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Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych, i Zaduszki.  
Dni pamięci o tych, co już odeszli, których już nie ma 
wśród nas. Polska tradycja nakazuje odwiedzanie w te 
dni grobów swoich bliskich, zapalenie zniczy, złożenie 
wieńców i kwiatów. Odwiedzając miejsca wiecznego 
spoczynku, zastanówmy się nad przemijaniem, 
przywołajmy ulotne wspomnienia.  
 

 
       

      Tu jest pamięć i tutaj świeczka. 
      Tutaj napis i kwiat pozostanie.  
      Ale zmarły gdzie indziej mieszka  
      na wieczne odpoczywanie. 
      (...)  
            Smutek to jest mrok po zmarłych tu  
           ale dla nich są wysokie jasne światy. 
            Zapal świeczkę.  
            Westchnij. 
            Pacierz zmów 
            Odejdź pełen jasności skrzydlatej.  
 

                             (J. Kulmowa, "W zaduszki")  
 

50 – Lecie Pożycia Małżeńskiego 
 
W sobotę 24 października 2009r. siedemnaści par 
małżeńskich z gminy Niwiska świętowało wspólnie 
jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego - „ZŁOTE 
GODY”. Te wspólne 50 lat to symbol wierności  
i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia 
i istoty związku małżeńskiego. Pięćdziesiąt lat 
wspólnego życia, to miłość, szacunek, poświęcenie, 
liczne kompromisy. Chwile dobre i złe. Dni pełne  
 

 
uśmiechu i te pełne łez. Wspólny dom, rodzina, dzieci 
 i wnuki. Tylko nieliczni mogą pochwalić się tak 
długim stażem małżeńskim. Za zgodność pożycia 
małżeńskiego, za ofiarną miłość, przykład życia, 
cierpienia, radość, nieprzespane noce Jubilaci zostali 
odznaczeni medalami nadanymi przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. Aktu dekoracji dokonał 
Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec  
w asyście Wójta Gminy Niwiska Elżbiety Wróbel. 
 

  
Z terenu Gminy Niwiska 50 lat temu miłość, 
wierność i uczciwość małżeńską ślubowali sobie: 
 

Stanisława i Stanisław Dłużeń z  Niwisk,  
Janina i Tadeusz Kasza z Niwisk,  
Wanda i Jan Lutowski z Niwisk,  
Janina i Jan Stan z Niwisk,  
Władysława i Jan Stobierski z Siedlanki,  
Janina i Józef Rzeszutek z Huciny,  
Maria i Franciszek Lenart z Huciny,  
Janina i Jan Boroń z Huciny,  
Maria i Józef Wołowiec z Kosów, 
Felicja i Józef Grabiec z Kosów,  
Zofia i Józef Posłuszny z Kosów,  
Bronisława i Paweł Komaniecki z Kosów,  
Zofia i Franciszek Sukiennik z Kosów,  
Zofia i Józef Mazur z Trześni,  
Janina i Michał Zieliński z Trześni,  
Janina i Stanisław Kuśnierz z Trześni,  
Maria i Józef Białek z Huciska.  
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Uroczystość rozpoczęła się w Kościele Parafialnym  
w Niwiskach Mszą Świętą koncelebrowaną, w czasie, 
której Ks. Prałat Wiesław Augustyn wygłosił homilię  
i złożył jubilatom gratulacje i życzenia. 
Dalsza część uroczystość wręczenia medali odbyła  
się w Gminnym ośrodku Kultury i Biblioteki  
w sympatycznej atmosferze. Złote gody świętowali 
wspólnie z Jubilatami ich dzieci i wnuki, najbliżsi  
a także zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP Zbigniew 
Chmielowiec, Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś, 
Ks. Prałat Wiesław Augustyn, Ks. Kanonik Stanisław 
Samborski, Ks. Tadeusz Kawalec, Elżbieta Wróbel  
– Wójt Gminy Niwiska, Sekretarz Gminy Jolanta 
Marut. Były gratulacje, kwiaty, pamiątkowe dyplomy, 
upominki, życzenia oraz tradycyjna lampka szampana. 
Wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Niwiszczanie”  
pod kierownictwem Pani Krystyny Mazurkiewicz  
oraz zespół Folkowy z SOK w Cmolasie  „Hudacy”, 
który rytmami muzyki uprzyjemniał chwile jubilatom 
jak i zebranym na tej uroczystości gościom.  
 

Dostojnym JUBILATOM życzymy wielu kolejnych 
rocznic, zdrowia i wszelkiej pomyślności.  
 

Poświęcenie drogi gminnej 
 HUCINA – GROBLA 

 
28 października 2009r. odbyło się poświęcenie 
odbudowanej drogi gminnej Hucina – Grobla 
dotkniętej klęską żywiołową. W wyniku obfitych 
opadów deszczu w miesiącu czerwcu została 
uszkodzona droga gminna, poprzez wymycie 
nawierzchni drogi z kamienia, oberwanie i zamulenie 
rowów przydrożnych oraz uszkodzenie przepustów  

 
 

– wartość strat zweryfikowana przez Komisję 
Wojewody Podkarpackiego wynosiła 410 000 zł. 
Dzięki dotacji z MSWiA z Departamentu Usuwania 
Skutków Klęsk Żywiołowych w wysokości 150 000 zł. 
i środków finansowych Gminy Niwiska została 
w miesiącu październiku zrealizowana odbudowa drogi 
gminnej. Wartość inwestycji 190 000 zł. Firma 
SKANSKA S.A. wykonała nawierzchnię a Zakład 
Usług Komunalnych w Niwiskach odbudowę 
przepustów, rowów i pobocza drogi. 

Wójt Gminy Niwiska ogłasza przetarg 
ustny nieograniczony 

na zbycie nieruchomości położonych: 
 

1) w Siedlance tj.: działka 284/4 o pow. 0,3521 ha  
– z możliwością zabudowy. Cena wywoławcza 
wynosi 25 000,00 zł.  Wadium wynosi 3 000,00zł (trzy 
tysiące złotych). 
Przetarg odbędzie się w dniu 30 listopada 2009 roku 
o godzinie 900 w Urzędzie Gminy Niwiska. 
 
2) w Siedlance tj.: działki: 284/3 i 277/2 o łącznej pow. 
0,2698 ha - z możliwością zabudowy. 
Cena wywoławcza wynosi 19 000,00 zł. Wadium 
wynosi 2000,00 zł ( dwa tysiące złotych).  
Przetarg odbędzie się w dniu 30 listopada 2009 roku 
o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Niwiska. 
 
3) w Niwiskach tj.: lokal mieszkalny nr 2 o pow. użyt. 
51,84m2 w budynku mieszkalnym (nr 520) dawnej 
przychodni weterynaryjnej w Niwiskach, powierzchnia 
przynależna do lokalu wynosi 12,54 m2, udział  
w niewydzielonych częściach wspólnych gruntu  
i budynku wynosi 19/100 (pomieszczenia wspólne dla 
wszystkich lokali mieszkalnych obejmują powierzchnię 
1101,92m2, powierzchnia nieruchomości wynosi 
0,2257 ha obejmująca działki: 797/2, 798/3, 803/4).  
Cena wywoławcza wynosi 61 500,00 zł (sześćdziesiąt 
jeden tysięcy pięćset złotych). Wadium wynosi 
8000,00 zł (osiem tysięcy złotych).  
Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek 
VAT w wysokości 22% - naliczony od wartości 
udziału 19/100 w działce 803/4 przypadającej na lokal 
(kwota podatku VAT- 110 zł /sto dziesięć złotych/) 
Przetarg odbędzie się w dniu 30 listopada 2009 roku 
o godzinie 1100 w Urzędzie Gminy Niwiska. 
 
W każdym przypadku wadium należy wpłacić na konto 
Nr 38 9180 1034 2003 2001 3909 0002 BS 
Kolbuszowa O/Niwiska do 26 listopada 2009 roku. 
Z dokumentacją w/w nieruchomości można się 
zapoznać w Urzędzie Gminy w Niwiskach, 36-147 
Niwiska 430,   pokój nr 18, tel.: 17 2279002. 
 

Koło Gospodyń Wiejskich w Trześni 
 
W niedzielne popołudnie 25 października 2009 roku  
w Szkole Podstawowej w Trześni odbyło się spotkanie 
założycielsko - organizacyjne powstającego Koła 
Gospodyń Wiejskich. Na spotkanie przybyły 
mieszkanki uczące i nieuczące się, pracujące  
i niepracujące zawodowo oraz gospodynie domowe.  
W spotkaniu uczestniczyła również Wójt Gminy 
Niwiska - Pani Elżbieta Wróbel oraz Prezes 
Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy 
Niwiska - Pani Bożena Strzelec - Loch. Wszystkie 
Panie, które przybyły tego dnia postanowiły  
 utworzyć Koło Gospodyń Wiejskich w Trześni  
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i zdeklarowały chęć współpracy w ramach tego Koła. 
Przewodniczącą Koła została inicjatorka jego 
utworzenia możliwość. Barbara Cudecka. Istnieje 
jeszcze możliwość przystąpienia do Koła innych 
zainteresowanych Pań lista członków jest ciągle 
otwarta.  
 

Przerażające wyniki ankiet 
 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Niwiskach zorganizowała w szkołach 
z terenu Gminy Niwiska badania sondażowe na temat 
zachowań, postaw, opinii i doświadczeń dotyczących 
spożywania alkoholu i innych środków 
uzależniających.  
 

W ankiecie wzięło udział 343 uczniów, w tym 124 
uczniów ze szkół podstawowych i 219 uczniów 
gimnazjum. Komisja dziękuje dyrektorom szkół  
i wychowawcom za pomoc w przeprowadzeniu badań 
na terenie swoich szkół. 
 

Wyniki ankiety w gimnazjum: 110 chłopców i 109 
dziewcząt. 
 

Pytanie 1. Czy Twoi rówieśnicy piją alkohol? 
Tak – 130 uczniów tj. 59.3% ankietowanych. 
 

Pytanie 2. Czy w Twojej rodzinie są osoby, które 
nadużywają alkoholu? 
Tak – 32 osoby tj. 14,6% ankietowanych. 
 

Pytanie 3. Czy kiedykolwiek namawiano Cię, abyś 
wypił alkohol? 
Tak – 80 uczniów tj. 36,5% badanych. 
 

Pytanie 4. Czy piłeś alkohol? 
55 uczniów – piwo 
100 uczniów – szampan 
25 uczniów – wódka 
20 uczniów – wino. 
 

Pytanie 5. Gdzie piłeś/aś/ i w jakiej sytuacji? 
Dom kolegi, koleżanki – 6 uczniów 
Bar, dyskoteka – 12 uczniów 
Dom rodzinny - 23 uczniów 
Szkoła – 4 uczniów 
W innej sytuacji 51 uczniów 
 

Pytanie 6. W jakim towarzystwie piłeś alkohol? 
Kolegów – 54 uczniów 
Rodziców – 3 uczniów 
Sam – 3 uczniów 
Inne osoby – 25 uczniów. 
 

Pytanie 7. Czy kiedykolwiek byłeś pijany? 
Tak – 17 uczniów tj. 7,7% ankietowanych. 
 

Pytanie 8. Czy rodzice pozwalają Ci czasem napić 
się alkoholu? 
Tak – 17 uczniów. 
 

Pytanie 9. Czy Tobie lub Twoim rówieśnikom 
sprzedano alkohol na terenie naszej gminy? 

Tak – 144 uczniów tj. 65,7% ankietowanych. 
 

Pytanie 10. Czy palisz papierosy? 
Tak – 11 uczniów tj.5% ankietowanych. 
 

Wyniki ankiet ze szkół podstawowych /oprócz 
Niwisk/ 
 

Pytanie 1. Czy Twoi rówieśnicy piją alkohol? 
Tak – 17 uczniów tj. 13,7% ankietowanych. 
 

Pytanie 2. Czy w Twojej rodzinie są osoby, które 
nadużywają alkoholu? 
Tak – 13 osoby tj. 10,4% ankietowanych. 
 

Pytanie 3. Czy kiedykolwiek namawiano Cię, abyś 
wypił alkohol? 
Tak – 15 uczniów tj. 12% badanych. 
 

Pytanie 4. Czy piłeś alkohol? 
Piwo i szampan – 17 uczniów 
 

Pytanie 5. Gdzie piłeś/aś/ i w jakiej sytuacji? 
Dom kolegi, koleżanki – 8 uczniów 
W innej sytuacji 4 uczniów 
 

Pytanie 6. W jakim towarzystwie piłeś alkohol? 
Rodziców –2 uczniów 
Inne osoby –1 uczeń. 
 

Pytanie 7. Czy kiedykolwiek byłeś pijany? 
Tak –2 uczniów tj. 1,6% ankietowanych. 
 

Pytanie 8. Czy Tobie lub Twoim rówieśnikom 
sprzedano alkohol na terenie naszej gminy? 
Tak – 12 uczniów tj. 9,6% ankietowanych. 
 

Pytanie 9. Czy palisz papierosy? 
Tak – 1 uczeń tj.0,8% ankietowanych. 
 

Podsumowanie. 
 

Uzyskany w rezultacie badań obraz zakresu i form 
spożycia alkoholu przez uczniów nie jest zbyt 
optymistyczny. Z ankiet wynika, że już uczniowie 
szkół podstawowych znają smak alkoholu. 
Ponadto 31 uczniów przyznało się do spożywania 
alkoholu w domu rodzinnym. Jest to budzące wielki 
niepokój zjawisko, ponieważ takie sytuacje nie 
powinny mieć w ogóle miejsca. 
Z badań wynika również, że uczniowie z łatwością 
kupują i mają dostęp do alkoholu. Mimo prawnych 
ograniczeń aż 65,7% ankietowanych deklaruje,  
że można kupić napoje alkoholowe na terenie naszej 
gminy. 
 

Wnioski: 
 
 należy ograniczyć dostępność alkoholu dzieci  

i dorastającej młodzieży w domach rodzinnych, 
 poszukiwać sposobów egzekwowania przepisów 

dotyczących zakazu sprzedaży napojów 
alkoholowych nieletnim przez sprzedawców 
alkoholi, a także właścicieli barów i kawiarni, 

 wprowadzać w szkołach nowoczesne programy 
profilaktyczne, kształtujące wiedzę o alkoholu, 



 4 
Biuletyn zredagował, Piotr Łoboda pracownik GOKIB w Niwiskach     

 

 organizować szkolenia dla nauczycieli o tej 
tematyce, 

 kształtować wiedzę rodziców o szkodliwości jakie 
wywołuje nadużywanie napojów alkoholowych 
przez dzieci w wieku szkolnym. 

 
Ankiety zestawiła i opracowała Dorota Frankiewicz 
Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Niwiskach 

 
Remont Filii Biblioteki w Siedlance 

 
 Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Niwiskach 
Serdecznie zaprasza do nowo wyremontowanej Filii 
Biblioteki w Siedlance. 
Remont Filii Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki  
w Siedlance został zrealizowany dzięki środkom 
pozyskanym w ramach programu Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego „Rozwój Infrastruktury 
Kultury”.  
 

W ramach otrzymanych środków w budynku filii 
biblioteki wykonane zostały następujące prace: 

 remont elewacji 
 remont stropu z ociepleniem 
 remont dachu – wymiana pokrycia 
 wymiana instalacji c.o. i wykonanie podjazdu 

dla osób niepełnosprawnych 
 wymiana oświetlenia w budynku  
 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
 wymiana posadzek.  
 

Wykonawcę robót wyłoniono w wyniku przetargu 
nieograniczonego a została nim Firma Usługi Ogólno 
Budowlane Ryszard Zuba zam. Kolbuszowa. 
Wartość robót wynosi 140,000 zł 
 

ZAPROSZENIE 
 

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Niwiskach 
Serdecznie zaprasza na:  
 

„VII BIESIADĘ U HUPKI” 
28 listopada 2009 r. od godz. 1500 

 
W programie – występy zespołów artystycznych  
z terenu Powiatu kolbuszowskiego i Kół Gospodyń 
Wiejskich z Gminy Niwiska, kiermasz rękodzieła 
artystycznego, degustacja swojskiego jadła. 
 

Zapraszamy !!!! 
 

Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu. 
 
W dniu 28 października 2009 roku, w Miejskim Domu 
Kultury w Kolbuszowej po raz drugi odbył się 
Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu. Patronat nad 

imprezą objął Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Kolbuszowej oraz Starosta Kolbuszowski, 
współpatronatem objęte zostały wszystkie urzędy gmin 
Powiatu Kolbuszowskiego oraz Urząd Miejski  
w Kolbuszowej. W festiwalu brało udział piętnaście 
zespołów ze szkół podstawowych. Nagrody przyznano 
w trzech kategoriach: I- klasy 1-3, II- klasy 4-6,  
III- szkoły specjalne. 
Jury miało bardzo trudne zadanie gdyż wszystkie 
zespoły były bardzo dobrze przygotowane zarówno 
pod kątem śpiewu, jak i strojów. Publiczność licznie 
zgromadzona w Domu Kultury bawiła się znakomicie. 
Każdy występ budził głośny aplauz.  
 

Pierwsze miejsca w kategorii I i II zajęły zespoły  
ze Szkoły Podstawowej w Kosowach; 
 

 
 
 

 
 
Jesteśmy bardzo dumni, że tak wysokie miejsca zajęły 
uczennice z naszej gminy. Wszystkim serdecznie 
gratulujemy.  


