
  * Bezpłatny Informat or  Samor ząd owy Gminy Lipnica Murowana jes t redagowany w oparciu o informacje  
dostarc zone pr ze z Ur ząd Gminy,  Jednostki  Organizacyjne  ora z Organi zacje  Pozar ząd owe.  

 

 

KOMUNIKATY URZĘDU GMINY 
 

Utrudnienia na drodze wojewódzkiej 966 
W związku z trwającym remontem jezdni na długości 2,5km 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 966 prosimy mieszkańców, 
wszystkich przejeżdżających przez Lipnicę oraz 
odwiedzających lipnickie cmentarze o zachowanie 
szczególnej ostrożności. Prosimy o wyrozumiałość a za 
wszelkie utrudnienia wynikające z prowadzonych prac 
przepraszamy. 
 

Pozwolenie na budowę wieży telefonii komórkowej  
w Rajbrocie 

Kilkunastomiesięczna współpraca pomiędzy Urzędem 
Gminy, mieszkańcami Rajbrotu oraz firmą występującą  
w imieniu PTK Centertel zakończyły się sukcesem  
i uzyskaniem, przez operatora, decyzji pozwolenia na 
budowę i zgody na usytuowanie stacji bazowej dla wieży  
telefonii komórkowej. Wójt gminy dziękuje za wsparcie  
w podejmowanych działaniach i składa serdeczne 
podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, dzięki 
którym udało się zlikwidować ostatnie przeszkody na 
drodze do realizacji inwestycji oczekiwanej od wielu, wielu 
lat. W szczególności mieszkańcom i radnym z Rajbrotu, 
pełnomocnikom i operatorowi PTK Centertel, oraz 
przedstawicielom Urzędu Komunikacji Elektronicznej za 
szczególne zaangażowanie podczas wszystkich etapów prac 
i negocjacji. Miejmy nadzieję, że operator jak najszybciej 
przystąpi do prac a pozwolą mu w tym przede wszystkim 
warunki atmosferyczne. 
 

Prawie 190 tysięcy złotych na regulację potoku  
w Borównej 

W odpowiedzi na wniosek wójta gminy, złożony w lutym 
tego roku oraz przy zaangażowaniu kierownika referatu 
inwestycji, Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Krakowie realizuje inwestycję pn. ”Usuwanie 
szkód na potoku Borowianka w km 2 600 – 4 900, 4 900 –  
5 600 w msc. Borówna gm. Lipnica Murowana”. Wartość 
robót po przetargu to 189 998,10 zł. W ramach zadania 
zostanie wykonane m.in. - wycinka drzew i zakrzaczeń wraz 
z karczowaniem, roboty ziemne (wykopy, nasypy), 
wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, wykonanie 
narzutu kamiennego w formie opaski brzegowej, 
wykonanie budowli stabilizujących dno potoku – bystrza, 
plantowanie skarp oraz terenów przyległych do robót. 
Termin zakończenia prac, które uchronią od całkowitego 
zniszczenia drogę gminną oraz poprawią bezpieczeństwo 
powodziowe w tym rejonie, to 30 listopada tego roku. 
 

15 tysięcy złotych z PZU dla jednostek  OSP  
 Lipnicy Murowanej, Rajbrotu i Borównej  

Zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej (art. 149, 
ust. 2 pkt 1), firmy ubezpieczeniowe mogą z części 

własnych dochodów tworzyć tzw. fundusz prewencyjny,  
z którego środki przeznaczane są przede wszystkim na 
likwidację zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi oraz ochronę 
ich mienia. Głównym celem tej działalności jest 
zmniejszenie szkodowości. Grupa PZU, jako jedna  
z niewielu firm ubezpieczeniowych, utworzyła taki fundusz. 
W tym roku na wniosek wójta do funduszu PZU zostały 
złożone trzy wnioski na sprzęt dla jednostek z Lipnicy 
Murowanej, Rajbrotu i Borównej. Wszystkie wnioski zostały 
rozpatrzone pozytywnie i każda z jednostek uzyskała 
dofinansowanie na zakup sprzętu w wysokości 5 tysięcy 
złotych.   
 

Gminne Święto Niepodległości - 11 listopada 
Program uroczystości: 
10:15 – zbiórka pocztów i zaproszonych gości na lipnickim 
rynku, przemarsz do kościoła parafialnego 
10:30 – Msza Święta, po której odbędzie się przemarsz na 
rynek, złożenie wiązanek pod płytą upamiętniającą wizytę 
Józefa Piłsudskiego wraz z legionistami, krótki program 
przygotowany przez Zespół Szkół w Lipnicy Murowanej oraz 
okolicznościowe przemówienia.  
 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi  
na rok 2013 - projekt uchwały do konsultacji 

Zainteresowani, zgodnie z postanowieniami zawartymi  
w uchwale NR III/11/2010 r. z dnia 30 grudnia 2010 r.  
w sprawie określenia sposobu konsultowania  
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji, mogą swoje uwagi i opinie do 
załączonego projektu uchwały wnosić w terminie do dnia 
14 listopada do godz. 15:30: 
1) w siedzibie Urzędu Gminy 
2) pisemnie wykorzystując wzór formularza 
 

KOMUNIKATY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
 

Przedszkole w Lipnicy Murowanej 
W listopadzie odbędą się następujące uroczystości: 
- 12.11.2012 Odwiedzi nas Teatr żywego aktora z bajką  
pt” Dąb Baltazar i śmieszna koparka” 
- W ramach realizowania planu rocznego pt” Dbamy  
o nasze środowisko” odbędzie się pogadanka dla dzieci 
przedszkolnych, którą przeprowadzi nauczyciel przyrody  
z Zespołu Szkół w Lipnicy Murowanej,  
- 27.11.2012 W Gminnym Domu Kultury o godz. 15:30   
w ramach realizacji planu rocznego pt” Dbamy o nasze 
środowisko” odbędzie się spotkanie rodziców dzieci 
uczęszczających do przedszkola z lek. Jarosławem 
Korogwiczem, który wygłosi prelekcję na temat „Zachowań 
proekologicznych i prozdrowotnych.” 
- 30.11.2012 „Wróżby Andrzejkowe” 
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- Informujemy wszystkich rodziców dzieci w wieku do lat 6, 
którzy nie uczęszczają do przedszkola a chcą wziąć udział  
w uroczystości z okazji dnia „św. Mikołaja”, który odbędzie 
się 05.12.2012 w GDK, Aby zgłaszali się do p. Haliny Liszka 
(intendentka) do dnia 20.11.2012r. 
 

Przedszkole w Rajbrocie 
W listopadzie czekają nas:  
- Pasowanie na przedszkolaka - 8.11 o godz. 10.00 
- Spotkanie z artystami cyrkowymi - 21.11 o godz. 10.00  
- Wróżby andrzejkowe - 28.11 o godz. 10.00 
- Bajka "Calineczka" w wykonaniu aktorów Teatru "Bajka" -
30.11 o godz. 9.30 
Zapraszamy również wszystkich na stronę internetową 
naszego przedszkola - www.przedszkolerajbrot.pl 
 

Zespół Szkół w Lipnicy Murowanej 
W związku ze zbliżającym się  Świętem Niepodległości  
w piątek 9 listopada 2012r. o godz. 8.00 w Zespole Szkół  
w Lipnicy Murowanej odbędzie się uroczysta akademia.  
W tym samym dniu w szkole w Lipnicy Górnej obchodzone 
będzie Święto Patrona Szkoły - Józefa Piłsudskiego. o godz. 
10.00 uczniowie wezmą udział w akademii. Później nastąpi 
rozstrzygnięcie szkolnego konkursu plastycznego pt. „Józef 
Piłsudski w oczach dzieci”. 

* 

Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych. Uczniowie 
lipnickiego gimnazjum pod opieką nauczycieli przygotowali 
„Zaduszki poetyckie”. Program przedstawią w szkole dnia 
16.11.2012r. o godz. 8.00. 

* 

Z okazji Dnia Papieskiego uczniowie Zespołu Szkół w Lipnicy 
Murowanej przygotowali montaż słowno - muzyczny 
poświęcony postaci wielkiego Polaka - papieża Jana Pawła 
II. Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy do 
obejrzenia programu, który zostanie zaprezentowany dnia 
1 grudnia 2012r. o godz. 10.30 w Kościele Parafialnym  
w Lipnicy Murowanej. 
 

Zespół Szkół w Rajbrocie 
Zebranie z rodzicami uczniów Zespołu Szkół w Rajbrocie 
odbędzie się 24 listopada o godz. 15:00 na sali 
gimnastycznej, które połączone będzie z prelekcją pt. 
,,Wiem, bo słucham – jak doskonalić komunikację  
z dzieckiem?”. Po spotkaniu ogólnym zebrania 
wywiadowcze z wychowawcami poszczególnych klas. 

* 
Uczniowie klas III gimnazjalnych pod koniec października 
uporządkowali mogiły poległych Żołnierzy i zapalili znicze 
przed zbliżającymi się Świętami Zmarłych na cmentarzach 
wojskowych znajdujących się na terenie Rajbrotu 
Natomiast uczniowie szkoły podstawowej swoją opieką 
otoczyli mogiły partyzantów znajdujących się na cmentarzu 
na Fielkowie. 

* 

Uroczysta akademia z okazji 90 rocznicy Odzyskania przez 
Polskę Niepodległości odbędzie się w Zespole Szkół  
w Rajbrocie w dniu 9 listopada 2012 roku o godz. 10:00 na 
którą serdecznie zapraszamy także mieszkańców Rajbrotu. 

* 

W dniach 10-11 listopada 2012 roku nasza młodzież 
gimnazjalna i uczniowie szkoły podstawowej wraz  
z nauczycielami wezmą udział w corocznym Pieszym 
Rajdzie Szlakiem Cmentarzy z I wojny światowej Żegocina – 
Laskowa, który kończy się uroczystą Mszą św. na 
cmentarzu – Jastrząbce.  w dniu 11 listopada o godz. 11:00. 
 

Gminny Dom Kultury z dotacją Ministra Kultury 
30 listopada 2012 r. Gminny Dom Kultury w Lipnicy 
Murowanej zakończy realizację projektu pn. „Nowoczesna 
scena edukacji kulturalnej” na który otrzymał 
dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i  Dziedzictwa 
Narodowego. W ramach projektu zakupiono już mobilną 
scenę  plenerową oraz 200 krzeseł do sal widowiskowych  
w Lipnicy Murowanej i Rajbrocie. Obecnie Urząd Gminy 
prowadzi remont sceny w sali widowiskowej GDK na której 
zamontowane zostanie w ramach w/w projektu nowe 
okotarowanie. Wartość całego przedsięwzięcia to około 
190 tysięcy złotych. 

* 
Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej zachęca dzieci  
i młodzież do udziału w konkursie plastycznym 
„Najpiękniejsze zakątki mojej miejscowości jesienią”. Prace 
należy składać do 9 listopada 2012 r. na świetlicach 
wiejskich. Regulamin dostępny na stronie: 
lipnicamurowana.pl, kulturalipnica.pl. 

* 

Zapraszamy również do udziału w Konkursie Recytatorskim 
„Słowem malowane” im. Kazimierza Brodzińskiego pod 
honorowym patronatem Wójta Gminy. Przesłuchania 
konkursowe odbędą się 20 listopada 2012 r., a następnie 
laureaci zaprezentują się podczas wieczoru poetyckiego na 
którym zostaną ogłoszone wyniki i wręczone nagrody. 
Regulamin uczestnictwa dostępny w szkołach, na 
świetlicach oraz stronach internetowych: 
lipnicamurowana.pl, kulturalipnica.pl. 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Przypomina się iż z dniem 31.10.2012r. kończy się okres 
zasiłkowy 2011/2012r. na który przyznane były świadczenia 
rodzinne.  Wnioski wraz z załącznikami w sprawie ustalenia 
uprawnień do świadczeń rodzinnych na nowy okres 
zasiłkowy 2012/2013 zgodnie z art. 26 ust. 2a. ustawy  
o świadczeniach rodzinnych są przyjmowane w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej od dnia 
1 września 2012r. Przyjmowane są tylko kompletne  
i poprawnie wypełnione wnioski. Druki wniosków 
wydawane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Lipnicy Murowanej w godzinach pracy Ośrodka tj. od 
7:30 do 15:30. Dodatkowych informacji można uzyskać pod 
numerem telefonu 14 68 52 350 lub 14 68 52 330.  
 
 

Tomasz Gromala 
Wójt Gminy Lipnica Murowana 

 

Józef Radzięta 
Przewodniczący Rady Gminy Lipnica Murowana 

 


