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Odwiedził nas Święty Mikołaj 
 

„Święty Mikołaj lasem wędruje, w okna zagląda 

 i nasłuchuje. Gwiazdką w okna świeci: gdzie są grzeczne 

dzieci?”  
- to przedszkolaki Punktu Przedszkolnego i uczniowie 

Szkoły Podstawowej w Przyłęku. 

W dniu 5 grudnia 2008 r. o godz. 9
00 

przybył do nas 

Święty Mikołaj, tak długo wyczekiwany przez wszystkich. 

Na powitanie gościa przedszkolaki wyrecytowały wiersze 

 i zaśpiewały piosenki wraz z uczniami z całej szkoły.  

A potem zaczęło się obdarowywanie prezentami, które 

wręczał Święty Mikołaj z pomocą naszych dwóch małych 

aniołków. Pracy było, co niemiara, ale wszyscy byli 

uradowani z podarków. Dodatkową niespodzianką dla 

przedszkolaków był wielki kosz słodyczy i owoców. 

Poczęstowały łakociami od św. Mikołaja wszystkich 

uczniów szkoły i jeszcze dużo, dużo im zostało. 

 
Drobne upominki otrzymali: pani wójt, nauczyciele  

i rodzice, a nawet sam Święty Mikołaj. 

Były pamiątkowe zdjęcia i czułe pożegnanie 

przedszkolaków wołających: „Dziękujemy Święty 

Mikołaju, zapraszamy za rok”. 
To był naprawdę niezapomniany dzień pełen wrażeń 
szczególnie dla najmłodszych dzieci. 

Jeszcze raz dziękujemy św. Mikołajowi i sponsorom - 

pani wójt Elżbiecie Wróbel i Radzie Rodziców  

- za zorganizowanie tak wspaniałej niespodzianki. 
 

 

Gimnazjum Publiczne w Niwiskach 
Obchody Święta Niepodległości 

 
Dnia 7 listopada 2008 roku w Gimnazjum 

Publicznym im. Świętej Królowej Jadwigi, jak co roku 

uczciliśmy kolejną rocznicę – w tym roku wyjątkową,  
bo już 90-tą, odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Akademia w naszej szkole odbyła się pod hasłem  

 

„Niech żyje ta - co nigdy nie zginęła”. 

 

 

Uczniowie recytowali patriotyczne wiersze, które 

zmuszały odbiorców do chwili zadumy i refleksji. 

Akademię uświetniły znane pieśni w wykonaniu szkolnego 

chóru prowadzonego przez panią Sylwię Opalińską - 

Starzec. 

11 listopada udaliśmy się zaś do Kościoła 

Parafialnego w Niwiskich i również przed Mszą Świętą 
przedstawiliśmy zebranym nasz program słowno-

muzyczny. Po Eucharystii i homilii wygłoszonej przez Ks. 

Prałata Wiesława Augustyna wraz z pocztami 

sztandarowymi i wiernymi udaliśmy się w uroczystej 

procesji na cmentarz, gdzie znajduje się jedyny w naszym 

powiecie grób Nieznanego Żołnierza. Harcerze pełnili 

przy nim honorową wartę. Po zakończonych modlitwach, 

dla uczczenia poległych żołnierzy, został złożony wieniec, 

a harcerze z naszej szkoły zapalili znicze.  

W ten sposób zostały zakończone obchody Dnia 

Niepodległości przez młodzież naszego gimnazjum. 
 

Uczennica  

Gimnazjum Publicznego w Niwiskach 

 

VI BIESIADA U HUPKI 
 

Mieszkańcy gminy i zaproszeni goście, gustujący  

w folklorze i sympatycy gwary lasowiackiej spotkali się 
już po raz VI na Biesiadzie u Hupki w dniu 29 listopada  

w Niwiskach. Tegoroczną biesiadę otworzyła Dyrektor 

Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Niwiskach 

Małgorzata Tetlak, a dalsze jej prowadzenie przejęli Pani 

Maria Strzępa i Pan Jarosław Mazur. Biesiada odbyła się 
dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Kolbuszowskiego  

i Gminy Niwiska, pod honorowym patronatem Starosty 

Kolbuszowskiego Józefa Kardysia i Wójta Gminy Niwiska 
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Elżbiety Wróbel. W imprezie wzięli udział Poseł na Sejm 

RP Zbigniew Chmielowiec, Koordynator w Biurze 

Wojewody Podkarpackiego – Jerzy Wiśniewski oraz grono 

zaproszonych gości. „Biesiada u Hupki” w Gminnym 

Ośrodku Kultury i Biblioteki w Niwiskich organizowana 

od 6 lat, rozpowszechnia kulturę regionu lasowiackiego,  

a jej popularność jest tak duża, że sala nie może pomieścić 
wszystkich uczestników. W „VI Biesiadzie u Hupki” 

zespoły w występach kabaretowych i piosenkach krzewiły 

gwarę i kulturę lasowiacką, muzykę ludową i biesiadną 
oraz zachęcały uczestników do zabaw i wspólnego 

biesiadowania. 

W czasie biesiady zaprezentowały się zespoły: 

- Zespól Pieśni i Tańca – „Mali Niwiszczanie” 

 

 

- Zespół Obrzędowy „Cmolasianie” działający przy 

Samorządowym Ośrodku Kultury w Cmolasie, 

- Kapela Ludowa „Widelanie” pod kierunkiem Pana 

Mariana Selwy 

- Zespól Pieśni i Tańca „Lesiaki „ z Raniżowa, 

 

 

 

- Zespół Kabaretowy Koła Gospodyń Wiejskich z Widełki, 

- Zespół tańca nowoczesnego „Szase” z GOKiB  

w Niwiskach 

Biesiadę wzbogacił również kiermasz wyrobów 

artystycznych przygotowanych przez uczestników 

Warsztatów Terapii Zajęciowej z Kolbuszowej, na którym 

prezentowano ozdoby świąteczne i różne ciekawe 

upominki. 

Wszyscy uczestnicy biesiady częstowani byli swojskim 

jadłem (pierogami z różnymi farszami, barszczem białym, 

kapustą ziemniaczaną, kapustą kwaszoną z kaszą, chlebem 

ze smalcem), przygotowanym przez Panie z Koła 

Gospodyń Wiejskich z Niwisk. Kapela Ludowa Widelanie 

swoim występem zachęciła do tańca i wspólnej zabawy 

liczne grono uczestników - dzięki temu zabawa trwała do 

północy. 

Składamy gorące podziękowanie zespołom, które swoim 

występem bawiły publiczność do łez i uświetniły imprezę 
oraz Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Niwiskach za 

przygotowanie swojskiego jadła dla uczestników 

wspólnego biesiadowania. 

Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich 

sponsorów, którzy corocznie wspierają Biesiadę u Hupki, 

a są to: - Pan Janusz Karkut - Zakład Uboju, Przetwórstwo 

Mięsne „Karkut” w Kolbuszowej 

- Pan Kazimierz Smolak – Firma Handlowo- Usługowa 

„Rolmasz” 

- Panu Jan Boroń z Niwisk 

Mamy nadzieję ,że Biesiada u Hupki w dalszym ciągu 

będzie się cieszyć taką popularnością , a kolejne dostarczą 
wielu niezapomnianych chwil, radości i dobrej zabawy.  

 

PODSUMOWANIE ROKU 2008 
  

Szanowni mieszkańcy Gminy Niwiska! Zbliża się koniec 

roku i myślę, że jest to czas, w którym warto podsumować 
działalność moją i Rady Gminy. W związku z tym pragnę 
poinformować o tym, co w bieżącym roku udało się nam 

wykonać w zakresie inwestycji oraz jakie środki 

finansowe pozyskać z zewnątrz. 

  

Uchwalony przez Radę Gminy w Niwiskach budżet 

zapowiadał, iż rok 2008 będzie okresem realizacji wielu 

zadań inwestycyjnych. I tak rzeczywiście było.  

 

Rozpoczęliśmy realizację budowy kanalizacji sanitarnej 

w Hucinie – I etap, obejmującej przysiółki Trześń - 

Grobla, części miejscowości Hucina oraz Niwiska - 

Uwrocie. Łącznie wykonano 8 685 mb sieci kanalizacji 

sanitarnej z przyłączami do 42 budynków oraz  

2 przepompownie ścieków. Wykonawca robót - Zakład 

Usług Budowlanych i Instalacyjnych „ADMAR” a wartość 
robót - 1 147 834, 24 zł.   

 

Równocześnie trwały prace;  

- nad opracowaniem projektu „Rozbudowa gminnej 

oczyszczalni ścieków w Trześni do przepustowości  

550 m3 / dobę.”, 

- opracowaniem dokumentacji budowy kanalizacji  

w Kosowach - II etap i Niwiska – Okrąglica, 

 

 W zakresie inwestycji drogowych wykonano: 

 

- odbudowę rowu melioracyjnego Kosowy (po drugiej 

stronie szkoły), 

- rów przy drodze Niwiska - Folusz w kierunku szkoły, 
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- nowy przystanek Niwiska (obok Mix-Max), 

- modernizację drogi śródpolnej Przyłęk (Resztówka)  

na długości 1100 m. Wartość robót 73000 zł, z czego 

dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Gruntów Rolnych 36 000 zł. Roboty polegały  

na wyrównaniu podłoża, nawiezieniu i utwardzeniu 

nawierzchni mieszanką o granulacji do 63 mm i grubości 

12 cm., 

- modernizacja drogi gminnej Kosowy - Jaźwiny  

na długości 1 km, wartość robót 220 000 zł, 

- modernizacja drogi gminnej Kosowy – Owsianka - 

Kłodziny na długości 850 m, wartość robót 235 846 zł, 

przy dotacji Województwa Podkarpackiego w kwocie 

100 000 zł., 

- opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na 

przebudowę mostu na drodze gminnej Trześń – Siedlanka 

(Grobla) na rzece Świerczówka,  

- opracowano projekt na zadanie Niwiska - Hucina – 

Kosowy; modernizacja dróg gminnych pod względem 

poprawy bezpieczeństwa pod Narodowy Program 

Przebudowy Dróg Lokalnych (inwestycja na rok 2009, 

pozytywnie rozpatrzona przez Wojewodę Podkarpackiego 

i przy pomocy z programu w wysokości 50%  

(372,5 tys.zł) przebudowane zostaną drogi w ciągu tj.1 km 

- Niwiska Okręglica do Huciny koło stadionu, Hucina  

do wyjazdu do drogi wojewódzkiej relacji Kolbuszowa 

Mielec – 350 m i od tej drogi wojewódzkiej Kosowy 

Jaźwiny 850 m), 

- Gmina udzieliła pomocy finansowej Powiatowi 

Kolbuszowskiemu na modernizację dróg gminnych  

tj. droga Hucina – Niwiska 370 000 zł. i na prace 

remontowe na drogach powiatowych w kwocie 28 000 zł, 

na remont pobocza w centrum wsi Niwiska na odcinku  

od sklepu P. Wiktora do przystanku PKS (sklep MIX-

MAX), w ramach w/w środków finansowych 

wyasfaltowano ciąg pieszo - parkingowy drogi 

powiatowej, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na 

tym odcinku w centrum wsi obok remizy OSP. 

  

Bezpieczeństwo publiczne: 

 
Inwestycje nie ominęły również zaplecza ochrony 

przeciwpożarowej gminy: 

- przeprowadzono remont Remizy OSP Trześń (zmiana 

pokrycia dachu z eternitu na blachę i prace remontowe  

na zewnątrz i wewnątrz budynku (min. kostka brukowa, 

płytki), 

- w remizie OSP Kosowy odmalowano górne 

pomieszczenia w budynku, położono płytki, zamontowano 

nowe okna i wykonano parapety, 

- w remizie OSP w Hucisku zakupiono drzwi wejściowe 

wewnętrzne i zewnętrzne, wymieniono okna, wykonano 

nową instalacje grzewczą c.o. na gaz,  

- w remizie OSP Niwiska trwają prace przy rozbudowie 

obiektu z powiększeniem części garażowej pod 

samochody pożarnicze i Gmina finansuje w części  

z budżetu zakupy materiałów do rozbudowy garaży, 

- w celu podniesienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego 

zdecydowaliśmy się na zakup nowych samochodów 

pożarniczych; dla OSP w Hucinie marki RENAULT 

CAMION i z inicjatywy Radnych Rady Gminy w ostatnie 

dni roku zostanie zakupiony samochód marki DAIMLER 

BENZ LF 409 (Mercedes, 9 osób, zbiornik na wodę  
o pojemności 1000 litrów) dla OSP w Trześni, 

- w remizie OSP w Hucisku od 01 grudnia powstała 

Świetlica Socjoterapeutyczna wsparcia dziennego „Zawsze 

Razem” dla dzieci w wieku od 6 do 16 lat, 

- w budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Zapolu uruchomione zostało przez OSP w Niwiskach 

INTERNETOWE CENTRUM EDUKACYJNO -

OŚWIATOWE sponsorowane ze środków funduszy Unii 

Europejskiej.  

Głównym celem projektu jest umożliwienie społeczności 

wiejskiej korzystania z nowoczesnych form kształcenia,  

a zwłaszcza kształcenia na odległość, w tym także 

dostarczanie wiedzy i organizowanie procesu 

edukacyjnego.  

  

W zakresie inwestycji oświatowych: 
  

- w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Hucisku zostały wymienione okna  

i rynny, odmalowana elewacja budynków, 

- w Szkole Podstawowej w Trześni wymieniono w całym 

budynku okna oraz zmodernizowano pomieszczenia 

dwóch mieszkań (nowa instalacja elektryczna, wodna  

i c.o., wymienione drzwi, przebudowane ściany pod 

potrzeby uruchomienia niepublicznego punktu 

przedszkolnego), 

- w Szkole Podstawowej w Siedlance wymieniono stolarkę 
okienną, odmalowano część pomieszczeń, dostosowano 

klaso - pracownię pod nową pracownię komputerową, 
- w Szkole Podstawowej w Kosowach zostały ukończone 

prace modernizacyjne budynku (inwestycja roku 2007 

polegająca na wymianie okien i drzwi, zmianie pokrycia 

dachowego, ociepleniu budynku i dobudowie wejścia  

do obiektu z podjazdem dla niepełnosprawnych), 

Zakupiono elementy ogrodzenia obiektu szkolnego. 

Powstała nowa pracownia komputerowa wyposażona  

w 10 stanowisk komputerowych, 

- przy Szkole Podstawowej w Przyłęku od 01 września 

otwarto nowy ośrodek wychowania wczesnoszkolnego 

Punkt Przedszkolny, do którego uczęszcza 25 

przedszkolaków. W ramach projektu „Przedszkole 

początkiem drogi edukacyjnej dziecka” prowadzony  

w ramach działania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności  

w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Punkt 

Przedszkolny powstał dzięki pozyskaniu środków 

finansowych z Kapitału Ludzkiego. Wykonano w budynku 

szkoły prace modernizacyjne części przedszkolnej pod 

funkcjonowanie w/w placówki oświatowej. 

Odremontowano gabinet pomocy przedmedycznej, 

wyremontowano łazienki na pierwszym piętrze szkoły  

i pomieszczenie kuchenne związane z dożywianiem 

uczniów. Na placu szkolnym powstał nowy plac zabaw dla 

dzieci. 

- w Szkołach Podstawowych; Siedlanka, Hucisko  

i Kosowy powstały nowe pracownie komputerowe 

wyposażone w 10 stanowisk komputerowych i stanowisko 

nauczyciela. 
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Oświetlenie uliczne; 

 
Wykonano dokumentacje budowlaną przebudowy linii 

energetycznej z budową oświetlenia ulicznego na odcinku 

Niwiska - Uwrocie (od P. Krutys) do Trzech Krzyży – 

Gmina sfinansowała koszt dokumentacji projektowej  

i zakupiła materiały do wykonania oświetlenia ulicznego. 

Pozostały zakres inwestycji (materiały plus wykonawstwo) 

do realizacji przez Zakład Energetyczny 

 

Inwestycje na mieniu gminnym; 

 
- opracowano dokumentację pod parking obok Urzędu 

Gminy (plac targowy), 

- opracowano dokumentację budowlaną na remont  

(modernizację) Dworku Hupki w Niwiskich, 

- opracowano dokumentację na budowę trybun na 

stadionie w Trześni, 

- odkrzaczono nieruchomości gminne; mienie koło dębu  

w Kosowach, park podworski „Resztówka” w Przyłęku, 

 

Programy realizowane przez Gminę przy pomocy 

środków finansowych zewnętrznych: 

  
- Program „Zrównoważony rozwój uczniów Gminy 
Niwiska” – tak nazywa się program, który od 1 września 

2008 jest realizowany w naszej gminie. Dzięki temu 

projektowi otrzymamy pieniądze na organizację zajęć 
pozalekcyjnych oraz doradztwo pedagogiczno -

psychologiczne. Projekt realizowany jest we wszystkich 

szkołach na terenie naszej gminy. W ramach projektu 

przeprowadzone zostanie 1554 godziny pozalekcyjne oraz 

405 godzin z zakresu doradztwa i opieki pedagogiczno -

psychologicznej. Szkoła Podstawowa w Hucisku realizuje 

zajęcia pozalekcyjne z plastyki, oraz warsztaty 

informacyjne. W Szkole Podstawowej w Hucinie zostało 

utworzone kółko teatralne. Szkoły Podstawowe w Trześni 

i Kosowach prowadzą zajęcia z gimnastyki korekcyjnej 

wraz z zajęciami na basenie, poza tym w Szkole  

w Kosowach prowadzone są zajęcia z nauki o przyrodzie 

oraz zajęcia informatyczne. W Szkole Podstawowej  

w Siedlance prowadzone są zajęcia wyrównawcze  

z matematyki oraz zajęcia z nauki o przyrodzie. Szkoła 

Podstawowa w Przyłęku prowadzi zajęcia wyrównawcze 

matematyczno – polonistyczne. W Szkole Podstawowej  

w Niwiskach prowadzone są zajęcia z doradztwa 

pedagogiczno – psychologicznego min. zajęcia 

dydaktyczno - wyrównawcze, zajęcia korekcyjno -

kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia z logopedą, 
oraz zajęcia terapeutyczne z psychologiem. Gimnazjum 

Publiczne w Niwiskach prowadzi zajęcia pogłębiające 

wiedzę matematyczną uczniów.  

Szeroki wachlarz zajęć i duża liczba godzin sprawia, że 

projekt jest bardzo ważną inicjatywą, która na pewno 

pozytywnie wpłynie na rozwój dzieci i młodzieży naszej 

gminy. 

 

- na realizację obszaru A pilotażowego programu pn. 

„Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez 

osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie 
oraz gminy miejsko - wiejskie” w roku szkolnym 

2008/2009, przyznane zostały Gminie Niwiska przez 

PFRON środki finansowe w wysokości 39 355,08 zł  

z wyszczególnieniem na: 

• pomoc dla uczniów szkół podstawowych – 16 503,20 zł, 

• pomoc dla uczniów gimnazjów – 6 736,00 zł, 

• pomoc dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy 

nie uiszczają opłat za naukę – 15 156,00 zł, 

• obsługę zadań realizowanych w ramach obszaru A 

programu – 959,88 zł. 

Ogółem z dofinansowania ze środków PFRON na koszty 

nauki ucznia niepełnosprawnego w okresie nauki w roku 

szkolnym 2008/2009 w ramach wymienionego programu 

skorzysta 41 niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy 

Niwiska.  

Realizacja w/w programu przyczyni się do: 

• wyposażenia uczniów w przedmioty ułatwiające lub 

umożliwiające naukę, 
• uczestnictwa uczniów w zajęciach mających na celu 

podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej, 

• pokrycie kosztów instalacji i opłaty abonamentu  

za Internet, 

• uczestnictwa uczniów w kursach doszkalających  

w zakresie programu nauczania oraz kursach językowych, 

 

  "Aktywizacja społeczno - zawodowa osób bezrobotnych 

gminy Niwiska" 

 
Projekt będzie realizowany w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII 

Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój  

i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 

ośrodki pomocy społecznej, współfinansowany  

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niwiskach zgłosił 

gotowość do realizacji projektu systemowego oraz 

przygotował wniosek o przyznanie dofinansowania  

ze środków UE, uzyskał alokację w kwocie 107, 400 zł.  

(dofinansowanie realizacji projektu). Całość wydatków  

w ramach realizacji projektu wynosić będzie 120 000 zł. 

Pierwsze prace w zakresie weryfikacji projektu odbyły się 
2.12.2008 r. w ramach wyznaczonego dla naszego ośrodka 

doradztwa udzielanego przez pracowników Regionalnego 

Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. 

Przypuszczalny termin rozpoczęcia realizacji projektu 

wyznaczono na m-ce styczeń - luty 2009 r. 

Grupą docelową projektu będzie 10 osób zamieszkałych 

na terenie Gminy Niwiska, w tym 4 kobiety i 6 mężczyzn, 

korzystających z pomocy społecznej, które nie pracują i są 
w wieku aktywności zawodowej, spełniające jedno lub 

wszystkie z poniższych kryteriów:  

• osoby długotrwale bezrobotne pozostające bez 

zatrudnienia pow. 12 miesięcy (na podst. zaświadczenia  

z PUP/swojego oświadczenia), 

• osoby nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad 

dziećmi i innymi osobami zależnymi (na podst. aktu 

urodzenia dziecka/swojego oświadczenia), 

Grupa docelowa wstępnie zostanie wytypowana przez 

pracowników socjalnych GOPS (na podst. analizy 

wywiadów środowiskowych i deklaracji podopiecznych 
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składanych od terminu rozpoczęcia realizacji projektu 

systemowego). Pracownicy ośrodka rozpoczęli  
już wstępną rekrutację przekazując informację  
o możliwości udziału w projekcie wśród swoich 

podopiecznych.  

Kolejność zgłoszeń będzie decydująca w procesie 

rekrutacji. Z osobami, które zgłoszą się na nią będzie 

przeprowadzona rozmowa, w trakcie, której będą pytani  

o motywację do zmiany swojej sytuacji. 

Zostanie wyłoniona 10 osobowa grupa tzw. beneficjentów 

projektu. Następnie z uczestnikami projektu systemowego 

zostaną podpisane kontrakty socjalne przez nowo 

zatrudnionego pracownika socjalnego w ramach projektu 

systemowego. Osoby od nr 10 zostaną umieszczone na 

liście rezerwowej na wypadek rezygnacji wyłonionych 

beneficjentów.  

Chętni do udziału w projekcie będą mogli podnieść swoje 

kwalifikacje uczestnicząc w bezpłatnych szkoleniach 

organizowanych w ramach projektu z zakresu: 

- opiekunka osób chorych i starszych (kobiety), 

- operator koparko - ładowarki, 

- magazynier - operator wózka widłowego. 

 

- Internet bezprzewodowy dla mieszkańców gminy  
 

Gmina Niwiska przystąpiła do realizacji projektu 

"Radiowa sieć szerokopasmowa województwa 

podkarpackiego". Projekt ten będzie realizowany  

w technologi WiMAX umożliwiającej szybkie, 

szerokopasmowe połączenie bezprzewodowe (radiowe)  

na rozległych trudnodostępnych terenach. Przewiduje się, 
że projekt będzie współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach "Regionalnego programu 

operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 

2007 - 2013"  
Najważniejszymi celami projektu są: 
- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (równe szanse 

dotarcia do e - usług, socjalny Internet dla najuboższych 

rodzin, zwiększenie świadomości przydatności dostępu  

do Internetu) 

- poprawa atrakcyjności regionu (szeroka oferta e - usług, 

zwiększenie konkurencyjności na rynku inwestycyjnym, 

skuteczna promocja gminy) 

- sprawna administracja i rozwinięta struktura 

inwestycyjna (rozwinięta infrastruktura sieci, szybki obieg 

informacji, dostęp do usług On – Line, obniżka kosztów 

teleinformatycznych) 

W ramach projektu na terenie gminy zostanie wdrożona 

infrastruktura sieciowa:  

- wieże nadawcze, 

- hotspoty, 

- infomaty, 

- terminale klienckie, 

- połączenia sieciowe 

 

W czerwcu 2008r. została przyznana koncesja  

na rezerwację częstotliwości z zakresu 3600 - 3800 MHz 

na obszarze przetargowym 09.1, pod który należy również 
nasza gmina. Planowany termin udostępnienia usług dla 

mieszkańców to rok 2010. 

- Gmina Niwiska, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej 

oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niwiskach 

przy współpracy z Podkarpackim Bankiem Żywności  

w Rzeszowie w ramach programu PEAD „Dostarczanie 

żywności dla najuboższej ludności UE” dostarczyli  

w bieżącym roku nieodpłatnie artykuły żywnościowe 

(mąka, cukier, makaron, mleko) w ilości 12 290,00 kg dla 

mieszkańców naszej gminy znajdujących się w trudnej 

sytuacji materialnej (jest to druga edycja pomocy 

żywnościowej w 2008 roku). Żywność ta została 

rozdysponowana dla 2594 osób z terenu naszej gminy. 

 

- w konkursie „Pożyteczne ferie 2009” ogłoszonym przez 

Fundację Wspomagania Wsi zostały wybrane dwa 

projekty z Gminy Niwiska; projekt Rady Sołeckiej Wsi 

Przyłęk pt. „Przez zabawę do sztuki” i OSP Hucina„ 

Pożyteczne ferie 2009 w OSP w Hucinie”, 

 

- przy dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej (dotacja celowa  

w wysokości 17 tys. zł) w IV kwartale przystąpiliśmy do 

likwidacji dzikich wysypisk śmieci na terenie Gminy. 

 

Dziękuję serdecznie Paniom i Panom Radnym 

za sumienną i pełną zaangażowania pracę na rzecz 

lokalnej społeczności oraz za pracę w ramach Komisji, 

na posiedzeniach, których wypracowywane były 

wnioski i opinie do materiałów trafiających na sesję. 

Sołtysom, Radom Sołeckim, kierownikom, 

dyrektorom oraz pracownikom jednostek i zakładów 

budżetowych za dobrą pracę.  

 Dziękuję pracownikom Urzędu Gminy Niwiska  

i wszystkim pracownikom jednostek samorządowych 
za współpracę.  

                               

Wójt Gminy Niwiska 
 

 

Kalendarz Gminy Niwiska 
 

Informujemy, że w Gminnym Ośrodku Kultury  

i Biblioteki w Niwiskach są do nabycia  
„Kalendarze Gminy Niwiska na 2009 rok”  

w cenie 18,30 zł  
 
 

Kolędy Kolędy 
 

Chór działający przy Gimnazjum Publicznym im. Św. 
Królowej Jadwigi w Niwiskach pod opieką pani Sylwi 

Opalińskiej – Starzec nagrał płytę z polskimi kolędami, 

która będzie do nabycia w najbliższym czasie. 

Bliższe informację można uzyskać pod numerem 
telefonu 017 2279 006. 
 



 

 

 

 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

„Zwiększenie zatrudnialności Kobiet niepracujących z terenu Gminy Niwiska  
poprzez aktywizację zawodową” 

Nr WND-POKL.06.01.01-18-142/08 
 

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnialności kobiet niepracujących; korzystających z pomocy społecznej z terenu 

Gminy Niwiska. Realizacja projektu ułatwia dostęp do zatrudnienia uczestnikom projektu, eliminuje bariery leżące zarówno 

po stronie poszukujących pracy jak i otoczenia. W realizowanym projekcie kładziemy nacisk na poznanie przez bezrobotne 

kobiety własnych możliwości oraz eliminację barier psychologicznych. Skuteczne zaprezentowanie cech niezbędnych  

w prowadzeniu domu takich jak: sprawna organizacja pracy, dokładność, konieczność planowania mogą stać się poważnym 

atutem w staraniach o pracę, a zdobyte na kursach kwalifikacje stanowić będą rzetelną oraz trwałą bazę umiejętności 

wysoko cenionych na rynku. Grupą docelową projektu są niezatrudnione kobiety objęte świadczeniami pomocy społecznej 

zameldowane na terenie Gminy Niwiska, których sytuacja bytowa i społeczna klasyfikuje jako osoby dotknięte 

bezpośrednio zjawiskiem społecznej marginalizacji lub są nią zagrożone.  

Kwalifikacja do programu została dokonana przez zespół składający się z trzech osób, kierownika projektu, doradcy 

zawodowego, oraz pracownika socjalnego wg następujących kryteriów: motywacji, sytuacji socjalno-bytowej, preferencji  

i umiejętności zawodowych. Założona została baza danych oraz lista rezerwowa.  

W ramach projektu została przeprowadzona rekrutacja uczestniczek projektu. Obecnie realizowane są zadania związane z: 
 

Opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) oraz wsparciem psychologicznym. 
Celem tego działania jest przygotowanie dla Kobiet optymalnej ścieżki zawodowej uwzględniającą m.in. 

przekwalifikowanie, doskonalenie zawodowe, samozatrudnienie oraz nabycie umiejętności poszukiwania i uzyskiwania 

zatrudnienia. IPD przygotowany jest przez doradcę zawodowego i psychologa. 

Od stycznia 2009 roku rozpoczną się dla uczestniczek projektu: 

Szkolenia i staże zawodowe – jako kontynuacja działań przez klienta, związanych z weryfikacją lub osiągnięciem 
celu. 
Uczestniczki realizując swoje Indywidualne Plany Działań (IPD) skierowane zostaną: 
- na 6 miesięczne staże,  

- na następujące kursy grupowe i indywidualne: 
 

Kursy grupowe; 
- Nowoczesny sprzedawca - w tym zajęcia w laboratorium komputerowym, 

- Opiekunka osób starszych i niesprawnych z nauką języka angielskiego. 
 

Kursy indywidualne; 
- Fryzjerka,  

- Kosmetyczka, 

Dodatkowo z pośród kobiet uczestniczących w projekcie wyselekcjonowana zostanie grupa 15 kobiet, która weźmie udział 

w szkoleniu z zakresu rozpoczynania własnej działalności gospodarczej. W programie przewidziano łącznie 100 godzin 

zajęć. Uzupełnieniem szkoleń zawodowych będą warsztaty z zakresu integracji społecznej i aktywizacji zawodowej; zajęcia 

grupowe: aktywizujące i integracyjno-motywujące, doradztwo indywidualne; zawodowe, biznesowe, prawne, 

psychologiczne. Celem działań aktywizujących jest wzbudzenie motywacji do podejmowania działań zmierzających do 

zatrudnienia lub samozatrudnienia. Uczestniczkom zapewniony będzie zwrot kosztów dojazdu, poczęstunek, opieka nad 

osobami zależnymi oraz dodatek szkoleniowy. Kobietom skierowanym na staż zapewniony zostanie zwrot kosztów 

dojazdu. 

Pośrednictwo pracy 
Zadanie ma na celu pomoc uczestniczkom projektu w znalezieniu pracy. Realizowane będzie poprzez pośrednika pracy, 

do obowiązków którego należało będzie: analiza opinii referencyjnej i „Portfolio” klienta, dobór ofert pracy, wspólne 

poszukiwania pracy, marketing klienta u pracodawcy,  gromadzenie aktualizowanie i udostępniania informacji o zawodach, 

rynku pracy i możliwości kształcenia.  

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej projektu www.niwiska.pl  
oraz w biurze projektu znajdującym się w Urzędzie Gminy Niwiska w pokoju nr 1. 

Wszystkie zainteresowane Panie serdecznie zapraszamy! 

Adres Biura: 
Niwiska 430. 36-147 Niwiska 

Tel. 017 227 90 02 Fax. 017 227 93 41 e-mail: m.zielinska@niwiska.pl 
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Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

„Zrównoważony rozwój uczniów Gminy Niwiska”. 
KSI: WND-POKL.09.01.02-18-026/08 

 
 

Dzięki środkom finansowym otrzymanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki w naszej Gminie organizowane są zajęcia pozalekcyjne. Zajęcia odbywają się od 01.10.2008 

do 31.05.2009. Projekt pod nazwą „Zrównoważony rozwój uczniów Gminy Niwiska” realizowany jest we wszystkich 

szkołach na terenie gminy. W ramach projektu prowadzone są godziny pozalekcyjne oraz godziny z zakresu doradztwa 

i opieki pedagogiczno - psychologicznej. Szkoła Podstawowa w Hucisku realizuje zajęcia pozalekcyjne z plastyki, oraz 

warsztaty informacyjne. W Szkole Podstawowej w Hucinie utworzono kółko teatralne. Szkoły Podstawowe w Trześni  

i Kosowach prowadzą zajęcia z gimnastyki korekcyjnej wraz z zajęciami na basenie, poza tym w Szkole w Kosowach 

prowadzone są zajęcia z nauki o przyrodzie oraz zajęcia informatyczne. W Szkole Podstawowej w Siedlance prowadzone  

są zajęcia wyrównawcze z matematyki oraz zajęcia z nauki o przyrodzie. Szkoła Podstawowa w Przyłęku prowadzi zajęcia 

wyrównawcze matematycznei polonistyczne. W Szkole Podstawowej w Niwiskach odbywają się zajęcia z doradztwa 

pedagogiczno – psychologicznego min. zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, zajęcia 

rewalidacyjne, zajęcia z logopedą, oraz zajęcia terapeutyczne z psychologiem. Gimnazjum Publiczne w Niwiskach 

prowadzi zajęcia pogłębiające wiedzę matematyczną uczniów.  

Szeroki wachlarz zajęć i duża liczba godzin sprawia, że nasz projekt jest bardzo ważną inicjatywą, która na pewno 

pozytywnie wpływa na rozwój dzieci i młodzieży naszej gminy. 

Organizowane w szkole zajęcia pozalekcyjne mają na celu ujawnianie zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz 

propagowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu. 

 Organizując takie zajęcia należy: 

     –  wyjść naprzeciw potrzebom uczniów (poznać ich oczekiwania i zainteresowania),  

     –  poprawić bazę i warunki materialne prowadzonych zajęć,  
     –  wykorzystać infrastrukturę środowiska lokalnego,  

     –  doskonalić i kształcić kadrę prowadzącą zajęcia z zakresu metodyki organizacji zajęć pozalekcyjnych, by były one 

atrakcyjne dla uczniów i uwzględniały nowości. 

     –  Jednym z zadań szkoły jest rozwijanie samorządnej działalności wychowanków, mające na celu przygotowanie  

ich do życia w społeczeństwie dorosłych. Nowoczesna szkoła powinna wdrażać uczniów do pełnienia wielu ról.  

     –  Podczas zajęć pozalekcyjnych uczniowie zdobywają nowe doświadczenia, umiejętności i sprawności oraz nawyki 

kulturalnej, dobrej rozrywki i zabawy.  

     –  Praca pozalekcyjna daje wiele okazji do dokładnego poznania i właściwego rozumienia otaczającego świata. Sytuacje 

dające nowe doświadczenia (np. gra terenowa, praca w zastępie harcerskim itp.) w ramach zajęć praktycznych sprzyjają 
kształtowaniu aktywnej postawy dziecka.  

     –  Jednym z ważniejszych zadań zajęć pozalekcyjnych jest wdrażanie dzieci do zdobywania umiejętności racjonalnego  

i kulturalnego spędzania czasu wolnego od nauki oraz organizowania sobie wypoczynku. Dlatego w trakcie zajęć 
pozalekcyjnych budzi się i rozwija zainteresowania, uzdolnienia w różnych dziedzinach, np. sportu i turystyki, zajęć 
technicznych, artystycznych.  

     –  W czasie układania planu zajęć pozalekcyjnych należy dobierać takie zadania, aby dać dziecku odpoczynek  

i wytchnienie po pracy w szkole. Jeżeli organizując zajęcia będziemy kierować się tymi wskazówkami to osiągniemy w ich 

trakcie atmosferę radości i zabawy. Jest ona niezmiernie ważnym czynnikiem wyzwalającym i zapewniającym u dzieci 

swobodę działania, gwarantującym pożyteczny odpoczynek.  

     –  Jednym z zadań szkoły jest rozwijanie samorządnej działalności wychowanków, służące przygotowaniu ich do życia 

w społeczeństwie dorosłych. Nowoczesna szkoła powinna wdrażać uczniów do pełnienia wielu ról. 

 
 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej: www.niwiska.pl/projekt3/index.html oraz w Biurze Projektu, 

które zostało utworzone w Szkole Podstawowej w Niwiskach. 
 

Kontakt:  
Kierownik Projektu – Pani Ewa Haracz tel. 017 227 90 06 Asystent Kierownika Projektu – Pani Joanna Starzec  

tel. 017 227 91 76   


