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Turniej Gier Sportowo - Rekreacyjnych 

dla osób Niepełnosprawnych  

"Solidarni w Rodzinie" 

 
Mszą świętą w Kościele Matki Bożej Saletyńskiej 
rozpoczął się XI Rzeszowski Turniej Gier Sportowo-
Rekreacyjnych dla Osób niepełnosprawnych 
„Solidarni w Rodzinie”. Zawody sportowe, 
poczęstunek, przejazdy konne i wspólna zabawa.  
Tak ponad 200 niepełnosprawnych sportowców oraz 
rodzice, opiekunowie i wolontariusze spędzili 
integracyjne spotkanie w stadninie koni Albin  
w Słocinie. Pomimo niesprzyjającej pogody 
organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby uczestnicy 
wspaniale się bawili. Z naszej gminy  
w tym spotkaniu uczestniczyło ponad 20-tu 
uczestników. Wraz ze swoimi opiekunami miło i we 
wspaniałej pełnej rywalizacji atmosferze spędzili cały 
sobotni dzień. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy, medale oraz upominki. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili 
się do umożliwienia nam udziału w tym turnieju. 
 

 
        

Kredyt na kolektory 
 
W związku z licznymi 
zapytaniami mieszkańców, 
po dokładnym rozeznaniu 
możliwości finansowania 
zakupu kolektorów 
słonecznych z funduszy 

europejskich Gmina Niwiska informuje, że istnieje  

 
możliwość otrzymania dotacji przez osoby 
indywidualne na ten cel z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
 

Kto może się ubiegać o kredyt i dofinansowanie? 
Osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania 
jedno lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, 
Wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory na 
własnych budynkach. 
Co obejmuje przedmiot kredytowania (wydatki 
kwalifikowane)? 
Koszt projektu budowlano-wykonawczego rozwiązania 
instalacji do przygotowania ciepłej wody użytkowej  
z wykorzystaniem kolektorów słonecznych, 
Koszty zakupu elementów instalacji solarnej  
- kolektorów, podgrzewaczy (zasobników) wody, 
urządzeń obiegu solarnego, automatyki i AKPiA, 
Koszt zakupu ciepłomierza spełniającego normę  
PN EN 1434, 
Koszty montażu kolektorów słonecznych, 
Zapłacony podatek VAT. 
 
Jakie wymagania musi spełniać kolektor słoneczny?  
Musi posiadać sprawozdanie z badań na zgodność  
z normą PN EN 12975-2 wykonanych przez 
akredytowane laboratorium badawcze oraz aktualny 
certyfikat zgodności wydany przez akredytowaną 
jednostkę certyfikującą lub europejskim certyfikatem 
na znak "SOLAR KEYMARK" nadanym przez 
jednostkę certyfikującą.  
Jeżeli kolektor nie spełnia w/w wymagań, pozostałe 
koszty przedsięwzięcia uznaje się również  
za niekwalifikowane. 
 

Jakie są podstawowe warunki dotacji? 
Dotacja z NFOŚiGW obejmuje 45% łącznych kosztów 
kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że jednostkowy 
koszt kwalifikowany nie może przekroczyć 2500 zł/m2 
powierzchni całkowitej kolektora słonecznego. 
 

Informujemy, że Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej 
oddział w Niwiskach oraz Podkarpacki Bank 
Spółdzielczy uruchomił możliwość udzielenia 
kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych  
z dopłatą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Zachęcamy do zapoznania się  
z ofertą. 
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Biuletyn zredagował, Piotr Łoboda pracownik GOKIB w Niwiskach     

 

Inauguracja roku szkolnego 

Stowarzyszenia Wieś Przyjazna Dzieciom 
 
6 września br. w Szkole Podstawowej w Hucinie 
odbyła się uroczysta gminna inauguracja roku 
szkolnego 2010/2011. Rok szkolny w tej placówce jest 
szczególny – z dniem 1 września, bowiem prowadzenie 
Szkoły przejęło Stowarzyszenie Wieś Przyjazna 
Dzieciom, jednocześnie rozpoczęło funkcjonowanie 
Niepubliczne Przedszkole „Kraina Radości” 
utworzone przez Stowarzyszenie na bazie 
zmodernizowanego obiektu szkoły. Inaugurację 
rozpoczęła Msza św. koncelebrowana przez ks. 
Kanonika Stanisława Samborskiego – Proboszcza 
Parafii Kosowy oraz ks. Kazimierza Franczaka - 
Proboszcza Parafii Niwiska. Homilia nawiązywała do 
przypowieści o talentach, które każdy człowiek 
powinien pomnażać w swoim życiu, czego życzono 
wszystkim uczniom. Msza św. zakończyła się 
poświęceniem i uroczystym otwarciem nowej 
placówki. W dalszej części uroczystości część 
artystyczną w sposób bardzo humorystyczny 
przedstawili uczniowie Szkoły - żegnając wakacje, 
jednocześnie witając grono pedagogiczne i szkołę, 
która jak mówili „tęskniła ławkami”. Widać, że Szkoła  
ta pozwala rozwijać rożne talenty nie omijając również 
tych kabaretowych. Podczas uroczystości została 
przedstawiona historia powstania Stowarzyszenia, 
działania organizacyjne podjęte przez Gminę Niwiska 
doprowadzające do przekazania organizacji 
pozarządowej prowadzenia Szkoły z dniem 1 września 
2010r, a także modernizacji obiektu szkoły – w celu 
przystosowania do uruchomienia przedszkola.  
W ramach remontu wykonano następujące prace: 
wymianę okien i drzwi, dostosowanie pomieszczeń pod 
potrzeby przedszkola, budowę zaplecza sanitarnego  
i kuchennego, przebudowa instalacji c.o., wod.- kan. 
elektrycznej, budowę wyjścia ewakuacyjnego  
z podjazdem dla niepełnosprawnych, wymianę podłóg 
w korytarzach szkolnych, malowanie pomieszczeń. 
Wspólnym działaniem rodziców, członków 
Stowarzyszenia i Gminy został ułożony chodnik  
z kostki do wejścia do przedszkola. 
Szkoła Podstawowa w Hucinie jest najmniej liczną 
szkołą w Gminie Niwiska. Z uwagi na wysokie koszty 
utrzymania od kilku lat „wisiało w powietrzu” 
niebezpieczeństwo jej likwidacji. W roku 2009 zmiana 
przepisów oświatowych umożliwiła przekazywanie 
szkół liczących poniżej 70 uczniów do prowadzenia 
osobom fizycznym i prawnym. Z tej możliwości 
postanowiła skorzystać Elżbieta Wróbel – Wójt Gminy 
Niwiska podejmując prekursorskie w skali kraju 
działania mające na celu najpierw utworzenie 
stowarzyszenia a następnie przekazania mu do 
prowadzenia Szkoły. Z danych MEN wynika,  
że w czterech województwach w kraju od 01 września 
tego roku tylko 10 szkól i jedno przedszkole zostało 
przekazanych do prowadzenia Stowarzyszeniom w tym 

Szkoła Podstawowa w Hucinie jako jedna jedyna  
w województwie podkarpackim. Pierwsze spotkania  
z mieszkańcami Huciny a przede wszystkim rodzicami 
dzieci uczęszczających do szkoły, odbyły się jesienią 
ubiegłego roku. W efekcie spotkań, rozmów, kalkulacji 
i niełatwych decyzji powstało Stowarzyszenie Wieś 
Przyjazna Dzieciom, które z dniem 1 września przejęło 
do prowadzenia Szkołę Podstawową i otwarło 
Niepubliczne Przedszkole. Mamy nadzieję, że zmiana 
ta spowoduje większe zaangażowanie rodziców  
w życie szkoły, co przełoży się na dobre 
funkcjonowanie w przyszłości szkoły i przedszkola.  
Na inauguracji obecni byli zaproszeni goście: Zbigniew 
Chmielowiec – Poseł na Sejm RP, Józef Kardyś  
– Starosta Kolbuszowski, Genowefa Magoń  
– Przedstawiciel Poradni Psychologiczno  
– Pedagogicznej w Kolbuszowej, Elżbieta Wróbel  
– Wójt Gminy Niwiska, Barbara Czachor- Kierownik 
GOPS w Niwiskach, Radni Rady Gminy Niwiska, 
Dyrektorzy Szkół z terenu gminy, Władysław Pogoda – 
sławny skrzypek ludowy oraz wykonawcy 
modernizacji obiektu – Marcin Skura i Adam 
Chlebowski. Licznie przybyli mieszkańcy Huciny, 
członkowie Stowarzyszenia oraz rodzice 
przedszkolaków. Uroczysta inauguracja roku 
szkolnego i otwarcie nowej placówki w Hucinie  
– to efekt wspólnych działań i zaangażowania wielu 
osób, zarówno ze strony Samorządu jak też 
Stowarzyszenia Wieś Przyjazna Dzieciom. W tym 
wszystkim najważniejsze są oczywiście dzieci. 
Stworzona im została sześcioklasowa szkołę na 
miejscu, gdzie są u siebie. Nie tracą czasu na dojazdy, 
uczą się w szkole, w której nauczyciele znają ich 
rodziny, a co za tym idzie ich problemy. Tylko w takiej 
szkole osobowość ucznia może być wszechstronnie 
kształtowana, a każdy z nich może być traktowany 
indywidualnie. Stworzone zostały warunki dla rozwoju 
najmłodszego pokolenia - przedszkolaków. Powstało 
Niepubliczne Przedszkole „Kraina Radości”,  
do którego serdecznie zapraszamy i życzymy 
dzieciakom, aby czuły się dobrze w nowej Szkolnej 
Rodzinie. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym  
w realizację powyższych działań na czele z Panią 
Agnieszką Toś – Prezesem Stowarzyszenia. Życzymy 
satysfakcji z podjęcia wyzwania i dobrej współpracy na 
przyszłość. List Minister Edukacji Narodowej  

 


