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Stanisław Nowakowski                
zdeklasował swojego rywala w 
samorządowych wyborach na 
wójta gminy Krzeszów. Obecnie 
rządzący wójt Nowakowski 
otrzymał 84,70 % głosów kiedy 
Leszek Kak niewiele ponad 15 
procent.

Pełne wyniki kandydatów na radnych w gminie Krzeszów 

 

Okręg nr 1  
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-
GOSPODARCZE 
Numer na liście, Nazwisko i Imiona, Wiek, 
Miejsce zamieszkania, Liczba głosów 

waŜnych oddanych na kandydata, % 
głosów waŜnych, Mandat 
1. Młynarski Tadeusz, 54, Koziarnia, 50, 
33.33%, Nie 
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
GMINA PRZYJAZNA 
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Numer na liście, Nazwisko i Imiona, Wiek, 
Miejsce zamieszkania, Liczba głosów 
waŜnych oddanych na kandydata, % 
głosów waŜnych, Mandat 
1. Młynarski Stanisław, 57, Koziarnia, 
100, 66.67%, Tak 
Okręg nr 2 
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-
GOSPODARCZE 
Numer na liście, Nazwisko i Imiona, Wiek, 
Miejsce zamieszkania, Liczba głosów 
waŜnych oddanych na kandydata, % 
głosów waŜnych, Mandat 
1. Wójcik Adam, 55, Koziarnia, 57, 
51.35%, Tak 
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
GMINA PRZYJAZNA 
Numer na liście, Nazwisko i Imiona, Wiek, 
Miejsce zamieszkania, Liczba głosów 
waŜnych oddanych na kandydata, % 
głosów waŜnych, Mandat 
1. Schossler Czesław Władysław, 52, 
Koziarnia, 54, 48.65%, Nie 
Okręg nr 3 
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-
GOSPODARCZE 
Numer na liście, Nazwisko i Imiona, Wiek, 
Miejsce zamieszkania, Liczba głosów 
waŜnych oddanych na kandydata, % 
głosów waŜnych, Mandat 
1. Korona Jan, 46, Krzeszów, 131, 35.79%, 
Nie 
2. Gaweł Zbigniew Mirosław, 50, 
Krzeszów, 72, 19.67%, Nie 
3. Kutman Michał, 24,Krzeszów, 133, 
36.34%, Tak 
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
GMINA PRZYJAZNA 
Numer na liście, Nazwisko i Imiona, Wiek, 
Miejsce zamieszkania, Liczba głosów 
waŜnych oddanych na kandydata, % 
głosów waŜnych, Mandat 
1. Szydłowski Adam Stanisław, 31, 
Krzeszów, 21, 5.74%, Nie 
2. Pokora Grzegorz Józef, 41, Krzeszów, 
31, 8.47%, Nie 
3. Maciocha Daniel Piotr, 28, Krzeszów, 
15, 4.10%, Nie 

  
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
"ROTUNDA"  
1. Niwińska Agnieszka ElŜbieta, 38, 
Krzeszów 136, 37.16%,Tak  
2. Kral Małgorzata Justyna, 44, Krzeszów 
59, 16.12%, Nie  
3. Pac Jan Stefan 53Krzeszów, 151, 
41.26% TAK 
  
Okręg nr 4 
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-
GOSPODARCZE 
Numer na liście, Nazwisko i Imiona, Wiek, 
Miejsce zamieszkania, Liczba głosów 
waŜnych oddanych na kandydata, % 
głosów waŜnych, Mandat 
1. Nowik Ryszard, 42, Krzeszów Dolny, 
64, 46.04%, Nie 
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
"ROTUNDA" 
Numer na liście, Nazwisko i Imiona, Wiek, 
Miejsce zamieszkania, Liczba głosów 
waŜnych oddanych na kandydata, % 
głosów waŜnych, Mandat 
1. Skakuj Damian, 27, Krzeszów Dolny, 
75, 53.96%, Tak 
Okręg nr 5 
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-
GOSPODARCZE 
Numer na liście, Nazwisko i Imiona, Wiek, 
Miejsce zamieszkania, Liczba głosów 
waŜnych oddanych na kandydata, % 
głosów waŜnych, Mandat 
1. Dziedzic Stanisław Henryk, 30, 
Podolszynka Ordynacka, 109, 68.99%, 
Tak 
 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
"ROTUNDA" 
Numer na liście, Nazwisko i Imiona, Wiek, 
Miejsce zamieszkania, Liczba głosów 
waŜnych oddanych na kandydata, % 
głosów waŜnych, Mandat 
1. Hasiak Krystyna, 39, Podolszynka 
Ordynacka, 49, 31.01%, Nie 
Okręg nr 6 
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KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-
GOSPODARCZE 
Numer na liście, Nazwisko i Imiona, Wiek, 
Miejsce zamieszkania, Liczba głosów 
waŜnych oddanych na kandydata, % 
głosów waŜnych, Mandat 
1. Bąk Zbigniew, 46, Podolszynka 
Plebańska, 34, 36.56%, Nie 
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
NOWA PRZYSZŁOŚĆ 
Numer na liście, Nazwisko i Imiona, Wiek, 
Miejsce zamieszkania, Liczba głosów 
waŜnych oddanych na kandydata, % 
głosów waŜnych, Mandat 
1. Kargol Tadeusz Piotr, 37, 
Podolszynka Plebańska, 59, 63.44%, 
Tak 
Okręg nr 7 
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-
GOSPODARCZE 
Numer na liście, Nazwisko i Imiona, Wiek, 
Miejsce zamieszkania, Liczba głosów 
waŜnych oddanych na kandydata, % 
głosów waŜnych, Mandat 
1. Szczębara Andrzej, 37, Kamionka-
Kolonia, 22, 17.60%, Nie 
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
TWOJA KAMIONKA 
Numer na liście, Nazwisko i Imiona, Wiek, 
Miejsce zamieszkania, Liczba głosów 
waŜnych oddanych na kandydata, % 
głosów waŜnych, Mandat 
1. Garbacz Beata, 36, Kamionka-Kolonia, 
36, 28.80%, Nie 
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
NIEZALEśNI SOŁECTWA KAMIONKA 
DOLNA 
Numer na liście, Nazwisko i Imiona, Wiek, 
Miejsce zamieszkania, Liczba głosów 
waŜnych oddanych na kandydata, % 
głosów waŜnych, Mandat 
1. Torba Kazimierz, 53, Kamionka 
Dolna, 67, 53.60% ,Tak 
Okręg nr 8 
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-
GOSPODARCZE 

Numer na liście, Nazwisko i Imiona, Wiek, 
Miejsce zamieszkania, Liczba głosów 
waŜnych oddanych na kandydata, % 
głosów waŜnych, Mandat 
1. Olszówka Mariusz, 37, Kamionka 
Średnia, 106, 67.09%, Tak 
2. Paradka Czesław Henryk, 51, 
Kamionka Górna, 75, 47.47%, Tak 
 
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
GMINA PRZYJAZNA 
Numer na liście,Nazwisko i 
Imiona,Wiek,Miejsce zamieszkania 
,Liczba głosów waŜnych oddanych na 
kandydata,% głosów waŜnych,Mandat 
1. Garbacz Piotr Paweł, 26, Kamionka 
Górna, 18, 11.39%, Nie 
2. Taras Rafał, 31, Kamionka Górna, 26, 
16.46%, Nie 
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
"ROTUNDA" 
Numer na liście, Nazwisko i Imiona, Wiek, 
Miejsce zamieszkania, Liczba głosów 
waŜnych oddanych na kandydata, % 
głosów waŜnych, Mandat 
1. Kowal Mirosław, 39, Kamionka Górna, 
16, 10.13%, Nie 
Okręg nr 9 
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-
GOSPODARCZE  
Numer na liście, Nazwisko i Imiona, Wiek, 
Miejsce zamieszkania, Liczba głosów 
waŜnych oddanych na kandydata, % 
głosów waŜnych, Mandat 
1. Łebko Piotr, 35, Bystre, 62, 27.93%, 
Tak 
2. Jajak Zbigniew Ignacy, 56, Bystre, 84, 
37.84%, Tak 
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
GMINA PRZYJAZNA 
Numer na liście, Nazwisko i Imiona, Wiek, 
Miejsce zamieszkania, Liczba głosów 
waŜnych oddanych na kandydata, % 
głosów waŜnych, Mandat 
1. Guty Edward, 58, Bystre, 36, 
16.22%,Nie 
2. Roczniak Henryk Antoni,40, Bystre, 22, 
9.91%, Nie 
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KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
KRAJOWA WSPÓLNOTA 
SAMORZĄDOWA 
Numer na liście, Nazwisko i Imiona, Wiek, 
Miejsce zamieszkania, Liczba głosów 
waŜnych oddanych na kandydata, % 
głosów waŜnych, Mandat 
1. Kozdra Ewelina, 26, Bystre, 54, 24.32%, 
Nie 
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
"ROTUNDA" 
Numer na liście, Nazwisko i Imiona, Wiek, 
Miejsce zamieszkania ,Liczba głosów 
waŜnych oddanych na kandydata,% 
głosów waŜnych, Mandat 
1. Grab Irena Władysława, 53, Bystre, 51, 
22.97%, Nie 
2. Dechnik Henryk,40 ,Bystre, 48, 21.62%, 
Nie 
Okręg nr 10  
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-
GOSPODARCZE 
Numer na liście, Nazwisko i Imiona, Wiek, 
Miejsce zamieszkania, Liczba głosów 
waŜnych oddanych na kandydata, % 
głosów waŜnych, Mandat 
1. Dechnik Leszek, 60, Kustrawa, 70, 
67.31%, Tak 
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
GMINA PRZYJAZNA 
Numer na liście, Nazwisko i Imiona, Wiek, 
Miejsce zamieszkania, Liczba głosów 
waŜnych oddanych na kandydata, % 
głosów waŜnych, Mandat 

1. Łaszcz Andrzej Tomasz, 39, Sigiełki, 
20, 19.23%, Nie 
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
TWOJA KAMIONKA 
Numer na liście, Nazwisko i Imiona, Wiek, 
Miejsce zamieszkania, Liczba głosów 
waŜnych oddanych na kandydata, % 
głosów waŜnych, Mandat 
1. Łoś Anna Stanisława, 35, Sigiełki, 14, 
13.46%, Nie 
Okręg nr 11 
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-
GOSPODARCZE 
Numer na liście, Nazwisko i Imiona, Wiek, 
Miejsce zamieszkania, Liczba głosów 
waŜnych oddanych na kandydata, % 
głosów waŜnych, Mandat 
1. Szwedo Bogdan Daniel, 46, Łazów, 19, 
23.75%, Nie 
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
GMINA PRZYJAZNA 
Numer na liście, Nazwisko i Imiona, Wiek, 
Miejsce zamieszkania, Liczba głosów 
waŜnych oddanych na kandydata, % 
głosów waŜnych, Mandat 
1. Zawada Józef Krzysztof, 47, Łazów, 
35, 43.75%, Tak 
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
"ROTUNDA" 
Numer na liście, Nazwisko i Imiona, Wiek, 
Miejsce zamieszkania, Liczba głosów 
waŜnych oddanych na kandydata, % 
głosów waŜnych, Mandat 
1. Łoś Tadeusz Henryk, 52, Łazów, 26, 
32.50%, Nie 

 
      BLASK BIJE Z OŁTARZA 
 
Krzeszowski kościół ponownie 
nabiera blasku. Dzięki staraniom 
gminy Krzeszów, parafian oraz 
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi 
Krzeszowskiej „Rotunda” właśnie 
ukończono renowację głównego 
ołtarza. Wczoraj z tej okazji odbyła 
się sesja naukowa poświęcona 
kościołowi oraz zgromadzonym w 
nim dziełom sztuki.  

 
Najwybitniejsi konserwatorzy zachwyceni 
są krzeszowskim kościołem, tak w jednym 
zdaniu moŜna podsumować wczorajszą 
konferencję naukową zatytułowaną 
„Kościół parafialny w Krzeszowie na 
Podkarpaciu skarbnicą sztuki sakralnej”. 
Po raz pierwszy zaproszeni goście mogli 
na własne oczy zobaczyć odnowiony 
główny ołtarz.  
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Biskup na odnowienie 

Konferencja rozpoczęła się od mszy 
świętej koncelebrowanej przez Wacława 
Tomasza Depo, biskupa ordynariusza 
diecezji zamojsko- lubaczowskiej oraz 
księdza Sławomira Szewczaka, który przez 
6 lat w krzeszowskiej parafii był wikarym. 
Później głos zabrali juŜ konserwatorzy. 

- Na pewno obraz Matki BoŜej 
RóŜańcowej-Krzeszowskiej jest 
najstarszym i najpiękniejszym obrazem w 
tej świątyni i to właśnie on był inspiracją 
dla zorganizowania tej sesji naukowej- 
mówi Stanisław Kłosowski, konserwator 
dzieł sztuki. - Doszedłem do wniosku, Ŝe 
trzeba mu poświęcić więcej czasu i przy 
współudziale profesorów z Lublina, 
Warszawy i Krakowa przybliŜyć dzieła 
sztuki, które znajdują się w krzeszowskim 
kościele. Wszystkie krzeszowskie ołtarze 
są piękne i są wysokiej klasy, jednak dla 
mnie największym zaskoczeniem był obraz 
Matki BoŜej Krzeszowskiej. 

Z okazji konferencji naukowej wydano 
równieŜ publikację, która po raz pierwszy 
zawiera szczegółowy opis budowy 
kościoła, jak i jego późniejsze losy z 
uwzględnieniem znajdujących się 
wewnątrz dzieł sztuki. Pieniądze zebrane z 
jej sprzedaŜy zasilą stowarzyszenie 
„Rotunda” i przyczynią się do dalszych 
prac remontowych. 

 

 

Stowarzyszenie siłą napędową  

- W zasadzie kiedy powstało 
stowarzyszenie, a był to rok 2005, zaczęto 
działać, aby przywrócić dawny blask 
kościołowi- mówi Adam Jaskowski, prezes 
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi 
Krzeszowskiej „Rotunda”. W latach 2006-
2008 ruszyliśmy z robotami budowlanymi, 
na początek z fundamentami, a później z 
wymianą zgniłych belek. W ostatnich 
dwóch latach rozpoczęliśmy prace 
konserwatorskie we wnętrzu. Oczywiście 
remonty nie byłyby moŜliwe bez wsparcia 
Urzędu Marszałkowskiego, konserwatora 
zabytków i Ministerstwa Kultury. 
Oczywiście swoje cegiełki w remoncie 
mają równieŜ parafianie, którzy dawali 
datki na ten cel. 

- Kościół jest naszym skarbem gminnym- 
dodał Stanisław Nowakowski, wójt 
Krzeszowa. Przed nami jeszcze duŜo 
pracy. Jak widać mamy juŜ odnowiony 
ołtarz główny oraz polichromię. Na 
polichromię udało się pozyskać około 400 
tysięcy złotych. Przed nami jeszcze sporo 
pracy, bo do odnowienia są jeszcze ołtarze 
boczne oraz obrazy. Liczymy, Ŝe potrzeba 
jest jeszcze grubo ponad milion złotych.  
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Człowiek 
 
                           

 

 

 

 

 

Projekt  współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

2007-2013 

 
 

Informacja na temat bieŜącej realizacji 
projektu systemowego 

„Czas na aktywność w Gminie Krzeszów” 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Krzeszowie realizuje od 1 stycznia b.r. 
projekt systemowy pod tytułem:  „Czas na 

aktywność w Gminie Krzeszów”. 

 

 
 
Projekt jest współfinansowany przez 
Europejski Fundusz Społeczny w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Priorytet VII – Promocja integracji 
społecznej, Działania 7.1 – Rozwój i 
upowszechnianie aktywnej integracji, 
Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i 
upowszechnianie aktywnej integracji przez 
ośrodki pomocy społecznej.    
 

– najlepsza inwestycja 
 
 
 
 
 
 

 
 
Celem projektu było 

zwiększenie potencjału społeczno-
zawodowego osób bezrobotnych, 
zagroŜonych wykluczeniem społecznym, 
które korzystają z pomocy społecznej i są 
w wieku aktywności zawodowej. 
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W roku 2010 r. wsparciem 
zostało objętych 10 osób, które miały 
moŜliwość uczestnictwa w szkoleniach tj.: 
zajęcia z prowadzenia gospodarstwa 
domowego, gospodarowania budŜetem 
domowym wraz z kursem gotowania, kurs 
operatora wózków widłowych-jezdnych, 
kurs podstaw obsługi komputera i dostępu 
do Internetu oraz kurs sprzedawca z 
obsługą kasy fiskalnej. 

 

 
 
 Ponadto w celu podniesienia kompetencji 
społecznych w Ŝyciu codziennym i w 
poszukiwaniu pracy uczestnicy projektu 
wzięli udział w treningu kompetencji i 
umiejętności społecznych oraz w 
warsztatach z doradcą zawodowym w 
zakresie aktywnych technik poszukiwania 
pracy. 
 

 
 
Beneficjenci zostali objęci takŜe 
wsparciem finansowym w formie zasiłków 
celowych oraz pracą socjalną.  

Wszystkie szkolenia zostały 
przeprowadzone w okresie od 1 czerwca 
do 1 grudnia b.r.  
      

 
 
Realizacja projektu przebiegała 

bez zakłóceń, zgodnie z harmonogramem. 
Na zakończenie zorganizowaliśmy 
konferencję podsumowującą, z prezentacją 
planu działań w projekcie oraz 
osiągniętych rezultatów. 

 
      

                                                          
 
Łączna wartość projektu – 98 712,00 zł 
Wkład własny OPS - 10 364,76 zł 
Dotacja z UE – 88 347,24 zł 
                                          

                              

                               

                        Krzeszów, dn. 10.12.2010 r.                                                 

Opracowała Urszula Golec 
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Informacja z działalności 
Stowarzyszenia 

Miłośników Ziemi 
Krzeszowskiej ROTUNDA 

za rok 2010 
Rok 2010 był piątym rokiem działalności 
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi 
Krzeszowskiej ROTUNDA i piątym 
rokiem prowadzenia przez to 
Stowarzyszenie prac konserwatorskich 
przy zabytkowym kościele parafialnym. 

W ubiegłym roku, w zakresie odnowy 
naszej pięknej zabytkowej świątyni zostały 
zakończone prace konserwatorskie przy 
ołtarzu głównym. Koszt tych prac wraz z 
wykonaniem podświetlenia ołtarza 
zamknął się kwotą 240 490 zł. 
Równocześnie Ks. Proboszcz zlecił 
wykonanie ołtarza soborowego wg 
projektu opracowanego przez 
prowadzącego prace konserwatorskie Pana 
Stanisława Kłosowskiego. RównieŜ Pan 
Kłosowski ze swoimi pracownikami, w 
zamian za wynajmowane pomieszczenia 
na wikarówce, wykonał ornamentykę, 
malowanie i złocenie tego ołtarza na wzór 
ołtarza głównego.  

Oprócz ołtarza głównego w 2010 r. został 
odrestaurowany ołtarz Maki Boskiej 
Częstochowskiej, za który zapłaciliśmy 
50 260 zł, a koszt odnowy tego ołtarza 
wynosi 61 060 zł. Brakującą kwotę 
musimy dopłacić w bieŜącym 2011 r. 

Z dotacji uzyskanych przez Gminę 
Krzeszów ze środków Unijnych i z dotacji 
budŜetu Gminy została odnowiona 
polichromia ścienna kościoła za kwotę 
240 000 zł, wybudowany parking przy 
kościele w Krzeszowie i droga dojazdowa 
do źródełka na Komanowej Górze za 
kwotę 109 tyś zł. 

W roku 2010 staraniem Stowarzyszenia 
została wydana ksiąŜka obrazująca historię 

parafii i przedstawiająca cenne zabytki 
ruchome kościoła parafialnego. Jest to 
pierwsza publikacja tego typu. KsiąŜka ta 
została rozesłana do krajów Europy 
Zachodniej, Ameryki, Australii, a takŜe do 
Afryki. O posiadanie tej ksiąŜki zabiegały 
osoby związane z ziemią krzeszowską, 
których los rzucił po całej Polsce, a takŜe 
antykwariaty krakowskie i biblioteka 
Uniwersytecka im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie. Wydanie tej 
ksiąŜki było połączone z sesją naukową, na 
którą przybyli znamienici goście z 
Księdzem Biskupem Ordynariuszem 
diecezji Zamojsko Lubaczowskiej 
Wacławem Depo, Przed sesją naukową Ks. 
Biskup celebrował Mszę Świętą i 
poświęcił odnowiony ołtarz główny i ołtarz 
soborowy. Koszt wydania ksiąŜki wyniósł 
33 800 zł. 

Oprócz ksiąŜki Stowarzyszenie wydało w 
nowej szacie graficznej kalendarz 
parafialny – koszt wydania to kwota 4 270 
zł. 

W ubiegłym roku został złoŜony wniosek o 
dofinansowanie ze środków unijnych w 
kwocie 25 tyś zł odbudowy zabytkowej 
dzwonnicy. 

Prowadzenie prac konserwatorskich przy 
ołtarzu głównym i przy polichromii 
wnętrza kościoła wymagało postawienie 
rusztowań. Trud i koszt postawienia 
rusztowania poniosło Stowarzyszenie. Na 
zakup desek, brusów, stempli, gwoździ, 
wydaliśmy kwotę 5 754 zł. Prace wykonali 
członkowie i sympatycy Stowarzyszenia, 
oraz firma Pana Serafina w czynie 
społecznym. 

Na inne drobne wydatki jak prowizje 
bankowe, opłaty skarbowe, strona 
internetowa, wydatki na kronikę, 
wydaliśmy kwotę 2 084 zł. 

Łącznie w roku 2010 wydatkowano kwotę 
685 658 zł 
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Aby moŜna było zrealizować powyŜsze 
zadania pisaliśmy wnioski i otrzymaliśmy 
dotacje: od Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków kwotę 40 tyś zł, z Urzędu 
Marszałkowskiego na prace 
konserwatorskie kwotę 40 tyś. zł, na 
wydanie ksiąŜki – 5 tyś zł, z Gminy 
Krzeszów na prace konserwatorskie przy 
ołtarzu głównym otrzymaliśmy kwotę 10 
tyś zł. Łączna wartość środków z funduszy 
unijnych i budŜetu Gminy na polichromię 
wnętrza kościoła, parking i drogę 
dojazdową do źródełka wyniosła kwotę 
349 tyś zł. 

Łączna wartość pozyskanych dotacji w 
roku 2010 to kwota 444 tyś zł. Środki te 
mogliśmy pozyskać dzięki duŜemu 
zaangaŜowaniu członków Stowarzyszenia 
i ofiarności społeczności lokalnej, za które 
serdecznie dziękujemy. 
Ze zbiórek przeprowadzonych w 
poszczególnych miejscowościach i z wpłat 
na konto zebraliśmy łączną kwotę 96 469 
zł (razem z wpłatami w obcej walucie). 
Wpłaty od ludności z poszczególnych 
miejscowości przedstawiają się 
następująco: 
- Kamionka Kolonia 8 220,- zł 
- Kamionka Dolna – 8 790,- zł 
- Kamionka Średnia – 4 000,- zł 
- Kamionka Górna – 7 620,- zł 
- Podolszynka Ordynacka – 9 810,- zł 
- Podolszynka Plebańska – 4 990,- zł 
- Krzeszów Górny – 8 645,- zł 
- Krzeszów Dolny – 7 370,- zł 
- Krzeszów 26 045,- zł 
- Jasiennik, Malenik – 4 750,- zł 
- inne miejscowości – 1 577,- zł 

Ze zbiórek przy cmentarzu i z tacy na 
budownictwo sakralne – 18 922 zł, odsetki 
od lokaty, za rozprowadzane ikony, 
kalendarze, ksiąŜki – uzyskaliśmy kwotę 
27 279 zł. Wpłaty od instytucji: GS – 500 
zł, Zakład Gospodarki Komunalnej 2500 
zł, składki członkowskie – 432 zł. Razem 
została zebrana kwota 146 102 zł. Z roku 
2009 pozostała nam kwota 100 817 zł. 
Łącznie w roku 2010 dysponowaliśmy 

kwotą 690 919 zł, wydatkowaliśmy kwotę 
685 658 zł. Na koniec roku na koncie 
pozostało nam 5 261 zł. 

Jak kaŜdy widzi w roku 2010 zmieniło się 
wnętrze naszej zabytkowej świątyni. 
KaŜdy z podziwem spogląda na 
odrestaurowane ołtarze i odnowioną 
polichromię. Stało się to dzięki pracy 
członków Stowarzyszenia i ofiarności 
społeczeństwa. To dzięki zebranemu 
wkładowi własnemu mogliśmy pozyskać 
dotacje w takiej wysokości. Składamy 
serdeczne podziękowania członkom i 
sympatykom Stowarzyszenia za włoŜony 
wkład pracy, wszystkim darczyńcom za 
ofiarność na rzecz naszego kościoła 
parafialnego. 

W bieŜącym roku zamierzamy 
kontynuować rozpoczęte dzieło. Zgodnie z 
podpisaną umową planujemy zakończyć 
prace przy polichromii wnętrza kościoła. 
Obecnie trwają prace konserwatorskie przy 
odnowie stacji drogi krzyŜowej i 
chrzcielnicy. Planujemy takŜe w tym roku 
odnowić ambonę i musimy jeszcze 
dopłacić do juŜ odnowionego ołtarza Matki 
Boskiej Częstochowskiej. JeŜeli 
otrzymamy dotację ze środków unijnych to 
odnowimy elewację dzwonnicy. Obecnie 
trwają prace realizowane przez Gminę 
Krzeszów przy adaptacji salki 
katechetycznej na izbę pamięci. W tym 
roku zostanie odnowiona takŜe kapliczka 
na Komanowej Górze i zagospodarowany 
wokół niej plac. 

Aby zrealizować zamierzone cele 
będziemy starać się o dotację z instytucji 
dotujących prace konserwatorskie. Przy 
staraniu się o dotacje naleŜy wykazać 
wkład własny. Dlatego wzorem lat 
ubiegłych prosimy kaŜdą rodzinę o wpłatę 
w roku 2011 minimum kwoty 200 zł. 
Zwracamy się z apelem do tych, którzy do 
tej pory wahali się z wpłatami na ten 
szlachetny cel. Tylko dzięki wspólnemu 
wysiłkowi dokonamy wielkiego dzieła – 
odnowimy nasz piękny zabytkowy kościół 



 10

parafialny i przekaŜemy go następnym 
pokoleniom.  

Naszą Matkę Boską Krzeszowską prosimy 
o błogosławieństwo i opiekę nad 
prowadzonymi pracami, wszystkim 
zaangaŜowanym w te prace i darczyńcom 
składamy serdeczne Bóg Zapłać. 

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Ziemi 

Krzeszowskiej ROTUNDA 

StraŜacy mają nowe 

bojowe auto 
StraŜacy ochotnicy z Krzeszowa 
uroczyście otrzymali nowy samochód 
bojowy. Zakup czerwonego Mercedesa 
został dofinansowany z funduszy Unii 
Europejskiej. Auto kosztowało około 550 
tysięcy złotych a dzięki dofinansowaniu 
gmina Krzeszów z własnego budŜetu 
dopłaciła jedynie 100 tysięcy złotych.  

 

 

Gmina Ulanów, Krzeszów i Jarocin 
napisały wspólny projekt na zakup 
czterech nowych samochodów straŜackich 
dla swoich jednostek OSP. Projekt został 
wysoko oceniony. Dwa auta trafiły do 
Ulanowa, jedno do Domostawy, kolejne 
uroczyście dla jednostki w Krzeszowie.     
Nowy samochód bojowy to mercedes 
napędzany na cztery koła. Na aucie 
zamontowano litrowy zbiornik wody o 
pojemności 2500 litrów, 250-litrowy 
zbiornik środka pianotwórczego, 
pneumatyczny maszt oświetleniowy, 

autopompę wysokociśnieniową, 
wyciągarkę, zraszacze i agregat 
prądotwórczy.  
- NajwaŜniejsze, Ŝe auto jest nowe i dobrze 
wyposaŜone, a to cieszy- mówi Jan Pac, 
komendant straŜaków ochotników z 
Krzeszowa. - Dotychczas na stanie 
mieliśmy dwa duŜe samochody. Były to 
Jelcz i Star, które mają 24 i 25 lat. Teraz 
Star został przekazany do jednostki w 
Podolszynce Plebańskiej, a my mamy 
Mercedesa z rocznika 2010, który na 
dzisiejsze czasy spełnia wiele wymogów. 
Liczymy, Ŝe samochód powinien nam 
słuŜyć przynajmniej przez 20 lat. Gdyby 
nie było moŜliwości dofinansowania dla 
samorządów, to same nie byłyby w stanie 
udźwignąć takich zakupów. Do tej pory 
rocznie w całym województwie 
podkarpackim samorządy kupowały 4-5 
średnich aut, a w tym roku zakupiono ich 
ponad 100. 
Zakup straŜackiego Mercedesa został 
dofinansowany z funduszy Unii 
Europejskiej. Auto kosztowało około 550 
tysięcy złotych, a dzięki dofinansowaniu 
gmina Krzeszów z własnego budŜetu 
dopłaciła jedynie 100 tysięcy złotych.  

Liczą na ochotników 

Nowe auto krzeszowskich straŜaków było 
juŜ w akcji przy wypompowywaniu wody i 
przy wypadku samochodowym. Kolejne 
dwa auta w ramach tego programu trafią 
równieŜ do gminy Rudnik nad Sanem, a 
jedno jest juŜ w jednostce w JeŜowem. 
NiŜańskie gminy kupiły samochody w 
ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego "Zwalczanie i 
zapobieganie zagroŜeniom”. 
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