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Rotunda 

Rok 6, numer  24 

Umiejętność postrzegania przyrody to nie 
wszystko. Zdolność przetransformowania 
spostrzeżenia na płótno, czy inny rodzaj mate-
rii (kamień, drewno itp.) dane jest nielicznym. 
Niewielu jest wybitnych artystów, którzy nie 
ulegają modzie czy komercji. Bycie wybit-
nym, autentycznym twórcą jest bardzo trudne. 
Łączy się z wieloma latami pracy, wyrzeczeń, 
ciągłym zmaganiem ze sobą i niepewnością 
czy efekt pracy „przemówi” do odbiorcy, czy 
będzie akceptowany. Nadrzędną jednak po-
trzebą PRAWDZIWEGO ARTYSTY jest 
bycie „sobą” w sztuce, a nie tworzenie pod 
tzw. „zapotrzebowanie”. 

Tylko takie postępowanie daje satysfakcję 
twórcy i radość tworzenia niemożliwą do po-
równania z żądanym innym doznaniem. 

Chciałbym uzmysłowić Państwu, że plener 
malarski, to szczególna praca artystów umoż-
liwiająca zbliżenie twórców z odbiorcami. 
Służyła temu m.in. loteria fantowa. 

Dla pleneru bardzo ważny jest mecenat. 
Dzięki Panu Wójtowi Gminy Krzeszów mgr 
Stanisławowi Nowakowskiemu oraz Panu 
Dyrektorowi GOK mgr Grzegorzowi Węgla-
rzowi całe to zdarzenie doszło do skutku, a na 
finisażu został udostępniony katalog utrwala-
jący efekt pracy artystów. 

Dorobek pleneru malarskiego Krzeszów 
2008, zostanie zaprezentowany w Krakowie w 
budynku Związku Polskich Artystów Plasty-
ków Okręgu Krakowskiego przy ul. Łobzow-
skiej 3 w okresie od 29 VIII do 12 IX 2008 r.  

W związku z tym, że otwarcie wystawy 
zapoczątkuje wygłoszony przeze mnie wykład 
o tematyce historycznej dotyczącej Krzeszo-
wa, ekspozycja ta ukaże dziedzictwo kulturo-
we tego regionu od średniowiecza aż po czasy 
współczesne. 

Wystawę w Krakowie upamiętni nowy 
katalog zawierający reprodukcje obrazów 
będących efektem pracy artystów, malarzy 
biorących udział w plenerze   „ Krzeszów 
2008”. 

Dziękuje redagującym „Rotundę” za za-
mieszczenie tego artykułu. 

 
        Życzę wszystkiego co piękne. 
           Jerzy Ziemowit Podkowa  
                   Kurator Pleneru 

KRZESZÓW 2008 

Plener malarski rozpoczął się 10 lipca i 
trwał do 20 lipca. 

Uczestniczyli w nim artyści: 
z Krakowa: Jadwiga Godzik, Tadeusz 

Kwaśnik, Lucjan Ostrowski, Jerzy Ziemowit 
Podkowa, Hanna Romańska-Tusiewicz, Boże-
na Siewarga, Kazimierz Wilk, z Nałęczowa: 
Zbiegniew Strzyżyński, z Krzeszowa: Danuta 
Gaweł, Zofia Grochowicz, Ryszard Krzeszo-
wiec, Monika Krupa, Marian Pawęzka, Helena 
Pisula, Stanisława Pudełkiewicz, Elżbieta 
Sawicka oraz rzeźbiarze: Ireneusz Bednarz i 
Stanisław Pałka. 

Cel pleneru to malowanie obrazów z natu-
ry, inspirowanych pejzażem doliny Sanu, uro-
kliwymi wąwozami, jarami, skarpami, ka-
pliczkami, drewnianą architekturą i zabytko-
wymi kapliczkami Krzeszowa. Plener malar-
ski mobilizował artystów do twórczej pracy. 

Na finisażu tj. wystawieniu prac i zdjęciu 
ich w tym samym dniu, prezentowano malar-
stwo w technice olej, akwarela, pastel, rysu-
nek. Reprezentowana była również rzeźba. 
Obrazy aranżowane były w przestrzeni bok-
sów garażu Straży Pożarnej i zawieszone na 
stelażach. 

Rzeźba jako forma trójwymiarowa dobrze 
komponowała się w takim pomieszczeniu. 
Samo wnętrze nie było za duże, ale wystarcza-
ło, aby zainteresować sztuką publiczność 
Krzeszowa i jego okolic. Widz miał możność 
oglądać prace i dostrzec różnorodność obra-
zów, rzeźb, rysunków. Przyczyną owej różno-
rodności była indywidualna wrażliwość twór-
ców. 

A łączy ich jedno-pasja, umiłowanie tego 
co pragną wyrazić przez obraz, rzeźbę czy 
płaskorzeźbę, a więc muszą to być prace wia-
rygodne. 

Tworzenie dzieła to proces złożony, z 
chwilą kiedy artysta wybierze motyw zaczyna 
się zmaganie: analiza, odrzucanie tego co nie-
potrzebne i wreszcie komponowanie w zgo-
dzie ze sobą. Posłużyć się trzeba wyuczonym 
warsztatem i wrodzoną, nadprzyrodzoną wraż-
liwością. 

Plener malarski 1 

Stan bezpieczeństwa  

publicznego w  

Powiecie Niżańskim. 
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„Przedszkole w Krzeszo-
wie daje uśmiech, dobry 
start  i wyrównuje szanse 
każdego dziecka” 
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„Czas na aktywność w 
Gminie Krzeszów” 
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Informacje o działalności 
Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Krzeszowie. 
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Turniej piłki nożnej 

 o Puchar Wójta. 
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rys. H. Pisula 



 

 

Powiat niżański należy do grupy bezpieczniejszych powia-
tów w woj. podkarpackim. Do postawienia takiej tezy skłaniają 
zarówno wieloletnie analizy stanu bezpieczeństwa prowadzone 
dla wszystkich powiatów w województwie jak i przeciętna opinii 
społecznych. Zagrożenie przestępczości i wykroczeniami jest 
stabilne, a amplitudy wahań zależna są bardziej od incydental-
nych zdarzeń aniżeli od zarządzania zmianami systemowymi. 
Rok 2008 na terenie powiatu niżańskiego charakteryzuje się: 

-wzrostem ilości przestępstw stwierdzonych, 
-wzrostem wykrywalności ogólnej, 
-wzrostem wykrywalności najcięższych przestępstw krymi-
nalnych, 
-wzrostem liczby wypadków drogowych, 
-wzrostem ujawnionych nietrzeźwych kierujących. 
Wzrost ilości przestępstw stwierdzonych o 24.3%. 

Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest rozpracowanie i 
ujęcie na początku br. kilku grup przestępczych działających na 
terenie powiatu niżańskiego. Efektem ich znacznej aktywności 
było w sumie ponad sto kilkadziesiąt przestępstw, w tym wiele 
wcześniej nie zgłoszonych. Natomiast efektem pracy policyjnej 
było zastosowanie wobec 22 sprawców środka zapobiegawczego 
w postaci tymczasowego aresztowania. Dla porównania – w po-
wiecie tarnobrzeskim tymczasowych aresztowań było 20, stalo-
wowolskim-18, a w leżajskim – 1(!). Dane te odnoszą się do 
przestępstw kryminalnych. W liczbach bezwzględnych – w roku 
2008 odnotowano 977 przestępstw ( z czego w gminie Krzeszów 
– 18), a w analogicznym okresie roku ubiegłego 786 przestępstw 
( z czego w gminie Krzeszów -5). 

Wzrost wykrywalności ogólnej o 2.5%. 
Podobnie jak poprzednio, również i tutaj mamy do czynienia z 
efektem z rozbicia wspomnianych grup przestępczych. Wykry-
walność ogólna na poziomie 82.7% lokuje KPP w Nisku na 7 
miejscu wśród 21 powiatów woj. podkarpackiego. 

Wzrost wykrywalności przestępstw kryminalnych o 
4.4%. 
Tylko dwie jednostki w woj. podkarpackim odnotowały większy 
wzrost wykrywalności, przy czym w obu ta wykrywalność i tak 
ma wskaźnik niższy, aniżeli dla KPP Nisko, tj. 66,4%. Tak wy-
soki poziom wykrywalności sprawców przestępstw kryminal-
nych lokuje KPP Nisko na 6 miejscu wśród 21 komend powiato-
wych woj. podkarpackiego. Złożyła się na to m.in. poprawa efek-
tywności pracy w ujawnianiu sprawców kradzieży, kradzieży z 
włamaniem czy bójek i pobić. Odnotowano także jedno zabój-
stwo, którego sprawca sam zgłosił się do Policji, a jak później 
ustalono w chwili popełnienia czynu działał w warunkach niepo-
czytalności. 

Wzrost liczby wypadków drogowych. 
Niestety – pomimo pracy profilaktycznej w każdym możliwym 
środowisku, jak też pracy kontrolnej na drogach- notujemy 
znaczny wzrost ilości wypadków drogowych, również tych ze 
skutkiem śmiertelnym. W przeciągu 8 pierwszych miesięcy 2008 
roku zaistniało w powiecie niżańskim 53 wypadki drogowe ( z 
tego na terenie gminy Krzeszów – 5), podczas gdy w analogicz-
nym okresie roku ubiegłego wypadków było 46 ( z czego na 
terenie gminy Krzeszów-0 !). Śmierć w wyniku tych wypadków 
poniosło 5 osób ( w roku 2007-7). Nie od rzeczy będzie jednak 
tutaj dodać, że już we wrześniu kolejne 2 osoby zginęły wypad-
kach drogowych. Wypadków śmiertelnych na terenie gminy 
Krzeszów nie zanotowano. 

Wzrost ujawnionych nietrzeźwych kierujących. 
Definicję tą można odczytać dwojako- jako wzrost aktywności 
służb prewencji i ruchu drogowego albo jako porażkę działań 
profilaktycznych i pogłębienie się braku świadomości wśród 
społeczeństwa. Wydaje się, że obie kwestie mają tutaj znaczenie 

i jednak przewagą pierwszego elementu, gdyż z roku na rok od-
notowujemy coraz więcej obywatelskich zgłoszeń telefonicznych 
dot. nietrzeźwych uczestników dróg. W br. ujawniono 411 nie-
trzeźwych kierujących ( w gminie Krzeszów -6),podczas gdy w 
roku ub.-281 (z czego w gminie Krzeszów-50. 

Służby ponadnormatywne. 
Od maja 2008 roku policjanci KPP w Nisku pełnią tzw. służby 
ponadnormatywne w Nisku, od lipca również w Rudniku nad 
Sanem. Służby te są efektem porozumień zawartych pomiędzy 
burmistrzami tych miast a Komendantem Powiatowym Policji w 
Nisku. Są to najczęściej służby w wymiarze 4-godz., pełnione 
przez patrole piesze w miejscu i czasie najbardziej zagrożonym, 
ustalonym wspólnie przez policję i samorząd. Służby ponadnor-
matywne ukierunkowane były głównie na działanie prewencyjne 
zmierzające do ograniczenia najbardziej uciążliwych zjawisk: 
zakłócanie ładu i porządku publicznego, spożywanie alkoholu w 
miejscach niedozwolonych, ujawnianie nieletnich przebywają-
cych po godz. 22-ej bez opieki rodziców etc. Z satysfakcją nale-
ży wyraźnie zaznaczyć, że działania te odniosły pożądany sku-
tek, gdyż poza bezpośrednią represją-odbiły się szerokim echem 
w lokalnej społeczności, co w konsekwencji doprowadziło do 
znacznego ograniczenia niekorzystnych zjawisk. 

Ponadto:  
Ujawniono 14 408 wykroczeń. Na ich sprawców nałożono 3 

344 mandatów karnych, z czego 1 037 to mandaty o charakterze 
porządkowym (najwięcej za spożywanie alkoholu w miejscach 
zabronionych i zakłócanie porządku publicznego), pozostałe to 
głównie mandaty za wykroczenia popełnione w ruchu drogowym 
(fotoradar!). Sporządzono 301 wniosków o ukaranie do Sądu 
Grodzkiego. 

Podsumowanie: 
Opierając się na statystykach policyjnych stan bezpieczeństwa 
publicznego w powiecie w niżańskim jest w naszej ocenie na 
dobrym poziomie. 

Zastępca Komendanta KPP Nisko 
Tomasz Oleksak 

STAN  BEZPIECZEŃSTWA  PUBLICZNEGO W POWIECIE  NIŻAŃSKIM  

OD 1 STYCZNIA DO 22 WRZEŚNIA 2008 ROKU 

rys. N. Sawicka 



 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego  
Funduszu Społecznego w ramach Programu  

Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, 

Działania 9.1 Wyrównywanie 
szans edukacyjnych i zapew-
nienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w 
systemie oświaty 
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejsze-
nie nierówności w stopniu 
upowszechniania edukacji 
przedszkolnej 
pn. „Przedszkole w Krzeszo-
wie daje uśmiech, dobry start  i 
wyrównuje szanse każdego 
dziecka”. 
Numer identyfikacyjny KSI: 
WND-POKL.09.01.01-18-
169/08. 
29 sierpnia 2008 r. została 
podpisana Umowa o dofinan-
sowanie Projektu w ramach 

POKL pomiędzy Instytucją Pośredniczącą – Wojewódzkim 
Urzędem Pracy w Rzeszowie a Beneficjentem Przedszkolem 
Gminnym w Krzeszowie. 

Całkowita wartość Projektu: 82 814,70 zł, w tym: 
Kwota dofinansowanie: 81 555,92 zł 
Wkład własny: 1 258,78 zł 
Okres realizacji Projektu: 01.07.2008 r. – 31.08.2009 r. 

Realizacja niniejszego projektu przyczyni się do: 
wyrównania szans edukacyjnych dzieci ze środowiska wiejskie-
go (w efekcie zmniejszy prawdopodobieństwo wykluczenia spo-
łecznego). 
Głównym celem projektu było:   

przystosowanie sali dydaktycznej,   
przystosowanie WC na potrzeby dzieci, 
utworzenie dodatkowej grupy 3 i 4 – latków, 
zatrudnienie personelu – dwóch nauczycieli na 1 pełny etat i 
15/25 etatu 

Przedszkole jako placówka spełniająca zadania opiekuńcze, wy-
chowawcze i edukacyjne pozwala dziecku odkryć jego własne 
możliwości, budować poczucie własnej wartości. Wspiera jego 
działania twórcze umożliwiając mu tym samym realizację siebie. 
Prawidłowe stymulowanie rozwoju w wieku przedszkolnym, 
stanowi fundament do późniejszej nauki szkolnej. 

Artystyczne i ruchowe formy aktywności stosowane w 
przedszkolu pozwalają dziecku na poznawanie technik i form 
pracy, z którymi dziecko nie ma możliwości zapoznać się w do-
mu rodzinnym, dlatego tak ważne jest wyposażenie placówki w 
pomoce i materiały dydaktyczne rozwijające różnorodne sfery 
osobowości dziecka. 

Rezultaty twarde Projektu: 
Przedszkole Gminne w Krzeszowie otrzyma wsparcie, które 

przyczyni się do rozwoju i upowszechniania edukacji przed-
szkolnej , 

Zwiększenie ilości miejsc w przedszkolu – opieką przed-
szkolną zostaną objęte dzieci z terenu wiejskiego, które wcze-
śniej nie uczęszczały do przedszkola – 1 grupa: 15 dzieci, 

Zatrudnienie personelu – 1 pełny etat i 15/25 etatu. 

Rezultaty miękkie Projektu: 
dziecko przełamuje własne bariery, pozbywa się lęków, 
uczy się żyć w grupie, 
rozwój umiejętności porozumiewania się, 
nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami, 
nauka samodzielności i niezależności, 
wzrost pewności siebie dzieci uczestniczących w zajęciach, 
otwartość na inne dzieci, 
uczy się rozwiązywać konflikty, 
łatwiejsze wdrożenie się do nauki w szkole, 
rozwój sprawności motorycznej. 

Budżet Projektu na lata 2008 - 2008: 
Zadanie 1 Utworzenie dodatkowej grupy 3 i 4 latków – 74 
354,70 zł, w tym: 
personel (nauczyciel z kwalifikacjami) – 59 070,64 PLN  
materiały dydaktyczne – 2 587,44 PLN 
przystosowanie sali dydaktycznej – 3 500,00 PLN 
przystosowanie WC – 1 957,50 PLN 
zakup stolików – 838,08 PLN  
zakup krzesełek – 1 001,04 PLN 
aktywność artystyczna przedszkolaków (muzyczno-
plastyczna) – 2 803,40 PLN 
aktywność ruchowa dzieci– 2 596,60 PLN 

Zadanie 2 Zarządzanie Projektem 3 920,00 
Koszty pośrednie 4 540,00 zł 

W ramach projektu zostały zakupione różnorodne materiały 
dydaktyczne, akcesoria muzyczne oraz materiały niezbędne do 
aktywności plastycznej i ruchowej naszych przedszkolaków.  

Dzięki Projektowi realizowanemu w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzi nasze dzieci mają szanse wyrwania dys-
proporcji edukacyjnych pomiędzy obszarem miejskim a wiej-
skim. Mały przedszkolak uczy się samodzielności i niezależno-
ści, której będzie potrzebował w szkole, gdzie spędzi jedną 
czwartą życia. Nauczy się też wielu rzeczy, nie zdając sobie z 
tego sprawy. Z pomocą nauczyciela w przedszkolu będzie rozwi-
jał umiejętności porozumiewania się i nawiązywania kontaktów 
z rówieśnikami. Nawiąże pierwsze przyjaźnie, nauczy się roz-
wiązywać konflikty może doświadczać czegoś nowego, próbo-
wać sprostać zobowiązaniom i trudnościom. Dziecko przełamuje 
własne bariery pozbywa się lęków, uczy się żyć w grupie. 

 
 

opracowała - Ewa Szydłowska 



 

 

„ Czas na aktywność w Gminie Krzeszów” 
projekt systemowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowie 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowie od 1.05.2008 r. 
realizował projekt systemowy „Czas na aktywność w Gminie 
Krzeszów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 
7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. Poddzia-
łania 7.1.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej. Wartość ogólna projektu 
wyniosła 84 820,00 zł w tym wkład własny 8 907,00 zł. 
Projekty systemowe na rzecz mieszkańców naszej gminy bę-
dą realizowane do końca 2013r.  
W projekcie udział wzięło 12 osób, które chętnie nawiązały 
współpracę oraz spełniały wymogi formalne dotyczące grup 
docelowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie 
z wytycznymi związanymi z realizacją projektów systemo-
wych. Zostały one objęte indywidualnymi kontraktami socjal-
nymi oraz otrzymały wsparcie dochodowe w postaci zasiłków 
celowych. 
Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu beneficjentów poprzez stworzenie sprawnego 
systemu pomocy społecznej wspierającego osoby i rodziny 
tak aby prawidłowo funkcjonowały i samodzielnie rozwiązy-
wały swoje problemy. 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowie prowadził działa-
nia związane z promocją projektu wśród mieszkańców gminy 
poprzez: 
- dystrybucję plakatów i ulotek spełniających funkcję infor-
macyjną o ofercie OPS-u. 
- konferencje promocyjne  
W dniu 9 lipca odbyła się konferencja promocyjna inauguru-
jąca realizację projektu systemowego „Czas na aktywność w 
Gminie Krzeszów”. 

Konferencja miała na celu promocję projektu, prezentację 
korzyści wynikających z jego realizacji, poruszone zostały 
również zagadnienia dotyczące, pozyskiwania środków na 
projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Ka-
pitał ludzki 2007-2013, jak również uwarunkowania prawne, 
ekonomiczne, w ramach których tworzone są projekty syste-
mowe przez ośrodki pomocy społecznej. 

W miesiącu grudniu odbędzie się konferencja kończąca reali-
zację projektu z udziałem władz lokalnych, uczestników pro-
jektu oraz osób zainteresowanych projektem. Podczas konfe-
rencji kończącej realizację projektu uczestnicy zostaną poin-
formowani o osiągniętych założeniach i celach projektu a 
także obejrzą prezentację multimedialną z realizacji projektu. 
W ramach projektu zrealizowano następujące instrumenty 
aktywnej integracji: 
aktywizacja społeczna: 
 - warsztaty kompetencji społecznych przeprowadzono w 
okresie do 17.06.2008r. do 23.07.2008r. dla 10 Beneficjentów 
Ostatecznych na które złożyły się: komunikacja interpersonal-
na, trening asertywności, umiejętności społeczne. Warsztaty 
ukierunkowane były na wzrost motywacji do zmiany, podnie-
sienie samooceny, poczucia własnej wartości, zwiększenie 
umiejętności pozytywnego myślenia i radzenia sobie ze stre-
sem. 
- zajęcia z prowadzenia gospodarstwa domowego, gospo-
darowania budżetem domowym wraz z kursem gotowania 
odbyły się w dniach od 18.08.2008r. do 05.09.2008r. w któ-
rych udział wzięło 10 kobiet. Kursantki zdobyły wiedzę na 
temat racjonalnego prowadzenia gospodarstwa domowego, 
gospodarowania skromnymi środkami finansowymi oraz na-
były umiejętności przygotowania zdrowych posiłków przy 
skromnym budżecie domowym. 
aktywizacja edukacyjna: 
- warsztaty z zakresu aktywnych technik poszukiwania 
pracy zrealizowano w dniach od 14.07.2008r. do 16-
.07.2008r. W zajęciach z doradcą zawodowym udział wzięło 
10 osób. Uczestnicy nabyli umiejętności sporządzania doku-
mentów aplikacyjnych, poznali różne sposoby szukania pracy 
oraz formy prowadzenia rozmowy z potencjalnym pracodaw-
cą. 
- kurs podstaw obsługi komputera i dostępu do Internetu 
ukończyło 10 beneficjentów Ostatecznych. Kurs odbył się w 
okresie od 22.07.2008r. do 30.08.2008r. i miał na celu zdoby-
cie umiejętności z zakresu obsługi komputera oraz pozyski-
wania informacji z Internetu.  
- kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej rozpoczął się 
24.09.2008 a zakończył 03.11.2008r. wzięło w nim udział 8 
beneficjentek naszego projektu. Panie uczyły się sposobów 
kontaktu z klientem, obsługi programów sprzedażowych i 
kasy fiskalnej, wszystko po to, aby potem znaleźć pracę w 
zawodzie sprzedawca. 
Wszyscy uczestnicy chętnie brali udział w warsztatach i kur-
sach, otrzymali materiały szkoleniowe, zaświadczenia oraz 
mieli zapewniony poczęstunek na czas trwania szkoleń. 
Projekt zakładał kompleksową pomoc klientom Ośrodka Po-
mocy Społecznej, dzięki temu Beneficjenci Ostateczni pro-
jektu zwiększyli swój potencjał zawodowy i stali się bardziej 
atrakcyjni dla pracodawców.  
Na zakończenie należy dodać, że realizacja projektu przebie-
gała płynnie, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. 
Zajęcia prowadzone były w sposób bardzo ciekawy i profe-
sjonalny. Niektórzy uczestnicy projektu zdradzili nam, że są 
zainteresowani udziałem w następnym projekcie, który będzie 
realizowany w 2009 roku. 

opracowała - Halina Krupa 
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W dniach 10 – 20 lipca 2007 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzeszo-

wie odbył się V Ogólnopolski Plener Malarski- Krzeszów 2008r. Kuratorem 
Pleneru był Jerzy Zimowit Podkowa. Brali w nim udział artyści z Krakowa, 
Krzeszowa i Nałęczowa. Celem było malowanie obrazów z natury inspirowa-
nych pejzażem doliny Sanu, urokiem wzgórz, architekturą drewnianą kamieni-
czek i kapliczek. Wystawę można oglądać do dziś w galerii Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Krzeszowie.  

20 lipiec 2008r. w Harasiukach na imprezie plenerowej wystąpił chór ka-
meralny Sonante.  

 24 sierpnia 2008 r. w Jeżowym odbyły się dożynki powiatowe. Reprezen-
tacja Koła Gospodyń z Krzeszowa brała udział w konkursie wieńców dożyn-
kowych. Nasze panie prezentowały produkty lokalne, jak zwykle stół z Krze-
szowskimi przysmakami przyciągał wielu wielbicieli dobrej kuchni oraz cie-
szył się ogromną popularnością.  Program artystyczny przedstawił chór kame-
ralny Sonante oraz zespół taneczny Virga.  

27 lipca 2008 r. chór kameralny Sonante wystąpiły na imprezie 
„Wakacjonalia” w Jeżowym.  
17 sierpnia 2008r. odbyło się „Spotkanie Rodzinne” w Jarocinie, na któ-

rym program artystyczny przedstawił chór kameralny Sonante.  
20 sierpnia 2008r. chór kameralny Sonante wystąpił w Bełżcu na 

„Jarmarku Św. Wawrzyńca. 
12 września 2008r. artyści z Krzeszowa i okolic biorący udział w Plenerze 

Malarskim- Krzeszów 2008 wyjechali na uroczysty finisaż do Krakowa, gdzie 
w Sali „Klubu Plastyków” prezentowana była wystawa poplenerowa w okresie 
od 29 sierpnia do 12 września. 

14 września 2008r. chór kameralny Sonante wystąpił w Tomaszowie Lu-
belskim. 

W dniach 20 – 21 września 2008r. na stadionie KS „ROTUNDA” w 
Krzeszowie odbyła się XII edycja Krzeszowskich Powidlaków – imprezy po-
święconej tradycji smażenia powideł i produktowi lokalnemu. Zgodnie z pro-
gramem impreza rozpoczęła się 20 września o godz. 16.00. Pierwszy dzień 
imprezy poświęcony był gminie Krzeszów. Program artystyczny zaprezento-
wali uczniowie Zespołu Szkół w Krzeszowie oraz Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Bystrem, a także dzieci z Przedszkola Gminnego w Krzeszowie.  
Po programie artystycznym dzieci i młodzieży wystąpił zespół THE SUM-
MER z Krzeszowa, po czym zatańczyły dziewczyny z grupy tanecznej VIR-
GA działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krzeszowie. Prezentację 
gminy Krzeszów zakończył koncert chóru kameralnego SONANTE z Krze-
szowa. Gwiazdą sobotniego wieczoru był zespół SKANER. Pierwszy dzień 
imprezy zakończył się dyskoteką pod gwiazdami z pokazami laserów, którą 
poprowadził DJ DIDO. 

Drugi dzień XII edycji Krzeszowskich Powidlaków rozpoczął się uroczy-
stym przemarszem korowodu z Gminnego Ośrodka Kultury na stadion KS 
ROTUNDA. Korowód poprowadził zespół pieśni i tańca „Bandoska” z Woje-
wódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, reprezentacja Koła Gospodyń Wiej-
skich z Krzeszowa, kapela „Jeżowianie”, zaproszeni goście oraz mieszkańcy 
gminy Krzeszów. 

W niedzielę odbył się konkurs kulinarny „Najlepszy produkt ze śliwką”, w 
którym wzięło udział 8 Kół Gospodyń Wiejskich i 14 osób indywidualnych. 
Konkurs odbył się w dwóch kategoriach: najlepszy produkt/ potrawa ze śliwką 
i nalewka na bazie śliwek. Komisja konkursowa nagrodziła uczestników na-
grodami ufundowanymi przez Marszałka Województwa Podkarpackiego. 

W drugim dniu imprezy na scenie zaprezentowano program cyrkowo – 
kabaretowy dla dzieci, wystąpił zespół Świerszcze, chór kameralny SONAN-
TE, odbył się pokaz mody ślubnej. Gwiazdą niedzielnego wieczoru był zespół 
ŁZY, który dał świetny koncert i przyciągnął tłumy publiczności.  

Impreza zakończyła się festynem pod gwiazdami, który świetnie poprowa-
dził zespół „Świerszcze”. 

W Gminnym Ośrodku Kultury można było podziwiać dorobek V Ogólno-
polskiego Pleneru Malarskiego – Krzeszów 2008. 

Na stoiskach Kół Gospodyń Wiejskich można było degustować produkty 
lokalne. Gościliśmy między innymi garncarza i kowala artystycznego, którzy 
swoimi wyrobami przyciągali wielu zainteresowanych.  

Nowością tegorocznej edycji imprezy było smażenie powideł w sobotę i 
niedzielę. Mimo niezbyt ładnej pogody impreza odbyła się zgodnie z progra-
mem. 

Informacje o działalności Gminnego 
Ośrodka Kultury w Krzeszowie. 

Krzeszowskie Powidlaki z roku na rok przycią-
gają coraz większą liczbę publiczności i są dowo-
dem na to, że arcyciekawe wydarzenia kulturalne 
mogą być kreowane nawet przez najmniejsze 
ośrodki, gdyż gmina Krzeszów liczy 4,4 tys. 
mieszkańców. 

Tegoroczna edycja imprezy została zrealizowa-
na ze środków Narodowego Centrum Kultury oraz 
przy pomocy finansowej Województwa Podkar-
packiego.  

Obecnie w Gminnym Ośrodku Kultury można 
podziwiać wystawę fotograficzną poświęconą XII 
edycji Krzeszowskich Powidlaków. 

Krzeszów na starej fotografii 

Otachel Władysława  

z domu Staroniewska żyła w latach 1895-

1987. Zdjęcie zrobione prawdopodobnie w 

połowie lat dwudziestych XX wieku. Strój 

noszony przez młode kobiety w Krzeszowie 

i w okolicach. Nasuwa się refleksja… czy 

obecnym dziewczętom spodobałby się po-

wrót do ubiorów w tym stylu. 



 

 

Corocznym zwyczajem w dniu 20 lipca 2008 r. na stadionie 
klubu sportowego „Rotunda Krzeszów” odbył się turniej piłki 
nożnej o „Puchar Wójta Gminy Krzeszów”.  

W sportowej rywalizacji udział wzięli wszyscy chętni spor-
towcy z terenu gminy Krzeszów.  Swoje reprezentacje wystawiły 
/ ogółem 6 drużyn / następujące sołectwa : Bystre połączone z 
Łazowem i Sigiełkami, Kamionka Górna z Kamionka Kolonią, 
Koziarnia I i Koziarnia II, Krzeszów i  Krzeszów Dolny, Podol-
szynka Ordynacka  oraz Podolszynka Plebańska. 

Po rozegraniu fazy eliminacyjnej na placu boju pozostały 
cztery drużyny, które stoczyły walkę o punktowane miejsca i tak: 

o III miejsce Podolszynka Plebańska  walczyła z Bystrem,  
Sigiełkami i Łazowem, a mecz zakończył się wynikiem  3:1 dla 
Podolszynki Plebańskiej. 

Rywalizacje o  I  miejsce wygrała drużyna z Podolszynki 
Ordynackiej, która pokonała w głównym finale zespół Krze-
szów-Krzeszów Dolny, wynikiem trochę hokejowym 6:1  i zo-
stała tryumfatorem całego turnieju. 

Zwycięzcy czterech  pierwszych miejsc otrzymali z rąk Wój-
ta Gminy Krzeszów ufundowane przez niego puchary, a wszyscy 
pozostali piłkarze usłyszeli gorące podziękowania za włożony 
wysiłek w  sportową rywalizację. 

W przerwie turnieju, Wójt Gminy w  geście podziękowań 
uhonorował piłkarzy i działaczy klubu „ROTUNDA” Krzeszów, 
okolicznościowymi medalami i pucharem za awans zespołu do 
klasy okręgowej oraz życzył klubowi dalszych sukcesów w roz-
grywkach piłkarskich.  

Całą imprezę zakończył festyn pod chmurką, na którym 
wspólnie do późnych godzin nocnych bawili się sportowcy i 
kibice.  

    Opracował: Waldemar Kuś 

Turniej piłki nożnej o PUCHAR WÓJTA - lipiec 2008 

MINIGALERIA - POWIDLAKI 2008 

Zwycięzcy turnieju 

korowód 

Łzy 

powidlarnia mimo chłodu gorąca zabawa 


