
 
 

Jestem przedszkolakiem , chciałbym być 
policjantem lub strażakiem 

 

Policjanci, strażacy 

To dzielni chłopacy 

Kto ich potrzebuje 

To 112 wystukuje……. 
 

Kto z nas będąc małym chłopcem nie marzy, aby zostać 
kimś, kto odznacza się niebywałą odwagą, siłą, 
zręcznością i sprytem? Dla którego z chłopców w wieku 

przedszkolnym nie jest ideałem do naśladowania ktoś, kto 

niesie pomoc innym, kto ratuje nas z opresji. Odpowiedź 
jest jedna. Praktycznie każdy chłopiec chciałby być  
w przyszłości policjantem, żołnierzem czy strażakiem. 

Aby spełnić, choć troszeczkę chłopięce, a okazuje się,  
że także dziewczęce marzenia i aby przybliżyć dzieciom 

wyżej wymienione zawody umundurowani przedstawiciele 

Jednostek Gminnych spotkali się w dniu 7 listopada  

w Punkcie Przedszkolnym w Przyłęku.  
 

  
 

W spotkaniu na zaproszenie Wójta Gminy udział wzięli: 
Komendant Posterunku Policji asp. sztab. Adam Krawiec, 

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Michał 

Strzępa, Komendant Gminnego Związku OSP  

mł. kpt. Adam Haptaś  
Podczas wizyty dzieci dowiedziały się, na czym polega 

trudna praca strażaka. Okazało się, że strażacy nie tylko 

gaszą pożary, uczestniczą w ratowaniu ofiar wypadków 

drogowych, nie dopuszczają do katastrofy ekologicznej, 

gdy ulegnie uszkodzeniu cysterna z niebezpieczną 
substancją np.: kwasem, pomagają w ratowaniu ludzi, 

których życie jest zagrożone, a nie może do nich na czas 

dotrzeć lekarz. Komendant Policji omówił bardzo ważne 

dla dzieci zagadnienia: poruszanie się dzieci po drogach, 

noszenie elementów odblaskowych po zmierzchu,  

 

 

 

 

 

 

 

bezpieczne przechodzenie przez przejście dla pieszych 

(najpierw patrzymy w lewo, później w prawo i znowu  

w lewo). Dzieci same powiedziały, że przechodzimy na 

zielonym świetle, przypomniały kolory świateł na 

sygnalizacji, wiedzą, że chodzimy po lewej stronie 

chodnika, zakładamy kask na głowę przy jeździe na 

rowerze. Policjant poruszył temat bezpieczeństwa dzieci  

w domu: nie otwieramy nikomu obcemu, nie bierzemy 

cukierków, nie odchodzimy z nikim obcym, nie bawimy 

się zapałkami. Dzieci z niekłamanym zachwytem  

i zainteresowaniem pilnie obserwowały pokazywane im 

elementy wyposażenia poszczególnych pojazdów 

pożarniczego i samochodu policyjnego. Przedszkolaki 

otrzymały od zaproszonych gości maskotki: psa ratownika 

i misia policjanta. 
 

    
 

Budowa kanalizacji sanitarnej  
z przyłączami w miejscowościach Hucina - 

Przyłęk – I etap 
 

W sierpniu została rozpoczęta budowa kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Trześń – Grobla, części 

miejscowości Hucina oraz Niwiska- Uwrocie. Łącznie  

do wykonania jest 8 685 mb sieci kanalizacji sanitarnej  

z przyłączami do 42 budynków oraz 2 przepompownie 

ścieków. 

Wykonawcę robót wyłoniono w wyniku przetargu 

nieograniczonego , który odbył się 19. 06. 2008 r. Został 

nim Zakład Usług Budowlanych i Instalacyjnych 

„ADMAR” Orzech Adam z siedzibą w Kolbuszowej,  

ul. Zbożowa 8, 36- 100 Kolbuszowa. Wartość robót 

wynosi 1 147 834, 24 złote. Zakończenie inwestycji 

zgodnie z zawartą umową z wykonawcą robót jest  

30 listopada 2008 r. 
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Biuletyn zredagował, Piotr Łoboda pracownik GOKIB w Niwiskach     

 

Aktualnie wybudowana jest całość sieci kanalizacyjnej. 

Do wykonania pozostały 2 przepompownie oraz przyłącza 

domowe. Roboty mimo niesprzyjającej aury w miesiącu 

wrześniu przebiegają zgodnie z harmonogramem  

i zakończone zostaną w terminie. 

 
Dary z Banku Żywności. 

 

Wójt Gminy 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” 

pozyskał w miesiącu listopadzie bieżącego roku 

nieodpłatnie artykuły żywnościowe (mąka, cukier, 

makaron, mleko) w ilości 6 530,00 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 

1306 osób z terenu naszej gminy. 
 

Za pomoc w realizacji powyższego programu dziękujemy 

Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Kolbuszowej – Panu Janowi Ziobro, Panu Józefowi 

Ryśkiewiczowi a także Sołtysom i Radom Sołeckim 

poszczególnych wsi.  

 

 

 

 

Do worka koloru ŻÓŁTEGO oznaczonego napisem 
PLASTIK 

 

Wrzucaj: butelki z tworzywa PET po napojach, 

opakowania po chemii gospodarczej, 

Nie wrzucaj: innych odpadków z tworzyw sztucznych, 

butelek po olejach silnikowych, tworzyw piankowych  

i ceramiki, drewna, tekstyliów, szkła, papieru, metalu, 

butelek do wielokrotnego użytku, skrzynek po napojach  

– oddajemy je do sklepu, artykułów wykonanych  

z połączenia tworzyw sztucznych i innych materiałów. 

 

Do worka koloru BIAŁEGO oznaczonego napisem 
SZKŁO BIAŁE 

 

Wrzucaj: butelki, słoiki, inne białe opakowania szklane 

 - bez zamknięć i nakrętek. 

Nie wrzucaj: opakowań po lekarstwach, termometrów, 

strzykawek, szkła okiennego, szkła lekko kolorowego 

(jasnozielonego, jasnoniebieskiego), szkła kolorowego, 

zakrętek, kapsli i korków, porcelany, ceramiki, luster, 

szkła zbrojonego, szkła płaskiego, butelek fajansowych, 

żarówek, lamp neonowych i halogenowych, żadnych 

innych materiałów starych i zużytych. 

UWAGA: PROSIMY NIE TŁUC SZKŁA - GROZI 
ROZERWANIEM WORKA! 

 

Do worka koloru ZIELONEGO oznaczonego napisem 
SZKŁO KOLOROWE 

 

Wrzucaj: butelki, inne kolorowe opakowania szklane  

- bez zamknięć i nakrętek. 

Nie wrzucaj: opakowań po lekarstwach, termometrów, 

strzykawek, szkła okiennego, szkła białego, zakrętek, 

kapsli i korków, porcelany, ceramiki, luster, szkła 

zbrojonego, szkła płaskiego, butelek fajansowych, 

żarówek, lamp neonowych i halogenowych, żadnych 

innych materiałów starych i zużytych. 

UWAGA: PROSIMY NIE TŁUC SZKŁA - GROZI 
ROZERWANIEM WORKA! 
 

Do worka koloru CZERWONEGO oznaczonego 
napisem ZŁOM 

 

Wrzucaj: puszki aluminiowe po napojach, jarzynach, 

drobny złom, puszki z blachy stalowej, 

Nie wrzucaj: opakowań po aerozolach, puszek po 

lakierach, farbach i oleju, baterii. 
 

Do worka koloru NIEBIESKIEGO oznaczonego 
napisem PAPIER 

 

Wrzucaj: gazety, czasopisma, prospekty, katalogi, zużyte 

zeszyty, książki, worki papierowe, koperty itp. 

Nie wrzucaj: papieru zabrudzonego i zatłuszczonego  

np. z masła, margaryny, opakowań, które oprócz papieru 

zawierają inne materiały np. tworzywa sztuczne i folie 

metalowe (dotyczy to opakowań po mleku, sokach oraz 

innych produktach spożywczych). 
 
UWAGA: W PRZYPADKU WYPEŁNIENIA 
WORKA INNYMI ODPADAMI NIŻ ZGODNIE  
Z JEGO PRZEZNACZENIEM - WOREK NIE 
ZOSTANIE ZABRANY. 
Odbiór odpadów selektywnie gromadzonych odbywać się 
będzie wg ustalonego harmonogramu odbioru. W tych 

dniach prosimy o wystawienie pełnych worków  

z selektywnie gromadzonymi odpadami obok pojemnika 

na zewnątrz ogrodzenia posesji we wczesnych godzinach 

rannych, worki winny być zawiązane. 

Jednocześnie informujemy, że dodatkowo odbierane  

są odpady wielkogabarytowe typu: meble, zużyty sprzęt 
gospodarstwa domowego, opony, akumulatory, które 

odbierane będą wg podanego odrębnie harmonogramu. 

UWAGA: Odpady selektywnie gromadzone oraz 
odpady wielkogabarytowe odbierane będą wyłącznie 
od mieszkańców Gminy Niwiska posiadających 
stosowne umowy na wywóz niesegregowanych 
odpadów komunalnych. 
Worki sukcesywnie uzupełnianie będą na nowe przez 

pracowników DEZAKO 

Sp. z o.o., (w relacji jeden worek pusty za pełny worek)  

w trakcie odbioru odpadów selektywnie gromadzonych. 

Szczegółowe informacje: Dębickie Zakłady Komunalne 

„DEZAKO” Sp. z o.o. 

Zakład Oczyszczania Miasta  

 /14/ 670-40-09, 683-33-16 

 

Zbieraj 
selektywnie 
chronisz środowisko Sp. z o.o. 



 
 

 

 

„Zwiększenie zatrudnialności Kobiet niepracujących  

z terenu Gminy Niwiska poprzez aktywizację zawodową” 
 

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

Od lipca 2008 roku realizowany jest na terenie Naszej gminy projekt współfinansowany przez 

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytetem projektu: „Zwiększenie 

zatrudnialności Kobiet niepracujących z terenu Gminy Niwiska poprzez aktywizację zawodową” jest 

zwiększenie zatrudnialności Kobiet niepracujących, które korzystają z pomocy społecznej z terenu 

Gminy Niwiska. Realizacja projektu ułatwia dostęp do zatrudnienia Uczestniczkom 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. 

W miesiącach: wrzesień i październik 2008 została przeprowadzona rekrutacja,  

na podstawie, której wyłoniono 40 Kobiet, które będą uczestniczyły w projekcie. 

Od listopada 2008 roku dla każdej z Kobiet ustalane są indywidualne spotkania  

z doradcą zawodowym i psychologiem, na których opracowywany jest Indywidualny Plan Działania 

charakteryzujący optymalną ścieżkę zawodową - uwzględniającą m.in. przekwalifikowanie, 

doskonalenie zawodowe, samozatrudnienie oraz nabycie umiejętności poszukiwania i uzyskiwania 

zatrudnienia. 

Kolejnym etapem będą spotkania - sesje grupowe dla Kobiet uczestniczących  

w projekcie. Na w/w sesjach prowadzone będą warsztaty samozapoznania, a także warsztaty edukacyjne 

i rynek pracy. Po zakończeniu i opracowaniu Indywidualnego Planu Działania,  

w styczniu 2009 roku Kobiety zostaną skierowane na sześciomiesięczne staże i kursy: („Nowoczesny 

sprzedawca, Opiekunka osób starszych z językiem angielskim, Fryzjerski, Kosmetyczny). Dodatkowo  

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

udział w szkoleniu z zakresu rozpoczynania własnej działalności gospodarczej.   

 

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.  
 
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 
 

 „Przedszkole początkiem drogi edukacyjnej dziecka” 
Nr WND-POKL.09.01.01-18-056/08 

 

Od 15 sierpnia Gmina Niwiska rozpoczęła realizację projektu ,,Przedszkole początkiem drogi 
edukacyjnej dziecka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Na realizację Projektu wyłonionego w ramach konkursu POKL do Działania 9.1.1 „Zmniejszenie 
nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” Gmina Niwiska  otrzymała dotację  
w kwocie 98.500,00 zł. Wkład własny gminy to 1,5% wartości projektu, czyli 1500,00 zł. Całkowita 
wartość projektu wynosi 100.000,00 zł. 

Pozyskane środki zostały przeznaczone na prowadzenie Punktu Przedszkolnego przy Szkole 
Podstawowej w Przyłęku, w okresie 1 września 2008 do 28 lutego 2010 r. Celem projektu jest 
upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Niwiska oraz wyrównanie szans 
edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym. Wsparciem zostały objęte dzieci w wieku od 3 – 5 lat. 
Zajęcia w przedszkolu prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00.  
W Punkcie Przedszkolnym prowadzone są zajęcia wychowania przedszkolnego, zajęcia z gimnastyki 
korekcyjnej, zajęcia z rytmiki oraz kurs języka angielskiego. Część funduszy została przeznaczona na 
nowoczesne materiały dydaktyczne i na plac zabaw dla dzieci. 

Rezultaty projektu zaowocują w przyszłości lepszym startem w szkole, pierwsze lata życia dziecka  
to złoty okres w jego rozwoju. Większość wrodzonych umiejętności dziecka rozwija się intensywnie  
w wieku przedszkolnym, dotyczy to także zdolności uczenia się. 

 
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej projektu www.niwiska.pl oraz w biurze 
projektu znajdującym się w Urzędzie Gminy Niwiska w pokoju nr 12. 
 
 
 
Adres Biura: 
Niwiska 430 
36-147 Niwiska 
Tel. 017 227 90 02 
Fax. 017 227 93 41  
 

 

 

 

 

 

 


