18:15 - koncert Zespołu “Alfa”;
19:00 - koncert Zespołu „Wasabi”;
20:00 – KONCERT GWIAZDY – ZESPOŁU BRACIA.
Ponadto Gminne Centrum Usług Medycznych w Lisiej
Górze oferował będzie dla wszystkich uczestników
imprezy bezpłatny pomiar poziomu cukru i ciśnienia krwi.
Spotkajmy się w niedzielę 07.08.2016 r. na stadionie
sportowym w Lisiej Górze! Dobra zabawa oraz
niezapomniane
wspomnienia
gwarantowane.
ZAPRASZAMY!

Wójt Gminy Lisia Góra serdecznie zaprasza na II Wielki
Letni Piknik, który odbędzie się 07.08.2016 r. na stadionie
sportowym w Lisiej Górze. W programie wiele atrakcji dla
każdego w tym lot balonem, prezentacja wyprawy husarii
oraz koncert zespołu BRACIA.
Poniżej prezentujemy program imprezy:
14:00 - rozpoczęcie pikniku ;
14:15 - zabawy i konkursy dla najmłodszych między
innymi: malowanie twarzy, pokaz umiejętności psów
policyjnych itp.
(przez całą imprezę będą dostępne zamki dmuchane, kule
wodne i inne atrakcje dla najmłodszych);
15:00 - pokaz Tarnowskiej Konfederacji Motocyklistów
WATAHA;
15:30 - miasteczko rowerowe MORD i miasteczko
strażackie;
16:15 – prezentacja wyprawy husarii – pokaz sztuki
rycerskiej;
17:00 – koncert Zespołu „TheTonacja”;

Dokumentacje techniczne w trakcie realizacji
i wykonane:
1. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy
chodnika przy drodze powiatowej
w miejscowości
Kobierzyn.
2. Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej
nr 1402K w Śmignie.
3. Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 203709K
w miejscowości
Łukowa
wraz
z
elementami
towarzyszącymi.
4. Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Breń.
5. Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Łukowa.
6. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – centrum
Lisiej Góry.
7. Przebudowa linii średniego napięcia na boisku
sportowym przy Szkole Podstawowej w miejscowości
Brzozówka.
8. Budowa odcinka kanalizacji w miejscowości Zaczarnie.
Zadania w trakcie realizacji:
1. Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku
przedszkola z przeznaczeniem rozbudowanej części na
potrzeby żłobka w miejscowości Lisia Góra.
2.
Budowa
kanalizacji
sanitarnej
grawitacyjnociśnieniowej w miejscowości Zaczarnie – ETAP I.
3. Rozbudowa i przebudowa istniejącej remizy OSP
w miejscowości Kobierzyn.
4. Budowa wewnętrznej instalacji c.o. w starej szkole
w miejscowości Pawęzów.
5. Budowa miejsc postojowych w miejscowości Nowe
Żukowice.
6. Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Brniu.
7. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łukowa.
8. Budowa chodnika w Starych Żukowicach przy drodze
powiatowej nr 1371K wraz z miejscami postojowymi ETAP II.

9. Remont budynku Szkoły Podstawowej w Nowych
Żukowicach.
Ogłoszono Przetargi:
1.
Przebudowa drogi nr 203705K w miejscowości
Lisia Góra k/ szkoły.
2.
Przebudowa drogi gminnej – ul. Zagumnie
w miejscowości Lisia Góra.
3.
Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy
Szkole Podstawowej w Śmignie.
4.
Przebudowa i rozbudowa budynku Klubu „Zorza”
w miejscowości Zaczarnie

Segregacja odpadów komunalnych
Urząd Gminy Lisia Góra przypomina właścicielom
nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę
odpadów komunalnych, o obowiązku wywiązywania się
z tej powinności. Na terenie Gminy selektywną zbiórkę
odpadów komunalnych zadeklarowało 93 % właścicieli
nieruchomości. Z przeprowadzonych obserwacji, nasuwa
się wniosek, iż niektórzy mieszkańcy nieprawidłowo
segregują śmieci, bądź zaniechali ich segregacji mimo
złożonej deklaracji o selektywnym zbieraniu odpadów
komunalnych, a przez to ponoszą niższe opłaty niż
powinni, za ich odbiór i zagospodarowanie. Prosimy
zatem mieszkańców o bezwzględne stosowanie się do
zasad segregacji obowiązujących na terenie Gminy Lisia
Góra określonych w ulotce, która doręczona była
w miesiącu grudniu 2015 r. do każdej posesji. Ulotka –
poradnik segregacji śmieci dla mieszkańców Gminy Lisia
Góra dostępna jest także na stronie internetowej Urzędu
Gminy w zakładce „System gospodarowania odpadami”.
Informujemy mieszkańców, że Urząd Gminy wspólnie
z firmą odbierającą odpady rozpoczął kontrolę, która
prowadzona jest w czasie odbioru odpadów zmieszanych
z koszy, czy właściciele nieruchomości, którzy
zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów komunalnych,
przestrzegają jej zasad. W przypadku stwierdzenia, że
odpady komunalne nie są segregowane, mimo
zadeklarowania selektywnej ich zbiórki, w stosunku do
tych
właścicieli
nieruchomości
będzie
wszczęte
postępowanie administracyjne, zakończone wydaniem
decyzji o naliczeniu podwyższonych opłat, jak za odbiór
odpadów niesegregowanych.
Informacja w sprawie gońca
Wójt Gminy informuje, iż od dnia 01.08.2016r.
w miejscowości: Lisia Góra, Śmigno, Łukowa, Kobierzyn,
Breń, Pawęzów, Brzozówka, Zaczarnie od poniedziałku
do piątku w godzinach 14.30 - 18.30 korespondencję
urzędową będzie dostarczał pracownik Urzędu Gminy
Lisia Góra zatrudniony na stanowisku gońca. Ponadto
informujemy, iż goniec w trakcie pracy będzie posiadał
w widocznym miejscu identyfikator.
Krajowej Izby Kominiarzy Oddziała w
przypomina….

Tarnowie

Na prośbę Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy Oddział
w Tarnowie Pana Wiesława Zabawa prezentujemy kilka
najważniejszych zasad bezpieczeństwa związanego
z eksploatacją przewodów kominowych i wentylacyjnych.
Komin jest bardzo istotnym elementem budynku, chociaż
zajmującym tylko niewielką powierzchnię, może też być
niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy
w nieczyszczonym kominie. Temperatura palącej się
sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza.
A taki stan jest znacznym zagrożeniem dla mieszkańców.
Prawidłowo wykonany komin, z certyfikowanych
materiałów, regularnie i właściwie konserwowany, będzie
bezpiecznie służyć przez dziesięciolecia.
Aby tak właśnie było, należy systematycznie, zgodnie
z przepisami, czyścić przewody kominowe od palenisk
opalanych paliwem stałym (węglem, drewnem) co
3 miesiące, gazem lub olejem co 6 miesięcy, a przewody
wentylacyjne raz w roku. Prace te powinien wykonywać
wykwalifikowany kominiarz.
Kontrola przewodów kominowych to kolejny, niezwykle
istotny element bezpiecznego użytkowania kominów.
Powinna zostać przeprowadzona co najmniej raz w roku
przez mistrza kominiarskiego.
Firmy ubezpieczeniowe zdają sobie sprawę, że jednym
z elementów potwierdzających prawidłową eksploatację
budynków jest potwierdzenie wykonania powyższych prac
przez
kominiarza,
posiadającego
odpowiednie
kwalifikacje. Tylko przynależność do krajowej organizacji
branżowej daje gwarancję, że prace będą wykonywane
przez osobę do tego uprawnioną.
Dla zdrowia mieszkańców i ich dobrego samopoczucia
potrzebne jest czyste powietrze i sprawne kominy. A taki
stan osiągniemy poprzez terminowe wykonywanie usług
kominiarskich.
Jednocześnie przypominamy, iż Krajowa Izba Kominiarzy
nadzoruje i rekomenduje kominiarzy, będących jej
członkami, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek
wątpliwości co do danego kominiarza, można wystąpić
z prośbą o jego sprawdzenie w oddziale regionalnym Izby.
Krajowa Izba Kominiarzy
Oddział Regionalny Małopolsko-Podkarpacki,
33-100 Tarnów, ul Ujejskiego 24,
telefon 531-650-650
(źródło: http://izbakominiarzy.pl/)
Wójt Gminy informuje:
Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy
wydanych na olej napędowy używany do produkcji
rolnej powinien zbierać faktury VAT


w terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia
2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od
miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami
VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu
oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do
31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku
określonego na 2016 r.
Limit zwrotu podatku w 2016 r. wynosić będzie:

86,00 zł * ilość ha użytków rolnych
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