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„ W tym objawiła się miłość Boga ku nam.
śe zesłał Syna Swego Jednorodzonego na świat,
abyście Ŝycie mieli dzięki Niemu”
/ IJ 4,9/
Niech nadchodzące Święta BoŜego Narodzenia
upłyną w miłej, rodzinnej atmosferze
a Nowy 2008 Rok przyniesie duŜo szczęścia i radości
oraz spełni wszystkie oczekiwania i nadzieje.
Wójt Gminy
ElŜbieta Wróbel

Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Pogoda

Informacja o realizacji waŜniejszych zadań i
pracy Rady Gminy w Niwiskach w roku 2007
W roku 2007 Rada Gminy w Niwiskach odbyła
9 posiedzeń, na których podjęła 59 uchwał. Ilość odbytych
posiedzeń i ilość podjętych uchwał nie świadczy jednak
wyłącznie o pracowitości radnych. Jedną z podstawowych
przyczyn tej aktywności były częste zmiany prawa, które
powodowały konieczność podejmowania nowych uchwał
lub dokonywania zmian w uchwałach juŜ podjętych.
Oczywiście najwięcej podjętych uchwał dotyczyło spraw
finansowych Gminy: budŜetu, jego zmian, zabezpieczania
środków na realizację zadań inwestycyjnych, podatków
i opłat lokalnych, gospodarowania mieniem gminy,
przyjęcia rocznych sprawozdań z wykonania budŜetu
i udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania
budŜetu.
Rada Gminy podejmowała równieŜ inne bardzo waŜne dla
naszego środowiska uchwały dotyczące wprowadzenia
nowych
zadań
inwestycyjnych,
zagospodarowania
przestrzennego, współpracy z innymi samorządami
odnośnie realizacji wspólnych zadań z zakresu gospodarki
odpadowej czy teŜ bezpieczeństwa publicznego,
(opinii w sprawie) przejęcia mienia Ośrodka Zdrowia
w Niwiskach.

Do
najwaŜniejszych
zadań
inwestycyjnych
zrealizowanych, kontynuowanych lub rozpoczętych w
tym okresie naleŜą:

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA
I KANALIZACYJNA WSI:
1. Wykonano modernizację przepompowni wody
w Niwiskach polegającą na likwidacji istniejących
zbiorników ciśnieniowych i bardzo energochłonnych pomp
tłocznych. W zamian tego zamontowano nowoczesny
zestaw pompowy składający się z 4 pomp. Ponadto na
posadzce całego budynku połoŜono płytki. Wartość całości
robót wyniosła 50 tys. zł.
2. Opracowanie dokumentacji budowlanej pod budowę
kanalizacji sanitarnej dla wsi Kosowy II etap (Kosowy
Centrum, Kosowy - Ługnica, Kosowy -Góra) za kwotę
46 055,00 zł. Termin realizacji 31 sierpnia 2008r.
3. Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego
na budowę kanalizacji w miejscowości Niwiska –
Okręglica – Hucina 36 600 zł. Termin realizacji 30
kwietnia 2008 r.
4. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Trześni
przetarg na opracowanie dokumentacji budowlanej na
rozbudowę oczyszczalni w miejscowości Trześń
z maksymalnym wykorzystaniem funkcjonujących
urządzeń i budowli obecnej oczyszczalni dostosowanej do
odbioru max. 220m3, zapotrzebowanie w przyszłości
550m3.

DROGI PUBLICZNE GMINNE I POWIATOWE:

OŚWIATA I WYCHOWANIE:

5. Modernizacja dróg gminnych
Hucina – śabieniec – Przyłęk, 1509 mb, wartość
217 tys. zł,
Kosowy – Góra Kosowska – Trzęsówka, 700 mb,
wartość 101 tys. zł,
Niwiska – Folusz – Grobla, 900 mb, wartość 122 tys. zł,
Niwiska – Okręglica, 1409mb i Hucina koło
P. Pogody do Przyłęka, 350 mb, łączna wartość
327 tys. zł,.
Hucisko – Pustki – Leszcze, 800 mb, o wartości 43 tys. zł,
projekt na przebudowę mostu (droga Trześń Grobla
Siedlanka) 18 tys.zł.

15. Budowa boiska sportowego przy Szkole
Podstawowej i Gimnazjum w Niwiskach – wykonanie
trybun dla 200 osób o wartość 60 000 zł. Ponadto
wykonano oświetlenie boiska oraz budynku szkoły - 23 tys.

6. Zakup odśnieŜarki spalinowej do odśnieŜania
chodników – 5 tys. zł,

17. Modernizacja pomieszczenia sanitarnego dla osób
niepełnosprawnych, remont kuchni i gabinetu pomocy
przedmedycznej w Szkole Podstawowej w Przyłęku.

16. Dobudowa do istniejącego budynku Szkoły
Podstawowej w Kosowach pomieszczeń pomocniczych –
wiatrołapu z szatnią, modernizacja dachu, ocieplenie
i kolorystyka elewacji, wymiana okien i drzwi.
W listopadzie rozpoczęto prace budowlane. Zakończenie
robót zgodnie z zawartą umową planuje się na 30 kwietnia
2008r. Wartość zadania 275 tys. zł.

7.
Modernizacja
dróg
powiatowych
relacji
Niwiska – Hucina – Kosowy oraz Hucisko – Zapole –
Nowa Wieś. Pomoc finansowa Gminy dla Powiatu
w realizacji tych zadań – 280 tys. zł.
8. Zakupiono w ramach wniosku do
Wspomagania Wsi rębak do gałęzi – 9 tys. zł,

18. Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Hucinie
oraz ogrodzenia na wschodniej stronie działki szkolnej.
Wartość całości robót 19 tys. zł.

Fundacji

OŚWIETLENIE DRÓG:
19. Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości
Kosowy od skrzyŜowania z drogą wojewódzką w stronę
Szkoły Podstawowej do cmentarza i obok szkoły,
w miejscowości Hucina przy zjeździe do boiska
sportowego
w
kierunku
przysiółka
śabieniec,
w miejscowości Przyłęk obok firmy „Marmury”,
w miejscowości Trześń przy drodze w kierunku Huciska.
Wartość całości robót, łącznie z zakupionymi materiałami
przez Urząd Gminy Niwiska, a częściowo wykonanymi
przez RZE RE Mielec, PE Kolbuszowa wyniosła 36 tys.
złotych

ADMINISTRACJA PUBLICZNA:
9. Modernizacja budynku Urzędu Gminy Niwiska.
Wykonano między innymi: przebudowa stropodachu na
dach dwuspadowy kryty blachą, wybudowano zadaszenia
nad wejściami do budynku, ocieplono całość budynku
styropianem, wytynkowano i nakropiono tynkiem
szlachetnym. Całość robót łącznie z opracowaniem
dokumentacji i nadzorem budowlanym wyniosła
243 720, 00 zł. Równolegle prowadzone były prace
remontowe wewnątrz budynku. Wymieniono wszystkie
drzwi wejściowe do pokoi biurowych, ułoŜono płytki na
klatce schodowej oraz na korytarzach /parter i piętro/
połoŜono tynk natryskowy na klatkę schodową oraz
korytarze na parterze i piętrze, wykonano nowe barierki na
klatce schodowej i schodach wejściowych ze stali chromo –
niklowej. Wartość robót wyniosła 61tys. zł.

UWAGA RODZICE !!!
Celem rozpoznania zainteresowania funkcjonowaniem
przedszkola na terenie Gminy Niwiska zwracam się
do Rodziców, (którzy chcą w roku 2008 posłać swoje
dziecko do przedszkola) o wstępne zapisanie, udzielenie
odpowiedzi na pytania:
1/ jeŜeli jesteś zainteresowana zapisaniem swojej
pociechy do przedszkola, to do której placówki:
w Szkole Podstawowej w Trześni,
GOKiB w Niwiskach
czy Szkole Podstawowej w Przyłęku?
2/ chcę aby moje dziecko przebywało w przedszkolu
w godzinach:
- od 8.00 do 13.00
- od 8.00 do 16.00
3/ jestem zainteresowana powstaniem przedszkola
od ………… (podać miesiąc) 2008r.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOśAROWA:
10. Remont budynku remizy OSP w Przyłęku dokonano
wymiany pokrycia dachowego z eternitu na blachę
falowaną pokrytą farbą akrylową, odnowiono elewację
zewnętrzną na całości budynki, wymieniono rynny i rury
spadowe. Wartość robót 42 tys. zł.
11. Remont pomieszczeń WC w budynku Remizy OSP
w Hucisku – wykonano 2 pomieszczenia WC. Ściany
i podłogi wyłoŜono płytkami. Wymieniono okna w kuchni
i płytki.
12. Remont remizy OSP w Hucinie – dokonano
odmalowania duŜej sali, wykończono zaplecze kuchenne
z montaŜem okien. Wartość robót 9 tys. zł.

Na powyŜsze pytania proszę zainteresowanych
o udzielenie odpowiedzi na nr telefonu 017 2279
002 (Sekretariat Urzędu Gminy, pok. Nr 10)
w terminie do 31 grudnia 2007r.

13. Zakupiono samochód poŜarniczy STEYR 690,
z kabiną dla 7 osób, zbiornik wody 1200l, zbiornik na
środek pianotwórczy 220l i autopompa 2000l/min dla OSP
w Kosowach – 35 tys. zł
14. Ufundowano
w Leszczach

sztandar

dla

jednostki

OSP
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„Jaś i Małgosia” w Szkole Podstawowej
w Trześni
Od bieŜącego roku szkolnego w Szkole Podstawowej
w Trześni działa grupa teatralna, której głównej
priorytetem
jest
organizowanie
teatrzyków
kukiełkowych.
Jako pierwszy zainscenizowano utwór pt.:
„Jaś i Małgosia”. Brali w nim udział uczniowie z klasy
II i III w składzie:
Jaś
– Hubert Mazur
Małgosia
– Alicja Sitko
Czarownica – Natalia Frankiewicz
Wiewiórka – Szymon Bogacz
Narratorzy – Aleksandra Kuca, Patryk Branas, Piotr
Biziorek.

Komisja
nagrodziła
4
uczniów.
Byli
to:
Joanna Jabłońska, Marysia Jabłońska, Gabriela
Rydzy i Weronika Orzechowska.
12 uczniów przygotowało prace plastyczne, komisja
konkursowa przyznała 6 nagród i 6 wyróŜnień. Nagrody
otrzymali: Gabriela Rydzy, Ernest Olszowy,
Agnieszka Sokalska, Lidia Sokolska, Teresa Draus
i Paweł Orzechowski.

V Biesiada U Hupki
24 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki
w Niwiskach pod honorowym patronatem Starosty
Kolbuszowskiego i Wójta Gminy Niwiska odbyła się
jubileuszowa „V Biesiada u Hupki”. W uroczystości tej,
jak co roku wzięły udział kapele i zespoły obrzędowe
z terenu powiatu kolbuszowskiego takie jak: Zespół
obrzędowy „Cmolasianie” i „Górniacy” Kapela
Ludowa „Niwa”, Zespół Pieśni i Tańca „Mali
Niwiszczanie”. Gościnnie wystąpił teŜ zaproszony
specjalnie na tę okazję Zespół Regionalny i Kapela
Ludowa „Grodziszczoki” z Grodziska Dolnego. Rangę
imprezy podniosła i dodała pikanterii para
konferansjerów Maria Strzępa i Wojciech Naja, którzy
swoim humorem rozbawiali całą publiczność.
Tradycyjnie na biesiadę przybyło wielu miłośników
kultury lasowiackiej. Swoją obecnością zaszczycili nas
przedstawiciele z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwo
Narodowego na czele z Panem Maksymilianem Celedą,
Dyrektorem Departamentu Szkolnictwa Artystycznego.
Gościliśmy takŜe: Starostę Powiatu Kolbuszowskiego,
Przewodniczącego Rady Powiatu, Wójtów z ościennych
gmin.

Pod opieką Pani Anny Zawisza uczniowie
wspólnie wykonali ciekawą dekorację i piękne kukiełki.
Przedstawienie, wzbogaconego o piosenki i ścieŜkę
dźwiękową. Premiera miała miejsce 26 listopada,
w trakcie spotkania z rodzicami. Inscenizacja została
przyjęta owacyjnie przez widzów, swój aplauz wyrazili
brawami na stojąco oraz chęcią oglądania kolejnych
podobnych przedstawień. Wśród oglądających, którzy
przybyli na przedstawienie byli rodzice, nauczyciele
i przedstawiciel Posterunku Policji w Niwiskach.
PoniewaŜ spektakl bardzo się podobał, dlatego juŜ
wkrótce będzie miało miejsce kolejne podobne
wydarzenie artystyczne.

Tradycje Wieczoru Andrzejkowego
w Szkole Podstawowej w Hucinie
W dniu 29 listopada 2007 r. w Szkole Podstawowej
w Hucinie odbyły się tradycje wieczoru andrzejkowego
połączonego z konkursem recytatorsko – plastycznym
pt. „Świat Brzechwy i Tuwima”. Dzieci bardzo chętnie
wzięły udział w tych konkursach, dołoŜyły wszelkich
starań, aby zaprezentować się ciekawie i pokazać swoje
umiejętności recytatorsko – aktorskie. Zadbały
o rekwizyty i radosne nastroje.
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numerem telefonu 017 2279-383 z Zakładem Usług
Komunalnych w Niwiskach, gdzie moŜna dostarczyć
odpadowe gałęzie.

Zespoły prezentujące się na scenie wprowadzały
publiczność w wyśmienity nastrój, a skecze
w wykonaniu artystów z Cmolasu bawiły publiczność
do łez. Widzowie mogli obejrzeć jak wyglądało
lasowiackie świniobicie przedstawione przez Zespół
Obrzędowy
„Górniacy”
i
dawne
poprawiny
w wykonaniu Zespołu Regionalnego „Grodziszczoki”.
Publiczność zachwycili teŜ swoim występem „Mali
Niwiszczanie”.

Halowy Turniej Piłki NoŜnej
Samorządowców
Dnia 09 grudnia 2007 roku w Kolbuszowej w sali
gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego odbył się
Halowy Turniej Piłki NoŜnej Samorządowców o Puchar
Burmistrza Kolbuszowej. W turnieju wzięło udział siedem
druŜyn z terenu Powiatu Kolbuszowskiego. Nasza Gminna
DruŜyna zajęła zaszczytne drugie miejsce, przegraliśmy
tylko z druŜyną z gminy Dzikowiec.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Podczas imprezy uhonorowany został przez Wójta
Gminy i Dyrektora GOKiB zasłuŜony dla kultury
i promocji Gminy Niwiska kierownik Kapeli Ludowej
NIWA Pan Jan Marzec z Kosów.
W czasie imprezy moŜna było nabyć rękodzieła
artystyczne wykonane przez uczestników Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Kolbuszowej.
Jak na biesiadę przystało nie zabrakło równieŜ
swojskiego jadła przygotowanego przez Panie z Koła
Gospodyń Wiejskich w Niwiskach. Trzeba nadmienić,
Ŝe impreza organizowana z takim rozmachem jest
moŜliwa dzięki pomocy Starostwa Kolbuszowskiego
,Wójta Gminy Niwiska i sponsorów, którymi od lat są:
Pan Kazimierz Rogala - Zakład Obróbki Kamienia
Budowlanego w Przyłęku
Pan Kazimierz Smolak Firma „Rolmasz” Punkt
w Niwiskach, Hurtownia Rębisz i synowie
z Kolbuszowej, Lokalna Grupa Działania Lasovia
Wszystkim dobroczyńcom serdecznie dziękujemy.

UG Dzikowiec
UG Niwiska
UMiG. Kolbuszowa
Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej
UG Majdan Królewski
UG RaniŜów
UG Cmolas

Wójt Gminy i Gminny Ośrodek Kultury
i Biblioteki w Niwiskach
zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich do udziału
w I Gminnym Przeglądzie Twórczości Kabaretowej
"Zrób kabaret 2008"
Termin przeglądu:
Zgłoszenia naleŜy przesłać do 15 lutego 2008 r.
do GOKiB w Niwiskach. Kontakt Tel. 017 2279 022
Dyrektor GOKiB Małgorzata Tetlak Przegląd odbędzie się
z okazji Dnia Kobiet początkiem marca 2008 r. (miejsce do
wyboru
Przyłęk,
Siedlanka
lub
Niwiska).
Po zakończeniu prezentacji zostanie ogłoszony werdykt
Jury i wręczenie nagród.
Warunki uczestnictwa:
Regulamin zostanie rozesłany do przedstawicieli
wszystkich Kół Gospodyń z terenu Gminy. Uczestnikami
Przeglądu mogą być soliści (program monodramatu) lub
grupy kabaretowe. Wraz ze zgłoszeniem naleŜy przesłać
informację o wykonywanej prezentacji (autor, wykonawca
– jeśli nie jest to program autorski) temat, krótkie
streszczenie tematyczne, czas trwania, wykorzystywane
materiały pomocnicze oraz listę uczestników (dane
osobowe: imię, nazwisko, wiek, szkoła)

RĘBAK
Sołectwo wsi Niwiska zakupiło rębak, który został
dofinansowany z dotacji otrzymanej od Fundacji
Wspomagania Wsi. Rębak do gałęzi to urządzenie
słuŜące do przetwarzania zebranych odpadowych gałęzi
do postaci zrębek, które są stosowane jako paliwo
w okresie grzewczym w kotłowni w Nowej Dębie.
Realizacja tego projektu ma na celu stworzenie systemu
zbierania odpadów biomasy na terenie Gminy
połączonego z ich odpowiednim przetworzeniem
i magazynowaniem. Środki finansowe uzyskane ze
sprzedaŜy zrębek zostaną przeznaczone na zakup drzew
i krzewów, które będą posadzone w miejscach
publicznych.
Chętnych i zainteresowanych skorzystaniem z usług
rębaka prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny pod
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Biuletyn zredagował, Piotr Łoboda pracownik GOKIB w Niwiskach

