
* Bezpłatny Informator Samorządowy Gminy Lipnica Murowana jest redagowany w oparciu o informacje dostarczone przez Urząd Gminy, Jednostki Organizacyjne oraz 

Organizacje Pozarządowe. 

k  
 
 
 
 
 

POWYBORCZE PODSUMOWANIE 
Jeśli oczekujemy zmian, zawsze oczekujemy zmian na lepsze. Jeśli 

dokonujemy wyboru, staramy się dokonać dobrego wyboru...  

W listopadowych wyborach samorządowych dokonaliśmy wyboru. 

Wybór ten zaowocował pewnymi zmianami. Dziękuję wszystkim, 

którzy oddali na mnie głos z przekonania. Dziękuję za każdy głos 

oddany z kredytem zaufania. 

Szanuję także tych, którzy w wyborach mnie nie poparli, ale 

wszystkich chcę zapewnić, że moja praca jest pracą dla gminy 

Lipnica Murowana i dla każdego jej mieszkańca. 

Udzielone mi poparcie wyborców mobilizuje do dbania o nasze 

wspólne interesy.Tak o osiąganie celów najważniejszych dla całej 

gminy, jak i o to, by zwyczajnie żyło się nam lepiej i przyjaźniej. 

Także nowa Rada Gminy – przedstawiciele mieszkańców Borównej, 

Rajbrotu i trzech Lipnic swoimi uchwałami, decyzjami i sugestiami 

od Was – wyborców, będą współtwórcami naszych dużych i tych 

codziennych osiągnięć. 

Dzisiaj dziękując za wybór, życzę, by każdy z perspektywy czasu  

i osiągnięć, uznał go za dobry wybór. By okres tej kadencji 

przyniósł nam chęć do pracy i dumę z jej efektów. Bo wielkość 

naszej gminy tworzyli właśnie tacy ludzie jak my, więc dumni  

z naszej historii, zostawmy naszym potomkom gminę piękną, 

zgodną i gospodarną.  

Pracujmy na to wspólnie i solidarnie!  

Wójt Gminy Lipnica Murowana 

Tomasz Gromala 
* * *  

Drodzy Mieszkańcy, 
Cieszę się bardzo, że mam możliwość w imieniu Rady Gminy 

zaprezentować społeczeństwu kilka informacji z życia Rady oraz 

podzielić się wiedzą o sytuacji, którą zastaliśmy po wyborach. Jako 

radni cieszymy się również, że po raz pierwszy od początku 

istnienia Biuletynu Samorządowego, Samorząd lipnicki ma 

możliwość nieskrępowanej wypowiedzi na łamach tego 

publikatora. W dniu 21 listopada wybraliśmy nową Radę Gminy 

oraz Wójta. Były to ważne wybory o czym świadczy rekordowa 

frekwencja oraz bardzo ożywiona kampania wyborcza. Korzystając 

z okazji pragnę w imieniu wszystkich wybranych radnych 

podziękować za okazane zaufanie i obiecać, że dołożymy 

wszelkich starań, żeby tego zaufania nie zawieść. Wybory  

i kampanię mamy już na szczęście za sobą, teraz przyszedł czas na 

pracę. Na początek należy się czytelnikom kilka informacji 

porządkowych.  

W wyniku decyzji podjętych na pierwszej i drugiej Sesji na 

przewodniczącego RG wybrano pana Józefa Radziętę z Rajbrotu, 

natomiast wiceprzewodniczącym został Stanisław Włodarczyk  

z Lipnicy Górnej. Wzorem lat poprzednich w Radzie działają trzy 

komisje które na swoich przewodniczących powołały: 

1. Komisja Rewizyjna - Adam Heród z Lipnicy Dolnej 

2. Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego, 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Andrzej Polinierski z Lipnicy 

Murowanej 

3. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Promocji  Gminy  

i Spraw Socjalnych - Stanisław Włodarczyk z Lipnicy Górnej. 

Będzie to trudna kadencja, chociaż  teoretycznie 3 lata  przypadnie 

na dobry czas do pozyskiwania pieniędzy „unijnych” z budżetu na 

lata 2007-2013.  Niestety najlepsze 4 lata zostały w naszej gminie 

stracone. Nie dość, że udało się pozyskać fundusze tylko na jeden 

projekt, to jeszcze narzucono nam bardzo nieefektywne i drogie 

rozwiązanie, którego projekt dotyczy. Mam na myśli 
 

 

 

 
 

Budowę kanalizacji i praktycznie od nowa budowę oczyszczalni 

ścieków zamiast rozbudowy istniejącej. Efekt jest taki, ze 

sąsiednie gminy za podobną kwotę podłączą do kanalizacji 

kilkakrotnie więcej gospodarstw domowych. Problem jest duży, bo 

do pozyskanych środków unijnych gmina musi dołożyć własne 

pieniądze których  nie posiada, więc musi się zadłużać.  

Na starcie obecnej kadencji radni otrzymali od poprzedniego wójta 

kilka „prezentów”. Pierwszy podarunek to lista 21 zadań 

inwestycyjnych do realizacji z którymi nie sposób się nie zgodzić, 

ale dokument ten był pozbawiony bardzo istotnej części,  

a mianowicie źródeł finansowania. Teoretycznie budżet gminy na 

rok 2011 powinien te źródła pokazać, ale jak się później okazało 

nie pokazał, a wręcz przeciwnie. Drugi prezent to sytuacja budżetu 

na kończący się rok 2010, w którym do zbilansowania brakowało 

700 tysięcy złotych.  Aby nie dopuścić do zapaści finansowej 

gminy, Rada musiała podjąć decyzję o pożyczeniu w banku 

brakującej kwoty na sfinansowanie niedoborów bieżących. Jakże 

inną sytuacje miała poprzednia Rada, która w 2006 roku przejęła 

kasę gminną od pana J. Pisia z nadwyżką kilkusettysięczną od 

obecnej Rady, która na starcie ma minus 700 tysięcy zł. Trzeci 

„podarunek” od pana T. Klimka to projekt budżetu na 2011 rok 

skrupulatnie ukrywany na czas kampanii wyborczej, który nie 

tylko nie pokazuje jak sfinansować wspomniane 21 zadań, ale 

również ma deficyt i to w wysokości 1 mln zł. Zgodnie  

z obowiązującym prawem przed uchwaleniem trzy dokumenty 

podlegały ocenie Regionalnej Izby Obrachunkowej, a mianowicie: 

• „Projekt Uchwały Budżetowej na 2011 rok”, 

• „Możliwość sfinansowania deficytu budżetowego na 2011 rok”, 

• „Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej”. 

Po raz pierwszy od 20 lat wszystkie te dokumenty zostały 

odrzucone przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie  

i nową Radę czeka bolesne zadanie zbilansowania budżetu czyli 

cięcie wydatków. 

Pomimo tych trudności z umiarkowanym optymizmem 
patrzymy na najbliższe lata. Mamy nadzieje, ze uda się 
pozyskać dla Lipnicy wsparcie finansowe na planowane 
zadania. Gwarantem tego będzie zgodna, spokojna, rzeczowa 
praca Radnych, pana Wójta i pracowników UG. Mamy 
również nadzieję na zniwelowanie podziałów  
w społeczeństwie, które przez ostatnie 4 lata tak boleśnie 
przerysowały naszą gminę. W imieniu Rady Gminy życzę 
wszystkim mieszkańcom Szczęśliwego Nowego Roku. Niech ten 
rok będzie obfity w łaski od Pana Boga i w życzliwość od ludzi. 
 

         Stanisław Włodarczyk 

         Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
* * *  

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
Osoby których dzieci korzystają z pomocy w formie dożywiania 

realizowanego na podstawie Ustawy z dnia 29 grudnia 2005  

o ustanowieniu wieloletniego programu „Pomoc państwa  

w zakresie dożywiania” (Dz. U. nr. 267 poz. 2259) proszone są  

o zgłaszanie się do GOPS w Lipnicy Murowanej w celu 
aktualizacji wywiadu i uprawnień do dalszego korzystania  
z tej formy pomocy. Wszelkie formy pomocy społecznej 

udzielane są na podstawie wywiadu środowiskowego i ustaleniu 

dochodów uzyskanych za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia 

wniosku. Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach 

pracy Ośrodka od 7:30 do 15:30 lub pod numerem tel. 014 68 
52 350. 
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INFORMACJE DLA ROLNIKÓW 
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). 

* * *  

STOWARZYSZENIE „NA ŚLIWKOWYM SZLAKU” 
Zarząd Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza na 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się  

12 stycznia tj. środa o godzinie 15.00 w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Iwkowej. 
* * *  

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJBROCIE  
XI spotkanie opłatkowe dla osób starszych i samotnych, 
mieszkańców Rajbrotu odbędzie się 6 stycznia (czwartek) o godz. 
12.15 na sali gimnastycznej Zespołu Szkół. Serdecznie zapraszamy. 

* 

XII Rajbrocki Wieczór Kolęd odbędzie się 8 stycznia w Zespole 

Szkół w Rajbrocie. Inauguracja o godz. 17.00. Zapraszamy 

wszystkich miłośników polskich kolęd. 
* * *  

Zebranie wywiadowcze dla rodziców uczniów szkoły 

podstawowej i gimnazjum za pierwszy semestr roku szkolnego 

2010/11 - prezentacja wyników klasyfikacji śródrocznej i analiza 

dla poszczególnych poziomów klas odbędzie się 27 stycznia 
(czwartek). O godz. 15.00 zebranie ogólne na sali gimnastycznej, 

a następnie spotkanie z wychowawcami. 
* * *  

PRZEDSZKOLE W LIPNICY MUROWANEJ 
Miło nam poinformować, że prace plastyczne wychowanków z PS 

w Lipnicy Murowanej zostały zauważone w kilku konkursach 

plastycznych, a tym samym przedszkolaki zaczęły odnosić 

pierwsze poważne indywidualne sukcesy. Pięcioletnia Milenka 
Morydz z grupy II (wychowawca Arletta Piechnik) zajęła III 
miejsce w konkursie regionalnym "Ukochane miejsca Jana Pawła 

II" oraz otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie 
"Moja ulubiona bajka". Klaudia Trojan - pięciolatka z grupy II 

(wychowawca Arletta Piechnik) otrzymała wyróżnienie  

w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Miś z mojej 
ulubionej bajki”. Wyróżnienie w konkursie ekologicznym 

"Chrońmy bioróżnorodność - segregujmy odpady" otrzymali: Ania 
Klimek, Amelka Włodarczyk oraz Wiktor Nowak - sześciolatki 

(wychowawca Anna Marzec - Kokoszka). Wyróżnienie  

w konkursie "Szanuj las - nasze wspólne dobro" otrzymali również 

Ania Klimek i Wiktor Nowak. Gratulujemy!!! 
* * *  

Dyrektor Przedszkola w Lipnicy Murowanej wraz z dziećmi 

uczęszczającymi do przedszkola serdecznie zapraszają 20 stycznia  
o godz. 12.30 na spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka.  

* * *  

27 stycznia w godz. od 9.00 do 12.00 w sali GDK w Lipnicy 

Murowanej odbędzie się zabawa choinkowa dla dzieci  
z Przedszkola Samorządowego w Lipnicy Murowanej. 

* * *  

PRZEDSZKOLE W RAJBROCIE 
Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Rajbrocie informuje: 

Serdecznie zapraszamy nasze Babcie i Dziadków na coroczną 
uroczystość zorganizowaną z okazji Ich święta, która odbędzie 

się 20 stycznia o godz. 13.00 w Domu Ludowym  w Rajbrocie.  
* * *  

Gratulujemy naszym wychowankom, którzy odnieśli sukcesy  

w konkursach plastycznych. Są to: Kubuś Trojan, 6 lat - II 

miejsce w konkursie „Bezpieczne dzieciństwo na wsi”; Maciek 
Pajor, 6 lat - I miejsce w konkursie „A w Krakowie mieszkał 
smok”. 

SPORT – TAEKWONDO 
Zawodnicy klubu LZS „Macierz” Taekwondo” w dniach 16-17 
października wzięli udział w Krynicy w XIII 
Międzynarodowych Mistrzostwach Małopolski w Taekwondo 
Olimpijskim (zdobyli 28 medali w tym 7 złotych) oraz 

Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików roczniki 
1998-1999 (zdobyli 9 medali w tym 3 złote), a także 

Międzywojewódzkich Mistrzostwach Dzieci roczniki 2000-
2003 (zdobyli 25 medali w tym 4 złote). W zawodach wzięło 
udział 100 zawodników z dziewięciu klubów sportowych z terenu 

naszego kraju, a także ze Słowacji i Czech. Zawodnicy startowali 

w konkurencji walk (kyorugi) i poomse (układy). 
* * *  

W dniach 11-12 listopada klub sportowy LZS „Macierz” sekcja 

Taekwondo był organizatorem seminarium szkoleniowego  
w którym udział wzięli Mistrz Soo Kwang Lee 9 dan  
i Aleksandra Uścińska – Medalistka Mistrzostw Świata  
w Taekwondo. Mistrz Soo Kwang Lee posiada jeden  

z najwyższych stopni wtajemniczenia na świecie - 9 dan 

Światowej Federacji Taekwondo. Był dwukrotnie mistrzem świata 

w Taekwondo. Przybył do Polski w latach 90. Od tego czasu 

prowadzi szkolenia z samoobrony i walki wręcz dla elitarnych 

grup policji i wojska. Był również trenerem kadry narodowej 

Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego. Jego zawodniczka 

Aleksandra Uścińska jako jedyna z Polek rywalizowała  

w Taekwondo w trakcie Letnich Igrzysk Olimpijskich w Atenach. 
* * *  

GMINNY DOM KULTURY 
XXIX Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych o LIPNICKĄ 
GWIAZDĘ, odbędzie się w dniach 22 – 23 stycznia 2011 r.  

w sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury w Lipnicy 

Murowanej. 

- 22 stycznia / sobota/ - dziecięce i młodzieżowe grupy kolędnicze. 

- 23 stycznia /niedziela/ - dorosłe grupy kolędnicze. 
* * *  

GDK LIPNICA MUROWANA W PROGRAMIE DOM KULTURY PLUS 
Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej został 

zakwalifikowany do programu „Dom Kultury +”, realizowanego 

przez Narodowe Centrum Kultury. Z terenu całej Polski wpłynęły 

124 wnioski. Lipnicka placówka jest jednym z 50-ciu ośrodków 
kultury, które zostały zakwalifikowane do pierwszej edycji 
projektu. Z województwa małopolskiego zakwalifikowały się 

tylko 2 domy kultury spośród 8, które aplikowały. Pracownicy 

GDK uczestniczyli w warsztatach szkoleniowych w Krakowie  

w dniach 15-17 listopada i 6 - 8 grudnia oraz w konferencji 

„Dom kultury – nowe otwarcie” w  dniach 14-15 grudnia. 
* * *  

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. Projekt zakładał 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. Dofinansowanie pozwoliło na 

organizację „Podsumowania Roku Kulturalnego 2010” w dniu  

27 listopada br. 
* * *  

Gminny Dom Kultury zaprasza do kontaktu za pośrednictwem 

Facebook.com (znajdź nas: Gdk Lipnica Murowana) oraz nasza 
klasa.pl (profil: Gdk Lipnica Murowana).  
 
 

 

Tomasz Gromala 

Wójt Gminy Lipnica Murowana 
 

Józef Radzięta 

Przewodniczący Rady Gminy Lipnica Murowana 


