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Niech radosne spotkanie z Chrystusem 
Zmartwychwstałym sprawi, abyśmy 

otrzymanym darem miłości dzielili się ze 
wszystkimi, którzy go najbardziej potrzebują, 

a dobro miedzy ludźmi  
i sprawiedliwość zagościły w naszej 

Ojczyźnie. 
Na radosny czas Świąt Wielkanocnych 
składam Mieszkańcom Gminy Niwiska 

Ŝyczenia Wszelkich Łask BoŜych, płynących 
od Chrystusa Zmartwychwstałego, pokoju 

serca i wszelkiej pomyślności. 
 

Zbigniew Chmielowiec 
Poseł na Sejm RP 
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Mieszkańcom i Gościom Gminy Niwiska, 
 z okazji nadchodzących Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego,  

Ŝyczymy radosnej nadziei, 
 uśmiechu i wiary na dziś i na jutro, 

dni wspólnie spędzonych z kochającą rodziną, 
pełnych pokoju i zgody.  

 
Wesołego Alleluja!  
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GMINNY KONKURS PIOSENKI 
DZIECI ĘCEJ „Śpiewać każdy może” 

  
    
 
 
 

 
"Jedną z najbardziej popularnych wśród dzieci  
i młodzieży form działalności artystycznej jest 
niewątpliwie piosenka. Mamy nadzieję,  
że zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli nie 
zabraknie entuzjastów dobrej muzyki i śpiewu,  
co pozwoli nam spotkać się w szerokim gronie.  
 

Zachęcamy, więc serdecznie do współzawodnictwa 
uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Niwiska. 
Jesteśmy przekonani, że udział w konkursie będzie dla 
Was wielką przygodą, możliwością zdobycia nowych 
doświadczeń oraz poznania ciekawych ludzi."  
- Komitet organizacyjny. 
 

Organizatorzy przewidują NIESPODZIANKI oraz 
pyszny polski żurek i inne specjały!  
Dodatkowe informacje będą udzielane pod numerem 
telefonu – SP w Kosowach: 17 2278164. 
 
 

Nabór do przedszkola 
 

Gmina Niwiska informuje, że trwa nabór dzieci do 
przedszkoli na terenie Gminy Niwiska na rok 
2010/2011: 
1. Niepubliczny punkt przedszkolny „A–B–C 1–2–3” w 

Trześni. Kontakt - Monika Mierzejowska  
tel. 728 845 214  

2. Punkt Przedszkolny w Przyłęku. Kontakt – dyr.  SP 
Przyłęk Joanna Trelka tel. 17 2278 270 lub 
Sekretariat UG Niwiska tel. 17 2279 704 

3. Niepubliczne Przedszkole w Hucinie  
Kontakt Agnieszka Toś – tel. 785 241 447 lub 
Sekretariat UG tel. 17 2279 704 

Karty zgłoszenia dostępne są w poszczególnych 
placówkach i na stronie internetowej www.niwiska.pl 
w zakładce Aktualności. 
 

Gmina pięknieje 
 

 W ramach działań objętych Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, których 
beneficjentem była Gmina Niwiska, zrealizowano  
wroku 2009 operację p.n. „Budowa i przebudowa 
infrastruktury o szczególnym znaczeniu dla 
zaspokojenia potrzeb mieszkańców, infrastruktury 
sportowej oraz społeczno kulturalnej  
w miejscowościach Kosowy, Przyłęk, Siedlanka, 
Trześń i Niwiska w Gminie Niwiska”, którą objęta 
została: 
1) Przebudowa i nadbudowa, wymiana stolarki 
okiennej oraz przebudowa instalacji gazowej oraz 
budowa instalacji c.o. w budynku remizy OSP  
w Kosowach. 

2) Budowa chodnika w Przyłęku 
3) Wymiana okien i drzwi oraz zakup nagłośnienia dla 
świetlicy wiejskiej znajdującej się w budynku remizy 
OSP Sielanka 
4) Budowa trybun przy boisku sportowym w Trześni 
5) Remont szatni przy boisku sportowym w Trześni 
6)Budowa parkingu na samochody osobowe przy 
Urzędzie Gminy w Niwiskach 
7) Remont świetlicy wiejskiej w remizie OSP  
w Niwiskach.  

Całkowita wartość projektu: 663 338,67 zł 
Środki w ramach EFRROW: 407 307,00 zł 
 
Gminny Konkurs na Palmę Wielkanocną 

rozstrzygniety! 
 

 
 

W dniu 25 marca w SP Niwiska im. Królowej Jadwigi 
w Niwiskach został rozstrzygnięty Gminny Konkurs na 
Palmę Wielkanocną organizowany przez SP i GP 
Niwiska. Na drugą edycję konkursu wpłynęło 34 palmy 
ze szkół podstawowych w: Niwiskach, Trześni, 
Huciska, Huciny, Siedlanki i Przyłęka oraz z GP 
Niwisk. Komisja w składzie: Dorota Bryk, Sylwia 
Opalińska-Starzec i Agnieszka Skiba miały bardzo 
trudne zadanie, wszystkie palmy zostały wykonane na 
bardzo wysokim poziomie estetycznym i artystycznym. 
W kategorii szkół podstawowych nagrodzeni zostali : 
 I nagrodę Patrycja Węglarz z SP Hucisko, II nagroda:  
Alinia Partyka(SP Przyłęk) i Paweł Stachura(SP 
Niwiska); III nagrody: Patryk Branas (SP Trześń)  i 
Natalia Komaniecka (SP Siedlanka); wśród uczniów 
Gimnazjum I nagrodę zdobyła Anna Świątek z kl. I a  
Wyróżniono palmy: Marcina Potępy (GP Niwiska), 
Bartłomieja Białka (SP Hucisko), Karoliny Wąsik (SP 
Siedlanka) i Huberta Mazura (SP Trześń) Pozostali 
uczestnicy konkursu otrzymali nagrody za udział w 
konkursie. Uroczyste rozdanie nagród odbyło się 26 
marca w budynku SP i GP w Niwiskach  podczas 
akademi z okazji Świąt Wielkanocy. Organizatorzy i 
nagrodzeni serdecznie dziękują sponsorowi nagród – 
Elżbiecie Wróbel - Wójtowi Gminy Niwiska. 
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 Biuletyn zredagował, Piotr Łoboda pracownik GOKIB w Niwiskach     

 

 
Turniej Kobiet w piłce siatkowej 

 

W dniu 25.04.2010r. w niedzielę  
o godz. 1300 na sali gimnastycznej 
Gimnazjum Publicznego im. Św. 
Królowej Jadwigi w Niwiskach 
odbędzie się „Turniej kobiet w piłce 
siatkowej”.  

UWAGA: Zobaczymy mecz pokazowy pomiędzy 
zwycięską drużyną a drużyną dziewcząt z gimnazjum 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!! 
 
Pomoc rolnikom w wypełnianiu wniosków  

do ARiMR 
 

Pomoc przy wypełnianiu wniosków o przyznanie 
płatności obszarowych na 2010 rok oferuje rolnikom 
gminny punkt informacyjny, mieszczący się, jak co 
roku w Urzędzie Gminy w Niwiskach, pok. Nr 1 
Wypełniony wniosek wraz z materiałem graficznym 
trzeba będzie złożyć w biurze powiatowym ARiMR 
albo przesłać pocztą, w terminie od 15 marca do 17 
maja 2010 r. Jeśli wniosek złożony zostanie po 17 maja 
2010 r. – ale nie później niż do dnia 11 czerwca 2010 r. 
za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowane będą 
zmniejszenia należnej rolnikowi kwoty płatności o 1%.  
 
 

Właściciele i opiekunowie psów!!! 
 

,,Wasza nieodpowiedzialność może w każdej chwili 
zmienić się w strach i cierpienie dzieci”. 
Wójt Gminy Niwiska przypomina mieszkańcom, że 
zgodnie z § 15 Uchwały Nr XXXII/223/2005 Rady 
Gminy Niwiska z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Niwiska właściciele i opiekunowie zwierząt 
domowych m.in., zobowiązani są do sprawowania nad 
nimi właściwej opieki, tak aby zwierzęta nie stwarzały 
zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Zwierzę powinno 
być należycie uwiązane lub znajdować się w 
pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym 
uniemożliwiającym samodzielne wydostanie się 
zwierzęcia. Osoby, które nie wykonują określonych w 
niniejszym Regulaminie obowiązków podlegają 
odpowiedzialności karnej. Postępowanie  
w powyższych sprawach toczy się według przepisów 
Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. 
 
 

Eliminacje zakończone 
 

Zakończono eliminacje gminne XII edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci  
i młodzieży gimnazjalnej pod hasłem: "Wiatr, 
wypadek, ogień, woda - strażak zawsze rękę poda".  
Celem konkursu było zainteresowanie dzieci  
i młodzieży tematem bezpieczeństwa, rozwijanie 
świadomości występowania różnego rodzaju zagrożeń, 
umiejętności ich unikania oraz radzenia sobie  

w sytuacji zagrożenia. Na konkurs wpłynęło 31 prac  
w ramach 3 grup wiekowych złożonych przez 3 szkoły. 

Wyłonione prace na szczeblu gminnym: 
Marcin Potępa - GP Niwiska, Piotr Sasor - SP 
Przyłek, Alina Partyka - SP Przyłęk, Amanda Wilk 
- SP Siedlanka, Patrycja Zielińska - SP Sielanka 
 

 
 

Konkurs strażacki  
”Młodzie ż zapobiega pożarom”  

 

W dniu 23 marca w Gimnazjum Publicznym im.  
Św. Królowej Jadwigi w Niwiskach odbyły się gminne 
eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej pod hasłem „Młodzie ż zapobiega 
pożarom”.   

W wyniku rozgrywek finałowych klasyfikacja 
przedstawia się następująco: 
I grupa - szkoły podstawowe  
1. Jarosław Sukiennik – SP w Siedlance 
2. Sylwia Hanych – SP w Kosowach 
3. Kamil Rachwał – SP w Przyłęk 
II grupa – gimnazja  
1. Małgorzata Krutys – GP w Niwiskach 
2. Rafał Zając - GP w Niwiskach 
3. Diana Komaniecka – GP w Niwiskach 
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy  
i atrakcyjne nagrody rzeczowe, których fundatorem był 
Wójt Gminy Niwiska Elżbieta Wróbel i PZU 
Kolbuszowej.  

 

 



                                     
„Czas na aktywno ść w Gminie Niwiska” 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

    

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niwiskach informuje że od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. podobnie jak 
w roku ubiegłym rozpoczął realizację projektu systemowego 

pt. „Czas na aktywność w Gminie Niwiska”. 
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 

integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 
 

Proces rekrutacji trwał od 01.01.2010r. do 28.02.2010r.  
 

Projekt przewidywał następujące kryteria rekrutacji: 
 

Beneficjent Ostateczny to: 
-osoby bezrobotne, 
- osoby zamieszkałe na terenie Gminy Niwiska, 
- osoby będące w wieku aktywności zawodowej – powyżej 20 roku życia, 
- osoby długotrwale korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, 
- osoby nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi bądź osobami zależnymi. 
Podstawowym wskaźnikiem zakwalifikowania się do uczestnictwa w projekcie jest długotrwałe korzystanie z pomocy 
społecznej tj. powyżej 12 m-cy. 
Na podstawie w/w kryteriów w oparciu o analizę wywiadów środowiskowych wyłoniono 16 osób (B.O.), korzystających 
długotrwale z pomocy społecznej, które zadeklarowały swój udział w projekcie. 
 

W ramach Projektu realizowane będą następujące formy wsparcia: 
 

- Trening kompetencji i umiejętności społecznych, którym zostaną objęci wszyscy uczestnicy projektu, (czas trwania -  
32 h). Będzie on obejmował naukę umiejętności komunikacji interpersonalnej, trening asertywności, umiejętności 
społeczne (rozwiązywanie konfliktów, konstruktywna krytyka, wyrażanie opinii). 
- Trening kompetencji podstawowych, (czas trwania 24  h), wezmą w nim udział wszyscy B.O.,  ma na celu wsparcie 
Uczestników Projektu poprzez dostarczenie im wiedzy niezbędnej nie tylko w życiu zawodowym, ale również przydatnej 
w życiu codziennym oraz dla załatwienia spraw prywatnych związanych z koniecznością kontaktów z różnorakimi 
instytucjami. Zaplanowano zajęcia z zakresu organizacji i planowania, trening budżetu domowego, przygotowania pism 
urzędowych i prawo, na co dzień. 
- Grupa wsparcia, (czas trwania 18 h), weźmie w niej udział 10 B.O. Zajęcia grupy pozwolą na integrację B.O, lepsze 
poznanie się, naukę funkcjonowania w grupie, a także naukę odpowiedzialności za grupę oraz oderwanie od codzienności. 
Zastosowanie tej formy wsparcia dostarczy także spostrzeżeń dotyczących sfery mobilności i preferowanych zachowań „ 
poza godzinami pracy”. Zajęcia grupowe przygotują do intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy, 
przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, pisania C.V., podania o pracę. 
- Szkolenia zawodowe, w zawodzie operator  koparko –ładowarki             dla 6 B.O. – 202h. 
- Prace społecznie użyteczne, prace na rzecz Gminy Niwiska                     dla 10 B.O. – 200 h. 
- Kurs podstaw obsługi komputera,                                                              dla 10 B.O. –   44 h. 
- Wsparcie dodatkowe: zasiłki celowe dla uczestników szkoleń, materiały szkoleniowe, wyżywienie podczas szkoleń ( dla 
16 B.O. ). 
 

WSZYSTKIE FORMY WSPARCIA OFEROWANE W RAMACH PROJEKT U SĄ BEZPŁATNE  
Informacje na temat realizacji projektu ( w tym planowanych terminach szkoleń) można uzyskać pod adresem:  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niwiskach  
Niwiska 430, pokój nr 7 
36-147 Niwiska 
Tel: 17-2279342  
Fax: 17-2279342 
www.aktywniniwiska.pl   
e-mail: gops@gmina.niwiska.pl  


