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Konkurs „Literatura i Dzieci  
– Uśmiechnij się” 

 

 
 

19 października w Gminnym Ośrodku Kultury  
i Biblioteki w Niwiskach zostały przeprowadzone 
eliminacje gminne konkursu z cyklu „Literatura  
i Dzieci – Uśmiechnij się” Do konkursu zgłosiło się 29 
uczestników – uczniów ze Szkół Podstawoych  
w Przyłęku, Kosowach i Trześni. Wpłynęło 11 prac 
plastycznych uczniów ze SP w Kosowach. Powołana 
przez organizatora komisja nagrodziła i wytypowała  
na eliminacje rejonowe następujących uczniów ze SP  
w Kosowach.  
 

W kategorii recytacja: 
Laura Róg, Anita Celek, Szymon Kolis 
W kategorii inscenizacja zakwalifikowano inscenizację 
Juliana Tuwima „Rzepka” w wykonaniu: Klaudii 
Piechota, Krystiana Orzechowskiego, Oli Rydza, 
Wiktorii Rydza, Sylwii Hanych, Szymona Kolis, 
Agnieszki Zając i Oktawii Ryśkiewicz. 
 

W dniu 26 października w Sokołowie Małopolskim 
odbyły się eliminacje rejonowe, podczas których Laura 
Róg otrzymała wyróżnienie zaś inscenizacja J. Tuwima 
„Rzepka” zdobyła III nagrodę i tym samym została 
zakwalifikowana na Finał Konkursu „Literatura  
i Dzieci”, Dyrektor GOKiB w Niwiskach składa gorące 
podziękowania wszystkim uczestnikom konkursu  
i pedagogom , którzy podjęli trud przygotowania dzieci 
do konkursu. Szczególne podziękowania kieruję  
do Pani Anety Leś i Krystyny Paszkiewicz ze SP  
w Kosowach za wysokie osiągnięcia i doprowadzenie 
swoich uczniów do Finału Konkursu.  
 

 
Rozstrzygnięto Powiatowy Konkurs 

"Wolontariusz Powiatu Kolbuszowskiego" 
   

W dniu 28 października 2010r. na XLVIII Sesji III 
Kadencji Rady Powiatu w Kolbuszowej ogłoszono 
wyniki Powiatowego Konkursu "Wolontariusz Powiatu 
Kolbuszowskiego". Nominowanych do tego tytułu 
zostało 7 osób. Kapituła konkursu dokonała wyboru 
Laureata Konkursu. Została nim Pani Barbara Burek 
 z Raniżowa. 
Wszystkim zakwalifikowanym do konkursu przyznano 
tytuł ,,Nominowany do tytułu Wolontariusza Powiatu 
Kolbuszowskiego” tj.: 
 Ewa Wójcicka z Kolbuszowej 
 Maria Rzeszutek z Cmolasu 
 Maria Strzępa z Niwisk 
 Ks. Andrzej Cag z Komorowa 
 Lek.med. Ryszard Stec 
 Roman Jaskuła z Raniżowa. 
 

 
 

Pani Maria Strzępa otrzymała również z rąk Wójta Gminy 
Niwiska - Pani Elżbiety Wróbel wyróżnienie 
"Wolontariusz roku 2010 Gminy Niwiska" za wszelkie 
działania wolontarystyczne. 
 

„Schetynówka” po raz drugi 
 

Gmina Niwiska po raz drugi otrzymała dofinansowanie  
w ramach rządowego Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Na 73 gminy  
z województwa podkarpackiego, Niwiska znalazły się na 
wysokim 25 miejscu otrzymując średnią arytmetyczną 
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27,4 punktów na 45 rozpatrzonych pozytywnie 
wniosków. Dzięki pozyskanym środkom finansowym  
w wysokości 600 tys. zł w przyszłym roku zostanie 
przebudowana droga gminna nr 104161 R Staszówka - 
Przyłęk - oraz odcinek drogi gminnej 104154 R Przyłęk - 
Staszówka - Siedlanka o łącznej długości 3, 6 km. 
Pozyskane środki pozwolą poprawić bezpieczeństwo 
ruchu i komfort jazdy. 
 

Wójt Gminy  Niwiska 
ogłasza przetarg ustny nieograniczony 
na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat 

nieruchomości położonych: 
 

1) w Niwiskach tj: działka o nr ewid. grunt. 1211/1  
o pow. 0,5608 ha, stanowi użytki rolne (RV, ŁIV, PsIV, 
PsV). Działka obecnie użytkowana – dotychczasowa 
umowa dzierżawy kończy się z dniem 30 listopada 2010 
roku. Nieruchomość posiada KW 11988. 
2) w Trześni tj: działka o nr ewid. grunt. 471/73 o pow. 
1,6640 ha, stanowi użytki rolne (PS IV). Działka obecnie 
użytkowana – dotychczasowa umowa dzierżawy kończy 
się z dniem 30 listopada 2010 roku. Nieruchomość 
posiada KW 11927. 
 

Cena wywoławcza wysokości opłat rocznych  
z tytułu dzierżawy działki 1211/1 położonej  
w Niwiskach wynosi 150,00 zł (sto pięćdziesiąt zł). 
Czynsz dzierżawny płatny rocznie do 30 czerwca 
każdego roku na czas trwania umowy dzierżawy. 
Wadium wynosi 30,00zł (trzydzieści złotych). 
Przetarg odbędzie się w dniu 26 listopada 2010 roku  
o godzinie 900 w budynku Urzędu Gminy  
w Niwiskach, 36-147 Niwiska 430, pokój nr 4. 
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy 
Niwiska Nr 38 9180 1034 2003 2001 3909 0002 BS 
Kolbuszowa O/Niwiska najpóźniej do 23 listopada 
2010 roku. 
 

Cena wywoławcza wysokości opłat rocznych z tytułu 
dzierżawy działki 471/73 położonej w Trześni wynosi  
100,00 zł (sto zł). Czynsz dzierżawny płatny rocznie  
do 30 czerwca każdego roku na czas trwania umowy 
dzierżawy. 
Wadium wynosi 20,00zł (dwadzieścia złotych). 
Przetarg odbędzie się w dniu 26 listopada 2010 roku  
o godzinie 920 w budynku Urzędu Gminy w Niwiskach, 
36 -147 Niwiska 430, pokój nr 4. 
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy 
Niwiska Nr 38 9180 1034 2003 2001 3909 0002 BS 
Kolbuszowa O/Niwiska  najpóźniej do 23 listopada 
2010 roku. 
 

Dla 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. 
Dzierżawcą zostanie osoba, która zaoferuje najwyższą 
cenę. Postąpienie będzie wynosić minimum 1% ceny 
wywoławczej. Wadium wpłacone przez osobę, która 
wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet kwoty 
dzierżawy, 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 się zapoznać w Urzędzie Gminy w Niwiskach,  
36-147 Niwiska 430, pokój nr 18, tel.: 17 2270418. 
 

Podsumowanie kadencji 
Wydatki inwestycyjne w Gminie Niwiska  

w latach 2007 – 2010 
 

Gmina Niwiska, w porównaniu z pozostałymi 
samorządami powiatu kolbuszowskiego dysponuje 
najmniejszym budżetem, ale w żadnym wypadku nie 
odstaje od sąsiadów pod względem ponoszonych każdego 
roku nakładów inwestycyjnych. Dodać należy, że średni 
wskaźnik udziału inwestycji w budżecie w ostatnich 
czterech latach wynosi tu prawie 30 proc. Rekordowy pod 
tym względem jest przede wszystkim obecny rok,  
to ponad 10 mln zł, jakie Gmina Niwiska przeznaczyła na 
realizację różnych zadań inwestycyjnych, przy dochodach 
na poziomie 20 mln zł to wynik wręcz niebywały. 
 

Działania samorządu postrzegane są przede wszystkim 
przez pryzmat działalności inwestycyjnej i remontowej. 
Dokonania Gminy w tym zakresie są znaczące, jednakże 
nie zadawalają zarówno mieszkańców jak i władz 
samorządowych. W tym względzie lata 2008 - 2010  
są przełomowe w pozyskiwaniu środków finansowych 
pochodzących ze źródeł zewnętrznych krajowych,  
a w szczególności z budżetu Unii Europejskiej. Pokazują 
staranność działania oraz skuteczność w realizacji 
zaplanowanych zadań. Prowadzenie polityki 
inwestycyjnej przyniosło bardzo dobre efekty w postaci 
pozyskanych ok. 12 mln dotacji pochodzących z różnych 
źródeł (środki UE - RPO, PROW i EFS, dotacje z budżetu 
państwa ”schetynówki”, dotacje celowe z fundacji i inne). 
Zestawienie dochodów, wydatków (w tym na inwestycje), 
pozyskanych środków zewnętrznych w latach 2007-2010 
(dane z września 2010 r. w zł.) 
 

 2007 2008 2009 2010 

Dochody 12624450 13620770 18086422 20430986 

Wydatki 12828950 13607277 19002658 23426002 

Środki 
pozyskane 
na 
inwestycje 
z UE i 
innych 
źródeł 

 
365 084 

 
382 235 

 
3699684 

 
6991936 

Pomoc dla 
powiatu 
(drogi, 
chodniki) 

 
280000 

 
398650 

 
987561 

 
2100170 

Wydatki 
inwestycyj
ne budżetu 
 

 
2220758 

 
2482387 

 
6380664 

 
10203557 
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Procent do 
całego 
budżetu 
wyd. 
inwest. 

 
17,31 % 

 
18,24 % 

 
33,58% 

 
43,56% 

Dochody 
własne 
 ( podatki) 

 
1051438 

 
1096984 

 
1127945 

 
1 128 000 

Wydatki  
w dziale 
oświata  
w zł. 

4962793 5099420 5966 333 6095984 

Subwencja 
oświatowa  
w zł. 

3749299 4040947 4439240 
 

4524588 

+ Budżet 
Gminy do 
oświaty 

1213494 1058473 1536093 1571396 

Wydatki 
inwestycyj
ne 
w oświacie 

 
282 594 

 
294 209 

 
372 368 

 
223 000 

Liczba 
uczniów 
( wrzesień) 

 
748 

 
754 

 
733 

 
724 

Liczba 
nauczycieli 
(etaty 
wrzesień) 

 
87,64 

 
87,03 

 
82,82 

 
80,76 

 

Główne wydatki inwestycyjne na zadania zrealizowane  
w budżecie gminy w latach 2007 -2010 mające wpływ na 
poprawę życia mieszkańców w działach: 
I. Ochrona środowiska - 7 570 464 zł, główne wydatki 
inwestycyjne w tym dziale to: 
- przebudowa oczyszczalni ścieków w Trześni  
      z przepustowości 220m3/dobę na 550m3/dobę,  
- budowa kanalizacji w Hucinie, Przyłęku,  
- rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  
    w Trześni i Niwiskach, 
- dokumentacja na budowę sieci kanalizacyjnej  
     w Kosowy II etap, Niwiska Okręglica, Przyłęk  
     Resztówka  
II. Drogi i chodniki - 6 771 203 zł, główne wydatki 
inwestycyjne w tym dziale to: 
- poprawiono nawierzchnię na 37,5 km dróg gminnych    
   i powiatowych na terenie Gminy Niwiska, wybudowano 
   na długości 2,2 km chodnik przy drogach gminnych  
  i powiatowych 
III. Bezpieczeństwo publiczne, ochrona 
przeciwpożarowa - 3 872 414 zł, główne wydatki to: 
-  zakupiono nowe samochody pożarnicze dla 8 jednostek 
   OSP z terenu Gminy,  
-  przebudowano Dom Strażaka w Kosowach,  
- dobudowano garaże na samochody pożarnicze  
w Niwiskach, - odremontowano wszystkie remizy.  

IV. Infrastruktura komunalna - 2 971 958 zł, główne 
wydatki inwestycyjne: 
- budowa trybun na boiskach sportowych w Trześni  
i Niwiskach,  
- modernizacje obiektów oświatowych, duże prace 
inwestycyjne we wszystkich placówkach oświatowych  
(wymiana okien, ocieplenie, przebudowa instalacji),  
- dostosowanie budynku w Trześni i Przyłęku pod 
potrzeby punktu przedszkolnego,  
- dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa oświetlenia 
boiska sportowego w Niwiskach,  
- prace inwestycyjne na Dworku Hupki w Niwiskach,  
- przebudowa dachu na budynku urzędu z dociepleniem  
i malowaniem elewacji,  
- budowa parkingów w Niwiskach (plac targowy), 
Przyłęku, Trześni obok szkoły. 
Wszystkie ze zrealizowanych i trwających inwestycji 
mają swoją wagę, bo są odzwierciedleniem potrzeb 
naszego społeczeństwa. Nie potrafię ocenić czy działania 
na rzecz ekologii ważniejsze są od infrastrukturalnych, 
czy takich, które wpływają na rozwój turystyki  
i atrakcyjności naszej gminy czy też te, które 
zaspakajają podstawowe potrzeby mieszkańców. 
Tworzą one spójną politykę rozwoju gminy, która 
jest przeze mnie realizowana. Gdybym miała 
powiedzieć, które inwestycje mają największe 
znaczenie dla gminy to odpowiedziałabym, że te, 
które jeszcze nie są zrealizowane i tym należy 
poświęcić najwięcej energii i zapału.  
 

                         Wójt Gminy Niwiska Elżbieta Wróbel 
 

Bezpłatne Porady Prawne w Powiecie 
Kolbuszowskim 

 

Każdy człowiek jest niepowtarzalny, ale jest również 
częścią większej całości, jaką jest rodzina, najbliżsi 
sąsiedzi i znajomi, miasto, gmina, państwo czy ogólnie 
społeczeństwo. Funkcjonowanie w takich wspólnotach 
obłożone jest pewnymi normami, zarówno obyczajowymi 
jak i prawnymi. 
O ile za nieprzestrzeganie norm społecznych grożą 
sankcje, co najwyżej w postaci ostracyzmu społecznego, 
to konsekwencje nieprzestrzegania prawa mogą być  
o wiele gorsze.  
W szczególnie trudnej sytuacji są osoby, które mieszkają 
poza większymi miastami i które ze względu czy to na 
sytuacje materialną czy status społeczny nie mają 
możliwości skorzystania z fachowej pomocy  
w kwestiach prawnych. Naprzeciw tym problemom 
wychodzi Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu 
Kolbuszowskiego „NIL”, które w partnerstwie  
z Powiatem Kolbuszowskim rozpoczęło realizacje 
projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na 
terenie powiatu Kolbuszowskiego poprzez zapewnienie 
bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla 
grup defaworyzowanych”. Projekt finansowany ze 
środków UE w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, 
Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, 
Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. 
Projekt adresowany jest do mieszkańców powiatu 
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Biuletyn zredagował, Piotr Łoboda pracownik GOKIB w Niwiskach     

 

kolbuszowskiego, którzy ze względu na trudną sytuację 
będą potrzebowali bezpłatnych porad prawnych.  
Oprócz bezpłatnego poradnictwa prawnego projekt ma na 
celu budowanie społeczeństwa obywatelskiego, ponieważ 
szersza wiedza na temat przepisów prawa 
obowiązującego w naszym społeczeństwie to większa 
świadomość potrzeb i praw oraz obowiązków 
poszczególnych członków społeczeństwa. 
W ramach projektu od połowy listopada 2010 r.  
do września 2013 r. będzie funkcjonowało sześć stałych 
punktów doradczych, które będą zlokalizowane na terenie 
gmin powiatu kolbuszowskiego. W punktach tych  
w wyznaczonych terminach tj. raz na dwa tygodnie  
w gminach Dzikowiec, Raniżów, Cmolas, Majdan 
Królewski oraz Niwiska udzielane będą bezpłatne porady 
prawne i obywatelskie. Ponadto w siedzibie 
Stowarzyszenia „NIL” w Kolbuszowej w wyznaczonych 
godzinach jeden dzień w tygodniu będzie pełnił dyżur 
prawnik, który będzie udzielał bezpłatnych porad. 
Zostanie uruchomiona również bezpłatna infolinia,  
z której będzie mógł skorzystać każdy mieszkaniec 
powiatu kolbuszowskiego potrzebujący fachowej porady 
prawnej lub obywatelskiej. Dodatkowo od marca 2011 r. 
raz na 2 miesiące będą organizowane bezpłatne seminaria 
dostępne dla wszystkich mieszkańców powiatu,  
z których każde będzie poświęcone analizie wybranego 
aspektu w zakresie obowiązującego stanu prawnego. 
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt  
z biurem Projektu w przy ulicy Jana Pawła II 8  
w Kolbuszowej oraz pod numerami telefonu 17 2270258 
i 17 2271448. Szczegółowy harmonogram zostanie 
umieszczony na stronie internetowej Projektu w lokalnej 
prasie oraz na plakatach i ulotkach. 
 

50 – Lecie Pożycia Małżeńskiego 
 

W sobotę 13 listopada 2010r. szesnaście par małżeńskich 
z Gminy Niwiska będzie 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 zostaną odznaczeni medalami nadanymi przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  
 

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

Roman i Stefania Pazdro z  Niwisk,  
Józef i Anna Żądło z Niwisk,  
Czesław i Maria Grabiec z Niwisk,  
Franciszek i Zofia Mokrzycki z Niwisk, 
Józef i Zofia Komaniecki z Kosów, 
Józef i Stanisława Grabiec z Siedlanki,  
Stanisław i Maria Lubacz z Przyłęka,  
Jan  i Bronisława Surdej z Przyłęka,  
Julian i Stefania Żelazo z Huciny,  

Józef i Stanisława Kij z Huciny, 
Henryk i Anna Saj z Huciska,  
Józef i Janina Świder z Trześni,  
Stanisław i Stanisława Betlej z Trześni,  
Tadeusz i Maria Fitał z Zapola,  
Stefan i Julia Świder z Zapola,  
Ludwik i Anna Ofiara z Zapola,  
 

Na uroczystość zostali zaproszeni również Jubilaci, 
którzy obchodzą rocznicę 60 lat i więcej pożycia 
małżeńskiego. Tej wspaniałej chwili doczekali: 
 

Karolina i Józef Dzik z Leszcz 
Waleria i Władysław Pogoda z Huciny 
Waleria i Józef Turkosz z Przyłęka 
Anna i Edward Stoklosa z Niwisk 
Józefa i Władysław Grabiec z Niwisk 
Zofia i Aleksander Serafiński z Niwisk 
Anna i Zygmunt Haracz z Huciska  
Franciszka i Antoni Kuca z Huciska 
 

Złote gody będą świętowali wspólnie  
z Jubilatami ich dzieci i wnuki, najbliżsi a także 
zaproszeni goście. Dla Jubilatów wystąpi Zespół Pieśni  
i Tańca „Niwiszczanie” oraz Kapela Ludowa 
Władysława Pogody. 
Dostojnym JUBILATOM życzymy wielu kolejnych 
rocznic, zdrowia i wszelkiej pomyślności.  
 
 
 

27 listopada 2010r. od godz. 1500 
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki  

w Niwiskach 
 

„VIII Biesiada u Hupki” 
 

W programie: 
- występ Zespołu Pieśni i Tańca „ Niwiszczanie” 
- inscenizacja p.t.„Dziedziczka”w wykonaniu  
  KGW z Niwisk 
- występ Zespołu Śpiewaczego „Jarzębinki”  
 z KGW  z Weryni 
- „Wesele lasowiackie” w wykonaniu Zespołu 
   Obrzędowego „Cmolasianie” 
- koncert Kapeli Ludowej „Widelanie”  
- „Na jarmarku i w karczmie”- targi żydowskie  
  w wykonaniu Zespołów Obrzędowych „Górniacy„ 
  i „Wolanie” z Domatkowa 
- wspólne biesiadowanie z Zespołem „Hudacy” 
- kiermasz rękodzieła artystycznego 
- degustacja swojskiego jadła 
Organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, 
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki i Koło Gospodyń 
Wiejskich w Niwiskach gorąco wszystkich zapraszają. 
 

 
Wolne miejsca w przedszkolach 

 

Niepubliczny punkt przedszkolny „A–B–C 1–2–3”  
i Przedszkole " Kraina Radości" w Hucinie  
ogłaszają, że są jeszcze wolne miejsca w przedszkolach. 
Informacje   tel. 728 845 214 - Trześń, 
 tel.785 241 447 Hucina 


