ANORAMAfoql
0 00

Cs,

LIPNIC
_et

p

113iuletyn informacyjny Urzedu Gminy Lipnica

styczeri - marzec 2012 r.

Z okazji zbliiajqcych sic ,wiqt Wielkiej Nocy
iyczc wszystkim mieszkancorn grainy
'47

zdrowych, pogodnych i radosnych gwiqt w
rodzinnym gronie.
Niech Zmartwychwstaty Chrystus bcdzie dla 1Prti'
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PIERWSZY ORLIK W GMINIE

JO cieszy i zacheca do gry
Ponad 1,2 min zi koszto- sportu, ktorym zostal Aurewala budowa pierwszego liusz Kosmacifiski. Prowaw gminie Orlika. Zajecia dzi on zajecia z roinymi
na nim jui sie odbywaja.
grupami wiekowymi. - Poki
W czerwcu czekajg nos
co sq to gry i zabawy ruchoemocje zwivane z Mistrzowe. 0 tej porze roku trudno

stwami Europy

zrobi sig cieplej chgtnych
bgdzie jeszcze wigcej. Moina wtedy pomysclee nie tylko

o zajgciach, ale rowniei
imprezach sportowych - do-

daje. W planach jest m.in.

w pike noinej.
Na gruncie lokalnym

nie

mniejsze towarzysz4 rozgrywkom Gminnego
Klubu Sportowego
Lipniczanka Lipnica.
Teraz oni, a takie
wszyscy Pierwszy w gminie Lipnica Orlik zacheca do odwiedzin
mieszkancy
gminy,

mon

pilkarski turniej orlikowy,

a take podob-

ny w koszykowke i tenisa
ziemnego.
Stadion jest
oswietlony,

murawa

a
za-

chgca do grania.

Teraz

czekamy jedynie na cieplej-

by na dworze spgdzae caly sze dni - zacheca A.
swoje umiejetnoici doskodzien - mowi A. Kosmaciti- Kosmacifiski.
nalie na Orliku. Nie chodzi
ski. Duio wiekszym zainteSama budowa to jednak
to bynajmniej jedynie o pilresowaniem cieszy sic nie koniec prac jakie przeke noin4. Dla chetnych
stadion u starszych. Pojawi- widziano na Orliku. Na kochc4cych aktywnie spedzie
li sic jui pierwsi chetni do lejne przeznaczono 50 tys.
sw6j wolny czas do dyspogry w tenisa ziemnego czy A Wykorzystane zostan4
zycji jest m.in. boisko do
amatorska druiyna pilkar- m.in. na zagospodarowanie
gry w koszykowke czy teniska. To grupa starszej mio- terenu wok& budynkow, a
sa ziemnego.
dzieiy, ktora miedzy sob4 take na wykonczenie poOd marca gmina zatrudrozgrywa mecze pilkarskie. mieszczen magazynowych
nila rowniei animatora
- Mam nadziejg, ie kiedy i garaiow.
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PROGRAM KOMPLEKSOWEJ REDUKCJI CIEKOW

Rekordowe dofinansowanie
Ponad 7,5 min zl otrzyma mach
gmina Lipnica na skanali- podkczozowanie wsi Gliina Wiel- nych zokiego i Borzyszkowych.
To najwicksza jednorazo- stanie ok.
wa
dotacja
spoirod 135 gowszystkich dotad otrzyma- spodarstw
';1'144MMVA'
nych.
z blisko
lii
Program redukcji icie- 500 osokow w naszej gminie jut od bami. Podobrych kilku lat stanowi loionych
N.,
priorytet w§rod inwestycji zostanie W ubieglym roku zakoficzono budowe kanalizacji
i Prqdzonie. Za dwa lata ruszq pra
przez ni4 realizowanych. Po 14,2 km ErhOstrowitem
Onie Wielkim i Borzyszkowych.
zakoliczonej w ubieglym ro- sieci oraz nieco ponad 3 km gmmnej inwes cji hest
ku budowie kanalizacji w samych przykczy. Poza przede wszystkim poprawa
bytowych
miejscowo§ciach Ostrowite wspomnianymi wioskami wanmkow
mieszkaticow,
a
take
jakoi Prqdzona, opracowany zo- skanalizowany zostanie rowstal plan wlqczenia do gmin- niei teren nad Jeziorem Bo- ici w6d powierzchniowych
i gruntowych. Ograniczone
nej sieci wsi Borzyszkowy i rzyszkowskim.
Gli§no Wielkie. W jego raCelem tej priorytetowej w ten sposob zostanie row-

I

W Brzeinie bezpieczniej

niei ich zanieczyszczenie.
Koszt calej inwestycji to

ponad 13 min zl. Gmina

Do tej pory niezaleinie od

kg autobusowq. Odgrodzono podpisala jui umowe na jej
pogody dzieci ze szkoly w j4 take od terenu placowki dofmansowanie w wysokoBrzeinie Szlacheckim na au- dydaktycznej. Poza tym wy- ici ponad 7,5 min zl. Jest to

tobus musialy chodzie do budowano rowniei chodnik 60% kosztow calego prowioski. Teraz sic to zmienilo.

wzdlui zatoczki,

a take

jektu. Dzicki niemu gminna

W trosce o bezpieczen- miejsca parkingowe dla ro- siee kanalizacyjna obejmie
stwo najmlodszych wybudo- dzicow, ktorzy sami odbiera- w sumie 2 274 mieszkatiwano nieopodal szkoly w jq dzieci. Koszt inwestycji cow. Realizacja planowana
Brzeinie Szlacheckimzatocz-

wyniosl 50 tys. zl.

jest na lata 2014-2015.
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W OSUSZNICY

Poplynie lepsza woda

Bliiej prawa"
Jui od kilku miesiecy moi-

W Osusznicy mieszkaricy gminy podkczono ich oraz na w naszej gminie skorzynarzekali na zitt jakoiE biurowiec nadleinictwa do sta6 z bezplatnych porad
wody. Teraz podtqczeni
gminnej sieci wodoci4go- prawnych. Udzielane sq raz

zostali do gminnej sieci

wodocicigowej.
Do
niedawna czeie
mieszkaricow Osusmicy ko-

wej. 14cmy koszt inwestycji to 60 tys. A Nieco

ponad 44 tys. przekazalo

rzystala z ujecia wody nale- Nadleinictwo Osusznica.
24cego do miejscowego
nadleinictwa. Nie byla ona

jednak najlepszej jakoici.
Pojawily sic skargi na jej
wlaiciwoici. Niekt6rzy do
celow spoiywczych kupo-

Do pracownika pelnigcego

dykur moina zglaszao sic
praktycznie ze wszelkiego ro-

dzaju sprawami. Poczqwszy
od egzekwowania alimentow,
przez prawo konsumenta, zasady dziedziczenia, na mobbingu koticzqc. Na spotkaniu

moina takie uzyskao informacje jak poprawnie napisao
roinego rodzaju pisma urzedowe. Przed pierwszq wizyt4
najlepiej uporzgdkowao fakty,

wali wode w sklepach.
Wspolnymi silami Nadleinictwa Osusznica, a takie

Sprzet i kruszywo na drogi
Wyloniono firing do-

w miesiqcu.

Jekeli jednak potrzeby

przypomnieo sobie jak najwiecej

szczegolow

danej

sprawy, a takie zgromadzio

oryginaly lub kopie dokustarczaj4c4 kruszywo na okak4 sic wieksze doku- mentow jej dotyczqcych.
remonty drug w gminie piona zostanie brakujva Znacznie ulatwi to poiniej

Lipnica. Najkorzystniej- Hoge.
szq oferte przedstawil zaDo ekipy remontujgcej

klad Lafarge, ktory jest drogi trafi takke nowy
najwiekszq w naszym re- sprzet. W ciggu miesiva
gionie kopalniq. Za suing zostanie ogloszony prze-

nieco ponad 114 tys. zl targ na zakup walca i
dostarczy 3000 ton tlucz- rowniarki. Dzieki temu
nia, ktory jest przeznaczo- dokonane naprawy beck
ny na caly obecny rok. trwalsze.

rozmowe na jej temat. Warto
rowniei umowio sic na wizyte pod nr. tel. (59) 307-00-10.
Pozwoli to nie tylko nam lepiej przygotowao sic do spotkania.

W Lipnicy z porady prawnej bedzie moina skorzysta6
12.04. i 17.05.
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FERIE W GMINIE

Zima Muminkow" i bezpieczny Internet
Zajecia m.in. sportowe, ta- nicy, ktora czytala
neczne, a takie plastyczne Zimg Muminkow".
czekaly na dzieci podczas Najmlodsi nastgpnie
tegorocznych ferii. Zorganizowata je Biblioteka Pu- namalowali wlasne

bliczna w Lipnicy wraz z wyobra2enie o tej
filiami w Brzeinie Szlacheckim i Borowym Mlynie.

mroinej porze roku.

Dla uczniow szkol
W ferie w Bibliotece Pu- podstawowych,

blicznej na najmlodszych gimnazjow i ponadczekala moc atrakcji. Odby- gimnazjalnych
ly sic zawody sportowe. przygotowano kurs e-leamin- W-VI - Weronika Rymon
gimnazjum - KryWirod konkurencji pojawil gowy dotyczqcy bezpieczenstian
Rymon
Lipinski, dorosic m.in. slalom, bieg z balo- stwa w intemecie.
Bogdan
Rymon
nem czy pileczk4 pingponW czasie ferii rozegrano

gow4. Dodatkowo dzieci tumiej w szachy i warcaby.

Z kolei w turnieju
warcabowym najlepszymi
okazali sic: w kategorii klas
I-III - Krzysztof Wantoch

uczestniczyly rownie2 w za- W pierwszym z nich wziglo
jeciach tanecznych. Piekn4 udzial 26 osob. Zwycigzcami
dykcje zaprezentowala dy- okazali sig: w kategorii
Rekowski, W-VI - Bartosz
rektor Zespolu Szkol w Lip- Krzysztof Wnuk Wnuk - Lipinski, natoo librowym
Brzeinie Szlach
przyszedt cza

miast
klas

wirod uczniow
gimnazjalnych

pierwsze miejsce zajql
a Lipnicg. Od poczqtku marca odby- Krystian Rymon
ajg sig tam zajgcia ski.
Zajgcia zorganizowaania. Podobnie jak
oprzednie i ten pro- ne przez gminng biblioadzi Anna Balce- teke wspomogla swoimi
rzak, instruktorka do irodkami Gminna Kow ramach kursu goto-

spraw

gospodarstwa

domowego, z wielo- misja Rozwigzywania
letnim dogwiadcze- Problemow Alkoholotem zawodowym.
wych.
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WAZNIEJSZE WYDATKI Z BUDZETU
GMINY W 2011 r.
Lp.
1.

Dzial

Kwota (zi)

transport ilqczno§e
administracja

I

620 496,61

publiczna

(realizacja zadari zleconych utrzymanie USC, zatrudnienie
2 pracownikow interwencyjnych;
'

utrzymanie urzcdu, Rady Grai-

2 935 301,81

ny, realizacja funduszu soleckiego, promocja, organizacja
Spisu Powszechnego)
3
'

bezpieczeristwo publiczne i
ochrona przeciwpozarowa

4. o§wiata i wychowanie

240 351,47
7 621 228,76

60 256,79

5. ochrona zdrowia
6. pomoc spoleczna

2 842 862,89

7 kultura i ochrona dziedzictwa

757 64441

narodowego
kultura fizyczna i sport
gospodarka komunalna i
ochrona §rodowiska
10. gospodarka mieszkaniowa
8.

ii

rolcyzy)
nictwo (w tym wyplata tzw.
'

ak

1

662 646,99

3

468 312,24
132 262,73

994 043,00

W ramach wyZej wymienionych wydatkow na inwestycje przeznaczono 6 009 564,00.
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

7

Panorama Lipnicka I styczeil - marzec 2012 r.

GMINA LIPNICA W LICZBACH
(stan na 31.12.2011 r.)
2009

2010

2011

urodzenia

71

58

73

mal2eristwa

93

65

66

zgony

36

42

32

jubileusz 50-lecia
po2ycia mal2eriskiego

5 par

7 par

7 par

jubileusz 55-lecia
po2ycia mal2eriskiego

4 pary

3 pary

3 pary

-

-

jubileusz 68-lecia
po2ycia maaeriskiego
naj starszy mieszkaniec

mieszkaticy gminy
(ogolem)
pow. gminy
obszary le§ne

1 para

99 lat
5 180

5 204

5 226

309,57 km2
52%
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W OSRODKU ZDROWIA

Klopoty z dentystq rozwigzane
Problem opieki stomatologicznej
niejednokrotnie
poruszany byt podczas sesji Rady Gminy. Jego roz-

Wyniki zai ogloszone zostar-14 12.04. - Jestem docjentow poki co przyjmuje brej myscli. NFZ rowniei
wiqzanie jest jui coraz jednak tylko prywatnie. chce jak najszybciej zaJut wkrotce sic to zmieni. pewnie mieszkaticom pinbliiej.
Narodowy
Fundusz Zdro- ny opieky stomatologicznq
Problem opieki dentystycznej nie jeden raz poja- wia oglosil bowiem kon- - m6wi Alicja Diak6wstomatologiem zostala Ali-

cja Diak6w-Fabczak. Pa-

na
opieke Fabczak. Jekli NFZ wywial sic podczas obrad kurs
stomatologiczn4
w
gminie
bierze jej oferty, to od
Rady GI-luny. Od lutego teLipnica.
Swoje
oferty
moZ1.05. pacjenci bed4 przyjgo roku w oirodku zdrowia
na bylo skladae do 22.03. mowani na Kase Chorych.

W TROSCE 0 RODOWISKO

Oszczedne grzanie
Jak zaoszczgdziE na ogrze-

waniu? To pytanie wielu
spgdza sen z powiek. ByE
mole jakimi rozwiqzaniem
sq kolektory stoneczne.

W numerze Inecim Panoramy (lipiec-wrzesith 2011)
szerzej pisaligmy o moZliwogci pozyskiwania energii wlagnie z solarow. Wykorzystujg
one promieniowanie slonecz-

ne docierajgce na Ziemig i
przetwarzajg jg na energig,
ktora mote sluiy6 do pod-

kowe Zrodlo ogrzewania
mieszkania. Przy instalacji solarow nie musimy ponosie ca-

lego kosztu sami. 0 dotacjg
mokmy zwrocie sic do Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska
i
Gospodarki Wodnej.
Udziela on 45% zwrotu kredytu zaciggnigte-

go na ten cel. By go
otrzymae kaZdy musi

sic o niego ubiegae
indywidualnie.
Szczegolowe infor-

macje mokmy uzy-

Kolektory sloneczne to jedna z form wy- skao dzwoni4c na nr
grzania wody lub jako dodat- korzystywania energii z przyrody.
j

tel. 695-125-122.
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UCHWALY RADY GMINY
grudzieri 2011 - marzec 2012
Lp.

Data

Nr uchwaly

Dotyczy

1.

29.12.

XVII/84/11

zmiany uchwaly o wysokoki
dziennej stawki i poboru ()platy
targowej

2.

29.12.

XVII/85/11

zmiany uchwaly przyjmujqcej
program i tryb wspolpracy
Gminy Lipnica z organizacjami
pozarz4dowymi oraz podmiotami prowadz4cymi dzialalno§e

poZytku publicznego na rok
2012

3.

29.12.

XVII/89/11

przyjecia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnica
na lata 2012-2026

4.

27.01.

XVII/90/11

uchwalenia budietu gminy Lipnica na rok 2012

zaci4gniecia kredytu dlugoter5.

27.01.

XVIIU91/11

minowego z przeznaczeniem
na finansowanie planowanego
deficytu budietu oraz splate
wcze§niej zaci4gnietych zobo-

wivaii
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Data

Dotyczy

Nr uchwaly

6.

27.01.

przyjecia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiqzywania
XVIII/93/11
Problemow Alkoholowych
Gminy Lipnica na rok 2012

7.

27.01.

XVIII/94/11

8.

27.01.

XVIII/95/11

przyjecia Gminnego Programu
Przeciwdzialania Przemocy w
Rodzinie na lata 2012-2016
uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
§ciekow

9.

27.01.

10.

9.03.

zatwierdzenia rocznych planow
XVIII/96/11 pracy stalych komisji Rady
Gminy w Lipnicy na 2012 rok

XDC/98/11

wniosku o zniesienie nazwy
miejscowo§ci Buksewo jako
cze§ci wsi Upilka

Poza wymienionymi wy2ej uchwalami Rada Gminy od 25.11. do 9.03.
podjela jeszcze 21 innych. Wszystkie sq. dostepne na stronie Urzedu Gminy (www.bip.lipnica.pl).
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KALENDARZ IMPREZ NA 2012 r.
Lp.

Data

1.

1.05.

2.

3.05.

Nazwa imprezy (program)
Biegi przelajowe z cyklu
CROSS FESTIWAL

Festyn 3. Maja (wystepy artystyczne, zawody soleckie, zespoly taneczne

i

muzyczne,

Miejsce
Lipnica, jez.
Gleboczek

Lipnica

mala gastronomia, zabawa taneczna);

3.

27.05.

Festyn Rodzinny (wystepy artystyczne, zawody sprawno§ciowe
dla dzieci i doroslych, zaplecze
gastronomiczne, zabawa tanecz-

Borowy Mlyn

na);

4.

3.06.

5.

24.06.

6.

4.08.

Gminny Przeglqd Tworczoki

Brzano

Kaszubskiej (wystepy artystyczne, zabawa taneczna);

Szlacheckie
(szkola)

Noc Swietojariska

Lipnica, jez.
Lipionek

Festyn Rodzinny (wystep kabaretu, loteria fantowa, dmuchana
zjeklialnia, konkursy i zabawy
dla dzieci i doroslych, zaplecze
gastronomiczne, zabawa tanecz-

Wojsk

na);

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
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Lp.

Data

7.

5.08.

Nazwa imprezy (program)

Miej sce

Biesiada Kaszubska (konkursy,
zabawy dla dzieci i doroslych, Borowy Mlyn, jez.
zaplecze gastronomiczne, wysteGwiazda
py zespolow, zabawa taneczna);
Gminne (uroczysta
msza WT., wystepy artystyczne,
Do2ynki

9.09.

8.

mala gastronomia, zabawa ta-

Lipnica

neczna, inne atrakcje i pokazy);

Uroczystoki rocznicowe odsieczy wiederiskiej (uroczysta msza
WT., inscenizacje
historyczne,

wystepy artystyczne, mala ga-

16.09.

9.

zabawa

stronomia,

taneczna,

Brze2no
Szlacheckie

wystep artysty lub zespolu muzycznego);

10.

Kiermasz Swiateczny (przeglad
zespolow koledniczych, sprzeda2 artykulow §wiatecznych,
atrakcje dla dzieci, mala gastro-

9.12.

Lipnica

nomia);

.

.

Urzqd Gminy Lipnica

-
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