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Obchody Dnia Babci i Dziadka  
w naszej gminie. 

 

21 i 22 stycznia to najpiękniejsze dni w roku  

„Dzień Babci i Dziadka”. W tych dniach babcie  

i dziadkowie obdarzeni są szczególnymi dowodami 

miłości.. Przedszkolak przynosi laurkę, uczeń 
własnoręcznie wykonany upominek, a dorośli kwiaty lub 

gdy mieszkają z dala od swoich bliskich przesyłają 
pozdrowienia i życzenia.  

W naszej gminie uroczystości z tej okazji odbywały  

się w każdej szkole. Dzieci i młodzież wraz z opiekunami 

przygotowali bardzo bogate programy artystyczne. 

Niezwykle piękne Misterium Jasełkowe „Do szopy pełni 

nadziei” w wykonaniu Klubu Seniora działającego przy 

Samorządowym Centrum Kultury w Dzikowcu 

wystawione było w Gminnym Ośrodku Kultury  

i Biblioteki w Niwiskach.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 Babcie i dziadkowie mieli okazję usłyszeć wiele 

ciekawych kolęd i pastorałek zaczerpniętych z dawnych 

kantyczek przekazywanych z pokolenia na pokolenie.  

W kameralnej i miłej atmosferze przy kawie  

i ciasteczkach mogli świętować i wspólnie kolędować.  

 
 

 

 

 
 

„Niech nam żyją wszystkie Babcie  

I Dziadkowie też, i Dziadkowie też, 

Bo bez nich jest świat markotny 

O czym dobrze wiesz, o czym dobrze wiesz.”  
 

Słowa tej piosenki 21 stycznia 2009 roku rozpoczęły 

uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka w Szkole 

Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Hucisku. Licznie przybyli goście gromkimi 

brawami nagradzali najmłodsze wnuczęta, które 

przedstawiły montaż słowno – muzyczny oraz 

inscenizację pt. „Rzepka” J. Tuwima.  

 Starsze wnuki przypomniały nastrój okresu Bożego 

Narodzenia przedstawiając „Jasełka”. Szczególną 
wdzięczność wszystkim Babciom i Dziadkom 

uczniowie wyrazili wręczając własnoręcznie 

wykonane upominki. Uroczystość uświetniła 

obecność Elżbiety Wróbel Wójta Gminy Niwiska. 

Po występach uczniów podano obiad, który 

przygotowali przedstawiciele Rady Rodziców. 

Jeszcze długo świętowano przy kawie, herbacie, 

śpiewie kolęd i miłych rozmowach. 
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA  
II ZIMOWY REKREACYJNY TURNIEJ 

SOŁECTW GMINY NIWISKA 
 

II Zimowy Rekreacyjny Turniej Sołectw Gminy Niwiska 

odbędzie się w dwóch turach: 

 

PIERWSZA TURA - SPORTOWY TURNIEJ  
w PIŁCE SIATKOWEJ w dniu 
08.02.2009 r. (niedziela) początek  
o godz. 12.00 na Hali Sportowej przy 
Gimnazjum Publicznym im. Królowej 
Jadwigi w Niwiskach. 
 

DRUGA TURA – BOJE „NA WESOŁO”  
w dniu 08 .03.2009r. (niedziela) godz. 14.00  
w GOKiB w Niwiskach. 
 

Celem turnieju jest . 

- popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji wśród 

mieszkańców gminy, 

- wyrabianie nawyku aktywnego udziału mieszkańców  

w różnych formach rekreacji i zabawy, 

- aktywizacja środowisk samorządowych wsi  

do systematycznego działania w zakresie kultury 

fizycznej, rekreacji sportu, 

- pojedynek na „wesoło” poprzez sport i zdrową 
rywalizację, 
- nawiązywanie kontaktów pomiędzy sołectwami, 

Organizatorzy 

- Urząd Gminy w Niwiskach 

- Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Niwiskach 

- Rady Sołeckie Gminy Niwiska 

 

 
BUDŻET GMINY NIWISKA na 2009r.  
 
(z projektu uchwały budżetowej na dzień 29.01.2009r.) 

 

Dochody budżetu Gminy Niwiska na 2009 rok 

zaplanowano w wysokości 14.458.796,39 zł., a wydatki 

budżetu w kwocie 16.136.273,39 zł. Deficyt budżetu, 

czyli różnica pomiędzy dochodami i wydatkami to kwota 

1.677.477,00 zł. 
Na dochody budżetu gminy składają się dochody 

bieżące i dochody majątkowe. Zaplanowane dochody 

majątkowe w kwocie 450.000,00 zł., to sprzedaż mienia 

komunalnego (działki rolne) w miejscowości Siedlanka  

i sprzedaż mienia komunalnego w miejscowości Niwiska.  

Dochody bieżące budżetu gminy to między 

innymi:  

♦ Podatki i opłaty lokalne – kwota 892.053,00 zł., 

♦ Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 

i prawnych – kwota 952.225,00 zł., 

♦ Subwencje ogólne z Budżetu Państwa – kwota 

8.718.024,00 zł., 

♦ Dotacje na zadania zlecone i powierzone – kwota 

2.577.789,00 zł., 

♦ Dotacje rozwojowe na realizację projektów  

z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego – kwota 492.205,39 zł. 

Na wydatki budżetowe również składają się wydatki 

majątkowe i wydatki bieżące. 

Zaplanowane wydatki bieżące to kwota 11.784.844,39 zł., 
a wydatki majątkowe to kwota 4.351.429,00 zł. Na kwotę 
tę składają się następujące zadania inwestycyjne: 

Hucina: 
♦ Budowa kanalizacji sanitarnej – kwota 1.395.393,00 

zł., (w tym etapie cd. wsi z wyłączeniem przysiółka 

Żabieniec) 

♦ Zakup gruntów pod przepompownię – kwota 

20.000,00 zł., 

♦ Budowa dróg śródpolnych Hucina – Trześń - Grobla 

– kwota 30.000,00 zł., 

♦ Modernizacja drogi gminnej Niwiska – Hucina –

Kosowy w ramach Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 

„Schetynówka” zadanie w 3 odcinkach Okrąglica – 

Stadion Hucina – Hucina k/Pogody do wyjazdu do 

drogi wojewódzkiej 875 i Kosowy Jaźwiny. Odcinek 

Niwiska – Okrąglica - Stadion Hucina kwota 

195.000,00 zł., odcinek Hucina k/Pogody do wyjazdu 

do drogi wojewódzkiej kwota 50.000,00 zł., plus  

do obydwóch odcinków 50% dotacja celowa Budżetu 

Państwa w ramach Programu. 

Trześń: 
♦ Przebudowa drogi gminnej Trześń - Blizna – kwota 

650.000,00 zł., (na odcinku od drogi powiatowej 

relacji Kolbuszowa - Mielec do drogi powiatowej 

relacji Niwiska - Kamionka) 

♦ Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Trześni 

– kwota 413.098,00 zł., 

♦ Rozbudowa wiejskiej infrastruktury rekreacyjno -

sportowej w Trześni w ramach realizacji programu 

„Odnowa i Rozwój Wsi” – kwota 42.000,00 zł.,  

(w planach złożenie wniosku do PROW przez Gminę 
lub Stowarzyszenie Lasowia na budowę trybun 

sportowych, remont szatni, ewentualnie budowę kortu 

tenisowego), 

♦ Remont elewacji (odmalowanie) Szkoły Podstawowej 

– kwota 30. 000,00 zł, 

Przyłęk: 
♦ Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu  

i kanalizacji Przyłęk – Resztówka 

 – kwota 30.000,00 zł., 

♦ Modernizacja drogi gminnej Przyłęk - Resztówka – 

kwota 25.000,00 zł., (dokończenie inwestycji roku 

2008) i wykonanie rowu melioracyjnego przy tej 

drodze na odcinku niezbędnym do odprowadzenia 

wód, 

♦ Modernizacja chodnika i drogi w Przyłęku – kwota 

42.000,00 zł., (Powiat Kolbuszowski opracowuje 

dokumentację techniczną na odcinku od drogi 

wojewódzkiej do Szkoły Podstawowej w Przyłęku,  

w planach złożenie wniosku do PROW w Odnowie 

Wsi przez Gminę lub Stowarzyszenie Lasowia), 

♦ Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Przyłęku 

– kwota 27.938,00 zł., 
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♦ Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę 
parkingu przy Szkole Podstawowej i Remizie OSP  

w Przyłęku – 10.000,00 zł., 

♦ Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej  

– kwota 30.000,00 zł, 

Niwiska: 
♦ Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej wraz  

z chodnikiem obok kościoła – kwota 20.000,00 zł., 

♦ Modernizacja budynku remizy OSP w Niwiskach  

– kwota 30.000,00 zł., 

♦ Modernizacja zabytkowego dworku w Niwiskach 

– kwota 100.000,00 zł., 

♦ Utwardzenie placu targowego – kwota 11.000,00 zł., 

(w planach złożenie wniosku do PROW przez Gminę 
lub Stowarzyszenie Lasowia) 

♦ Remont i wymiana okien w sali gimnastycznej  

w Gimnazjum w Niwiskach – kwota 30.000,00 zł.,  

(wniosek do RPO – środków unijnych  

na infrastrukturę edukacyjną – wkład własny Gminy). 

Remont polegający na wymianie okien i odnowieniu 

parkietu w sali gimnastycznej, wymianie okien na 

obiekcie od strony zachodniej (korytarz, pokój 

nauczycielski) i w bibliotece, 

W roku 2009 Zakład Energetyczny wykona przebudowę 
linii energetycznej z budową oświetlenia Niwiska – 

Zwrocie - Hucina, na odcinku od P. Krutys do Trzech 

Krzyży. 

Leszcze: 
♦ Modernizacja drogi Leszcze - Poręby – kwota 

136.500,00 zł., (regulacja stanu prawnego drogi, 

projekt budowlany, wykonanie nawierzchni na 

pewnym odcinku przy pomocy dotacji celowej  

z Budżetu Państwa na szkody popowodziowe), 

♦ Dobudowa dwóch lamp oświetleniowych (k/ budynku 

wielofunkcyjnego - zakręt i na wprost tartaku), 

Zapole: 
♦ Budowa dróg śródpolnych Zapole - Hucisko – kwota 

30.000,00 zł., 

♦ Zakup gruntu pod boisko sportowe ogólnodostępne, 

 Hucisko: 
♦ Budowa boiska – kwota 15.000,00 zł, 

i Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole 

Podstawowej – kwota 21.000,00 zł., ( wniosek do RPO  

– środków unijnych na infrastrukturę edukacyjną – wkład 

własny Gminy), 

♦ Modernizacja drogi powiatowej Hucisko (od lasu) do 

krzyżówki Trześń - Niwiska, w ramach RPO, 

inwestycja powiatowa przy pomocy finansowej 

Gminy Niwiska w kwocie 486.000,00 zł, 

 Kosowy: 
♦ Modernizacja remizy OSP – kwota 10.000,00 zł.  

(opracowanie dokumentacji projektowej na 

przebudowę dachu remizy, wymianę stolarki okiennej 

i instalację c.o.), 

♦ Opracowanie projektu na rozbudowę oświetlenia 

ulicznego (2 lampy zakręty k/ Remizy), 

♦ Modernizacja drogi gminnej Niwiska – Hucina –

Kosowy w ramach Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 

„schetynówka” zadanie w 3 odcinkach Okrąglica – 

Stadion Hucina – Hucina k/Pogody do wyjazdu do 

drogi wojewódzkiej 875 i Kosowy Jaźwiny. Odcinek 

Kosowy - Jaźwiny kwota 127.000,00 zł. (2/3 

położone terytorialnie w miejscowości Hucina), plus 

50% dotacja celowa Budżetu Państwa w ramach 

Programu. 

Siedlanka: 
♦ Rozbudowa szkoły – kwota 30.000,00 zł., Wraz  

z dokumentacją techniczną do rozbudowy Szkoły – 

24.000,00 zł.,( wniosek do RPO – środków unijnych 

na infrastrukturę edukacyjną – wkład własny Gminy). 

Rozbudowa polegająca na dobudowie sal lekcyjnych, 

łącznika i budowie sali gimnastycznej, 

♦ Remont Filii GOKiB „Siedleniak” (dokumentacja 

techniczna polegająca na wymianie stropu, pokrycia 

dachowego, stolarki drzwiowej i okiennej, schodów 

wejściowych i odmalowaniu elewacji) – kwota 

100.000,00 zł, 

  

PIT-y dostępne w Urzędzie Gminy 
 

Informujemy, iż w Urzędzie Gminy w Niwiskich (stoliki 

informacyjne) dostępne są druki PIT wraz  

z objaśnieniami potrzebne do rozliczenia z Urzędem 

Skarbowym.  

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.  

 
Nabór do niepublicznego punktu 

przedszkolnego w Trześni 
 

Ogłasza się nabór dzieci w wieku 3-5 lat do 

niepublicznego punktu przedszkolnego przy Szkole 

Podstawowej w Trześni. Punkt zostanie uruchomiony  

z dniem 2 marca 2009r i będzie czynny 9 godzin dziennie 

od poniedziałku do piątku. Przewidywany koszt 

miesięczny za pobyt dziecka - 250 zł (w tym 

wyżywienie). 
 

Rodzice zainteresowani zgłoszeniem dzieci powinni 

dostarczyć wypełnione karty zgłoszenia pod adres: 

Niwiska 309 lub do Urzędu Gminy Niwiska (do godz. 

15.00).  
 

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel. 

728845214 (Monika Mierzejowska). 

 

Brawo Rodzice 
 
W Szkole Podstawowej im Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Hucisku, tatusiowie uczniów tej szkoły: 

wspólnie z męskimi przedstawicielami ciała 

pedagogicznego i absolwentem tej szkoły, odpowiedzieli 

na prośbę dyrektora Krystyny Piątkowskiej, by wspólnie 

przeprowadzić remont sal lekcyjnych przez położenie 

nowej podłogowej mozaiki panelowej. Przy układaniu 

paneli pracowali rodzice: Cisło Mariusz, Bąk Adam, 

Helowicz Jerzy, Świder Antoni, Węglarz Robert.  

Prace zostały przeprowadzone w przerwie świątecznej tj. 

w dniach od 29 grudnia do 31 grudnia 2008r, wolnych od 
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Biuletyn zredagował, Piotr Łoboda pracownik GOKIB w Niwiskach     

 

zajęć szkolnych, gdy uczniowie i niektórzy nauczyciele 

odpoczywali. 

Ciepła podłoga i walory higieniczno - estetyczne, to nie 

jedyna korzyść włożonego wysiłku. Oszczędności 

finansowe osiągnięte tą metodą pracy, pozwolą na 

wyposażenie pozostałych sal lekcyjnych w podobną 
mozaikę. Takie działania to nie tylko zysk materialny, ale 

przede wszystkim budowanie i rozwijanie więzi 

emocjonalnych między rodzicami, uczniami  

i nauczycielami. 

Jeszcze raz brawo rodzice. 
 

 
 
 

Samochód dla OSP Trześń  
 

Gmina Niwiska zakupiła kolejny samochód pożarniczy 

GLBA 1/8 tym razem dla Ochotniczej Straży Pożarnych 

w Trześni. Nowo zakupiony samochód marki 

MERCEDES BENZ LF 409 z silnikiem niskoprężnym  

o pojemności 2277cm/3 i mocy 66 kW z kabiną  
na 9 osób, autopompą o wydajności 800l/min  

i zbiornikiem na wodę o pojemności 1000 litrów  

w dużym stopniu poprawi sprawność techniczną jednostki 

i umożliwi szybsze i prawidłowe wyjazdy do akcji 

ratowniczych.  
 

 

 

 

SPOTKANIE NOWOROCZNE 
SOŁTYSÓW 

 

Sołtysi Gminy Niwiska w dniu 24 stycznia wzięli udział 

w VIII Spotkaniu Noworocznym Sołtysów Powiatu 

Kolbuszowskiego tym razem odbyło się ono  

w Raniżowie.  
 

 
 

Przy dźwiękach kolęd, wspólnych życzeniach 

noworocznych i dzieleniu się opłatkiem nie zabrakło 

wymiany doświadczeń na tak ważnych stanowiskach 

pomocniczych gmin. Uczestnicy podziwiali widowisko 

kolędnicze zespołu „Mazurzanie", występ zespołu 

„Lesiaki", a do tańca przygrywała kapela ludowa 

„Raniżowianie". 

 

Pożyteczne Ferie 2009 
 
Rada Sołecka wsi Przyłęk oraz Ochotnicza  Straż Pożarna 

w Hucinie złożyły wnioski na konkurs i otrzymały środki 

z Fundacji Wspomagania Wsi na zorganizowanie zajęć  
z dziećmi w czasie ferii zimowych 2009. 

OSP w Hucinie przy współpracy ze Szkołą Podstawową 
zorganizują zajęcia przez 8 dni w czasie, których dzieci 

będą mogły rozwijać swoją kreatywność podczas zajęć  
z "twórczości" np. zrób coś z niczego, fabuła z kubka, 

matematyczne labirynty i łamigłówki. Ponadto zajęcia 

będą urozmaicone wyjazdami do Mielca na lodowisko  

i do kina. 

Rada Sołecka wsi Przyłęk przy współpracy ze Szkołą 
Podstawową oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury  

i Biblioteki w Niwiskach zorganizuje zajęcia przez 10 

dni. W ramach tych zajęć dzieci będą pracowały  

z poszerzonym programem w zakresie edukacji teatralnej 

i wiedzy ogólnej. Chcąc wychować przyszłego twórcę  
i odbiorcę sztuki teatralnej damy dzieciom możliwość 
poszerzania swoich zainteresowań, twórczego działania 

oraz prezentowania swoich umiejętności. 

Dzięki środkom otrzymanym z Fundacji Wspomagania 

Wsi stworzymy dzieciom okazję do wyjazdu do Teatru 

Maska w Rzeszowie, gdzie będą mogli obejrzeć sztukę 
teatralną i zwiedzić jego zaplecze. 

Ponadto w GOKiB oraz w wszystkich Szkołach podczas 

Ferii będą się odbywać zajęcia według zamieszczonego 

harmonogramu na stronie www.niwiska.pl  


