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Urzędzie Gminy w Niwiskach. Urządzenia na placu
zabaw zostały zakupione w ramach funduszy
sołeckich i odnowy centrum wsi. Dużą atrakcją dla
dzieci starszych była ściana wspinaczkowa, dla
mniejszych nowe karuzele, zjeżdżalnie, huśtawki,
bujaki i inne urządzenia.

Chodnik zrobiony
dla bezpieczeństwa pieszych
Zakończona została budowa chodnika w przy drodze
powiatowej Nr 1 176 R relacji Tuszyma – Niwiska –
Kolbuszowa w km od 13 + 693 do km 13 + 896 wraz
z kładką dla pieszych w formie wydłużenia
istniejącego przepustu w miejscowości Trześń.
Wartość inwestycji 108 tys. zł. Inwestycja
zrealizowana w całości przez Gminę Niwiska
w ramach PROW działania Odnowa Centrum Wsi.
Zbliżają się do końca prace przy budowie chodnika
przy drodze gminnej Nr 104169 R Trześń - Blizna.
Z inwestycji są zadowoleni mieszkańcy. Podkreślają,
że nowy chodnik w centralnej części miejscowości był
bardzo potrzebny. - Dzieci chodzą tą trasą do szkoły,
mieszkańcy do przystanku autobusowego. Wójt Gminy
zapowiada w uzupełnieniu inwestycji zakup nowego
przystanku autobusowego.

40% dofinansowania do kolektorów
słonecznych

Dziękujemy Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich
z Niwisk i sołtysowi wsi Niwiska Andrzejowi Krupa
za aktywne włączenie się w realizację inwestycji, za
prace porządkowe i zorganizowanie przy tej okazji
Pikniku Rodzinnego.

Wójt Gminy Niwiska informuje mieszkańców
o możliwości skorzystania z dofinansowania do 40%
kosztów zestawu solarnego z Programu Słoneczna
Gmina. Z dotacji może skorzystać każdy beneficjent
(mieszkaniec gminy) zainteresowany montażem
instalacji solarnej w 2010r. Formularz zgłoszeniowy
można pobrać na stronie internetowej Urzędu Gminy
www.niwiska.pl lub na stronie
www.slonecznagmina.pl oraz w Urzędzie Gminy
w Niwiskach w pokoju nr 18 w godzinach pracy
urzędu od 7.30 - 15.30. Termin składania wniosku
upływa 31 lipca 2010 roku.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 17
2270 418 lub w pokoju nr 18 w godzinach
urzędowania.

Odjechał pierwszy transport z darami dla
Powodzian z Gminy Niwiska
W obliczu tragedii i ogromu strat materialnych Gmina
Niwiska zorganizowała zbiórkę dla mieszkańców
gmin, które ucierpiały podczas powodzi. Mieszkańcy
Gminy Niwiska po raz kolejny udowodnili, że są
wrażliwi na nieszczęście i potrzeby innych. Pierwszy
transport z darami dla powodzian odjechał z Gminy
Niwiska w dniu 14 czerwca 2010r. do Gorzyc, powiat
tarnobrzeski ziemski, województwo podkarpackie.
Z ośmiu wsi w tej gminie - pięć jest zalanych wodą.
Bezpośrednio klęską powodzi dotkniętych zostało
4 500 osób. Zalanych jest 1 100 budynków
mieszkalnych oraz budynki gospodarcze. Zalane są też
budynki szkolne i kościoły. Największe szkody
wystąpiły w miejscowościach Sokolniki, Zalesie
Gorzyckie i Trześń.

Piknik rodzinny w Niwiskach
W niedzielę 13 czerwca przy pięknej pogodzie został
oficjalnie poświęcony przez Księdza Prałata
Wiesława Augustyna plac zabaw dla dzieci przy
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W ramach pomocy zorganizowanej przy udziale
mieszkańców
Gminy
Niwiska
powodzianom
przekazano zakupione ze środków finansowych
zebranych w ramach zbiórki organizowanej przez
sołectwa: koce, pościel, ręczniki oraz 1 tonę środków
czystości na kwotę 23 032,00 zł. oraz inne artykuły
rzeczowe ofiarowane bezpośrednio przez mieszkańców
gminy tj. odzież, środki czystości, żywność
długoterminową i koce.
Dziękujemy GOPS w Niwiskach, który zajmował się
koordynacją
zbiórki
publicznej
środków
finansowych i darów rzeczowych prowadzonej na
terenie naszej gminy na rzecz powodzian oraz
wszystkim ofiarodawcom - mieszkańcom Gminy
Niwiska,
Sołtysom
i
Radom
Sołeckim
poszczególnych wsi, osobom zaangażowanym
w transport pomocy dla powodzian.
Przekazujemy
też
podziękowania
od koordynatorów ds. powodzi w Gorzycach
kierowane do mieszkańców gminy.

Organizatorzy zapewnili przybyłym delegacjom liczne
atrakcje sportowe (zjeżdżalnie, turnieje rycerskie,
strzelanie z łuku, trampolina, kłady), oraz poczęstunek
i opiekę medyczną. Celem spotkania było
rozpowszechnienie wiedzy o Świętej Królowej
Jadwidze a także wymiana doświadczeń, spostrzeżeń
pomiędzy nauczycielami i dyrektorami przybyłych
szkół.

Udział w spotkaniu integracyjnym Szkoły
Podstawowej im. Świętej Królowej
Jadwigi w Niwiskach.

Remont w obiekcie szkolnym w Hucinie
13 czerwca 2010 roku w Szkole Podstawowej im.
Świętej Królowej Jadwigi w Dydni odbył się I Zjazd
Jadwiżańskich Szkół Podstawowych Województwa
Podkarpackiego, w którym uczestniczyła nasza Szkoła
Podstawowa w Niwiskach. Byliśmy jedną z siedmiu
szkół, które noszą imię Świętej Królowej Jadwigi.
Zjazd rozpoczął uroczysty przemarsz sztandarów pod
dyrekcją orkiestry dętej, po którym nastąpiła
prezentacja obecnych szkół.

Rozpoczęły sie prace remontowe w budynku Szkoły
Podstawowej w Hucinie. Obecnie trwają prace przy
wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonawca
usługi wybrany w wyniku procedury przetargowej
to Firma Budowlana „REMBISZ” Ryszard Rembisz,
Zielonka 39A, 36- 130 Raniżów. W najbliższych
dniach zostanie uruchomiona procedura na realizację
zdania: remont w Szkole Podstawowej w Hucinie etap
II polegający na dostosowaniu pomieszczeń pod
potrzeby funkcjonowania przedszkola (wc i brodzik dla
przedszkolaków, zaplecze kuchenne, sala zabaw,
wymiana podłóg na korytarzach, dobudowa wyjścia
ewakuacyjnego dla niepełnosprawnych, przeróbki
instalacji c.o., wod.-kan. i elektrycznej, ocieplenie
i odmalowanie elewacji).

Już druga edycja „Pożyteczne wakacje
2010” w Hucisku
OSP Hucisko brało udział i wygrało konkurs
„Pożyteczne wakacje 2010” organizowanym przez
Fundację Wspomagania Wsi. W ramach tego konkursu
finansowane
będą
najciekawsze
i
najlepiej
przygotowane projekty pod hasłem „Rozejrzyj się
wokół siebie” realizowane w czasie wakacji letnich
2010, których beneficjentami będą dzieci/młodzież ze
wsi i miasteczek do 6.000 mieszkańców. Celem
konkursu jest umożliwienie dzieciom/młodzieży, które
zostają na czas wakacji w swoich miejscowościach,
spędzenie czasu w sposób pożyteczny, atrakcyjny

W dalszej kolejności uczniowie wzięli udział
w turnieju o tytuł Rycerza Świętej Królowej Jadwigi.
Poziom turnieju był bardzo wysoki, ale wszyscy
uczestniczący wykazali się ogromną wiedzą na temat
swojego patrona.
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i bezpieczny dla siebie i innych. Na konkurs wpłynęło
227 wniosków, z czego 140 zostało nagrodzonych.
Pula nagród została zwiększona, o 100 tys. i wyniosła
400 tys. zł. Odbiorcami projektu w Hucisku będą,
dziecii młodzież w wieku od 13- 18 lat działający
w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych przy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucisku. Nadzór
i pomoc przy realizacji projektu podejmują się Strażacy
z OSP, Panie z KGW w Hucisku. Młodzież zostanie
podzielona na trzy grupy. Każda grupa będzie liczyć
5 osób. Każdej grupie zostanie przydzielone 3 osoby,
którymi będą się zajmowali przez cały okres trwania
projektu. W trzech przypadkach są to starsze
małżeństwa. Osoby te mieszkają w niewielkich
odległościach od siebie. Zajęcia wypoczynkowe
i rozrywkowe będą odbywać się w remizie OSP
w Hucisku. Nad bezpieczeństwem zajęć będzie
sprawował pieczę koordynator projektu Pani
Stanisława Mycek. Mamy nadzieje, że uczestnicy
projektu wakacyjnego będą się dobrze bawić na
zaplanowanych zajęciach wypoczynkowych, a ogródki
i podwórka Naszych podopiecznych zostaną
uporządkowane, płoty naprawione i pomalowane,
komórki zapełnione drewnem na opał na dłuższy czas,
zakupy zrobione, okna umyte i pomieszczenia
posprzątane, a starszym i często mającym trudności
z poruszaniem się, młodzi pomogą wyjść na spacer,
co umożliwi im kontakt z innymi sąsiadami. Czas
trwania projektu od 19 do 30 lipca 2010 roku.

kursy,
studia
podyplomowe,
e-learning),
· założeniu i rozwoju własnej działalności gospodarczej
Na spotkanie zapraszamy mamy wraz z dziećmi, które
w trakcie szkolenia będą mogły miło i pożytecznie
spędzić czas pod profesjonalną opieką w centrum
zabaw "Fantazja".
Data szkolenia i miejsce szkolenia: 24 czerwca 2010 r.
w godz. 11:00-15:00, Centra FANTAZJA Sp. z o.o. ,ul.
Podpromie 10 w Rzeszowie.
Aby wziąć udział w spotkaniu szkoleniowym, należy
wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go na adres:
gpi@podkarpackie.pl. Z uwagi na ograniczoną liczbę
miejsc, o udziale decydować będzie kolejność
zgłoszeń.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/1
00607_mama_moze_wszystko

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki
w Niwiskach,
Koło Gospodyń Wiejskich w Trześni,
LGD LASOVIA
pod honorowym patronatem
Wójta Gminy Niwiska
serdecznie zapraszają:
na

SOBÓTKI 2010

Droga gminna Kosowy - Kocia Wola
odbudowana!

w dniu 27 czerwca 2010 r. na Stadion Sportowy
w Trześni.
W programie:
godz 1330 – mecze piłki nożnej o Puchar „ ZACISZA”
godz 1600 – występy zespołów artystycznych :
- występ przedszkolaków z Trześni i zespołu
wokalnego z Kosów
- Zespołu Pieśni i Tańca „LESIAKI”
z Raniżowa
- grupy kabaretowej „Dyzio i spółka”
z Niwisk
- Zespołu Pieśni i Tańca oraz Kapeli Ludowej
„Dzikowianie”
- Zespołu Obrzędowego „Cmolasianie”
godz 1900 - Festyn Taneczny na wolnym powietrzu przy
Zespole Muzycznym
WSTĘP WOLNY !!!

Droga gminna Kosowy - Kocia Wola została
gruntownie odbudowana na odcinku 500mb. przy
pomocy środków finansowych MSWiA w ramach
promesy na usuwanie szkód żywiołowych. Została
poprawiona korona drogi, położona nowa nawierzchnia
wyrównawcza z tłucznia i nawierzchnia bitumiczna.
Wykonawca inwestycji DROKAM Piaseczno. Pobocza
drogi zostaną wykonane systemem gospodarczym
gminy. Wartość inwestycji 100 tys. zł.

Spotkanie szkoleniowe „MAMA może
wszystko”
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
w województwie podkarpackim zaprasza kobiety
do udziału w bezpłatnym spotkaniu szkoleniowym
pt. "MAMA może wszystko" Spotkanie skierowane
jest do kobiet, w szczególności do mam powracających
na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem
i wychowaniem dzieci. W trakcie spotkania
uczestniczki dowiedzą się m.in. jak fundusze
europejskie pomagają mamom w:
· podniesieniu kwalifikacji i zwiększeniu ich
atrakcyjności na rynku pracy (m.in. poprzez szkolenia,

Polecamy obfity bufet i atrakcje dla dzieci – zjeżdżalnie,
samochodziki, trampolina,wata cukrowa, popcorn!!!
Serdecznie wszystkich zapraszamy !!!
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Biuletyn zredagował, Piotr Łoboda pracownik GOKIB w Niwiskach

