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Z OKAZJI DNIA DZIECKA
śyczymy wszystkim dzieciakom,
aby ich dzieciństwo było jak najlepsze
i aby trwało jak najdłuŜej
Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Pogoda

Wójt Gminy
ElŜbieta Wróbel

Teatrzyk dla najmłodszych

DZIEŃ MATKI

Z okazji zbliŜającego się DNIA DZIECKA
w Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki w Niwiskach
w dniu 28 maja odbyło się przedstawienie bajkowe pt.
„O smoku i królu leniuchu” w wykonaniu autorów
Agencji Artystycznej Bajlandia z Rzeszowa. Pełne
humoru i zabawy widowisko obejrzały najmłodsze
dzieci z terenu gminy Niwiska.

25 maja 2007 r. w Gminnym Ośrodku Kultury
i Biblioteki w Niwiskach odbyła się uroczystość
z okazji Dnia Matki. Licznie zebrane mamy na czele
z Panią Wójt Gminy Niwiska ElŜbietą Wróbel obejrzały
piękny program artystyczny przygotowany przez
młodzieŜ ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
Publicznego im. Królowej Jadwigi w Niwiskach.

Wielki Sukces !!!!
Z przyjemnością informujemy, Ŝe Kapela Ludowa
"NIWA" pod kierunkiem Pana Jana Marca wzięła
udział w dniu 20 maja 2007 r. w Przeglądzie Kapel
i Instrumentalistów Ludowych "Pogórzańska nuta"
w Dynowie ,gdzie otrzymała II nagrodę i tym samym
została
zakwalifikowana
do
reprezentowania
województwa podkarpackiego w 41 Ogólnopolskim
Festiwalu Kapel i Instrumentalistów Ludowych
w Kazimierzu nad Wisłą.

W dniu 26 maja W Domu Ludowym w Przyłęku
odbyła się uroczystość okazji Dnia Matki.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele
Wojewódzkiego Związku Kółek i Organizacji
Rolniczych, Wojt Gminy Niwiska Pani ElŜbieta Wróbel
oraz licznie przybyłe mamy ze wsi Przyłęk. W czasie
uroczystości został wręczony „Order serca matki wsi”
mieszkance Przyłęka Pani Barbarze Chodór.
W programie artystycznym wystąpiła grupa taneczna ze
szkoły Podstawowej w Przyłęku oraz zespół
kabaretowy Koła Gospodyń Wiejskich z Widełki.

Skrzypek Ludowy a zarazem Kierownik Kapeli Pan Jan
Marzec otrzymał I nagrodę w kategorii solistów.
Gratulujemy i Ŝyczymy dalszych sukcesów.

Z Ŝycia OSP
występ grupy tanecznej ze szkoły Podstawowej
w Przyłęku

występ zespołu kabaretowego Koła Gospodyń
Wiejskich z Widełki.

W dniu 13 maja 2007r. w Gminie Niwiska
w miejscowości Leszcze odbyła się uroczystość
związana z nadaniem sztandaru i przekazaniem
samochodu poŜarniczego dla jednostki Ochotniczej
StraŜy PoŜarnej w Leszczach.
Uroczystość rozpoczęła się mszą św. koncelebrowaną
przez Kapelana PSP Województwa Podkarpackiego ks.
Jana Krynickiego i Kapelana Powiatowego StraŜaków
Wiesława Augustyna w Kościele Parafialnym
w Niwiskach. Dalsza część uroczystości odbyła się na
placu przy budynku remizy OSP w Leszczach.
Na uroczystość przybyli: Senator RP Mieczysław
Maziarz, Poseł RP Zbigniew Chmielowiec, członek
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
Franciszek Augustyn, Przewodniczący Rady Powiatu
Kolbuszowskiego
Tadeusz
Kopeć,
Starosta
Kolbuszowski Józef Kardyś, Zastępca Komendanta
PSP w Kolbuszowej kapitan Marek Babula, Prezes
ZOSP RP w Kolbuszowej Stanisław Kosiorowski,
Nadleśniczy Nadleśnictwa Kolbuszowa Kazimierz
Kriger, Nadleśniczy Nadleśnictwa Tuszyma Zygmunt
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Jurasz, samorządowcy z powiatu kolbuszowskiego,
kierownicy jednostek organizacyjnych, jednostki OSP
z terenu Gminy Niwiska i miejscowości sąsiednich
(Przedbórz, Kamionka, Huta Przedborska), licznie
zaproszeni goście.

Dwieście lat Pani Zofio!
20 lutego mieszkanka Niwisk Pani Zofia Kolis
obchodziła 102 rocznicę urodzin. Dostojną Jubilatkę
w Dniu Imienin odwiedzili: Wójt Gminy ElŜbieta
Wróbel, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej Barbara Czachor i Sołtys wsi Niwiska
Andrzej Krupa, którzy w imieniu wspólnoty
mieszkańców Gminy Niwiska Ŝyczyli Pani Zofii
kolejnych lat przepełnionych miłością i szczęściem,
pomyślności oraz nadziei i wszelkich łask BoŜych.

Gmina Niwiska ma nowe drogi
Mieszkańcy Gminy Niwiska od dziś mogą korzystać
z nowej asfaltowej nawierzchni na drogach gminnych
relacji:
NIWISKA
–
GROBLA
(FOLUS);
KOSOWY
–
GÓRA
–
TRZĘSÓWKA;
PRZYŁĘK GÓRNY – śABIENIEC – HUCINA
na łączną długość 3100mb. W wyniku czego zostały
zakończone jedne z najwaŜniejszych ciągów dróg
gminnych. Całość inwestycji został sfinansowana
z BudŜetu Gminy Niwiska na łączna kwotę 439 722,90
zł. W wyniku przetargu zostało wybranych dwóch
wykonawców: Przedsiębiorstwo MOLTER oraz
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM –
PIASECZNO.

Nowi dyrektorzy w szkołach gminnych
W wyniku przeprowadzonych konkursów i pozytywnej
opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty dyrektorami
szkół gminnych zostali:
1. Gimnazjum Publicznego im. Św. Królowej Jadwigi
w Niwiskach – Pani Halina Rębisz
2. Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi
w Niwiskach – Pani Ewa Haracz
3. Szkoły Podstawowej w Siedlance – Pani Marzena
Skotnicka
4. Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Hucisku – Pani Krystyna
Piątkowska.
Nie został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko
dyrektora SP w Hucinie.

UWAGA ROLNICY
Dopłaty do materiału siewnego
Od 1 kwietnia do końca czerwca br. producenci rolni
mogą składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu
zuŜytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego
kategorii elitarny lub kwalifikowany. Dopłaty te
przysługują do następujących gatunków roślin
uprawnych: pszenica, Ŝyto, jęczmień, pszenŜyto, owies,
łubin, groch siewny, bobik, wyka siewna, ziemniaki.

Informacja
Od 1 kwietnia br. producenci rolni mogą
składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zuŜytego
do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii
elitarny lub kwalifikowany.
Dopłaty te przysługują do następujących gatunków
roślin uprawnych: pszenica, Ŝyto, jęczmień, pszenŜyto,
owies, łubin, groch siewny, bobik, wyka siewna,
ziemniaki.
Stawki dopłat określone zostały do 1 ha powierzchni
gruntów ornych obsianych lub obsadzonych w/w
materiałem
i wynoszą odpowiednio:
• 50 zł - w przypadku zbóŜ;
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• 60 zł - w przypadku roślin strączkowych;
• 300 zł - w przypadku ziemniaków.
Wnioski naleŜy składać do właściwego – ze względu na
miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego
– oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego.
Formularze wniosków są dostępne w Centrali oraz
oddziałach terenowych Agencji Rynku Rolnego (OT
ARR w Rzeszowie, ul. Kopernika 15, tel (017) 864 20
27 do 28, 864 20 33 do 36), a takŜe na stronie
internetowej ARR- www.arr.gov.pl
PowyŜsze dopłaty przyznawane są ze wsparcia
suszowego (przysługującego wyłącznie rolnikom,
którzy ponieśli straty w wyniku suszy w 2006 roku) lub
tzw. pomocy de minimis w rolnictwie (przysługującej
wszystkim rolnikom w max. wysokości 3 tys. € na 3
lata). Wprowadzenie takiego rozróŜnienia daje
rolnikom poszkodowanym w wyniku ubiegłorocznej
suszy moŜliwość ubiegania się o dopłaty ze wsparcia
suszowego i poprzez to nie wyczerpywanie limitu
pomocy de minimis.

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników
Wakacyjna oferta KRUS dla dzieci rolników.
W latach 1993-2006 z rehabilitacji połączonej
z wakacyjnym wypoczynkiem skorzystało ponad 16
tysięcy wiejskich dzieci. Co roku w czasie letnich
wakacji Centra Rehabilitacji Rolników KRUS oraz
współpracujące
z
Kasą
ośrodki
połoŜone
w uzdrowiskowych miejscowościach przyjmują dzieci
rolników na rehabilitację leczniczą połączoną
z wypoczynkiem. Z rehabilitacji mogą korzystać dzieci
w wieku szkolnym (od 7 do 15 lat, wymagane jest
nieukończenie 16. roku Ŝycia), których przynajmniej
jedno z rodziców (opiekunów prawnych) posiada
uprawnienia do świadczeń w KRUS.
Wskazaniem do skierowania na turnus dziecka są:
- wady postawy i choroby układu ruchu,
choroby
układu
oddechowego.
Pierwszeństwo do uzyskania skierowania na turnus
mają dzieci z prawem do zasiłku pielęgnacyjnego.
Podstawą skierowania dziecka na turnus jest złoŜenie
wniosku do jednostki KRUS (placówki terenowej lub
oddziału
regionalnego)
najbliŜszej
miejsca
zamieszkania rolnika, w terminie określonym odrębnie
przez tę jednostkę. Wniosek musi być uprzednio
wypełniony przez lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej lub lekarza specjalistę prowadzącego
leczenie dziecka. Za 21-dniowy pobyt dziecka rodzice
zapłacą
200
zł
oraz
koszty
podróŜy.
W ośrodkach rehabilitacyjnych dzieci mają zapewnione
wyŜywienie,
całodobową
opiekę
lekarskopielęgniarską, indywidualny program rehabilitacji
i zajęcia sportowo-rekreacyjne.
Na 10 tegorocznych turnusów, cztery będą
zorganizowane w CRR KRUS (w Horyńcu Zdroju,
Iwoniczu Zdroju i Jedlcu), a sześć w sanatoriach
współpracujących

w Piwnicznej, Polańczyku i Dąbkach. Więcej
o
terminach
tegorocznych
turnusów
i kwalifikowania na nie dzieci uprawnionych
rolników na stronie internetowej www.krus.gov.pl
w dziale rehabilitacja.

Daniele są wsród nas
Sprowadzony do Polski z okolic Morza Śródziemnego
daniel, jest najbardziej znanym i rozpowszechnionym
zwierzęciem parkowym w Europie. Zaaklimatyzował
się w całej Europie Środkowej i występuje obecnie
w stanie dzikim - na wolności. W Polsce nie jest zbyt
liczny, jednak będąc zwierzyną cenną, a przy tym
niewyrządzającą duŜych szkód w uprawach leśnych,
daniel jest chętnie introdukowany do wielu łowisk
Polski. Daniel występuje u nas zarówno na nizinach jak
i na wyŜynach, zamieszkuje lasy liściaste i mieszane,
otoczone łąkami i polami, natomiast nie występuje
w górach. Najliczniejszy jest w Wielkopolsce, na
Pomorzu i na Śląsku. Sposobem Ŝycia daniele
przypominają jelenie, są jednak mniej wymagające
w stosunku do wody i dlatego lepiej czują się
w suchych drzewostanach sosnowych. Podczas gdy
daniele znane z parków i hodowli zagrodowej są bardzo
ufne i śmiało pokazują się za dnia na otwartych
przestrzeniach, o tyle dzikie populacje danieli są bardzo
płochliwe. Daniele są jednak bardzo przywiązane do
swojej ostoi, towarzyskie i dlatego tworzą dość liczne
chmary. Daniel ma bardzo wyostrzone zmysły, słuchem
i węchem dorównuje jeleniowi, ma natomiast lepszy od
niego wzrok, do tego stopnia, iŜ potrafi odróŜnić od tła
stojącego nieruchomo człowieka. śywi się roślinnością
zielną, pędami i korą drzew, bardzo lubi takŜe Ŝołędzie
i kasztany. Daniele Ŝyją 20 do 25 lat, a zdarzają się
osobniki 30 letnie. W Niwiskach daniele pojawiły się
w I kwartale 2007 roku. Hodowlą zagrodową tych
zwierząt zajęli się państwo Marta i Tomasz Tarnawscy.
Jest to pierwsza taka hodowla na naszym terenie i jedna
z nielicznych na terenie powiatu kolbuszowskiego.
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Biuletyn zredagował, Piotr Łoboda pracownik GOKIB w Niwiskach

