
 

 

 
 

Uroczystość Święta Niepodległości Polski 
 

W Kościele Parafialnym w Niwiskach w dniu  
11 listopada 2007r. o godz. 11-tej odprawiona została 
uroczysta Msza Święta z procesją na cmentarz  
i modlitwą za poległych za Ojczyznę. Przed mszą  
o godz. 10.30 odbył się występ wokalno - muzyczny 
przypominający rocznicę uzyskania przez Polskę 
niepodległości. Występ przygotowała młodzieŜ  
z Gimnazjum Publicznego w Niwiskach. 
  

 
 

UWAGA!  
NIEPUBLICZNE PRZEDSZOLE NA 

TERENIE GMINY NIWISKA  
 
   
"Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, 
nauczyłem się w przedszkolu - o tym jak Ŝyć, co robić, 
jak postępować i współŜyć z innymi, patrzeć, odczuwać, 
myśleć, marzyć i wyobraŜać sobie lepszy świat"  
              Robert Fulghum  
 
Wójt Gminy Niwiska oferuje pomoc osobom 
przedsiębiorczym (bezrobotnym) w utworzeniu 
PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO  na terenie 
Gminy Niwiska. Ofertę kieruję do zainteresowanych 
poprzez uŜyczenie pomieszczeń: w budynkach Szkół 
Podstawowych : Trześń, Hucina, Leszcze i Przyłęk.  
Dodatkowo miejscowość, w której zostanie otwarte 
niepubliczne przedszkole zostanie wyposaŜona w roku 
2008 w plac zabaw dla dzieci. 
Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie 
pisemnych ofert w Sekretariacie Urzędu Gminy do dnia 
30 listopada 2007r. 

 

 
 
 

 
 

INFORMACJA  
dotycząca wprowadzenia waŜniejszych zmian  
do budŜetu gminy na 2007 rok na sesji Rady 
Gminy Niwiska w dniu 22 października 2007 

roku. 
 
Wydatki: 
 

Zwiększono wydatki na następujące zadania, m. in.: 
- zakup samochodu dla OSP w Kosowach o kwotę  
30 300,00 zł., 
- bieŜące remonty dróg gminnych o kwotę 26 300,00 zł., 
- wykonanie monitoringu w Gimnazjum Publicznym  
w Niwiskach – 1 600,00 zł., 
- remont remizy OSP w Hucinie o kwotę 9 000,00 zł., 
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego 
sieci kanalizacji sanitarnej dla przysiółka Okręglica  
o kwotę 30 000,00 zł., 
- na bieŜące utrzymanie szkół podstawowych o łączną 
kwotę 72 665,00 zł. 
 

Ogólnopolski Program Profilaktyki Raka 
Szyjki Macicy 
 
Dnia 9 listopada w Gminny Ośrodku Kultury i Biblioteki 
w Niwiskach odbyło się szkolenie poprowadzonę przez 
dr n. med. Joannę Kądziołkę na temat profilaktyki raka 
szyjki macicy, na który przyszło 60 kobiet z terenu 
naszej gminy. 
Kobieta moŜe w sposób perfekcyjny kontrolować stan 
swojego zdrowia i wykryć w oparciu  
o badania sytuację w swoim organizmie, kiedy 
rozpoczyna się proces chorobowy. Jest to proces zmian 
na etapie bardzo wczesne jeszcze przedinwazyjnym  
w konsekwencji tego leczenie jest na etapie 
nieokaleczającym kobietę pozostawia wszelkie funkcje 
w nienaruszonej postaci oraz daje gwarancję wyleczenia 
w 100%. 
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W Polsce – codziennie 5 kobiet umiera na raka szyjki 
macicy. 
Wymaz cytologiczny jest badaniem prostym i trwa 
zaledwie kilka minut wcześnie wykryty rak szyjki 
macicy jest całkowicie uleczalny. 
„Najwy Ŝsza pora, by kobiety w Polsce Przełamały 
wstyd związany z wizytą u ginekologa. Zmiana 
takiego nastawienia moŜe uratować Ŝycie” 
 
 

Samochód poŜarniczy dla OSP Kosowy 
   
Gmina Niwiska zakupiła dla Ochotniczej StraŜy 
PoŜarnej w Kosowach samochód poŜarniczy marki 
STEYER 690 z kabiną dla 7 osób, zbiornikiem 
wody 1200l, zbiornikiem na środek pianotwórczy 
220l i autopompa Rosenbauer 2000l/min. 
Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Kosowach miała  
w chwili obecnej w dyspozycji samochód 
poŜarniczy typu śuk o 35-cio letnim okresie 
uŜytkowania nie kwalifikował się do dalszej 
eksploatacji, co nie pozwalało na uczestnictwo  
i prawidłowe prowadzenie akcji poŜarniczych przez 
członków OSP Kosowy.  
Nowo zakupiony samochód poŜarniczy zwiększy 
sprawność techniczną jednostki oraz umoŜliwi 
sprawniejsze i prawidłowe przeprowadzanie akcji 
ratowniczych.  

 

 
 

ROLNICY MOG Ą UBIEGAĆ SIĘ O 
FUNDUSZE 

 
   
Od 9 listopada br. rolnicy mogą składać w Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski  
o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych. 
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2007-2013 Agencja wprowadza w Ŝycie działanie 
zatytułowane "Modernizacja gospodarstw rolnych". 
Rolnicy, którzy chcą uzyskać dofinansowanie powinni 

osobiście złoŜyć wnioski w Oddziałach Regionalnych 
ARiMR. W ramach tego działania Agencja  
ma do rozdysponowania blisko 1,8 mld euro.  
W tym roku ARiMR planuje przyjąć od rolników 20 tys. 
wniosków. Wielkość środków przeznaczonych  
na to działanie w 2007 roku wynosi 360 258 236 euro, 
co stanowi około 1,36 miliarda złotych. Środki  
na to działanie wraz z podziałem na województwa 
zostały opublikowane w rozporządzeniu Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19 października 2007 roku 
„w sprawie podziału środków Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.”, (Dz.U. Nr. 
201 z 30 października 2007 roku poz. 1460). 
 Do przeliczenia środków z euro na złotówki naleŜy 
przyjąć kurs wymiany, 1 euro = 3,7785 zł. ARiMR 
szacuje, Ŝe w ramach tego naboru Oddziały Regionalne 
przyjmą w całej Polsce około 20 000 wniosków. 
Wszyscy zainteresowani działaniem – Modernizacja 
gospodarstw rolnych, którzy chcą złoŜyć wnioski będą 
mieli taką moŜliwość. 
Kwota finansowa na województwo podkarpackie: 
 11 168 005 Euro ( 42 198 306,89 zł) 
Z dofinansowania na „Modernizację gospodarstw 
rolnych” moŜe skorzystać osoba fizyczna i osoba 
prawna, prowadząca działalność rolniczą w produkcji 
roślinnej lub zwierzęcej. Ubiegający się o pomoc 
finansową muszą spełnić określone warunki. Jednym 
z nich jest posiadanie gospodarstwa rolnego  
o Ŝywotności ekonomicznej wynoszącej, co najmniej  
4 ESU. 
 

Bezpłatne badania mammograficzne 
 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ESS  
– MED Kolbuszowa ul. Tyszkiewiczów 5, zaprasza 
kobiety w wieku 50 – 69 lat na bezpłatne badania 
mammograficzne. 
Rejestracja telefoniczna lub osobista od 
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00,  
tel. 0(17) 2271697. 
 

Urząd Gminy odnowiony 
 
W roku bieŜącym wykonano przebudowę budynku 
Urzędu Gminy Niwiska. W wyniku przetargu 
nieograniczonego wyłoniono wykonawcę  
na w/w roboty. Wykonawcą została firma: Fabryka 
Farb i Lakierów „HERMAL - DĘBICA”, Zakład 
Produkcyjny w Brzeźnicy. Wykonano między 
innymi: przebudowę stropodachu na dach 
dwuspadowy kryty blachą, wybudowano zadaszenia 
nad wejściami do budynku, ocieplono całość 
budynku styropianem, wytynkowano i nakropiono 
tynkiem szlachetnym. 
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Biuletyn zredagował, Piotr Łoboda pracownik GOKIB w Niwiskach     
 

 
  
Całość robót łącznie z opracowaniem dokumentacji 
i nadzorem budowlanym wyniosła 243 720, 00 
złotych. Równolegle prowadzone były prace 
remontowe wewnątrz budynku. Wymieniono 
wszystkie drzwi wejściowe do pokoi biurowych, 
ułoŜono płytki na klatce schodowej oraz na 
korytarzach /parter i piętro/, nakropiono klatkę 
schodową oraz korytarze na parterze i piętrze 
tynkiem natryskowym, wykonano nowe barierki na 
klatce schodowej i schodach wejściowych ze stali 
chromo – niklowej.  
Wartość robót wyniosła 61 000, 00 zł. . 
 

"Dziwol ągi w Przyłęku"  
 
W Szkole Podstawowej w Przyłęku został 
przeprowadzony konkurs pt. "Dziwoląg z warzyw  
i owoców” zorganizowany przez Panią M. Popek. 
Uczestniczyło w nim 45 uczniów od klas 0 – VI. 
Wszystkie prace przestrzenne były bardzo ciekawe  
i w sposób atrakcyjny przedstawione przez dzieci.  
Komisja konkursowa zdecydowała, Ŝe wszystkie prace 
zostały jednakowo nagrodzone w postaci drobnych 
upominków. Dzieci cieszyły się i były zadowolone  
z nagród. 
 

Konkus Poeci i Pisarze Dzieciom 
 

8 listopada 2007 r. w Gminnym Ośrodku Kultury  
i Biblioteki w Niwiskach odbyła się kolejna edycja  
Konkursu z cyklu Poeci i Pisarze Dzieciom - Cztery 
Pory Roku – JESIEŃ 
W konkursie zaprezentowało się 25 uczniów ze Szkoły 
Podstawowej w Kosowach i Hucisku. 
WyróŜnienia otrzymali: 
ze Szkoły Podstawowej w Kosowach: 
- Szymon Kolis  
- Gabriela Blicharz 
- Dorota Zielińska 
 
ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Hucisku: 

- Dawid Saj 
- Kinga Cisło 
- Patrycja Węglarz 
- Wioletta Saj 
- Paweł Michalski 
- Łukasz Ozimek 
Na konkurs plastyczny wpłynęły 53 prace ze szkół  
w Hucinie, Hucisku , Kosowach i Siedlance. Komisja 
konkursowa przyznała 6 nagród i 16 wyróŜnień 

 
Nagrody otrzymali następujący autorzy prac: 
- Bartłomiej Białek ze Szkoły Podstawowej w Hucisku 
- Monika Kosiorowska ze Szkoły Podstawowej  
w Kosowach 
- Gabriela Rydzy  i Paweł Orzechowski ze Szkoly 
Podstawowej w Hucinie 
- Katarzyna Komaniecka i Kamil Chmura  
ze Szkoly Podstawowej w Siedlance 
Prace w/w autorów zakwalifikowały się do finału, który 
odbędzie się 6 grudnia 2007 r. w Wojewódzkim Domu 
Kultury w Rzeszowie ponadto wyróŜniono 16 prac. 
 

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego Rolniczego Boguchwale 
Zespół Doradców Doradców Kolbuszowej 
 
Uprzejmie zapraszają na szkolenie z zakresu 
„Produkt regionalny, tradycyjny i lokalny jako 
narzędzie promocji regionu i sposób na aktywizację 
społeczności lokalnej”, które odbędzie się w dniu 
28 Listopada 2007 r. o godzinie 11 – tej  
w Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki  
w Niwiskach. 
 
Program 
� Otwarcie szkolenia – Dorota Łeptuch  
      ZD w Kolbuszowej 
� Wykład „Produkt regionalny, tradycyjny  

    i lokalny jako narzędzie promocji regionu 
    i sposób na aktywizację społeczności lokalnej”, 
    - Marta Wierzbicka PODR 

� Dyskusja, pytania i podsumowanie 
      szkolenia. 
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W Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki W Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki W Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki W Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki w Niwisw Niwisw Niwisw Niwiskach kach kach kach 
oooodbędzie się „V Biesiada U Hupki” dbędzie się „V Biesiada U Hupki” dbędzie się „V Biesiada U Hupki” dbędzie się „V Biesiada U Hupki”     

organizowana pod patronatem organizowana pod patronatem organizowana pod patronatem organizowana pod patronatem     
Starosty Kolbuszowskiego i Wójta Gminy Niwiska Starosty Kolbuszowskiego i Wójta Gminy Niwiska Starosty Kolbuszowskiego i Wójta Gminy Niwiska Starosty Kolbuszowskiego i Wójta Gminy Niwiska     

na którą wszystkich serdecznie zapraszamy!!!!na którą wszystkich serdecznie zapraszamy!!!!na którą wszystkich serdecznie zapraszamy!!!!na którą wszystkich serdecznie zapraszamy!!!! 
    

RRRRozpoczęcie biesiady ozpoczęcie biesiady ozpoczęcie biesiady ozpoczęcie biesiady –––– o godzinie 15.00 o godzinie 15.00 o godzinie 15.00 o godzinie 15.00    
    
W programie:W programie:W programie:W programie:    
•••• Występ Zespołu Pieśni i Tańca Występ Zespołu Pieśni i Tańca Występ Zespołu Pieśni i Tańca Występ Zespołu Pieśni i Tańca        „Mali Niwiszczanie”„Mali Niwiszczanie”„Mali Niwiszczanie”„Mali Niwiszczanie”    
•••• Występ Zespołu Obrzędowego  „GÓRNIACY”  Występ Zespołu Obrzędowego  „GÓRNIACY”  Występ Zespołu Obrzędowego  „GÓRNIACY”  Występ Zespołu Obrzędowego  „GÓRNIACY” ––––    
LASOWIACKIELASOWIACKIELASOWIACKIELASOWIACKIE    
            ŚWINIOBICIEWINIOBICIEWINIOBICIEWINIOBICIE    
•••• Występ Kapeli Ludowej „NIWA” Występ Zespołu Występ Kapeli Ludowej „NIWA” Występ Zespołu Występ Kapeli Ludowej „NIWA” Występ Zespołu Występ Kapeli Ludowej „NIWA” Występ Zespołu    
         Obrzędowego „CMOLASIANIE”  Obrzędowego „CMOLASIANIE”  Obrzędowego „CMOLASIANIE”  Obrzędowego „CMOLASIANIE”     
•••• Występ Zespołu Regionalnego i Kapeli Ludowej  Występ Zespołu Regionalnego i Kapeli Ludowej  Występ Zespołu Regionalnego i Kapeli Ludowej  Występ Zespołu Regionalnego i Kapeli Ludowej     
            „Grodziszczoki” „Grodziszczoki” „Grodziszczoki” „Grodziszczoki” ---- POPRAWINY POPRAWINY POPRAWINY POPRAWINY 
•••• Kiermas Kiermas Kiermas Kiermasz wyrobów artystycznych wykonanych z wyrobów artystycznych wykonanych z wyrobów artystycznych wykonanych z wyrobów artystycznych wykonanych przezprzezprzezprzez    
         uczestników uczestników uczestników uczestników Warsztatów  Terapii  Zajęciowej w  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej w  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej w  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej w 
KolbuszowejKolbuszowejKolbuszowejKolbuszowej    
•••• Degustacja swojskiego jadła Degustacja swojskiego jadła Degustacja swojskiego jadła Degustacja swojskiego jadła    
    

Wstęp wolny !Wstęp wolny !Wstęp wolny !Wstęp wolny !    
 

  

 

 

 

 

„ V  BIESIADA U HUPKI  ”„ V  BIESIADA U HUPKI  ”„ V  BIESIADA U HUPKI  ”„ V  BIESIADA U HUPKI  ”    
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