
 

 

 
śyczeniaśyczeniaśyczeniaśyczenia    

śyczę wszystkim odwiedzającym w wakacje 
Gminę Niwiska udanego wypoczynku mnóstwo 

wraŜeń, udanej zabawy i wspaniałej pogody. 

 Wójt Gminy Niwiska  
ElŜbieta Wróbel    

Sobótki w Naszej Gminie. 
  
Czerwiec to niezwykły, magiczny czas przechodzenia 
wiosny w lato. Nasi przodkowie świętowali go 
szczególnie uroczyście. Oddawali cześć dwóm 
przeciwstawnym, lecz niezbędnym do Ŝycia Ŝywiołom 
– ogniowi i wodzie. Miało im to, zapewnić szczęście 
 i pomyślność oraz ochronić przed złymi mocami.  
W dniu 24 czerwca 2007 r. na stadionie sportowym  
w Trześni odbyła się I impreza z cyklu  
„Lato u Hupki – SOBÓTKI” . Imprezę rozpoczęły 
występy zespołów tanecznych: Mali Niwiszczanie, 
Staniszewscy, Szase. W czasie trwania zabawy dzieci 
 i młodzieŜ mogła brać udział w róŜnych konkursach. 
MłodzieŜ z Gimnazjum Publicznego w Niwiskach 
przygotowała przedstawienie sobótkowe ukazujące nam 
bliŜej dzień 24 czerwca. 
  

 
 
Sobótka – prastare przedchrześcijańskie święto 
zachowujące obrzędy kultowe ognia i wody w czasie 
najkrótszej nocy w roku – zwanej nocą świętojańską. 
Gdy nadchodził dzień przesilenia – 23 czerwca 
zbierano świeŜo ścięte drzewo i składano je na stertę 
poza obrębem wsi – najlepiej nad wodą. Wieczorem 
rozpalano stos świętojański krzesząc iskrę przez 
uderzanie krzemienia o krzemień. Przy płonącym  

 
 
 

 
 
 
 
ognisku wszyscy zebrani tańczyli, śpiewali, skakali 
przez nie i palili zioła przeciw złym czarom. Nikomu, 
kto brał udział w swawolach sobótkowych nie mogło 
się stać nic złego przez najbliŜszy rok. 
Zdarzało się równieŜ, Ŝe odprawiano „antysabaty”  
czarownic. Wszystkie kobiety zbierały się nad rzeką  
i rozpalały dodatkowe ognisko. Jeśli któraś nie przyszła 
uznawano ją za wiedźmę. Młode panny rozpoczynały  
taniec, a starsze wyjmowały zebrane zioła wiązały je  
w pęczki i rzucały w płomienie. W kaŜdym pęczku 
musiało być siedem ziół. Wonny dym odpędzał złe 
moce.  

Puszczanie wianków to kulminacyjny moment nocy 
świętojańskiej. Dziewczęta wiły je z trzech gałęzi 
bylicy, wkładały w nie zapalone łuczywo lub świecę  
i puszczały z prądem rzeki, biegnąc za nimi wzdłuŜ 
brzegu. Kilkadziesiąt metrów dalej czekali chłopcy. Im 
więcej wianków kawaler wyłowił, tym większego 
szczęścia w miłości mógł się spodziewać. Kto nie 
zdobył Ŝadnego tego czekała samotność przez cały rok. 
KaŜda dziewczyna pilnie obserwowała, co się dzieje  
z jej wiankiem. Jeśli został szybko wyłowiony 
oddychała z ulgą, bo obiecywało to rychłe małŜeństwo. 
Jeśli świeca zgasła, nim chłopak go wyciągnął, 
zwiastowało to nieszczęśliwą miłość. Gdy wianek 
popłynął w siną dal – staropanieństwo, a zaplątany  
w przybrzeŜnych szuwarach – nieślubne dziecko. 
Najgorzej wróŜyło zatonięcie wianka – śmierć  
w kwiecie wieku. Ale to się prawie nie zdarzało, 
bowiem chłopcy na ogół dobrze się spisywali, walcząc 
przecieŜ i o swoje szczęście. 
Legendarny kwiat paproci zakwitający w noc 
świętojańską przynosi szczęście i bogactwo.  
Tak pisze Jan Kochanowski w „Pieśni Świętojańskiej  
o Sobótce”. 
 

 Gdy słońce raka zagrzewa, 
 A słowik więcej nie śpiewa. 
 Sobótkę, jako czas niesie, 
 Zapalono w Czarnym Lesie. 
 

 Tak to matki nam podały, 
 Same takŜe z drugim miały, 
 śe na dzień świętego Jana 
 ZawŜdy sobótka palana.  
 

Przed północą młodzieńcy wyruszali do lasu na 
poszukiwanie kwiatu paproci. W tę jedyną noc zakwitał 
złocistą iskrą szukający wiedział, Ŝe kto znajdzie 
czarodziejską roślinę, otrzyma dar jasnowidzenia  
i stanie się czarodziejem. Kwiat przynosił szczęście  
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i bogactwo. Nie wolno go było zgubić. Wiadomo, Ŝe 
go ciągle szukano, ale czy kiedykolwiek znaleziono? 
 
( „ Po ten kwiat paproci” „WróŜka” 1999 nr 6) 
 

 
Jedną z atrakcji był koncert Roberto Zucaro  
w duecie z Larysą Tsoy. Nie zabrakło równieŜ 
karaoke z udziałem przybyłych na imprezę gości.  
O godz. 22-ej moŜna było obejrzeć pokaz 
pirotechniczny. Dalsza część imprezy upływała przy 
tańcach i muzyce zespołu Brass. Bawiono się do 
późnych godzin nocnych. Organizatorami byli: 
Lokalna Grupa Działania "LASOVIA", Gminny 
Ośrodek Kultury i Biblioteki w Niwiskach oraz  
Wójt Gminy Niwiska.  
 

Święto Lata w Kamionce 
 
 
  W dniu 1 lipca 2007r. w Gminie Ostrów  
w miejscowości Kamionka odbył się piknik rodzinny 
pod nazwą "Święto Lata". Został on zorganizowany 
przez Stowarzyszenie "LASOVIA" w skład, którego 
wchodzą trzy gminy: Niwiska, Ostrów i Cmolas.  
W czasie pikniku odbył się turniej z udziałem w/w 
gmin. Choć rywalizacja trwała do ostatnich chwil 
turnieju, to jednak przede wszystkim liczyła się 
wspólna dobra zabawa.  

 

 
W programie pikniku znalazła się równieŜ "Lekcja 
historii z rycerzem w tle".  
Gwiazdą wieczoru był zespół „2 PLUS 1".  
Bawiono się do późnych godzin nocnych. Kolejną 
imprezą z tego cyklu odbędzie się w Niwiskach  
w dniu 22 lipca 2007 r. 
 
 

LATO U HUPKI  

Lokalna Grupa Działania LASOVIA przy realizacji 
projektu duŜy nacisk kładzie na promocje obszaru.  
W ramach tych działań we wszystkich trzech gminach 
wchodzących w skład LGD LASOVIA, planowane są 
imprezy. Na terenie Gminy Niwiska organizowane jest 
„Lato u Hupki”,  na które składają się: 
 
� Piknik rodzinny w Niwiskich w dniu 22 lipca 

2007 r. 
� DoŜynki w Przyłęku w dniu 26 sierpnia 2007 r. 
 
Podczas imprez przedstawiciele gmin wchodzących  
w skład Lokalnej Grupy Działania LASOVIA będą 
rywalizować ze sobą w konkurencjach sportowo- 
rekreacyjnych i nie tylko.  
 

Program 
 
Pikniku Rodzinnego odbywającego się  
w ramach cyklu imprez „Lato u Hupki” 
 – Niwiska 22  lipca 2007r. 
 
- godz. 1500   
Uroczyste otwarcie stadionu przy Gimnazjum 
Publicznym im. Królowej Jadwigi  
- godz. 1600 – 1800 
Turniej Gmin Niwiska, Cmolas, Ostrów                     
Konkurencje sołectw gminy Niwiska 
Turnieje dla dzieci. 
- godz. 1800 
Program artystyczny „Spotkanie z Hupką”  
w wykonaniu uczniów z Szkoły Podstawowej  
w Niwiskach. 
- godz. 1900 – 2400 

Festyn Ludowy. 
 
W trakcie trwania całej Imprezy przewidziane są 
atrakcje dla dzieci: 
1. Namiot z szalonymi makijaŜami 
2. Ogródek zabaw dla dzieci 
3. Mini wesołe miasteczko. 
 
Wystawa twórczości Jana Hupki oraz dokumentacji 
zespołu pałacowo – parkowego. 
 
 
 



 3 

PRZYŁĘK  
 

(stadion sportowy, budynek szkoły) 26.08.2007 – 
DOśYNKI 

 

Rozpoczęcie: godzina 14:00 
 

Zaproszony kabaret - Pigwa  
Konkurs wieńca doŜynkowego  
Atrakcje dla dzieci 
Występ kapeli ludowej  
Festyn ludowy 
  Serdecznie zapraszamy!!! 
 

 
Mamy Kapituł ę Kolbuszowską 

 
 W dniu 13 czerwca 2007 roku  
w Kolbuszowskiej Farze miała miejsce uroczysta 
instalacja Kapituły Kolegiackiej Kolbuszowskiej 
dokonana przez J.E. Księdza Biskupa Kazimierza 
Górnego wraz z uroczystą Mszą Św. koncelebrowaną 
przez Kanoników Kapituły Kolbuszowskiej.  
 
Kapituła Kolegiacka w Kolbuszowej: 
1. Ks. Prałat Kazimierz Szkaradek — proboszcz  
     w Cmolasie 
2. Ks. Kan. Adam Samel, proboszcz Parafii Parnej  
    w Głogowie Młp. 
3. Ks. Kan. Jan Lib, proboszcz w Górnie 
4. Ks. Kan. Jan Prucnal, proboszcz Parafii  
     w Sokołowie Małopolskim 
5. Ks. Kan. Eugeniusz Reguła, proboszcz Parafii  
    w Górze Ropczyckiej 
6. Ks. Prałat Stanisław Ryba, proboszcz Parafii 
    Sędziszowie Młp. 
7. Ks. Kan. Jan Delekta, proboszcz Parafii  
    w Ropczycach 
8. Ks. Kan. Aleksander Śmietana, proboszcz Parafii  
    Nockowej 
9. Ks. Kan. Kazimierz Osak, proboszcz Parafii  
    w Kupnie 
10. Ks. Prałat Wiesław Augustyn, proboszcz Parafii 
      w Niwiskach 
11. Ks. Kan. Jan Pępek, proboszcz Parafii św. Brata  
      Alberta w Kolbuszowej 
12. Ks. Kan. Jan Gut, proboszcz Parafii Wszystkich 
      Świętych w Kolbuszowej 
 
Zadania Kapituły Kolegiackiej:  
- sprawowanie uroczystych funkcji liturgicznych  
w Kolegiacie pw. Wszystkich Świętych  
w Kolbuszowej oraz w Sanktuarium Przemienienia 
Pańskiego w Cmolasie (por. kań. 503 KPK);  
- wspólnotowa troska o stałą formacje kapłańską  
i poziom duszpasterstwa w oparciu o kult 
Przemienienia Pańskiego; 
- propagowanie powołania do świętości wszystkich 
wierzących na wzór Wszystkich Świętych; 
- wspieranie Fundacji im. Ks. Wojciecha Borowiusza 

oraz fundacji charytatywnych, podejmujących troskę 
o potrzebujących róŜnorakiej pomocy.  

 
 

Ks. Prałat Wiesław Augustyn, proboszcz Parafii  
w Niwiskach w stroju Kanonika Kapituły Kolegiackiej 

Kolbuszowskiej 

Modernizacja budynku remizy OSP  
w Przyłęku 

 

Od dnia 26 maja 2007r. w miejscowości Przyłęk 
trwały prace związane z modernizacją budynku 
remizy Ochotniczej StraŜy PoŜarnej. Wymienione 
zostało pokrycie dachowe z eternitu na blachę, 
wykonano elewację zewnętrzną budynku, 
remontowane są schody wejściowe. Eternit w ilości 
5,88 tony - stanowiący odpad niebezpieczny został 
usunięty przez specjalistyczną firmę, a następnie 
przekazany do unieszkodliwienia zgodnie  
z obowiązującymi wymogami.  
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Biuletyn zredagował, Piotr Łoboda pracownik GOKIB w Niwiskach     

 

ZAPROSZENIE 
 
Urząd Gminy w Niwiskach organizuje gminny 
turniej w piłce noŜnej o „Puchar Wójta Gminy 
Niwiska”. 
Turniej odbędzie się w dniu 29 lipca 2007r.  
o godzinie 1100  w miejscowości Siedlanka. 
Listy zawodników zbierają Sołtysi i Prezesi 
Klubów 

Podziękowania 

Organizacje działające przy Parafii Św. Mikołaja  
w Niwiskach i Rada Sołecka serdecznie dziękują 
wszystkim sponsorom Festynu Rodzinnego, który 
odbył się 17 czerwca 2007 r.  
Dziękujemy Pani Wójt Gminy Niwiska, 
pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury  
i Biblioteki w Niwiskach, Kazimierzowi Smolak, 
Ryszardowi Łagowskiemu, Jackowi Smyrskiemu, 
Lucynie Bogacz, Januszowi Frankiewicz, Marianowi 
Lewandowskiemu, Władysławowi Wrzask za 
nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów  
i pomoc przy organizacji.  
Szczególne podziękowania składamy równieŜ  
Ks. Prałatowi Wiesławowi Augustyn za ufundowany 
rower i nagrody rzeczowe.  
 

 
Świadczenia Rodzinne na nowy okres 

zasiłkowy od 1 września 2007 r. 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Niwiskach informuje, Ŝe wnioski na zasiłek 
rodzinny na okres zasiłkowy od 01.09.2007 do 
31.08.2008 będą wydawane i przyjmowane od dnia 
18 lipca 2007 r. 
 
Do wniosku naleŜy dołączyć następujące 
dokumenty: 
1.Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach 
za 2006r małŜonków oraz dzieci pełnoletnich powyŜej 
18 roku Ŝycia pozostających na utrzymaniu rodziców 
do 25 roku Ŝycia nawet jeśli nadal się uczą;  
2.Rolnicy będący właścicielami gospodarstwa rolnego 
powyŜej 1 hektara fizycznego ksero nakazu płatniczego 
za 2006r oraz wypełnione oświadczenie (zał. nr 4 do 
wniosku w sprawie ustalenia prawa do zasiłku 
rodzinnego); 
3.Osoby przebywające na urlopach wychowawczych 
zaświadczenie od pracodawcy o kontynuacji urlopu 
wychowawczego oraz o zgłoszeniu do ubezpieczeń 
społecznych. 
4.Zaświadczenia o uczęszczaniu dzieci do szkół 
ponadgimazjalnych na rok szkolny 2007/2008, które 
naleŜy wybrać w sekretariacie szkoły z chwilą 

rozpoczęcia roku szkolnego i dostarczyć w terminie do 
7.09.2007r. 
( uwaga! Zaświadczenie wydane w okresie wakacji nie 
potwierdza faktu uczęszczania dziecka do szkoły 
w nowym roku szkolnym); 
5. Zaświadczenia o wysokości pobieranego stypendium 
przez dzieci, na które rodzice pobierają zasiłek 
rodzinny oraz dzieci wpisanych do członków rodziny 
do ukończenia 25 lat; 
6. Oświadczenie o uzyskiwaniu dochodów nie 
opodatkowanych w 2006r. (zał. nr 4 do wniosku); 
7. Zaświadczenia od komornika o stanie egzekucji za 
2006r składają osoby pobierające zaliczkę 
alimentacyjną, oraz osoby, które mają zasądzone 
alimenty, a płacone są one w niŜszej wysokości niŜ 
alimenty zasądzone wyrokiem sądowym lub nie są 
płacone; 
8. Inne dokumenty w zaleŜności od sytuacji rodzinnej  
w tym: 
- Zaświadczenia o wynagrodzeniu netto z miesiąca 
poprzedzającego złoŜenie wniosku o zasiłek rodzinny 
składają osoby, które w 2007 r. uzyskały dochód, 
którego nie miały w 2006r. np. podjęły zatrudnienie, 
a poprzednio były bezrobotne, otrzymały rentę 
rodzinną, otrzymały wyrok o zasądzonych alimentach 
itp. /przybycie źródła dochodu 2007 r. 
- Zaświadczenia z Urzędu Pracy o braku prawa do 
zasiłku dla bezrobotnych składają osoby, które 
wnioskują o utratę dochodu, za 2006 r. pozostają bez 
pracy i nie osiągają dochodu oraz świadectwo pracy  
z ostatniego miejsca zatrudnienia /utrata dochodu  
w 2006 r. 
Świadczenia rodzinne przysługują, jeŜeli dochód 
rodziny nie przekracza kwoty 504,00 zł lub 583,00 zł 
w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko 
legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub 
orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym 
stopniu niepełnosprawności. 
Dokumenty, które zostały złoŜone w poprzednich 
okresach zasiłkowych np. ksero aktów urodzenia dzieci, 
ksero dowodów osobistych, aktualne orzeczenia  
o niepełnosprawności nie muszą być ponownie 
składane, chyba, Ŝe nastąpiła zmiana np. dowodu 
osobistego, wówczas naleŜy złoŜyć ksero nowego 
dokumentu. 
 
Wnioski na zasiłek rodzinny i dodatki będą 
wydawane i przyjmowane w ośrodku pomocy 
społecznej w pokoju nr 6 – budynek Urzędu Gminy 
w Niwiskach. 
 

Pracownie internetowe dla szkół 
 
W ramach projektu „Pracownie komputerowe dla 
szkół” współfinansowanym przez Unię Europejską  
3 szkoły z naszej gminy tj.: SP w Siedlance, SP  
w Hucisku i SP w Kosowach otrzymały pracownie 
komputerowe. Gmina sfinansuje wyposaŜenie: biurka  
i krzesła, instalację elektryczną i szkolenie nauczycieli.  


