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"Witamy w nowym roku szkolnym"
Wszystkim uczniom w nowym roku szkolnym 2007/08 życzymy sukcesów
i osiągnięcia dobrych wyników w nauce.
nauce.
Szanowni nauczyciele i wychowawcy, życzymy Wam cierpliwości i wytrwałości,
aby był to rok spokojnej pracy przynoszącej sukcesy i radość czerpaną
z podejmowanych wyzwań .
Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Pogoda

Wójt Gminy
Elżbieta Wróbel

Lato u Hupki
Przyłęk 2007
Plon, niesiemy plon
W gospodarza
dom!
Aby dobrze plonowało,
Po sto korcy z kopy

W dniu 26 sierpnia 2007 roku w Przyłęku odbyły się
DoŜynki - trzecia i jednocześnie ostatnia
z imprez z cyklu Lato u Hupki, zorganizowana
przez: Lokalną Grupę Działania LASOVIA, Wójta
Gminy Niwiska oraz Gminny Ośrodek Kultury
i Biblioteki w Niwiskach.
O godzinie 13:00 w Kaplicy pw. Św. Stanisława
Kostki w Przyłęku odprawiona została Msza Święta
w intencji rolników oraz mieszkańców Gminy
Niwiska w podziękowaniu za zebrane plony i z prośbą
o błogosławieństwo, po której barwny doŜynkowy
korowód prowadzony przez Kapelę Ludową „NIWA”
oraz starostów tegorocznych doŜynek: Panią GraŜynę
Baran i Pana Józefa Chmielowca przemaszerował
na
stadion
sportowy.
Wieńce doŜynkowe
prezentowali
nie
tylko
przedstawiciele
poszczególnych sołectw Gminy Niwiska, ale takŜe
goście z gminy Cmolas i Ostrów. Uczestnicy
imprezy mogli zobaczyć m.in. występy Zespołu
Tanecznego „WRZOS” i Zespołu Śpiewaczego
z Gminy Ostrów, Kapelę „NIWA”

dało!

działającą przy GOKIB w Niwiskach oraz Zespół
„CMOLASIANIE”. Największą atrakcją dnia był
występ „PIGWA SHOW”.

na zdjęciu: prezentacja wieńców doŜynkowych

INFORMACJA
Dla

dzieci

przygotowano „MINI

WESOŁE

dotycząca wprowadzenia waŜniejszych zmian
do budŜetu gminy na sesji Rady Gminy Niwiska
w dniu 20 sierpnia 2007 roku.

MIASTECZKO”.

Na doŜynkach mieliśmy zaszczyt gościć:
Posła RP Zbigniewa Chmielowca, Starostę Powiatu
Kolbuszowskiego Józefa Kardysia, Komendanta
Powiatowego
PSP
bryg.
Jana
Ziobro
w Kolbuszowej, oraz Wójtów gmin: Cmolas
Eugeniusza Galek, Ostrowa Piotra Cielec.
A jeśli o gościach mowa trzeba wspomnieć,
Ŝe boisko w Przyłeku juŜ dawno nie przeŜyło
takiego „oblęŜenia”. Wspaniała słoneczna pogoda,
liczne atrakcje przygotowane przez organizatorów,
serdeczna
rodzinna
atmosfera
sprawiły,
Ŝe doŜynkowa zabawa trwała do późnych godzin
nocnych. Pozostaje tylko refleksja czy kolejne
festyny (doŜynki) będą równie udane.

Wydatki:
Zwiększono wydatki na nowe zadania, inwestycje
na: remont chodnika przy drodze gminnej
w Niwiskach o kwotę 10.000,00 zł.,
b) zakup samochodu dla OSP w Kosowach
o kwotę 5.000,00 zł.,
c) dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych
w Niwiskach na modernizację przepompowni wody
w Niwiskach o kwotę 50.000,00 zł.,
d) przygotowanie sal lekcyjnych pod pracownie
komputerowe w Szkole Podstawowej w Siedlance,
Hucisku i Kosowach o łączną kwotę 23.500,00 zł.,
e) zakup i transport rębaka do gałęzi dla sołectwa
w Niwiskach sfinansowany z dotacji z Fundacji
Wspomagania Wsi w Warszawie o kwotę
8.700,00 zł.,
f) realizacja programu wyrównywania szans
edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Niwiskach
o kwotę 20.832,00 zł. Z tego 19.832,00 zł.
to wydatki sfinansowane z dotacji pochodzącej
od Wojewody Podkarpackiego,
g) budowa oświetlenia boiska sportowego przy
Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Niwiskach
o kwotę 20.000,00 zł.,
h) modernizacja dróg gminnych Niwiska
– Okręglica - Hucina i Przyłęk – Staszówka
- Siedlanka o kwotę 300.000,00 zł. (na odcinku od
SKR do asfaltu na Okręglicy i Hucina – koło
P. Pogody w kierunku wyjazdu do drogi relacji
Kolbuszowa Mielec 350 mb)
Zwiększono kwoty wydatków na waŜniejsze
zadania budŜetowe:
bieŜące remonty dróg gminnych o kwotę
41.950,00 zł.
opracowanie
dokumentacji
na
rozbudowę
oczyszczalni ścieków w Trześni o kwotę
70.000,00 zł.,
wymiana okien w Szkole Podstawowej w Hucinie
o kwotę 13.000,00 zł.,
d) remont budynku Szkoły Podstawowej
w Kosowach o kwotę 160.000,00 zł.

Kapela Ludowa „NIWA” z GOKiB w Niwiskach

Dziękujemy wszystkim Rolnikom,
wszystkim pracującym na roli za trud
i wysiłek, jaki włoŜyli, aby na kaŜdym
stole znalazł się chleb powszedni.
Szczególne podziękowania składamy
mieszkańcom wsi Przyłęk: Kołu
Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej StraŜy
PoŜarnej i Radzie Sołeckiej za pomoc
i współpracę przy organizacji imprezy.

ElŜbieta Wróbel
Wójt Gminy Niwiska

36-147 Niwiska Tel/fax 017/22 79 022 NIP 814-160-88-77 Regon 180103223

2

- w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej bez
obowiązku uiszczania czesnego - kwoty 3 000,00 zł
w ciągu jednego roku szkolnego,
- w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej
zobowiązanego do uiszczania opłat za naukę
(czesnego) - kwoty 4 000,00 zł w ciągu jednego roku
szkolnego.
Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa
dla Wnioskodawcy, w ramach programu,
moŜe obejmować następujące koszty:
1) zakupu przedmiotów ułatwiających lub
umoŜliwiających naukę,
2) uczestnictwa w zajęciach mających na celu
podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej
(w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne), związane
z dostępem do Internetu (instalacja i abonament),
kursów doszkalających w zakresie programu
nauczania
oraz
kursów
językowych
(w przypadku kursów organizowanych poza
miejscem zamieszkania ucznia,
dofinansowaniu mogą podlegać równieŜ koszty
dojazdu, zakwaterowania, wyŜywienia),
wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.
W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych
przyznana pomoc finansowa moŜe obejmować
dodatkowo następujące koszty:
opłaty za naukę (czesne),
zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza
miejscem stałego zamieszkania),
dojazdów do szkoły.

Dary z Banku śywności
Wójt Gminy Niwiska, Parafialny Oddział Akcji
Katolickiej oraz Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Niwiskach przy współpracy
z Podkarpackim Bankiem śywności w Rzeszowie
w ramach programu PEAD „Dostarczanie Ŝywności
dla najuboŜszej ludności UE” pozyskał w miesiącu
sierpniu bieŜącego roku nieodpłatnie artykuły
Ŝywnościowe
(mąka,
cukier,
makaron)
w ilości 7800,00 kg dla mieszkańców naszej gminy
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
(jest to druga edycja pomocy Ŝywnościowej
w 2007 roku). śywność ta została rozdysponowana
dla 1300 osób z terenu naszej gminy.
Za pomoc w realizacji powyŜszego programu
dziękujemy
Komendantowi
Powiatowej
Państwowej StraŜy PoŜarnej w Kolbuszowej
– Panu Janowi Ziobro, Panu Józefowi
Ryśkiewiczowi a takŜe Sołtysom i Radom
Sołeckim poszczególnych wsi.
Barbara Czachor
Kierownik GOPS w Niwiskach

Program

„UCZEŃ

NA

WSI"

- pomoc w zdobyciu wykształcenia przez
osoby niepełnosprawne zamieszkujące
gminy wiejskie oraz gminy miejsko
– wiejskie

W ramach obszaru A programu wykluczona
została moŜliwość zakupu sprzętu komputerowego.

Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu
wykształcenia przez uczniów, będących osobami
niepełnosprawnymi, zamieszkujących:
gminy wiejskie, na terenie których znajdują się
wyłącznie wsie;
gminy miejsko-wiejskie, na terenie których znajdują
się wyłącznie wsie oraz miasta do 5 tys.
mieszkańców.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest:
1/
posiadanie
waŜnego
orzeczenia
o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności,
2/ rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki,
3/ stałe zameldowanie na terenie gminy
Wnioski o przyznanie dofinansowania dla uczniów
naleŜy pobrać i złoŜyć w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Niwiskach – w terminie do 20 września
2007r., pokój nr 6 – Świadczenia rodzinne, tel.
017 2279 – 002 wew. 46

Cele programu:
- poprawa warunków kształcenia uczniów, będących
osobami niepełnosprawnymi, zamieszkującymi gminę,
- umoŜliwienie uczestnictwa w zajęciach mających na
celu podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej,
- likwidacja barier transportowych utrudniających lub
uniemoŜliwiających pobieranie przez uczniów nauki
Wysokość pomocy finansowej ze środków PFRON
nie moŜe przekroczyć:
- w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub
gimnazjum - kwoty 2 000,00 zł w ciągu
jednego roku szkolnego,

Stypendia szkolne
Zgodnie z art.90b, ust.1 ustawy z dnia 7 września
1991 r o systemie oświaty i art.8 ust.1 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej,
uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej
ze środków przeznaczonych na ten cel w budŜecie
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państwa lub budŜecie jednostki samorządu
terytorialnego.
Stypendium szkolne moŜe otrzymać uczeń
znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej,
wynikającej z niskich dochodów w rodzinie,
w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje:
wielodzietność, niepełnosprawność, bezrobocie,
długotrwała lub cięŜka choroba, alkoholizm lub
narkomania oraz gdy rodzina jest niepełna lub
wystąpiło jakieś zdarzenie losowe. Miesięczna
wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia,
umoŜliwiająca ubieganie się o pomoc materialną nie
moŜe
przekroczyć
kwoty
351,00
zł.
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego
są wydawane po 25.08.2007r. w Urzędzie Gminy
w Niwiskach, pokój nr 3.

Wyrównanie szans edukacyjnych
Polska Fundacja Dzieci i MłodzieŜy zaprasza
do wzięcia udziału w programie dotacyjnym
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Równać
Szanse 2007 Regionalny Konkurs Grantowy"
Celem programu jest wsparcie inicjatyw
społecznych słuŜących wyrównywaniu szans
edukacyjnych, a tym samym startu Ŝyciowego
młodzieŜy w wieku od 13 do 19 lat (ze szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów
wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców.
O dofinansowanie projektów adresowanych
do młodzieŜy mogą ubiegać się organizacje
pozarządowe,
a
takŜe
gimnazja,
szkoły
ponadgimnazjalne, placówki pozaszkolne (domy
kultury, biblioteki gminne) oraz grupy nieformalne
(równieŜ tworzone przez młodzieŜ) z miejscowości
do 20 000 mieszkańców. Dotacje będą przyznawane
na działania słuŜące wyrównywaniu szans
edukacyjnych m.in. poprzez: wykorzystanie
moŜliwości, jakie dla podniesienia poziomu
kształcenia i pobudzania aktywności młodzieŜy
stwarza
rozwój
technik
informacyjnych;
popularyzację nauk ścisłych i przyrodniczych oraz
poszerzanie wiedzy w ich zakresie; kształtowanie
aktywnych postaw młodzieŜy i tworzenie
moŜliwości spełniania ich aspiracji podnoszenie
społecznych
młodych
ludzi,
umiejętności
na przykład: praca w grupie, komunikacja
interpersonalna,
autoprezentacja;
tworzenie
warunków sprzyjających włączaniu się młodzieŜy
w działalność społeczną i publiczną w tym wspólne
działania młodzieŜy z róŜnych środowisk
i miejscowości; tworzenie warunków dla edukacji
pozaszkolnej oraz rozwijania zainteresowań i pasji
młodych ludzi.
Maksymalna kwota dotacji - 7 000 zł.
Projekt nie moŜe rozpoczynać się wcześniej niŜ
1 stycznia 2008 r. i trwać dłuŜej niŜ do 30 czerwca
2008 r.
Termin przesyłania wniosków: do 10 października
2007 r.
Wnioski
z
województw:
lubelskiego,
podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego –
Stowarzyszenie
Centrum
Wolontariatu
w Lublinie, 20 – 113 Lublin, ul. Jezuicka 4/5
www.wolontariat.org.pl/lublin adres e-mailowy:
lublin@rownacszanse.pl tel. 0 81 534 26 52
Ponadto informacji o programie udzielamy
telefonicznie: (22) 826 10 16 lub pocztą
elektroniczną:rownacszanse@pcyf.org.pl
Formularz wniosku, zasady konkursu i kryteria
oceny znajdują się na stronie internetowej :
www.rownacszanse.pl

Gminny program wyrównywania szans
edukacyjnych dzieci i młodzieŜy
W dniu 18 lipca 2007 r Gmina Niwiska podpisała
z Podkarpackim Kuratorem Oświaty w Rzeszowie
umowę w sprawie dofinansowania Gminnego
Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych
Dzieci i MłodzieŜy.
Na realizację zajęć w ramach tego programu gmina
otrzymała dotację. Program ten będzie realizowany
od 20.09.2007 do 20.12.2007 roku z hasłem

„Nie

jestem

gorszy

–

pomóŜ

mi”.

Realizatorem programu jest Szkoła Podstawowa
w Niwiskach.
Zakres podejmowanych działań przewidzianych
w programie to:
1.Edukacja regionalna
2.Kółko matematyczno-informatyczne
3.Zajęcia sportowe
4.Kółko artystyczne
5.Kółko języka angielskiego
Działania te mają na celu:
-podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności,
-zainteresowanie uczniów róŜnymi dziedzinami
wiedzy,
-zapoznanie
uczniów
z
własną
okolicą,
-wyrobienie umiejętności planowania, współŜycia
w grupie i społeczeństwie,
-podniesienie aktywności społecznej uczniów.
Warunki
uczestnictwa
w
programie:
W zajęciach będą mogli wziąć udział wszyscy
uczniowie, którzy zgłoszą się u wychowawcy lub
dyrektora szkoły.
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Więcej informacji na temat Programu, elektroniczną
wersję wniosku oraz szczegółowe informacje na
temat składania wniosków znajdziecie Państwo na
stronie internetowej www.makeaconnection.pl.

Dotacja dla Sołectwa Wsi Niwiska
Rada Sołecka w Niwiskach przy współpracy
z Urzędem Gminy złoŜyła wniosek do Fundacji
Wspomagania
Wsi
w
ramach
programu
"Środowisko naturalne naszą szansą - 2007".
Projekt pn. "Racjnalnie gospodarujmy zasobami
przyrody",
został
napisany
z
myślą
o zorganizowaniu na terenie gminy Niwiska
odbioru biomasy w postaci odpadowych gałęzi
z utrzymania terenów zieleni, ogrodów, parków,
sadów, dróg i lasów i przygotowanie ich jako
materiału opałowego. Do tego celu złoŜono wniosek
o
dofinansowanie
zakupu
rębaka.
Sołectwo Wsi Niwiska na ten cel otrzymało dotację
w kwocie 8.700zł

VII
edycji
Connection

"Oszczędzaj. Wyłączaj. Odzyskuj. Świeć
przykładem!" Sprzątanie świata - Polska
2007
i
Kampania
na
rzecz
ZrównowaŜonego Rozwoju - edycja
2007/2008
ZbliŜa się juŜ 14. edycja międzynarodowej
kampanii Clean up the World, w Polsce znanej jako
„Sprzątanie świata – Polska” (14-15-16 września).
Jak co roku koordynatorem krajowym kampanii jest
Fundacja
Nasza
Ziemia,
zaś
lokalnymi
organizatorami są tysiące szkół, samorządów
i lokalnych organizacji społecznych. KaŜdego roku
w kampanii bierze udział ponad 1 milion
wolontariuszy. Jest to największa społeczna
i ekologiczna inicjatywa w Polsce, oraz jedna
z największych na świecie.
To juŜ 14. raz odbędzie się kampania „Sprzątanie
świata – Polska”. Wszystkich oczywiście serdecznie
namawiamy, nie tylko do udziału w „Sprzątaniu”,
ale przede wszystkim do nie śmiecenia. Niestety,
choć rosną rzesze ekologów, pracy wciąŜ jest
bardzo duŜo. Wszystkich, którzy chcą sprzątać
tereny publiczne, zapraszamy do współpracy
z leśnictwami przy wyszukiwaniu i likwidowaniu
dzikich wysypisk w polskich lasach.
„Sprzątanie świata - Polska” w tym roku
rozpoczyna wieloletnią kampanię edukacyjną
związaną
z
przeciwdziałaniem
zmianom
klimatycznym, mądrym gospodarowaniem energią
i zasobami naturalnymi, a takŜe selektywną zbiórką
odpadów i uŜywaniem produktów z recyklingu.
Będzie ona realizowana równolegle i zgodnie
z projektem Komisji Europejskiej i róŜnorodnymi
inicjatywami podejmowanymi w krajach wspólnoty
przez zaprzyjaźnione organizacje ekologiczne.
Kampania jest przedsięwzięciem ogólnopolskim,
w sposób holistyczny obejmować będzie
najwaŜniejsze aspekty edukacji na rzecz
zrównowaŜonego rozwoju. Będzie informować, ale
i motywować do konkretnych i efektywnych działań
na rzecz ochrony środowiska, zarówno w wymiarze
lokalnym jak i globalnym.
Będzie ona realizowana we współpracy z innymi
organizacjami społecznymi oraz gospodarczymi,
samorządami, przedstawicielami biznesu i mediów
oraz organizacjami odzysku. Obejmie m.in.
kampanie informacyjno-edukacyjne w telewizji,
radiu i w Internecie, kampanie plakatowe, konkursy

programu
"Make
a
–
Przyłącz
się".

Z dniem 3 września 2007 roku Polska Fundacja
Dzieci i MłodzieŜy oraz Nokia ogłaszają
VII
edycji
programu
rozpoczęcie
"Make a Connection – Przyłącz
się".
Program realizowany jest od 2001 roku
przez Polską Fundację Dzieci i MłodzieŜy dzięki
wsparciu firmy Nokia.
Skierowany jest on do młodzieŜy w wieku 16 - 22
lat z terenu całej Polski.
Program wspiera młodzieŜowe projekty lokalne,
umoŜliwiając młodym ludziom aktywne włączenie
się w Ŝycie społeczne na zasadach partnerskich
oraz wszechstronny rozwój osobisty.
Realizując projekty wedle własnych pomysłów,
młodzi ludzie nie tylko pomagają innym Ŝyć lepiej
i ciekawiej, ale takŜe zdobywają cenne umiejętności
Ŝyciowe, które pomogą im w znalezieniu pracy.
Grupy młodzieŜowe, których pomysły zostaną
zaakceptowane,
mogą
otrzymać
dotacje
w wysokości od 2.000 do 4.500 zł na realizację
zaproponowanych przez siebie projektów na rzecz
lokalnej społeczności. Termin nadsyłania wniosków
upływa 22 października 2007 roku. Istotą programu
jest umoŜliwienie młodzieŜy zorganizowania we
własnym zakresie projektów dla innych osób
Ŝyjących w ich sąsiedztwie. Chcemy, aby młodzi
ludzie potrafili dostrzec, co się dzieje w ich
środowisku i samodzielnie wymyślić, w jaki
sposób mogą sprawić, by ludziom wokół Ŝyło się
lepiej, przyjemniej, bezpieczniej, estetyczniej
i ciekawiej. Szkolenia obejmują takie zagadnienia,
jak zarządzanie projektem, planowanie budŜetu,
rozliczenie finansowe, umiejętność pracy w zespole
oraz
elementy
public
relations.
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(z zaznaczonymi na tej mapie granicami działek, które
zamierza zalesiać).
O te dokumenty rolnicy mogą juŜ występować
do urzędów. Ponadto rolnik powinien z odpowiednim
wyprzedzeniem zamówić w nadleśnictwie sadzonki,
które
będą
mu
potrzebne
wiosną.
Rolnicy mogą liczyć na pieniądze na załoŜenie lasu
(od 4620 zł do 13020 zł), na jego pielęgnacje (od 970
zł do 2060 zł) oraz wypłacane corocznie
w formie premii zalesieniowej (1580 zł).
W ramach nowego PROW będą funkcjonowały dwa
schematy zalesieniowe. Pierwszy, uruchamiany
1 sierpnia br., będzie dotyczył zalesiania gruntów
rolnych. Drugi, który zostanie uruchomiony
od przyszłego roku, dotyczyć ma zalesiania gruntów
innych niŜ rolne.
Na zalesianie gruntów rolnych w budŜecie PROW
na lata 2007 – 2013 przewidziano ponad 653 mln
euro. Z tej kwoty ponad 522 mln euro pochodzi
z budŜetu UE a równowartość 130,7 mln euro
stanowić
będą
środki
budŜetu
państwa.
Na udane uprawy leśne, załoŜone na gruntach rolnych
w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004
– 2006 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa wypłaca corocznie premie zalesieniowe.
Premie takie przysługują juŜ ponad 9 tys. rolników,
którzy we wspomnianych wyŜej latach zalesili
ok. 42 tys. hektarów gruntów.

dla szkół, liczne konferencje oraz wspólną organizację
ogólnopolskich wydarzeń ekologicznych takich jak
akcja
"Sprzątanie
świata",
czy
obchody
Międzynarodowego Dnia Ziemi. Jednym z waŜnych
elementów kampanii będzie wspieranie inicjatyw
słuŜących rozwojowi zintegrowanej gospodarki
odpadami, szczególnie w zakresie odzysku
i recyklingu. Głównym celem kampanii jest
zwiększenie świadomości ekologicznej Polek
i Polaków, poprzez zachęcenie wszystkich
do stosowania w Ŝyciu codziennym prostych, ale
w skali globalnej bardzo skutecznych działań. Będzie
to sprzyjać efektywnej ochronie środowiska i zasobów
naturalnych, przyczyniając się do zrównowaŜonego
rozwoju naszego kraju.
Hasło tegorocznej edycji kampanii to: „Oszczędzaj.
Wyłączaj. Odzyskuj. Świeć przykładem!”. Raport
międzynarodowej organizacji ekologicznej World
Wildlife Fund pokazuje, Ŝe gdyby kaŜde polskie
gospodarstwo domowe zastosowałoby się do zaleceń
najprostszych
zasad
oszczędności
energii
– takie jak w naszym tegorocznym haśle
zaoszczędziłoby
jej
aŜ
21
procent!
Źródło: "www.naszaziemia.pl"

Rolnicy mogą od sierpnia składać wnioski
o zalesianie gruntów.
ARiMR od 1 sierpnia do 30 września br. przyjmuje od
rolników wnioski na nowe zalesienia gruntów rolnych
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007 - 2013. „W nowym PROW jest trzykrotnie
więcej pieniędzy na ten cel, niŜ w latach 2004 – 2006.
Rośnie premia zalesieniowa. ARiMR wprowadza
w Ŝycie juŜ kolejne działanie z nowego Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich – podkreślił Leszek
Droździel, prezes ARiMR. - Po uruchomieniu
wsparcia dla obszarów o niekorzystnych warunkach
gospodarowania, rent strukturalnych i pomocy dla
nowo zarejestrowanych grup producentów rolnych,
przyszła kolej na program zalesieniowy. Te formy
wsparcia stanowią kontynuację zadań znanych
rolnikom z Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2004- 2006”. Rolnicy, którzy mają w planach
zalesianie
gruntów,
muszą
uzyskać
wypis
z
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego dotyczący działek ewidencyjnych, na
których są połoŜone grunty przewidziane do załoŜenia
upraw leśnych. Na terenach, dla których nie ma
takiego planu, rolnik zobowiązany jest uzyskać
zaświadczenie potwierdzające, Ŝe przeznaczenie
gruntów do zalesienia nie jest sprzeczne z ustaleniami
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy. Rolnik przygotowujący się do
zalesiania swoich gruntów musi teŜ posiadać mapę
zalesieniową
sporządzoną
przez
geodetę

"Najbardziej zadbana zagroda wiejska"
W dniu 14 sierpnia 2007 roku, odbyło się
rozstrzygnięcie konkursu na
"Najbardziej
zadbaną
zagrodę
wiejską".
Zwycięzców wyłoniła komisja składająca się
z ośmiu członków w skład, której wchodzili Radni
Gminy Niwiska oraz przedstawiciele Urzędu Gminy.

Finaliści konkursu na
W kategorii Gospodarstwo rolne
I miejsce zajęli Państwo Stanisława i Eugeniusz
Gruszka.
Prowadzą z Ŝoną i dziećmi 10 hektarowe
gospodarstwo rolne od 30 lat. Ich kierunek produkcji
to bydło mleczne. Posiadają 12 sztuk bydła mlecznego
oraz cielęta. Mleko odstawiają do zakładu
mleczarskiego. śona dodatkowo prowadzi zlewnię
mleka od mieszkańców wsi. WyposaŜeni są we
wszystkie maszyny rolnicze oprócz kombajna
zboŜowego. Ich gospodarstwo jest czyste, zadbane
i utrzymywane w naleŜytym porządku.
II miejsce zajęli Państwo Marta i Krzysztof Wilk
Posiadają 12 hektarowe gospodarstwo rolne.
Wybudowali nowa oborę na 30 krów z programu pod
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nazwą Inwestycje w gospodarstwach rolnych.
Na chwilę obecną posiadają 17 krów mlecznych. Mają
wszystkie maszyny i sprzęt potrzebny do pracy.
Większość prac jest zmechanizowana i nie wymaga
pracy rąk ludzkich. Praca w takowym gospodarstwie
wymaga duŜo wysiłku i trudu.

III miejsce zajęli Państwo Barbara i Marian
Cudeccy. Nieruchomość ze względu na swój
specyficzny charakter - gospodarstwo agroturystyczne
jest doskonałym odzwierciedleniem harmonii łączącej
naturę z zabudowaniami. Zbiorniki wodne wraz
z budynkiem mieszkalnym tworzą jedną spójną
całość. Nie brak na działce zieleni, która jest zawsze
starannie pielęgnowana. Kwiaty, krzewy, głazy,
altanka, plac zabaw, stawy, dom - wszystko
to sprawia, Ŝe nieruchomość jest miejscem bardzo
atrakcyjnym. Właściciele dokładają kaŜdego dnia
wszelkich starań, aby nieruchomość piękniała
w oczach.

III miejsce zajęli Państwo Maria i Jan Boroń
Prowadzi 4 hektarowe gospodarstwo rolne i do tego
dzierŜawi 3 hektary. Uprawia zboŜe na potrzebę
hodowli trzody chlewnej. W gospodarstwie jak i we
wszystkich pracach pomaga mu Ŝona. Ma ciągnik
i wszelkie wyposaŜenie do niego. Oprócz tego
zajmuje się pracami chałupniczymi z tego, co
wyprodukuje.
W konkursie równieŜ wzięli udział: z kategorii
Nieruchomości Pani Kazimiera Kiwak zam. Niwiska
Pani Krzysztofa Wesołowska zam. Niwiska
Pan Zbigniew Ofiara zam. Trześń
Państwo Halina i Robert Kasza zam Niwiska.

śycie jest w Twoich Rękach
Urząd Gminy w Niwiskach przy pomocy
Wojewódzkiego
Ośrodka
Koordynującego
- Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka
Piersi organizuje wyjazd na badanie mammograficzne.
Dla kobiet w wieku 50-69 lat oraz dla kobiet, które
posiadają skierowanie od lekarza na tego typu badanie
– wyjazd jest bezpłatny.
W celu dokonania zapisu prosimy zgłaszać się do
dnia 14 września 2007 r. w Urzędzie Gminy
w Niwiskach osobiście w pokój Nr. 9 lub
telefonicznie pod numery:
1) bezpośredni 2279-036
2) przez centralę 2279-002 wew. 49
Rak piersi jest w Polsce najczęstszym nowotworem
złośliwym u kobiet - szacuje się, Ŝe kaŜdego roku
około 12.000 Polek dowiaduje się o chorobie.
Najwięcej zachorowań odnotowuje się u kobiet
powyŜej 50 roku Ŝycia. Połowa z nich umiera,
poniewaŜ zbyt późno zgłosiła się do lekarza. Nieznana
jest metoda czynnej profilaktyki. We wczesnym
wykrywaniu największe znaczenie ma wykonywanie
mammografii. U kobiet w wieku od 50-69 lat Ŝycia
regularne wykonywanie mammografii powoduje
zmniejszenie ryzyka zgonu z powodu raka sutka
o 30 %. Liczba zachorowań na nowotwór piersi
rocznie w Polsce zatrwaŜa. Ale jednocześnie
epidemiolodzy wskazują, Ŝe przy tak wielu
przypadkach zdiagnozowanej choroby odsetek
umieralności na nią spada z roku na rok. A to głównie
dzięki
diagnostyce
oraz
naszym
wizytom
u lekarzy! Pamiętaj - choroba wykryta we wczesnym
stadium jest uleczalna!

W kategorii Nieruchomość
I miejsce zajęli Państwo Małgorzata i Andrzej
Jemioło. Ich nieruchomość połoŜona jest w centrum
Niwisk, odznacza się oryginalną kolorystyką
budynków i bardzo ciekawym ogrodem, utrzymanym
w stylu barokowym. RóŜnorodne gatunki roślin
tworzą kolorystyczne kompozycje.
Pani Małgorzata wyraŜa wdzięczność męŜowi
za cierpliwe realizowanie pomysłów.

PAMIĘTAJ, śE TWOJE śYCIE POWINNO BYĆ
W TWOICH RĘKACH BEZPŁATNE BADANIA
MAMMOGRAFICZNE
PRZYSŁUGUJĄ
KOBIETOM
W WIEKU 50-69 LAT, KTÓRE W CIĄGU OSTATNICH
DWÓCH LAT NIE WYKONYWAŁY BADANIA

II miejsce zajęli Państwo GraŜyna i Ryszard
WraŜeń. Nieruchomość połoŜona w Przyłęku.
Poszczególne jej elementy tworzą niezwykle spójną
i funkcjonalną całość. Większość z nich jest własnego
pomysłu i wykonania. Ogród charakteryzuje się
bogatą róŜnorodnością roślin, kwiatów i zieleni.

Pełny wykaz przychodni i poradni, które wykonują
badania profilaktyczne, pacjenci mogą szukać
na stronie internetowej Narodowego Funduszu
Zdrowia: www.nfz-rzeszow.pl zakładka Programy
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profilaktyczne 2006 oraz dzwoniąc pod numer
infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia: 9488.
Pacjenci spełniający kryteria programu, którzy chcą
się przebadać, mogą zgłaszać się osobiście lub
umówić się telefonicznie z wybraną placówką,
by ustalić termin wizyty. JeŜeli wcześniej były
wykonywane badania lub zdjęcia proszę je zabrać
ze sobą. Rak w fazie początkowej rośnie powoli, trwa
to najczęściej kilka lat. Taki stan rzeczy właśnie
stwarza moŜliwość pokonania go nawet w 100%.
Jedynym, więc sposobem na zdrowie jest regularne
wykonywanie badań mammograficznych. Na ogół
do lekarza trafiamy, kiedy juŜ coś ze zdrowiem jest
nie tak, a wtedy bywa czasem za późno na skuteczne
leczenie. W myśl złotej zasady, Ŝe lepiej jest
zapobiegać niŜ leczyć, warto poświęcić sobie nieco
czasu. To pacjentki są w stanie wykryć więcej
przypadków raka piersi niŜ lekarze, poniewaŜ
najlepiej znają swoje organizmy i obserwując je,
dostrzegą więcej niŜ lekarz podczas kilku minut
badania. Przez lata obserwacji rozwoju raka piersi
ustalono listę czynników, które mogą sprzyjać jego
rozwojowi.
Zaliczają
się
do
nich:
1. PołoŜenie geograficzne i rasa – rak piersi częściej
występuje
w
Europie,
rzadziej
w
Azji
i Afryce.
2. Wiek – zagroŜenie nowotworem wzrasta
u kobiet, które ukończyły 35 lat, najczęściej chorują
50-70-latki.
3. Genetyka, czyli występowanie w rodzinie
– ryzyko jest duŜe, jeśli kobiety z najbliŜszej rodziny
miały raka piersi.
4. Cykl miesiączkowy, – jeśli pierwsza miesiączka
wystąpiła przed 12 a klimakterium powyŜej 55 roku
Ŝycia, takŜe naleŜy zwrócić większą uwagę
na moŜliwość rozwoju nowotworu.
5. CiąŜa – ryzyko jest większe u kobiet, które
pierwsze dziecko urodziły po 30 roku Ŝycia, bądź teŜ
są bezdzietne.
6. Karmienie piersią – zalecane wszystkim kobietom,
nawet, gdyby miało trwać tylko kilka tygodni,
poniewaŜ nawet krótki okres karmienia daje pewną
ochronę przed rozwojem raka.
7. Hormonalne środki antykoncepcyjne, – jeśli kobieta
stosuje ten rodzaj antykoncepcji dłuŜej niŜ
8
lat,
istnieje
moŜliwość
zachorowania.
8. Otyłość – Tkanka tłuszczowa magazynuje hormony
Ŝeńskie (estrogen) w organizmie a ten właśnie hormon
odpowiada za rozwój nowotworu piersi. Ryzyko
wystąpienia raka u kobiet otyłych jest trzykrotnie
większe niŜ u kobiet z prawidłową wagą. Otyłość
wpływa na rozwój wszystkich rodzajów raka piersi
i sprzyja przerzutom. Najbardziej naraŜone są kobiety,
które przytyły po 18 roku Ŝycia. Powodami do
naszego
zaniepokojenia
mogą
być:
• bardziej niŜ dotychczas widoczne przez skórę
naczynia Ŝylne na piersi,

• zmiany w kolorze lub strukturze skóry piersi,
• zmiany wielkości lub kształtu jednej z piersi,
• dołki, zaciągnięcia albo owrzodzenia brodawki bądź
skóry na piersi, zmiany kształtu lub zarysu brodawki,
• zmiany w wyglądzie brodawek, takie, jak np.
zaczerwienienia, strupki, wciągnięcia, łuszczenie
naskórka,
• krwawienie lub wyciek wydzieliny z brodawek,
• obrzęk ramienia,
• wszelkie wyczuwalne zgrubienia lub guzki
w piersi lub pod pachą.
Warto skorzystać z programu, jaki Ministerstwo
Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia przeznaczyło
dla pacjentek. KaŜdej kobiecie, która osiągnęła 50 lat,
przysługuje darmowe badanie mammograficzne, bez
skierowania od lekarza. Wystarczy tylko pojawić się
w placówce wykonującej takie badanie z dowodem
osobistym i wynikami wcześniejszych mammografii,
jeśli takie są. Będą one potrzebne do porównania
ewentualnych zmian.
Co jakiś czas tematem nowotworu piersi, jako stale
aktualnym, zajmują się czasopisma kobiece
- do kampanii antynowotworowej włączyły się
ostatnio „Przyjaciółka” i „Vita”. MoŜna takŜe
zdobywać informacje dzwoniąc pod numer infolinii
9488 lub wchodząc na stronę internetową
www.szpital.rzeszow.pl

LGD LASOVIA i Samorządowy Ośrodek
Kultury w Cmolasie
Zapraszają
na
imprezę
„Dni
Cmolasu”
16 września 2007 o godz. 1400 na stadionie
sportowym w Cmolasie
W programie
musztra
paradna
Dziewczęcej
Orkiestry
Szałamaistek oraz MaŜoretek
- turniej Gmin Stowarzyszenia Lasovia
- występ ZPiT Wrzos oraz Ostrowianek z Ostrowa
- występ Kapeli Ludowej „NIWA” oraz Zespołów
tanecznych z GOKiB w Niwiskach
- występ zespołu Ludowego „Cmolasianie”
oraz obrzędowego „Mazurzenie”
- zabawa taneczna z zespołem PROGRES
- pokaz sztucznych ogni.

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki
w Niwiskach
Serdecznie zaprasza wszystkie Panie w dniu
19 września 2007 o godzinie 1100 na wykład
pt. „Zastosowanie warzyw i owoców
sezonowych w codziennym Ŝywieniu”
oraz
pokaz
kulinarny
przygotowany
przez
pracowników WODR w Boguchwale.
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Biuletyn zredagował, Piotr Łoboda pracownik GOKIB w Niwiskach

