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Zdrowych, pogodnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
Niech cieszą oczy kolorowe pisanki i wielkanocne baranki.
Niech nie zabraknie miłości i wiosennego nastroju .
Niechaj serca Wasze wypełnione będą pokojem i radością.
Wszystkim mieszkańcom Ŝyczą:
Ŝyczą
Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Pogoda

WÓJT GMINY NIWISKA
ogłasza konkurs na kandydatów na stanowiska
dyrektorów szkół: Gimnazjum Publicznego
w Niwiskach, Szkół Podstawowych w Niwiskach, Hucinie,
Siedlance i Hucisku.
1. Do konkursu moŜe przystąpić osoba, która spełnia
wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba
zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko
kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.
U. Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz. 1854).
2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny
zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz
z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub
placówki;
2) Ŝyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,
zawierający w szczególności informację o staŜu pracy
pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub staŜu pracy
dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego
lub dyplomowanego oraz dokumenty
potwierdzające
posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku
osoby będącej nauczycielem;

Wójt Gminy
ElŜbieta Wróbel

4) dyplom ukończenia studiów wyŜszych oraz dokumenty
potwierdzające posiadanie wymaganego staŜu pracy,
wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku
osoby nie będącej nauczycielem;
5) dyplom ukończenia studiów wyŜszych lub studiów
podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie
o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania
oświatą;
6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba
zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko
kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym;
8) oświadczenie, Ŝe kandydat nie był karany karą
dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), oraz nie
toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
9) oświadczenie, Ŝe kandydat nie był karany za przestępstwo
popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu
postępowanie karne;
10) oświadczenie, Ŝe kandydat nie był karany zakazem
pełnienia
funkcji
kierowniczych
związanych
dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa
w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów

publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114
z późn.zm.)
11) oświadczenie, Ŝe kandydat wyraŜa zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U.z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora.
3. Oferty naleŜy składać w zamkniętych kopertach
w sekretariacie Urzędu Gminy w Niwiskach, p.nr10 lub na
adres : 36-147 Niwiska 430.z podanym adresem zwrotnym
i dopiskiem "Konkurs".
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez
Wójta Gminy Niwiska.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania
konkursowego
kandydaci
zostaną
powiadomieni
indywidualnie.
Uwaga!
W/w ogłoszenie ukazało się w prasie w dniu 20 marca
2007r., w związku, z czym termin składania ofert upływa
w dniu 3 kwietnia br. o godz. 15.30.
Szczegółowe informacje moŜna otrzymać w Urzędzie
Gminy w pokoju nr 16 lub telefonicznie /017/ 2279-036 i
/017/ 2279-020 wewn.36.
M. Strzępa

WÓJT GMINY NIWISKA
Zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców gminy
i okolic jak równieŜ pozostałych osób mogących przyczynić
się
do
powstania
folderu
informacyjnego
o przekazywanie, dzielenie się informacjami o rysach
historycznych, kulturowych dostarczanie starych fotografii,
map, przedmiotów, itp. jak równieŜ innych ciekawych
materiałów związanych z terenem gminy Niwiska. Wszystkie
zgromadzone w ten sposób informacje oraz pozostałe
materiały zostaną wykorzystane w folderze informacyjnym o
Gminie
Niwiska
i
okolicach.
Dzięki Państwa pomocy wspólnymi siłami ocalimy od
zapomnienia te elementy z dziejów tych terenów oraz
zainteresujemy nimi wszystkie osoby, do których powyŜszy
folder dotrze. Serdecznie dziękuję i zapraszam do
współpracy.

Ostatni rok waŜności "zielonych"
dowodów osobistych
W tym roku mija ostatecznie termin wymiany starych
"zielonych" dowodów osobistych. Po 31.12.2007r. wszystkie
stare dowody tracą swoją waŜność.Ze strony urzędu
w przypadku nie wymienienia dowodu nie spotka nas Ŝadna
kara, jednak podczas posługiwania się starym dowodem
w czasie róŜnych czynności cywilno-prawnych moŜemy
zostać odesłani "z kwitkiem" ze względu na posiadanie
niewaŜnego dokumentu toŜsamości.

Świadczenia rodzinne w UE
Jeśli pracujesz w jakimkolwiek kraju Unii Europejskiej,
moŜesz tam starać się o pomoc dla swojej rodziny.
Osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne w kraju UE
moŜe je otrzymać tylko wtedy, jeŜeli wykonuje tam pracę
legalną:
- jest zatrudniona,
- jest tzw. pracownikiem najemnym,
- prowadzi działalność gospodarczą (handlową, zawodową).
Dzięki zasadom koordynacji twoja rodzina otrzyma pomoc
bez względu na to, w jakim kraju UE ty przybywasz,
a w jakim oni. Ubiegając się o świadczenia rodzinne za
granicą, naleŜy spełnić wymagania, jakie nakładają przepisy
państwa, w którym jest się ubezpieczonym. KaŜdy kraj UE
indywidualnie ustala zasady przyznawania i określania
wysokości świadczeń rodzinnych.
Informacji w powyŜszej sprawie udziela:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
Oddział: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Ul. Hetmańska 120; pok. 313, III piętro
Tel.17/747-06-00
Niezbędne Formularze:
Dla świadczeń rodzinnych stosowane są formularze unijne:
 E 401 - zaświadczenie dotyczące członków rodziny,
potrzebne wtedy, gdy mieszkają w innym kraju niŜ
osoba składająca wniosek. Powinien być składany
i aktualizowany raz w roku.
 E 411 - prośba o informacje dotyczące uprawnienia do
świadczeń rodzinnych w państwach, w których
mieszkają członkowie rodziny.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej
www.gmina.niwiska.pl
Ilona Haptaś

Pamiątki to skarb
W związku z obchodami LATA U HUPKI Stowarzyszenie
LASOVIA i GOK i B przygotowują wystawę pamiątek
związanych z Ŝyciem i działalnością Jana Hupki . Dlatego teŜ
zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców Gminy
Niwiska o pomoc w zebraniu materiałów, mogących
rozbudować ekspozycję i uatrakcyjnić wystawę pt. „ śycie
i działalność Jana Hupki”. Tym samym zwracamy się do
mieszkańców o
przejrzenie
domowych
archiwów
i udostępnienie pamiątek, poszukujemy wszystkiego, co
mogłoby przybliŜyć realia tamtych czasów i zdarzeń: mebli,
rzeczy osobistych, przedmiotów codziennego uŜytku,
narzędzi pracy, a takŜe innych pamiątek: portretów,
fotografii,
dokumentów
róŜnego
rodzaju
itd,.
Zaprezentowane na wystawie przedmioty zostaną opisane
z zaznaczeniem, czyją własność stanowią i zwrócone po
zakończeniu ekspozycji.
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Honorowy Obywatel Gminy Niwiska

i telewizyjne, wydanie płyty i kasety z własnymi
wykonaniami tradycyjnych utworów. Kapela Władysława
Pogody jest jedną z najpopularniejszych kapel na terenie
województwa podkarpackiego. Pierwsze próby stworzenia
zespołu podjął Władysław Pogoda w latach 1960-1965.
W pierwszym składzie występowali z nim Jan KsiąŜek, Jan
Durak, Franciszek Babiarz. Po 3 latach przerwy, w roku 1968
kapela wznawia działalność pod patronatem Powiatowego
Domu Kultury w Kolbuszowej. Skład kapeli ciągle się
zmieniał, niezmiennie grał w niej Władysław Pogoda.
Obecnie kapela ludowa występuje w składzie: Jarosław
Mazur – basy, Jerzy Wrona – klarnet, Ryszard Wrona
– akordeon, Stanisław Rudny - trąbka ,Czesława Cyran
i Teresa Pruchnik – solistki .

Rada Gminy Niwiska Uchwałą nr V/26/07 z dnia 20 lutego
2007r. jako wyraz szczególnego uznania zasług dla kultury
i promocji Gminy Niwiska nadała Panu Władysławowi
Pogodzie tytuł Honorowego Obywatela Gminy Niwiska.

o zmianach budŜetu gminy na 2007 rok
Rada Gminy Niwiska wprowadziła zmiany do budŜetu
między innymi zwiększono wydatki:
- pomoc dla Powiatu Kolbuszowskiego na opracowanie
dokumentacji na wykonanie chodnika przy drodze
powiatowej Niwiska Koniec o kwotę 10.000,00 zł.,

INFORMACJA

- wykonanie trybun na stadionie sportowym przy szkole
podstawowej i gimnazjum w Niwiskach o kwotę 50.000,00
zł.,
- wykonanie ogrodzenia przy stadionie sportowym
w Hucinie o kwotę 2.000,00 zł.,
- opracowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnej
w Siedlance o kwotę 1.000,00 zł.,

Władysław Pogoda urodził się w 1920 roku we wsi Hucina.
Jego ojciec nie był zachwycony tym, Ŝe syn zaczyna
wykazywać zainteresowanie muzyką. Ale właśnie
umiejętność gry na skrzypcach pozwoliła Władysławowi
Pogodzie przeŜyć okres II Wojny światowej, kiedy jako
kilkunastoletni chłopiec został wywieziony na przymusowe
roboty do Niemiec. Jego pracodawczyni nazywana przez
Pana Pogodę baorką nie czyniła mu trudności
w muzykowaniu wieczorami w soboty i niedziele. Pozwalała
mu nawet od czasu do czasu zagrać na własnych, lepszych
skrzypcach. Po wyzwoleniu wrócił w rodzinne strony i zaczął
grać w róŜnych zespołach w Kolbuszowej i w okolicach.
Przez wiele lat współpracował z Miejskim Domem Kultury
w Kolbuszowej. Jest wyróŜniającą się osobowością wśród
wielkich muzyków - samouków. Zdobył wiele nagród,
w tym równieŜ nagrodę im. Oskara Kolberga (1996).
Władysław Pogoda juŜ jako kilkuletni chłopiec samodzielnie
tworzył instrumenty muzyczne i uczył się gry u okolicznych
muzykantów. Swoją pierwszą kapelę weselną stworzył mając
16 lat. Muzyka przenika całe jego Ŝycie. Od 1968 roku jest
członkiem,
a
od
1990
kierownikiem,
zespołu
popularyzującego folklor rejonu lasowiackiego. Sam gra
w nim na skrzypcach i śpiewa. Kapela zdobyła wiele
wyróŜnień na przeglądach i konkursach kapel ludowych, m.
in. była kilkakrotnie nagradzana na Ogólnopolskim Festiwalu
Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu jest laureatem
nagrody im Oskara Kolberga. Kapela ma na swoim koncie
wiele występów w kraju i za granicą, liczne nagrania radiowe

- opracowanie dokumentacji powykonawczej budowy sieci
kanalizacyjnej w Trześni o kwotę 2.500,00 zł.,
- budowa sieci kanalizacyjnej w Niwiskach ( 3 przyłącza)
o kwotę 3.000,00 zł.,
- opracowanie projektu budowlano - wykonawczego
kanalizacji sanitarnej w Kosowach II etap (Centrum,
Ługnica, Góra Kosowska) o kwotę 40.000,00 zł.,
- budowa oświetlenia ulicznego w Przyłęku o kwotę
10.000,00 zł.,
- opracowanie dokumentacji na rozbudowę oczyszczalni
ścieków w Trześni o kwotę 20.000,00 zł.,
- opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę sieci
kanalizacyjnej Sielanka - Kosowy o kwotę 31.262,00 zł.,
- zakup działki pod przepompownię oraz drogi dojazdowej
do przepompowni (Trześń) o kwotę 6.000,00 zł.,
- zakup okien do remizy OSP w Kosowach o kwotę 3.000,00 zł.,
- partycypacja w kosztach realizacji programu na rzecz
Banku śywności w wysokości do 4% wartości przekazanej
Ŝywności z terenu gminy Niwiska o kwotę 6.000,00 zł.,
- opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę boiska
szkolnego w Niwiskach ze sztuczną nawierzchnią
w ramach realizacji programu „Blisko boiska” o kwotę
3.000,00zł.,
- zakup samochodu dla OSP Leszcze o kwotę 2.000,00 zł.,
- zakup dmuchawy spalinowej do śniegu (do odśnieŜania
chodników) o kwotę 5.000,00zł
- wykonanie łazienki dla niepełnosprawnych w Szkole
Podstawowej w Przyłęku 5.242,00 zł
Skarbnik Gminy
Jolanta Łagowska

3

W Gminie Niwiska zakończono wybory Sołtysów i Rad Sołeckich.
Wyniki w poszczególnych miejscowościach są następujące:

1. Niwiska

6. Hucisko

Sołtys Krupa Andrzej

Sołtys Warunek Stanisław

Skład Rady Sołeckiej

Skład Rady Sołeckiej

•
•
•
•
•

Białek Emilian
Grabiec Maria
Pleban Maria
Zasowski Józef
śądło Stanisław

•
•
•
•
•

DłuŜeń Danuta
Gruszka Sławomir
Majka Jan
Saj Halina
śądło Adam

2. Siedlanka

7. Przyłęk

Sołtys Rutkowska Małgorzata

Sołtys Baran GraŜyna

Skład Rady Sołeckiej

Skład Rady Sołeckiej

•
•
•
•
•

Chmielowiec Genowefa
Komaniecka Alina
Krupa Kazimierz
Łakomy Tadeusz
Marzec Józef

•
•
•
•
•

Chlebowski Stanisław
Sączawa Stanisław
Chodór Renata
Strzępka Krzysztof
Ludwikowski Marek

3. Kosowy

8. Trześń

Sołtys Rzemień Stanisław

Sołtys Piechota Czesław

Skład Rady Sołeckiej

Skład Rady Sołeckiej

•
•
•
•
•

Posłuszna ElŜbieta
Rzeszutek Edward
Urban Zbigniew
WraŜeń Edward
Zieliński Bronisław

•
•
•
•
•

Bajor Tadeusz
Brzyszcz Jan
Łakomy Krzysztof
Cudecki Marian
Nawalany Jan

4. Hucina

9. Leszcze

Sołtys Orzechowski Janusz

Sołtys Wilk Stanisław

Skład Rady Sołeckiej

Skład Rady Sołeckiej

•
•
•
•
•

Chlebowski Adam
Mokrzycki Ryszard
Micek Leszek
Skowron Leszek
Strzępka Roman

•
•
•
•
•

Boroń Stanisław
Kiwak Urszula
Świder Adam
Wiktor Zofia
śądło Józef

5. Zapole
Sołtys Serafin Jan
Skład Rady Sołeckiej
•
•
•
•
•

Kosiński Zbigniew
Ofiara Andrzej
Safin Józef
Surowiec Maksymilian
Węgrzyn Jan

W z wią zk u z za k o ńc ze niem k a d en cj i So ł ty só w
sk ła d a m y:
J a ni ni e
Be r na ck ie j,
Ad a m o wi
C hleb o w sk iem u, Ry s za r d o wi Ko za k o w i, Em ilo wi
P iec ho c ie, S tef a no wi U rb a n i J a no wi K wa ś nik ,
po d zięk o wa ni e za d ł ug o let nią p ra cę na r ze c z
ro zwo j u ws i i Gm i ny Ni wi sk a .
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Frekwencja na zebraniach wiejskich:

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Miejscowość
Niwiska
Siedlanka
Kosowy
Hucina
Zapole
Hucisko
Przyłęk
Trześń
Leszcze
Razem w Gminie

Liczba osób
Liczba osób
uprawnionych uczestniczących Frekwencja
w zebraniu
1154
89
7,71%
513
66
12,86%
601
81
13,47%
327
69
21,10%
231
35
15,15%
336
80
23,80%
512
150
29,29%
519
55
10,59%
204
66
32,4%
4397
sporządziła: Małgorzata Łagowska

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Niwiskach
zaprasza dzieci i młodzieŜ w dniu 3.04.2007r. (wtorek) godz. 1400
na zajęcia literacko – plastyczne

pt. „Tradycje wielkanocne”
oraz malowanie pisanek.

A jednak zostanie!!
2007-03-22
Dziś rano bociany pojawiły się na nowym gnieździe.
Przypomnijmy, Ŝe w miesiącu lutym bieŜącego roku obok
posesji Państwa Bryk w miejscowości Niwiska postawiano
nową platformę z gniazdem. Poprzednie gniazdo ze
względów bezpieczeństwa zostało usunięte z komina
budynku. Od tego czasu mieszkańcy Niwisk zastanawiali się,
czy bociany powrócą i osiedlą się na nowym gnieździe.
Mimo róŜnych głosów mieszkańców udało się. Bociany nie
tylko usiadły na nowym gnieździe, ale równieŜ zaczęły
budować gniazdo znosząc gałązki z pobliskiego parku. Pan
Jan Bryk, u którego przez ćwierć wieku, co roku na kominie
pojawiały się bociany jest szczęśliwy - nadal będzie je miał w
zasięgu wzroku. Ingerencja człowieka w naturę nie zawsze
przynosi oczekiwany rezultat nam się udało i musimy być z
tego dumni. Warto równieŜ zauwaŜyć, Ŝe przylot bocianów
zbiegł się z rozpoczęciem kalendarzowej wiosny.
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Harmonogram wywozu odpadów z terenu gminy na 2007r
Pojemniki
Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Niwiska

25/26

20/21

22/23

19/20

Kosowy

19

22

26

Przyłęk

29

26

Hucina

24

Siedlanka

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

23/24

21/22

23/24

23/24

20/21

23/24

22/23

19/20

24

25

25

25

27

24

25

26

21

28

26

29

27

27

29

26

29

28

27

23

27

25

28

26

26

28

25

26

27

24

30

27

29

27

30

28

30

30

27

30

29

28

Trześń

31

28

30

30

31

29

31

31

28

31

30

31

Zapole
Hucisko

2

1

1

2

2

1

2

1

3

1

2

3

Leszcze

3

2

2

3

4

4

3

2

4

2

5

4

Zbiórka selektywna

Zbiórka wielkogabarytowa
Marzec

Sierpień

Niwiska

5/6

23/24

21

Kosowy

7

27

25

24

Hucina

8

28

27

26

27

Przyłęk

9

29

30

30

27

28

Siedlanka

12

30

30

31

31

28

31

Trześń

13

31

Zapole
Hucisko

1

2

2

3

3

Zapole
Hucisko

14

1

Leszcze

2

4

3

4

4

Leszcze

15

2

Marzec

Maj

Lipiec

Wrzesień

Grudzień

Niwiska

22/23

23/24

23/24

20/21

19/20

Kosowy

26

25

25

24

Hucina

27

28

26

Przyłęk

28

29

Siedlanka

29

Trześń

PRZYPOMINANMY O WIOSENNYCH PORZĄDKACH !!

Wiosna w kwietniu zbudziła się z rana,
Wyszła wprawdzie troszeczkę zaspana,
Lecz zajrzała we wszystkie zakątki:
- Zaczynamy wiosenne porządki.
Skoczył wietrzyk zamaszyście,
Pookurzał mchy i liście.
Z bocznych dróŜek, z polnych ścieŜek
Powymiatał brudny śnieŜek.
Krasnoludki wiadra niosą,
Myją ziemię ranną rosą.
Chmury, płynąc po błękicie,
Urządziły wielkie mycie,

A obłoki miękką szmatką
Polerują słońce gładko,
AŜ się dziwią wszystkie dzieci,
śe tak w niebie ładnie świeci.
Bocian w górę poszybował,
Tęczę barwnie wymalował,
A Ŝurawie i skowronki
Posypały kwieciem łąki,
Posypały klomby, grządki
I skończyły się porządki.
Jan Brzechwa

6
Biuletyn zredagowali:: Małgorzata Tetlak , Piotr Łoboda pracownicy GOKIB w Niwiskach

