
 
 

 
 

Nowy Orlik już w budowie 

 

W Gminie Niwiska przy Szkole Podstawowej  
i Gimnazjum Publicznym w Niwiskach powstaje 
kompleks sportowy „MOJE BOISKO – ORLIK 2012. 
Zgodnie z ustawą budżetową na 2012 roku  
w budżecie Ministerstwa Sportu i Turystyki 
zabezpieczono środki finansowe na realizację 
powyższego zadania. Wykonawca - Zakład Usług 
Miejskich,Sp. z o. o., 39- 200 Dębica, ul. Ratuszowa 12 
rozpoczął inwestycję „Budowa kompleksu boisk 
sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 
2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne 
wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym)  
w Niwiskach” przy Gimnazjum Publicznym. Wartość 
inwestycji 1 055 340, 00 zł, z terminem realizacji  
do 31 grudnia 2012r. 
Kwota środków budżetowych państwa przeznaczona 
na realizację zadań objętych programem wynosić 
będzie do 80 % kosztów kwalifikowanych inwestycji,  

 
nie więcej jednak niż 833 000 zł. Budowa kompleksu 
boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko 
- Orlik 2012” w Niwiskach będzie polegać na budowie: 
- boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy 
syntetycznej o wymiarach 30m x 62m (pole do gry 
26m x 56m) – ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem  
o wys. min. 4m, wyposażone w piłkochwyty o wys. 
min. 6m, wyposażenie sportowe trwale montowane do 
podłoża (dwie bramki do gry w piłkę nożną); 
- boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki 
siatkowej o nawierzchni poliuretanowej o wym. 19,1m 
x 32,1m – ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wys. 
min. 4m, wyposażenie sportowe montowane w sposób 
trwały z podłożem (kosze do koszykówki i komplet 
wyposażenia do gry w piłkę siatkową)  
- budynek sanitarno - szatniowy o powierzchni 
użytkowej ok. 60m2 lub większej, zaprojektowany jako 
budynek systemowo-modułowy, spełniający wymogi 
funkcjonalne: magazynu sprzętu gospodarczo-
sportowego, szatnie oddzielne dla każdej płci lub 
drużyny, zespół higieniczno-sanitarny, pomieszczenie 
gospodarza obiektu i trenera środowiskowego,  
- oświetlenie kompleksu – min. 8 słupów 
oświetleniowych: boiska piłkarskiego i boiska 
wielofunkcyjnego  
W celu profesjonalnego prowadzenia zajęć sportowo-
rekreacyjnych oraz prawidłowego wykorzystania 
kompleksu sportowego na obiekcie zatrudniony będzie 
trener – animator sportu, przewiduje się środki 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości do 
1 000 zł brutto miesięcznie jako wynagrodzenia, przez 
okres maksymalnie 9 miesięcy w roku. 

 

Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich w Kosowach 
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W sobotę 20 października 2012 r. panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Kosowach obchodziły 
uroczysty jubileusz 5-lecia istnienia swojej organizacji. 
Punktualnie o godzinie 17:00 w Sali OSP 
przewodnicząca Koła pani Elżbieta Posłuszna 
przywitała licznie przybyłych gości. Na uroczystości 
obecne były koleżanki z KGW z terenu gminy 
Niwiska.  
Przybyli również przedstawiciele władz 
samorządowych gminy: Wójt Gminy Elżbieta Wróbel, 
Radni wsi Kosowy Robert Róg i Krzysztof Wilk, sołtys 
Stanisław Rzemień. Podczas tak ważnego święta nie 
mogło zabraknąć kwiatów, prezentów, gratulacji  
i życzeń. Jubileusz 5-lecia stał się świetną okazją do 
zaprezentowania ukrytych talentów artystycznych 
poszczególnych Kół. 
Wszystkim paniom z Koła Gospodyń Wiejskich  
w KOSOWACH składamy wyrazy uznania za 
szerzenie dorobku i twórczości kulturalnej oraz 
życzymy jak najwięcej inicjatyw mających na celu 
integrację środowiska wiejskiego. 

 

Z wizytą w Kocudzy u „Jarzębiny” 

 

Przedstawiciele Gminy Niwiska: Wójt Elżbieta 
Wróbel, Sekretarz Gminy Jolanta Marut, Dyrektor 
GOKiB Małgorzata Tetlak, Członkinie KGW na czele 
z Prezesem Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich 
Gminy Niwiska Bożeną Strzelec Loch i Genowefą 
Chmielowiec Przewodnicząca KGW Siedlanka gościli 
w Kocudzy u Jarzębinek z zaproszeniem na  
X Jubileuszową Biesiadę u Hupki. Spotkanie 
integracyjne z zespołem „Jarzębina”, który utworem  
„Koko Euro Spoko” – polskim hymnem Mistrzostw 
Europy w Piłce nożnej zasłynął nie tylko w kraju 
odbyło się w poniedziałek 29 października 2012r. 
Zespół zaprezentował swój dorobek artystyczny  
i lokalne tradycje, jednocześnie przyjął zaproszenie na 
X Biesiadę u Hupki w dniu 24 listopada 2012r. 

 

Konkurs recytatorski 
 

30.X 2012 r.na scenie GOKiB odbył się konkurs 
gminny z cyklu Literatura i dzieci „Krajobrazy” 

Do konkursu zgłosiło się 42 uczniów ze szkoły 
podstawowej w Kosowach, Hucisku, Hucinie  
i Siedlance. Konkurs obejmował 4 kategorie: recytacje, 
piosenki, inscenizacje i prace plastyczne Komisja 
konkursowa zakwalifikowała na eliminacje rejonowe do 
Sokołowa Młp.: Klaudię Piechota ze SP w Kosowach 
oraz Gabrielę Kiwak i Annę Bąk ze SP w Siedlance. 
 

 
 

Nadeszła Jesień 

- Czy jesień jest dobra, pełna uroku, niosąca dary  
i plony?, 
- Czy jest nudna, szara i ponura?, 
Jaka jest naprawdę, o tym przekonali nas uczniowie 
klasy II i III Szkoły Podstawowej w Siedlance, 
przedstawiając inscenizację pt.” Jacek, Wacek  
i Jesień”. Ta piękna, kolorowa pora roku, zadziwia 
swym bogactwem i różnorodnością. Uczniowie kl. I – 
III, co roku prezentują swoje prace na szkolnym 
konkursie pt. ” Dziwadła jesieni”. Przeróżne owocowo 
– warzywne „stworki”, wzbudzają podziw  
i zainteresowanie uczniów szkoły jak i ich rodziców. 

Pasowanie na uczniów w Szkole Podstawowej  

w Siedlance 
 
W dniu 15.10.2012r. w Szkole Podstawowej  
w Siedlance, odbyła się uroczystość pasowania 
uczniów kl. I. Uczniowie dzielnie przystąpili do 
pierwszego egzaminu. Wykonali zadania, dzięki 
którym stały się prawdziwymi uczniami szkoły.  
Ślubowali, aby być; dobrymi i uczciwymi, szanować 
rodziców i nauczycieli, uczyć się tego, co piękne  
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i mądre, strzec dobrego imienia swojej szkoły. 
Wszystko to będzie możliwe dzięki pomocy kochanych 
rodziców, którzy tak jak ich pociechy ślubowali, że 
będą im pomagać, gdy przyjdą trudne chwile. 
Tego pamiętnego dnia również w szkole odbyła się 
uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji. 
Nauczyciele, zaproszeni Rodzice, uczniowie wspólnie 
świętowali w miłej atmosferze. 
Życzymy pierwszakom piątek i szóstek oraz samych 
sukcesów na nowej drodze szkolnej. 

 

 
 

Wójt Gminy Niwiska 
ogłasza 

II przetarg ustny nieograniczony  
na zbycie nieruchomości położonych: 

  
1) w Hucinie tj.działka 220/3 o pow. 0,10 ha. Działka 
obecnie nie użytkowana z możliwością zabudowy  
w sąsiedztwie użytków rolnych i zabudowy 
zagrodowej. Nieruchomość posiada KW 9806. 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Cena 
wywoławcza wynosi 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy 
złotych). Wadium wynosi 2000,00 zł (dwa tysiące 
złotych). Przetarg odbędzie się w dniu 19 listopada 
2012 roku o godzinie 9.30 w budynku Urzędu Gminy 
Niwiska w pokoju nr 4.  
 2) w Siedlance tj: działka: 284/2 o pow. 0,1772 
ha, działka 277/1 o pow. 0,0764 ha, działka 276/2  
o pow. 0,0076 ha o łącznej powierzchni 0,2612 ha. 
Nieruchomość położona w Siedlance składająca się 
z trzech działek jest przeznaczona do sprzedaży  
w całości ze względu na uwarunkowania przestrzenne. 
Działki obecnie nie użytkowane z możliwością 
zabudowy. Dla w/w nieruchomości ustalone zostały 
warunki zabudowy. Cena wywoławcza wynosi  
19 300,00 zł (dziewiętnaście tysięcy trzysta złotych). 
Wadium wynosi 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych). 
Przetarg odbędzie się w dniu 19 listopada 2012 roku  
o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Gminy Niwiska  
w pokoju nr 4.  
 3) w Siedlance tj: działka 71/44 o pow. 0,0115 ha 
położona przy drodze wojewódzkiej, w sąsiedztwie 
użytków rolnych i zabudowy zagrodowej, obecnie nie 
użytkowana. Nieruchomość posiada KW 21137 i jest 

wolna od obciążeń. Cena wywoławcza wynosi 485,00 
zł (czterysta osiemdziesiąt pięć złotych). Wadium 
wynosi 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych). Przetarg 
odbędzie się w dniu 19 listopada 2012 roku o godzinie 
10.30 w budynku Urzędu Gminy Niwiska w  pokoju  
nr 4. 
 4) w Siedlance tj: działka 71/45 o pow. 0,0864 ha 
położona przy drodze wojewódzkiej, w sąsiedztwie 
użytków rolnych i zabudowy zagrodowej, obecnie nie 
użytkowana. Nieruchomość posiada KW 21137 i jest 
wolna od obciążeń. Cena wywoławcza wynosi  
5100,00 zł (pięć tysięcy sto złotych). Wadium wynosi 
510,00 zł (pięćset dziesięć złotych). Przetarg odbędzie 
się w dniu 19 listopada  2012 roku o godzinie 11.00  
w budynku Urzędu Gminy Niwiska w  pokoju nr 4. 
 5) w Siedlance tj: działka 71/46 o pow. 0,0568 ha 
położona przy drodze wojewódzkiej, w sąsiedztwie 
użytków rolnych i zabudowy zagrodowej, obecnie nie 
użytkowana. Nieruchomość posiada KW 21137 i jest 
wolna od obciążeń. Cena wywoławcza wynosi  
3530,00 zł (trzy tysiące pięćset trzydzieści złotych). 
Wadium wynosi 350,00 złotych ( trzysta pięćdziesiąt 
złotych). Przetarg odbędzie się w dniu 19 listopada 
 2012 roku o godzinie 11.30 w budynku Urzędu Gminy 
Niwiska  pokoju nr 4. 
 6) w Siedlance tj : działka 71/47 o pow. 0,0595 ha 
położona przy drodze wojewódzkiej, w sąsiedztwie 
użytków rolnych i zabudowy zagrodowej, obecnie nie 
użytkowana. Nieruchomość posiada KW 21137 i jest 
wolna od obciążeń. Cena wywoławcza wynosi  
3700,00 (trzy tysiące siedemset złotych). Wadium 
wynosi 370,00 zł (trzysta siedemdziesiąt złotych). 
Przetarg odbędzie się w dniu 19 listopada  2012 roku  
o godzinie 12.00 w budynku Urzędu Gminy Niwiska  
w  pokoju nr 4. 
W każdym przypadku wadium należy wpłacić na konto 
Urzędu Gminy Niwiska Nr 38 9180 1034 2003 2001 
3909 0002 BS Kolbuszowa O/Niwiska najpóźniej do 
15 listopada  2012 r. 
 Dla wszystkich wyżej wymienionych nieruchomości 
formą przetargu jest: przetarg ustny nieograniczony.  
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne  
i prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie 
wyznaczonym w ogłoszeniu. Nabywcą zostanie osoba, 
która zaoferuje najwyższą cenę. Postąpienie będzie 
wynosić minimum 1% ceny wywoławczej. Wadium 
wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie 
zaliczone na poczet sprzedaży nieruchomości,  
a pozostałym osobom zostanie zwrócone po 
zamknięciu przetargu. Wadium ulega przepadkowi  
w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał 
od zawarcia umowy. Z dokumentacją w/w 
nieruchomości można zapoznać się w Urzędzie Gminy 
Niwiska, pokój nr 18.     
           
             Wójt Gminy 
(-) mgr inż. Elżbieta Wróbel 
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Biuletyn zredagował, Piotr Łoboda pracownik GOKIB w Niwiskach     

 

Nowy system wywozu odpadów 

 
1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia  
1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. Gmina ma 18 
miesięcy na wprowadzenie nowego systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi. Polega on na 
przejęcie odpowiedzialności przez gminę za odpady  
i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór  
i zagospodarowanie odpadów. 
 

Jak będzie działał system gminny?  
 

- gmina ustali stawkę i sposób naliczania opłaty za 
odbieranie odpadów a także tryb, sposób  
i częstotliwość jej wnoszenia 
- stawka opłaty będzie zależała od liczby mieszkańców 
lub od powierzchni nieruchomości lub od ilości zużytej 
wody lub będzie stawką ryczałtową dla gospodarstwa 
domowego, 
- gmina wybierze jeden spośród w/w wskaźników  
i poinformuje mieszkańców o sposobie liczenia opłaty 
- opłata za posegregowane odpady będzie niższa, zatem 
opłaca się segregować odpady, 
- przedsiębiorca wyłoniony przez gminę odbierze 
odpady zmieszane i selektywnie zebrane przez 
mieszkańców 
- gmina będzie sprawować nadzór nad prawidłowym 
zagospodarowaniem odpadów przez w/w 
przedsiębiorcę 
- powstaną punkty selektywnego zbierania odpadów, 
do których wszyscy mieszkańcy będą mogli oddać 
zebrane odpady - gmina poinformuje o miejscach 
lokalizacji punktów, godzinach ich działania oraz jakie 
odpady można do nich przynieść. 
Informacje o nowym systemie gospodarki odpadami 
znajdziemy również na stronie  
http://naszesmieci.mos.gov.pl/  

Na stronie internetowej Gminy Niwiska została 
utworzona zakładka dotycząca realizacji nowego 
systemu gospodarki odpadami komunalnymi.  
 
Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy 

Niwiska realizuje projekt w ramach programu 

„Bank AmbitnejMłodzieży” finansowanego przez 

Fundację Banku Zachodniego WBK S.A  

 

Projekt „Gmina Niwiska sprzed lat” obejmuje zajęcia 
historyczne dla młodzieży, na których 
przygotowywana jest inscenizacja historyczna 
„Wywiad z Hupką”. Inscenizacja zostanie 
przedstawiona podczas „X Biesiady u Hupki”. Projekt 
obejmuje również konkurs fotograficzny „Gmina 
Niwiska sprzed lat” 
Na realizację projektu pozyskano 2000,00 zł 
 
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki  

w Niwiskach serdecznie zaprasza na  

jubileuszową „X Biesiadę u Hupki” 
pod honorowym patronatem Starosty 
Kolbuszowskiego i Wójta Gminy Niwiska   
w dniu 24 listopada 2012 r. od godz.15.00 
 
W programie : 
-inscenizacja „Wywiad z Hupką” w wykonaniu 
młodzieży gimnazjalnej, występ zespołu 
śpiewaczego „Jarzębiny’ z Kocudzy Drugiej, występ 
zespołu obrzędowego Cmolasianie i Górniacy,  
koncert Kapeli Ludowej Władysława Pogody, 
otwarcie wystawy prac malarskich Amatorskiego 
Klubu Plastyka z WDK w Rzeszowie. 
 


