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Rotunda 

Rok 6, numer  22 

szów" nr SPO/2.3/II/066/07. Całkowita war-
tość Projektu: 421 697,00 PLN Ogólne ze-
stawienie rzeczowo - finansowe Projektu: 

1. Roboty bu-
dowlano - mon-
tażowe w budyn-
ku: 249 501,00 
PLN 

2. Instalacja 
wodno - kanali-
zacyjna, c.o. i 
solarna: 68 82-
5,00 PLN 

3. Instalacja 
elektryczna: 55 
845,00 PLN 

4. Wyposażenie: 
27 161,00 PLN 

5. Koszty ogólne 
(w tym dokumentacja, nadzór, prace geode-
zyjne): 20 365,00 PLN 

Realizacja Projektu: 

- rozpoczęcie robót budowlanych: styczeń 
2008 r. 

- zakończenie, rozliczenie Projektu: maj 
2008 r. 

Głównym celem Projektu jest zaspokojenie 
potrzeb społecznych i kulturalnych miesz-
kańców Gminy Krzeszów. 

Opracowała Ewa Szydłowska 

KRZESZÓW 2008 

„Adaptacja budynku na zaplecze rekre-
acyjno – sportowe w miejscowości Krze-
szów” realizowanego w ramach Sektoro-

wego Programu Operacyjnego Restruk-
turyzacja i Modernizacja Sektora Żywno-
ściowego oraz Rozwój Obszarów Wiej-
skich 2004-2006, Priorytet 2 Zrównowa-
żony rozwój obszarów wiejskich, Działa-
nie 3.2 Odnowa wsi oraz zachowanie  
i ochrona dziedzictwa kulturowego.  
W dniu 13 grudnia 2007 r. została za-
warta Umowa Nr 61412-UM4966005/07 
o dofinansowanie projektu pn. 
"Adaptacja budynku na zaplecze rekre-
acyjno - sportowe w miejscowości Krze-

Zaplecze rekreacyno  

- sportowe 
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rys. J. Kopacz 

Adaptacja budynku na zaplecze rekreacyjno – sportowe  
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Jestem przekonany, że działania moje były prawidłowe, bo tyl-
ko w taki sposób można było ochronić ZOZ publiczny. Z per-
spektywy czasu zaskoczeniem dla mnie jest tak duży atak na 
Panią  Mariolę Klarycką. Zastanawiam się czy to był tylko zły 
wybór, czy też każdy lekarz spotkałby się z takim atakiem. Bar-
dzo trudno jest znaleźć dobrego lekarza, a w przeprowadzo-
nych rozmowach  Pani  Klarycka dawała moim zdaniem gwa-
rancję na utrzymanie naszego ZOZ-u na dobrym poziomie. 
Miała sprowadzić pediatrę i lekarzy specjalistów oraz  zapew-
nić takie funkcjonowanie publicznego ZOZ-u aby Gmina  nie 
dofinansowywała świadczeń medycznych. W wyniku podpisów 
w obronie Pana Artura Niwińskiego i niechęci do Pani Klaryc-
kiej z dniem 30.04.2008 r. rozwiązałem z Panią Klarycką  umo-
wę za porozumieniem stron bez żadnych roszczeń finansowych. 

W międzyczasie Państwo Niwińscy złożyli pismo do Rady Gmi-
ny i do mnie z prośbą o wydzierżawienie naszego budynku 

ZOZ-u  w  celu utworze-
nia niepublicznego ZOZ-
u.  

 Rada Gminy rozważa-
jąc czy prywatyzować 
nasz ZOZ uznała nie 
jednogłośnie w stosunku 
7 do 5 przy jednym gło-
sie wstrzymującym się, 
że ZOZ powinien zostać 
publiczny.  

Szanowni Państwo,  

Sytuacja zmusza mnie 
do ogłoszenia konkursu 
na stanowisko kierowni-
ka publicznego ZOZ-u. 
Mam nadzieję, że znaj-
dzie się lekarz który 

ochroni nasz budynek od dewastacji. 

Byłoby znacznie łatwiej gdyby był już w tej chwili i tak jak pla-
nowałem kierował  placówką. Procedury konkursowe są dosyć 
długie lecz mam nadzieję, że ZOZ w tym czasie będzie dobrze 
funkcjonować. 

Nie wiem czy te wyjaśnienia wszystkich satysfakcjonują ale 
gdyby nie zostały podjęte działania to zostalibyśmy w krótkim 
czasie z budynkiem bez lekarzy. Wiem, że wywołało to dużo 
kontrowersji, agresji w stosunku do mojej osoby, były kłamstwa 
i pomówienia. Myślę, że w większości przypadków wynikało to 
z niezrozumienia sytuacji ale też z działania osób, którym zale-
ży na podsycaniu złych nastrojów wśród mieszkańców Gminy.  

Wszystkich Państwa, którzy poczuli się zagrożeni lub urażeni 
chciałbym przeprosić za tą sytuację. Zdaję sobie doskonale 
sprawę, że zdrowie mieszkańców jest najważniejsze i równie 
ważne jest kto będzie Państwa leczył. Ale to właśnie Państwo 
macie możliwość wyboru lekarza i ta decyzja należy wyłącznie 
do Państwa. Pytanie tylko czy w publicznej czy w prywatnej 
służbie zdrowia. Ja byłem za służbą zdrowia publiczną dlatego 
podjęte przeze mnie działania miały na celu ochronę publiczne-
go ZOZ-u.    

Z wyrazami szacunku 

Stanisław Nowakowski 

Wójt Gminy Krzeszów 

Szanowni Państwo 

 Ochrona zdrowia mieszkańców Gminy jest jednym z 
najważniejszych spraw, które musi zabezpieczyć samorząd. 
W ciągu kilku lat ulokowane były duże środki finansowe z 
budżetu gminy związane z poprawą funkcjonowania ZOZ-u i 
dostosowania do potrzeb Narodowego Funduszu Zdrowia i 
Sanepidu. Moje ostatnie działania miały na celu ochronić 
publiczny ZOZ od prywatyzacji. Myślę, że w wyniku braku 
dostatecznej informacji jak również pomówień i niezrozumie-
nia spotkały się z protestem społecznym. 

Dlatego chcę Państwu wyjaśnić wszystkie okoliczności zwią-
zane ze odwołaniem ze stanowiska kierownika Pana Artura 
Niwińskigo.  

Kierownik naszego publicznego ZOZ-u Pan Artur Niwiński 
wraz z małżonką w październiku 2007 rozpoczął budowę 
własnej, prywatnej 
przychodni w skład 
której wchodzą: 2 
gabinety lekarskie, 
gabinet zabiegowy, 
rejestracja, pokój 
socjalny, toalety dla 
pacjentów i perso-
nelu na parterze  
wraz z częścią 
mieszkalną na pię-
trze. Prace budow-
lane wykonywane 
były w takim tempie, 
że wszystko wskazy-
wało na to, że przy-
chodnia będzie 
przygotowana do 
wystąpienia o kon-
trakt na podstawową opiekę medyczną już w tym roku. Dlate-
go w lutym 2008 została zwołana Rada Społeczna gminnego 
ZOZ-u, na której zapytałem Pana kierownika Artura Niwiń-
skiego czy w przyszłości zamierza pracować w publicznej czy 
prywatnej przychodni. Pan Artur Niwiński nie chciał udzielić 
jednoznacznej odpowiedzi, że zamierza na trwałe związać się 
z gminnym publicznym ZOZ-em. W międzyczasie rozpoczą-
łem poszukiwania lekarza i przeprowadziłem rozmowę z Dy-
rektorem Szpitala w Nisku, który polecił Panią  Mariolę Kla-
rycką ze Stalowej Woli pracującą w Kopkach. Chcę Państwa 
poinformować, że nigdy wcześniej nie widziałem Pani Kla-
ryckiej i jej nie znałem. Jednoznacznie chcę zapewnić, że 
Pani Klarycka nie należy do mojej rodziny. Jest to po prostu 
pomówienie. 

W połowie marca odbyło się posiedzenie Rady Społecznej 
gminnego ZOZ-u, na którym to Rada zaopiniowała jednogło-
śnie odwołanie kierownika Pana Artura Niwińskiego. Argu-
mentem za jego odwołaniem jest utrata zaufania w wyniku 
budowy prywatnego ZOZ-u, co w świetle przepisów o zakazie 
konkurencji jest niedopuszczalne. Rada również pozytywnie 
zaopiniowała powołanie na stanowisko kierownika Panią  
Mariolę Klarycką. Na marcowej sesji Rady Gminy poinfor-
mowałem, że zamierzam odwołać Pana Artura Niwińskiego z 
funkcji kierownika, co uczyniłem końcem marca i powołałem 
na to stanowisko Panią Mariolę Klarycką.  
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Sprawozdanie z działalności GOK. 

9 stycznia 2008r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Krze-
szowie odbył się Piknik Kulturalny – Krzeszowska Zima, 
współfinansowany przez stowarzyszenie Partnerstwo dla 
Ziemi Niżańskiej. Piknik swoją obecnością zaszczycili m. 
in. przewodniczący Rady Powiatu pan Eugeniusz Trzuskot. 
Łamiąc się opłatkiem składano sobie życzenia i częstowa-
no potrawami wigilijnymi przygotowanymi przez Koło 
Gospodyń Wiejskich z Krzeszowa  

w atmosferze kolęd i pastorałek. Miejscowy poeta pan Zbi-
gniew Szczębara wzruszał nas swoimi wierszami i przypo-
minał o tradycji świąt. 

11 stycznia 2008r. w GOK Krzeszów odbył się I Między-
powiatowy Konkurs Kolęd  

i Pastorałek „Krzeszowskie Kolędowanie 2008r.”.  

W konkursie wzięło udział 21 uczestników w trzech kate-
goriach wiekowych oraz zespół śpiewaczy z Kulna. 

Jury wyłoniło laureatów, którym wręczono nagrody i dy-
plomy. 

Gościnnie wystąpił zespół OK z Nowej Sarzyny. 

16 stycznia 2008r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Krzeszowie odbyły się Jasełka w wykonaniu 
scholi z Kopek. Jasełka wyreżyserował organista tamtej-
szej parafii Pan Jerzy Hutman.   

Od 14 do 25 stycznia 2008r. trwały ferie zimowe dla dzieci 
i młodzieży szkolnej. Podczas trwania ferii dzieci i mło-
dzież uczestniczyły w zajęciach przygotowanych przez 
Gminny Ośrodek Kultury takich jak: konkurs głośnego 
czytania legend polskich, rozgrywki tenisa stołowego, roz-
grywki szachowe, kółko plastyczne, projekcja bajek dla 
dzieci oraz filmów komediowych dla młodzieży na dużym 
ekranie. Różnorodny program ferii umożliwił  dzieciom i 
młodzieży wybór i uczestnictwo w dowolnych zajęciach 
przygotowanych przez GOK. 

2 lutego 2008r. w GOK Krzeszów odbyła się zabawa kar-
nawałowa, dla mieszkańców Gminy Krzeszów. Grał zespół 
Comers z Jeżowego. 

5 lutego 2008r. grupy taneczne Salta i Virga działające 
przy Gminnym Ośrodku Kultury  

w Krzeszowie wzięły udział w III Niżańskim Przeglądzie Ze-
społów Tańca Sportowego „Zapasy Taneczne”. Udział naszych 
tancerek w zapasach tanecznych zakończył się pierwszym 
miejscem dla grupy SALTA (szkoła podstawowa) i trzecim dal 
grupy VIRGA (gimnazjum). 

2 marca 2008r.  w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Krzeszowie aktorzy teatru Niżańskiego Centrum Kultu-
ry „Sokół” przedstawili widowisko teatralno – lalkowe 
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Widownia odbierała 
sztukę z wielkim entuzjazmem i wzruszeniem. Aplauzom nie 
było końca. 

W dniach 6 i 7 marca 2008r. GOK Krzeszów zorganizował 
szkolenie w ramach projektu „PROTON – Pracodawcy Otwar-
ci na Osoby Niepełnosprawne”. Poprzez szkolenie fachowcy 
ze szkoły menadżerów w Katowicach uczyli naszych przedsię-
biorców w jaki sposób można zatrudnić osoby niepełnospraw-
ne. 

11 marca 2008r.  w galerii  Gminnego Ośrodka Kultury w 
Krzeszowie odbyło się otwarcie wystawy rzeźby pana Irene-
usza Bednarza z Krzeszowa. Na wernisażu zaprezentował  

27 płaskorzeźb i 8 rzeźb, które można  podziwiać przez cały 
marzec i kwiecień w naszej galerii. Wystawę pana Ireneusza 
odwiedzali zarówno mieszkańcy gminy jak i uczniowie Zespo-
łu Szkół Krzeszowie wraz z nauczycielami. 

17 marca 2008r. Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie oraz 
Koło Gospodyń Wiejskich  

z Krzeszowa zorganizowali akcję wypieku babek wielkanoc-
nych. Babki wraz z życzeniami świątecznymi zostały przeka-
zane osobom samotnym z naszej gminy. Była to pierwsza tego 
typu inicjatywa podjęta przez Gminny Ośrodek Kultury i Koło 
Gospodyń Wiejskich. Mamy nadzieję, że akcja ta stanie się 
przedsięwzięciem cyklicznym. 

30 marca 2008r. w kościele parafialnym Sarzynie odbył się 
koncert wielkanocny  

w wykonaniu Chóru Kameralnego SONANTE działającego 
przy GOK Krzeszów oraz solistów, wystąpił także zespół wo-
kalny działający przy parafii w Sarzynie. Koncert dostarczył 
słuchaczom dużo wzruszeń. Wykonawcy otrzymali owacje na 
stojąco. 



 

4 

Sprawozdanie 

 z działalności Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi 

Krzeszowskiej „ROTUNDA” 

w roku 2007, oraz plan pracy na rok 2008 

 

 2007 rok jest drugim rokiem działalności Stowarzyszenia Miłośni-
ków Ziemi Krzeszowskiej „RODUNDA”. 

 Ogólnym celem działania Stowarzyszenia jest inicjowanie harmo-
nijnego rozwoju społecznego Gminy Krzeszów, natomiast głów-
nym celem jest działalność na rzecz renowacji i konserwacji obiek-
tów zabytkowych znajdujących się na terenie Gminy Krzeszów a w 
szczególności kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Krze-
szowie. 

Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2006 odbyło się w dniu 6 
lutu 2007 r. na którym zostało udzielone absolutorium Zarządowi. 

 Celem omówienia prowadzonych spraw związanych z działalno-
ścią Stowarzyszenia i prac przy naszym zabytkowym kościele Za-
rząd Stowarzyszenia w roku 2007 spotykał się 9 razy w tym 6 razy 
na poszerzonych spotkaniach o wszystkich członków Stowarzysze-
nia. W dniu 8 września 2007 r. w odpust parafialny Narodzenia 
NMP na sumie odbyła się uroczystość związana z zakończeniem 
prac budowlanych przy fundamentach, ścianach i szalunku kościo-
ła. Tą tak ważną dla nas uroczystość zaszczycił Ks. Biskup Mariusz 
Leszczyński, Ks. Dziekan Witold Batycki, prawie wszyscy księża 
dekanatu biłgorajskiego, Pan Łukasz Anders – Szef Kancelarii 
Marszałka Województwa, Pani Józefa Mądry – z Urzędu Marszał-
kowskiego, Dominik Komada – Kierownik Delegatury Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków w Tarnobrzegu. Po tej uroczystości 
członkowie Stowarzyszenia spotkali się z zaproszonymi gośćmi na 
uroczystym obiedzie w Domu Kultury. 

Zarząd Stowarzyszenia zorganizował dla członków Stowarzyszenia 
i sympatyków wyjazd do zabytkowych kościołów drewnianych w 
Bukowinie koło Tarnogrodu i Tomaszowie Lubelskim celem pod-
patrzenia rozwiązań odnośnie podłogi drewnianej. 

 W roku 2006 rozpoczęto prace renowacyjne przy kościele parafial-
nym w Krzeszowie. Po opracowaniu dokumentacji technicznej i 
uzyskaniu pozwolenia na budowę zrealizowano I etap prac tj. wy-
konano ławy i fundamenty z kamienia polnego, oraz wymieniono 
belki podwalinowe na całym obwodzie kościoła, wykonano fartuch 
ochrony wokół kościoła przykryty blachą tytanowo – cynkową. 
Wartość wykonanych prac zamknęła się kwotą 177 593,- zł.  

 Rok 2007 to dalszy ciąg prac przy odbudowie i renowacji kościoła 
parafialnego. Dokończono prace rozpoczęte w roku 2006 tj. dokoń-
czono wymiany belek zrębowych kościoła, wymieniono część 
uszkodzonych filarów, wymieniono okna, wykonano schody ka-
mienne, oraz oszalowano kościół z zewnątrz i dokończono obróbki 
blacharskie jak też uzupełniono rynny z blachy tytanowo – cynko-
wej. Uporządkowano teren wokół kościoła oraz dokonano przebu-
dowy chodnika. Opracowano projekt i wymieniono wewnętrzną 
instalację elektryczną w kościele. 

Łączna wartość robót budowlanych wyniosła 317 867,86 zł. 

Na wykonanie ww. zakresu robót Zarząd Stowarzyszenia pozyskał 
środki w formie dotacji: - Ministerstwo Kultury – 170 000,00 zł, 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – 35 000,00 zł, 
Urząd Marszałkowski – 20 000,00 zł, Gmina Krzeszów 10 000,00 
zł, Kuria Diecezjalna w Zamościu 2 000,00 zł. Łącznie 237 000,00 
zł. 

Zarząd Stowarzyszenia w roku 2007 złożył 5 wnioski dofinansowa-
nie remontu kościoła, rozpatrzono pozytywnie 4 wnioski, 1 nega-
tywnie (od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – z powodu 

otrzymania znacznych środków z Ministerstwa Kultury) 

Udział własny w tej inwestycji w kwocie 80 867,86 zł 
został pokryty z datków wpłacanych na konto przez spo-
łeczność parafialną a także ze zbiórki dokonanej na tere-
nie parafii Hucisko, zbiórki przeprowadzonej wśród polo-
nii amerykańskiej, z kwesty w dniu Wszystkich Świętych 
i w Dniu Zadusznym, z rozprowadzania ikon, z zebranej 
tacy na budownictwo sakralne zgodnie z zezwoleniem 
Kurii Diecezjalnej w Zamościu, oraz z dochodu z rozpro-
wadzanych kalendarzy i pocztówek jako cegiełek na od-
nowę kościoła. 

 Członkowie Stowarzyszenia aktywnie uczestniczyli w 
przeprowadzaniu zbiórek tak na terenie naszej parafii jak 
też na terenie parafii Hucisko, w rozprowadzaniu ikon 
oraz cegiełek, w zbiórce na tacę, w przygotowaniu obiadu 
w dniu 8 września. 

Aktywnie też brali udział wraz z druhami z jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych i pracownikami Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Krzeszowie w wykonywaniu 
prac porządkowych wokół kościoła. 

Z inicjatywy Dyrekcji Gimnazjum w Krzeszowie, przy 
pomocy pracowników Urzędu Gminy, został przez Stowa-
rzyszenie złożony wniosek do Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Rzeszowie o dofinansowanie realizacji projektu 
„Kurs szybkiego czytania szansą podniesienia efektywno-
ści uczenia się dzieci Ziemi Krzeszowskiej” który jednak 
został rozpatrzony negatywnie. 

Prace Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowskiej 
ROTUNDA za okres swojej działalności najlepiej oddaje 
zewnętrzny wygląd naszego kościoła parafialnego. Jak 
określił to podczas swojej wizyty Biskup Mariusz Lesz-
czyński obecny widok naszego kościoła „robi wrażenie”.  

Postarajmy się aby również wnętrze naszej przepięknej 
zabytkowej świątyni „robiło wrażenie”.  

Prace Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowskiej 
ROTUNDA w roku 2008 koncentrować się będą głównie 
na renowacji zabytkowego kościoła parafialnego pw. Na-
rodzenia NMP. 

Plan rzeczowy: 

• Zakończenie wymiany uszkodzonych filarów 

• Wykonanie podłogi drewnianej w kościele 

• Zabezpieczenie przeciwpożarowe i monitoring 

• Uporządkowanie terenu wokół kościoła 

• Założenie strony internetowej Stowarzyszenia 

• Wydanie folderu i kartek okolicznościowych 

Plan finansowy: 

• Zbiórka środków od darczyńców - 80 000,00 zł 

• Zbiórki okolicznościowe /taca, zbiórka do pu-
szek, inne/ - 5 000,00 zł 

• Prace społeczne na rzecz kościoła /każda rodzina 
z parafii przepracuje conajmniej 1 dzień w roku/ 

• Pozyskanie środków z zewnątrz, w tym: 

- Wojewódzki konserwator Zabytków - 51 500,00 zł 

- Urząd Gminy w Krzeszowie - 15 000,00 zł 

- Urząd Marszałkowski - 25 000,00 
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- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego /
wnioskowana kwota to 

 51 500,00 zł/ 

- MSWiA Fundusz Kościelny – 35 000,00 zł 

W dniu 30 marca 2008 r. odbyło się Walne Zgromadzenie 
Sprawozdawcze Stowarzyszenia na którym przyjęto sprawoz-
dania: finansowe, z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej. 
Zarząd Stowarzyszenia otrzymał absolutorium. 

W dyskusji zgłoszono następujące wnioski do realizacji przez 
Zarząd: 

- rozpoznanie możliwości ogrzewania geotermalnego budynku 
kościoła 

- opracowanie dokumentacji na renowację polichromii 

- przygotowanie blankietów wpłat na Stowarzyszenie z adnota-
cją „darowizna na renowację kościoła” 

- zorganizowanie pielgrzymki do Krasnobrodu dla członków i 
sympatyków Stowarzyszenia 

 Opracował   A. Jaśkowski – Sekretarz Stowarzyszenia  

Święto naszych dziadków 

  W Publicznej Szkole Podstawowej w By-
strem odbyła się uroczystość środowiskowa w dniu  
30.01.2008r. z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Po 
lekcjach przybyli zaproszeni goście. Uczniowie zapre-
zentowali przygotowaną część artystyczną: piosenki, 
wiersze, inscenizacje, układy taneczne. Przygotowano 
dla przybyłych seniorów skromny poczęstunek. Były 
też życzenia i symboliczne upominki – kwiaty własno-
ręcznie wykonane przez dzieci. Po części oficjalnej 
spotkanie nabrało ciepłego, rodzinnego charakteru. 
Dzieci spontanicznie dedykowały swoim dziadkom i 
babciom piosenki  
i wiersze znane z lekcji. Dziadkowie chętnie opowia-
dali o swoich szkolnych czasach. Uczniowie z zainte-
resowaniem słuchali jakie nagrody i kary stosowano 
dawniej w szkole, o  warunkach w jakich  się uczyli 
ich dziadkowie. Opowiadali oni także o  swoich szkol-
nych radościach i kłopotach. Dzieci interesowały rów-
nież jakie były przybory szkolne, strój uczniowski z  
dawnych czasów. O tym zaproszeni goście chętnie z 
dziećmi rozmawiali.  

Takie  uroczystości odbywają się co roku i cieszą się 
dużą popularnością w środowisku, świadczy o tym 
prawie stuprocentowa frekwencja zaproszonych gości 
oraz serdeczna atmosfera.  

Przygotowaniem tej  imprezy środowiskowej zajęli się 
wychowawcy klas 0 – III.  
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W Dębicy, 27 marca, przeprowadzono jeden z trzech pół-
finałów wojewódzkich. Chłopcy zajęli w nim VII miejsce. 
Jednak biorąc pod uwagę fakt, iż zaczęli trenować tę dys-
cyplinę dopiero w tym roku, dlatego jest to wielkie osią-
gnięcie.  

Drużyna dziewcząt w składzie: Nowakowska Izabela, 
Taras Katarzyna, Szczebara Anna, Zielonka Małgorzata, 
Igras Amanda, Mucha Ewa, Młynarska Magdalena, Saj-
kiewicz Izabela, Dechnik Beata, Kasperek Edyta, Kotuła 
Anna, Łata Aneta, Szczębara Gabriela oraz Paruch Angeli-
ka w tym roku zajęła II miejsce w etapie powiatowym, 
który odbył się w MOSiR w Rudniku /opiekun:Zając Gr-
ażyna/. 

 -Unihokej wśród uczniów w Krzeszowie zagościł 4 lata 
temu. Obecnie, drużyny dziewcząt i chłopców, zarówno z 
podstawówki jak i z gimnazjum, biorą udział w zawodach 
sportowych. Co najważniejsze, zajmują w  nich czołowe 
miejsca. Szkolne drużyny awansują regularnie już od 3 lat 
do półfinałów wojewódzkich . Uczniowie polubili uniho-
kej. -Gdy udają się do szkół średnich, to tam są wyławiani 
do drużyn i kontynuują to, czego nauczyli się do tej pory u 
nas, biorą udział w kolejnych zmaganiach. To nas bardzo 
cieszy.– podsumował Marian Zielonka- wuefista i zarazem 
opiekun zespołu. 

Powiatowe zawody w piłkę ręczną dziewcząt i 

chłopców 

W dniu 19.02.2008r. w RCEZ w Nisku odbyły się powiatowe zawody w 
piłce ręcznej dziewcząt i chłopców.  Z  Zespołu Szkół w Krzeszowie w 
tej imprezie uczestniczyły drużyny Gimnazjum w składzie:  

dziewczęta: Szczębara Anna, Sajkiewicz Izabela, Mucha Ewa, Nowa-
kowska Izabela, Igras Amanda, Kasperek Edyta, Dechnik Beata, Taras 
Katarzyna, Zielonka Małgorzata, Szczebara Gabriela, Łata Aneta, Pa-
ruch Angelika, Kopel Katarzyna, Młynarska Magdalena /trener: Zając 
Grażyna/. 

chłopcy: Dyjak Łukasz, Bednarz Mateusz, Świta Sebastian, Łebko Pa-
weł, Łata Mateusz, Skiba Marcin, Czechyra Radosław, Pawęzka Da-
mian, Garbacz Jerzy, Łazorko Damian, Łukasz Łebko, Sprysak Wie-
sław, Jakubowski Robert, Półćwiartek Karol, Kargol Dawid /trener: 
Zielonka Marian/. 

Obydwie drużyny  po ciężkiej walce zajęły II miejsce w turnieju. Sys-
tem rozgrywek był „każdy z każdym”. Pierwsze miejsce zajęły drużyny 
z Niska. /M.Z./. 

Unihokej 

Hokej na parkiecie 

Drużyna unihokeja z Gimnazjum w Krzeszowie zajęła bardzo wysokie 
III miejsce w półfinale wojewódzkim, który odbył się w Mielcu, w ra-
mach rozgrywek Szkolnego Związku Sportowego. W turnieju brało 
udział 9 drużyn-mistrzów powiatów.  

Skład drużyny: Dyjak Łukasz, Bednarz Mateusz, Świta Sebastian,    
Łata Mateusz, Skiba Marcin, Czechyra Radosław, Pawęzka Damian,        
Garbacz Jerzy, Łukasz Łebko, Sprysak Wiesław, Jakubowski Robert, 
Półćwiartek Karol, Kargol Dawid, Dyjak Tomasz, Kowal Tomasz,                 
Żywko Marek, Chara Daniel oraz Paruch Marcin /opiekun: Marian Zi-
elonka/ 

 

 

Data Godzina/ wynik Gospodarze Goście 

06.04.2008 2:0 KS Rotunda Krzeszów KS ”Sokół” Hucisko 

13.04.2008 2:2 LKS „Jodła” Przychojec KS Rotunda Krzeszów 

20.04.2008 5:0 KS Rotunda Krzeszów LKS „Staromieszczanka” 

27.04.2008 2:3 KS „Łęg” Stany KS Rotunda Krzeszów 

01.05.2008 0:0 UKS „Kłyż-Tarnogóra” KS Rotunda Krzeszów 

04.05.2008 5:4 KS Rotunda Krzeszów LKZ Podwolina 

11.05.2008 2:2 SKS” Ceramika Harasiuki KS Rotunda Krzeszów 

18.05.2008 1:0 KS Rotunda Krzeszów UKS „Advit” Łętownia 

25.05.2008 1600 KS ” San ''Kłyżów KS Rotunda Krzeszów 

01.06.2008 1600 KS Rotunda Krzeszów LZS Przędzel 

08.06.2008 1600 Paraf. UKS „Przemiana Aza-
lia” 

KS Rotunda Krzeszów 

15.06.2008 1600 KS Rotunda Krzeszów MGKS „RETMAN” Ulanów 

22.06.2008 1600 KS „Czarni ” Sójkowa KS Rotunda Krzeszów 

RotundaRotundaRotundaRotunda — Krzeszów, ul. Rynek 2 
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