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przez Polskę niepodległości. Harcerze 8 DH „Złote
Pióra” z Niwisk, pod kierownictwem drużynowej
Agnieszki
Jemioło,
przygotowali
program
artystyczny poświęcony temu wydarzeniu oraz Apel
Poległych, na którym wywołano m.in. nazwiska
mieszkańców gminy Niwiska poległych w walkach
niepodległościowych w czasie I i II wojny
światowej.

"W głębi puszczy za bagnami".
W piękny, słoneczny ranek 20 listopada br.
uczniowie Szkoły Podstawowej i przedszkola
"Kraina Radości" w Hucinie wybrali się na
wycieczkę do Nadleśnictwa Tuszyma na wystawę pt.
"W głębi puszczy za bagnami". Na miejscu grupę
przywitał pan leśniczy Artur Święch. Najpierw
oprowadził dzieci po wystawie, gdzie mogły
zobaczyć spreparowane zwierzęta, zamieszkujące
teren Polski. Największą popularnością cieszył się
wilk, dziki, żubr oraz... akwarium z rybkami. Dzieci
chętnie pytały o nazwy poszczególnych zwierząt
i fotografowały się ze swoimi ulubieńcami.
Zwiedzały również inne sale muzealne - mogły
wejść do małego schronu, oglądnąć start rakiety na
monitorach wbudowanych w okienka oraz jej części
w gablotach, a także kącik leśniczego.

Gościem specjalnym był ks. Antoni Więch, który
w prezentacji multimedialnej przybliżył uczestnikom
Wieczornicy sylwetki niektórych mieszkańców
gminy Niwiska, którzy walczyli i polegli w obronie
wolności i niepodległości naszej Ojczyzny. Wśród
zgromadzonych
uczestników
znajdowali
się
przedstawiciele władz gminnych, księża tutejszej
parafii, harcerze 13 DSH im. M. Orłowicza
działający przy GP w Niwiskich, członkinie KGW
z Niwisk, rodzice uczniów i inni zainteresowani
mieszkańcy Niwisk. Spotkanie zakończyło się
wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych.

Dzieci, choć trochę zmęczone, były bardzo
szczęśliwe z wyprawy - okazało się, bowiem, że była
to dla nich niezwykłe ciekawa lekcja przyrody,
wzbogacona o naturalne eksponaty.

Upływa szybko życie ….
Ojczyzno nasza, tyle razy we krwi skąpana…
WIECZORNICA HARCERSKA

Dnia 16 listopada w budynku wielofunkcyjnym
w Leszczach odbyło się spotkanie integracyjne
mieszkańców wsi Leszcze. Celem spotkania jest
łączenie pokoleń oraz wspólne spotkanie przy
poczęstunku przygotowanym przez mieszkańców
wsi.

14 listopada w Szkole Podstawowej im. Św.
Królowej Jadwigi w Niwiskach odbyła się
Wieczornica Harcerska poświęcona odzyskaniu
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Głównym celem projektu jest dostarczenie Internetu
mieszkańcom
Gminy
Niwiska
zagrożonym
„wykluczeniem cyfrowym”. Dzięki realizacji
projektu 120 gospodarstw domowych i 7 jednostek
podległych w ramach działań koordynacyjnych
uzyska dostęp do Internetu poszerzając krąg
odbiorców
usług
i
treści
cyfrowych.
Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby
nieposiadające na dzień składania formularza
zgłoszeniowego – dostępu do Internetu i plasujące
się
w
którejś
z
poniższych
grup:
- gospodarstwa domowe spełniające kryterium
dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia
w ramach systemu pomocy społecznej i/lub
świadczeń rodzinnych,
-dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej
sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do
uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do
wsparcia we współpracy ze szkołami oraz ośrodkiem
pomocy społecznej,
-osoby niepełnosprawne ze znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub
z orzeczeniem równoważnym,
- osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny
dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty
najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalnorentowych,
- dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi
wynikami w nauce z rodzin, w których przeciętny
miesięczny dochód opodatkowany na osobę
w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału
w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny
wskaźnik:
Przeciętny
miesięczny
dochód
rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie
domowym
publikowany
przez
GUS.

W trakcie spotkania wystąpili uczniowie ze Szkoły
Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Hucisku z humorystycznym przedstawieniem:
„O diabełku, który chciał być dobry”.

Z towarzyską wizytą gościło Koło Gospodyń
Wiejskich z Siedlanki, których występ z mało
znanymi piosenkami ludowymi pobudził salę do
biesiadowania. Doskonała zabawa, piękna muzyka,
mnóstwo uśmiechu zarówno dzieci jak i starszych
umiliły spędzony czas, czego długo mieszkańcy wsi,
(oczywiście ci, którzy skorzystali z zaproszenia) nie
zapomną. Organizatorzy dziękują wszystkim
mieszkańcom za pomoc i zaangażowanie oraz
wspaniałą zabawę.

Projekt realizowany będzie zgodnie z Ustawą Prawo
Zamówień Publicznych. Inwestycja ma na celu
zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu dla
mieszkańców
Gminy,
zakup
sprzętu
komputerowego, instalację w gospodarstwach
domowych oraz 7 jednostkach podległych
i
realizację
działań
w
celu
płynnego
przeprowadzenia Projektu, poza tym przeszkolenie
uczestników projektu w zakresie korzystania
z komputera, możliwości Internetu, obsługi
programów biurowych, umiejętności właściwego
wykorzystywania sprzętu. Z każdego gospodarstwa
domowego w szkoleniu weźmie udział 1 osoba,
łącznie 120 osób.

Nie zwlekaj zgłoś się do projektu
Gmina Niwiska ogłasza nabór do projektu
„Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu wśród
mieszkańców Gminy Niwiska”, w ramach którego
120 rodzin spełniających kryteria określone poniżej,
otrzyma bezpłatnie sprzęt komputerowy wraz
z niezbędnym oprogramowaniem i dostępem do
Internetu oraz zostanie przeszkolonych w zakresie
obsługi komputera i korzystania z Internetu.

Działanie zostanie przeprowadzone przez osoby
powołane do realizacji projektu we współpracy z ze
szkołami oraz ośrodkiem pomocy społecznej.
2

8. Emilia Szczurek SP Niwiska
9.Wiktoria Gąsior SP Hucisko
10. Marcin Michalski SP Hucisko
11. Kinga Halat SP Hucisko
12. Justyna Świder SP Hucisko
13. Gabriela Cisło SP Hucisko
14. Katarzyna Krutys SP Hucisko

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie
prosimy o kontakt pod numerem telefonu 17
2270414 oraz zgłoszenie się do Biura Projektu
(Urząd
Gminy
Niwiska,
pokój
nr
14)
od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.
Rekrutacja potrwa od 25 listopada – 9 grudnia
2013 r. Liczba miejsc ograniczona!

Na eliminacje rejonowe do Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie
Małopolskim w dniu 14 listopada 2013 r.
zakwalifikowano:

„Literatura i dzieci – Najbliżsi”
08.11.2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury
i Biblioteki w Niwiskach odbyły się Eliminacje
Gminne Konkursu „Literatura i dzieci – Najbliżsi”
Przedmiotem konkursu jest twórczość znaczących
i wybitnych autorów, którzy w swoich utworach
poruszają tematykę związaną z hasłem przewodnim
aktualnej edycji „NAJBLIŻSI” W konkursie wzięło
udział 75 dzieci ze Szkół Podstawowych z terenu
Gminy Niwiska w kategorii recytacja, piosenka
i inscenizacja.
Na konkurs wpłynęło również 19 prac plastycznych.
Wyróżnienia od Komisji Konkursowej otrzymały
następujące osoby:

Jagodę Kudyba SP w Trześni w kategorii recytacja
2. Mateusza Koza SP w Kosowach w kategorii
recytacja
3. Wiktorię Gąsior SP w Hucisku w kategorii
piosenka
Jednocześnie
gratulujemy
Uczniom
talentu
i dziękujemy za aktywną postawę Nauczycieli,
którzy poświęcili swój czas aby przygotować swoich
podopiecznych.
Życzymy dalszych sukcesów i zapraszamy
do udziału w kolejnych edycjach konkursu.
GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKI
W NIWISKACH

1. Weronika Rydza SP Siedlanka
2. Patrycja Mucha SP Siedlanka
3. Gabriela Mędrak SP Siedlanka
4. Anna Bąk SP Siedlanka
5. Jagoda Kudyba SP Trześń
6. Mateusz Koza SP Kosowy
7. Oliwia Zuba SP Kosowy

zaprasza na

„XI Biesiadę u Hupki”
pod honorowym patronatem Starosty Kolbuszowskiego
i Wójta Gminy Niwiska
30 LISTOPADA 2013 r.. OD GODZ. 1500 W BUDYNKU GOKIB
W SALI „POD PAWIAMI”
SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAPRASZAMY!

Tytuł projektu: „Zwiększenie konkurencyjności i rozwój firmy SOŁTYS z Mielca”
Od 29. 10. 2013 r. rozpoczęła się realizacja projektu pt. „Zwiększenie konkurencyjności i rozwój firmy SOŁTYS z Mielca poprzez zakup
niezbędnego sprzętu” w ramach II naboru do Funduszu Promocji Produktu Regionalnego /Tradycyjnego /Ekologicznego dla
przedsiębiorców.
Realizacja tego projektu polegać będzie na zakupie niezbędnego sprzętu, co wzmocni na rynku pozycję firmy Potępa Mariusz SOŁTYS
z Mielca, będącej producentem ręcznie robionych wyrobów kulinarnych oraz umożliwi jej szybszy rozwój.
Wartość projektu: 164 050,00 zł. Wkład własny: 84 050,00 zł. Kwota dofinansowania: 80 000.00 zł.
Dane kontaktowe SOŁTYS Potępa Mariusz, ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec www.soltyskulinaria.pl e.mail
soltys.kulinaria@gmail.com, tel.607 928 078
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

3
Biuletyn zredagował, Piotr Łoboda pracownik GOKIB w Niwiskach
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