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Od dnia 19.07.2010r. w Hucisku rozpoczęła się
realizacja 10 dniowego projektu pn. „Pożyteczne
wakacje 2010. Rozejrzyj się wokół siebiepomagamy słabszym”. W projekcie brała udział
młodzież w wieku od 13 do 18 lat.
Koordynatorzy projektu to Stanisława Mycek oraz
Dyrektor miejscowej Szkoły Podstawowej Krystyna
Piątkowska. W ramach tego projektu młodzież
z terenu Huciska codziennie chodziła do osób
starszych, aby pomóc im w pracach porządkowych
takich jak: noszenie drewna, malowanie ogrodzenia,
mycie okien, sprzątanie podwórka. Za tą pracę
uczestnicy codziennie otrzymywali jakiś skromny
posiłek oraz coś do picia. W ramach projektu zostało
również zorganizowane ognisko wraz z dyskoteką,
wyjazd do pizzerii „Carpe Diem” w Trześni,
rozgrywki w piłkę siatkową, gra w tenisa stołowego.
Na zakończenie projektu udaliśmy się na wycieczkę
do Łańcuta gdzie zwiedziliśmy przepiękny Zamek
i okolice. Wszyscy bardzo miło i przyjemnie
wykorzystali czas wakacji biorąc udział w projekcie.
Mamy nadzieje, że tego typu projektów będzie
więcej. Dziękujemy osobom, które wyraziły zgodę
na naszą pomoc i koordynatorom projektu.

Wójt Gminy Niwiska
Ochotnicza Straż Pożarna w Hucisku
serdecznie zaprasza
na DOŻYNKI 2010 - ŚWIĘTO CHLEBA I ZIÓŁ
które odbędą się 22 sierpnia 2010 roku
na stadionie sportowym w Hucisku

Uczestniczka projektu
Anna Mycek

Rozpoczęcie godz. 16:00
W programie:
1/ Korowód i prezentacja ziół i chleba
z poszczególnych sołectw
2/ Występ Kapeli Ludowej KURASIE
3/ Wręczenie nagród dla laureatów konkursu
„Najbardziej zadbana zagroda wiejska”
4/ Konkursy dla dzieci i młodzieży
5/ Zabawa dożynkowa

POSTAW NA EKOLOGIĘ I OSZCZĘDNOŚCI –

dopłaty do
słoneczne

kredytów

na

kolektory

Informujemy,
że
można
uzyskać
45%
dofinansowania na zakup i montaż kolektorów
słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
Ruszył nowy projekt Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
wspierający OZE. Oferta jest adresowana
do odbiorców indywidualnych i wspólnot
mieszkaniowych
niepodłączonych
do
sieci
ciepłowniczej.

Organizatorzy zapewniają obficie zaopatrzony
bufet oraz atrakcje dla dzieci: mini wesołe
miasteczko

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

„ Pożyteczne wakacje 2010” w Hucisku
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Przygotowania do Powszechnego Spisu Rolnego
Informujemy, że w dniach od 9
do 23 sierpnia br. rachmistrze
odwiedzą wszystkie gospodarstwa
rolne na terenie gminy Niwiska
podczas obchodu przedspisowego
przed Powszechnym Spisem Rolnym 2010.
Głównym celem obchodu jest weryfikacja
i aktualizacja wykazu gospodarstw rolnych
z przydzielonych obwodów spisowych oraz
potwierdzenie ich geolokalizacji. Dodatkowo wizyty
w gospodarstwach rolnych są dla rachmistrzów
okazją do kontaktu z przyszłymi respondentami,
poznania terenu, na którym będą przeprowadzać spis
oraz doręczenia listu Prezesa GUS informującego
o znaczeniu i zakresie tematycznym spisu jak
również bezwzględnym zachowaniu tajemnicy
statystycznej. Rachmistrze już w trakcie obchodu
będą
mieli
możliwość
ustalenia
terminu
przeprowadzenia
wywiadu
bezpośredniego
z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, ale także
przekazania informacji o innych możliwościach
spisania
(samospis
internetowy,
wywiad
telefoniczny).

Kredyt z 45% dopłatą będzie można uzyskać
w placówkach 6 banków, które podpisały umowę
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Do programu przystąpiły:
Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Polskiej
Spółdzielczości
S.A.,
Gospodarczy
Bank
Wielkopolski S.A., Krakowski Bank Spółdzielczy,
Mazowiecki Bank Regionalny S.A., Warszawski
Bank Spółdzielczy.
Wszyscy zainteresowani kredytem i dopłatą na
kolektory słoneczne powinni zgłosić się do jednej
z 4.500 placówek banków, z którymi Fundusz
podpisał umowę. Decyzję o włączeniu instrumentu
dopłat do oferowanych produktów bankowych oraz
terminach ich uruchomienia podejmą dyrektorzy
poszczególnych banków. Nastąpi to jednak nie
później niż w sierpniu br.

II miejsce na Podkarpaciu
Gmina Niwiska znalazła się na
36
miejscu
„Rankingu
samorządów – gminy wiejskie”
dziennika
"Rzeczpospolita"
(II miejsce w województwie
podkarpackim). 20 lipca po raz
dwunasty
Rzeczpospolita
wręczyła nagrody najlepszym
polskim samorządom.
Ich wyboru dokonywano na
dwóch etapach. Pierwszy był
weryfikacją danych dotyczących gospodarki
finansowej i inwestycji w oparciu o bazy
Ministerstwa Finansów.

By skorzystać z oferty NFOŚiGW, należy spełnić
kilka warunków. Osoby fizyczne muszą dysponować
prawem do nieruchomości. Natomiast wspólnoty
mieszkaniowe, ubiegające się o dofinansowanie, nie
mogą być odbiorcami ciepła z miejskiej sieci
cieplnej do podgrzewania wody użytkowej lub
zasilania centralnego ogrzewania. Należy również
pamiętać, że oferty realizowanych przedsięwzięć nie
mogą
być
wykorzystane
w
działalności
gospodarczej.
Dopłaty będą udzielane do kredytów zarówno na
zakup i montaż kolektorów słonecznych, jak
i aparatury niezbędnej do ich prawidłowego
funkcjonowania. Zainteresowane osoby mogą, zatem
liczyć na 45% dofinansowania kosztów sporządzenia
projektu budowlano-wykonawczego, jak również
zakupu: kolektora słonecznego, nowego zasobnika
wodnego, automatyki, aparatury pomiarowej
i instalacji, ciepłomierza oraz montażu zestawu.
Wysokość dopłaty będzie obliczana proporcjonalnie
do kosztów nieprzekraczających 2,5 tys. zł za metr
kwadratowy
powierzchni
zainstalowanych
kolektorów.

Sprawdzono, które samorządy w latach 2006 - 2009
najlepiej radziły sobie finansowo i jednocześnie
najwięcej w tym czasie inwestowały. Na tej
podstawie wytypowano 250 najlepszych gmin
wiejskich oraz 250 miejskich i miejsko-wiejskich.
Ostatecznie w każdej z trzech kategorii: gmin
wiejskich, miejsko-wiejskich i miast na prawach
powiatu wybrano po sto najlepszych samorządów.
"Rzeczpospolita" już po raz dwunasty nagrodziła
najlepsze samorządy. Wiele miast i gmin od lat
utrzymuje się w czołówce tego rankingu,
wyznaczając kierunek całej Polsce samorządowej.
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Cieszy, że ambicja wójtów, burmistrzów,
ale i mieszkańców sprawia, że rywalizacja o miejsca
w pierwszej dziesiątce najlepszych jest coraz
bardziej zacięta. Nasze samorządy radzą sobie lepiej
niż te w innych krajach unijnych. W całej Europie
gminy zyskują na znaczeniu w porównaniu
z regionami, bo to one decydują o kierunkach
rozwoju czy nowych inwestycjach – mówił wczoraj
prof. Jerzy Buzek, szef Parlamentu Europejskiego,
podczas gali „Rankingu samorządów 2010”, która
odbyła
się
w
redakcji
Rzeczpospolitej.
Co brane było pod uwagę i jak punktowano
poszczególne kategorie w I etapie:
- dynamikę wzrostu wydatków majątkowych
(pomniejszonych o środki unijne) w przeliczeniu na
jednego mieszkańca w latach 2006 – 2009
- wartość środków unijnych w przeliczeniu na
jednego mieszkańca, które w latach 2007 – 2009
wpłynęły na rachunek budżetu gminy/miasta
- zadłużenie samorządu w stosunku do dochodów
w latach 2006 – 2009
- nadwyżkę operacyjną w stosunku do dochodów
w latach 2007 – 2009
- dynamikę wzrostu dochodów własnych w latach
2006 – 2009
- relację nakładów inwestycyjnych do przyrostu
zadłużenia w latach 2006 – 2009
- dynamikę wzrostu wydatków ogółem na jednego
mieszkańca
w
wybranych
działach
w poszczególnych latach 2006 – 2009:
transport i łączność (5 pkt), ochrona środowiska
Łącznie w pierwszym etapie samorząd mógł uzyskać
60 punktów. Na tej podstawie wytypowano do II
etapu 250 najlepszych gmin wiejskich oraz 250
miejskich i miejsko-wiejskich. Razem ze wszystkimi
miastami na prawach powiatu dostały one do
wypełnienia ankiety dotyczące m.in. rozwoju gmin,
jakości zarządzania, poziomu edukacji. Odpowiedzi
posłużyły do wyłonienia najlepszych gmin w drugim
etapie.

Ważnym elementem jest własny wysiłek włożony
w utrzymanie porządku wokół gospodarstw
i domostw. Po dokonaniu w dniu 20 lipca 2010 roku
wizji lokalnej 13 zagród na terenie Gminy
zgłoszonych do konkursu oraz ich oceny według
kryteriów określonych w załączniku do Zarządzenia
komisja powołana przez Wójta Gminy Niwiska
wyłoniła zwycięzców:
Pierwsza kategoria – najbardziej zadbane
gospodarstwo rolne
I miejsce – Żądło Józefa zam. Hucisko
II miejsce – Bryk Jan zam. Niwiska
III miejsce – Matejek Józef zam. Niwiska
Druga kategoria - najbardziej zadbana nieruchomość
I miejsce – Piechota Marta zam. Sielanka
II miejsce – Saj Genowefa zam. Bucisko
III miejsce – Smyrski Wiesław zam. Niwiska
Wręczenie nagród osobom nagrodzonym odbędzie
się 22 sierpnia 2010r. na Gminnych Dożynkach
w miejscowości Hucisko – Serdecznie zapraszamy.
Pani Elżbieta Wróbel –Wójt Gminy składa serdeczne
gratulacje nagrodzonym gospodarstwom a także
wszystkim uczestnikom konkursu. Zaprasza również
do wzięcia udziału w przyszłorocznej edycji
konkursu.

"Najbardziej zadbana zagroda wiejska
2010"
Po raz czwarty Wójt Gminy Niwiska zorganizował
konkurs na „Najbardziej zadbana zagrodę
wiejską”. Konkurs przeprowadzono w dwóch
kategoriach: "Najbardziej zadbane gospodarstwo
rolne" oraz "Najbardziej zadbana nieruchomość".
Do udziału zgłoszono 13 zagród z terenu Gminy.
Celem konkursu było zachęcenie mieszkańców
gminy Niwiska do zadbania o estetykę zabudowy,
poprawę warunków higieniczno - sanitarnych
gospodarstw oraz stosownie dobrych praktyk
rolniczych.

PREZENT dla Gminy od Powiatu
Kolbuszowskiego
W dniu 22 lipca 2010r. Powiat Kolbuszowskie
przekazał Gminie Niwiska w drodze darowizny
celowej niską część budynku Ośrodka Zdrowia
w Niwiskach. Wartość obiektu o powierzchni
użytkowej
129,32
m.kw.
składającej
się
z wiatrołapu, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia
gospodarczego, hallu, rejestracji, czterech gabinetów,
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przebieralni, trzech ubikacji, wraz z działką nr ewid.
1060/6 o pow. 0,0983 ha – 149 520,00 zł. Zamiarem
Gminy
jest
zlokalizowanie
na
obiekcie
przyszłościowo
Gminnego
Ośrodka
Pomocy
Społecznej.
Wójt
Gminy
Niwiska
składa
podziękowania Zarządowi Powiatu na czele z Panem
Starostą Józefem Kardysiem i Radnym Rady Powiatu
za darowiznę na cele publiczne.

„Przedszkole szansą na udany start
dzieci z Gminy Niwiska” to projekt w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Realizowany jest on przez Gminę Niwiska
od 01.08.2009 r do 31.08.2012 r. Projekt ten jest
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Przez rok
realizacji tego projektu 24 dzieci z terenu Gminy
Niwiska zostało objętych zajęciami wychowania
przedszkolnego. Było to 14 dziewczynek i 10
chłopców. Zajęcia te odbywały się od 6.30 do 16.30
w Punkcie Przedszkolnym w Przyłęku. Były one
bezpłatne. Przedszkolaki i ich rodzice mogli również
skorzystać z fachowej pomocy logopedy. Wsparciem
objęto 13 dzieci, u których stwierdzono wady
wymowy. Z pomocy logopedy skorzystało również
13 rodziców. W sumie odbyło się 39 zajęć dla dzieci
i 39 zajęć dla rodziców.
Przez
rok
funkcjonowania
projektu
nauczyciele z dziećmi przygotowali dwie imprezy
środowiskowe z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz
Święto Rodziny. Przedszkolaki podczas tych
uroczystości pokazały, czego nauczyły się na
zajęciach. Wierszem, piosenką i tańcem witały
swoich rodziców i dziadków.
W związku z odejściem od 1 września 2010 r.
12 dzieci z punktu przedszkolnego, w maju odbyło
się
posiedzenie
komisji
rekrutacyjnej.
Po rozpatrzeniu 21 kart zgłoszenia przyjęto 12
nowych dzieci, które zaczną uczęszczać do Punktu
Przedszkolnego w Przyłęku od 1 września 2010 r.
Życzymy im miłego pobytu, ciekawych zajęć oraz
wielu niezapomnianych wspomnień.

Umowa na modernizację oczyszczalni
ścieków w Trześni – podpisana!
W miesiącu lipcu 2010r pomiędzy Gminą Niwiska
a Przedsiębiorstwem Wdrożeniowo –Wykonawczym
„ELTECH” Sp. z o.o. z Dębicy została podpisana
umowa na realizację zadania inwestycyjnego
„Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków
w miejscowości Trześń do przepustowości 550
m3/d”. Przedsiębiorstwo „ELTECH” przedstawiło
najkorzystniejszą ofertę wybraną w wyniku
postępowania
przetargowego
o
zamówienie
publiczne zgodnie z Ustawą prawo o zamówieniach
publicznych, w związku z tym zostało wyłonione
jako wykonawca tej inwestycji, wartość brutto
zamówienia publicznego – 3 620 107, 64 zł.

Możliwość zdobycia dotacji
Lokalna Grupa Działania LASOVIA informuje
o możliwości zdobycia dotacji w ramach działania
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-2013. W III kwartale b.r. zostanie ogłoszony
przez Lokalną Grupę Działania konkurs skierowany
do osób chcących założyć działalność gospodarczą
o statucie mikroprzedsiębiorstwa lub dla już
działających mikroprzedsiębiorstw. Dotacja zdobyta
zostać może na zasadach refundacji poniesionych
kosztów, przy 50% wkładzie własnym. Szczegółowe
informacje są zamieszczane na stronie internetowej
pod adresem www.lasovia.com.pl lub bezpośrednio
zapraszamy na konsultacje w biurze LGD LASOVIA
mieszczącym się w Gminnym Ośrodku Kultury
i Biblioteki w Niwiskich, 36-147 Niwiska 487,
tel. 17 22 79 022.

Wakacje w GOKiB w Niwiskach
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Niwiskach
zaprasza na zajęcia wakacyjne od poniedziałku do
piątku w godz. od 800 do 1900 gdzie codziennie można
korzystać z kawiarenki internetowej, gier w tenisa
stołowego, bilard, piłkarzyki, gier planszowych,
kolorowanek, oraz na wakacyjne spotkania w krainie
przygód i bajek - zajęcia z książką Rzeźba w mydle
- wystawa prac, głośne czytanie bajek, zabawy
logiczne i gry edukacyjne, wielkie malowanie
– kwiaty lata, wesoła łąka zajęcia plastyczne,
31 sierpnia na zakończenie wakacji wspólne
grilowanie i śpiewy przy ognisku.
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Biuletyn zredagował, Piotr Łoboda pracownik GOKIB w Niwiskach

