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pracującym zawodowo. Koło pełniło także funkcje
edukacyjne, organizując liczne kursy z zakresu
gospodarstwa domowego i rzemiosła, wnosiło też
znaczący wkład w organizację życia towarzyskiego
i kulturalnego wsi. Do tej pory pielęgnowane są
wszystkie wypracowane przez poprzedniczki tradycje,
chociaż dzisiaj działalność organizacji dotyczy głównie
sfery kulturalnej i towarzyskiej. Warto w tym miejscu
wspomnieć, że historia Kół Gospodyń Wiejskich sięga lat
20. XX wieku. Powstały one jako organizacje społeczno oświatowe kobiet wiejskich. Ich działalność została
przerwana przez II wojnę światową. Po wojnie KGW
wznowiły działalność w 1957 r., w tym też okresie
powstało KGW w Siedlance liczebność Koła
w poszczególnych latach była różna. Obecnie pań
działających w KGW Siedlanka jest 56. Ich społeczna
praca skupia się na działalności szkoleniowej z dziedziny
zdrowia i higieny, żywienia, uprawy ogródka itp.,
organizacji wycieczek turystycznych, konkursów (np. na
najładniejszy ogródek, najlepiej zadbaną posesję),
wystawianiu własnych prac, organizacji kursów
kulinarnych. Członkinie Koła uczestniczą we wszelkich
wydarzeniach z życia wsi oraz biorą udział
w przygotowaniach i obchodach tradycyjnych świąt czy
lokalnych uroczystości w ścisłej współpracy z Ochotniczą
Strażą Pożarną, która udostępnia im pomieszczenia na
działalność. Nie można też pominąć zdolności
kabaretowych tego Koła które niejednokrotnie są
prezentowane na różnych występach. Panie są świetnie
zorganizowane, pomysłowe, jak przystało na wzorowe
gospodynie. Nie dziwi zatem fakt, że sobotni wieczór był
przede wszystkim ich autorstwa. Nie można nie docenić
wspaniałej organizacji tej wyjątkowej uroczystości;
przepięknej aranżacji sali, ciekawej oprawy muzycznej
oraz przepysznych potraw. Panie z Siedlanki
zaprezentowały się również od strony wokalnej,
uświetniając spotkanie występem swojego chóru
z piosenkami biesiadnymi. Ostatecznie wieczór zakończył
się na ludową rzeszowską nutę przy wspólnym śpiewaniu
z Kapelą Widelanie
Z okazji jubileuszu Kołu Gospodyń Wiejskich
w Siedlance życzymy z całego serca przeżycia jeszcze
niejednego pięknego jubileuszu.
Historia Koła Gospodyń Wiejskich w Siedlance
Około roku 1910 staraniem mieszkańców wsi Siedlanka
zawiązano Kółko Rolnicze, ono to prowadziło własny
sklep, który sprzedawał nie tylko artykuły spożywcze
i naftę, ale również pośredniczył w rozprowadzaniu
nasion, nawozów sztucznych i niektórych maszyn
rolniczych. W roku 1937 działacze tego kółka założyli

50-lecie Koła Gospodyń Wiejskich
w Siedlance
W dniu 29 stycznia 2011r. odbyła się uroczystość
50 - lecia istnienia Koła Gospodyń Wiejskich
w Siedlance.

Udział w obchodach wzięli: Stefania Michałek
z Wojewódzkiej Rady KGW, Mieczysław Bochenek
prezes Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek
i Organizacji Rolniczych w Rzeszowie, Balbina
Borowska była pracownica Wojewódzkiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, przedstawiciele
samorządu gminnego; Elżbieta Wróbel Wójt Gminy
Niwiska, Józef Chmielowiec radny z Siedlanki, Jolanta
Marut Sekretarz Gminy, Małgorzata Rutkowska Sołtys
wsi, delegacje Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy:
z Przyłęka, Kosów, Niwisk, Trześni i Leszcz, Bożena
Strzelec Loch Prezes Stowarzyszenia Kół Gospodyń
Wiejskich z terenu Gminy Niwiska, Małgorzata Tetlak
Dyrektor GOKiB, Marzena Skotnicka Dyrektor Szkoły
Podstawowej, druhowie strażacy z OSP oraz liczne grono
członkiń i sympatyków KGW w Siedlance. Pani
Genowefa
Chmielowiec
Przewodnicząca
KGW
w Siedlance powitała bardzo serdecznie wszystkich
przybyłych gości, przedstawiając w skrócie historię Koła,
które na swoim koncie ma wiele znaczących dokonań na
rzecz swojego środowiska. Słuchając wspomnień
najstarszych członkiń Pani Marii Blicharz i Genowefy
Bańki, na myśl nasuwały się słowa znanej piosenki:
„50 lat minęło, jak jeden dzień". Praca Koła polegała
głównie na niesieniu pomocy paniom prowadzącym
gospodarstwa rolne i przydomowe oraz paniom
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kontynuację inwestycji rozpoczętych w roku ubiegłym.
A zatem, jak w skrócie wygląda przyjęty budżet?
Dochody budżetowe na 2011 rok ustalono na łączną
kwotę 17.478.244,20 zł. z tego:
bieżące w kwocie 14.666.854,20 zł
majątkowe w kwocie 2.811.390,00 zł
Wydatki budżetowe w bieżącym roku wyniosą
18.586.644,20 zł z tego:
wydatki bieżące zamkną się kwotą 12.910.256,13 zł
wydatki majątkowe wyniosą 5.676.388,07 zł
A oto jak w rozbiciu na poszczególne działy przedstawiać
się będą wydatki, a tym samym, na jakie najważniejsze
zadania zostaną przeznaczone uchwalone środki:
W dziale rolnictwo i łowiectwo na infrastrukturę
wodociągową i sanitarną wsi planuje się przeznaczyć
82.800.00 zł.
- budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Niwiska - Koniec,
W dziale transport i łączność plan wydatków wynosi
2.483.193,43 zł z tego na drogi powiatowe przeznaczone
zostanie 1.290.416,43 zł a na drogi gminne
1.033.477,00 zł.
- budowa chodnika Niwiska c.d. w kierunku Końca,
- modernizacja drogi powiatowej Tuszyma - Niwiska Kolbuszowa na odcinku ok. 7,5 km,
- remont drogi gminnej Hucina (przez wieś)
"Schetynówka",
- dokumentacja na budowę drogi Zapole Lipny Bór,
Kosowy - Góra Kosowska, Hucina - Górka, Przyłęk
do ujęcia wody, Niwiska - Blizna,
- budowa drogi Kosowy Góra Kosowska,
- budowa parkingu w Przyłęku,
- przebudowa dróg śródpolnych Niwiska (hektary)
i Przyłęk – Kosowy
W dziale gospodarka mieszkaniowa, na prawidłową
gospodarkę nieruchomościami i gruntami zaplanowano
kwotę 254.000,00 zł.
- opracowanie dokumentacji na remont budynku niskiego
k/Ośrodka Zdrowia w Niwiskach
W dziale administracja publiczna planowane są
wydatki w kwocie 1.488.861,29 zł.
realizacja
projektu
Podkarpacki
System
e-Administracji Publicznej
W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa planowane są wydatki w kwocie
148.800,00 zł
- remont remizy OSP w Hucinie (c.o, klimatyzacja sali),
- remont remizy OSP w Przyłęku (c.o, przebudowa wc,
klimatyzacja sali)
W dziale oświata i wychowanie wydatki wyniosą
6.284.864,84 zł, w tym na szkoły podstawowe
4.227.186,89 zł, a na gimnazjum 1.378.966,00 zł.
- wymiana podłóg i instalacji c.o. w szkole Podstawowej
w Trześni,
- malowanie dachu budynku w Leszczach,
- realizacja projektów unijnych
- przedszkole w Przyłęku i doskonalenie nauczycieli,
- realizacja projektu fundacji Steczkowskich "Mały
artysta ludowy " w SP w Przyłęku.
W dziale gospodarka komunalna i ochrona
środowiska zaplanowanych zostało na rok bieżący

OSP. W owych czasach organizacje te tworzyli
i członkami ich byli mężczyźni. Ale i panie nie
zasypywały gruszek w popiele. I tak to się zaczęło.
Już w latach 1953 – 1954 za namową ówczesnych
działaczy powiatowych Kółek Rolniczych i agronomów
panie nieraz na przekór mężom zaczęły spotykać się
i działać. Na początku nieśmiało, ale z biegiem czasu
spotkania z wymianą doświadczeń gromadziły coraz
więcej uczestniczek. Wiosną 1955 roku rozpoczął się kurs
kroju i szycia (prowadzony przez panią pochodzącą
z Niwisk mieszkającą w Kolbuszowej Dolnej). Później
już kursy toczyły się niczym lawina. Gospodynie
w czasie kursów gotowały, piekły ciasta, robiły sałatki.
Niektóre były kilkakrotnie powtarzane a to ze względu na
bardzo duże zainteresowanie, jak i brak miejsca dla
większej liczby uczestników, ponieważ odbywały się
w prywatnych domach. W tym samym czasie gospodynie
uczestniczyły także w kursach rolniczych po ukończeniu,
których otrzymywały tytuł rolnika kwalifikowanego.
Tworzyły i uprawiały poletka warzywno – owocowe.
Prowadziły także wspólny odchów kurcząt i gęsi.
Wspólne działania „dla ciała” zaowocowały działaniem
„dla ducha”. Przedstawienia „Ja Hrabina” i „Spór
o miedzę” realizowane były z rozmachem i przedstawiane
w okolicznych miejscowościach. Jak wspomina ówczesna
przewodnicząca pani Genowefa Bańka - zyskały uznanie
i są wspominane do dziś. Zmieniają się ludzie i ich
potrzeby. Poczynania sprzed kilkudziesięciu lat może
w trochę innej formie prowadzone są do dziś. Nadal
w życie społeczności wplatają się działania kobiet. Dzień
dzisiejszy koła to uwity wieniec na dożynki i pokaz
tradycyjnego
jadła,
spotkanie
z
najstarszymi
małżeństwami we wsi i spotkanie z najstarszymi
członkiniami koła, zaśpiewana stara piosenka babci czy
pastorałka dziadka, spotkanie z matkami, które
wychowały sześcioro lub więcej dzieci, występ
kabaretowy
i
sztuka
przyozdabiania
stołu.
Skąd na wszystko kasa?
W 1982 roku uchwałą zebrania wiejskiego Koło
otrzymało dotację na zakup naczyń, reszta potrzebnych
pieniędzy
była
dobrowolną
składką
członkiń.
Dziś mogą obsłużyć naczyniami (zastawa biały luminarc)
plus garnki do gotowania i pieczenia 300 osobową
imprezę. I to właśnie za wypożyczanie naczyń mają
pieniądze, ale nie tylko, pomagają OSP w organizowaniu
zabaw sylwestrowych, plus własne składki członkowskie,
niewielkie darowizny od sponsorów tudzież nagrody
z różnych konkursów, przeznaczają na organizowanie
spotkań, a to dzień kobiet, ostatki, opłatek, dzień seniora
itp. Co najmniej raz w roku od ponad 10 lat organizują
wspólny jednodniowy wyjazd w jakieś ciekawe miejsce.
Mają też zespół śpiewaczy, dla którego zakupiły stroje.
Obecnie Koło liczy 56 członkiń a od 1984 roku
przewodniczy mu pani Genowefa Chmielowiec.

Budżet uchwalony, czas na działania
Głównym, można powiedzieć punktem IV sesji Rady
Gminy w Niwiskach w dniu 28 stycznia 2011r. było
uchwalenie budżetu gminy na rok 2011. Podjęcie
uchwały w tej tak bardzo ważnej sprawie stwarza warunki
do podejmowania nowych działań w bieżącym roku, oraz
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3.260.619,64 zł w tym na gospodarkę ściekową
i ochronę wód (rozbudowa oczyszczalni ścieków
w Trześni i budowa kanalizacji w Siedlance
i Kosowach Etap I) 2.874.157,64 zł a na oświetlenie dróg,
ulic i placów 205.000,00 zł.
W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
planowana kwota wydatków wynosi 446.131,00 zł
z których finansowane będzie;
- dalszy remont Dworku Hupki poprzez remont schodów
i tarasu widokowego,
- malowanie ścian świetlicy w Hucisku,
W dziale kultura fizyczna i sport planowane są wydatki
w kwocie 240.178,00 zł,
- budowa boisk sportowych Kosowy i Zapole,
- ogrodzenie stadionu w Trześni,
- zakup zadaszenia estrady
W dziale pozostała działalność kwota 63.200,00 zł,
a główne wydatki to;
- budowa placów zabaw w Hucisku i Kosowach,
- ogrodzenie i doposażenie placu zabaw w Siedlance,
- wykonanie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego
w Niwiskach
Poza tym w budżecie znajduje się dotacja przedmiotowa
do 1 m3 wody dla gospodarstw domowych w wysokości
0,20 zł, i do 1m3 ścieków w wysokości 1,14 zł - łącznie
100.182,00 zł
Rok 2011 będzie rokiem trudnym, jeśli chodzi
o dochody – przyznaje wójt Elżbieta Wróbel
- Funduszy unijnych też z pewnością będzie w tym roku
mniej, środki unijne z okresu 2007 - 2013 już są
w większości wyczerpane (zaangażowane). Rok 2012 nie
będzie pewnie łatwiejszy. Możemy mieć nadzieję, że lata
2013 i 2014 będą lepsze, ale to tylko nadzieja. Dlatego też
musimy podejmować racjonalne decyzje i właściwie
określać priorytety, aby sensownie realizować program
zrównoważonego rozwoju Gminy a kontynuować
planowane większe główne inwestycje takie jak budowa
sali sportowej w Siedlance, dalsza budowa kanalizacji czy
poprawa infrastruktury drogowej (drogi i budowa nowych
odcinków chodników).
Radni uchwalili wieloletnią prognozę finansową na lata
2011 - 2016. To dokument, który zgodnie z nowymi
przepisami ma zastąpić dotychczasowy, Wieloletni
Program Inwestycyjny. Prognoza przewiduje dochody
budżetu gminy w granicach ok. 17 - 18 mln złotych
w
poszczególnych
latach.
Z
kolei
wydatki
w pierwszych latach prognozy będą kształtowały się na
poziomie 18 mln złotych. W 2016 roku mają sięgnąć
kwoty ponad 18 mln złotych. Przedstawiona Wieloletnia
Prognoza Finansowa powoduje, że przyjęte założenia,
w tym dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych oparte
są na realnych podstawach. Prognoza ta nazywana jest
prognozą kroczącą, to znaczy, że może być uzupełniana
w kolejnych latach budżetowych, tak, aby każdorazowo
obejmowała rok budżetowy i co najmniej trzy kolejne
lata, (ale zawsze na czasookres realizacji przedsięwzięć
i czasookresu, na jaki zaplanowano spłatę kredytów
i pożyczek). Reasumując, oznacza to, że wspomniany
plan finansowy można na bieżąco aktualizować.

Mały artysta ludowy w Przyłęku.
30 grudnia 2010 r. została podpisana umowa między
Fundacją im. Jana Kantego Steczkowskiego, a Gminą
Niwiska reprezentowaną przez Panią Elżbietę Wróbel na
realizację projektu „Mały artysta ludowy”. W ramach
podpisanej umowy fundacja przekazała kwotę 7640 zł.
Projekt „Mały artysta ludowy” jest realizowany
w Punkcie Przedszkolnym w Przyłęku od 1 stycznia
2011r. i trwać będzie do 30 czerwca 2011 r. Przez ten
okres przedszkolaki będą korzystać z zajęć tanecznych
prowadzonych przez instruktorów ze Studia Tańca
i Ruchu First Steps z siedzibą w Rzeszowie. Przy
realizacji
projektu
będziemy
współpracować
z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Skansen
w Kolbuszowej prowadzi zajęcia warsztatowe dla
różnych grup wiekowych. Dzieci będą uczestniczyć
w 3 zajęciach warsztatowych: „Czy żelazko ma duszę”,
„Ene, due, rabe - dawne gry i zabawy” oraz
w warsztatach garncarskich. Przedszkolaki poznały już
bożonarodzeniowe ozdoby lasowiackie i wspólnie
z rodzicami starały się je wykonać. W kwietniu dzieci
pod okiem pracowników skansenu wykonają ozdoby
wielkanocne. Podczas imprezy środowiskowej okazji
Dnia Babci i Dziadka przedszkolaki miały możliwość
poznać twórcę ludowego z terenu naszej gminy Pana
Władysława Pogodę, który z kapelą uświetnił swoją
obecnością naszą uroczystość. Dla każdego dziecka udało
się
zakupić
zestaw
materiałów
plastycznych,
z których będą korzystać podczas zajęć. W czerwcu
dzieci pojadą na całodniową wycieczkę do Pilzna do
Muzeum Lalek. Mamy nadzieję, że przedszkolaki
uczestnicząc w tym projekcie poszerzą swoja wiedzę
o kulturze swojego regionu, nauczą się tańców ludowych,
poznają nowe techniki plastyczne. Staną się aktywnymi
twórcami i odbiorcami sztuki.

WALENTYNKOWY TURNIEJ SOŁECTW W
PIŁCE SIATKOWEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY
NIWISKA - 13.02.2011r. godz.14:00
Sala gimnastyczna Gimnazjum Publicznego
w Niwiskach

TURNIEJ SOŁECKI – SOŁTYSIADA
06 marca 2011r. (niedziela) sala gimnastyczna
Gimnazjum Publicznego w Niwiskach godz. 15.00
Celem TURNIEJU
SOŁECKIGO „sołtysiady” jest
integracja środowiska wiejskiego oraz popularyzacja
imprez sportowo - rekreacyjnych, podczas których
organizatorzy liczą na dobrą zabawę uczestników
o zróżnicowanym przedziale wiekowym. Sołtysiada
– to rywalizacja, zabawa, humor i integracja.
KONKURENCJE:
„Maraton uśmiechu”
„ Sołtys ma talent”
„ Dobra reklama to podstawa”
„Pomysł na zabawkę”
„Quiz wiedzy o Gminie – cudze chwalicie”
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wyborcze (zgłoszenia mogą być składane osobiście przez
zainteresowanych lub mogą tego dokonywać inne osoby).
Czynne i bierne prawo wyborcze należy rozumieć wg
zasad określonych w Rozdziale 2 Ordynacji wyborczej do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz.
U. Nr 176 z 2010r. poz. 1190). Zgłoszenia kandydatów
przyjmowane będą w Sekretariacie Urzędu Gminy
Niwiska (pok. nr 10) gdzie ustawiona będzie urna
z napisem: „Zgłoszenia kandydatów na Sołtysa” oraz
„Zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych
Komisji Wyborczych”
- do której należy wrzucać zgłoszenia do 3 marca br.
do godz. 1530. Od chwili rozpoczęcia prac komisji w dniu
wyborów do ustalenia wyników głosowania w lokalu
wyborczym mogą być obecni mężowie zaufania
- wyznaczeni przez kandydatów na sołtysa, na podstawie
pisemnych pełnomocnictw.
Nowe zasady wyboru sołtysów określone zostały przez
Radę Gminy Niwiska w uchwałach zmieniających statuty
sołectw, podjętych na sesji w dniu 29 grudnia 2010r.
(uchwały są dostępne u Sołtysów, w Urzędzie Gminy
Niwiska pok. nr 17 oraz na www.niwiska.pl
– w Biuletynie Informacji Publicznej).

Wójt Gminy Niwiska
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w najem na okres 3 lat
07.02.2011r

1) pomieszczeń znajdujących się w budynku Szkoły
Podstawowej w Leszczach 62A na działce o nr ewid.
56/3. Łączna powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych
do oddania w najem wynosi 185,61m2 i składają się
z następujących lokali: 4 pomieszczenia klasowe
usytuowane na parterze, 3 pomieszczenia sanitarne,
korytarz oraz ganek. Cena wywoławcza wysokości opłat
comiesięcznych z tytułu najmu wynosi 600,00 zł
(sześćset zł) – do wylicytowanej ceny najmu zostanie
doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Czynsz
płatny comiesięcznie na postawie otrzymanej faktury.
Wadium
wynosi
100,00zł
(sto
złotych).
2) pomieszczeń znajdujących się w budynku
gospodarczym przy Szkole Podstawowej w Siedlance
na działce o nr ewid. grunt. 199. Łączna powierzchnia
pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem wynosi
81m2 i składają się z następujących lokali:
3 pomieszczenia klasowe, 1 pomieszczenia sanitarnego,
dobudowanego korytarza oraz kotłowni. Cena
wywoławcza wysokości opłat comiesięcznych z tytułu
najmu wynosi 300,00 zł (trzysta zł) – do wylicytowanej
ceny najmu zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości 23% . Przetarg odbędzie się w dniu 14
marca 2011 roku o godzinie 9 00 i 930 w budynku
Urzędu Gminy w Niwiskach, 36-147 Niwiska 430,
pokój nr 4. Dla wyżej wymienionych nieruchomości
formą przetargu jest: przetarg ustny nieograniczony.
Z dokumentacją w/w nieruchomości można się zapoznać
w Urzędzie Gminy w Niwiskach, 36-147 Niwiska 430,
pokój nr 18, tel.: 17 2279002 lub na stronie internetowej
urzędu ( bip) w zakładce zamówienia publiczne.

Akcja nadal trwa!!!!
Wójt Gminy Niwiska w dalszym ciągu ogłasza zbiórkę
różnego rodzaju nakrętek plastikowych dla 25 letniego
Marcina Statucha z Sandomierza na protezy nóg, które
stracił w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Prosimy
o dalsze włączenie się do akcji. Nakrętki można
przynosić do pudełka wystawionego w holu Urzędu
Gminy lub do pokoju nr 18 w godzinach pracy urzędu.
Nawet najmniejsza ilość dostarczonych nakrętek pomoże
w jak najszybszym tempie uzbieranie odpowiedniej sumy
pieniędzy na zakup protez.
Przyłącz się i TY!!!

27 marca 2011r. – WYBORY SOŁTYSÓW

Zapraszamy na dyżur konsultanta

Wybory sołtysów odbędą się w dniu 27 marca 2011r na
nowych
zasadach
– będą
powszechne,
równe
i bezpośrednie. Sołtysów wybierzemy w głosowaniu
tajnym. Kandydatów na sołtysów oraz członków
obwodowych komisji wyborczych należy zgłaszać
w terminie do 3 marca br. w Urzędzie Gminy Niwiska
(Sekretariat pok. nr 10) na odpowiednich formularzach
dostępnych u obecnych sołtysów, w Urzędzie Gminy
Niwiska (pok. nr 9) oraz na stronie www.niwiska.pl
w zakładce Aktualności. W dniu wyborów lokale
wyborcze otwarte będą w godz. 900 – 1500. Wybory
obsługiwać będą trzyosobowe Komisje Wyborcze
powołane przez Wójta Gminy Niwiska – analogicznie jak
przy wyborach samorządowych. Kandydatem na sołtysa
może zostać każdy mieszkaniec sołectwa, któremu
przysługuje bierne prawo wyborcze oraz ma ukończone
21 lat. Zgłoszenie kandydata na sołtysa powinno uzyskać
poparcie
minimum
15
mieszkańców
sołectwa
posiadających czynne prawo wyborcze. Kandydatem do
obwodowej komisji wyborczej może być każdy
mieszkaniec sołectwa, posiadający czynne prawo

Regionalny Punkt Konsultacyjny w Mielcu, działający
przy ARR "MARR" S.A. zaprasza na kolejny dyżur
konsultanta, który odbędzie się w najbliższą środę tj.
17.02.2011 r. w Urzędzie Gminy Niwiska, pok. nr 11,
w godz. 9.00-13.00 Przez cały czas trwania dyżuru
konsultant będzie udzielał indywidualnych, bezpłatnych
informacji w zakresie:
- możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów
w latach 2007-2013 ze środków publicznych
- podejmowania i wykonywania oraz rezygnacji
z prowadzenia dział. gosp. w tym dostępne formy
wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć własną
działalność gospodarczą.
- zasad korzystania z dofinansowywanych szkoleń
- możliwości i zasad korzystania z usług
specjalistycznych, m.in. usług doradczych o charakterze
proinnowacyjnym oraz proeksportowym.

„Loczek” Salon Fryzjerski
Wiesława Jemioło 36-147 Niwiska 209 tel 663 686 305
fryzury okolicznościowe, modne strzyżenie, trwała
ondulacja, stylizacja, baleyage, koki.
zapraszamy
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Biuletyn zredagował, Piotr Łoboda pracownik GOKIB w Niwiskach

