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Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które
które niesie odrodzenie duchowe,
napełni wszystkich
spokojem
spokojem i wiarą
da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnoscią patrzeć
w przyszłość.
Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Pogoda

„Niechaj cieszy oczy promyk słońca
i pieśń życia co rozbrzmiewa w duszy
na co dręczyć się bliskością końca
skoro jeden więzy śmierci skruszył”
/Piotr Rubik/

Szanowni Państwo!

Z okazji Świąt Wielkanocnych
proszę przyjąć życzenia radości i nadziei
płynących z wiary w Zmartwychwstanie
Chrystusa,
sił do pokonywania codziennych trudności
oraz wszelkiej pomyślności
w życiu zawodowym i prywatnym.

Zbigniew Chmielowiec
Poseł na Sejm RP

Wójt Gminy
Elżbieta
Elżbieta Wróbel

Konkurs Plastyczny
„Wielkanocny Stroik”
15
kwietnia
2011r.
w
Szkole
Podstawowej
w Niwiskach został rozstrzygnięty konkurs plastyczny na
stroik wielkanocny. W konkursie mogli wziąć udział
uczniowie z klas IV-VI ze szkół podstawowych
z terenu gminy oraz uczniowie Gimnazjum Publicznego.

Na konkurs wpłynęło ogółem 27 prac – 10 z gimnazjum
oraz 17 ze szkół podstawowych: z Niwisk (6), Przyłęka
(2), Siedlanki (5) i Kosów (4). Prace prezentowały bardzo
wysoki poziom zarówno artystyczny jak i estetyczny,
toteż komisja w składzie: Dorota Bryk, Sylwia OpalińskaStarzec oraz Agnieszka Skiba miała niebywale trudne
zadanie. Ostatecznie zdecydowano o nagrodzeniu prac
następujących uczniów:
1. Kamila Chmury kl. IIB GP Niwiska
2. Piotra Sasora kl. IC GP Niwiska
3. Pauliny Magdy kl. IIIA GP Niwiska
4. Joanny Wołowiec kl. VI SP Kosowy
5. Amandy Wilk kl. V SP Siedlanka
6. Anety Muchy kl. V SP Siedlanka
7. Patrycji Zielińskiej kl. V SP Siedlanka
8. Aliny Partyki kl. VI SP Przyłęk
9. Iwony Wilk kl. VI SP Niwiska
Przyznano również cztery wyróżnienia: dla Justyny
Magdy kl. IIIA GP Niwiska, Konrada Haracza kl. VI SP
Niwiska, Karoliny Kaszy kl. V SP Niwiska
i Wojciecha Mazura kl. V SP Siedlanka. Pozostali
uczestnicy konkursu otrzymali nagrody pocieszenia.
19 IV w Gimnazjum Publicznym w Niwiskach odbyła się
uroczysta akademia, przybliżająca polskie tradycje
i zwyczaje wielkanocne.

Następnie odbyło się podsumowanie konkursu
Wielkanocny stroik „ i wręczenie nagród ufundowanych
przez Panią Wójt.
Panie ze Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich
przygotowały piękny stół wielkanocny z tradycyjnymi
potrawami.

Dofinansowanie usuwania pokryć
dachowych zawierających azbest
Wójt Gminy Niwiska informuje mieszkańców Gminy
o możliwości dofinansowania przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie przy wkładzie własnym 15% (demontaż)
usunięcia pokryć dachowych zawierających azbest
(eternit) lub, jeśli jest już ściągnięty o przekazanie go do
unieszkodliwienia na składowisko.
Z uwagi na pilność sprawy prosimy o poinformowanie
tutejszy urząd o ilości i rodzaju posiadanego eternitu jak
również o ściągniętym już eternicie w nieprzekraczalnym
terminie do 30 kwietnia 2011 roku celem
złożenia odpowiedniego wniosku o ubieganie się
o dofinansowanie.
Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Niwiskach w pok. nr 18 lub telefonicznie pod numerem
telefonu 17 2270418.

Zbadaj swoje Piersi
NZOZ
MAMMO-MED.
Centrum
Diagnostyki i Usług Medycznych

zaprasza na bezpłatne badanie Mammograficzne

MAMMOBUS PRZYJEŻDŻA
DO CIEBIE!!!.
W dniu 04.05.2011 roku w Niwiskach mammobus
będzie ustawiony przy Urzędzie Gminy
rejestracja telefoniczna po nr 58 325 76 02
58 325 76 05
Bezpłatnymi badaniami mammograficznymi objęte są
panie od 50 do 69 roku życia, które nie
miały wykonywanych badań w ciągu
ostatnich 2 lat.
Przyjdź zrób to dla siebie!!!.

