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Egzemplarz bezpłatny

DOSTOJNI JUBILACI
"Upływa szybko Ŝycie, jak potok płynie czas…"
- tak brzmią słowa jednej z piosenek. Nabierają one
znaczenia wówczas, kiedy moŜemy spojrzeć na Ŝycie
z perspektywy czasu i ocenić przeŜyte chwile.
Wielkie uczucia. Drobne gesty.
Na co dzień i od święta. I w taki dzień jak dziś.
Cieszmy się tym, co Was łączy.
I świętujmy wszystkie wspólne chwile.

ISSN: 1897-3337

Wszystkim Szanownym Jubilatom Ŝyczymy kolejnych
lat
w
zdrowiu
i
harmonii
oraz
radości
i satysfakcji z tego, co zbudowali trwając przy sobie
zgodnie z przyrzeczeniem:

w zdrowiu i w chorobie,
w smutku i w radości,
rado ci,
w bogactwie i w biedzie......

Liczymy na siebie
O zagroŜeniach dla gminnych finansów, o planach
rozwojowych na 2008 rok z ElŜbietą Wróbel
– Wójtem Gminy Niwiska rozmawia Piotr Łoboda
Gmina Niwiska naleŜy do tych gmin, które nie mają
jeszcze uchwalonego budŜetu na rok 2008. Nim jeszcze
o planach to warto podsumować mijający okres, jaki
był dla Pani i Gminy rok 2007?

02
lutego 2008r.
Koło
Gospodyń
Wiejskich
w Siedlance świętowało wraz z Jubilatami Jubileusz
PoŜycia MałŜeńskiego. Najmłodsi z Jubilatów obchodzili
50 rocznicę ślubu zaś dla najstarszych była to juŜ 64.
- Pary, które
MałŜeńskiego:

świętowały

Aniela i Franciszek Wilk
Stefania i Paweł Śpiewak
Józefa i Andrzej Grabiec
Zofia i Stanisław Róg
Anna i Jan Pupa
Stefania i Julian Krupa
Helena i Jan Kulig
Bronisława i Antoni Piechota
Helena i Feliks Rzeszutek
Maria i Józef Boroń
Bronisława i Paweł Komaniecki
Zofia i Jan Komaniecki

Jubileusz

PoŜycia

64 lata
62 lata
61 lat
61 lat
56 lat
54 lata
53 lata
52 lata
52 lata
51 lat
50 lat
50 lat

W spotkaniu udział wzięli Poseł RP Zbigniew
Chmielowiec, Ks. Stanisław Samborski, Wójt Gminy
ElŜbieta Wróbel, radni: Stefan Urban, Józef Chmielowiec
i Roman Mędrak. Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Siedlance złoŜyli podziękowanie za trud i opiekę nad
młodym pokoleniem, a uczniowie SP w Przyłęku
przedstawili scenkę „ Jak to dawniej na wsi było”

Powiem, Ŝe był to rok normalnej pracy,
z wyników, której moŜemy się poszczycić postępem prac
na modernizowanych drogach gminnych. Został połoŜony
nowy dywanik asfaltowy na 6 km dróg gminnych i 2,7 km
dróg powiatowych. Najwięcej uwagi trzeba było poświęcić
oświacie, bo ma teŜ ona w budŜecie największy udział.
Zostały wymienione okna w Szkole Podstawowej
w Hucinie, trwa jeszcze modernizacja Szkoły Podstawowej
w Kosowach. DołoŜono do oświaty ze skromnego budŜetu
gminy ponad 1 mln zł. w roku 2008 r. planuje się 1,2 mln,
a wcale nie jest powiedziane, Ŝe jest to kwota ostateczna.
Z zapowiedzi podwyŜek, jeŜeli nie zostaną zapewnione na
nie środki finansowe to obecna subwencja nie pokryje
nawet wynagrodzeń pracowników oświaty.
Rząd zapowiadał 10% podwyŜki dla nauczycieli,
a związki zawodowe Ŝądają więcej, zatem nie wiadomo,
na jakim poziomie się to skończy. Jak te podwyŜki
wpłyną na gminne finanse?
Subwencję oświatową na 2008r. otrzymaliśmy większą
o 3% w stosunku do roku poprzedniego. I na takim
poziomie w projekcie budŜetu ujęto podwyŜki dla
nauczycieli. PodwyŜki powinny być sfinansowane
z budŜetu centralnego. śądania nauczycieli są uzasadnione,
ale obawiam się, czy za rządowymi decyzjami
o podwyŜkach pójdą pieniądze na ten cel. W tym względzie
mamy smutne doświadczenia. Jeśli okazałoby się, Ŝe
zwiększona subwencja oświatowa nie uwzględni
wszystkich kosztów planowanej podwyŜki dojdzie do
ogromnego zagroŜenia finansów gmin wiejskich.
Nie są to jedyne obawy samorządów. Mówi się, Ŝe
wprowadzona ustawą ulga prorodzinna uderzy
w samorządy?

Dochodami gmin jest udział w podatku dochodowym
płaconym przez osoby fizyczne. Wprowadzenie ulgi
prorodzinnej powoduje zmniejszenie podatku PIT
płaconego przez mieszkańców do urzędu skarbowego,
a tym samym zmniejszy się nasz dochód. Jakie straty
poniesie nasza gmina nie liczyliśmy, bo za mało mamy
danych. Szkoda, Ŝe ustawodawca nie przewidział
rekompensaty z powodu utraconych min. tych dochodów.
Mam jednak obawy, Ŝe moŜe to być nawet kilkaset tysięcy
złotych. Oznacza to, Ŝe ulgę w części finansować będą
samorządy, co jest niedopuszczalne.

Plan Odnowy Miejscowości Niwiska
Trześń, Przyłęk
„…Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych
wymiarów, jakie niosą czasy, pozostanie - jak u dobrego
gospodarza – miejsce na rzeczy dawne, uświęcone
tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków…”
Jan Paweł II
Krosno, 10 październik 1997 r.
Rada Gminy Niwiska w dniu 28 stycznia 2008r. uchwaliła
„Plany Odnowy Miejscowości Niwiska Trześń Przyłęk”,
w których znalazły się m.in. następujące zadania:

Gminom wiejskim trudno jest się rozwijać bez
finansowego wsparcia z zewnątrz. Wielkie nadzieje
wiązały one z funduszami unijnymi zaplanowanymi
w programie na lata 2007 – 2013. Na co moŜemy liczyć?

Niwiska

Przez
wiele
miesięcy
słyszeliśmy,
Ŝe
Polska
wynegocjowała
wyjątkowo
korzystne
warunki
przyznawania środków unijnych. Byliśmy przekonani, Ŝe
będą one przeznaczone na wyrównywanie zapóźnień
cywilizacyjnych, a więc w duŜym stopniu trafią na wieś.
Z informacji o podziale tych środków przez Ministerstwo
Rozwoju, czy Urząd Marszałkowski, wynika, Ŝe gminy
wiejskie mogą nie otrzymać ani grosza, na przykład na
budowę dróg czy kanalizację, na czym nam szczególnie
zaleŜy. Jestem tym szczerze zawiedziona. W ciągu siedmiu
lat moŜemy otrzymać np. na drogi zaledwie 500 tys. zł.
Wygląda na to, Ŝe będą mniejsze pieniądze niŜ
w poprzednim okresie, choć teraz miało być więcej.
Praktycznie cięŜko będzie, aby środki unijne na nasze wsie
trafiły. Będzie więc tak, Ŝe z szerokiej autostrady będzie się
zjeŜdŜało na drogi gruntowe. Oczywiście z inwestycji,
zwłaszcza
kanalizacyjnych
czy
drogowych
nie
zrezygnujemy, ale z braku pomocy z zewnątrz będziemy je
prowadzić wolniej.

„Poprawa
publicznej

estetyki

i

funkcjonalności

przestrzeni

Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi
utwardzenie
istniejącego
placu
targowego
- modernizacja, budowa chodników w centrum wsi na osi
północ – południe (przy drodze powiatowej Niwiska
– Leszcze), w centrum wsi na osi wschód – zachód (przy
drodze powiatowej Tuszyma – Kolbuszowa), w rejonie
głównego skrzyŜowania w centrum wsi, pod Kościołem
Rewitalizacja
zabytkowych
obiektów
- wykonanie dokumentacji projektowej pod nadzorem
konserwatora pod kątem kompleksowej rewitalizacji
zespołu pałacowo-dworskiego (dwór, oficyna, spichlerz,
obiekty gospodarcze), z przeznaczeniem na usługi
publiczne, kompleksowa renowacja zespołu pałacowo
– dworskiego, pod nadzorem konserwatora zabytków
rekreacyjne zagospodarowanie parku dworskiego,
remont
elewacji
Kościoła
Parafialnego
i zabytkowego muru
Uregulowanie
gospodarki
odpadów
stałych.
- przystąpienie Gminy do Zakładu Komunalnego
w Kozodrzy celem uzyskania moŜliwości wywozu
odpadów z Gminy.
Poprawa oferty zagospodarowania wolnego czasu
Poprawa
infrastruktury
rekreacyjno-sportowej
w oparciu o modernizację istniejącego kompleksu
- Budowa zaplecza przy stadionie sportowym
w
Niwiskach
(z
pomieszczeniem
na
sprzęt
poŜarniczy, kosiarkę, urządzenia do podlewania trawy).
oświetlenia i ogrodzenia stadionu w Niwiskach

Projekt budŜetu na 2008r. mówi o duŜym wydatku
inwestycyjnym na kanalizację. Czy Gminę stać będzie
na finansowanie nowych zadań?
Teoretycznie gminy mogą zadłuŜać się do 60 % budŜetu,
mamy, więc moŜliwości finansowania waŜnych
przedsięwzięć inwestycyjnych. O ile średnio gminy
zadłuŜone są w skali kraju na ok. 23 %, to u nas zadłuŜenie
w 2008 roku wyniesie 15,48 %. Przy inwestycji kanalizacji
zadłuŜenie się nieznacznie powiększy, ale gmina, by
kanalizować kolejne miejscowości nie będzie miała innych
moŜliwości finansowych, a szybki rozwój gminy będzie
trudny tylko z wykorzystaniem środków własnych gminy.
Dotacje najczęściej obwarowane są obowiązkiem
posiadania wkładu własnego gminy. JeŜeli będzie
moŜliwość pozyskania środków z zewnątrz to nie będziemy
wahali się przed zaciągnięciem kredytu. Zapewniam
jednak, Ŝe decyzje podejmowane będą bardzo rozwaŜnie.
Wrócę jednak do sprawy oświaty, a tym samym zagroŜeń
dla gminnych finansów. NaleŜy jeszcze dodać, Ŝe z roku na
rok maleje liczba dzieci, a zatem zmniejszać się będzie
subwencja oświatowa. Wtedy naleŜy się zastanowić nad
funkcjonowaniem szkół, ich organizacją, czy wyborem
inwestycji.
Mam nadzieję, Ŝe do tego nie dojdzie, Ŝe zostanie
wprowadzony zapowiadany bon oświatowy, ale taki, który
uwzględni nasze warunki wiejskich gmin, a my będziemy
się rozwijać przynajmniej w dotychczasowym tempie.

Wzbogacenie oferty zagospodarowania wolnego czasu
budowa
placu
zabaw
dla
dzieci
- oznakowanie istniejącego szlaku i powiązanie go
z nowymi projektowanymi szlakami i ścieŜkami
tematycznymi, popularyzacja szlaków turystycznych
przechodzących przez wieś poprzez organizowanie imprez
krajoznawczo - turystycznych
- wzbogacenie oferty zagospodarowania wolnego czasu dla
młodzieŜy
- popularyzacja i wzrost rangi imprez kulturalnych
i festynów
Tworzenie warunków do
rozwoju kapitału ludzkiego
Działalność
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szkoleniowo

aktywizacji
-

zawodowej
edukacyjna

- organizowanie szkoleń, kursów i doradztwa dla róŜnych
grup mieszkańców, kursów komputerowych, językowych
itp.
- uruchomienie przedszkola.
Rozwój
infrastruktury
około
biznesowej
- upowszechnienie szerokopasmowego, radiowego dostępu
do
Internetu
na
całym
obszarze
wsi,
- modernizacja budynku wielofunkcyjnego (remiza OSP)
celem rozbudowy min. pomieszczenia ogólnodostępnego
dla ludności pod szkolenia, wspólne inicjatywy kulturalne
- modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia.

Poprawa
infrastruktury
rekreacyjno-sportowej
- Zagospodarowanie istniejącego obiektu sportowego
utwardzenie placu obok boiska sportowego do gier
zespołowych (koszykówka, siatkówka, piłka ręczna)
Renowacja
istniejącego
placu
zabaw
wraz
z ogrodzeniem. Zakup nowych urządzeń – zwiększenie
atrakcyjności
placu
zabaw
dla
dzieci
- Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej (wraz z
przewiązką)

Cele wspólne dla wszystkich miejscowości
Wzrost
toŜsamości
i
więzi
mieszkańców
Wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców wsi
- tworzenie nowych i wsparcie istniejących NGO,
- wspieranie pomysłów i inicjatyw grup formalnych
i nieformalnych,
Działalność
integracyjna
społeczności
lokalnych
(mieszkańców wsi)
- Organizowanie rodzinnych pikników i festynów wiejskich
Organizowanie
spotkań
tematycznych
(np. układanie bukietów, pieczenie ciast itp.)
- Organizowanie wspólnych wycieczek, wyjazdów do
teatru, na wystawy itp.
- Organizowanie turniejów, meczy, rozgrywek sportowych
- Kultywowanie tradycji społeczności lokalnych oraz
tradycyjnych zawodów, promowanie zdrowego trybu Ŝycia

Trześń
Wzbogacenie oferty aktywnego spędzania wolnego
czasu
Rozbudowa wiejskiej infrastruktury rekreacyjno-sportowej
- Zagospodarowanie placu przy stadionie sportowym w
Trześni – na gminnej działce. Wybudowanie kortów
tenisowych, boiska do siatkówki oraz ogrodzonego placu
zabaw dla dzieci, trybuny sportowe na stadionie
(200 miejsc), ogrodzenie stadionu.
Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni
publicznej
Kształtowanie przestrzeni publicznej wsi Trześń
- Budowa chodników wzdłuŜ drogi powiatowej Tuszyma –
Kolbuszowa od zabudowań p. Rozalii Biziorek do
skrzyŜowania
z
drogą
Trześń
–
Grobla
– Siedlanka (ok.1000 mb),a przy drodze gminnej Trześń
– Blizna (od skrzyŜowania do Stadionu) (ok. 800 mb),
- Wykonanie oznakowanych przejść dla pieszych na drodze
powiatowej (przy skrzyŜowaniu z drogą gminną Trześń –
Blizna) i oraz obok Szkoły Podstawowej na drodze gminnej
Trześń – Blizna,
Odnowa zabytków.
-Zagospodarowanie
parku
dworskiego
(alejki, ławki do siedzenia i inne obiekty dla wypoczynku).
Wykonanie
tablicy
z
opisem
historycznym.
- Odnowa kapliczek i krzyŜy przydroŜnych na terenie wsi

Opłatek StraŜaków w Przyłęku
W dniu 26 stycznia 2008 roku w Przyłęku odbyło się
spotkanie opłatkowe straŜaków z terenu gminy Niwiska.

Tworzenie warunków do rozwoju kapitału ludzkiego
Rozwój edukacji wśród dorosłych mieszkańców
- Organizowanie kursów komputerowych, językowych dla
mieszkańców.
- Szkolenia w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej
promocja
zakładania
gospodarstw
agroturystycznych,
edukacji
ekologicznej

Przyłęk
Poprawa estetyki
publicznej

i

funkcjonalności

przestrzeni

Kształtowanie
przestrzeni
publicznej
Przyłęku
- Remont chodnika w centrum wsi od skrzyŜowania
do Szkoły Podstawowej, Budowa chodnika od
skrzyŜowania z drogą wojewódzką do Zakładu Obróbki
Kamienia Marmury (1400 mb), przy drodze wojewódzkiej
Mielec LeŜajsk po ok. 100 mb w obie strony
- Modernizacja drogi od skrzyŜowania do leśnictwa
- Budowa miejsc parkingowych na placu obok Kaplicy w
raz z modernizacją chodnika.
- Zagospodarowanie parku podworskiego tzw. Resztówka,

Wzbogacenie

oferty

sportowej

i

W uroczystości udział wzięli Zbigniew Chmielowiec
– Poseł na Sejm RP, Józef Kardyś – Starosta
Kolbuszowski, czcigodni księŜa: – Ks. Prałat Wiesław
Augustyn, Ks Kanonik Ryszard Madej Proboszcz Parafii
Ostrowy Tuszowskie, Ks. Kanonik Stanisław Samborski
– Proboszcz Parafii Kosowy, Ks Ryszard Kiwak Kapelan
Kombatantów RP, Brygadier Jan Ziobro Komendant
Powiatowy PSP w Kolbuszowej, Pan Wacław Pogoda
Przewodniczący
Rady
Gminy
w
Niwiskich,
ElŜbieta Wróbel Wójt Gminy Niwiska, Starszy Aspirant
Adam Krawiec – Komendant Posterunku Policji

rekreacyjnej:

3

w Niwiskach, Michał Strzępa - Prezes Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP w Niwiskach, mł.kpt. Adam Haptaś
– Komendant Gminny OSP w Niwiskach oraz inni
kierownicy jednostek z terenu gminy, druhowie straŜacy
z wszystkich jednostek z terenu gminy Niwiska.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kaplicy
w Przyłęk.
Po mszy św. jednostki OSP i zaproszeni goście zebrali się
w domu StraŜaka w Przyłęku - wysłuchali pastorałki
„Nie miały aniołki choinki na święta” w wykonaniu
Gabrieli WraŜeń i Aliny Partyka oraz scenki w wykonaniu
uczniów SP w Przyłęk pt. „Jak to dawniej na wsi było”.

Posiada
poczekalnie,
dwie
przebieralnie
i gabinet badań. WyposaŜony jest w klimatyzację i system
ogrzewania.
-bezpłatna mammografia dla kobiet w wieku 50 - 69 lat
(rocznik 1939 – 1958).
- bezpłatna cytologia dla kobiet w wieku 25 - 59 lat.

Urząd Gminy oraz Fundacja SOS śycie zapraszają na
badania mammograficzne Panie w wieku 50 - 69 lat,
które nie badały się w zeszłym roku.
Bezpłatne badanie mogą wykonać kobiety, które nie badały się
w ciągu ostatnich dwóch lat. Panie w wieku 50 - 69 lat bez
zaproszenia takŜe mogą się zgłosić do mammobusu. Obowiązuje
rejestracja telefoniczna: 0 8 0 1 0 8 0 9 1 0 l u b U r z ą d
Gminy w Niwiskach 017 2279 036

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Niwiska informuje o moŜliwości bezpłatnego
badania gleby (badanie kwasowości i zawartość
składników mineralnych). Zainteresowanych rolników
prosimy o zapisy w pokoju nr 18 lub telefonicznie pod
numerem telefonu 017 2279 - 002 w godz. od 7.30 - 15.30
Zapisy przyjmujemy do końca lutego.

I TURNIEJ SOŁECTW
o puchar
Wójta Gminy Niwiska

Prezes OSP Przyłęk Stanisław Nawalany i Naczelnik OSP
Przyłęk Zbigniew Harchut w imieniu Ochotniczej StraŜy
PoŜarnej w Przyłęku - gospodarzy złoŜyli wszystkim
noworoczne Ŝyczenia i zaprosili do wspólnego
biesiadowania.

10 lutego /NIEDZIELA/ OD GODZ. 1100
17 lutego /NIEDZIELA/ OD GODZ. 1300

„Mądrość Ŝyciowa nie chroni od cierpienia,
ale je uszlachetnia.”

turniej odbywać się będzie w Gimnazjum
Publicznym im Świętej Królowej Jadwigii
w Niwiskach.
Turniej
zostanie
rozegrany
w 3 konkurencjach: siatkówka, „Kości Sołtysa”
oraz halowa piłka noŜna.

Wójt Gminy Niwiska Serdecznie Zaprasza Wszystkie
Kobiety na wykład pt. „ZNACZENIE BADAŃ
PROFILAKTYCZNYCH MAMMOGRAFII
i CYTOLOGII W śYCIU KAśDEJ KOBIETY”
Wykład poprowadzi
Kierownik Zakładu Opieki PołoŜniczo - Ginekologicznej
Wydziału Medycznego na Uniwersytecie Rzeszowskim
dr n.med. Edyta Barnaś

NAJLEPSI SPORTOWCY POWIATU
KOLBUSZOWSKIEGO 2007 roku
Zaszczytne tytuły najlepszej piłkarki, trenera i piłkarza
2007 roku w powiecie kolbuszowskim trafiły do: piłkarki
Justyny Maziarz, trenera Tomasza Zygmunta i piłkarza
Marcina Micka.

Po wykładzie będzie moŜliwość indywidualnych
konsultacji.
Na wykład zapraszam do Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki w Niwiskach dnia 23 lutego 2008 (sobota)
- godz. 1700
„Wszystkich gorąco
w wykładzie!”

zachęcam

do

Najlepsza piłkarka 2007 roku – Justyna Maziarz w
Sokole Kolbuszowa Dolna gra juŜ trzeci sezon.

uczestnictwa

Najlepszy trener 2007 roku – Tomasz Zygmunt z LKS
Hucina pracuje jako szkoleniowiec juŜ od 10 lat. Od
czterech lat związany z LKS Hucina

MAMMOBUS W GMINIE NIWISKA!!!
Wójt Gminy Niwiska informuje, Ŝe wspólnie
z Fundacją SOS śycie w Mielcu zostaną
przeprowadzone bezpłatne badania mamograficzne
w dniach 03 i 04 marca 2008r. w mammobusie
ustawionym obok Urzędu Gminy (parking – plac
targowy). Jest on specjalnie zaprojektowany dla potrzeb
mammografii.

Najlepszy piłkarz 2007 roku – Marcin Micek z LKS
Hucina w piłkę gra od 13 roku Ŝycia. Niesamowicie szybki
i bramkostrzelny. W ciągu rundy jesiennej 2007 roku
strzelił ich aŜ 12. Swoją karierę zaczynał jako bramkarzteraz jest napastnikiem.
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Biuletyn zredagował, Piotr Łoboda pracownik GOKIB w Niwiskach

