Dobudowa przedszkola do istniejącej Szkoły
Podstawowej w miejscowości Kobierzyn.
W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty:
1. Rozbudowa i przebudowa istniejącej remizy OSP
w miejscowości Kobierzyn.
2. Remont Szkoły Podstawowej w Nowych Żukowicach.
3. Budowa chodnika w Starych Żukowicach przy drodze
powiatowej nr 1371K wraz z miejscami postojowymi ETAP II.
4. Przebudowa linii energetycznej w miejscowości
Pawęzów.
5. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy
linii średniego napięcia na boisku sportowym przy
Szkole Podstawowej w miejscowości Brzozówka.
W trakcie przygotowania procedury wyłonienia
wykonawcy:
1. Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci
i młodzieży do szkół na terenie Gminy Lisia Góra
2. Zagospodarowanie
przestrzeni
publicznej
w miejscowości Nowa Jastrząbka dla potrzeb
rekreacyjnych.
3. Zakup umundurowania na potrzeby Ochotniczych
Straży Pożarnych.
4. Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości
Łukowa.
10.

Dokumentacje techniczne wykonane oraz w trakcie
realizacji:
1.
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy
chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości
Kobierzyn.
2.
Przebudowa drogi gminnej nr 203731K, „Nowe
Żukowice- Laski „w miejscowości Stare Żukowice
i Nowe Żukowice .
3.
Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej
nr 1402K w Śmignie.
4.
Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 203709K
wraz z elementami towarzyszącymi w miejscowości
Łukowa.
5.
Przebudowa
drogi
gminnej
nr
203705Kt
w miejscowości Lisia Góra koło Szkoły.
6.
Rozbudowa
budynku
Klubu
Sportowego
w miejscowości Zaczarnie.
7.
Przebudowa drogi gminnej przy ulicy Południowej
w Lisiej Górze.
8.
Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Breń.
9.
Budowa sali gimnastycznej w miejscowości
Łukowa.
10. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej –
centrum Lisiej Góry.
11. Wykonanie projektu boiska sportowego w Śmignie.
12. Przebudowa linii średniego napięcia na boisku
sportowym przy Szkole Podstawowej w miejscowości
Brzozówka.
13. Przebudowa
drogi
gminnej
nr
203718K
w miejscowości Kobierzyn.
Zadania w trakcie realizacji:
1. Bieżąca konserwacja i naprawa dróg gminnych na rok
2016.
2. Cząstkowy remont nawierzchni bitumicznej na drogach
gminnych na rok 2016
3. Konserwacja rowów i odmulanie przepustów przy
drogach gminnych w roku 2016.
4. Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku
przedszkola z przeznaczeniem rozbudowanej części
na potrzeby żłobka w miejscowości Lisia Góra.
5. Konserwacja chodników gminnych na terenie Gminy
Lisia Góra .
6. Przebudowa dróg transportu rolnego w miejscowości
Łukowa.
7. Konserwacja chodników gminnych na terenie Gminy
Lisia Góra .
8. Budowa chodnika przy ul. Rolniczej w miejscowości
Lisia Góra.
9. Budowa
kanalizacji
sanitarnej
grawitacyjno
ciśnieniowej w miejscowości Zaczarnie – odbiór
ścieków przepompownia w Brzozówce – ETAP I.

Informacja Wójta Gminy w sprawie zatwierdzenia
taryfy oraz dopłat do taryfy za zbiorowe
odprowadzanie ścieków
Informuję, iż w związku ze zmianą uchwały
w sprawie zatwierdzenia taryfy oraz dopłat do taryfy za
zbiorowe odprowadzanie ścieków, od dnia 1 kwietnia
2016 roku do 31 marca 2017 roku dopłata określona
w uchwale /1,89 zł do każdego m3/ dotyczyć będzie
wyłącznie osób fizycznych, ZAMELDOWANYCH NA
POBYDT STAŁY na terenie Gminy Lisia Góra. Osoby
mieszkające, a nie zameldowane na terenie Gminy Lisia
Góra w celu uzyskania dopłaty powinny się niezwłocznie
zameldować
Żłobek w Gminie Lisia Góra
Już jesienią tego roku, bezpośrednio przy budynku
Przedszkola w Lisiej Górze powstanie żłobek, którego
budowa rozpoczęła się w maju br. Realizacja tej inwestycji
jest możliwa dzięki uzyskaniu przez Gminę dotacji
w wysokości 560 tysięcy złotych z rządowego programu
„Maluch”. W żłobku znajdzie się miejsce dla 30 maluchów
mieszkających na terenie naszej gminy.

Wypłata stypendium szkolnego
socjalnym oraz zasiłku szkolnego

o

charakterze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisiej
Górze informuje, iż wypłata stypendium szkolnego
o charakterze socjalnym oraz zasiłku szkolnego odbędzie
się we wtorek, 28.06.2016 r. w godz.10:00-13:30.
Warunkiem wypłaty świadczenia, jest okazanie
przy kasie decyzji przyznającej stypendium lub zasiłku
szkolnego.
Po odbiór decyzji należy się zgłaszać do
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisiej
Górze, pok.12 a.
Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego.
Uczniowie
pełnoletni
są
osobistego odbioru stypendium.

zobowiązani

do

Zmiany w Gminnym Centrum Usług Medycznych
w Lisiej Górze
Gminne Centrum Usług Medycznych w Lisiej
Górze od lat świadczy bezpłatne usługi medyczne dla
mieszkańców naszej gminy. W ramach podpisanego
kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia nasi
mieszkańcy mają możliwość korzystania z szerokiej gamy
usług medycznych. Ze względu na specyfikę działalności
GCUM, jego sprawne funkcjonowanie w oparciu o wysoki
poziom świadczonych usług, jako jednostki organizacyjnej
Gminy Lisia Góra jest dla nas priorytetem. Wszelkie
dokonywane zmiany oparte są na gruntownych
i szczegółowych przemyśleniach w trosce o zwiększenie
poziomu świadczonych usług.
W związku z powyższym decyzja Pana dr Józefa
Kogut o rezygnacji z pełnionej do tej pory funkcji dyrektora
placówki, postawiła przed nami zadanie wyboru
odpowiedniego zastępcy, uwzględniając ciągłą potrzebę
podnoszenia poziomu świadczonych w niej usług.
Pełniącym obowiązki dyrektora GCUM został Pan dr
Sławomir Kozioł , który jako wieloletni pracownik GCUM
nie tyle doskonale zna specyfikę jego działania co
rozumie i dostrzega konieczność podnoszenia w nim
standardów. W naszym przekonaniu daje to szanse na
usprawnienie procesu jej funkcjonowania.
Przed nowym zarządzającym stają również
wyzwania związane ze zmianami personalnymi, które
wynikają z faktu, iż grupa lekarzy pracujących dotychczas
w GCUM, postanowiła opuścić ośrodek na rzecz
zakładanej w ramach działalność gospodarczej prywatnej
placówki. Pragniemy zapewnić, że już teraz udało się
skompletować dobrze wykształconą kadrę medyczną
z ogromnym
doświadczeniem,
kwalifikacjami
oraz
zapałem do pracy. Powyższe gwarantuje wszystkim
mieszkańcom naszej gminy dostęp do w pełni
profesjonalnej opieki medycznej.
Należy zaznaczyć, że w tym momencie, wachlarz
oferowanych usług przez Gminne Centrum Medyczne jest
bardzo bogaty, dzięki czemu jego pacjenci nie mają
potrzeby korzystania z prywatnych wizyt lekarskich w celu
właściwej diagnozy lub wykonania specjalistycznych
badań. Nasza placówka medyczna jako wspólne dobro
każdego z mieszkańców gminy dążyła i dąży do pełnienia
swojej roli na najwyższym poziomie. Ośrodek ten jest dla
nas powodem do dumy, a dokonywane w nim zmiany
niewątpliwie zwiększą satysfakcje jego pacjentów.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału
w imprezach organizowanych jeszcze w tym roku na
terenie naszej gminy
Wydarzenie
XXIV
Turniej
Piłkarski o Puchar
Wójta Gminy
II Wakacyjny zlot
Starych
Samochodów
XIII Turniej Piłkarski
o
Puchar
Przechodni
Klubu
Parafii Lisia Góra w
Chicago
Wielki Letni Piknik –
koncert
zespołu
„BRACIA”

Data

Miejsce

26.06.2016 r.

Stadion
sportowy
w Lisiej Górze

0203.07.2016 r.

Stadion
sportowy
w Lisiej Górze

24.07.2016 r.

Stadion
sportowy
w Lisiej Górze

07.08.2016 r.

Stadion
sportowy
w Lisiej Górze

Dożynki Gminne

21.08.2016 r.

Stadion
sportowy
w Lisiej Górze

Dożynki Wiejskie –
3 sołectwa
Kager Terenowiec
Super Rall
Dzień
Edukacji
„Narodowe,
Inauguracja
Roku
Kulturowo
–
Oświatowego
2016/2017
Obchody
98
Rocznicy
Odzyskania
Niepodległości

28.08.2016 r
2-3.09.2016 r.

Lisia Góra - Śmigno

14.10.2016 r.

Gminny
Kultury
Górze

w

Ośrodek
Lisiej

11.11.2016

Gminny
Kultury
Górze

w

Ośrodek
Lisiej
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