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Powstaje Szkoła Muzyczna
I stopnia w Niwiskach

Od 1 września br. w Niwiskach
rozpocznie działalność Szkoła Muzyczna I stopnia.
Powstanie szkoły to wynik porozumienia z 20 marca
br. zawartego między Ministrem Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Bogdanem Zdrojewskim
a Gminą Niwiska oraz woli Rady Gminy Niwiska,
która na sesji w dniu 29 kwietnia 2014r. podjęła
jednogłośnie w tej sprawie uchwałę. Kształcenie
będzie bezpłatne, a zajęcia odbywać się będą po
południu, od poniedziałku do piątku. Siedziba szkoły
będzie zlokalizowana w obrębie zabytkowego
założenia parkowo-dworskiego w Niwiskach
w budynkach dworu i oficyny.
Sprawy organizacyjne w tym rekrutacja i dobór
kadry zostały powierzone Pani Aleksandrze Klupś
z Mielca, która została wybrana na Koordynatora
szkoły muzycznej. Rekrutacja na terenie Gminy
Niwiska rozpoczęła się spotkaniami we wszystkich
szkołach w dniu 5 maja 2014 r.
Następnie 20 maja br. o godz.1700 w Gminnym
Ośrodku Kultury i Biblioteki w Niwiskach
odbędzie się spotkanie informacyjne dla
wszystkich zainteresowanych uczniów i rodziców,
połączone z koncertem w wykonaniu przyszłych
nauczycieli szkoły oraz prezentacją instrumentów
muzycznych. Przesłuchania kandydatów do
szkoły muzycznej zaplanowane zostały na 6
czerwca 2014 r. od godz.1300 do 1800

Formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie
www.niwiska.pl w zakładce do pobrania
przyjmowane będą w Sekretariacie Urzędu Gminy
Niwiska w terminie do 28 maja 2014r. Wszystkich
zainteresowanych uczniów z terenu gminy i spoza
gminy serdecznie zapraszamy.

26 maja 2014 r. o godz. 1100 i o godz. 1200 w sali
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
w Niwiskach odbędzie się Musical „Czerwony
kapturek” w wykonaniu dzieci uczących się

w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia
w Mielcu. Zespołem rytmicznym kieruje naucz.
Aleksandra Klupś. Serdecznie wszystkich
zapraszamy i życzymy wielu wrażeń
artystycznych.

Debiuty

Debiuty poetyckie to zmaganie się z materią słowa.
Słowa, które jeszcze nie do końca nieokiełznane,
próbuje wyznaczyć drogi twórczej wyobraźni. Świat
poetycki Cecylii Lubach rodzi wiele rozmaitych
odczuć i wzruszeń i, jak wydaje się, nie można go
opisać tylko w kategoriach estetycznych.
Nieśmiałość, podyktowana lękiem debiutantki,
powiązana z dobrocią, czułością, łączy się z patosem
dni. To nie tylko nostalgia, czy też obserwacja
firankowego świata: wiosny, lata, jesieni i zimy,
to dojrzałość kobiety zmagającej się z banalnością
codziennego dnia. To umiejętność bycia na kartkach
dni swej wyobraźni.

Nadrzędną kategorią filozoficzną w tej wyobraźni
jest: Człowiek – Natura – Bóg. Relacje między tym,
czego doświadcza się wyobraźnią i tym, co istnieje
naprawdę, są źródłem napięć między twórczynią
słowa, a rzeczywistością - tak pisał Stach Ożóg w
posłowiu do zbioru poetyckiego Cecylii Lubach
"Niedaleko stąd", a promocja którego odbyła się 25
kwietnia br. z inicjatywy Małgorzaty Tetlak -
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
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w Niwiskach oraz Bożeny Strzelec Loch - Prezesa
Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy
Niwiska. W ten wyjątkowy wieczór dane było
również i mi, wraz ze Stachem Ożogiem odkrywać
na scenie Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
w Niwiskach na powrót wersy wyobraźni Cecylii
Lubach, gdyż dokonaliśmy wcześniej nagranie
wyimków poetyckich pani Cecylii w formie
fonicznej.

Debiutująca poetka znana jest w swoim środowisku,
jako animatorka kultury, autorka scenariuszy pod
potrzeby organizowanych imprez, zaś obecnie dała
się poznać jako poetka i recytatorka, gdyż również
sama autorka przedstawiała wybrane wiersze.

Nie zabrakło szczerych gratulacji, braw i kwiatów,
a ten szczególny bukiet oraz list gratulacyjny
wręczyła debiutantce Elżbieta Wróbel – Wójt Gminy
Niwiska. Muszę zaznaczyć, iż na spotkaniu oprócz
rodziny i przyjaciół pani Cecylii obecni byli
również: Jolanta Marut Sekretarz Gminy Niwiska,
Kazimierz Franczak Proboszcz Parafii p.w. Św.
Mikołaja w Niwiskach oraz Kazimierz Linda –
poeta, fraszkopisarz ze Stalowej Woli, radni i sołtysi.
Zwieńczeniem wieczoru była biesiada przy suto
zastawionym stole, a szczerym rozmowom
i dyskusjom nie było końca.

Dorota Kwoka

„Czas na aktywność w Gminie Niwiska”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

AKTYWNI W GMINIE NIWISKA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niwiskach
w latach 2013-2015 realizuje projekt systemowy pn:
„Czas na aktywność w Gminie Niwiska” w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej,
DZIAŁANIE 7.1, Rozwój   i upowszechnianie
aktywnej integracji, PODDZIAŁANIE 7.1.1.
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej.
Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na
zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych
25 osób (18-K i 7-M) z terenu Gminy Niwiska oraz
upowszechnianie pracy socjalnej.
Projekt obejmuje swoim wsparciem w 2014r. - 10
osób z terenu Gminy Niwiska, które są: zagrożone
wykluczeniem społecznym, bezrobotne i/lub
pracujące w gospodarstwie rolnym, korzystające ze
świadczeń pomocy społecznej, będące w wieku
aktywności zawodowej.
Na realizację tego przedsięwzięcia GOPS Niwiska
uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej z czego
całkowity koszt projektu na rok 2014 wynosi
156 070,00 zł. Wkład własny gminy wynosi
16 387,35 zł.
Projekt jest odpowiedzią na prowadzoną przez
pracowników socjalnych diagnozę wśród klientów
tutejszego GOPS, która pozwoliła ustalić grupę
docelową projektu, a następnie zaplanować jak
najlepsze wsparcie dla tych osób. Uczestnicy
projektu kształcąc się w jednym z wybranych przez
siebie zawodów zdobywają podstawowe informacje
i umiejętności, które będą użyteczne przy
poszukiwaniu pracy. Dodatkowym atutem udziału
w projekcie jest zwiększenie poziomu motywacji do
aktywnego poszukiwania pracy jak również
zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia.
W ramach realizacji projektu  uczestników objęto 3
instrumentami aktywnej integracji:
Instrumenty aktywizacji społecznej (trening
kompetencji społecznych ),
Instrumenty aktywizacji zawodowej (warsztaty
grupowe z doradcą zawodowym, oraz uczestnictwo
2 UP w CIS Kolbuszowa i staż zawodowy dla 1 UP)
Instrumenty aktywnej edukacji (szkolenia zawodowe
dla UP, zostaną indywidualnie dobrane po
przeprowadzeniu diagnozy UP, szkolenia będą
również dostosowane do potrzeb rynku pracy, ).
Dodatkowym wsparciem osób uczestniczących
w projekcie jest działanie o charakterze
środowiskowym w ramach, którego zostanie
zorganizowany wyjazd integracyjny UP.
GOPS Niwiska planuje realizacje kolejnej edycji
projektu w związku z czym zaprasza chętnych do
udziału w szkoleniach i innych formach wsparcia
osoby bezrobotne, rolników korzystających
z pomocy społecznej zamieszkałych na terenie
Gminy Niwiska dla 5 osób.
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Rekrutacja do projektu systemowego „ Czas na
aktywność w Gminie Niwiska”  na rok 2015 r.
prowadzona będzie od 01.11.2014r. do 31.12.2014r.
Kontakt:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Niwiska 430
36-147 Niwiska tel. 17 2279342
e-mail: gopsniwiska@niwiska.pl
strona internetowa: www.aktywniniwiska.pl

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa
inwestująca  w obszary wiejskie.

„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i
aktywizacja” współfinansowane jest  ze środków Unii Europejskiej

w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013

Wykorzystanie środków unijnych w
Lokalnej Grupie Działania LASOVIA

LGD LASOVIA działa na obszarze o powierzchni
325km² z liczbą ponad 20 tysięcy mieszkańców.
Zrzesza trzy sąsiadujące ze sobą gminy (Cmolas,
Niwiska, Ostrów). Lokalna Grupa Działania
LASOVIA tworzy warunki rozwoju gospodarczego
obszaru oraz dąży do poprawy jakości życia
i aktywizacji społeczności lokalnej. Działania LGD
prowadzone są zgodnie z założeniami Lokalnej
Strategii Rozwoju, w oparciu o zrównoważone
wykorzystanie potencjału turystycznego obszaru
oraz dziedzictwa kulturowego.
W okresie Programowania Unijnego budżetu 2007-
2013 LGD LASOVIA ma za zadanie wdrażać na
ternie gmin członkowskich innowacyjne podejście
LEADER. Lokalna Grupa Działania LASOVIA
otrzymała określoną ilość środków finansowych na
realizację opracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju
tj. 3 050 872,00 zł i przeznaczyła je na wybrane
przez siebie przedsięwzięcia. LASOVIA na
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
zabezpieczyła kwotę 2 391 224,00 zł, którą
rozdysponowała w następujący sposób na
poszczególne działania:
Odnowa i rozwój wsi – 56,76 % środków tj. kwota
1 357 211,54zł
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej-
8,28 % środków tj. kwota 197 984,50zł
Tworzenie i rozwój mikro-przedsiębiorstw - 5,96 %
środków tj. kwota 142 573,00zł
Małe projekty - 29 % środków tj. kwota 693 454,96
zł.

LGD przeprowadzając nabory wniosków występuje
w roli grantodawcy, umożliwiając organizacjom

realizację własnych pomysłów. LGD LASOVIA
poprzez swoje działania doradcze zachęca i inspiruje
do ciekawych pomysłów oraz pomaga
w przygotowaniu projektów, jednocześnie
aktywizując mieszkańców w sposób oddolny.
Lokalna Grupa Działania LASOVIA dotychczas
przeprowadziła 17 naborów wniosków. Dzięki w/w
naborom w ramach działania „WDRAŻANIE
LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” LGD
rozdysponowała kwotę 2 269 681,58zł. w tym:
1/ na terenie Gminy Niwiska- kwotę 668 973,29zł,
z czego na działanie:
- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
– 20 000,00zł ( 1 projekt)
- Odnowa i rozwój wsi – 459 808,00zł (4 projekty)
- Małe projekty - 189 165,29zł (25 projektów)
2/ na terenie Gminy Cmolas - 915 062,84zł, z czego
na działanie:
- Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej- 108 800,00zł ( 2 projekty)

- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
– 99 500,00zł (1 projekt)
- Odnowa i rozwój wsi – 433 493,00 zł (2 projekty)
- Małe projekty - 273 111,00 zł (17 projektów)
3/ na terenie Gminy Ostrów - 685 645,45 zł, z czego
na działanie:
- Odnowa i rozwój wsi – 463 910,29 zł (4 projekty)
- Małe projekty - 221 735,16 zł ( 21 projektów)

Lokalna Grupa Działania LASOVIA zrealizowała
również Projekt współpracy pn. „Szlakami
Lasowiaków”, którego celem było: „Wzrost
rozpoznawalności regionu, walorów turystycznych
obszaru partnerów projektu - dawnych Lasowiaków
wśród jego mieszkańców oraz turystów poprzez
wydanie trzech rodzajów publikacji
i zorganizowanie dwóch wydarzeń promocyjno-
kulturalnych w 2012r.” Takie kompleksowe
wyeksponowanie, unikatowego charakteru regionu
dawnych Lasowiaków z obszaru siedmiu gmin:
Cmolas, Dzikowiec, Kolbuszowa, Niwiska, Majdan
Królewski, Ostrów, Raniżów możliwe było dzięki
środkom Lokalnej Grupy Działania LASOVIA oraz
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Siedlisko”, które zdecydowały się na wspólną
realizację projektu współpracy, którego budżet
wynosił: 206 176,00zł.

LGD LASOVIA ponadto podejmuje wiele działań
o charakterze promocyjnym, informacyjnym
i szkoleniowo-doradczym. Organizuje szkolenia
lokalnych liderów, prowadzi doradztwo nt. zasad
pozyskiwania funduszy ze środków Unii
Europejskiej, przeprowadza kampanie informacyjne
o obszarze LGD, koordynuje imprezy promocyjno-



4
Biuletyn zredagował, Piotr Łoboda pracownik GOKIB w Niwiskach

Zwiększenie konkurencyjności i rozwój firmy SOŁTYS z Mielca

W dniu 28.04.2014r. zakończyła 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 projektu wzmocniła pozycje firmy Potępa Mariusz SOŁTYS z Mielca, będącej producentem ręcznie robionych wyrobów
kulinarnych na rynku regionalnym. Zakupiony sprzęt w ramach realizacji projektu umożliwił także szybszy rozwój firmy.
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:
soltyskulinaria@gmail.com,
tel. 607 928 078

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

kulturowe. Dodatkowo LGD LASOVIA uczestniczy
w różnego rodzaju wydarzeniach, takich jak np.:
- Targi Lokalnych Grup Działania z terenu
województwa podkarpackiego, podczas których
spotykają się rękodzielnicy, rzeźbiarze, kowale i in.
artyści oraz co najważniejsze turyści i mieszkańcy
podkarpacia. Tego typu imprezy przyczyniają się do
kultywowania zwyczajów i obrzędów regionalnych
oraz rozwoju kultury i tradycji. Targi to doskonała
okazja do wyeksponowania potencjału  regionu , do
nawiązywania nowych kontaktów, rozmów oraz
czerpania od siebie nawzajem dobrych praktyk.
- Konkursy (Wielkanocne i Bożonarodzeniowe),
których celem jest wyłonienie i promowanie
najlepszych potraw oraz poznawanie i kultywowanie
tradycji.

Lokalna Grupa Działania LASOVIA corocznie
organizuje na swoim obszarze imprezy promujące
działalność LGD oraz  imprezę targową, która
każdego roku odbywa się w innej gminie
członkowskiej. W trakcie imprez spotkają się koła
gospodyń, rękodzielnicy, rzeźbiarze, malarze i in.
artyści oraz mieszkańcy obszaru.

Podsumowując LASOVIA jest miejscem wspólnej
pracy na rzecz poprawy warunków życia oraz
rozwoju naszych społeczności lokalnych. Pragniemy
także, aby LGD była miejscem wymiany różnych
doświadczeń oraz dobrych praktyk. Zachęcamy od
odwiedzania naszej strony internetowej
www.lasovia.com.pl.

Lokalna Grupa Działania LASOVIA
36-147 Niwiska 487

Tel./Fax 017 22 79 022
lasovia@gmina.niwiska.pl


