
 
 

   
 

Dzień StraŜaka i poświęcenie samochodu 
poŜarniczego w Kosowach 

 

 
W dniu 03 maja 2008 roku w Kosowach odbyła się 
uroczystość poświęcenia samochodu poŜarniczego dla 
OSP Kosowy połączona z obchodami Dnia StraŜaka  
i Świętem Matki BoŜej Królowej Polski oraz Konstytucji 
3-go Maja. 
 

  
 

W uroczystości udział wzięli: Zbigniew Chmielowiec – 
Poseł na Sejm RP, Józef Kardyś – Starosta Kolbuszowski, 
Ks. Kanonik Stanisław Samborski – Proboszcz Parafii 
Kosowy, który dokonał poświęcenia samochodu  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
poŜarniczego, st. kpt. Marek Babula Z-ca Komendanta 
PSP w Kolbuszowej, Stanisław Kosiorowski – Prezes ZOP 
ZOSP RP w Kolbuszowej, Michał Strzępa – Prezes ZOG 
ZOSP RP w Niwiskach, Wacław Pogoda - 
Przewodniczący Rady Gminy w Niwiskach, ElŜbieta 
Wróbel - Wójt Gminy, st. asp. Adam Krawiec – 
Komendant Posterunku Policjiw Niwiskach, mł.kpt. Adam 
Haptaś – Komendant Gminny ZOSP RP oraz kierownicy 
jednostek z terenu gminy i druhowie straŜacy  
ze wszystkich jednostek OSP.  
Uroczystość rozpoczęła się w Kościele w Kosowach Mszą 
świętą, po której wszyscy uczestnicy zebrali się przy 
budynku remizy OSP. 
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    Przewodniczący Rady Gminy                                           Wójt Gminy  
    Wacław Pogoda                  ElŜbieta Wróbel 
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Druhom z terenu naszej gminy zostały nadane odznaczenia 
korporacyjne: 
- Piotr Orzechowski i Ryszard Posłuszny - Złoty Medal  
za Zasługi dla PoŜarnictwa 
- Adam Haptaś, Jerzy Skiba i Franciszek Haptaś - 
Srebrny Medal za Zasługi dla PoŜarnictwa  
- Piotr Juda, Sławomir Multana i Jacek Chodór - 
Brązowy Medal za Zasługi dla PoŜarnictwa  
Uczniowie SP w Kosowach przedstawili program 
artystyczny z okazji Dnia StraŜaka i Święta 3-go Maja. 
Druh Edward Rzeszutek w imieniu OSP Kosowy 
podziękował zaproszonym gościom i wszystkim obecnym 
za liczne przybycie. 

 
Najzdolniejsza MłodzieŜ Podkarpacia 

 
Uchwałą Zarządu Powiatu (po uzyskaniu pozytywnej 
opinii Konwentu Starosty, Burmistrza i Wójtów) 
nominowanym do nagrody Podkarpackiego 
Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych został 
DARIUSZ KAWA – uczeń Liceum Ogólnokształcącego 
im. Janka Bytnara w Kolbuszowej. 
 

 
 

Dariusz uczęszcza do klasy III "D", w której nauczane są 
przedmioty na poziomie rozszerzonym: język polski i 
historia oraz przedmiot dodatkowy - elementy wiedzy o 
prawie. Od klasy I realizował program rozszerzony z 
języka polskiego z elementami wiedzy akademickiej. 
 

 
 
Jest wzorowym uczniem. W ubiegłym roku uzyskał 
średnią ocen 4,80. oraz zajął I miejsce  
w Międzynarodowym Konkursie na opowiadanie  
o tematyce olimpijskiej. Jest finalistą Olimpiady z Języka 

Polskiego i wiedzy o Unii Europejskiej na szczeblu 
rejonowym. Brał udział w Międzynarodowym Przeglądzie 
Teatralnym "MALTA" w Poznaniu oraz w ogólnopolskim 
konkursie języka polskiego. Zajął I miejsce  
w powiatowym konkursie wiedzy o Z. Herbercie. 

 
 

Uwaga ROLNICY!!!  
 
Urząd Gminy Niwiska i Podkarpacka Akademia 
Przedsiębiorczości zaprasza w dniu 19 maja o godz. 10.00 
– (sala nr 4 Urzędu Gminy) na spotkanie informacyjne 
skierowane przede wszystkim do osób ubezpieczonych  
w KRUS pt. „Dotacje unijne szansą na rozwinięcie 
działalności gospodarczej na terenach wiejskich”  
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007 – 2013, działanie „RóŜnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej”. 
 

Spotkanie informacyjne poświęcone będzie 
następującym zagadnieniom: 

 
- dotacje unijne na załoŜenie firmy na obszarach  
    wiejskich, 
-  dotacje unijne przeznaczone na rozwój prowadzonej 
    działalności gospodarczej na terenie 
    miejscowości do 5 tys. mieszkańców, 
- procedura ubiegania się o środki finansowe  
     z funduszy UE 
 

Szkolenie dla rolników 
 
Informujemy, Ŝe Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa organizuje w dniu 12 maja 2008r. 
w Boguchwale w budynku Podkarpackiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego o godz.10.00 szkolenie z zasad 
przyznawania pomocy w ramach Działania „RóŜnicowanie 
w kierunku nierolniczym" objętego PROW 2007 - 2013. 
W poprzednim okresie programowania w latach 2004 - 
2006 podobne działanie cieszyło się duŜym 
zainteresowaniem beneficjentów, prognozujemy,  
Ŝe podobnie będzie i w obecnym okresie 2007-2013.  
O pomoc moŜe ubiegać się rolnik lub jego domownik  
w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym 
rolników, lub małŜonek tego rolnika: 
Pomoc moŜe być przyznana na operację obejmującą 
wyłącznie inwestycje związane z podjęciem lub 
prowadzeniem działalności nierolniczej. jeśli m.in.: 
• operacja jest uzasadniona ekonomicznie, 
• operacja spełnia wymagania wynikające  
z obowiązujących przepisów prawa, które mają do niej 
zastosowanie, 
• działalność, której dotyczy operacja, zarejestrowana jest 
w miejscowości naleŜącej do gminy: 
- wiejskiej, albo miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast 
liczących powyŜej 5 tys. mieszkańców, albo miejskiej,  
z wyłączeniem miejscowości liczących powyŜej 5 tyś. 
mieszkańców, 
• inwestycje związane z budową, remontem, 
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wyposaŜeniem, zagospodarowaniem nieruchomości 
objętych operacją, dotyczą nieruchomości połoŜonych  
w ww. miejscowościach, 
• operacja wiąŜe się z moŜliwością zatrudnienia w ramach 
podjętej albo rozwijanej działalności nierolniczej, 
• operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków 
publicznych, 
• realizacja operacji nie została rozpoczęta przed dniem 
zawarcia umowy. 

 
OGŁOSZENIE  

Składanie wniosków o dopłaty obszarowe 
 
Biuro Powiatowe Agencji i Modernizacji Rolnictwa  
w Kolbuszowej informuje, iŜ w budynku Urzędu Gminy  
w Niwiskach będą przyjmowane wnioski obszarowe przez 
pracowników Agencji dniu: 
- 13 maja w godz. 9.00 - 12.00 
 

Mi ędzynarodowy Dzień Ziemi  
w SP Trześń 

 

22 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień 
Ziemi. Teatrzyk kukiełkowy działający przy Szkole 
Podstawowej w Trześni postanowił uatrakcyjnić to święto. 
Uczniowie klasy II i III pod kierunkiem p. Anny Zawisza 
przygotowali przedstawienie pod tytułem „Techo Elek”. 
 

 
Niekonwencjonalne podejście do tematu dbania o przyrodę 
i atrakcyjne kukiełki wykonane z drewnianych łyŜek 
spowodowały, Ŝe występ spotkał się z aplauzem zarówno 
uczniów, jak i rodziców.  

 
 

TakŜe harcerze 4 DH „Ogniki” pod opieką p. Krzysztofa 
Surowca w ramach Harcerskiej Ekologicznej Akcji 
„Florek” przygotowali inscenizację pod tytułem „Wielki 
Manitu”. Była równieŜ degustacja wyrobów mleczarskich 
w celu promowania zdrowego stylu Ŝycia, który jest 
jednym z priorytetów programu „Szkoła promująca 
zdrowie”, w jakim uczestniczy SP w Trześni. 
 

WÓJT GMINY NIWISKA  
ogłasza konkurs na kandydata na 

stanowisko 
dyrektora Szkoły Podstawowej w Trześni 

 
1. Do konkursu moŜe przystąpić osoba, która spełnia 
wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r.  
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba 
zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko 
kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek 
(Dz. U. Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz. 1854). 
 
2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny 
zawierać: 
 

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz  
z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub  
placówki; 
 

2) Ŝyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, 
zawierający w szczególności informację o staŜu pracy 
pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub staŜu 
pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela 
akademickiego; 
 

3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub  
dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające 
posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku 
osoby będącej nauczycielem; 
 

4) dyplom ukończenia studiów wyŜszych oraz 
dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego 
staŜu pracy, wykształcenia i przygotowania 
zawodowego - w przypadku osoby niebędącej 
nauczycielem; 
 

5) dyplom ukończenia studiów wyŜszych lub studiów 
podyplomowych z zakresu zarządzania albo  
zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego  
z zakresu zarządzania oświatą; 
 

6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  
z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim 
powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko 
dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze,  
w poszczególnych typach szkół i placówek; 
 
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku 
kierowniczym; 
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Biuletyn zredagował, Piotr Łoboda pracownik GOKIB w Niwiskach     
 

8) oświadczenie, Ŝe kandydat nie był karany karą 
dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy  
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 
 (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), oraz nie 
toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne; 
 

9) oświadczenie, Ŝe kandydat nie był karany  
za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy  
się przeciwko niemu postępowanie karne; 
 

10) oświadczenie, Ŝe kandydat nie był karany zakazem 
pełnienia funkcji kierowniczych związanych 
dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa 
w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.  
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych(Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114  
z późn. zm.) 
 

11) oświadczenie, Ŝe kandydat wyraŜa zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie  
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U.z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. 
zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
dyrektora. 
 

3. Oferty naleŜy składać w zamkniętych kopertach  
w sekretariacie Urzędu Gminy w Niwiskach, p.nr10 lub na 
adres: 36-147 Niwiska 430. z podanym adresem zwrotnym 
i dopiskiem "Konkurs", w terminie 14 dni od dnia 
ukazania się ogłoszenia . 
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana 
przez Wójta Gminy Niwiska. 
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania 
konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni 
indywidualnie. 
 
Uwaga! 
W/w ogłoszenie ukaŜe się w prasie w dniu 14 maja 
2008r. /SUPER NOWOŚCI i gazecie lokalnej,  
w związku, z czym termin składania ofert upłynie  
w dniu 28 maja br. o godz. 15.30.  
Szczegółowe informacje moŜna otrzymać w Urzędzie 
Gminy w pokoju nr 16 lub telefonicznie /017/ 2279 -036  
i  /017/ 2279 - 020 wew. 36. 
 
 

OGŁOSZENIE  
 

Nowo otwarty skup surowców wtórnych, 
konkurencyjne ceny. 
Skupujemy: złom stalowy i Ŝeliwny, złom metali 
kolorowych, folie, tworzywa sztuczne (np. butelki pet) 
skrzynki, makulatur ę, szkło opakowaniowe (butelki, 
słoiki).  
 
 Lokalizacja: SKR Niwiska 
Czynne codziennie od 730 do 1530  
                 w sobotę od 800 do 1200 

 
Serdecznie zapraszamy !!! 

 

Uwaga zmiana numerów telefonów do 
Urzędu Gminy 

 

Sekretariat 
tel.   0 17  227 90 02  
        0 17  227 90 20  
        0 17  227 97 04  
        0 17  227 97 05 
fax.  0 17  227 93 41  
www: www.niwiska.pl 
e-mail: urzadgminy@gmina.niwiska.pl 
 

Wójt - mgr inŜ. ElŜbieta Wróbel  tel. 017 227 90 16  
Sekretarz Gminy - mgr inŜ. Jolanta Marut 
 tel. 017 227 90 36  
Skarbnik Gminy - Jolanta Łagowska tel. 017 227 93 84  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Kierownik: Barbara Czachor tel. 017 227 93 42  
Zakład Usług Komunalnych  
Kierownik: inŜ. Jerzy Skiba tel. 017 227 93 83  
 
 
 
 
 

  „ Nie umiera ten, kto trwa w pamięci Ŝywych” 
 

Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki   
w Niwiskach 

 Małgorzacie Tetlak 
wyrazy Ŝalu i szczerego współczucia 

z powodu tragicznej śmierci  
 

MĘśA    ANDRZEJA 
 

składają: 
Przewodniczący Rady Gminy, Radni, Wójt Gminy Niwiska , 

pracownicy Urzędu Gminy,  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

 i Zakładu Usług Komunalnych 
 

                  Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  
i Biblioteki w Niwiskach 

 Małgorzacie Tetlak 
wyrazy Ŝalu i szczerego współczucia 

z powodu tragicznej śmierci  
 

MĘśA    ANDRZEJA 
 

składają: 
pracownicy  

Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w  Niwiskach 
 

 


