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odmień oblicze ziemi. Tej 
ziemi.” Sprawiły, że serce 
zadrżało. Łzy z oczu płynące 
obmyły ciało z brudów przy-
szłości, a szczera i gorąca 
modlitwa oczyściła dusze 
tysięcy Polaków. 
 Zaczęliśmy patrzeć 
na otaczający świat innymi 
oczyma. Był szary, brudny i 
posępny jak jesienne niebo 
zasnute nabrzmiałymi desz-
czem chmurami. Gdzieś tam, 
daleko,  nad samym krańcem 
horyzontu ukazał się wąziut-
ki pasek błękitu. Poszerzał 
się. Rósł. Zaświeciło słońce 
swobodnej wolności. Przez 
lata całe karmiony propa-
gandową papką, zapragną-
łem poznać historię ziemi 

rodzimej. Maleńkiej ojczyzny, w której dane mi 
było przyjście na świat. Piękny to mikrokraj, 
nad którym króluje przepiękny drewniany ko-
ściół, a w nim widny w ołtarzu głównym Cu-
downy Obraz Krzeszowskiej Matki Bożej Ła-
skawej,  Świadomie używam słowa 
„Cudowny”, bo o jego wyjątkowości świadczą 
złote korony na głowie Maryi i jej syna Jezusa 
Chrystusa. Całość postaci okryta srebrnym 
płaszczem. Zaabsorbowani codziennym poko-
nywaniem życiowych przeszkód nie zawsze 
jesteśmy w stanie dostrzec i docenić nieco-
dzienność zdarzeń dziejących się wokół nas.  
Wracam do meritum, do początku mojego opo-
wiadania historii, która miała miejsce przed 
63 laty moimi przewodnikami po minionych 
latach byli przemili państwo Bronisława i Bro-
nisław Torbowie (nazwisko przytaczam za 
zgodą B. Torby). Nie głaskało ich życie po 
głowie, nie pijali ptasiego mleka, lecz codzien-
nym trudem kraszonym słonym potem zabiega-
li o nasycenie wiecznie, szeroko otwartych buzi 
dość licznej czeladki. Trzeba ich było wykar-
mić, ubrać, stosownie do panujących na wsi 
trendów zapewnić wykształcenie, aby mocno 
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Historię o ostatnim dowódcy niemieckiej 
obrony Krzeszowa w 1944 roku i jego roli 
w ocaleniu ludności cywilnej przed pacyfi-
kacją usłyszałem przed kilkunastu laty. 
Szkopuł w tym, że opowiadała ją wówczas 
osoba, która uwielbiała koloryzować. 
Prawdę mówiąc, gdyby opowiadał ją ktoś 
inny też trudno by mi było uwierzyć. 
  Urodziłem się po wojnie wycho-
wałem w atmosferze pogardy do wszystkie-
go, co niemieckie, nasączony PRL-owską 
propagandą wrogości do kultury zachod-
niej nie potrafiłem przełamać narosłych 
latami stereotypów. 
 Wstąpienie na Tron Piotrowy Po-
laka, kardynała z Krakowa Karola Wojtyły, 
jego wielki ekumenizm, umiłowanie wszyst-
kich narodów bez względu na kolor skóry, 
a nade wszystko gorące i szczere ukocha-
nie ojczyzny, sprawiły, że skorupa uprze-
dzeń i nieufności zaczęła pękać. Jego 
pierwsza pielgrzymka do kraju ojczystego i 
głośne wołanie: „Zstąp Duchu Święty i 
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stali nogami na wirującym dookoła swej osi ziemskim glo-
bie. 
Usadowiony na krześle stojącym pod kaflowym piecem śle-
dząc ich palce wyplatające koszyki swoimi pytaniami zmu-
szałem ich do cofania się w dawno minione lata, do czasów 
gdy o mnie jeszcze wróble nie ćwierkały na dronkowym pło-
cie. 
Zima przełomu lat 1943/44 była siarczyście mroźna. Drogi 
zawalone kopnym śniegiem sięgającym, w niektórych miej-
scach dorosłym chłopom do pach, były nieprzejezdne, bo co 
chwilę zasypywane nawiewającym śniegiem. 
Tak było do końca lutego, bo w marcu, z samego początku 
ciepłym wiatrem powiewało. Nie minęły dwa tygodnie, a po 
siarczystych mrozach i zwałach śniegów zalegających pobo-
cza dróg ślad najmniejszy nie został. 
Krzeszowski Chojniak zaroił się dziwnym wojskiem. 
Starsi mężczyźni przesiadający pod pniami młodych sosenek 
i pykający z króciutkich fajeczek przemieszani byli z młodzi-
kami wysokim falsetem śpiewającymi bojowe, marszowe 
piosenki. Miały dodać im odwagi, kiedy nielitościwy wróg 
stanie przed nimi, by zniszczyć Trzecią Rzeszę. Byli to żoł-
nierze Volksturmu (rezerwiści po pięćdziesiątce) i Hitlerju-
gen (młodzież Hitlera do lat osiemnastu). 
Na pola wyszli miernicy wytaczający w terenie zarys ziem-
nych fortyfikacji, mających wstrzymać napierające wojska 
sowieckie, by jak najdłużej osłaniać krzeszowski drewniany 
most na Sanie.  
Natychmiast po wytyczeniu przebiegu rowów przeciwczołgo-
wych, przystąpiono do realizacji planów. Aby nie było opóź-
nień do morderczej pracy przy wykopach zapędzano setki 
sowieckich jeńców. Z okolicznych wiosek w ramach szar-
warku ściągnięto dziesiątki konnych furmanek. Ich rolą było 
wywożenie ziemnego urobku na powierzchnię i formowanie 
nasypów wzdłuż wykopu. Na szczytach Krzeszowskich 
wzniesień wykopano dziesiątki bunkrów z których można 
było dokonywać ostrzału na odległość kilkunastu kilome-
trów. 
Dla lepszej widoczności na przedpola, zbombardowano na 
Podgórze trzy domy mieszkalne wraz z zabudowaniami go-
spodarczymi. W następny dzień po zbombardowaniu Podgó-
ry bomby spadły na Kamionkę Górna, gdzie spaliły się sto-
doły u Hudego i Wdowiaków. 
Na Kamionce Dolnej zdarzył się dziwny przypadek. Lecące 
w kierunku Kamionki Górnej niemieckie bombowce dostrze-
gły u podnóża górki niepokojący pilotów obiekt. Zrobiły w 
powietrzu krąg po czym zmierzające w dół nosy przypikowa-
ły, by w najniższej fazie lotu spuścić bombę. Potrójny huk 
wstrząsnął wioską. Samoloty wzbiły się w górę zatoczyły 
jeszcze jeden krąg, ale widząc pod sobą, że obiekt został 
zniszczony odleciały niosąc zniszczenie w sąsiedniej wsi. Co 
to było? Ze stojącej nad krajem górki stodoły Kasperka 
dzieci wytoczyły sieczkarnię. Były zbyt słabe, aby ją zatrzy-
mać stoczyła się w dół zatrzymując się na krzaku dzikiej 
róży celując skrzynką na słomę w nadlatujące od Rudnika 
niemieckie samoloty.  
Prace przy wznoszeniu fortyfikacji wokół Krzeszowa prze-
biegały sprawnie z niemiecka dokładnością i pedanterią. 
Nad całością czuwał starszy wiekiem oficer pochodzący z 
Austrii. Jak przypominają sobie moi rozmówcy z Krzeszowa 
( prosili o nie podawanie nazwisk) nosił nazwisko Greczman 

Ciąg dalszy ze str. 1 (imienia nie pamiętają) i był wykładowcą uniwersyteckim, 
po zniszczeniu mostu pozostał w Krzeszowie. Wzięty do so-
wieckiej niewoli, przewieziony został do Lublina i osadzony 
w kazamatach lubelskiego zamku. Prawdopodobnie po 3 
latach został zwolniony z lubelskiego więzienia i podjął pra-
cę na KUL-u. On to uzgadniał z sołtysami harmonogram 
pracy wozaków. Kopano odcinek od skrzyżowania w Podgó-
rze do dawnej wieży triangulacyjnej. Greczman ze swoimi 
zastępcą i kierowcą pojechał do Nowej Wsi, gdzie sołtysem 
był Jan Mucha. Oficerowie weszli do domu sołtysa. Kierow-
ca pozostał w odkrytym łaziku. Przygrzewające słońce spra-
wiło, że przysnął. Ocknął się słysząc dziwne odgłosy dobie-
gające z drogi od strony Huciska. Środkiem drogi pędził 
galopem oddział ruskich partyzantów. Spod kopyt końskich 
wzbijał się tuman kurzu. Na ucieczkę, albo wybranie dogod-
nej do obrony pozycji było za późno. Z pistoletu maszynowe-
go puścił w stronę nadjeżdżających sowietów długą serię. 
Jeźdźcy rozsypali się po obu stronach drogi. Odezwały się 
ich pepesze. Zaalarmowani strzelaniną niemieccy oficero-
wie stracili głowy, nie wiedząc, w którą stronę i gdzie ucie-
kać. Na podjęcie walki nie mieli najmniejszych szans. Wtedy 
to sołtys Mucha nakazał im, aby pobiegli z nim do stajni w 
przybudówce stały beczki na zboże. Jedna z nich. Ta naj-
większa, była pusta. Nie zastanawiając się zbyt wiele Niem-
cy skwapliwie skorzystali z zaproponowanej przez Polaka 
oferty. Wskoczyli. Parę desek, jakaś płachta na wierzch na 
to wszystko koszyk z wysiadającą jajo kwoką odrobinę owsa 
i już można iść do konia. Kiedy Sowieci wpadli na podwórko 
gospodarz wychodził ze stajni, udając wielkie zaskoczenie. 
Rozbiegli się po wszystkich kontach szukając Germańców. 
Nie znaleźli, chociaż grozili, że puszcza z dymem całą wieś.  
Od Krzeszowa odezwał się CKM. Ruscy partyzanci pokręcili 
się jeszcze chwilę, wsiedli na konie i pomknęli w stronę 
Grabniaka. 
Tymczasem Niemcy dozorujący roboty, słysząc strzały od 
strony gdzie pojechał komendant, przerwali prace. Jeńcom 
kazali się położyć na dnie wykopu, wozaków otoczyli mie-
rząc w nich lufami CKM-ów i Schmeisserów. Napięcie się-
gnęło zenitu. W pewnej chwili nad Górnym Krzeszowem 
wzbiła się w niebo zielona rakieta, lufy automatów opadły w 
dół. Szczęknęły rygle zabezpieczające broń. Na wyboistej, 
piaszczystej drodze wiodącej od Podolszynki Plebańskiej 
ukazał się odkryty, niemiecki łazik. Na widok ciała kierowcy 
lufy automatów podskoczyły do góry. Ostry rozkaz komen-
danta wstrzymał egzekutorskie zapędy jego podwładnych. 
Wysiadł. Samochód z ciałem kierowcy odjechał do Krzeszo-
wa, do komendantury. Greczman przywołał do siebie 
wszystkich podwładnych i w krótkich słowach opowiedział o 
niedawnych wydarzeniach. Dał znak, a by jeńcy powrócili 
do przerwanej pracy. Wozakom, którzy chwytali za lejce 
kazał jeszcze chwilę zaczekać. Z kieszeni mundurów wycią-
gnął paczkę papierosów i podchodząc do każdego klepał po 
ramieniu – „Polen kamerad cigaretten.” Brali chłopi sęka-
tymi palcami delikatne, dziwne wytwory niemieckiego prze-
mysłu. Wdychali błękitny dymek i tęskno im się robiło do 
swojskiej roboty skrętów. 
Czytałem setki publikacji, oglądnąłem dziesiątki filmów, ale 
na coś podobnego nie natknąłem się. Fantazja? Majacze-
nie? Bajdurzenie chłopskie?  
W kilka tygodni później, kiedy ziemne fortyfikacje zostały 
ukończone, a przez Krzeszów przesuwały się dziesiątki po-
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jazdów wojskowych, kierujących się w stronę Puszczy Solskiej 
i Lasów Janowskich, by zacisnąć pętlę wokół stacjonujących 
tam partyzanckich zgrupowań. Trwały przygotowania Nie-
mieckiego sztabu do rozpoczęcia akcji likwidacyjnej pod 
kryptonimem „Sturmwind” przez Krzeszów miały przejść 
formacje sprzymierzonych z Niemcami Kałmuków pod do-
wództwem pułkownika dr. Dolla. 
Na spotkanie Kałmuckiej konnicy wyjechał krzeszowski ko-
mendant. Nie bawił się w powitalne przemówienia, ale ostro 
przekazał sojusznikom, że przez podległe jego dowództwu 
tereny mają przejechać bardzo spokojnie. Próby działań na 
własna rękę mogą mieć tragiczny skutek. Dla podkreślenia 
swoich słów wskazał na stojących wzdłuż drogi po obu stro-
nach żołnierzy Wermachtu z palcami na spustach swoich 
CKM-ów, aby każdego kałmuckiego swawolnika utempero-
wać kilkoma gramami ołowiu.  
Dla pewności ich zachowania pojechał za nimi. Nie odjechali 
daleko, bo na polach pomiędzy Dolna Kamionką, a Średnią 
poczęli rozbijać obozowisko. Przybyły Grezman  

zmusił sojuszników do przerwania rozbijania obozowiska, 
ustawienia się w szyku marszowym i ruszenia do miejsca wy-
znaczonego postoju, czyli Dąbrowicy. Eskortowali ich do 
granic swojego rewiru do skraju Uleszczyny. 
Przyznacie państwo, że jest to historia przedziwna, trudna do 
zrozumienia dla tych wszystkich, którzy II wojnę światową 
poznali z książek i czasopism, a nawet autopsji. Zbyt wiele 
starszych osób pamiętających tamte dni, potwierdza ją aby-
śmy nie mogli w nią uwierzyć. Nie mnie określać ciężar ga-
tunkowy opisywanych wydarzeń sprzed lat. Nie ulega wątpli-
wości, że w Krzeszowie w tak niezwykle dramatycznym okre-
sie funkcjonował swoisty Anioł Stróż osłaniający i chroniący 
cywilną ludność. 
Należał do narodu od setek lat wrogiemu Polakom, czy dla 
Krzeszowskiej Matki Bożej Łaskawej istotnym czynnikiem 
była narodowość człowieka osłaniającego skutecznie Jej lud 
umiłowany? 
     Jan Hasiak 

Święto Niepodległości 

11 Listopada to święto uroczyście obchodzone przez uczniów i 
nauczycieli Zespołu Szkół w Krzeszowie. Również w tym roku 
szkolnym przygotowano z tej okazji akademię. Następnie mło-
dzież zgromadziła się na placu przed Urzędem Gminy przy po-
mniku poświęconym Księdzu Stanisławowi Matrasiowi. Po od-
śpiewaniu hymnu przy dźwiękach pieśni patriotycznych przedsta-
wiciele społeczności szkolnej na czele z Dyrektorem Szkoły mgr 
inż. Mirosławem Siekiem złożyli wieniec. W imieniu mieszkań-
ców Gminy Krzeszów kwiaty złożyli Przewodniczący Rady Gmi-
ny Jan Korona, Wójt mgr inż. Stanisław Nowakowski oraz Za-
stępca Wójta mgr inż. Wiesław Kasperek. 
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Nazwisko imię OKW 
Krzeszów 

OKW 
Kamionka G. 

OKW  
Bystre 

OKW  
Koziarnia 

OKW  
Podolszynka 

Suma 
głosów 

Gęsicka Grażyna (PiS) 42 19 26 24 16 127 

Ożóg Stanisław (PiS) 23 21 14 16 10 84 

Szlachta Andrzej (PiS) 5 6 11 5 7 34 

Chmielowiec Zbigniew 
(PiS) 

3 6 2 10 2 23 

Moskal Kazimierz (PiS) 5 2 1 2 4 14 

Gołojuch Kazimierz 
(PiS) 

30 7 7 1 3 48 

Popiołek Krzysztof (PiS) 2 2 0 2 21 27 

Błądek Antoni (PiS) 8 3 12 10 4 37 

Rynasiewicz Zbigniew 
(PO) 

31 5 19 10 2 67 

Skowrońska Krystyna 
(PO) 

18 1 0 1 2 22 

Tomaka Jan (PO) 0 0 4 0 3 7 

Butryn Renata (PO) 2 1 0 0 3 6 

Bury Jan (PSL) 65 24 101 27 24 241 

Deptuła Leszek (PSL) 1 0 1 1 0 3 

Kamiński Tomasz (LiD) 4 3 4 1 0 12 

frekwencja (%) 47,31 35,53 35,03 45,55 44,94 41,18 

 

Wyniki wyborów do Sejmu zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. 

W tabeli przedstawiono ilość głosów oddanych na obecnych już posłów w poszczególnych obwodach głosowania na terenie 
Gminy Krzeszów. 

Nazwisko imię OKW 

Kamionka 

Górna 

OKW  

Bystre 

OKW  

Koziarna 

OKW 

 Podolszynka 

Ordynacka 

OKW  

Krzeszów 

suma 

głosów 

Jaworski Kazimierz 107 152 98 89 187 633 

Ortyl Władysław 81 127 96 75 169 548 

Pupa Zdzisław 78 114 72 65 130 459 

Wyniki wyborów do Senatu zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. 

W tabeli zostali wymienieni obecni już senatorowie. Krzeszowianie głosowali zgodnie z mieszkańcami województwa podkar-
packiego. 
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Nazwa komitetu wyborczego Liczba głosów na listę Liczba głosów: na listę / waż-
nych [%] 

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 657 48.31 

Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego 

  

393 

  

28.90 
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP   

158 

  

11.62 
Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demo-

kraci SLD+SDPL+PD+UP 
  

88 

  

6.47 
Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospoli-

tej Polskiej 
  

27 

  

1.99 
Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 22 1.62 

Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 15 1.10 

Wyniki głosowania mieszkańców Gminy Krzeszów do sejmu z podziałem 
na poszczególne komitety wyborcze. 

 

11 listopada 2007r. – program artystyczny z okazji święta 
Niepodległości w wykonaniu Chóru Kameralnego SONANTE 
w kościele parafialnym w Krzeszowie. 

 

24 listopada 2007r. w GOK Krzeszów odbyła się zabawa 
andrzejkowa. Grał zespół Afangard z Lublina. 

 

7 grudnia 2007r. w GOK Krzeszów - „Mikołaj dzieciom”, 
program artystyczny w wykonaniu agencji PRIMO z Lublina. 

 

W dniach 12 i 17 grudnia 2007r. Gminny Ośrodek Kultury 
zorganizował spektakle  profilaktyczne dla dzieci i młodzieży 
w wykonaniu agencji KURTYNA z Krakowa. Spektakle odby-
ły się w Zespole Szkół w Krzeszowie.  Dla dzieci przedstawio-
no „Badania Pana Kleksa”, natomiast młodzież gimnazjalna 
obejrzała „Sen gimnazjalisty”. Po przedstawieniu odbyła się 
prelekcja w formie rozmowy i krótkich ćwiczeń. 

W dniu 6 października 2007r. w Miękiszu Starym Chór Ka-
meralny SONANTE wraz z solistami oraz zespół instrumental-
ny TRIACYT  zaprezentowały gminę Krzeszów na  imprezie 
plenerowej „Bieg ku czci poległych lotników w Miękiszu Sta-
rym”. Po udanym koncercie odbyło się spotkanie z gościem 
honorowym imprezy panem Robertem Korzeniowskim. 

 

30 października 2007r. w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Krzeszowie odbyły się gminne eliminacje do konkursu recyta-
torskiego „Poeci i pisarze dzieciom”. Udział wzięli uczniowie 
szkół podstawowych z gminy Krzeszów. Do dalszego etapu 
zakwalifikowali się: Michał Niwiński, Konrad Biziewski, Mo-
nika Zawada, Piotr Lipianin, Krystian Kulik, Rebeka Pajura 
oraz Aleksander Szabat. 

 

31 października 2007r. w GOK Krzeszów odbyło się otwar-
cie wystawy rzeźby pana Stanisława Pałki z Krzeszowa. Na 
wernisażu pan Stanisław zaprezentował ok. 100 swoich rzeźb, 
które można było podziwiać przez cały miesiąc listopad. Ręko-
dzieła pana Stanisława odwiedzali zarówno mieszkańcy gminy 
jak i uczniowie Zespołu Szkół w Krzeszowie wraz  
z nauczycielami. 

Sprawozdanie z działalności GOK 

Rzeźby Stanisława Pałki 

Uczestnicy konkursu 

 recytatorskiego 
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu  

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 3 – Rozwój lokalny,  

Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna pn.  

„Rozbudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej  

w Bystrem Gmina Krzeszów” 

W dniu 15 października 2007 r. została uroczyście oddana do 
użytku Publiczna Szkoła Podstawowa w Bystrem po gruntow-
nej modernizacji współfinansowanej ze środków Unii Europej-
skiej. 
Umowa nr Z/2.18/III/3.5.1/17/05/U/8/06 zawarta w Rzeszowie 
dnia 15 marca 2006 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a 
Gminą Krzeszów. 
Całkowity koszt kwalifikowany inwestycji: 820 983,25 zł 

Źródła finansowania: 

Europe j sk i  Fundusz  Rozwoju  Regiona lnego :  
   50% - 410 491,62 zł 
Budżet państwa:  10% -  82 098,32 zł 

Budżet gminy:  40% -  328 393,31 zł 

Dodatkowe roboty: budżet gminy: 62 332,19 zł 

RAZEM: 883 315,44 zł 

Po rozliczeniu Projektu wartość całkowita wyniosła: 

879 932,40 PLN w tym: 

wartość kosztów kwalifikowalnych: 816 753,80 PLN 

wartość kosztów niekwalifikowalnych: 63 178,60 PLN 

Głównym celem Projektu było wyrównanie szans w dostępie 
do edukacji pomiędzy uczniami z obszarów wiejskich i miej-
skich oraz poprawa dostępu społeczności lokalnej do podsta-
wowej infrastruktury edukacyjnej i zdrowotnej.  
Stan bazy oświatowej w gminie Krzeszów jest w pełni wystar-
czający pod względem oferowanych w szkołach miejsc. Nieco 
gorzej natomiast kształtuje się sytuacja pod względem stanu 
technicznego budynków oraz wyposażenia w specjalistyczne 
sale dydaktyczne.  
Poprzez realizację inwestycji otrzymaliśmy nie tylko nowocze-
sne zaplecze dydaktyczne, ale także możliwość realizacji przez 
szkołę ambitnego programu zarówno z zakresu edukacji o 
profilu zbieżnym z tendencjami rynku pracy, jak i z zakresu 
dostarczenia informacji i wsparcia reorientacji zawodowej. 
Szczegółowymi produktami Projektu są:  
oddanie do użytku poddasza z następującymi pomieszczenia-
mi: 

-gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej i 
gabinet higienistki 43,00 m2 

-poczekalnia 19,70 m2  

-sala lekcyjna 39,20 m2 

-biblioteka 38,80 m2 

-czytelnia 32,30 m2 

-sala lekcyjna - oddział przedszkolny 47,20 m2 

-gabinet dyrektora 15,40 m2 

-korytarz  67,70 m2 

-WC na poddaszu 19,50 m2 

-sekretariat dyrektora 18,06 m2 

-klatka schodowa 28,35 m2 

pomieszczenia w rozbudowanej części szkoły: 

-dobudowana do istniejącego budynku klatka schodowa 11,67 
m2 

-wiatrołap – wejście do budynku 7,70 m2 

-WC na parterze przy klatce schodowej 10,35 m2 

-podjazd dla osób niepełnosprawnych, 

-chodnik prowadzący do nowopowstałej klatki schodowej. 

Ponadto, w efekcie realizacji projektu osiągnięte zostały 
wskaźniki: 

-przebudowa i modernizacja kotłowni szkolnej, instalacja no-
wego kotła gazowego; 

-docieplenie ścian budynku szkoły płytami styropianowymi; 

-ocieplenie dachu szkoły; 

-montaż izolacji przeciwwilgociowych. 

Klatka schodowa będzie miała łączną powierzchnię użytkową 
40,02 m2. Powierzchnia użytkowa poddasza wyniesie 369,21 
m2, a kubatura 1.437,20 m3. Łącznie w wyniku rozbudowy i 
nadbudowy szkoły oddana zostanie do użytku powierzchnia 
398,93 m2, o kubaturze 1.671,76 m3.  
Powierzchnia użytkowa całej szkoły po rozbudowie wyniesie: 

 329,36 m2 + 398,93 m2 = 728,29 m2 

Kubatura szkoły będzie następująca: 

 1.757,79 m3 + 1.671,76 m3 = 3.429,55 m3 

Główne cele rozbudowy budynku szkoły to polepszenie wa-
runków cieplno - wilgotnościowych, zwiększenie powierzchni 
użytkowej budynku, zmiana konstrukcji dachowej oraz zmiana 
wyglądu zewnętrznego całości. 
    Ewa Szydłowska 
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 Realizacja zadania objętego dofinansowaniem  
w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci 
i młodzieży 
objętego Rządowym programem wyrównywania szans eduka-
cyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku  
„Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji 
pozarządowych” 
 
Projekt pod nazwą: 
„Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne szansą dla ucznia słabego 
i zdolnego - Krzeszów  2007” 
czas trwania: od 23 lipca 2007 do 21grudnia 2007 
Całkowita wartość projektu: 58 591, 94 zł 
Kwota dofinansowania: 37 926,94 zł 
Celem podstawowym projektu była szansa dla ucznia słabego i 
zdolnego – dająca możliwość rozwoju uzdolnień,  
zainteresowań, osiąganie sukcesów edukacyjnych, a także 
szansa wyrównania zaległości programowych i pozbycia się 
wad rozwojowych. 

Formy realizacji programu: 
1) zajęcia sportowo -rekreacyjne, 

2) warsztaty taneczne dla dzieci szkół podstawowych, 
3) kurs tańca towarzyskiego dla klas II-III Gimnazjum 
4) kurs podstawowy fotografowania i kamerowania dla I-II 
klasy Gimnazjum 
5) zajęcia rytmiczne, 
6)zajęcia plastyczne, 
7)kółko teatralne, 
8)kółko szachowe, 
9)kółko informatyczne, 
10)zajęcia z języka angielskiego, 
11)zajęcia z zakresu profilaktyki logopedycznej, 
12)nauka pływania – basen 
13)wycieczka 
14)prezentacja osiągnięć dzieci i młodzieży. 
 Dzieci wykazały duże zainteresowanie zajęciami, w miarę 

możliwości uczestniczyły w zajęciach, na które się zapisały. 
 Dzieci zdobyły część wiedzy fachowej stosownie do rodzaju 
zajęć, uczyły się poprzez zabawę. 

Realizacja programu umożliwiła: 
a) Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, 
b) Rozwijanie umiejętności, zainteresowań i wiedzy, 
c) Rozbudzi aspiracje i zmotywuje do nauki, 
d) Wykorzystanie czasu wolnego przez uczniów po lekcjach, 
e) Propagowanie zdrowego stylu życia, 
f) Nabycie umiejętności społecznych, (podniesienie poczucia 
własnej wartości), 
g) Rozwijanie funkcji percepcyjno – motorycznych, 
h) Naukę współpracy w grupie, 
i) Kształtowanie nawyków dbałości o sprawność fizyczną, 
j) Stymulowanie postaw twórczych, swobodnego wyrażania 
siebie ruchem, 
k) Rozwój dzieci mających problemy dydaktyczno – wycho-
wawcze itp. 

Wprowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dała 
możliwość rozwijania umiejętności, będących jednocześnie  
atrakcyjną formą spędzania czasu i kształtowania pozytyw-
nych postaw społecznych wśród dzieci  i młodzieży. 
Programem zostały objęte wszystkie szkoły z terenu gminy 
Krzeszów, umożliwiło to lepszą współpracę pomiędzy tymi 
placówkami, 
zintegrowało dzieci i młodzież. Wszystkie cele programu zo-
stały zrealizowane.  

       
    Ewa Szydłowska 

Zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne. 
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Skład Rotundy w sezonie jesiennymi: 

Obrońcy: Michał Kutman, Sebastian Kowalski, Łukasz Skakuj, Paweł Ta-
ras, Dawid Welc, Artur Makowiecki  
Pomocnicy: Damian Grab, Ryszard Kopacz, Krystian Szostak, Piort Goch, 
Damian Welc, Mateusz Wójcik, Paweł Dąbek  
Napastnicy:  
Damian Skakuj, Damian Krupa, Kamil Czapla 

Bramkarze:  
Andrzej Paszek, Marcin Grab  

Klasa A 2007/2008, grupa: Stalowa Wola I 

Mistrzowie jesieni 
 Po raz kolejny Rotunda Krzeszów ukończyła jesienną rundę rozgrywek na fotelu lidera. 

Dziesięć zwycięstw, dwa remisy i tylko jedna porażka u siebie z Łęgiem Stany są imponującym dorobkiem. Również 
czteropunktowa przewaga nad drugim w tabeli Advitem Łętownia pozwala ze spokojem oczekiwać kolejnych meczy. 
Zawodnicy są zmobilizowani i niecierpliwie czekają na wiosnę. Obiecują twardą i skuteczną walkę o awans. Mimo 
nieustępliwości i kolektywnej gry całego zespołu należy podkreślić postawę napastnika Damiana Warchoła. Po pre-
cyzyjnych podaniach z pola strzelił on jedenaście goli. Jest to imponujący i godny powtórzenia wynik. Zawodnicy a 
szczególnie kibice są pewni, iż będą jeszcze tym roku oglądali w Krzeszowie mecze „okręgówki”, … czego Państwu 
i sobie życzę.. 

 Wszystkich zapraszamy 6 kwietnia na nasz stadion gdzie rozegramy mecz inaugurujący rundę wiosenną z Sokołem 
Hucisko. 

rys. J. Kopacz 

  RAZEM DOM WYJAZD MECZE BEZPOŚREDNIE 

  Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bram
ki Z. R. P. Bram

ki Z. R. P. Bram-
ki M. Pkt. Z. R. P. Bra

mki 

1.  Rotunda Krzeszów 13 32 10 2 1 34-10 5 1 1 23-6 5 1 0 11-4             

2.  Advit Łętownia 13 28 8 4 1 23-9 5 2 1 13-4 3 2 0 10-5             

3.  Łęg Stany 13 25 7 4 2 37-16 4 2 1 24-9 3 2 1 13-7             

4.  LZS Przędzel 13 21 6 3 4 22-21 4 1 2 11-9 2 2 2 11-12             

5.  San Kłyżów 13 20 6 2 5 26-28 3 1 2 11-10 3 1 3 15-18             

6.  Retman Ulanów 13 17 4 5 4 21-16 2 1 3 9-7 2 4 1 12-9             

7.  Kłyż Tarnogóra 13 16 5 1 7 25-26 4 1 2 17-12 1 0 5 8-14 1 3 1 0 0 4-0 

8.  LZS Podwolina 13 16 4 4 5 20-26 2 3 2 13-14 2 1 3 7-12 1 0 0 0 1 0-4 

9.  Staromieszczanka Stare 
Miasto 

13 15 3 6 4 22-24 3 3 2 17-15 0 3 2 5-9             

10.  Azalia Wola Zarczycka 13 14 4 2 7 19-28 3 1 2 14-10 1 1 5 5-18 1 1 0 1 0 2-2 

11.  Czarni Sójkowa 13 14 3 5 5 23-32 2 3 1 15-13 1 2 4 8-19 1 1 0 1 0 2-2 

12.  Sokół Hucisko 13 12 3 3 7 18-24 2 2 2 9-6 1 1 5 9-18             

13.  Jodła Przychojec 13 11 3 2 8 23-36 2 1 4 14-17 1 1 4 9-19             

14.  Ceramika Harasiuki 13 9 2 3 8 13-30 1 1 1 1-3 1 2 7 12-27             

RotundaRotundaRotundaRotunda — Krzeszów, ul. Rynek 2 
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