Informacja
dotycząca zaplanowanych do realizacji zadań
inwestycyjnych i remontowych na 2007 rok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Budowa sieci kanalizacyjnej w Hucinie -20.000,00 zł.
Modernizacja dróg powiatowych
- 250.000,00 zł.
Remonty dróg gminnych
- 90.000,00 zł.
Przebudowa drogi gminnej Niwiska Grobla (Folus)
- 187.000,00 zł.
Przebudowa drogi gminnej Kosowy Góra –
Trzęsówka –
- 150.000,00 zł.
Przebudowa drogi gminnej Hucina – Przyłęk
- 150.000,00 zł.
Modernizacja budynku urzędu gminy
- 250.000,00 zł.
Remonty remiz straŜackich
- 30.000,00 zł.
Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Hucinie
- 13.000,00 zł.
Remont dachu w Szkole Podstawowej w Kosowach
- 160.000,00 zł.
Opracowanie dokumentacji na rozbudowę
oczyszczalni ścieków
- 50.000,00 zł.
Budowa oświetlenia ulicznego w Kosowach
-10.000,00 zł.
Modernizacja drogi Hucisko-Pustki-Leszcze
- 20.000,00 zł.
Opracowanie studium wykonalności do budowy
kanalizacji dla wsi Hucina i Przyłęk
- 30.000,00 zł.
Opracowanie dokumentacji wraz z kosztorysami
inwestorskimi na modernizacje dróg:
- 5.000,00 zł.
a) Hucina-Okręglica-Niwiska (dwa odcinki)
b) Przyłęk Górny-śabieniec-Hucina
c) Hucina-Staszówka-Przyłęk

Doroczne spotkanie opłatkowe
w Domu StraŜaka w Siedlance.
W dniu 27 stycznia 2007 roku odbyło się spotkanie
opłatkowe straŜaków gminy Niwiska zorganizowane przez
OSP w Siedlance wspólnie z Kapelanem Powiatowym
StraŜaków Ks. Prałatem Wiesławem Augustynem.

W spotkaniu udział wzięły jednostki OSP z kaŜdej
miejscowości oraz wielu zacnych zaproszonych gości,
między innymi: Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec,
Komendant Powiatowy PSP bryg Jan Ziobro, Pani Wójt
Gminy ElŜbieta Wróbel, oraz księŜa Proboszcz Parafii
Kosowy Stanisław Samborski i Ks. Ryszard Kiwak
– Kapelan Kombatantów Powiatu Kolbuszowskiego.
Spotkanie rozpoczęło się mszą św. w kościele parafialnym
w Kosowach. Dalsza część spotkania odbyła się w Domu
StraŜaka w Siedlance. W którym uczniowie z miejscowej
Szkoły Podstawowej wystawiły piękne „Jasełka”.

PowyŜsze zadania inwestycyjne i remontowe realizowane
będą ze środków własnych budŜetu.
Sporządziła:
Jolanta Łagowska
Skarbnik Gminy

PRZETARG
Niniejszym informuję, Ŝe został ogłoszony przetarg na
zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem starej
szkoły w Niwiskach. Cena wywoławcza działki wynosi
64 050,00zł brutto.
Wadium wynosi 6 000,00zł. Przetarg odbędzie się
w dniu 26 lutego 2007r. o godzinie 900 w budynku
Urzędu Gminy Niwiska. Wadium naleŜy wpłacić do
dnia 12 lutego 2007r. BliŜsze informacje w tej sprawie
moŜna uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 18.
Wójt Gminy Niwiska
ElŜbieta Wróbel,

Panie z KGW przygotowały smaczny obiad oraz
poczęstunek dla wszystkich gości. Składając sobie
Ŝyczenia najczęściej Ŝyczono zdrowia, spokoju, długich lat
Ŝycia, szczęścia i błogosławieństwa boŜego. Spotkanie
opłatkowe
przebiegało
w
dobrej
atmosferze
a w wygłoszonych przemówieniach gości dało się wyczuć
duŜo troski i serdeczności wyraŜanych pod adresem
straŜaków.
Opracował
Kazimierz Pieniek

WÓJT GMINY NIWISKA
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2007.
Konkurs został podzielony na 5 zadań na łączną kwotę
56.000 zł.
Zadania te mieszczą się w sferze zadań publicznych
określonych w art. 4 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. 96 poz. 873 z póź. zm.).
Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do
dnia 31.12.2007r.
Oferty moŜna składać w sekretariacie Urzędu Gminy
w Niwiskach do dnia 02 marca 2007 r. do godz. 9.00.
Termin wyboru oferty – do 09 marca 2007 r.
Pełny tekst ogłoszenia, będący podstawą oceny oferty
umieszczono na stronie www.gmina.niwiska.pl .

MŁODZIEśOWY TELEFON ZAUFANIA
Masz problem ? Nie wiesz co robić ?
Zabrakło Ci chęci do Ŝycia ? Oszukano Cię lub
skrzywdzono ?
Czujesz się samotnie i nieszczęśliwie ?
Nie potrafisz się wyzwolić z uzaleŜnienia ?
Obawiasz się AIDS lub nosicielstwa wirusa HIV ?
zadzwoń do Telefonu Zaufania 691 920 909
w godzinach od 8 do 18

UWAGA zmiana terminu zebrań wiejskich:

Terminarz
zebrań wiejskich, na których odbędą się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sołectwo
Niwiska
Przyłęk
Kosowy
Siedlanka
Hucina
Zapole
Hucisko
Trześń
Leszcze

Data zebrania
04.02.2007 r.
03.03.2007 r.
11.02.2007 r.
11.02.2007 r.
18.02.2007 r.
18.02.2007 r.
25.02.2007 r.
04.03.2007 r.
25.03.2007 r.

Rozpoczęcie
zebrania
1530
1530
1500
1730
1730
1500
1530
1600
1600

Miejsce
zebrania
GOKiB
SP. Przyłęk
Remiza OSP
Dom StraŜaka
Remiza OSP
Remiza OSP
Remiza OSP
Remiza OSP
Budynek Szkoły

Przyłęk 03 marca 2007r. godz. 15.30,
Hucina 18 lutego 2007r. godz. 17.30
Informacje w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
p. 7 nr tel. (0-17) 2279 342 lub w Urzędzie Gminy,
p. nr 16 (Maria Strzępa) nr tel. (0-17) 2279 002 w. 36.
Parafialny Zespół „CARITAS” przy Parafii p.w. Św.
Mikołaja w Niwiskach z Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej ogłasza akcję Rozejrzyj się !
Zatrzymaj się na chwilee przy nas, my pomagamy innym –
Ty pomóŜ nam,
Spraw by dzięki Tobie słońce świeciło dla innych.
Rozejrzyj się! MoŜe masz coś zbędnego, nadającego się do
dalszego wykorzystania:
Meble, sprzęt gospodarstwa domowego, odzieŜ i nie wiesz
co z tym zrobić .
Nie wyrzucaj do koszy na śmieci
Skontaktuj się z nami!
Jest wiele osób, którym moŜesz pomóc!
Potrzebujesz czegoś?
Wstąp! Zapytaj!
MoŜe potrafimy ci pomóc!

WÓJT GMINY NIWISKA
ogłasza konkurs fotograficzny
„ATRAKCJE GMINY NIWISKA”.
Przedmiotem
fotografii
powinny
być
atrakcje
krajobrazowe, przyrodnicze, architektoniczne i kulturalne
Gminy NIWISKA. Szczegółowe informacje zawiera
regulamin konkursu zamieszczony jest na stronie
internetowej Gminy http://www.niwiska.pl/ . Dodatkowe
informacje moŜna uzyskać pod nr telefonu 017 2279002
wew 38, lub adresem
e-mail informatyk@gmina.niwiska.pl
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„AZBESTOWY PROBLEM”
Azbest jest minerałem znanym od kilku tysięcy lat. Ze
względu na swoje właściwości: odporność na wysokie
temperatury, działanie mrozu, kwasów, substancji Ŝrących
a takŜe elastyczność stosowany był od ponad 100 lat do
produkcji róŜnych wyrobów przemysłowych.
W Polsce uŜywano go do produkcji papy dachowej,
eternitu,
płyt
elewacyjnych
i
balkonowych,
rur do instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,
przewodów
kominowych,
kocy
ogniotrwałych
i innych.
Dopiero z czasem poznane zostały negatywne skutki
działania azbestu na zdrowie człowieka. ZagroŜenia, jakie
stwarza azbest dotyczą układu oddechowego. Oddychanie
powietrzem, w którym znajdują się niewidzialne dla oka
włókna azbestu w kształcie harpuna prowadzi do wielu
chorób: pylicy azbestowej, raka płuc, międzybłonniaka
opłucnej i otrzewnej (nowotwory złośliwe). ZagroŜenie
występuje, gdy dojdzie do korozji lub jakiegokolwiek
uszkodzenia wyrobu (łamanie, kruszenie, cięcie i kaŜda
inna obróbka). Obecnie nie wiadomo jeszcze jak
minimalna ilość pyłu wywołuje choroby. Skutki działania
włókien azbestu mogą pojawić się nawet po 30 latach.
Z tego powodu azbest został zakwalifikowany do
substancji stwarzających szczególne zagroŜenie dla
środowiska. Informacje o jego występowaniu powinny być
corocznie przedkładane przez osoby fizyczne do Urzędu
Gminy, następnie za pośrednictwem Wójta do Wojewody.
Obowiązek ten dotyczy wszystkich, którzy jako
właściciele nieruchomości uŜytkują obiekty, gdzie
występuje azbest. Ma to słuŜyć stopniowemu
i kontrolowanemu wycofaniu z uŜytkowania wszystkich
wyrobów zawierających azbest do 31 grudnia 2032 roku,
zgodnie z załoŜeniami Rządowego Programu usuwania
azbestu. Zakaz stosowania wyrobów zawierających azbest,
obejmujący produkcję i obrót został wprowadzony
ustawowo w 1997r.. Rządowy Program podkreśla, Ŝe jeŜeli
uŜytkowane wyroby zawierające azbest są w dobrym
stanie, nie posiadają pęknięć, ułamań lub innych
uszkodzeń – moŜna je nadal uŜytkować. Trwałość
wyrobów azbestowo-cementowych jest znaczna. Szacuje
się ją na co najmniej 30-60lat.
Wg polskiego prawa to na właścicielu nieruchomości
spoczywa całość obowiązków dotyczących finansowania
usuwania, transportu i składowania tej niebezpiecznej
substancji. DemontaŜ oraz transport powinien być
wykonany w sposób bezpieczny dla zdrowia i Ŝycia ludzi,
najlepiej przez specjalistyczne jednostki, posiadające
odpowiednie
zezwolenia
i
środki
techniczne.
Zdemontowane
wyroby
zawierające
azbest
są
zaklasyfikowane jako odpady niebezpieczne. Ich
składowanie jest dopuszczalne tylko na przeznaczonych do
tego celu składowiskach.
Rozwiązanie problemu usunięcia azbestu z terenu gminy
wymaga przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji
wszystkich obiektów, gdzie jest on uŜytkowany.
Rozpoznanie skali problemu i oszacowanie potrzebnych
środków pozwoli wybrać odpowiedni kierunek działań
gminnych w tym zakresie.
W związku z powyŜszym apeluje się do wszystkich
mieszkańców
gminy
Niwiska
o
przedłoŜenie
w Urzędzie Gminy informacji o wyrobach zawierających
azbest i planowanym okresie ich uŜytkowania lub terminie
usunięcia. Informacja powinna być sporządzona

w odpowiednim zakresie - zgodnym z załącznikami do
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 23 października 2003 roku w sprawie
wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania
azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub
urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest
(Dz. U. 03.192.1876).
Prosi się o przedłoŜenie informacji w terminie
umoŜliwiającym przekazanie Wojewodzie zbiorczej
informacji do końca marca br.
W/w formularze dostępne będą w Urzędzie Gminy (pok.
Nr 18), u Sołtysów oraz na stronie internetowej
www.niwiska.pl od 7 lutego br.
Dla podsumowania: całkowite koszty usunięcia azbestu
z terytorium Polski szacowane są na ok. 47 miliardów
złotych. Jest to kwota porównywalna z tą, jaka wydana ma
być na zbudowanie sieci kanalizacji i oczyszczalni dla
całego kraju. Problem z jego eliminacją polega na tym, iŜ
przez ponad pół wieku ze względu na swoje zalety azbest
był stosowany niemal powszechnie. Bez przeznaczenia na
ten cel odpowiednich funduszy, dostępnych dla osób
fizycznych, bezpieczne usuwanie azbestu wydaje się co
najmniej odległe w czasie.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy
do współpracy przy tworzeniu kolejnych edycji
SERWISU INFORMACYJNEGO GMINY NIWISKA
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Niwiskich
informuje, Ŝe zostały wyznaczone na 2007 rok terminy,
do których naleŜy przekazywać materiały, artykuły.
Są to:
Nr 1
- do 10 stycznia 2007 r.
Nr 2
- do 30 stycznia 2007 r.
Nr 3
- do 31 marca 2007 r.
Nr 4
- do 31 maja 2007 r.
Nr 5
- do 10 lipca 2007 r.
Nr 6
- do 15 września 2007r.
Nr 7
- do 30 listopada 2007 r.
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru i skracania
nadsyłanych materiałów. Artykuły dostarczone po
wyznaczonym terminie, będą zamieszczane w kolejnym
numerze serwisu. Istnieje moŜliwość nie wydrukowania
artykułów
o
tematyce
nieaktualnej,
anonimów
i
dotyczących
spraw
cywilnych.
Szczegółowe
informacje:
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Niwiskich,
tel.017
2279022,
e-mail gokib@gmina.niwiska.pl
e-mail gokib@poczta.onet.pl

Harmonogram wywozu odpadów z terenu gminy
Niwiska na 2007r.
Jest dostępny na stronie www.niwiska.pl, moŜna go
równieŜ otrzymać w Urzędzie Gminy (pok. nr 18). NaleŜy
zauwaŜyć, Ŝe selektywna zbiórka odpadów w okresie
letnim odbywać się będzie w roku bieŜącym, co 2miesiące.
Pozostałe odpady będą odbierane podobnie jak dotychczas.
Harmonogram zostanie zamieszczony w następnym
wydaniu biuletynu.
J.Marut
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Ferie w Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki w Niwiskach
Plan imprez organizowanych w okresie ferii zimowych

Sobota
10. 02. 2007r
Poniedziałek
12. 02. 2007r
Wtorek
13. 02. 2007r

godz.1800

Dyskoteka dla młodzieŜy

godz. 1300

„Walenty i Walentyna” – zakochany chłopak i dziewczyna
- zajęcia literacko – plastyczne
„Internet dla Ŝółtodziobów”
– nauka korzystania z Internetu dla najmłodszych dzieci
Zajęcia taneczne
„Walentynki dla dzieci i młodzieŜy”
kl I – VI – zabawy i konkursy taneczne
-„Dancing Walentynkowy „ dla młodzieŜy
- zajęcia kulinarne + szkolenie dla pań
- zajęcia kulinarne dla dzieci i młodzieŜy „Ptasie mleczko”
z panią Balbiną Borowską
- gry i zabawy ruchowe
Turniej gry w bilard dla uczniów Szkoły Podstawowej

godz. 1100
godz. 1500

Środa
14. 02. 2007r
Czwartek
15. 02. 2007r

od godz. 1500
od godz. 1900
godz. 900
godz. 1200

Piątek
16. 02. 2007r
Sobota
17. 02. 2007r

godz. 1000

Poniedziałek
19. 02. 2007r

godz. 1000

Wynajem Sali

„Konkurs na najładniejszego bałwanka”
- zajęcia plastyczne
- gry i zabawy ze skakanką, hula hop
Wtorek
godz. 1500
- zajęcia taneczne
20. 02. 2007r
godz. 1800
„Ostatki”- dyskoteka dla młodzieŜy
Środa
godz. 1200
„Ozdabiamy wazoniki ze szkła” - zajęcia plastyczne
- rozwiązywanie zagadek i krzyŜówek
21. 02. 2007r
- gry i zabawy ruchowe
Czwartek
godz. 900
„Mistrz klawiatury”- gry komputerowe
22. 02. 2007r
godz. 1100
turniej tenisa stołowego dla uczniów Szkoły Podstawowej
godz. 14
Śpiewać kaŜdy moŜe konkurs piosenki
Piątek
godz. 1100
Występ teatrzyku lalkowego „KLEKSIK” z Przyłęka
23. 02. 2007r
„Miś bąbelek wśród rozbójników” warsztaty – zabawa w teatr, jak powstaje lalka
Sobota
godz. 1500
Zajęcia kulinarne „Przygotowanie przyjęcia urodzinowego”
24. 02. 2007r
- nakrycie stołu, sztuka składania serwetek
- gry i zabawy ruchowe
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 800 do 1900 w soboty od 1500 do 1900
Dzieci i młodzieŜ codziennie mogą korzystać z gier w bilard, piłkarzyki i tenisa stołowego, czynna jest kawiarenka internetowa,
w bufecie moŜna zakupić słodycze i napoje.
Ferie w Bibliotece w Siedlance
Ferie w bibliotece w Niwiskach
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Podsumowanie czytelnictwa najmłodszych za
2006 rok
Zajęcia plastyczne
Zajęcia z dziećmi – gry i zabawy z
wykorzystaniem prasy
„Najlepszy poszukiwacz informacji” – zajęcia –
zabawy połączone z wyszukiwaniem informacji
w ksiąŜkach, katalogach, Internecie
Konkurs układania puzzli
Podsumowanie czytelnictwa młodzieŜy
Zgadywanki literackie
Głośne czytanie bajek

W czasie ferii biblioteka będzie czynna w godz. 800 – 1600

1.
2.

4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

Czytanie bajek. Zgadywanki literackie.
Zajęcia taneczne. Remiza OSP
„Walenty i Walentyna zakochany chłopak
i dziewczyna”
- zajęcia plastyczno – literackie
„Okładka do mojej ulubionej bajki”
- konkurs plastyczny
Konkurs czytania bajek

godz. 1300
godz. 1300
godz. 1300

„Wycinanki – śnieŜynki”
- zajęcia plastyczne z dziećmi
Zajęcia taneczne. Remiza OSP.
„Moja ulubiona bajka”
- opowiadanie przeczytanych bajek przez dzieci.
„Mój ulubiony bohater ksiąŜkowy”
– konkurs plastyczny
„Zimowy krajobraz”
– konkurs rysunkowy.

godz. 1300

godz. 1300
godz. 1300

godz. 1300
godz. 1300
godz. 1300
godz. 1300
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Zredagowali: Małgorzata Tetlak dyrektor oraz mgr Piotr Łoboda pracownik GOKIB w Niwiskach

Niwiska, dnia, 01 LUTY 2007 rok

