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GRUDZIEŃ 6/2009 r.       Egzemplarz bezpłatny      ISSN: 1897-3337 
 

Przewodniczący Rady Gminy     Wójt Gminy       

      Wacław Pogoda        Elżbieta Wróbel 

Niech piękne chwile polskiej wigilii 

upłyną w żywicznym zapachu strojnej choinki  

ze wspólnie śpiewaną kolędą, z upragnionym gościem  

przy stole i w rodzinnym, pełnym radości gronie… 

Niech Gwiazda Betlejemska wschodząca tuż po  

zmroku przyniesie szczęście i pomyślność 

 w nadchodzącym Nowym Roku 
 

życzą  

„ Śpij, mały Jezuniu, śpij, 
w ubogim żłóbeczku śnij, 
Choć biedna stajenka i lichy Twój strój, 
A jednak, Tyś zbawca i Król” 
 

Z okazji nadchodzących Świąt BoŜego NarodzeniaZ okazji nadchodzących Świąt BoŜego NarodzeniaZ okazji nadchodzących Świąt BoŜego NarodzeniaZ okazji nadchodzących Świąt BoŜego Narodzenia    
i zbliŜającego się Nowego Roku 2010i zbliŜającego się Nowego Roku 2010i zbliŜającego się Nowego Roku 2010i zbliŜającego się Nowego Roku 2010    

 Wszystkim Mieszkańcom Gminy Niwiska Wszystkim Mieszkańcom Gminy Niwiska Wszystkim Mieszkańcom Gminy Niwiska Wszystkim Mieszkańcom Gminy Niwiska    
Ŝyczę wszelkiej pomyślności, wielu przepełnionych Ŝyczę wszelkiej pomyślności, wielu przepełnionych Ŝyczę wszelkiej pomyślności, wielu przepełnionych Ŝyczę wszelkiej pomyślności, wielu przepełnionych 

nadzieją chwil oraz sił i wytrwałości nadzieją chwil oraz sił i wytrwałości nadzieją chwil oraz sił i wytrwałości nadzieją chwil oraz sił i wytrwałości     
w dąŜeniu do realizacji marzeń.w dąŜeniu do realizacji marzeń.w dąŜeniu do realizacji marzeń.w dąŜeniu do realizacji marzeń.    

Niech radoNiech radoNiech radoNiech radość przyjścia Pana zwiastowana pasterzom ść przyjścia Pana zwiastowana pasterzom ść przyjścia Pana zwiastowana pasterzom ść przyjścia Pana zwiastowana pasterzom     
z Betlejem będzie dla nas otuchąz Betlejem będzie dla nas otuchąz Betlejem będzie dla nas otuchąz Betlejem będzie dla nas otuchą    

 oraz zapewnieniem, Ŝe ludzie, których spotykamy  oraz zapewnieniem, Ŝe ludzie, których spotykamy  oraz zapewnieniem, Ŝe ludzie, których spotykamy  oraz zapewnieniem, Ŝe ludzie, których spotykamy 
ppppooootrzebują naszej miłości.trzebują naszej miłości.trzebują naszej miłości.trzebują naszej miłości.    

 
Zbigniew ChmielowiecZbigniew ChmielowiecZbigniew ChmielowiecZbigniew Chmielowiec    

Poseł na Sejm RPPoseł na Sejm RPPoseł na Sejm RPPoseł na Sejm RP    
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PODSUMOWANIE ROKU 2009 
 
Szanowni Państwo! 

Minął rok 2009, pora więc na jego 
podsumowanie. Mimo, że nie był on łatwy z uwagi 
na kryzys udało się zrealizować większość 
zamierzeń, znajdujących swoje odzwierciedlenie w 
budżecie gminy oraz Wieloletnim Planie 
Inwestycyjnym. 
  Zrealizowane zamierzenia w 2009 roku. 
Najważniejsze inwestycje, remonty i środki pozyskane  
Niwiska 
- budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr  176 
Tuszyma – Niwiska-Kolbuszowa 770m -  286 tys. zł. 
- budowa wodociągu i kanalizacji  – 95 tys. zł, 
- opracowanie dokumentacji przebudowy kanału 
krytego pod parkingiem i drogą k/ Kościoła 11tys.zł., 
- opracowanie dokumentacji na budowę drogi 
Niwiska k/ spichlerza -10tys. zł, 
- remont świetlicy OSP Niwiska – 81 tys. zł. 
- rozbudowa remizy OSP (dotacja Województwa 
Podkarpackiego) 15 tys. zł. 
- wymiana rynien podłużnych i spustowych  
z częścią blachy na dachu szkoły- 32 tys. zł. 
- wymiana okien od strony zachodniej - 8 szt. 
- budowa monitoringu szkół – 11 tys. zł. 
- remont sali gimnastycznej (okna,cyklinowanie, 
malowanie parkietu i linii) – 74 tys. zł. 
- modernizacja dworku Hupki ( dach) – 249 tys. zł. 
- budowa parkingu k/ parku, urzędu – 200 tys. zł. 
- montaż oświetlenia ulicznego Uwrocie 7 tys. zł. 
Trześń 
- budowa chodnika od drogi powiatowej do szkoły 
240m i modernizacja drogi Trześń-Blizna wartość 
zadania 650 tys. zł., 
- budowa wodociągu wzdłuż dr. Grobla – 98 tys. zł., 
- remont elewacji (ocieplenie, kolor), automatyka 
przesyłu ciepła z kotłowni, - 102,4 tys. zł. 
- wymiana okien, drzwi – 18,5 tys, zł. 
- utwardzenie parkingu k/ szkoły – 14,6 tys. zł.  
- zakup pieca c.o. w szkole – 31,1 tys. zł. 
- rozbudowa oczyszczalni ścieków, wydłużenie 
spustu ścieków – 114 tys.zł. 
- remont szatni – 36 tys. zł. 
- budowa trybun sportowych – 63 tys. zł. 
- oprac. proj. na zadaszenie trybun –  6,2 tys. zł. 
Hucisko 
- modernizacja drogi powiatowej Przedbórz Hucisko 
–Niwiska  – dług. 2 760 m , pomoc Gminy Niwiska 
w kwocie 443 tys. zł., 
- zakup samochodu pożarniczego – 44,5 tys. zł. 
- remont c. o. w szkole – 35 tys. zł., 
- przebudowa łazienki pod potrzeby uczniów  
niepełnosprawnych – 20 tys. zł. 
- utwardzenie parkingu k/ szkoły. 
 

 
Zapole 
- zakup gruntu pod boisko sportowe – 15 tys. zł., 
- remont drogi powiatowej Lipny Bór – Nowa Wieś 
pomoc Gminy 80 tys. zł, 
- modernizacja drogi powiatowej Zapole – 
Dodatków ( inwestycja Powiatu ) 
- budowa drogi śródpolnej Zapole-Hucisko-32 tys.zł. 
Hucina 
- budowa sieci kanalizacyjnej w Hucinie i Przyłęku 
wartość zadania 3 056 800 zł,  
  (zrealizowano  w Hucinie – I etap 1 999 553 zł) 
- przebudowa drogi Niwiska Okrąglica – Hucina 
Stadion długości 1050m, Hucina w kierunku 
Przyłęka długości 350m do drogi wojewódzkiej nr 
875 – 413 tys. zł, w tym dotacja Wojewody 
„schetynówka” – 372,4tys. zł. 
- budowa drogi śródpolnej Hucina–Grobla  36 tys. zł, 
- opracowanie dokumentacji powykonawczej  
(inwentaryzacja geodezyjna, projekt zastępczy)   
30tys. zł. 
- odbudowa drogi Hucina – Grobla  190 tys. zł 
- wykonano chodnik z kostki koło szkoły. 
Kosowy 
- budowa drogi od drogi wojewódzkiej nr 875  - 
Kosowy Jaźwiny 795 mb – 235 tys. zł.,  
- niwelacja terenu pod boisko – 8 tys. zł, 
- modernizacja remizy OSP (dach, docieplenie,  
elewacja, okna, c.o.) – 160 tys. zł, 
- brama wjazdowa do szkoły – 5 tys. zł. 
- zakup pieca c.o. w szkole – 11,5 tys. zł. 
- projekt na budowę oświetlenia k/ remizy 8 tys. zł, 
Przyłęk 
- droga śródpolna. Przyłęk–Resztówka  30 tys. zł, 
- opracowanie dokumentacji wodociągowo –  
kanalizacyjnej Przyłęk- Resztówka – 15 tys. zł, 
- podłączenie pompowni ścieków P2 – 11 tys. zł. 
- budowa studni zastępczej na ujęciu – 27 tys.zł, 
- przebudowa chodnika od drogi woj. Nr 875 do 
Szkoły – 180 tys. zł, 
- zakup samochodu pożarniczego – 60 tys. zł, 
- wymiana okien, malowanie elewacji budynku 
szkoły – 60 tys. zł. 
- budowa boiska do siatkówki plażowej – 3 tys. zł,. 
- opracowanie dokumentacji na budowę parkingów: 
k/ remizy i k/ boiska – 7 tys. zł. 
- piramida na placu zabaw  dla dzieci 15 tys. zł. 
 Siedlanka 
- opracowanie dokumentacji na rozbudowę szkoły –  
44 tys. zł. 
- remont budynku „SIEDLENIAK” – wartość 
zadania 150 tys. zł. w tym 100 tys. zł. MKiDN, 
- zakup nagłośnienia  świetlica OSP – 8,6 tys. zł., 
- okna remiza osp – 21 tys. zł 
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Biuletyn zredagował, Piotr Łoboda pracownik GOKIB w Niwiskach    

 

 
Leszcze 
- budowa drogi Leszcze Poręby na odcinku 2 126mb 
wartość wykonanych robót – 518,6 tys.  
  zł, dotacja MSWiA 400 tys. zł. 
- opracowanie dokumentacji na remont drogi 
Leszcze – Ruda 6 tys. zł, 
- budowa oświetlenia ulicznego ( budynek b. szkoły) 
2 tys. zł, 
Projekty realizowane przez GMINĘ: 
1/ Czas na aktywność w Gminie Niwiska – projekt 
systemowy w ramach EFS realizowany przez GOPS 
wartość projektu – 120 tys. zł w roku 2009, budżet 
projektu na rok 2010  - 202 800 zł. 
2/ Zwiększenie zatrudnialności Kobiet 
niepracujących z terenu Gminy Niwiska poprzez 
aktywizację zawodową  realizacja 01.08.2008 – 
31.07.2009r. wartość projektu – 298 365 zł. 
3/ Zrównoważony rozwój uczniów Gminy Niwiska 
(realizowany od 01.09. 2008r. do 30 czerwca 2009r.) 
wartość projektu – 217 676 zł. 
4/ Gmina Niwiska rozpoczęła od 01.10.2009 r. do 
30.11.2010r. realizację projektu pt.„Zwiększenie 
zatrudnialności osób niepracujących z terenu Gminy 
Niwiska” pozyskała na w/w środki w kwocie 
304.129 zł. 
5/ Dwa projekty: „Przedszkole początkiem drogi 
edukacyjnej dziecka” okres realizacji 15.08.2008-
28.02.2010 wartość projektu 100 000 zł  
i „Przedszkole szansą na udany start dzieci z Gminy 
Niwiska”, realizacja 01.08.2009 - 31.08.2012 
wartość projektu – 335 075 zł. 
 6/ Gmina Niwiska rozpoczęła od 01.10.2009r. do 
30.09.2010 r. realizację projektu pt.„Aktywizacja 
zawodowa kobiet z Gminy Niwiska” wartość 
projektu  307 552 zł. 
7/ realizacja programu PFRON „ Uczeń na wsi” rok 
2008/2009 – 40 000 zł, rok 2009/2010 – 76 000 zł. 
8/ "Radosna szkoła" w Gminie Niwiska – 
realizowany w Szkołach: Hucina, Siedlanka, Trześń 
– wartość po 3 x 6 tys. zł. =18 tys. zł. 
9/Punkt Konsultacyjny Poradnictwa 
Specjalistycznego przy GOPS działający od 
1.08.2009r. dotacja z MPiPS – 11 750 zł, 
10/ W ramach RPO projekt budowy kanalizacji 
sanitarnej w m. Hucina i Przyłęk w kwocie 3 792 
480,00 zł, dotacja z PROW na ODNOWĘ 
CENTRUM WSI; Niwiska, Siedlanka, Trześń, 
Kosowy i Przyłęk w kwocie; 800 tys. zł., dotację z 
EFRR w wysokości 558 192,79 zł. na remont 
budynku dworku w Niwiskach etap II  
11/ Gmina Niwiska w ramach działania 321 
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 
wiejskiej” realizować będzie projekt pod nazwą 
„Rozbudowa infrastruktury sanitarnej w Gminie 
Niwiska poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków  

w Trześni i budowę kanalizacji sanitarnej  
w miejscowościach Siedlanka i Kosowy Etap I”. 
Wartość całej inwestycji to 6.709.319,99 zł. 
Dofinansowanie z  PROW – 3 500 000 zł. 
12/ Gmina Niwiska przy współpracy  
z Podkarpackim Bankiem Żywności w Rzeszowie  
w ramach programu PEAD „Dostarczanie żywności 
dla najuboższej ludności UE” dostarczyła w roku 
2009 dla naszych mieszkańców (kwiecień, listopad) 
– 16 068 kg żywności dla 2400 osób 
13/ Realizacja projektu z dotacji Fundacji 
Wspomagania Wsi  w ramach  konkursu Pożyteczne 
wakacje 2009” (nasadzenia przy remizie OSP w 
Hucisku). 
14/ Realizacja przez GOPS programu z zakresu 
opieki nad dzieckiem i rodziną przy wsparciu  
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 
15/ Program - Świetlica socjoterapeutyczna  
w Hucisku realizacja od 01.12.2008r. do 
30.11.2009r. – dotacja z MIPS 12 000 zł. 

 

TURNIEJ  SOŁECTW   14 lutego 2010 r. 

GOKiB w Niwiskach zaprasza 14 lutego 2010r. na 
Turniej Sołectw Gminy Niwiska. Rozpoczęcie  
o godzinie 14:00 w sali gimnastycznej  
w Gimnazjum. Konkurencje: 

1. Przeciwdziałanie  nałogom  
2. Moda  na …. Śmieci  
3. Wycieczka  rowerowa  w mojej wsi  
4. Mamy talent w sołectwie  
5. Coś dla walentego  lub walentynki  … 
6. Recepta na miłość w 20 słowach 
7. Kojarzenia – rymowanki – owoce 
 
Zapraszamy sołectwa do wspólnej zabawy!!! 

 
 

 
OGŁOSZENIE  

 
Wójt Gminy Niwiska informuje, iż posiada do 
wynajęcia 2 lokale mieszkalne  usytuowane  
w budynku Szkoły Podstawowej w Niwiskach 
 o powierzchni 59,22 m2  i  47,72 m2. 
Zainteresowanych mieszkańców gminy prosimy 
 i składanie wniosków w biurze Urzędu Gminy 
 w terminie do 31 stycznia 2010 r. 

 
Kalendarze i Albumy Gminy Niwiska 

 
Informujemy, że w Gminnym Ośrodku Kultury 

i Biblioteki w Niwiskach są do nabycia 
Kalendarz Gminy Niwiska na 2010 rok 

w cenie 12 zł, a także Album Gminy Niwiska w cenie 
20 zł. 



 
„Przedszkole szansą na udany start dzieci z Gminy Niwiska” 

WNP-POKL.09.01.01-18-117/09 
 
 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych  

w systemie oświaty, 

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. 
 

Wizyta Świętego Mikołaja 
 

„Usi ądź z nami Mikołaju, pewnie się zmęczyłeś, 
aby nas odwiedzić dzisiaj, szmat drogi przebyłe.…” 

 
Takimi słowami w dniu 5 grudnia 2009 r. został przywitany przez przedszkolaków z Punktu 

Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłęku długo oczekiwany gość – Święty Mikołaj.  

W Szkole Podstawowej w Przyłęku zgromadzili się: przedszkolaki, uczniowie, nauczyciele oraz rodzice 

ze swoimi pociechami, które nie uczęszczają jeszcze do przedszkola. Na powitanie Mikołaja dzieci 

zaprezentowały wiersze i piosenki w języku polskim i angielskim. Potem nastąpiła chwila, na którą 

wszyscy z niecierpliwością czekali – rozdanie prezentów. Było dużo radości oraz wspólne pamiątkowe 

zdjęcia ze Świętym Mikołajem.  

 

Wspaniałą niespodzianką dla przedszkolaków był olbrzymi worek z zabawkami.  

Wszyscy z żalem pożegnali św. Mikołaja, zapraszając na drugi rok. Było to niezapomniane przeżycie dla 

małych i dużych dzieci. 

Składamy gorące podziękowania św. Mikołajowi, Pani Wójt Elżbiecie Wróbel, 

Przewodniczącemu Rady Gminy Wacławowi Pogodzie, Radzie Rodziców i nauczycielom za 

zorganizowanie i uświetnienie swoją obecnością tej uroczystości. 



                   
Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430, Tel: 017-2279002; e-mail: l.bernacki@niwiska.pl 

Projekt: „Aktywizacja zawodowa kobiet z Gminy Niwiska” 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt współfinansowany przez Uni ę Europejsk ą 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

„Aktywizacja zawodowa kobiet z Gminy Niwiska”  

WND-POKL.07.02.01-18-024/09 

  

Aby zachować równość szans kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy, Gmina Niwiska postanowiła 
realizować projekt skierowany tylko do kobiet. Pozwoli zmniejszyć to dysproporcje pomiędzy pracującymi 
mężczyznami a kobietami i wpłynie na zachowanie zasady równości płci. 

 Celem ogólnym projektu jest uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych 40 niepracujących 
kobiet korzystających z pomocy GOPS zamieszkujących na terenie Gminy Niwiska.  

W ramach projektu planuje się realizację: 

• indywidualnych spotkań doradczych dla kobiet z zakresu aktywizacji zawodowej w tym opracowanie 
Indywidualnych Planów Działania (IPD). Z doradztwa indywidualnego skorzysta 40 uczestniczek 
wyłonionych w procesie rekrutacji, która prowadzona będzie w Urzędzie Gminy Niwiska, 
 

• kursów zawodowych i szkoleń z przedsiębiorczości; w ramach realizacji IPD uczestniczek 
realizowane będą następujące kursy: 
 

- Kurs fryzjerski, 

- Kurs kucharza, 

- Kurs bukieciarstwa, 

- Kurs opiekunki osób starszych i dzieci. 

• pośrednictwa pracy, prowadzonego przez pośrednika pracy, którego głównym celem będzie pomoc 
uczestniczkom projektu w znalezieniu pracy.  

 

Dodatkowo wszystkie uczestniczki zostaną skierowane na kurs komputerowy. Uzupełnieniem szkoleń 
zawodowych będą warsztaty z zakresu integracji społecznej i aktywizacji zawodowej, zajęcia grupowe: 
aktywizujące i integracyjno- motywujące, doradztwo indywidualne.  

Ponadto beneficjentki otrzymają: 

− bezpłatny dojazd do miejsca szkolenia, 
− ubezpieczenie NNW, 
− pokrycie kosztów opieki nad osobami zależnymi. 

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do odwiedzenia Biura projektu w Urzędzie Gminy w 
Niwiskach, pokój nr 18, tel. 17 2279002 



                      
 

Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430, Tel: 017-2279002; e-mail: m.zielinska@niwiska.pl 

Projekt: „Zwiększenie zatrudnialności osób niepracujących z terenu Gminy Niwiska” 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt współfinansowany przez Uni ę Europejsk ą w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

„Zwiększenie zatrudnialności osób niepracujących z terenu Gminy Niwiska” 

WND-POKL.06.01.01-18-108/09 

Gmina Niwiska już po raz drugi rozpoczęła realizację projektu związanego z podniesieniem kwalifikacji 

zawodowych mieszkańców gminy. W realizowanym projekcie kładziemy nacisk na poznanie przez bezrobotne osoby 

własnych możliwości. Grupą docelową projektu są osoby zameldowane na terenie Gminy Niwiska, pozostające bez 

zatrudnienia, powyżej 18 roku życia.  

W ramach projektu będą prowadzone następujące zadania: 

1. Rekrutacja  

Rekrutacja prowadzona będzie w Urzędzie Gminy Niwiska. Pierwszy etap obejmował będzie rozmowę wstępną, mającą na 

celu zapoznanie z projektem. Następnie uczestnicy projektu poddani zostaną procesowi doboru podczas dwóch 

godzinnych sesji z doradcą zawodowym.  

2. Opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) oraz wsparcie psychologiczne. 

Celem tego działania jest przygotowanie dla osób uczestniczących w projekcie optymalnej ścieżki zawodowej 

uwzględniającej m.in. przekwalifikowanie, doskonalenie zawodowe, samozatrudnienie oraz nabycie umiejętności 

poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia. IPD przygotowany zostanie przez doradcę zawodowego i psychologa. 

3. Kursy zawodowe oraz staże dla BO projektu. 

Uczestnicy realizując swoje Indywidualne Plany Działań (IPD) skierowani zostaną na następujące kursy: 

� Kurs makijażu, 

� Kurs stylizacji paznokci, 

� Kurs bukieciarstwa, 

� Kurs operatora maszyn budowlanych i drogowych. 

Dodatkowo wszyscy uczestnicy projektu zostaną skierowani na kurs komputerowy (50h), a 5 osób po 

zakończeniu kursów zostanie skierowanych na 3-miesięczne staże. Uzupełnieniem szkoleń zawodowych będą: warsztaty z 

zakresu integracji społecznej  i aktywizacji zawodowej; zajęcia grupowe: aktywizujące i integracyjno-motywujące, 

doradztwo indywidualne. Celem działań aktywizujących jest wzbudzenie motywacji do podejmowania działań 

zmierzających do zatrudnienia lub samozatrudnienia. Uczestnikom zapewniony będzie poczęstunek, dodatek 

szkoleniowy, a także transport busem. 

4. Pośrednictwo pracy 

Zadanie ma na celu pomoc uczestnikom projektu w znalezieniu pracy. Realizowane będzie poprzez pośrednika 

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

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

zawodach, rynku pracy i możliwości kształcenia.  

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do Biura projektu w Urzędzie Gminy w Niwiskach, pokój 

nr 1. Tel. (017) 2279-002, (017) 2270-424. 


