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został nagrodzony 2 wyróżnieniami - Jury dziecięcego
i Jury profesjonalnego. Gratulujemy !!!

30.05.2008 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Majdanie
Królewskim odbył się VIII Powiatowy Festiwal Piosenki
Młodzieżowo – Turystycznej „MEDUZA 2008”,
w którym występowało 17 solistów i 15 zespołów w trzech
kategoriach wiekowych. I miejsce w trzeciej kategorii
wiekowej (gimnazja) jury przyznało Zespołowi
wokalnemu z Gimnazjum Publicznego w Niwiskach,

Spektakl "O niescensliwej księznicce Mazence"

Konkurs, konkurs, konkurs
Wójt Gminy Niwiska ogłasza II edycję konkursu pod
nazwą:

„Najbardziej zadbana zagroda wiejska”
na terenie gminy Niwiska w 2008r.

w skład którego wchodzili: Katarzyna Górka, Marika
Frankiewicz, Agnieszka Zielińska, Patryk Łakomy.
Przygotowaniem zespołu zajmowała się Pani Sylwia
Opalińska – Starzec, nauczyciel muzyki tejże placówki.
Nagrodą za zwycięstwo jest 2-dniowa wycieczka
turystyczna w Góry Stołowe ufundowana przez Wójta
Gminy Majdan Królewski.

Regulamin konkursu oraz szczegółowe kryteria oceny
i punktacji stanowią załącznik do w/w zarządzenia.
Konkurs zostanie przeprowadzony w II kategoriach:
I - najbardziej zadbane gospodarstwo rolne
II - najbardziej zadbana nieruchomość
Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny
zgłosić w Sekretariacie Urzędu Gminy pisemną
deklarację udziału w terminie do 31 lipca 2008r.
(wzór do pobrania na stronie internetowej www.niwiska.pl
lub w pokoju UG Nr 18)
Ocena zgłoszonych gospodarstw i nieruchomości przez
powołaną w tym celu komisję odbędzie się w sierpniu br.
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi
na dożynkach.

"Kleksik" wyróżniony
W dniach 30-31 maja teatrzyk "Kleksik" z Przyłęka
prowadzony przez Ewę Kubik, działający pod patronatem
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Niwiskach
wziął udział w XXXVII Podkarpackim Przeglądzie
Teatrów
Dziecięcych
Strzyżów
2008.
Zespół
zaprezentował 2 sztuki "O niescensliwej księznicce
Mazence" - żywy plan i spektakl lalkowy "Wyścig Zająca
z Jeżem". Spektakl "O niescensliwej księznicce Mazence"

W kategorii I wysokość nagród wynosi:
a) za zajęcie I miejsca –
1.100,00 zł
b) za zajęcie II miejsca –
900,00 zł
c) za zajęcie III miejsca –
800,00 zł
W kategorii II wysokość nagród wynosi:
a) za zajęcie I miejsca – 500,00 zł
b) za zajęcie II miejsca – 400,00 zł
c) za zajęcie III miejsca – 300,00 zł

Drugi rok z patronem

UWAGA! W konkursie nie mogą brać udziału osoby,
których obiekty zostały nagrodzone w roku ubiegłym.

Uroczysty nastrój, galowe stroje, kwiaty, nawet hałas na
korytarzach inny niż zwykle...
To już dwa lata razem. Dnia 3 czerwca 2008 roku
społeczność Szkoły Podstawowej w Hucisku świętowała
rocznicę nadania jej imienia Kardynała Stefana
Wyszyńskiego. Uroczystość rozpoczęła się w kościele
parafialnym w Niwiskach. Mszę św. celebrował ks. Piotr
Nowakiewicz. Uczestniczyli w niej uczniowie szkoły
z pocztem sztandarowym, nauczyciele na czele
z p. dyrektor Krystyną Piątkowską oraz rodzice. Obecna
była
również
p.
wójt
–
Elżbieta
Wróbel.
W wygłoszonej homilii ks. Piotr zwrócił uwagę na
wspaniały przykład, jaki swoim życiem dał Polakom nasz
Patron. Podkreślił niezwykłe cechy osobowości
Kardynała, nazywanego Prymasem Tysiąclecia, które
przesądziły o jego wielkości jako człowieka i jako
Prymasa Polski. Dalsza część uroczystości odbyła się
w budynku szkolnym. Dyrektor Krystyna Piątkowska
w swoim wystąpieniu wyraziła przekonanie, że osoba
Patrona w szczególny sposób jednoczy szkolną
społeczność, a poznawanie jego życia i działalności
pozwala nam lepiej rozumieć trudne czasy, w których żył
i wartości, którymi się kierował ten wielki Polak.
Część artystyczną przygotowaną przez p. M. Woźniaka,
poświęcono Osobie Patrona.
„Walczył o honor i miłość bliźniego, godność człowieka,
prawo do życia.
A dobro niósł nawet nieprzyjaciołom swoim” przypomnieli uczniowie.
„ Na drodze cnoty i uczciwości może kiedyś Kardynale
Ciebie dościgniemy” – obiecywali.

Zapraszam do udziału w konkursie i życzę powodzenia!
Termin zgłoszeń upływa z dniem 31 lipca 2008.
Ogłoszenie o konkursie i Deklaracja udziału w konkursie
dostępne na stronie internetowej naszej gminy.

„Mój, Twój, Nasz Las.."
Konkurs plastyczny „Mój, Twój, Nasz Las…" został
objęty honorowym patronatem Posła na Sejm RP
Zbigniewa Chmielowca oraz patronatem medialnym
lokalnych rozgłośni radiowych i prasy. Do udziału
w konkursie zgłosiło się 43 szkoły podstawowe z terenu
działalności Nadleśnictwa Kolbuszowa i Starostwa
Powiatowego w Kolbuszowej. Uczestnicy konkursu
pokazali organizatorom, czym dla nich jest las z wysokimi
drzewami, krzewami, roślinami runa i zamieszkującymi
zwierzętami. W 2008 roku dzieci ze szkół podstawowych
z klas IV-VI mogły przedstawić „Mój, Twój, Nasz Las..."
w stworzonych przez siebie dziełach sztuki. W szóstym
już konkursie plastycznym zorganizowanym przez
Nadleśnictwo Kolbuszowa i Starostwo Powiatowe
w Kolbuszowej młodzi artyści jedną z czterech technik:
rysunku, collage, pracy malarskiej i grafiki przygotowali
426 prac. Spośród nich do 30 kwietnia 2008 roku na
poziomie etapu szkolnego wyłoniono 324 wyróżniających
się prac i zakwalifikowano je do dalszej oceny. Laureatami
z terenu naszej gminy zostali: Piotr Sasor - SP Przyłęk, I
miejsce w kategorii Grafika i Barbara Blicharz - SP
Niwiska, II miejsce w kategorii Collage
Wyróżnienia otrzymali:
Teresa Draus - SP Hucina
Katarzyna Łakomy - SP Trześń
Bartłomiej Bajor - SP Hucisko
Klaudia Karkut - SP Niwiska

100 pytań o języku polskim
04.06.2008 r. w Szkole Podstawowej w Kosowach odbyła
się trzecia edycja międzyszkolnego konkursu ,,100 pytań
o języku polskim”. W konkursie wzięło udział 11 uczniów
z klas IV-VI ze Szkoły Podstawowej w Kosowach,
Siedlance i Przyłęku. Zostali oni wcześniej wyłonieni
w etapie szkolnym w poszczególnych szkołach.
Zwycięzcami zostali:
I miejsce Patrycja Skrzypek - SP Siedlanka
II miejsce Gabriela Blicharz - SP Kosowy
III miejsce Aneta Haptaś - SP Siedlanka

Ważnym punktem obchodów Święta Szkoły było
podsumowanie szkolnego konkursu „KARDYNAŁ
STEFAN WYSZYŃSKI – PRYMAS TYSIĄCLECIA”.
Organizatorami konkursu były Halina Haracz, Izabela
Sito, Danuta Dyło i Teresa Chochrek . W pracach komisji
konkursowej brał również udział ks. Piotr Nowakiewicz.
W kategorii klas IV – VI zwyciężyli:
1. Monika Saj, uczennica klasy VI
2. Andżelika Zielińska, uczennica klasy IV
3. Karolina Żądło, uczennica klasy IV

Wyróżnienia otrzymały:
Karolina Sukiennik -SP Przyłęk
Justyna Hanych - SP Kosowy
Klaudia Kaczor - SP Kosowy
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Jakub Trznadel i Zuzanna Żądło zdobyli wyróżnienia.
W kategorii klas I – III najlepsi byli:
1. Bartek Białek, uczeń klasy I
2. Patrycja Świder, uczennica klasy III
3. Klaudia Komaniecka, uczennica klasy III
Wyróżniono Patrycję Węglarz z klasy III i Alicję Dłużeń
z klasy I.
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i książki,
a wszyscy uczestnicy konkursu nagrody pocieszenia.
Przy tej okazji dziękujemy sponsorom: ks. Prałatowi
Wiesławowi Augustynowi, proboszczowi parafii Niwiska,
ks. katechecie Piotrowi Nowakiewiczowi, Radzie
Rodziców, p. dyrektor szkoły Krystynie Piątkowskiej
i Samorządowi Uczniowskiemu.

Od czwartku 5 czerwca br. można składać
wnioski na „Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej” PROW 2007 - 2013.
Od czwartku, 5 czerwca br. Oddziały Regionalne Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczną
przyjmowanie wniosków. O przyznanie pomocy
finansowej w ramach tego działania może ubiegać się
rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów
o ubezpieczeniu społecznym rolników, lub małżonek tego
rolnika, który ma miejsce zamieszkania w miejscowości
należącej do gminy wiejskiej; gminy miejsko-wiejskiej,
z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców; lub
gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości powyżej 5
tys. mieszkańców. Osoba taka musi być m.in.
ubezpieczona w KRUS w pełnym zakresie, przez co
najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc
złożenia wniosku dla działania „Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej” oraz spełniać pozostałe kryteria
dostępu określone w rozporządzeniu wykonawczym dla
ww. działania i w PROW 2007-2013.
Wsparcie przewidziane jest dla osób podejmujących lub
rozwijających działalność nierolniczą w celu zapewnienia
dodatkowego, pozarolniczego źródła dochodu. W całym
okresie realizacji PROW 2007-2013 rolnik, domownik lub
małżonek tego rolnika, może otrzymać wsparcie
w wysokości do 100 tys. zł. W ramach tej kwoty
wnioskodawca może złożyć kilka wniosków, ale nie
więcej niż jeden wniosek rocznie, z wyjątkiem sytuacji,
gdy na podstawie uprzednio złożonego wniosku nie
przyznano pomocy. Przyznana kwota pomocy nie może
przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych, które zostały
poniesione na stworzenie pozarolniczego źródła dochodu.
Rolnik może ubiegać się o refundację (zwrot) kosztów
kwalifikowalnych poniesionych na budowę, przebudowę
lub remont połączony z modernizacją niemieszkalnych
obiektów budowlanych oraz na nadbudowę, przebudowę
lub remont połączony z modernizacją istniejących
budynków mieszkalnych służących do realizacji danej
operacji (projektu), wraz z zakupem instalacji technicznej.
W ramach otrzymanej pomocy można wykonać prace
związane z zagospodarowaniem terenu, zakupem maszyn,
urządzeń, środków transportu z wyłączeniem samochodów
osobowych do przewozu mniej niż 8 osób, czy też sprzętu
komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do
prowadzenia działalności nierolniczej. Udzielona przez
ARiMR w ramach tego działania pomoc finansowa musi
być wykorzystana na inwestycje związane z podjęciem lub
prowadzeniem działalności nierolniczej. Na liście
działalności, które mogą być dofinansowywane jest ponad
380 pozycji. Są to m.in. usługi dla gospodarstw rolnych
lub leśnictwa, usługi turystyczne oraz związane ze
sportem, rekreacją i wypoczynkiem, w tym związane
z wynajmowaniem pokoi w budynku mieszkalnym oraz
sprzedażą posiłków domowych lub świadczeniem innych
usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie
rolnym, usługi transportowe, komunalne, wspieranie
rzemiosła i rękodzielnictwa, rachunkowość, doradztwo czy
usługi informatyczne.

Przetarg Nieruchomości
Wójt Gminy Niwiska podaje do publicznej wiadomości
informację o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy
Niwiska wykazu nieruchomości położonych w Hucisku
i Niwiskach przeznaczonych do sprzedaży w trybie
przetargowym. Szczegółowe informacje w siedzibie
Urzędu Gminy w pokoju nr 18 lub telefonicznie
pod nr 017 2279-002 wew.38
Wykaz nieruchomości własności Gminy Niwiska
przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym:
- działka 605/3 o pow. 0,16 ha położona w Hucisku
w pobliżu starej szkoły - cena netto 10 350,00 zł
- działka 1053/9 o pow. 0,1341 ha położona w centralnej
części Niwisk, w sąsiedztwie siedziby FHU ,,Rolmasz’’
- cena netto 13 419,00 zł
- działka 1053/10 o pow. 0,1781 ha i działka 1053/12
o pow. 0,0305 ha położone j.w działka 1053/12 ze
względu na kształt nie jest możliwa do samodzielnego
zagospodarowania - cena netto – 13 900,00 zł
- działki 804/2 , 805/2, 798/4, 803/3 o łącznej pow. 0,2404
ha położone są po południowej stronie drogi powiatowej
relacji Kolbuszowa - Tuszyma, zabudowana budynkiem
dawnej lecznicy weterynaryjnej oraz budynkiem
magazynowo- garażowym- cena neto 115 015,00 zł
Działka 804/2 stanowi 21% ceny wywoławczej i do
wylicytowanej kwoty zostanie dodany proporcjonalnie
podatek VAT 22%

Zalesienie – wnioski w sierpniu
Ministerstwo
Rolnictwa
przygotowuje
zmianę
rozporządzenia dotyczącego programu zalesienia, które
zakłada, że w 2008roku wnioski o przyznanie pomocy na
takie działania składać będzie można od 1 sierpnia do 30
września.
ARiMR
będzie przyjmować wnioski
kontynuacyjne od 1 czerwca do końca lipca. Dotyczy to
rolników, którzy założyli las jesienią 2007 roku,
korzystając z PROW 2007 – 2013. Od 1 czerwca do 15
lipca o kolejne dotacje występować mogą rolnicy, którzy,
którzy korzystali z pomocy PROW 2004 – 2006.
Ci, którzy zalesili wiosną 2008r., wnioski złożą w 2009r.
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Biuletyn zredagował, Piotr Łoboda pracownik GOKIB w Niwiskach

