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„SZLAK TURYSTYCZNY SZANSĄ 
ROZWOJU TURYSTYKI 

AKTYWNEJ NA TERENIE GMINY 
KRZESZÓW I GMINY 

KURYŁÓWKA" 

Obecnie trwają roboty budowlane w 
zakresie zadania: "Szlak turystyczny szansą 

rozwoju turystyki aktywnej na terenie Gminy 
Krzeszów i Gminy Kuryłówka". 

 

 

 

    Projektowana stanica wodna oraz 
infrastruktura turystyczna w miejscowości 
Krzeszów tworzyć będzie specjalistyczną 
infrastrukturę dla potrzeb turystyki wodnej 
(kajakowej) oraz do wykorzystania pod 
aktywną turystykę pieszą i rowerową. Dzięki 
tego typu inwestycjom Krzeszów i jego okolice 
staną się bardziej atrakcyjne dla wszystkich 
osób, które lubią aktywny wypoczynek. 
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Człowiek – najlepsza inwestycja 

 
 

 
 

 
 

 
 

Projekt współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-

2013 

 

Do 31 grudnia 2011 roku potrwa 
realizacja projektu systemowego, który 
obejmuje 10 osób z terenu Gminy Krzeszów. 
Projekt pod nazwą „Czas na aktywność w 
Gminie Krzeszów” realizuje Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Krzeszowie.  

 
Celem projektu jest zwiększenie 

aktywności społeczno-zawodowej 7 osób 
bezrobotnych, w tym 6 kobiet i 1 męŜczyzny, 2 
osób zatrudnionych w rolnictwie, w tym 1 
kobiety i 1 męŜczyzny oraz 1 osoby 
nieaktywnej zawodowo – 1 kobiety 
niepełnosprawnej, będących jednocześnie 
klientami OPS w wieku aktywności zawodowej 
– 15-64 lat. Uczestnicy projektu są objęci 
działaniami aktywizującymi i wspierającymi 
określonymi w kontrakcie socjalnym zawartym 
przez pracownika socjalnego OPS. 

 
Rekrutacja uczestników projektu odbyła 

się w okresie od 1 stycznia do 31 marca b.r. 
Informację o projekcie potencjalnym 
uczestnikom przekazywali bezpośrednio 
pracownicy OPS (osobiście lub telefonicznie). 
Ponadto, specjalnie na potrzeby projektu, 
wydrukowano plakaty i ulotki informujące o 
ofercie OPS. W celu dotarcia do szerszej grupy 
potencjalnych uczestników plakaty 
rozwieszono we wszystkich waŜnych 
instytucjach publicznych w gminie Krzeszów, 
w gablotach i na tablicach ogłoszeń we 
wszystkich sołectwach, natomiast ulotki 
rozdysponowano w kilku instytucjach i 
punktach usługowo-handlowych.  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
7 kwietnia b.r. w Urzędzie Gminy 

Krzeszów, gdzie mieści się równieŜ Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Krzeszowie, odbyło się 
spotkanie organizacyjne pracowników OPS z 
beneficjentami ostatecznymi, na którym 
podpisano deklaracje uczestnictwa w projekcie 
oraz inne niezbędne dokumenty. Kierownik 
OPS, Pani Maria Szewczyk, poinformowała 
zebranych o celach projektu, głównych 
załoŜeniach i idei  Unii Europejskiej, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 
2007 – 2013. Uzasadniła potrzebę realizacji 
w/w  projektu i przypomniała o bezpośrednich 
korzyściach dla osób zrekrutowanych. 

 

 
 
Do chwili obecnej zostały zorganizowane 

2 zaplanowane szkolenia. Od 6 do 10 czerwca 
b.r. w budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w 
Krzeszowie odbyły się warsztaty z doradcą 
zawodowym w zakresie aktywnych technik 
poszukiwania pracy. Warsztaty miały na celu 
nabycie umiejętności poruszania się na 
lokalnym rynku pracy i obejmowały: 
zagadnienia rynku pracy, techniki aktywnego 
poszukiwania pracy, przygotowanie 
dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do 
rozmowy kwalifikacyjnej, opracowanie 
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Indywidualnego Planu Działania oraz bilans 
moŜliwości i predyspozycji zawodowych.  

 
 
 

 
 
Następnie w dniach od 15 do 22 czerwca 

b.r. w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Krzeszowie  przeprowadzono trening 
kompetencji i umiejętności społecznych. 
Głównym celem  szkolenia było podniesienie 
kompetencji i społecznych potrzebnych w 
Ŝyciu codziennym i w poszukiwaniu pracy. 
Trening zawierał kwestie komunikacji 
interpersonalnej, asertywności, umiejętności 
społecznych: min. radzenia sobie ze stresem, w 
sytuacjach trudnych, budowanie pozytywnego 
myślenia i diagnozę predyspozycji 
osobowościowych.  

 

 
 
Dodatkowo w  ramach aktywizacji 

edukacyjnej, w dalszych miesiącach realizacji 
projektu, kaŜdy uczestnik skierowany będzie  
na zajęcia w ramach podnoszenia kompetencji 
o charakterze zawodowym lub zdobywania 
nowych kompetencji i umiejętności 
zawodowych, umoŜliwiających aktywizację 
zawodową.  

Regularnie odbywa się ocena bieŜącej 
realizacji kontraktów socjalnych oraz w razie 

potrzeby modyfikowania ich. W ramach pracy 
socjalnej pracownik Ośrodka Pomocy  
 

Społecznej w Krzeszowie współdziała z 
uczestnikami projektu przy rozwiązaniu ich 
problemów rodzinnych i bytowych. Ponadto 
wszyscy beneficjenci otrzymają wsparcie 
finansowe w formie zasiłków celowych 
wypłaconych zgodnie z ustawą o pomocy 
społecznej na pokrycie bieŜących potrzeb 
związanych z udziałem w projekcie. Pierwsze 
zasiłki zostały wypłacone juŜ w miesiącach: 
kwietniu oraz w czerwcu b.r.   

Łączna wartość projektu w 2011 r.  
zamyka się kwotą 101 963,00 zł, wkład własny 
OPS to 10 706,12 zł, dotacja – 91 256,88 zł.  

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. 

Projekt wpisuje się w cele strategiczne 
Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych w gminie Krzeszów, która  
zakłada tworzenie systemów wsparcia dla osób 
bezrobotnych i członków ich rodzin oraz 
zapobieganie degradacji społeczno-zawodowej. 
Projekt odpowiada takŜe na jeden z celów 
Strategii Rozwoju Województwa 
Podkarpackiego, który obiera za zadanie 
rozwijanie form i metod pracy socjalnej, 
aktywnej pomocy wychodzenia z ubóstwa i  
wykluczenia społecznego oraz wdraŜania 
systemu kontraktów socjalnych jako narzędzia 
aktywizacji odbiorców pomocy społecznej. Jest 
doskonałym przykładem działań 
podejmowanych w celu przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu i marginalizacji  
Więcej informacji na temat Europejskiego 
Funduszu Społecznego moŜna znaleźć pod 
adresem: www.efs.gov. 
 
Kontakt do beneficjenta: 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowie 
Adres: ul. Rynek 2, 37-418 Krzeszów 
e-mail: gkrzesz@rzeszow.uw.gov.pl 
 

Krzeszów, dn. 06.06.2011 r. 

Opracowała Urszula Golec 
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Międzypowiatowy Przegląd Kolęd, 
Pastorałek i Piosenek Świątecznych 
"KRZESZOWSKIE 
KOLĘDOWANIE 2011" 

30 stycznia w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Krzeszowie odbył się IV 
Międzypowiatowy Przegląd Kolęd, Pastorałek i 
Piosenek Świątecznych "KRZESZOWSKIE 
KOLĘDOWANIE 2011". Patronat honorowy 
nad imprezą pełnił Starosta NiŜański Pan 
Gabriel Waliłko, który był równieŜ fundatorem 
pamiątkowych statuetek dla Laureatów 
Przeglądu. Swoją obecnością zaszczycił nas 
równieŜ Wójt Gminy Krzeszów Pan Stanisław 
Nowakowski, który ufundował statuetkę za 
najlepsze wykonanie utworu muzycznego.   

W sumie w ramach Przeglądu 
zaprezentowano 40 utworów: 9 w I kategorii 
kl. I-III Szkoły Podstawowej; 14 w II kategorii 
kl. IV-VI Szkoły Podstawowej; 6 w III 
kategorii Gimnazjum; 2 w IV kategorii Dorośli; 
9 w V kategorii Chóry i Zespoły.  

 

Jury w składzie: 
Kamińska Agnieszka - Przewodnicząca 
Kargol Joanna - Członek 
Krawczyk Marcin - Członek 
wyłoniło następujących Laureatów Przeglądu: 

KATEGORIA I 

I miejsce - Julia Surowaniec reprezentująca 
Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli 

II miejsce - Tomasz Ciryt reprezentująca 
Zespół Szkół w Giedlarowej 

 

III miejsce - Aleksandra Wośko reprezentująca 
Szkołę Podstawową w Sarzynie 

KATEGORIA II 

I miejsce - Aleksandra Czechowicz 
reprezentująca Ośrodek Kultury w Nowej 
Sarzynie 

II miejsce - Agnieszka Guściora reprezentująca 
Społeczną Szkołę Podstawową w Stalowej 
Woli 

III miejsce - Gabriela Fusiarz reprezentująca 
Zespół Szkół w Krzeszowie 

KATEGORIA III 

I miejsce - Patryk Maślach reprezentujący 
Publiczne Gimnazjum w KłyŜowie 

II miejsce - Agata Ćwiek reprezentująca 
Gimnazjum w Lipinach Dolnych 

III miejsce - Weronika Wziątka reprezentująca 
Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie 

KATEGORIA IV 

I miejsce - Anna Igras reprezentująca Zespół 
Szkół Ogólnokształcących przy ul. Hutniczej  
w Stalowej Woli 

II miejsce - Radosław Pawełko ze Stalowej 
Woli 

KATEGORIA V 

I miejsce - zespół 'STOKROTKI' Julia 
Świąder, ElŜbieta Zwolak, Natalia BoŜek 
uczennice 1 klasy Szkoły Podstawowej w 
Hucie Krzeszowskiej 

II miejsce - zespół 'PRYMKA' reprezentujący 
studium wokalne PRYMKA ze Stalowej Woli 

III miejsce - zespół 'HUMORESKA' 
reprezentujący Zespół Szkół w Brzózie 
Królewskiej 
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Nagrodę specjalną Wójta Gminy 
Krzeszów otrzymał Łukasz Kurant uczeń I 
klasy Gimnazjum w Harasiukach. Laureaci 
otrzymali statuetki, oraz dyplomy pozostali 
uczestnicy dyplomy. 

Dziękujemy Panu Staroście, oraz Panu 
Wójtowi Gminy Krzeszów za przybycie. 
Laureatom i uczestnikom składamy serdeczne 
gratulacje i Ŝyczymy dalszych sukcesów. 

Kapela "Krzeszowianie" 

 
Kapela ludowa KRZESZOWIANIE 

działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury 
powstała na poczatku lipca 2009 roku. 
Głównym celem jej działalności jest 
popularyzacja muzyki ludowej regionu 
krzeszowskiego, oraz polskich tańców 
narodowych. Opiekunem kapeli jest instruktor 
artystyczny GOK-u Dariusz Banaś. 

Skład kapeli KRZESZOWIANIE: 

• Małgorzata Pac - wokal 
• BoŜena Nowak - wokal 
• Antoni Kida - trąbka 
• Zdzisław Męczyński - akordeon 
• Jerzy Tabor – kontrabas  
• Dariusz Banaś - klarnet 

Odnowa centrum miejscowości 
Krzeszów - etap III 

W dniu 16 grudnia 2010 r. została 
podpisana Umowa o przyznanie pomocy Nr 
0099-6930-UM09300109/10 pomiędzy 
Samorządem Województwa Podkarpackiego 
a Gminą Krzeszów w ramach działania 413 
"WDRAśANIE LOKALNYCH STRATEGII 
ROZWOJU"  w  zakresie operacji 
odpowiadających warunkom przyznania 
pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój 
wsi" objetego PROW na lata 2007-2013 na 
obszarze LSR, realizowanej przez lokalną 
grupę działania o nazwie: Loklana Grupa 
Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla 
Ziemi Nizańskiej". 

 

Cel  operacji: 

 
Podniesienie jakości Ŝycia mieszkańców  
poprzez wytworzenie atracyjnego dla 
mieszkańców i turystyki centrum miejscowości 
Krzeszów. Poprzez realizację operacji 
osiągnięte zostaną cele Lokalnej Strategii 
Rozwoju LGD "Partnerstwo dla Ziemi 
NiŜańskiej": cel ogólny 3. Podniesienie jakości 
Ŝycia mieszkańców i cel bezpośredni 3.1 
Poprawa infrastruktury publicznej 
 
Zakres operacji: 

Utwardzenie placów, miejsc parkingowych, 
ulic oraz tras spacerowych, chodników, 
przebudowa zajezdni autobusowej, 
odwodnienie terenów „centrum”, wykonanie 
stylowej instalacji oświetleniowej i  terenów 
zieleni. Realizacja zadania w 2011 roku. 
Warość operacji: 650 000,00 zł, w tym kwota 
dofinansowania: 320 000,00 zł 

Spotkanie z przedstawicielami 
instytucji wchodzących w skład  
Zespołu Interdyscyplinarnego  

Pierwsze spotkanie z przedstawicielami 
instytucji wchodzących w skład Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania 
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przemocy w rodzinie w Gminie Krzeszów  odbyło 
się dnia 03.03.2011 r. w budynku Urzędu Gminy.  

 

Witając zebranych  Kierownik OPS 
powiedziała, Ŝe dzięki licznym akcjom 
 informacyjnym  zmienia się świadomość społeczna 
i coraz częściej ujawniane są przypadki przemocy 
w rodzinie, jednak mimo to tylko bardzo 
zdeterminowane  ofiary przemocy w rodzinie 
decydują się na przerwanie i zgłaszanie tego faktu 
odpowiednim organom. Przemoc domowa jest 
przyczyną  dysfunkcji rodziny, prowadzi takŜe do 
wielu tragedii Ŝyciowych w szczególności, gdy 
ofiarami przemocy są dzieci. Dlatego teŜ zachodzi 
konieczność podjęcia szeregu działań mających na 
celu zapobieganie temu zjawisku. Nie moŜe być 
tak, aby osoby doświadczające przemocy czuły 
się bezradne a sprawcy pozostawali bezkarni. 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej  z 
02.04.1997 r. w rozdziale II „Wolności, Prawa i 
Obowiązki Obywatela” reguluje zasady 
zapewnienia kaŜdemu  nietykalność osobistą i 
cielesną oraz stawia na ich straŜy władze publiczne. 
Odwołując się do preambuły ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, do 
poszanowania godności osobistej,  to przemoc w 
rodzinie narusza właśnie te podstawowe prawa 
człowieka, w tym prawo do Ŝycia i zdrowia oraz 
poszanowania godności osobistej a na władzach 
samorządowych spoczywa obowiązek 
zapewnienia obywatelom równego poszanowania 
ich praw, oraz podejmowania działań w celu 
zwiększenia skuteczności przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 
Mając na uwadze  w pełni   realizację      

 

powyŜszego   zapisu   zostanie powołany 
Zarządzeniem Wójta Gminy Zespół 

Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie w Gminie Krzeszów. Składać się on 
będzie z 12 osób, a jego członkowie będą 
przedstawicielami   pomocy społecznej, urzędu 
gminy, oświaty, słuŜby zdrowia, policji, GKRPA, 
oraz będzie to kurator sądowy - zawodowy. 
Do zadań w/w Zespołu naleŜy: 
-  zmiana postawy społeczności lokalnej i 
uwraŜliwienie jej na los osób i dzieci  dotkniętych 
przemocą. 
-  prowadzenie poradnictwa i interwencji  w 
zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinnie w 
szczególności poprzez działania edukacyjne słuŜące 
wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych 
kompetencji rodziców zagroŜonych przemocą w 
rodzinie. 
- zapewnienie schronienia osobom dotkniętym 
przemocą. 
- rozpowszechnianie informacji  o instytucjach, 
osobach i moŜliwościach udzielenia pomocy  
w środowisku lokalnym. Prace Zespołu biorąc pod 
uwagę tak szeroką reprezentacje dają nadzieje, Ŝe 
ten problem przemocy w rodzinie i pomocy ofiarom 
dotkniętym przemocą zostanie naleŜycie 
rozwiązany. 

Zebrani przedstawiciele instytucji 
wchodzących w skład Zespołu 
Interdyscyplinarnego obejrzeli równieŜ  film  
prezentujący poszczególne etapy pracy w formule 
grupy roboczej, a takŜe wzorcową interwencję 
policjanta  zrealizowaną z wykorzystaniem  
procedury Niebieskiej Karty. Dzięki materiałom 
filmowym zgromadzeni mieli moŜliwość 
towarzyszyć rodzinie, od momentu podjęcia przez 
policję interwencji, prace grupy i kolejne jej 
spotkania, aŜ do wynikającego z kompleksowego  
planu pomocy   ustabilizowania sytuacji rodziny. 

Przygotowano równieŜ wykaz  INSTYTUCJI 
POMOCOWYCH  W ZAKRESIE  
PRZEMOCY DOMOWEJ  do których  ofiary i 
sprawcy przemocy mogą zwrócić się o interwencje 
i wsparcie.  
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