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KOMUNIKATY URZĘDU GMINY 
Umowa na budowę przedszkola i gimnazjum  

w Lipnicy Murowanej podpisana! 
 

4 czerwca Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 
Stanisław Sorys i Wójt Gminy Lipnica Murowana Tomasz 
Gromala dokonali uroczystego podpisania umowy 
o dofinansowanie zadania budowy przedszkola i gimnazjum 
w Lipnicy Murowanej. 
To bardzo ważne dla lipnickiego samorządu wydarzenie 
sfinalizowało ponad półroczną pracę nad aktualizacją 
wniosku, rozpoczętą tuż po podjęciu przez Zarząd 
Województwa w dniu 27 września 2011 roku uchwały, 
dzięki której gmina otrzyma na to zadanie ok. 2 mln 800 
tysięcy złotych dotacji. Wartość całego zadania przekracza 
kwotę 4 milionów złotych. Dofinansowanie projektu 
„Budowa budynku przedszkola oraz gimnazjum wraz  
z przewiązką łączącą Zespół Szkół oraz infrastrukturą 
techniczną w Lipnicy Murowanej” zostało przyznane  
w ramach Osi Priorytetowej 6 - Spójność 
Międzyregionalna, Działanie 6.2B Infrastruktura Społeczna, 
w tym edukacyjna i sportowa, Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.  
Dzięki wprowadzonym zmianom w projekcie oraz we 
wniosku aplikacyjnym, które w pełni zostały zaakceptowane 
przez Zarząd Województwa, uda nam się rozwiązać dwa 
poważne problemy. Do końca 2013 roku w obecnym 
budynku przedszkola, SANEPID warunkowo do użytku 
dopuścił kuchnie i stołówkę. Jeszcze w poprzedniej kadencji 
zamknięty został budynek gimnazjum a warunki w jakich 
obecnie uczy się lipnicka młodzież oraz dzieci przedszkolne, 
daleko odbiegają od obowiązujących standardów. Jestem 
przekonany, że dzisiejsze wydarzenie poprawi nastroje 
dzieci i ich rodziców, a za ok. 2 lata pozwoli na naukę  
i zabawę w nowoczesnych oraz komfortowych warunkach. 
Szczególne podziękowania kieruję do Zarządu 
Województwa za przyznanie dofinansowania oraz 
akceptację postulowanych przez nas zmian w zakresie 
rzeczowym i finansowym, co zostało wyrażone w przyjętych 
uchwałach Zarządu z dnia 1 grudnia 2011 roku oraz  
27 kwietnia 2012 roku. Dziękuję radnym obecnej kadencji, 
szczególnie tym, którzy nie tracili wiary w możliwość 
pozyskania dotacji w trudnym momencie, gdy zapadła 
decyzja o rezygnacji z rozpoczęcia inwestycji.  
W poprzedniej kadencji starania o uzyskanie dotacji 
zakończyły się fiaskiem a inwestycja miała być realizowana 
w 100% z kredytu, na co Gmina nie mogła sobie pozwolić. 
Cieszymy się wspólnie, że jedno z największych zobowiązań 
jakie wzięliśmy na swoje barki wchodzi w zaawansowaną 
fazę realizacji.” mówił Wójt Gminy Tomasz Gromala. 
 

Spotkanie z przedsiębiorcami 
Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej wspólnie   
z Powiatowym Urzędem Pracy w Bochni  
organizują dla  przedsiębiorców i pracodawców  spotkanie 

informacyjno-promocyjne, które odbędzie się w dniu  
29 czerwca 2012 r sali Gminnego Domu Kultury w Lipnicy 
Murowanej o godz. 10-tej 
 

Prawie 35 tysięcy złotych z województwa  
na remont remizy OSP w Lipnicy Dolnej 

Projekt na remont remizy OSP w Lipnicy Dolnej uzyskał 
akceptację Komisji Konkursowej i 6 czerwca Sejmik 
Województwa podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji 
dla gmin na realizację prac budowlano-remontowych  
w remizach strażackich z terenu województwa 
małopolskiego. W kwietniu tego roku gmina Lipnica 
Murowana złożyła wniosek, przygotowany przez 
pracowników urzędu, w ramach konkursu „Małopolskie 
Remizy 2012”. Zakres robót obejmuje w szczególności 
wykonanie prac związanych z wymianą stolarki okiennej, 
wymianą bram garażowych, dociepleniem ścian. Wykonane 
będą także roboty związane z instalacją centralnego 
ogrzewania, remontem instalacji elektrycznej oraz szereg 
prac wewnętrznych. Remont powinien być zakończony do 
końca września. Wysokość uzyskanego dofinansowania, 
stanowiącego 50% wartości robót to 34 692 zł. Maksymalna 
kwota jaką można było uzyskać w tym roku wynosiła  
35 tysięcy zł. Program „Małopolskie Remizy” realizowany 
jest przez województwo małopolskie od 2009 roku,  
w ramach tego konkursu nasza gmina po raz pierwszy 
otrzymała dofinansowanie.  
 

Nauka pływania z dotacją Ministerstwa Sportu  
i Turystyki oraz Gminy Lipnica Murowana  

Rozpoczął się cykl zajęć z nauki pływania skierowany do 
dzieci ze szkół podstawowych z Lipnicy Murowanej 
i Rajbrotu. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych 
instruktorów ze Stowarzyszenia Sportowego „Wodnik”, 
które otrzymało na ten cel dotację z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki oraz Gminy Lipnica Murowana. W ramach 
projektu pn. „Mały WODNIK umie pływać!” zapewniony 
jest dowóz dzieci na pływalnie, wejście na basen, 
instruktorzy pływania, sprzęt do nauki pływania oraz opieka 
nauczyciela. Wszystkie działania świadczone są 
nieodpłatnie, koszty pokrywane są w ramach pozyskanych 
dotacji. Dzięki temu działaniu dla dzieci z terenu Gminy, 
które nie mają możliwości uczestnictwa i korzystania z tej 
formy zajęć, ze względu na oddalenie krytej pływalni od 
miejsca zamieszkania, otwiera się możliwość nauki 
pływania i aktywnego spędzania wolnego czasu. Projekt 
będzie realizowany od maja do listopada tego roku, zajęcia 
będą odbywać się raz w tygodniu dla 30 osobowej grupy  
z każdej szkoły za wyłączeniem okresu wakacyjnego. 
Zajęcia skierowane są przede wszystkim do uczniów klas 
IV szkół podstawowych. Wartość projektu to 19 600 zł, 
15 000 zł. to dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki 
oraz 4600 zł. z Gminy Lipnica Murowana, która od tego 
roku szkolnego realizuje także wyjazdy w ramach własnego 
programu profilaktycznego skierowanego do dzieci z klas  
I-III, ukierunkowanego na zabawę i adaptację do warunków 
wodnych co stanowi bazę do dalszej nauki pływania.  

  

     BEZPŁATNY INFORMATOR SAMORZĄDOWY GMINY LIPNICA MUROWANA 

NR 7/2012/CZERWIEC/ www.lipnicamurowana.pl  



 Zaprasza my na s tronę  www. lipnicamurowana.pl  –  bieżące  informacje  nt .  wydar zeń w Gminie Lipnica Murowana.  
 

 

 

Święto Truskawki 
Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej serdecznie 
zaprasza na Święto Truskawki w Rajbrocie, które odbędzie 
się 10 czerwca 2012 r. W programie min. liczne atrakcje 
dla dzieci, występ artystyczny przedszkolaków z Rajbrotu 
oraz Lipnicy Murowanej, Pokaz Mody młodzieży z ZS  
w Rajbrocie, występ Zespołu „Raj”, Orkiestry Dętej  
z Rajbrotu, Kapeli „Brynioki” z Łososiny Dolnej, a także 
zabawa taneczna z Zespołem Dziki Band. Rozpoczęcie 
imprezy o godz. 16.00. 
 

Dowóz dzieci w Rajbrocie 
Od 1 września Gmina będzie organizować dowóz dzieci do 
Przedszkola i Zespołu Szkół w Rajbrocie. Szczegółowe 
informacje będą podane przed rozpoczęciem roku 
szkolnego 2012/2013. 
 

Nadajnik telefonii komórkowej 
Informujemy, że komunikat w sprawie przygotowania 
inwestycji związanej z budową nadajnika telefonii 
komórkowej w Rajbrocie zamieszczony jest na stronie 
gminy – www.lipnicamurowana.pl. 
 

Zbiórka sprzętu elektrycznego i opon 
Urząd Gminy w  Lipnicy Murowanej informuje, że w dniu 
13 czerwca 2012r (środa) odbędzie się bezpłatna zbiórka 
zużytych opon samochodowych (osobowych, ciężarowych 
oraz maszyn rolniczych). Opony należy  składać przez cały 
dzień na parkingach:  
- przy boisku sportowym w Lipnicy Dolnej, 
- przy Wiejskim  Domu Ludowym w Rajbrocie, 
- przy Wiejskim Domu Ludowym w Lipnicy Górnej (górny 
parking), 
- przy Ośrodku Edukacji w Borównej. 
Odbiór opon przez specjalistyczną firmę nastąpi  w dniu  
14 czerwca 2012r.  

* 
Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej zawiadamia, że w dniu 
20 czerwca 2012r. (środa)  odbędzie się bezpłatna zbiórka 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(komputery, telewizory, pralki, lodówki, itp.). Sprzęt należy 
wystawić przy drogach dojazdowych do godziny 8.00 . 
 

KOMUNIKATY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
Przedszkole w Lipnicy Murowanej 

W czerwcu odbędą się następujące uroczystości: 
19.06.2012 - Ognisko pożegnalne dla dzieci sześcioletnich 
oraz ich rodziców, których serdecznie zapraszamy. 
29.06.2012 - Uroczyste zakończenie Roku Przedszkolnego. 

Zespół Szkół w Lipnicy Murowanej 
Tradycyjnie w czerwcu odbędzie się bieg o Puchar Wójta 
Gminy Lipnica Murowana. Mogą w nim brać udział 
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z Lipnicy 
Murowanej i Rajbrotu. Dla zwycięzców w każdej kategorii 
przeznaczono piłki, medale a także podarunki jako nagrody 
pocieszenia.  

* 
Oprócz aktywności fizycznej, którą preferują nasi 
uczniowie w Szkole Podstawowej w Lipnicy Murowanej 
odbędzie się etap konkursu matematycznego dla klas IV-VI 
„Mistrz Matematyki”. Ważnym jest by szkoła rozwijała  
w uczniach zamiłowania i talenty do przedmiotów  ścisłych, 

dając tym samym mocne podstawy do kształcenia młodych 
ludzi w tym kierunku.  

* 
29 czerwca zaplanowano uroczystość zakończenia roku 
szkolnego 2011/2012. O godz. 9.00 rozpocznie się msza św. 
na którą zapraszamy uczniów, nauczycieli i rodziców, a od 
godz. 10.00 w budynku szkoły Dyrekcja i wychowawcy 
pożegnają trzecioklasistów i wręczą wszystkim świadectwa 
oraz wyróżnienia i nagrody. 

Przedszkole w Rajbrocie 
Dzień Dziecka nasze przedszkolaki spędzą w Sądeckim 
Parku Etnograficznym, gdzie zwiedzą Miasteczko 
Galicyjskie oraz obejrzą w kinie  "Sokół" film "Goryl 
Śnieżek w Barcelonie".  

* 
Zapraszamy na dni otwarte do naszego przedszkola dzieci 
zapisane na rok szkolny 2012/2013. Odbędą się one 14 i 15 
czerwca w godz. 9.30 - 11.30.  

* 
Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się 29.06.  
po mszy św. 

Zespół Szkół w Rajbrocie 
W dniach od 18. do 22. czerwca zostanie zorganizowany 
przez pedagoga szkolnego     ,,Tydzień Uprzejmości”, a od 
25. do 28. czerwca „ Tydzień Profilaktyki”. 

* 
12 czerwca 2012 roku już po raz ósmy uczniowie  
i nauczyciele PSP im. Jana Pawła II wezmą udział  
w diecezjalnym spotkaniu szkół, które odbędzie się na 
Sądecczyźnie przy Ołtarzu Papieskim. 

* 
29. czerwca o godz. 8.00 - w kościele parafialnym  
w Rajbrocie odbędzie się Msza św., którą rozpoczniemy 
uroczystość zakończenia roku szkolnego 2011/2012.  
 

Gminny Dom Kultury 
Gminny Dom Kultury przypomina o Konkursie 
Fotograficznym „Palmowa Lipnica”. Na uczestników 
czekają nagrody finansowe i rzeczowe, a także pobyt  
w jednym z pensjonatów w Lipnicy. Wszelkie informacje 
dotyczące konkursu oraz regulamin i karta zgłoszenia 
dostępne w Gminnym Domu Kultury w Lipnicy 
Murowanej, tel. (14) 6852108, e-mail: 
kulturalipnica@wp.pl Na zdjęcia czekamy do 15 czerwca. 

Ośrodek Zdrowia w Lipnicy Murowanej 
W dniu 2 lipca 2012 r. (poniedziałek) w Ośrodku Zdrowia 
w Lipnicy Murowanej oraz w Ośrodku Zdrowia  
w Rajbrocie odbędą się następujące badania: 
- Badanie gęstości kości w kierunku osteoporozy, 
- Badanie (USG) stawów i tarczycy, 
- Badanie zatok, 
- Badanie Dopplerowskie kończyn dolnych oraz tętnic 
szyjnych, kręgowych. 
Zapisy w Rejestracji Ośrodków Zdrowia oraz telefonicznie: 
Lipnica Murowana - 14/68-52-628, Rajbrot - 14/68-52-999. 
 

Tomasz Gromala 
Wójt Gminy Lipnica Murowana 

 

Józef Radzięta 
Przewodniczący Rady Gminy Lipnica Murowana 

 


