltowej Działy Południowe i Lipnica 
Dolna  
Zakończono prace przy kolejnym odcinku remontu nawierzchni na 
drodze gminnej w Lipnicy Górnej na Działy Południowe oraz  
w Lipnicy Dolnej na dz. nr 967 (w kier. Duśka). Zakres robót 
realizowanych na w/w drogach to odpowiednio dla drogi na Działy 
Południowe - długość 1 422 mb oraz 5 994,5 m2 powierzchni 
nowej nakładki asfaltowej, a dla drogi w Lipnicy Dolnej - długość 
44 mb i 132 m2 nowej nakładki asfaltowej. 
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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. 
 

Droga na Zawiśle 
W dalszym ciągu trwają prace przy remoncie dróg na terenie 
Gminy Lipnica Murowana. Na obecnym etapie zakończono prace 
przy remoncie nawierzchni na drodze gminnej w Lipnicy Górnej 
tzw. Betonówka oraz na ukończeniu jest odcinek drogi 
przebiegającej przez dwie miejscowości Lipnica Murowana - 
Lipnica Dolna tzw. Zawiśle.  Zakres robót realizowanych na w/w 
drogach to odpowiednio dla Betonówki - długość drogi, na której 
były prowadzone prace to 414 mb oraz 1335 m2 powierzchni 
nowej nakładki asfaltowej, a dla Zawiśla - długość 815 mb i 3 260 
m2 nowej nakładki asfaltowej.  
W najbliższych dniach zostanie położona nowa nakładka asfaltowa 
na kolejnych odcinkach dróg na terenie gminy. Obecnie wyłoniono 
wykonawcę na remont nawierzchni na kolejnym odcinku drogi  
w Lipnicy Górnej na tzw. Działy Południowe. Remont nawierzchni 
będzie prowadzony w ramach kolejnej promesy z MSWiA. 
Wartość robót wynosi 117 660,31 zł. Długość remontowanego 
odcinka 817 mb i odpowiednio 2 451m2 powierzchni. 
Oczyszczanie rzeki Uszwicy 
Będą realizowane prace przy regulacji rzeki Uszwicy w m. Rajbrot 
(Wrzyszcz) oraz Porzecze w Lipnicy Murowanej na łączną kwotę 
1 200 000 zł. W związku z regulacją rzeki Uszwicy dokonano 
również wycinki drzew na kwotę 18 000 zł. 

* 

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) w I turze, odbędzie się 
głosowanie ponowne (II tura) - 5 grudnia. 

* 

INFORMACJA 
Ukazujące się  tzw. „ żółte papiery” mają na celu pomówienie  
i znieważenie obecnie Urzędującego Wójta Gminy, a szczególnie  
w okresie wyborczym główną ich rolą jest świadome 
wprowadzanie w błąd mieszkańców Gminy. Proszę Was, abyście 
kierowali się własnym rozsądkiem i pamiętali, że Urząd Gminy to 
nie jest  instytucja, która działa poza prawem. 

* 

SAMOCHÓD DLA OSP LIPNICA MUROWANA 
Ochotnicza Straż Pożarna w Lipnicy Murowanej z dotacji 
otrzymanej z budżetu Gminy Lipnica Murowana w kwocie 25 tys. 
zł oraz z dotacji otrzymanej od Starostwa Powiatowego w Bochni 
w kwocie 5 tys. zł zakupiła używany samochód ratowniczo - 
gaśniczy na podwoziu Ford TRANSIT 2.0 D. Nowo pozyskany 
samochód Ford zastąpi dotychczas posiadanego już Żuka. To już 
drugi samochód w tym roku dla jednostek OSP na terenie naszej 
Gminy. Uroczystość poświęcenia i przekazania samochodu 
strażackiego odbędzie się 11. listopada o godz. 14.00. 

* 

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 od  
1. września trwa przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do 
zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2010/2011. Osoby które 
złożyły wnioski przed 10. października mogą się już zgłaszać po 
odbiór decyzji. W przypadku nie złożenia wniosków o ustalenie 
prawa do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy do 30. 
listopada zasiłki rodzinne za ten miesiąc nie będą przyznane. 
Wnioski wraz z załącznikami przyjmowane są w GOPS  
w godzinach pracy Ośrodka tj. od 7:30 do 15:30. Przyjmowane są 
tylko kompletne i poprawnie wypełnione wnioski. Wszelkie 
informacje o zasadach składania wniosków udzielane są w GOPS 
w godzinach pracy lub tel. 14 68 52 350. 

* 

INFORMACJE DLA ROLNIKÓW  
Do końca roku został przedłużony  okres naboru krów rasy polska 
czerwona  bez  udokumentowanego pochodzenia do programu 
ochrony zasobów  genetycznych.  O objęcie ochroną mogą starać 
się stada liczące 4  lub więcej krów, albo 2 – 3 krowy, które mają 
możliwość powiększenia stada do 4 sztuk. Więcej informacji  
można uzyskać u Piotra Kowola z PFHBiPM Biuro w Krakowie. 
Tel 661 808 011. 

* 

Przy Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Bochni ul. 
Partyzantów 2 /dawny ZUS/ został utworzony punkt 
konsultacyjny, którego celem jest udzielanie informacji nt. 
odnawialnych źródeł energii, budowy instalacji, uwarunkowań 
ekonomicznych i organizacyjnych oraz źródeł  finansowania 
inwestycji Punkt prowadzi Monika Słabońska tel. 14  61 244 73. 

* 

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   
Zebranie z rodzicami uczniów Zespołu Szkół w Rajbrocie 
odbędzie się 25. listopada. O godz. 15:00 na sali gimnastycznej 
odbędzie się prelekcja dla rodziców p.t. ,, Współczesne zagrożenia 
związane z rozwojem techniki”. Następnie rodzice udadzą się na 
spotkanie z wychowawcami poszczególnych klas. 

* 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPNICY MUROWANEJ 
Od 8. do 9. października uczniowie Publicznego Gimnazjum  
w Lipnicy Murowanej wzięli udział w wyjeździe studyjnym do 
Warszawy, podczas którego mieli możliwość uczestnictwa  
w posiedzeniu Sejmu, spotkania z Rzecznikiem Praw 
Obywatelskich Ireną Lipowicz oraz wizyty w fundacji Janiny 
Ochojskiej (Polska Akcja Humanitarna), Fundacji Polsat, a także 
w Fundacji im. Stefana Batorego. 

* 

PRZEDSZKOLE W LIPNICY MUROWANEJ ORAZ W  RAJBROCIE 
Dyrektor Przedszkola w Lipnicy Murowanej informuje: 
- w listopadzie tak jak w poprzednich miesiącach kontynuujemy 
cykl „spotkań z bajką” w Bibliotece Publicznej w Lipnicy 
Murowanej. 

* 

Dyrektor Przedszkola w Rajbrocie informuje: 
- w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym organizowanym  
w ramach Zgierskiego Festiwalu Sztuk Wszelakich „Kameleon 
2010” wyróżnienie i możliwość udziału w warsztatach "Zabawa 
gipsem, papierem i woskiem" zdobył Piotruś Konieczny z grupy 
sześciolatków. Piotrkowi serdecznie gratulujemy! 

* 

GMINNY DOM KULTURY 
11. listopada o godzinie 9:00 w kościele parafialnym p.w. NNMP 
w Rajbrocie  odbędzie się Msza święta w intencji Ojczyzny, która 
zapoczątkuje gminne uroczystości poświęcone 92. rocznicy 
Odzyskania  przez Polskę Niepodległości.  

* 

Projekt złożony przez GDK do programu "Małopolska - Nasz 
Region, nasza szansa III - nabór" otrzymał z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dofinansowanie 
w wysokości 4 000 zł. Projektu zakłada wzmacnianie poczucia 
lokalnej tożsamości poprzez podsumowanie i prezentację działań, 
jakie podejmował GDK wspólnie ze swoimi partnerami w zakresie 
organizacji wydarzeń kulturalnych i społecznych na terenie Gminy 
Lipnica Murowana w roku 2010. 

* 

27. listopada w WDL w Lipnicy Górnej o godz. 19.00 odbędzie 
się Podsumowanie Roku Kulturalnego. Serdecznie zapraszamy 
przedstawicieli amatorskiego ruchu artystycznego z terenu Gminy 
Lipnica Murowana. 
 
 
 

Tadeusz Klimek 
Wójt Gminy  


