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Drodzy Czytelnicy,

Powiat Niżański oddaje w Państwa ręce publikację podejmującą temat historii, tradycji oraz 
bogactwa kulturowego powiatu niżańskiego.

Album jest najobszerniejszą powiatową publikacją wydaną w ostatnich latach.
W trzech rozdziałach opisano najważniejsze miejsca związane z historią, kulturą oraz atrakcjami 

regionalnymi ziemi niżańskiej. Szczególną uwagę zwrócono na mieszkańców, ich twórcze 
inicjatywy i zaangażowanie w rozwój kulturowy regionu.

Oprócz krajobrazowych walorów poszczególnych gmin, na barwnych fotografiach spotkamy 
ludzi kultury i sztuki, ich twórczość oraz wydarzenia z tym związane. Wiele ciekawych inicjatyw 
realizują stowarzyszenia oraz młodzież, których kreatywność i konsekwencja w działaniu 
przyczynia się do rozwoju i kształtowania wizerunku powiatu. 

Zachęcam Państwa do lektury oraz do poznania walorów kulturowych, historycznych 
i krajoznawczych ziemi niżańskiej.

Jestem przekonany, że bogato ilustrowana publikacja będzie magnesem i zachętą do lepszego 
poznania naszego powiatu.

Serdeczne podziękowania za wkład w realizację całego projektu kieruję do autorów tekstów 
i zdjęć oraz do wszystkich pracowników Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji 
Starostwa Powiatowego w Nisku.

Zapraszam do lektury i życzę wielu wrażeń podczas odkrywania piękna powiatu niżańskiego.

Starosta Niżański 

Gabriel Waliłko

Zapraszam do lektury i życzę wielu wrażeń podczas odkrywania piękna powiatu niżańskiego.

Starosta Niżański 

Gabriel Waliłko
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MAPA POWIATU I JEGO POŁOŻENIE

W Kotlinie Sandomierskiej, po obu stronach rzeki San, na skraju Puszczy Sandomierskiej 
znajduje się jeden z bardziej urokliwych i niezwykle bogaty kulturowo powiat niżań-

ski. Teren powiatu obejmuje fragmenty czterech mezoregionów: Płaskowyżu Kolbuszowskiego, 
Doliny Dolnego Sanu, Równiny Biłgorajskiej i Płaskowyżu Tarnogrodzkiego. Powiat, położony 
jest w północnej części województwa podkarpackiego, przy obrzeżach województwa lubelskie-
go i graniczy z powiatami: janowskim, biłgorajskim, stalowowolskim, leżajskim, rzeszowskim 
i kolbuszowskim. Powierzchnia powiatu wynosi 786 km2, zaś administracyjnie współtworzy 
go siedem gmin, w tym trzy miejsko-wiejskie: gmina i miasto Nisko, gmina i miasto Rudnik 
nad Sanem, gmina i miasto Ulanów oraz cztery gminy wiejskie: Harasiuki, Jarocin, Jeżowe  
i Krzeszów.  

Ponad 40% powiatu to obszary leśne stanowiące urodzajny drzewostan Puszczy Solskiej, Pusz-
czy Sandomierskiej i Lasów Janowskich. Występują tu urozmaicone formy krajobrazowe i przy-
rodnicze, w związku z tym, spory obszar objęty jest programem ochrony przyrody Natura 2000, 
łącznie z pomnikami przyrody: m. in. liczącą około 180 lat lipą drobnolistną w Hucie Nowej (gmina  
Harasiuki), topolą czarną w Ulanowie, czy imponującym dębem szypułkowym rosnącym we wsi  
Glinianka (gmina Ulanów), nazywanym przez miejscową ludność „Józefem”. Sieć rzeczna w powiecie 
jest także rozbudowana i obejmuje prawobrzeżne dopływy Wisły: wspomniany San z Tanwią wraz 
z mniejszymi rzekami: Kurzynką, Bukową, Gilówką, Stróżanką, Ładą, Barcówką, Jeżówką i Rudną, 
które mimo upływającego czasu zachowują swój naturalny, niezmieniony charakter. Obszar rzeczny  
o łącznej długości 213 km jest jednocześnie jednym z ważniejszych korytarzy ekologicznych 
– trasą wędrówek wielu gatunków ptaków. Położenie powiatu w paśmie głównie nizinnym, 
z tak bogatą siecią rzeczną ma wpływ na ukształtowanie terenu – w gminie Nisko znajdziemy  
wytyczone dwa użytki ekologiczne: bagno „Zatyki” o pow. 1,5 ha w lesie przylegającym do dziel-
nicy Barce oraz podmokły teren o pow. 8 ha nazwany „Uroczysko Bardo” w pobliżu leśniczówki  
na Warchołach. 

Pomimo niewątpliwych uroków natury i wartości ekologicznych, struktura komunikacyjna  
w powiecie jest dobrze rozwinięta głównie dlatego, że przez stolicę powiatu – Nisko przebiegają 
ważne szklaki komunikacyjne: linia kolejowa Przeworsk – Rozwadów, Linia Hutnicza Szerokoto-
rowa (LHS) prowadząca od granicy ukraińskiej do Sławkowa – Huty Katowice oraz krzyżujące się 
drogi Rzeszów – Lublin i Sandomierz – Przemyśl.
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Zabytki

Teren powiatu niżańskiego wyróżnia wyjątkowe nagromadzenie wartościowych i dobrze za-
chowanych dóbr dziedzictwa kulturowego. Większość zabytków kultury materialnej w tej 

okolicy pochodzi z XVIII i XIX 
wieku. Zabytkowa architek-
tura sakralna jest bogato re-
prezentowana, głównie przez 
liczne kapliczki i krzyże przy-
drożne oraz okazałe kościoły 
i kaplice. 

Sanktuarium św. Józefa 
Opiekuna Rodzin w Nisku

Budowę pierwszej w hi-
storii Niska świątyni rozpo-
częto w 1892 roku, zakończo-
no cztery lata później. Ten 
okazały kościół usytuowany 
w centrum miasta, przy ulicy 
Mickiewicza został ufundo-

Sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodzin w Nisku Sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodzin w Nisku 
(fot. A. Starzomski)(fot. A. Starzomski)
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wany w głównej mierze przez Marię i Oliviera Ressequier. Podczas I wojny światowej świątynia 
spłonęła w wyniku ostrzału artyleryjskiego, po czym odbudowano ją w latach 1919-1922 i ponow-
nie konsekrowano. Dekretem z dnia 31 sierpnia 1998 r. Biskup Sandomierski Wacław Świerzawski 
erygował w Nisku Sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodzin. Powstało też Bractwo  św. Józe-
fa – DOM – skupiające ojców dbających o pietyzm świętości w swoich rodzinach i pragnących 
szerzyć kult św. Józefa. 

Kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Barbary w Ulanowie
Przy ulanowskim rynku znajduje się wzniesiony w 1643 roku zabytkowy kościół, ufundowa-

ny przez chorążego halickiego – Jana Hilarego Ulińskiego. Orientowany kościół zbudowany jest 
z drzewa modrzewiowego i ma konstrukcję zrębową. Wewnątrz znajduje się figuralna polichro-

mia, pochodząca prawdopodobnie z XVIII 
wieku oraz ołtarz główny z ornamentyką 
w stylu regencji i rokoka z 1760 roku, 
a także dwa boczne ołtarze wykonane 
przez snycerza Michała Woszczyńskiego 
i malarza Michała Bąkowskiego w latach 
1736-1747.  Po obu stronach tzw. sklepienia 
łukowego w prezbiterium artysta zawarł czte-
ry sceny z życia głównego patrona kościoła,
św. Jana Chrzciciela – patrona flisa-
ków. Na suficie nawy głównej jest także 
olbrzymie malowidło Sądu Ostatecznego, 
będące powiększoną kopią dzieła Han-
sa Memlinga zamieszczonego w kościele 
Najświętszej Panny w Gdańsku. Malowidła

w ulanowskim kościele mają również wartość historyczną, widniejące tam polichromie Sakra-
mentów Św. ukazują szlachecki ubiór mieszkańców Ulanowa z XVII i XVIII wieku oraz ówczesne 
szaty liturgiczne. 

Kościół p.w. św. Trójcy w Ulanowie
Na cmentarzu parafialnym w Ulanowie znajduje się kościół o konstrukcji zrębo-

wej wzniesiony w XVII wieku, prawdopodobnie przez wojewodę smoleńskiego –
Jędrzeja Zamojskiego.  W 1742 roku świą-
tynię rozbudowano i konsekrowano. Wnę-
trze tego kościoła wypełnione polichro-
mią przedstawiającą sceny biblijne Starego 
i Nowego Testamentu niemal doszczętnie 
spłonęło w 2002 roku. Zabytek został jednak 
odrestaurowany przez krakowskich konser-
watorów. Kościół poddany był wpływom 
kultury wschodniej i zachodniej, czego jakże 
wymownym dowodem są wypisane pod nie-
którymi obrazami teksty w języku łacińskim 
i greckim, czy nawiązania do polichromii 
typu wschodnio – bizantyjskiego, np. na ścia-
nie, obok popiersia św. Piotra umieszczone 

Kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Barbary w Ulanowie Kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Barbary w Ulanowie 
(fot. J. Ogiński)(fot. J. Ogiński)

Kościół p.w. św. Trójcy w Ulanowie Kościół p.w. św. Trójcy w Ulanowie 
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jest malowidło przedstawiające Marię Egipcjankę. 

Sanktuarium św. Wojciecha w Bielinach
Jedną z najstarszych parafii w powiecie jest pochodząca z 1326 roku parafia Bieliny (gmi-

na Ulanów). Datuje się, że w 1711 roku spłonął pierwszy kościół parafialny w Bielinach, po jego 
odbudowaniu miał miejsce ko-
lejny pożar w 1756 roku. Dopiero 
w 1759 roku rozpoczęto budowę mu-
rowanego z cegły kościoła, którego 
uroczyste poświęcenie miało miej-
sce w 1852 roku. Wnętrze kościoła 
wypełnione jest piękną polichro-
mią namalowaną przez Strońskiego. 
Świątynia otrzymała przywilej diece-
zjalnego sanktuarium św. Wojciecha 
w roku 1997 – millenium męczeń-
skiej śmierci patrona tego kościoła. 
W Bielinach znajduje się także zespół 
klasztorny (kościół i dom zakonny) 
Sióstr Dominikanek, sprowadzo-
nych do parafii w 1869 roku.

Kościół p.w. św. Marii Magdaleny w Kurzynie Średniej
Ten drewniany, pokryty gontem kościół został oddany do użytku w 1818 roku, patron-

ką wybrano zaś św. Marię Magdalenę. Historia parafii zaczyna się jednak 32 lata wcześniej, 
bo aż w 1772 roku, kiedy przybyli tu koloniści niemieccy i dzięki ich staraniom oraz ks. Kazi-
mierza Horwatha budowa kościoła trwała niespełna dwa lata. Ołtarze były początkowo mu-
rowane, obecnie zaś po restauracji kościoła w roku 1862 są drewniane. 

Kościół parafialny p.w. Matki 
Boskiej Śnieżnej w Zarzeczu 

Po wschodniej stronie drogi lo-
kalnej Ulanów – Zarzecze, znaj-
duje się wzniesiony w 1720 roku 
w miejscowości Jeżowe i prze-
niesiony w 1923 roku kościół. 
W wyniku działań wojennych 
został on poważnie uszkodzony 
w 1945 roku. Odbudowa trwała 
ponad 10 lat. Niegdyś we wnętrzu 
znajdował się obraz Matki Boskiej 
Śnieżnej, namalowany przez Józe-
fa Dutkiewicza z Tarnowa. Obec-
nie znajduje się on obok w nowym, 
murowanym kościele. 

Sanktuarium św. Wojciecha w Bielinach Sanktuarium św. Wojciecha w Bielinach 
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Kościół parafialny p.w. Podwyższe-
nia Krzyża Świętego w Hucie Krze-
szowskiej

Zlokalizowany po północno – za-
chodniej stronie rozwidlenia dróg 
powiatowych do Huty Podgór-
nej i Huty Nowej. Kościół wznie-
siono w 1766 roku z inicjatywy Te-
resy z Michowskich Zamoyskiej, 
wojewodziny lubelskiej. Powiększony 
w roku 1882. Budynek drewnia-
ny konstrukcji zrębowej oszalowany na kamiennym podmurowaniu, pokryty blachą miedzia-
ną, należy do grupy kościołów bezwieżowych. Ten drewniany zabytek architektury sakral-
nej składa się z trójbocznie zamkniętego prezbiterium, prostokątnego korpusu nawowego 
i nowszego, XIX-wiecznego babińca. Wnętrze kościoła wypełniają rokokowe ołtarze drewniane 
polichromowane z imitacją złoceń z XVIII w.  wraz z obrazami i rzeźbami. 

Kościół parafialny p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krzeszowie
Na szczycie wzgórza w Krzeszowie znajduje się spory, drewniany kościół parafialny 

z 1727 roku ufundowany przez Antoninę z Zahorowskich Zamojską. Jednak zapewne pierw-
sza świątynia istniała w tej parafii już w XV wieku. Datuje się, że w roku 1596 abp lwow-
ski Jan Dymitr Solikowski konsekrował krzeszowską świątynię, która niestety spłonę-
ła. Następna wybudowana z inicjatywy Katarzyny Zamoyskiej w 1642 roku z powodu 
słabych fundamentów została rozebrana w roku 1726. Obecna świątynia została konsekrowana 

w roku 1744 przez biskupa przemy-
skiego Wacława Hieronima Siera-
kowskiego.  

Podziw budzi nie tylko wiek 
świątyni, ale także jej wiel-
kość, bowiem drewniany kościół 
o tak pokaźnych rozmiarach jest 
rzadko spotykany. Jest to najwięk-
szy  drewniany kościół barokowy na 
podkarpaciu i jeden z największych 
tego typu kościołów w Polsce, po-
nadto wyjątkowe jest także jego 
wnętrze – wypełnione licznymi ba-
rokowymi i rokokowymi elementa-
mi, pokryte figuralną polichromią 
wraz z potężnym ołtarzem głów-
nym autorstwa Michała Wurtzera 
młodszego z obrazem Matki Bo-

(fot. arch. Gmina Krzeszów)(fot. arch. Gmina Krzeszów)
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skiej z Dzieciątkiem Jezus, zwanej przez miejsco-
wą tradycję Matką Boską Krzeszowską i sześcioma 
ołtarzami bocznymi autorstwa Thomasa Hutte-
ra.

Kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Marii 
Panny w Jeżowem

To okazała, ceglana budowla z zachowanymi 
XVIII-wiecznymi ołtarzami bocznymi oraz ory-
ginalną w kształcie chrzcielnicą z przełomu XVII 
i XVIII wieku. W prezbiterium świątyni znajduje 
się barokowy ołtarz główny z motywami rokoka. 
W centralnym miejscu ołtarza widnieje kopia ob-
razu Matki Boskiej Jasnogórskiej, przysłaniana 
późnobarokowym obrazem Narodzenia Najświęt-
szej Marii Panny. W zwieńczeniu ołtarza główne-
go znajduje się tondo z wizerunkiem św. Jana Ne-
pomucena z 1720 roku.

Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Królo-
wej Polski w Domostawie

Drewniany kościół, którego budowa rozpoczęła się w 1909 roku został poświęcony rok póź-
niej przez ks. Ignacego Pyzika. Nadano mu wezwanie Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony 
Polskiej. 15 grudnia 1927 r. kościół został erygowany dekretem biskupa przemyskiego jako parafia. 
W latach 1964 – 1969 w stolarni założonej przy kościele przez ks. Henryka Urbanika został wyko-
nany obecny wystrój wnętrza. Bogate rzeźbienia są dziełem miejscowego artysty Józefa Bedusa. 
Sufit jest pokryty drewnianymi kasetonami z płaskorzeźbami znanych osób z okresu Tysiąclecia 
historii Kościoła i Polski, a także przedstawiającymi symbole religijne i historyczne. Obecnie trwa-

ją przy kościele prace mające na celu 
przywrócenie pierwotnego, zewnętrz-
nego wyglądu  świątyni. Wszystko 
wskazuje na to, że po ich zakończeniu 
kościół w Domostawie zostanie dołą-
czony do Szlaku Architektury Drew-
nianej w woj. podkarpackim.

Kaplica rzymsko-katolicka p.w. 
Najświętszej Marii Panny w Szyper-
kach

Wzniesiona około połowy XIX 
wieku staraniem właściciela jaro-
cińskich dóbr Srokowskiego, do 
II wojny światowej służyła wiernym 
obrządku greko-katolickiego. Na 
skromnym ołtarzu znajduje się wize-
runek Matki Boskiej zwanej Królową 
Pocieszenia.  

Kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP w Jeżowem Kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP w Jeżowem 

Kaplica w Szyperkach 
(fot. J. Ogiński)



14

Powiat Niżański

Kaplica neogotycka na osiedlu Malce
W północno – zachodniej części Niska, na te-

renie osiedla Malce znajduje się pochodząca 
z 1910 roku kaplica. Jednak historia kaplicy sięga roku 
1837 – wtedy pojawiła się tutaj pierwsza drewniana ka-
pliczka, w której umieszczono obraz Matki Boskiej ad 
Nives. W latach 1977-1983 dobudowano do niej dzisiejszy 
kościół, tworząc tym samym obecną świątynię parafialną 
p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. 

Powiat niżański pełen jest także zabytkowych kapli-
czek i przydrożnych krzyży, będących świadectwem głę-
bokiej wiary, stojących w szczególnie ważnych dla lokal-
nej społeczności miejscach. Stawiane przez pobożny lud, 
dziś mają wartość zabytkową. Kapliczki najczęściej miały 
charakter wotywny, dziękczynny i obrzędowy, jednocze-
śnie pełniły funkcje drogowskazów dla wędrowców. Bu-

dowane w miejscach 
objawień, przyciągały rzesze wiernych. Przy drogach i ko-
ściołach stawiano też figury przedstawiające świętych. Naj-
częściej spotykaną jest postać św. Jana Nepomucena – patro-
na chroniącego przed powodziami. Drewniane krzyże były 
świadectwem pobożności, miały strzec przed nieszczęściami 
i chorobami. Pomimo tego, że niemal w każdej miejscowości 
możemy odnaleźć taką pamiątkę po przodkach, warto tutaj 
wspomnieć o kilku wyjątkowych. 

Nietypowa kapliczka, bo z figurami dwóch świętych znaj-
duje się na ulanowskim rynku przed kościołem pod wezwa-
niem św. Jana Chrzciciela i św. Barbary . W tej barokowej ka-
pliczce znajduje się figura św. Nepomucena (na dole) i figura 
św. Floriana (na górze). To nader sugestywny pomnik wiary 
tutejszych parafian, wzniesiony na cześć świętych patronów 
chroniących przed ogniem i powodzią. 

Nieopodal Krzeszowa Dolnego znajduje się niewielkie piaszczyste wzniesienie o intrygującej 
nazwie Komanowa Góra. Związanych jest z nią kilka legend, objawienia Matki Boskiej, a pobliskie-
mu źródełku przypisuje się właściwości lecznicze. 

Kapliczka Fundacji Kresy 2000 w niżańskim parku
Choć to niewielka szafkowa kapliczka z rzeźbą Chry-

stusa Frasobliwego, jest ona wyjątkową pamiątką po 
wielkim wydarzeniu artystycznym, które miało miej-
sce 12 września 2010 roku – plenerowym spektaklu sztu-
ki „Drzewo”, według dramatu Wiesława Myśliwskiego, 
w wykonaniu aktorów związanych z Fundacją Kresy 2000, Te-
atru Amatorskiego Towarzystwa Kultury Chrześcijańskiej „Lo-
gos” oraz Teatru Niżańskiego Centrum Kultury „Kontynuacja”.  

Kaplica neogotycka z 1910 r. na os. Malce Kaplica neogotycka z 1910 r. na os. Malce 
(fot. J. Ogiński)(fot. J. Ogiński)

Figury Chrystusa Frasobliwego 
(fot. Z. Bednarz)
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Muzeum – Zbiornica Figur 
Chrystusa Frasobliwego w Jeżo-
wem

Z wizerunkiem Chrystusa Fraso-
bliwego związane jest także Jeżowe, 
głównie za sprawą Muzeum – Zbior-
nica Figur Chrystusa Frasobliwego 
w Jeżowem. Zostało ono założone 
w latach 90-tych XX-wieku i jest 
to jedyny obiekt muzealny w kraju 
posiadający tak wielkie zbiory rzeźb 
Chrystusa Frasobliwego. Siedziba 
muzeum znajduje się w budynku 
dawnej plebanii, najstarszego bu-
dynku murowanego w gminie Je-
żowe, pochodzącego z 1823 roku. 
Zbiory muzeum liczą ponad 600 
eksponatów, większość jest rzeźbami drewnianymi. Muzeum posiada także sporą kolekcję innych 
pamiątek i eksponatów religijnych.  

Zabytkowa kapliczka w Krzeszowie  u stóp wzniesie-
nia Rotunda  

Wymurowana w połowie XIX wieku jako wotum dzięk-
czynne za uśmierzenie epidemii panującej wówczas na 
terenach Krzeszowa. Jest to kapliczka typu domkowego 
z bogatym klasycystycznym frontonem i trójkątnym 
szczytem oraz centralnie umieszczoną figurą przedsta-
wiającą Jezusa dźwigającego krzyż.

Figura Serca Jezu-
sowego w Nisku 

Pamiątka po mał-
żeństwie Resse-
quier, które w ten 
symboliczny sposób 
zawierzyło Nisko 
i jego mieszkańców 

pod opiekę Sercu Bożemu. Napis na cokole figury głosi: „My, 
Olivier, hrabia Ressequier de Miremont i Maria z hrabiów Kin-
skych, hrabina Ressequier, oddajemy i poświęcamy na wieczną 
własność cały obszar dworski dóbr Niska Boskiemu Sercu Pana 
Jezusa przez ręce Niepokalanej Najświętszej Marii Panny. W uro-
czystość Najdroższej Krwi Pana Jezusa dnia 7 lipca 1907 roku. 
Najświętsze Serce Pana Jezusa, Przyjdź Królestwo Twoje. Naj-
świętsze Serce Pana Jezusa, Ufamy Tobie”. 

Kapliczka u Stóp Rotundy w Krzeszowie Kapliczka u Stóp Rotundy w Krzeszowie 

Figura Serca Jezusowego przy Figura Serca Jezusowego przy 
ul. Sandomierskiej w Nisku ul. Sandomierskiej w Nisku 
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Figury św. Jana Nepomucena 
Figury tego świętego stoją niemal w każdej wiosce położo-

nej nad Sanem, Tanwią czy Jeżówką. Najstarsza pochodzi z lat 
1734-1747 i jest umieszczona we wcześniej wspomnianej ka-
pliczce w Ulanowie. Natomiast w Rudniku nad Sanem znaj-
duje się barokowa figura z 1845 roku. 

Kapliczka „szwedzka” przy rondzie w Nisku 
To tradycyjna słupowa kapliczka, wedle podań stoi ona 

w miejscu zbiorowej mogiły żołnierzy szwedzkich, poległych 
w czasie bitwy, stoczonej 28 marca 1656 roku przez wojska Karo-
la X Gustawa z polską partyzantką hetmana Stefana Czarniec-
kiego. Kapliczka powstała z inicjatywy miejscowej katolickiej 
wspólnoty parafialnej, gdyż Szwedzi byli protestantami i nie 
mieli w zwyczaju oznaczania w ten sposób miejsc pochówku. 

Na prawdziwość tej hipotezy składa się również fakt, że 
w latach sześćdziesiątych XX wieku, podczas przebudo-
wy drogi, robotnicy natrafili tutaj na zbiorową mogiłę, 
w której oprócz ludzkich szczątków znajdowały się tak-
że kamienne kule armatnie. 

Pozostałe kapliczki i krzyże, które spotykamy obec-
nie przy drogach niżańskich są wykonane z drewna, że-
laza, kamienia, cementu. Spotkamy tutaj kapliczki typu 
domkowego, szafkowego czy skrzyniowego, także ka-
pliczki kłodowe, brogowe, słupowe i wnękowe.  

Z sakralnym charakterem zabytków związane są 
także liczne cmentarze położone na terenie powiatu. 
„Cmentarze są bowiem obrazem historii. Ich dzieje są tak-
że zwierciadłem przemian postawy wobec śmierci, stąd 
z wyglądu miejsc pochówku odczytywać można losy nie 
tylko jednostek, ale także wielkich zbiorowości i ich kultu-
ry” – takimi właśnie słowami Jacek Kolbuszewski opi-
suje święte miejsca pochówku.

Cmentarz parafialny w Krzeszowie
Jednym z zabytkowych cmentarzy jest Cmentarz parafialny w Krzeszowie. Został on założony 

w 1824 roku i początkowo był podzielony na dwie części – wschodnia należała do prawosławnych 
mieszkańców Krzeszowa, zachodnia natomiast do katolików. Oprócz betonowych nagrobków 
znajdują się tu także kamienne pomniki, m.in. żołnierza napoleońskiego Wincentego Hetnera. 
Uwagę zwraca także pomnik zaprojektowany przez rodzimą artystkę Helenę Pisulę, który po-
święcony jest żołnierzom Armii Krajowej Ziemi Krzeszowskiej. Interesujący jest także 3,5 metro-
wy kamienny krzyż poświęcony bohaterom powstania styczniowego z 1863 roku oraz pamięci 
ks. Stanisława Matrasia i mieszczan krzeszowskich zesłanych na Sybir. 

Figura św. Jana Nepomucena Figura św. Jana Nepomucena 

Kapliczka „szwedzka” przy rondzie w Nisku Kapliczka „szwedzka” przy rondzie w Nisku 
(fot. J. Ogiński)(fot. J. Ogiński)
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Na terenie Gminy Harasiuki znajduje się wiele miejsc pochówku, wpisanych do rejestru zabyt-
ków. 

Cmentarz żołnierzy austriackich z I wojny 
światowej położony w miejscowości Maziar-
nia Pęk w lesie na granicy gmin Harasiuki 
i Jarocin nieopodal skrzyżowania dróg Ma-
ziarnia – Deputaty – Bukowa. Jest miejscem 
pochówku żołnierzy austriackich poległych 
w czasie walk, czy też zmarłych w szpitalu 
polowym w Pęku w sierpniu 1915 roku.

Cmentarz z I i II wojny światowej położo-
ny w miejscowości Wólka przy drodze Krze-
szów – Biłgoraj,  gdzie znajduje się dziesięć 
symetrycznie rozmieszczonych, pojedyn-
czych, obramowanych i oznaczonych mogił. 
Pośrodku umieszczono postument z tablicą 
pamiątkową, według której w owym miejscu pochowano żołnierzy poległych w 1917 i 1944 roku.

Cmentarz parafialny znajdujący się  w Hucie Krzeszowskiej założony w XIX wieku. Znaj-
dują się na nim nagrobki betonowe mieszkańców parafii i nieznanych żołnierzy walczących 
o wolność oraz kamienny pomnik poświęcony ofiarom powstania styczniowego.

Jest również wiele mniejszych cmentarzy o których warto wspomnieć:
- w Banachach  znajduje się cmentarz z II wojny światowej poświęcony poległym w czasie kam-
panii wrześniowej w 1939 roku,
- w miejscowości Harasiuki znajduje się cmentarz z I i II wojny światowej przy rozwidleniu 
dróg do Lipin i Krzeszowa,
- cmentarz z I wojny światowej położony w miejscowości Hucisko,
-mogiła zbiorowa z 1944 r. znajdująca się z dala od głównej drogi na trasie Harasiuki – Gózd 
Lipiński, gdzie została rozstrzelana przez hitlerowców ludność cywilna z Harasiuk i okolic,
- mogiła zbiorowa z 1944 r. upamiętniająca poległych żołnierzy w czasie II wojny światowej 
w miejscowości Szeliga,
- mogiła żołnierzy radzieckich  z 1944 r.   położona w miejscowości  Ryczki,
- mogiła Powstańców Styczniowych z 1863 r.  położona w miejscowości Banachy.

Cmentarz wojenny z I wojny światowej w Rudniku nad Sanem 
Założony w 1775 roku. Zabytkowa jest także kwatera żołnierska oraz pomnik poświęcony pa-

mięci żołnierzy poległych podczas powstania styczniowego.

Cmentarz wojenny i cmentarz parafialny w Hucie Krzeszowskiej 
Leżący na skraju lasu cmentarz jest ostatnim miejscem spoczynku polskich żołnierzy poległych 

we wrześniu roku 1939 i w 1944 roku.

Cmentarz w Jarocinie 
Spoczywają tu partyzanci, którzy aż do 7 grudnia 1941 roku stawiali opór niemieckiemu oku-

Cmentarz żołnierzy austriackich z I wojny światowej w Pęku Cmentarz żołnierzy austriackich z I wojny światowej w Pęku 
(fot. J. Ogiński)(fot. J. Ogiński)
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pantowi, byli to: Franciszek Kosak, Antoni Jadach, Eugeniusz Wróbel i Kazimierz Koza. Są tutaj 
też groby partyzantów AL o pseudonimach „Serce” i „Daniluk”, którzy polegli w 1944 roku pod 
Zdziarami. Po przeciwnej stronie cmentarza znajduje się zbiorowa mogiła Żydów zamordowa-
nych przez niemiecką żandarmerię  i Wehrmacht w 1942 roku. 

Cmentarz w Racławicach 
Powstał na przełomie XVIII i XIX w., w czasie zaboru austriackiego. Najstarszy nagrobek ma 

kształt kolumny doryckiej i jest to grób Jana Piotrowskiego zmarłego w 1834 r.  Uwagę zwraca też 
bardzo stary nagrobek z figurką aniołka z przestrzelonym w czasie II wojny światowej sercem. 
Znajduje się tam również grób Jana Gisgesa Gawrońskiego (1837 - 1890) - powstańca styczniowe-
go, dziadka znanego pisarza i poety urodzonego w Nisku, Jana Marii Gisgesa. Tutaj pochowani zo-
stali również działacze Narodowej Organizacji Wojskowej, żołnierze Armii Krajowej, oficerowie 
Wojska Polskiego, nauczyciele oraz kanceliści Urzędu Powiatowego w Nisku i Sądu Powiatowego 
w Nisku. 

Po II wojnie światowej w całej Polsce pozostały ogromne zniszczenia materialnej kultury Żydow-
skiej. Na terenie powiatu niżańskiego, w miejscowości Ulanów położony jest największy cmen-
tarz żydowski na terenie byłego województwa tarnobrzeskiego. Założono go prawdopodobniej 
w 1700 roku i zachowało się jeszcze na nim blisko 150 macew, w większości pochodzących 
z XIX wieku. Natomiast jesienią 1942 roku podczas deportacji Żydów z Ulanowa, miało tu 
miejsce masowe rozstrzelanie około 70 osób. Po wojnie kirkut popadł w zapomnienie, ale 
w latach osiemdziesiątych XX wieku dokonano jego rekonstrukcji.

Kirkut w Ulanowie 
(fot. B. Pucko)

Postument aniołka z krzyżem 
i przestrzelonym sercem
(fot. arch. Starostwo Powiatowe w Nisku)
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Tereny powiatu, tak hojnie obdarzone przez naturę, przyciągnęły tutaj również rodzinę Tar-
nowskich, którzy pod koniec XVIII wieku założyli zespół parkowo-pałacowy w Rudniku nad Sanem, 
w skład którego wchodzi pałac (dwór) murowano-drewniany z II połowy XVIII wieku, przebu-
dowany w połowie XIX wie-
ku i na początku XX wieku, 
klasyczny budynek stajni 
i powozowni z końca XIX wie-
ku, park dworski, zabudowania 
folwarczne z końca XIX wieku 
i początku XX wieku. Jest tu też 
młyn z elektrownią z począt-
ku XX wieku, wybudowany 
w 1905 roku, obecnie młyn-ka-
szarnia, który świadczy usługi 
mieszkańcom Rudnika jak 
i okolic do dziś. Dwór Tarnow-
skich położony na południo-
wym krańcu miasta, otacza 
przepiękny park krajobrazo-
wy, w którym oprócz wieko-
wych drzew uznawanych za 
pomniki przyrody, spotkamy 
także gatunki egzotyczne.

Piękny park podworski odnajdziemy także w Nowym Narcie, tuż obok kościoła parafialnego. 
Powstał on w XIX wieku. To tutaj spotkamy wyjątkowe okazy tulipanowca, sosny wejmutki, klonu 
jaworowego i pospolitego. 

Natomiast w Krzeszowie 
Górnym znajduje się mini 
skansen „Zagroda Kowalska”. 
Na całość składa się zabyt-
kowa chałupa, kuźnia i sto-
doła wzniesione około 1930 
roku w miejscowości Rycz-
ki przez rodzinę Kasperków, 
a następnie przeniesione nie-
opodal Szkoły Podstawowej 
w Krzeszowie Górnym. 
Wnętrza wypełnione są sta-
rodawnymi sprzętami, na-
rzędziami kowalskimi oraz 
przedmiotami niegdysiej-
szego użytku codziennego. 
Wszystkie zgromadzone eks-
ponaty są darowizną i oso-
bistym wkładem historycz-
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nym mieszkańców okolicznych miejscowości. 
„Zagroda Kowalska” jest własnością Gminnego 
Ośrodka Kultury w Harasiukach. W roku 2013 
przy budynku chałupy lasowiackiej przepro-
wadzono prace konserwatorskie polegające na 
wymianie fundamentów, podwalin pokrycie 
budynku gontem łupanym z drewna modrze-
wiowego. 

Pomnik hrabiego Ferdynanda Hompescha 
Pochodzi z 1904 roku i znajduje się przy uli-

cy Rynek, w centrum Rudnika nad Sanem. Po-
mnik jest dłuta Juliusza Relowskiego – rzeźbia-
rza z Rzeszowa. Postawili go wdzięczni za wiele 
dobra im uczynionego Rudniczanie (przydzie-
lenie drewna na budowę po wielkim pożarze 
w 1896 roku, budowa linii kolejowej z Rozwa-
dowa do Przeworska prowadzącej przez Rud-
nik i budowa drogi bitej do Leżajska, z jego 
inicjatywy rozwinął się przemysł koszykarsko 
– wikliniarski). Po II wojnie światowej po-
mnik został zniszczony i zatopiony, dopiero 
w latach siedemdziesiątych XX wieku popiersie 
hrabiego wróciło na swoje miejsce.  

Atrakcje regionalne

Przyroda w powiecie niżańskim umożliwiła 
na przestrzeni dziejów na pełne wykorzysta-

nie jej dobrodziejstw, co uczyniło ten region wyjąt-
kowo atrakcyjnym. Miejscem szczególnie ważnym 
na mapie powiatu niżańskiego jest tzw. Polska Stoli-
ca Wikliny, czyli Rudnik nad Sanem. Początki trady-
cji wikliniarskiej sięgają XIX wieku, kiedy to właści-
ciel dóbr rudnickich hrabia Ferdynand Hompesch, 
na własny koszt wysłał kilku mieszkańców Rudnika 
i Kopek do wiedeńskiej szkoły koszykarskiej. Kie-
dy w 1878 roku uruchomiono linię kolejową 
z Rozwadowa do Przeworska nastąpił wyraźny roz-
wój miasta, dlatego też otworzono tam jeszcze w tym 
samym roku pierwszą szkołę koszykarską, a w roku 
1906 powstała Krajowa Szkoła Koszykarstwa. W po-
wojennym okresie rudnickim koszykarstwem trudniło 
się już ponad trzy tysiące osób zrzeszonych w Związku 

Pomnik hrabiego Hompescha Pomnik hrabiego Hompescha 
(fot. J. Ogiński)(fot. J. Ogiński)
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Spółdzielni Rękodzieła Ludowego 
i Artystycznego „Cepelia”. Obecnie 
Rudnik nad Sanem jest najwięk-
szym w Polsce ośrodkiem upra-
wy surowca i produkcji wyrobów 
z wikliny. Ponad 135-letnia trady-
cja sprawiła, że tutejsi rzemieślnicy 
w swym kunszcie nie mają sobie 
równych, a jakość ich wiklinowych 
wyrobów doceniają importerzy na 
całym świecie. Wikliniarstwo stało 
się także formą przekazu artystycz-
nego, zwłaszcza za sprawą rud-
nickiego Centrum Wikliniarstwa. 
Głównym celem Centrum Wikli-
niarstwa jest promocja wyrobów 
z wikliny, czemu służyć mają stałe 
oraz zmienne ekspozycje wyrobów 
artystycznych i użytkowych oraz prezentacje prac pokonkursowych powstałych w ramach kolejnych 
edycji imprezy gospodarczo - kulturalnej „Wiklina Rudnik nad Sanem”.

Kolejną atrakcją regionalną związaną z wikliną jest szlak wiklinowych rzeźb, który rozpoczyna 
się przy pomniku hrabiego Hompescha. Podążając szlakiem przez planty, w pobliżu rudnickiego 
młyna oraz na dziedzińcu Centrum Wikliniarstwa natrafić można na wyjątkowe wiklinowe dzie-
ła: Motyl, Paw, Lilia, Kompozycja wisząca, Kompozycja stojąca, Skrzydła, Syzyf, Geomorphy, Tańczący 
z wiatrem, Rudnik stolicą wikliniarstwa, Klosz na samochód, Cykada, Białe skrzydło, Rudnicka syrenka, 
Witacz, Ławka, Koń, Gorejące serce, Liść oliwny, Kogut, Smok, Jeżozwierz. 

Rudnik nad Sanem słynie nie tylko z wikliny – to także raj dla cyklistów, czego dowodem są 
interesujące ścieżki rowerowe.

Ścieżka rowerowa „Brzegami Rudnej” – trasa o długości około 15 kilometrów.
Ścieżka rowerowa „Do Leśnictwa Zatyki” – o długości 21 kilometrów.
Ścieżka rowerowa „Śladami Stróżanki” – o długości 5 kilometrów.
Ścieżka rowerowa „Pętla – Borowina” – o długości 6 kilometrów.

Powstają także nowe trasy – ścieżka rowerowa Przędzel – Rudnik nad Sanem – Chałupki – 
Kopki. To trasa atrakcyjna także ze względów historycznych, gdyż przemierzając ją można poznać 
nie tylko bogactwo przyrody okolicznych terenów, lecz także zabytki leżące na terenie gminy. 
Na terenie Przędzela - figurę Matki Boskiej z 1935 roku, kościół parafialny p.w. Matki Bożej Bolesnej 
i kapliczkę przy ul. Mickiewicza. Na terenie Rudnika nad Sanem - figurę Matki Boskiej Bolesnej przy 
ul. Sandomierskiej, przydrożną kapliczkę z 1910 roku przy ul. Sandomierskiej, układ architekto-
niczno - urbanistyczny miasta, planty miejskie z rzeźbami wiklinowymi, popiersie hr. Ferdynanda 
Hompescha, pomnik poświęcony poległym i pomordowanym mieszkańcom miasta i gminy Rud-
nik nad Sanem, Centrum Wikliniarstwa, kościół parafialny p.w. Świętej Trójcy, figurę Matki Bo-
skiej Niepokalanie Poczętej przy ul. Mickiewicza, panteon poświęcony walczącym za ojczyzną na 
skwerze przy kościele parafialnym, budynek młyna i elektrowni wodnej, figurę św. Jana Nepomu-
cena przy ul. Mickiewicza i cmentarz parafialny wraz z jego zabytkowymi częściami. Na terenie Ko-

Wiklina w Rudniku nad Sanem Wiklina w Rudniku nad Sanem 
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pek - figurę poświęconą ks. 
Stanisławowi Stojałow-
skiemu, kościół p.w. św. 
Marcina i tablicę upamięt-
niającą żołnierzy poległych 
w czasie II wojny świato-
wej na budynku PSP przy 
ul. Podborze. Ale to nie ko-
niec trasy – w Leśnictwie 
Kopki leży ponadto licząca 
około 3 kilometry przyrod-
nicza ścieżka dydaktycz-
na. Daje ona możliwość 
poznania wielu ciekawych 
walorów przyrodniczych 
tego miejsca, omawia bu-
dowę i funkcję lasu, pre-
zentuje jego mieszkańców 
oraz zwraca uwagę na 

różne problemy, z jakimi spotykają się leśnicy podczas swojej pracy. Ścieżka składa się dokładnie 
z 10 przystanków tematycznych: pomniki przyrody, odnowienie lasu, budowa piętra lasu, bagien-
ka śródleśne, dokarmianie zwierzyny, owady w lesie, pożyteczne ptaki leśne, murszejące drzewo, 
mieszkańcy leśnych zbiorników wodnych, ochrona lasu. 

To nie jedyne atrakcje w regionie dla rowerzystów. W powiecie znajdziemy jeszcze kilka inte-
resujących szlaków:

Szlak rowerowy Zaborszczyzny – łączący dwa województwa: lubelskie i podkarpackie, w tym dwa 
powiaty: biłgorajski i niżański. Przebiega przez teren pięciu gmin: Księżpol, Biszcza, Potok Górny, 
Krzeszów i Harasiuki.

Ścieżka rowerowa Deputaty Pęk – Jarocin – trasa prowadzi przez most na rzece Gilówce do miejsco-
wości Jeże, gdzie znajduje się wydma z kapliczką przydrożną, następnie biegnie przez miejscowości 
Księże Kąty, Sokale i Łoza, dochodzi do granicy Lasów Janowskich, następnie zmierza do Graby, gdzie 
w lesie znajduje się pomnik upamiętniający walki partyzantów z hitlerowcami w 1944 roku. Kolejny 
odcinek trasy biegnie przez mokradła leśne do miejscowości Nalepy tam rośnie wielowiekowy dąb 
szypułkowy, dalej przez most na rzece Bukowa drogą leśną do miejscowości Domostawa, gdzie znaj-
duje się zbiorowa mogiła żołnierzy narodowości polskiej i rosyjskiej z okresu I wojny światowej oraz 
zabytkowy kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Królowej Polski. Dalsza część ścieżki prowadzi lasem 
sosnowym do Majdanu Jarocińskiego, następnie przez Smutki, lasem do Jarocina niedaleko zbioro-
wej mogiły żydowskiej z okresu II wojny światowej i cmentarza parafialnego z mogiłami partyzantów. 
Ostatni odcinek trasy prowadzi już drogą asfaltową do kościoła parafialnego w Jarocinie. 

Ścieżka rowerowa Jarocin – Szyperki – Jarocin - trasa rozpoczyna się przed kościołem parafialnym 
w Jarocinie, następnie drogą asfaltową prowadzi w kierunku gminy Ulanów przez Borki i Dą-
brówkę, gdzie na krańcu Jarocina znajduje się zabytkowa kapliczka przydrożna. Następnie ścieżka 
biegnie przez przysiółek Mule aż do miejscowości Szyperki, gdzie stoi zabytkowa kaplica p. w. Naj-

Ścieżka rowerowo - przyrodnicza „Przyjazny Las” - Katy Ścieżka rowerowo - przyrodnicza „Przyjazny Las” - Katy 
(fot. arch Gmina Jarocin)(fot. arch Gmina Jarocin)
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świętszej Marii Panny. Ostatni odcinek trasy zmierza w kierunku zbiornika wodnego „Dolina”, 
później drogą asfaltową w kierunku kościoła parafialnego w Jarocinie, gdzie ścieżka się kończy.

Niepowtarzalną szansę podziwiania wielu gatunków niezwykle bogatej i różnorodnej okolicz-
nej fauny i flory, a zarazem niosący niebagatelną wartość dydaktyczno – naukową stanowi Przy-
rodniczy Szlak Puszczy Sandomierskiej, który przebiega przez teren gminy Jeżowe. Szlak liczy ponad 
300 kilometrów i swoim zasięgiem obejmuje tereny nadleśnictw: Głogów, Mielec, Kolbuszowa, 
Nowa Dęba i Rudnik nad Sanem. Na trasie szlaku znajdują się liczne ścieżki przyrodnicze, par-
kingi leśne, miejsca odpoczynku oraz elementy małej architektury drewnianej, także zabytkowej. 
Architektura szlaku została tak zaprojektowana, aby odciążyć miejsca występowania rzadkich ga-
tunków ptaków żyjących na obszarze puszczy jak: kraska, bocian czarny, bielik, orlik krzykliwy, 
derkacz, a także ochronić botaniczny ewenement puszczy - wawrzynek główkowy.

Także gmina Krzeszów, podobnie jak większość terenów powiatu niżańskiego, może poszczy-
cić się trzema dużymi szlakami:

Żółty szlak – idealny na piesze wędrówki. 
Cały szlak liczy aż 107 km, prowadzi głów-
nie po terenach nizinnych i biegnie na tra-
sie Sandomierz – Gorzyce – Wrzawy – Ra-
domyśl nad Sanem – Rozwadów – Stalowa 
Wola – Nisko – Zarzecze – Ulanów – Bieliny 
– Krzeszów – Kuryłówka – Leżajsk. Wędrów-
ka tym szlakiem daje możliwość poznania 
licznych zabytków pogranicza kulturowego 
i etnicznego. Na jego trasie znajdują się licz-
ne zabytkowe kościoły, synagogi, cerkwie, 
zamki, pałace, dwory oraz zespoły zabudo-
wy miejskiej.

Szlak architektury drewnianej – trasa IX tarnobrzesko – niżańska – Krzeszów za sprawą zabytkowego 
kościoła parafialnego p.w. Najświętszej Marii Panny jest szczególnie ważnym punktem na tej trasie. 
Cały szlak jest ponad dwa razy dłuższy niż wyżej wspomniany szlak żółty, bo liczy aż 232 kilometry 
i prowadzi z Sandomierza w kierunku Stalowej Woli i Niska, następnie drogami lokalnymi prowa-
dzi na południowy-wschód, do Ulanowa i Krzeszowa. Stamtąd szlak biegnie do Kolbuszowej, a na-
stępnie, za Mielcem skręca na północ, by przez Tarnobrzeg powrócić do Sandomierza. Wyjątkowy 
zespół drewnianej zabudowy na trasie szlaku prezentuje Ulanów dzięki  kościołowi parafialnemu 
p.w.  św. Jana Chrzciciela i św. Barbary oraz kościołowi  flisackiemu p.w. Świętej Trójcy. Ulanów 
znany jest jednak przede wszystkim ze swoich tradycji flisackich i zachowanemu pierwotne-
mu układowi urbanistycznemu z rynkiem pośrodku oraz charakterystyczną zabudową, złożoną 
w znacznej części z XIX-wiecznych drewnianych domów flisackich. 

Utworzony jest także szlak „Śladami czterech kultur” Krzeszów – Kuryłówka – wyjątkowość szlaku 
polega na tym, że będzie można go przemierzyć zarówno na rowerze, jak i trasą wodną – spłynąć 
kajakiem lub galarem po rzece San z miejscowości Kuryłówka lub Bystre do Krzeszowa. Na tra-
sie zostaną stworzone warunki do poznania krzeszowskich obiektów dziedzictwa kulturowego. 
W ofercie znajduje się zwiedzanie miejscowego zabytkowego kościoła, a także nawiedzenie ka-
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pliczki i cudownego źródełka na Komanowej Górze w pobliskim Krzeszowie Dolnym. Przy ko-
ściele parafialnym funkcjonuje miejscowa Izba Pamięci, gdzie zostały zgromadzone pamiątki 
i eksponaty świadczące o ponad 600 - letniej historii Krzeszowa i jego okolic.

Krzeszów jest idealnym miejscem 
do uprawiania sportu. To również pro-
fesjonalne miejsce do uprawiania nar-
ciarstwa, gdyż oferuje atrakcje na sto-
ku narciarskim „Złoty Stok”. Narciarze 
mają do dyspozycji wyciąg teleskopowo 
talerzykowy.  Stok jest w nocy dośnie-
żany armatkami i ratrakowany. Jest tak 
formowany, aby śnieg utrzymywał się na 
nim jak najdłużej. Wysokość pokrywy 
śnieżnej sięga jednego metra. Długość 
trasy 500 metrów, różnica poziomów 
65 metrów. Trasa jest cała oświetlona.  
Z uwagi na piękną okolicę, miejsce to 
ma wyjątkowy urok. 

W Krzeszowie funkcjonuje Gminny Zakład Sportu i Rekreacji „Błękitny San” który posiada pole 
biwakowe wraz sanitariatami, kort tenisowy, wiatę grillową, oraz świadczy usługi turystyczne jak 
spływy galarami i kajakami, grą terenową w paintball, wypożyczaniem rowerów, organizowaniem 
ognisk itp. Obsługuje także park linowy Małpi Gaj, z wysokościowym systemem platform i prze-
szkód linowych zainstalowanych na palach, z trzema trasami różnymi pod względem trudności.

Zasługującym na szczególną uwagę miejscem na terenie gminy Nisko jest utworzona w 1999 roku 
ścieżka dydaktyczna w Leśnictwie Zatyki. Trasa ścieżki biegnie przez wyjątkowo urokliwe fragmen-
ty obszarów leśnych oraz zawiera piękne i rzadko spotykane obiekty przyrodnicze. W jej krajobraz 
wkomponowane zostały elementy dydaktyczne z zakresu użytkowania, hodowli i ochrony lasu  oraz 
gospodarki łowieckiej. Szczególnie ciekawym miejscem na trasie jest uroczysko Bardo. Jest to kil-
kuhektarowe bagno porośnięte krzewami i wielogatunkową, głównie bagienną roślinnością zielną. 
Godne uwagi są także piękne, wielogatunkowe drzewostany w różnych fazach rozwojowych. Ścież-

ka składa się z 14 przystanków: leśna 
szkoła, dokarmianie zwierzyny, mro-
wisko, ochrona lasu, powalone drze-
wo, łowiectwo, pomost nad stawem, 
taras widokowy Uroczysko Bardo, 
leśnik – lekarzem lasu, pułapki 
feromonowe, gniazdo bukowe, 
sosna – Królowa polskich lasów, chrust, 
koniec trasy – miejsce na ognisko. 

Teren powiatu niżańskiego z uwagi 
na położenie w widłach Sanu i Tanwi 
dostarcza także wielu atrakcji związa-
nych bezpośrednio z obiektami wod-
nymi.

Stok narciarski „Złoty Stok” w Krzeszowie Stok narciarski „Złoty Stok” w Krzeszowie 
(fot. arch. Gmina Krzeszów)(fot. arch. Gmina Krzeszów)
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Na niżańskim osiedlu Podwolina jest także niedawno otwarty obiekt, dofinansowany w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego. Ma on pełnić funkcję regulatora stosunków wodnych na 
tym niżańskim osiedlu, ale również stwarza możliwości rekreacyjne dla mieszkańców Niska, jak 
i Stalowej Woli, czy Rzeszowa. Zbiornik usytuowany jest na około 10 ha, lustro wody ma blisko 
5 ha, na środku zbiornika jest wyspa o powierzchni jednego ha.

Również w 2010 roku w Jarocinie powstał zbiornik wodny o powierzchni około 1 ha zasilany 
wodami rzeki Gilówka. Obok obiektu znajduje się scena plenerowa. 

Zbiornik wodny Kowale - zbiornik o powierzchni ponad 1 ha wybudowany został w miejscowości 
Jeżowe - Kowale, przy prawobrzeżnym dopływie Jeżówki - Kubalówce. Zbiornikiem zarządza Sto-
warzyszenie „Karp” które co roku organizuje na nim zawody wędkarskie. Piaszczyste brzegi oraz 
czyste lustro wody w sezonie letnim przyciągają licznych chętnych do kąpieli oraz plażowania.

Najciekawszą atrakcją regionu jest szlak 
wodny Błękitny San – San nizinny. Szlak 
biegnie od Zwierzynia (Gmina Olszanica), 
przez Lesko, Sanok, Tyrawę Solną, Dynów, 
Przemyśl, Jarosław, Ulanów, do ujścia rzeki 
do Wisły. Znakomicie nadaje się do wypraw 
kajakowych. Wzdłuż trasy wyznaczonych 
jest wiele miejsc wyjścia na ląd, z zaznacze-
niem miejsc do biwakowania, dojścia do 
sklepów czy możliwości zwiedzenia najcie-
kawszych miejsc na trasie. Istotnym i wyjąt-
kowo ciekawym przystankiem na tej trasie 
jest Ulanów, który przez cztery wieki był nie-
kwestionowaną stolicą polskiego flisactwa, 
nazywany również „Małym Gdańskiem”. 
Miasto założono w 1616 roku i od począt-
ku stało się portem rzecznym i początkiem 
spływów flisackich, skąd na północ transportowano drewno i zboże. Ulanowscy flisacy, obecni tak-
że na wielu innych rzekach, prowadzili nawet własną szkołę dla adeptów tego nawodnego fachu. 
W XIX wieku znaczenie drogi wodnej zmalało za sprawą rozwoju kolejnictwa, ale jeszcze przed 
wojną retmani i flisacy ruszali w rejsy. Już po II wojnie światowej ustał flis długodystansowy do  
Gdańska, a zarobkowy spław drewna odbywał się jedynie na stukilometrowej trasie od górnego 
Sanu do zakładów drzewnych w Nisku i Rozwadowie. Zawód flisaka przestał istnieć w połowie 
lat sześćdziesiątych XX wieku. Jednak historyczne tradycje flisackie pielęgnowane są przez sporą 
część mieszkańców miasteczka, a zwłaszcza przez członków Bractwa Miłośników Ziemi Ulanow-
skiej pod wezwaniem Św. Barbary, powstałego 8 września 1991 roku. Szczególny mikroklimat na-
sycony jodem, aura ostatniego flisackiego ośrodka w Polsce i miano Stolicy Flisactwa Polskiego 
zachęca do odwiedzin, sprzyjają temu również rozbudowane kompleksy wypoczynkowe, służące 
kultywowaniu wodniackich tradycji Ulanowa - Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy Tanew skła-
dający się z dwóch hoteli Galicja i Tanew oraz Ośrodek rekreacyjno-sportowy Błękitny San, który 
stwarza możliwość organizowania turystycznych spływów tradycyjnymi galarami na odcinku 
z Dynowa do Ulanowa.

Spływ kajakami szlakiem wodnym „Błękitny San” Spływ kajakami szlakiem wodnym „Błękitny San” 
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RYS HISTORYCZNY POWIATU 

Atrakcyjne tereny wzdłuż rzek San i Tanew zostały najwcześniej zaludnione i tam też po-
wstały najstarsze siedliska: Bieliny, Nisko, Kopki, Stróża, Racławice i Krzeszów. 

Najstarsza historyczna wzmianka o Nisku pochodzi od anonimowego skryby dworskiego króla 
Władysława Warneńczyka. Zapis ten powstał 15 kwietnia 1439 roku i dotyczył ugody między kró-
lem, a jego poddanym Mikołajem Czajką, podstarościm krakowskim. Jan Długosz w swoim dziele 
„Liber beneficiorum dioecesis Cracovienis” wymienił dobra nisieckie, jako wieś położoną w parafii 
Bieliny, której własność należała do króla Polski. Wspomniał też, że były w niej łany kmiece, a tak-
że karczmy i zagrody, z których uiszczano i ściągano dziesięcinę snopową i konopną dla kościo-
ła w Bielinach. Natomiast z posiadłości królewskiej, z jej pól, dziesięcinę oddawano dla kościoła 
w Racławicach. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich podaje, 
że wieś Nisko od roku 1530 do 1621 stanowiła własność kapituły sandomierskiej wraz z najbliż-
szymi miejscowościami, takimi jak: Malce, Sójkowa, Warchoły, Podwolina, Pławo, Kamień, Jata, 
Zalesie, Bojanów, Korabina, Laszki, Burdze, Sopot, Przyszów, Jeżowe, Pogoń, Swoły. 

Okolice powiatu niżańskiego mogą poszczycić się bogatą historią, tradycją oraz dorobkiem kul-
turalnym, czego niezbitym dowodem są znalezione na terenie Niska, na tzw. Skrzyńskiej Górze 

narzędzia krzemienne używa-
ne przez człowieka neander-
talskiego pochodzące z neoli-
tu. O bogatej przeszłości tych 
terenów świadczą także liczne 
wykopaliskowe pozostałości 
– kurhany z neolitu, epoki brą-
zu i wczesnego średniowiecza 
w Przędzelu, Ulanowie, Hara-
siukach, Jeżowem i Wólce Ku-
szowskiej oraz cmentarzyska 
ciałopalne kultury łużyckiej 
w Nisku, Bielinach, Krzeszo-
wie i Kopkach. W II połowie 
X wieku region obecnego po-
wiatu znalazł się wraz z całą 
Małopolską w granicach pań-

Budynek Starostwa do I wojny światowej Budynek Starostwa do I wojny światowej 
(fot. arch. J. Ogiński)(fot. arch. J. Ogiński)
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stwa pierwszych Piastów. Od wieku XII do II połowy wieku XVI biegła tędy granica pomiędzy 
Polską a Rusią Halicką, później w wyniku połączenia obu, okoliczne tereny stały się miejscem 
podziału na województwo sandomierskie i województwo ruskie. Właśnie w II połowie XVI stule-
cia na tych terenach miały miejsce bunty uciemiężonych chłopów, zaś w roku 1557 chłopi z Niska 
i okolicznych miejscowości wnieśli do króla Stefana Batorego „żałobę” o sprawiedliwość i opiekę, 
która poskutkowała wydaniem w roku 1583 konstytucji dla chłopów. 

W wieku XVII region niżański znalazł się we władaniu rodziny Lubomirskich. Niestety woj-
ny szwedzkie oraz stoczona na tych terenach bitwa hetmana Stefana Czarnieckiego z wojska-
mi Karola Gustawa w 1656 roku mocno spowolniły rozwój regionu. Kolejne stulecia również sia-
ły tu spustoszenie – Nisko było miejscem kilku centralnych obozowisk i konfederacji szlachty. 
Po I rozbiorze Polski dobra królewskie stały się własnością funduszu religijnego. 

28 grudnia 1836 roku dobra niżańskie wraz z przyległościami kupił niemiecki uczony, baron 
dr Karol Reichenbach. Nowy właściciel unowocześnił system zarządzania, wprowadził wiele nowi-
nek technicznych. Jego zasługą było to, że w 1841 roku Nisko stało się siedzibą gminy. Kilkanaście 
lat później, w 1855 roku, w wyniku reformy administracyjnej ustanowiono tu także siedzibę po-
wiatu. 7 marca 1867 roku Nisko przeszło w posiadanie czeskiej rodziny Kinskych. Nabywca został 
Eugeniusz hr. Kinsky. Potem kolejnym właścicielami dóbr niżańskich zostali Maria Teresa Julia 
z Kinskych Rességuierowa i jej mąż Edmund Bernard Olivier Rességuier de Miremont. Mieszkali 
tu do 1911 roku. Małżeństwo Resseguirów zmieniło Nisko z ubogiej wsi galicyjskiejw prężnie dzia-
łający ośrodek przemysłowo – administracyjny. Już w 1870 roku powstał tu szpital liczący 12 łóżek. 
W roku 1878 powstał budynek starostwa (obecnie UGiM), utworzono aptekę, a dwa lata później 
postawiono pierwszy hotel, w którym mieszkali  urzędnicy starostwa. W 1894 r. powstała cegiel-

Pomnik Orląt Lwowskich w Nisku ok. 1920 r. Pomnik Orląt Lwowskich w Nisku ok. 1920 r. 
(fot. arch. J. Ogiński)(fot. arch. J. Ogiński)
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nia i wybudowano koszary. Potem postawiono budynek pocztowy i rzeźnię. W 1896 roku z inicja-
tywy hrabiostwa powołano Straż Ogniową. W kolejnym roku ruszyła budowa linii kolejowej przez 
Nisko z Rozwadowa do Przeworska. W 1900 roku wjechał na niżański dworzec pierwszy pociąg, 
rozpoczęto również budowę bitej drogi w kierunku Rzeszowa. Nisko miało dwa sklepy spożyw-
cze, trzy mięsno-wędliniarskie, trzy mięsno-wołowe (żydowskie), siedem przemysłowych, dwie 
restauracje, piwiarnie, ciastkarnie, sklep monopolowy i z artykułami kolonialnymi. Cztery lata 
później powstała elektrownia dostarczająca energię elektryczną do dworu i obiektów przemysło-
wych, ze składek społeczeństwa powstał także budynek Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓŁ”. 
W 1910 roku wybudowano kaplicą na Malcach, a w 1912 otwarto gimnazjum. Należy zaznaczyć, 
że Nisko miało w tym czasie ciągle status wsi. Prawa miejskie otrzymało dopiero 20 października 
1933 r.

Podczas I wojny światowej miasto zostało dość znacznie zniszczone. Po odzyskaniu niepodle-
głości w 1918 roku w Nisku odbył się wiec, w czasie którego poinformowano ludność o podpisaniu 
kapitulacji przez dowództwo austriackie oraz o powstaniu polskich władz w Krakowie. Przystą-
piono wówczas do organizacji władz powiatowych. Starostą został profesor gimnazjalny Stanisław 
Ćwikowski, który mianował nowych wójtów i utworzył porządkową straż obywatelską. Następnie 
w krótkim czasie została zorganizowana władza powiatowa i lokalna. Rosła liczba mieszkańców - 
w 1921 r. Nisko liczyło 5103 obywateli. W latach 1914-1920 duża ilość niżańskiej młodzieży walczyła 

w Legionach Piłsudskiego, broniła Lwo-
wa i brała udział w wojnie z bolszewika-
mi. W 1932 r. Nisko zyskało herb przed-
stawiający jodłę i biegnącą z góry na dół 
wstęgę rzeki San. 

Kiedy 19 stycznia 1937 roku w War-
szawie podpisano umowę o założeniu 
Zakładów Południowych w Nisku i roz-
poczęto prace pod inwestycje Central-
nego Okręgu Przemysłowego dla Niska 
otwarły się nowe, wielkie perspektywy, 
nawet osiedle i ośrodek przemysłowy 
w Stalowej Woli do 1946 roku przyna-
leżne były do starostwa niżańskiego. 
W czasie okupacji niemieckiej Nisko 

Budynek Banku w latach 60-tych XX w. Budynek Banku w latach 60-tych XX w. 
(fot. arch. J. Ogiński)(fot. arch. J. Ogiński)

Szkoła ludowa, zniszczona w trakcie I wojny światowej Szkoła ludowa, zniszczona w trakcie I wojny światowej 

Plac Wolności z widokiem na Powszechną Szkołę Podstawową Plac Wolności z widokiem na Powszechną Szkołę Podstawową 
– obecne Liceum Ogólnokształcące w Nisku – obecne Liceum Ogólnokształcące w Nisku 
(fot. arch. J. Ogiński)(fot. arch. J. Ogiński)
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było bastionem polskości, działał tu oddział Armii Krajowej i Bataliony Chłopskie. 18 października 
1939 roku do Niska przybył blisko 1000-osobowy konwój Żydów z Wiednia i Pragi, których osa-
dzono w pierwszym Durchgangslager bei Nisko, zlokalizowanym w Zarzeczu. W listopadzie 1939 
roku aresztowano 150 nauczycieli z całego powiatu i osadzono w więzieniu w Rzeszowie, zaś wio-
sną 1940 roku ujęto niemal całą niżańską inteligencję, żołnierzy i policjantów. Mieszkańców po-
wiatu nie ominęły zniszczenia II wojny światowej, wielu z nich zginęło na frontach, w niemieckich 
obozach koncentracyjnych i sowieckich łagrach. Nazwiska ich upamiętniają tablice umieszczone 
na ścianach miejscowego kościoła parafialnego. 

W roku 1944 poczyniono pierwsze starania w kierunku odbudowy powiatu ze zniszczeń wo-
jennych, rozpoczynając tym samym nowy rozdział w dziejach ziemi niżańskiej. Dawny powiat 

niżański (sprzed reformy w 1975 roku) miał podobne granice jak dziś, lecz nie obejmował gminy 
Harasiuki (początkowo pod nazwą gmina Huta Krzeszowska), która należała do powiatu biłgoraj-
skiego, ani gminy Krzeszów, która należała do powiatu leżajskiego. Obejmował natomiast gminy 
Bojanów i Pysznica (obecnie w powiecie stalowowolskim, który wówczas nie istniał) oraz gminę 
Kamień (obecnie w powiecie rzeszowskim). 

Do 1973 roku Nisko było zatem miastem powiatowym, później istniało jako część nowo po-
wstałego powiatu Stalowa Wola. Od 1975 roku stało się siedzibą władz miejsko - gminnych. 

Podczas kolejnej reformy administracyjnej na skutek społecznych protestów i poparcia okolicz-
nych gmin od 1 lutego 1991 r. ustanowiono w Nisku siedzibę Urzędu Rejonowego, który obejmo-
wał 8 gmin: Bojanów, Harasiuki, Jarocin, Jeżowe, Krzeszów, Nisko, Rudnik nad Sanem, Ulanów. 

W latach 1975-1998 administracyjnie miasto należało do województwa tarnobrzeskiego, obec-
nie jest to północna część województwa podkarpackiego. 

Biblioteka Miejska i Pomnik Orląt Lwowskich w Nisku Biblioteka Miejska i Pomnik Orląt Lwowskich w Nisku 
(fot. J. Ogiński)(fot. J. Ogiński)
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Znane osoby z terenu powiatu: 

Stanisław Bąk (ur. 28 listopada 1900 r. w Grębowie – zm. 10 czerwca 1981 r. we Wrocławiu) 
– profesor, językoznawca i znawca kultury lasowskiej. Autor wielu prac naukowych dotyczących 
rodzinnej gwary lasowskiej, a następnie po przeniesieniu się na Śląsk, także dialektu śląskiego. Zaj-
mował się także historią języka. Od 1972 roku był członkiem Komisji Nauk Humanistycznych. 

Stanisław Dąbek (ur. 28 marca 1892 r. w Nisku – zm. 19 września 1939 r. w Kępie Oksywskiej) 
– pułkownik piechoty Wojska Polskiego, pośmiertnie awansowany do rangi generała brygady. Był 
dowódcą Morskiej Brygady Obrony Narodowej podczas kampanii wrześniowej. Zginął podczas 
obrony Kępy Oksywskiej. 

Jan Maria Gisges (ur. 15 stycznia 1914 r. w Nisku – zm. 17 grudnia 1983 r. w Warszawie) – pisarz 
nurtu wiejskiego, więzień hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Sekretarz, a następnie wice-
prezes Związku Literatów Polskich. Część swoich zbiorów i pamiątek przekazał niżańskiej biblio-
tece, która w roku 1986 otworzyła izbę pamięci jego imienia. 

Mieczysław Karaś (ur. 10 lutego 1924 r. w Przędzelu – zm. 10 sierpnia 1977 r. w Krakowie) – ję-
zykoznawca, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1972-1977 rektor UJ. Członek PAN, 
od 1959 kierownik Pracowni Atlasu i Słownika Gwar Polskich PAN oraz przewodniczący Komisji 
Językoznawstwa PAN. W okresie II wojny światowej działał w konspiracji najpierw w ZWZ, póź-
niej w AK. 

Bronisław Lachowicz (ur. 31 stycznia 1856 r. w Nisku – zm. 25 lutego 1903 r. we Lwowie) – jeden 
z najwybitniejszych polskich chemików. W 1894 roku przyznano mu tytuł profesora Uniwersytetu 
Lwowskiego. Twórca podręcznika Zasady termochemii, badacz teorii organicznego pochodzenia 
ropy naftowej. 

Bronisława Ostrowska (ur. w listopadzie 1881 r. w Warszawie – zm. 18 maja 1928 r. w Warsza-
wie) – poetka, nowelistka, powieściopisarka. Autorka powieści dla dzieci, tłumaczka. 

Stanisław Stroński (ur. 18 sierpnia 1882 r. w Nisku – zm. 20 października 1955 r. w Londy-
nie) – filolog romanista, publicysta, polityk związany z ruchem narodowym. W latach 1927-1939
profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w latach 1939-1943 pełnił funkcję wicepremiera  
i ministra informacji i dokumentacji w rządzie emigracyjnym Władysława Sikorskiego. Autor 
sformułowania Cud nad Wisłą. 

Stanisław Tabin (1906-1997) – absolwent Politechniki Lwowskiej, profesor zwyczajny, inżynier 
rolnictwa, pracownik naukowy UMCS i Akademii Rolniczej w Lublinie. 

Stanisław Tołpa (ur. 3 listoapada 1901 r. w Rudzie Łańcuckiej – zm. 11 października 1996 r.  
we Wrocławiu ) – botanik, torfoznawca, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki 
Wrocławskiej. Współorganizator i rektor (1952-1954) Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. 
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Władze powiatu:

Funkcję Starosty Niżańskiego sprawowali:

I. kadencja 2010 – 2014: 
 WALIŁKO Gabriel 

II. kadencja 2006 – 2010: 
 PRACOŃ Władysław 

III. kadencja 2002 – 2006: 
 NAWROCKI Janusz 

IV. kadencja 1999 – 2002: 
 WANIEWSKI Mirosław 
 do dnia 6 lipca 2000 roku 
 OZIMEK Julian 
 od dnia 6 lipca  2000 roku

Funkcje Przewodniczącego Rady Powiatu  
Niżańskiego sprawowali:

I. kadencja 2010 – 2014: 
 NAWROCKI Janusz   

II. kadencja 2006 – 2010: 
 TRZUSKOT Eugeniusz  

III. kadencja 2002 – 2006: 
 WALIŁKO Gabriel    

IV. kadencja 1999 – 2002: 
 NAWROCKI Janusz 

Mirosław Żuławski (ur. 16 stycznia 1913 r. w Nisku – zm. 17 lutego 1995 r. w Warszawie) – pro-
zaik i publicysta. Debiutował w 1932 roku wierszami w Sygnałach. Po II wojnie światowej pełnił 
funkcje m.in. stałego przedstawiciela Polski w UNESCO, ambasadora w Senegalu.

Arnold Szyfman (ur. 23 listopada 1882 r. w Ulanowie – zm. 2 stycznia 1967 r. w Warszawie) 
– polski reżyser, dramaturg i dyrektor teatrów.  Z jego inicjatywy w 1909 r. rozpoczęto budowę 
Teatru Polskiego w Warszawie. W 1935 r. został odznaczony Złotym Wawrzynem Akademickim 
Polskiej Akademii Literatury  „Za szerzenie zamiłowania do polskiej literatury dramatycznej”,  
a w 1946 Złotym Krzyżem  Zasługi. W 1948 roku Prezydent RP Bolesław Bierut odznaczył go Krzy-
żem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. 
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Skład Rady Powiatu Niżańskiego:

I. kadencja 2010 – 2014:  

 1. BAMBUCH Grzegorz
 2. BEDNARZ Robert
 3. KACPRZYK Danuta
 4. KAPUŚCIŃSKI Antoni
  5. KOWAL Jan
 6. KRAWIEC Krzysztof
 7. LACH Zbigniew
 8. MACH Adam
 9. MIAZGOWICZ Bolesław
 10. NAWROCKI Janusz 
 11. NIWIŃSKI Artur
 12. PLISZKA Stanisław
 13. PRACOŃ Władysław
 14. PRACOWNIK Teresa
 15. SIEK Henryk
 16. SIEK Mirosław
 17. TABASZ  Lucjan – radny do dnia  
        28 lutego 2011 r.
              MIERZWA Marian – radny od dnia  

                   27 września  2011 r.
 18. TOFILSKI Andrzej
 19. WALIŁKO Gabriel

II. kadencja 2006 – 2010:  

 1. BAMBUCH Grzegorz
 2. BEDNARZ Robert
 3. BINKOWSKA Władysława 
 4. KAPUŚCIŃSKI Antoni 
 5. KOSTYRA Janusz
 6. KOZA Franciszek 
 7. KRAWIEC Krzysztof 
 8. MIAZGOWICZ Bolesław
 9. NAWROCKI Janusz
 10. PRACOŃ Władysław 
 11. SIEK Henryk
 12. SIEK Mirosław
 13. TOFILSKI Andrzej 
 14. TRZUSKOT Eugeniusz 
 15. TUTKA Barbara 
 16. WALA Tadeusz 
 17. WALIŁKO Gabriel
 18. WANIEWSKI Mirosław 
 19. ZAŃ Jan – radny do dnia 31 sierpnia 2010 r.

III.  kadencja 2002 – 2006:  

 1. BARĆ Bronisława
 2. KLOC Andrzej
 3. KOSTYRA Janusz 
 4. KRAWIEC Krzysztof
 5. LACH Zbigniew
 6. MACH Adam
 7. MAGIERA Janusz – radny do dnia  
           14 listopada 2005 r.
     FILA Antoni – radny od dnia 28 grudnia  
            2005 r.
 8. MIAZGOWICZ Bolesław – radny do     
            dnia 28 listopada 2002 r.
     KOSTUREK Kazimierz – radny od    
           dnia 30 grudnia 2002 r.
 9. NAGIER Jerzy 
 10. NAWROCKI Janusz,
 11. OLEKSAK Jan
 12. OZIMEK Julian – radny do dnia  
             4 czerwca 2004 r.
      DUL Anna – radna od dnia 9 lipca         
             2004 r. 
 13. SAGAN Stanisław
 14. SIEK Mirosław 
 15. SIEK Stanisław
 16. WALA Tadeusz 
 17.WALIŁKO Gabriel 
 18.WANIEWSKI Mirosław
 19. ZAŃ Jan

IV. kadencja 1999 – 2002: 

 1. BARĆ Bronisława 
 2. BIENIECKI Walery
 3. CAGARA Piotr 
 4. DRELICH Józef
 5. DZIECHCIARZ Ryszard 
 6. FILA Antoni 
 7. HABUDA Andrzej 
 8. KOC Kazimierz 
 9. KOWALIK Mariusz 
 10. KOZA Franciszek 
 11. LACH Zbigniew 
 12. ŁABĘCKI Mieczysław 
 13. MACH Adam 
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 14. MAGIERA Janusz 
 15. MAJ Ryszard 
 16. MAŁEK Tadeusz 
 17. MARUT Jerzy Piotr 
 18. NAGIER Jerzy 
 19. NAWROCKI Janusz 
 20. OZIMEK Julian 
 21. PŁECHA Kazimierz 
 22. SOKAL Bronisław 
 23. SUŁKOWSKA Teresa 
  24. SZADO Adam 
 25. SZEWCZYK Roman 
 26. ŚLUSARCZYK Waldemar 
 27. TUTKA Barbara 
 28. WANIEWSKI Mirosław 
 29. WÓJCIK Wiktor 
 30. ZAŃ Jan    

Zarząd Powiatu Niżańskiego:

I.  kadencja 2010 – 2014:

 1. WALIŁKO Gabriel –  
     Przewodniczący Zarządu Powiatu      
            – Starosta Niżański
 2. CZWAL Sławomir – Zastępca  
            Przewodniczącego Zarządu – Wicestarosta
 3. TOFILSKI Andrzej – Członek Zarządu  
           do dnia 31 lipca 2012 r.
     SIEK Henryk – Członek Zarządu od    
           dnia 28 sierpnia 2012r.
 4. MIAZGOWICZ Bolesław
 5. PRACOWNIK Teresa

II.  kadencja 2006 – 2010:

 1. PRACOŃ Władysław – Przewodniczący  
                  Zarządu Powiatu – Starosta Niżański

 2. KRAWIEC Krzysztof – Zastępca  
     Przewodniczącego Zarządu – Wicestarosta 

 3. KAPUŚCIŃSKI Antoni
 4. KOZA Franciszek
 5. TUTKA Barbara – Członek Zarządu    
           do dnia 31 stycznia 2007 r.
     BINKOWSKA Władysława – Członek  
            Zarządu od dnia 31 stycznia 2007 r.

III.  kadencja 2002 – 2006:

 1. NAWROCKI Janusz – Przewodniczący  
           Zarządu Powiatu – Starosta Niżański
 2. ZAŃ Jan – Zastępca Przewodniczącego  
            Zarządu – Wicestarosta 
 3. KOSTYRA Janusz 
 4. NAGIER Jerzy – Członek Zarządu do        
            dnia 7 listopada 2003 r.
     WALA Tadeusz – Członek Zarządu od  
            dnia 17 grudnia 2003 r.
 5. KOSTUREK Kazimierz

IV. kadencja 1999 – 2002: 

 1. WANIEWSKI Mirosław – Przewodniczący  
             Zarządu Powiatu – Starosta  Niżański
 2. MACH Adam – Zastępca Przewodniczącego  
               Zarządu – Wicestarosta 
 3. BARĆ Bronisława – Etatowy Członek  
            Zarządu Powiatu
 4. HABUDA Andrzej
 5. KOC Kazimierz – Członek Zarządu do  
            dnia 11 kwietnia 2000 r.
 6. ŁABĘCKI Mieczysław 

Uchwałą Nr XVII/82/2000 Rady Powiatu Ni-
żańskiego z dnia 12 czerwca 2000 roku odwołano 
Zarząd Powiatu Niżańskiego w przedstawionym 
składzie.   

Rada Powiatu Niżańskiego dnia 6 lipca 2000 
roku dokonała wyboru nowego Zarządu Powiatu  
w składzie:  

 1. OZIMEK Julian – Przewodniczący    
           Zarządu Powiatu – Starosta Niżański
 2. ZAŃ Jan – Zastępca Przewodniczącego  
            Zarząd – Wicestarosta
 3. ŁABĘCKI Mieczysław 
 4. MAGIERA Janusz
 5. MAŁEK Tadeusz – Członek Zarządu    
           do dnia 23 lutego 2001 r.
     DZIECHCIARZ Ryszard – Członek    
           Zarządu  od dnia 23 lutego 2001 r.
 6. SUŁKOWSKA TERESA
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GMINY TWORZĄCE POWIAT

GMINA HARASIUKI

Na przestrzeni 168 km2, w trójkącie Kotliny Sandomierskiej, Puszczy Solskiej i Lasów Ja-
nowskich, tylko 30 km od Niska i 20 km od Biłgoraja rozpościera się największa gmina 

w powiecie niżańskim – Harasiuki. Ponad 50% zajmują tutaj niezwykle urodzajne lasy. Dlate-
go, ze względu na szczególne walory przyrodnicze i krajobrazowe, przewidziano utworzenie na 
tym terenie dwóch rezerwatów przyrody. Projektuje się także utworzenie Janowsko-Biłgorajskie-
go Obszaru Chronionego Krajobrazu. Od 1973 roku siedzibą gminy jest miejscowość Harasiuki,
z sołectwami do których należą: Banachy, Derylaki, Gózd, Harasiuki, Hucisko, Huta Krzeszowska, 
Huta Nowa, Huta Podgórna, Huta Stara, Krzeszów Górny, Kusze, Łazory, Maziarnia - Pęk, Nowa 
Wieś, Półsieraków, Rogóźnia, Ryczki, Sieraków, Szeliga, Wólka, Żuk Nowy, Żuk Stary oraz dwie 
miejscowości bez odrębnych sołectw: Kolonia Łazorska, Osada Leśna. Liczebność gminy wynosi 
ponad 6,3 tys. osób.
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Historia tych ziem sięga XVI wieku, kiedy należały one do dóbr królewskich. W 1520 roku król 
Zygmunt I Stary wydzierżawił ich część, tzw. dobra krzeszowskie, Spytkowi z Tarnowa herbu Le-
liwa. Później tereny te należały do Tarnowskich i Ossolińskich, aż do czasu, kiedy Stefan Batory 
nadał je Janowi Zamoyskiemu. W 1588 roku tereny te weszły w skład nowo utworzonej Ordyna-
cji Zamoyskiej, a Krzeszów został siedzibą klucza dóbr, niestety wielokrotnie zniszczoną przez 
najazdy Tatarów, wojska Jerzego II Rakoczego z Siedmiogrodu czy wreszcie oddziały szwedzkie. 
W 1783 roku do klucza krzeszowskiego należały Krze-
szów Dolny, Krzeszów Górny, Ruda Dymarska, Sie-
raków, Suszki, Żuk. Harasiuki jeszcze wówczas nie 
istniały. Prawdopodobnie pod koniec XVIII wieku wła-
ściciele ordynacji osadzili w puszczy nad Tanwią rodzi-
nę Harasiuków. Dała ona początek wsi, zaś nazwisko 
to występuje tu do dzisiaj. Sama nazwa Harasiuki po-
jawia się dopiero w „Słowniku Geograficznym Króle-
stwa Polskiego” z 1882 roku. Choć warto wspomnieć, 
że najpierw „stolicą” gminy była, aż do 1973 roku Huta 
Krzeszowska. 

Ludność zamieszkująca tereny nad Tanwią zajmowa-
ła się głównie flisactwem. Rzeką spławiano do Ulanowa 
drewno, produkty rolne, wyroby rzemieślnicze. Tanew 
dostarczała obfitości ryb, wieś była znanym w regionie 
ośrodkiem bartnictwa, w lasach działały hamernie pro-
dukujące żelazo, wytwarzano też potaż, smołę, węgiel 
drzewny, dziegieć.

Tanew w Harsiukach 
(fot. arch. Starostwo Powiatowe w Nisku)
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Miasteczko ruchu drogowego w Hucie Krzeszowskiej 
(fot. arch. Gmina Harasiuki)

Boisko spostowe w Harasiukach 
(fot. arch. Gmina Harasiuki)

Scena plenerowa - Grzyb w Harsiukach 
(fot. arch. Gmina Harasiuki)

Orlik w Harsiukach 
(fot. arch. Gmina Harasiuki)

Golgota przy kościele parafialnym w Harasiukach 
(fot. arch. Gmina Harasiuki)
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GMINA JAROCIN

Gmina Jarocin w całości znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie”. 
Niemal połowę jej obszaru stanowią lasy, z których duże połacie znajdują się na obszarze 

objętym programem Natura 2000. Swoją powierzchnią gmina obejmuje obszar ponad 90 km2, 
który zamieszkuje ponad 5,5 tys. mieszkańców. Administracyjnie podzielona jest na dziesięć so-
łectw: Jarocin, Domostawa, Golce, Katy, Kutyły, Majdan Golczański, Mostki, Szwedy, Szyperki 
i Zdziary. 

Ożywienie gospodarcze w życiu miast i wsi jakie nastąpiło pod koniec XVIII w. miało ogromny 
wpływ na rozwój zorganizowanego osadnictwa w terenach puszczańskich. Tworzący się przemysł 
potrzebował bowiem dużych ilości drewna a także produktów z niego wyrabianych, takich jak: 
węgiel drzewny, potaż, smoła, dziegieć, terpentyna. W tym to głównie okresie powstają wioski 
i osady położone na terenie obecnej gminy Jarocin. W Nalepach już pod koniec XVIII w. funkcjo-
nowała duża maziarnia, w Katach natomiast fabryka terpentyny.

Powstanie samego Jarocina miało jednakże związek z hutnictwem. Otóż od początku XVI w. 
pojawiają się w widłach Sanu i Wisły pierwsi hutnicy żelaza zwani wówczas w Polsce rudnikami 
lub kuźnikami. Wytapiali oni żelazo z rudy darniowej w tzw. dymarkach. Kuźnica taka działała 

Plac w centrum Jarocina w zimowej sceneriiPlac w centrum Jarocina w zimowej scenerii
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na przełomie XVI i XVII w. w Jarocinie. Pierwsze wiadomości o niej pochodzą z 1567 r. a ostat-
nie z 1662 r. W 1673 r. została ona zanotowana jako „opuszczona” czyli nieczynna. Po wytrze-
bieniu dużych połaci puszczy uzyskano tereny nadające się do wykorzystania rolniczego. Część 
mieszkańców puszczy zajęła się więc hodowlą i rolnictwem. Tereny dzisiejszej gminy Jarocin 
w okresie zaborów znalazły się w zaborze austriackim i leżały przy granicy z zaborem rosyjskim, 
tzw. Kongresówką. Trzy miejscowości a mianowicie Jarocin, Szyperki i Zdziary w okresie prowa-

dzenia przez rząd w Wiedniu akcji kolonizacyjnej znacz-
nie zwiększyły liczbę mieszkańców. Dokonując koloniza-
cji Galicji preferowano Niemców, ale dopuszczano także 
kolonizację elementem tubylczym. Na wniosek i petycję 
administratora domen państwowych dopuścił cesarz 
parcelację ziemi kameralnej dla miejscowej ludności. 
Do największej parcelacji doszło w dobrach sandomier-
skich. Tutaj chłopi galicyjscy wraz z ziemią otrzymali go-
towe domy. W Jarocinie osiedliło się wtedy 101 rodzin, 
w Szyperkach 44, a w Zdziarach 43. Osadzanie nowych 
rodzin w Jarocinie, Szyperkach i Zdziarach odbyło się 
w tym samym 1783 roku, co osadzanie kolonistów niemiec-
kich w Kurzynie Wielkiej i Małej oraz Wólce Tanewskiej. 
Na obszarze obecnej  gminy Jarocin w XIX i na po-
czątku XX wieku istniały dwa majątki ziemskie, jeden 
w Jarocinie, drugi zaś w Golcach. Pierwszymi właściciela-
mi majątku w Jarocinie byli Marianna z Wierzchlejskich 
i Aleksander Srokowscy. Nabyli oni w 1830 r. majątek 

Pomnik w centrum Jarocina Pomnik w centrum Jarocina 

Dąb szypułkowy w Nalepach pomnik przyrodyDąb szypułkowy w Nalepach pomnik przyrody
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w Jarocinie w ramach parcelacji i sprzedaży Królewszczyzn przeprowadzonej przez rząd austriac-
ki. Prócz Jarocina zakupili wtedy część Nalep do Jastkowic należących, Katy, Kutyły, Zdziary, 
Szyperki, Mostki – Sokale oraz Jeże – Deputaty. Powyższe dobra nabył na licytacji w 1860 r. Jan 
Niesiołowski. Następnym właścicielem był Henryk Malinowski, który częściowo rozparcelował 
swój majątek, a resztę sprzedał Abrahamowi  i Lifczi Ingber. 

Majątek w Golcach był mniejszy niż w Jarocinie. Pierwszymi właścicielami byli Józef Myszkow-
ski i Seweryn Domaradzki. Nabyli oni dobra w Golcach i Kurzynie w 1829, sprzedali je zaś w 1845 
roku. Następnymi według kolejności właścicielami byli: Jan Żuk Skarzewski, Izydor Nierenstein, 
Henryka i Zuzanna Lewickie i resztek po rozparcelowaniu Nicefor Sufczyński.

Prawdopodobnie w ramach kolonizacji do Szyperek ściągnięto Rusinów i zatrudniono ich jako 
robotników leśnych i przy spławie drewna. Jako, że byli grekokatolikami uczęszczali na nabożeń-
stwa do cerkwi w Dąbrówce do czasu ufundowania cerkwi na miejscu ok. połowy XIX w. przez 
ziemianina Srokowskiego. W połowie XIX wieku powstała wieś Majdan Golczański z parcelacji 
majątku ziemianina Lewickiego z Borków. Pierwotnie występowała pod nazwą Majdan Borkiń-
ski. II Wojna Światowa bardzo mocno dotknęła mieszkańców gminy. Z rąk Niemców zginęło 
co najmniej 400 osób (biorąc pod uwagę obszar gminy w obecnym kształcie). W kampanii wrze-
śniowej 1939 r. walczyli żołnierze rekrutujący się z terenu gminy Jarocin. Oprócz udziału w wal-
kach obronnych we wrześniu 1939 roku mieszkańcy gminy brali udział w walkach na wielu fron-
tach II wojny światowej: pod Monte Cassino, Wale Pomorskim, na szlaku od Lenino do Berlina. 
Za przechowywanie Żydów podczas okupacji 8 osób  z  terenu gminy Jarocin  otrzymało medale 
„Sprawiedliwy wśród narodów świata”. Duże połaci lasów wokół  Jarocina sprzyjały prowadzeniu  
działalności przez  wiele grup partyzanckich.  Do najbardziej znanych należały: oddział Franciszka 
Kosaka z Majdanu Golczańskiego, Oddział NOW – AK „Ojca Jana” czyli Franciszka Przysiężniaka 
oraz oddział BCh Juliana Karczmarczyka „Lipy”. Niektóre wioski w odwecie za wsparcie udzielane 
partyzantom poddane zostały przez Niemców częściowej lub całkowitej pacyfikacji. 

Rosiczka okrągłolistna występujaca w lasach w okolicy Graby Rosiczka okrągłolistna występujaca w lasach w okolicy Graby 
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Mogiła partyzantów na cmentarzu w Jarocinie 
(fot. arch. Gmina Jarocin)

Muzeum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. 
Krzyż upamiętniający pomordowanych mieszkańców Gminy Jarocin 
(fot. arch. Gmina Jarocin)
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Kapliczka znajdująca się na naturalnej wydmie tzw. Klinowa Góra  
(fot. arch. Gmina Jarocin)

Zbiornik wodny w Jarocinie  
(fot. arch. Gmina Jarocin)

Gminne Centrum Kultury w Jarocinie 
(fot. arch. GOKSTiR Jarocin)

Gminne Centum Kultury w Jarocinie 
(fot. arch. Gmina Jarocin)

Wiaty nad stawem - Dolina w Szyperkach 
(fot. arch. Gmina Jarocin)
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Pomnik ks. Marcina Kędzierskiego
(fot. arch. Gmina Jarocin)
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GMINA JEŻOWE

Gmina Jeżowe położona jest w południowej części powiatu niżańskiego, 40 km od Rzeszo-
wa i graniczy z gminami: Kamień (powiat rzeszowski), Nowa Sarzyna (powiat leżajski), 

Dzikowiec i Raniżów (powiat kolbuszowski), Bojanów (powiat stalowowolski). Jej obszar wynosi 
ok. 124 km2. 

Gminę zamieszkuje ponad 10 tys. osób, z czego ponad 5 tys. zamieszkuje siedzibę gminy – miej-
scowość Jeżowe. W obrębie gminy Jeżowe znajduje się jedenaście wsi, stanowiących czternaście 
sołectw. Jeżowe podzielone jest na cztery sołectwa: Jeżowe Centrum, Jeżowe Kameralne, Jeżowe 
Podgórze i Jeżowe Zagościniec. Pozostałe sołectwa to: Jata, Sójkowa, Zalesie, Nowy Nart, Stary 
Nart, Cholewiana Góra, Pogorzałka, Groble, Sibigi i Krzywdy.

Odnaleziony przywilej lokacyjny Jeżowego jednoznacznie potwierdza, iż wieś została założona 
w roku 1554 przez Zygmunta Augusta. Zasadźcą wsi i jej późniejszym wójtem został Serafin Czci-
bor z Dobaniewic Dobaniewski - łowczy sandomierski. Nazwa wsi zmieniała się w ciągu wieków. 
W źródłach możemy się natknąć na Jeżowo, Wolę Jeżową, Jeżów, natomiast obecna nazwa utrwa-
liła się w XVIII wieku. Wieś należała do dóbr królewskich i parafii Rudnik. Samodzielną parafię 
w Jeżowem erygowano w 1603 roku, po ufundowaniu przez wojewodę sandomierskiego Hieroni-
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ma Gostomskiego, małego kościółka pod wezwaniem Narodzenia Matki Boskiej. Wizytacja nowej 
parafii, przeprowadzona przez biskupa sandomierskiego w 1604 roku, potwierdza istnienie drew-
nianego kościoła, plebanii i szkoły parafialnej.

W czasie potopu szwedzkiego, w okolicach Jeżowego toczyły się zacięte walki. W ich wyniku, 
a także z powodu wojen kozackich miejscowość znacznie ucierpiała.

W 1662 roku Jeżowe liczyło 461 mieszkańców, a w 1670 roku założono we wsi szpital dla ubo-
gich, uposażony przez króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego. 

Czas II wojny światowej i okupacji hitlerowskiej to kolejne tragiczne wydarzenia w dziejach tej 
miejscowości. W 1941 roku Niemcy wysiedlili mieszkańców z części Jeżowego, Cholewianej Góry, 
Jaty, Sójkowej, Zalesia oraz Starego i Nowego Nartu. Tereny te weszły w skład poligonu wojsko-
wego. Groble, Sibigi, Krzywdy i część Jeżowego stworzyły gospodarstwo rolne, będące zapleczem 
żywnościowym dla poligonu, które administrowane było przez komendanturę Luftwaffe w Gór-
nie. Odpowiedzią na terror okupanta był ruch oporu. W gminie działały aktywnie ugrupowania 
związane z ruchem ludowym - ROCH. Wyzwolenie Jeżowego nastąpiło 26 lipca 1944 roku - poja-
wili się wtedy żołnierze Armii Czerwonej, wraz z nimi zaś oddziały polskiego wojska.

Pozostałe miejscowości leżące na terenie gminy również mają interesujące korzenie historyczne:

Cholewiana Góra – wieś obejmująca Pogorzałkę i Gęsiówkę. Pierwsze wzmianki w dokumen-
tach kościelnych odnoszące się do Cholewianej Góry pochodzą z 1707 roku. W 1752 roku zapisano, 
że jest to wieś królewska posiadająca wójtostwo. 

Jata – według tradycji początek wsi dało kilka gospodarstw położonych na zachód od Jeżowe-
go, w kierunku Zalesia. Pierwszymi mieszkańcami Jaty byli prawdopodobnie koloniści niemieccy. 
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Pierwsze zapisy w księgach kościelnych dotyczące Jaty pochodzą z 1707 roku, gdzie wymienia się 
Jatę jako wieś należącą do parafii Jeżowe. 

Nowy Nart – wieś ta została założona na terenie dóbr kameralnych, czyli królewskich. Powstała 
drogą karczunku terenów leśnych w II połowie XVIII wieku. Pierwsze wzmianki o Nowym Narcie 
ukazały się, w połowie XIX wieku, w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych Krajów 
Słowiańskich - tom VI. W 1941 roku Niemcy wysiedlili mieszkańców Nowego Nartu oraz zajęli 
dwór. Po wojnie mieszkańcy Nowego Nartu powrócili do swojej rodzimej miejscowości. 

Sójkowa – powstała na początku XVIII wieku na miejscu karczowiska, na terenie uroczyska 
leśnego Jabłoń i początkowo nosiła nazwę Jabłoń, potem Jabłoń-Sójkowa. Została ona lokowana 
jako wieś królewska. Po raz pierwszy Sójkowa została wymieniona 3 lutego 1710 roku w przywileju 
Jana Lubienieckiego - dominikanina, a zarazem biskupa bakowskiego.

Zalesie – pierwsze wzmianki o wsi Zalesie pochodzą z ksiąg metrykalnych parafii Narodze-
nia NMP w Jeżowem z 1750 roku. Wieś powstała na terenach wykarczowanego lasu Zalesie. 
Od 1755 roku Zalesie posiadało własną gminę, która należała do powiatu Nisko. Pierwszym wój-
tem tej gminy był Szymon Żak. W 1849 roku we wsi powstała Kaplica św. Tomasza i św. Zofii jako 
wotum dziękczynne za zniesienie pańszczyzny lub za uratowanie wioski przed zarazą cholery. Jej 
fundatorami byli Zofia i Tomasz Kopciowie z Kolbuszowej, którzy osiedlili się w Zalesiu.

Jak widać bogata historia miejscowości należących do gminy Jeżowe, zabytkowe budowle sa-
kralne, architektura drewniana chat wiejskich oraz tradycje kultywowania zwyczajów i obrzędów 
ludowych sprawiają, że jest to teren wyjątkowo atrakcyjny turystycznie.

Plac zabaw przy przedszkolu w Jeżowem Plac zabaw przy przedszkolu w Jeżowem 
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Zespół Szkół Jeżowe - Centrum Zespół Szkół Jeżowe - Centrum 
(fot. Z. Bednarz)(fot. Z. Bednarz)
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GMINA KRZESZÓW

Gmina Krzeszów położona jest w południowo-wschodniej części powiatu niżańskiego. Jej 
powierzchnia wynosi ponad 62 km2 i jest to najmniejsza gmina wchodząca w skład powia-

tu niżańskiego. Gmina składa się z dwunastu sąsiadujących ze sobą sołectw: Krzeszów, Bystre, 
Kamionka Dolna, Kamionka Górna, Koziarnia I, Koziarnia II, Krzeszów Dolny, Kustrawa, Łazów, 
Podolszynka Ordynacka, Podolszynka Plebańska i Sigiełki. Liczba mieszkańców wynosi ponad 
4,3  tys. osób.

Pierwsza wzmianka źródłowa o Krzeszowie pochodzi z 1390 roku i znajduje się w dokumentach 
wystawionych dla niejakiego Jaśka Kustry. To imię i nazwisko występuje również na dokumencie 
wystawionym przez Władysława Opolczyka z 1386 roku. Nazwa miejscowości występuje w obu 
przypadkach w języku łacińskim: Crzeszow. Ale w rejestrach poborowych z 1515 r. i późniejszych 
pojawia się Krzeslaus i Kresłaus. Część historyków uważa, że nazwa pochodzi od zdrobnienia 
imienia Krzesz, natomiast lokalna tradycja wiąże jej pochodzenie z istnieniem traktu drożnego 
w kierunku na Rzeszów, lub od krzewów, którymi gęsto porośnięte były okoliczne wzgórza.

Tereny nadsańskie od końca X wieku były przedmiotem rywalizacji między Polską i Rusią, 
Krzeszów zaś znajdował się na pograniczu obu tych państw. Obszar nadgraniczny miał dla Polski 
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strategiczne znaczenie, dlatego też ustanowiono tu centrum królewszczyzn i stanowisko starosty 
niegrodowego, czyli dzierżawcy dóbr. Przez lata krzeszowska Królewszczyzna zmieniała właści-
cieli, zarządzali nią m. in. książę Ziemowit z nadania Władysława Jagiełły, Mikołaj Małdrzykow 
z nadania Władysława III, Stanisław Tarnowski, a także kasztelan i starosta sandomierski Jakub 
z Szydłowca. Kiedy w 1589 roku Jan Zamojski przejął tutejsze starostwo, Krzeszów wszedł w skład 
potężnej Ordynacji Zamojskich. W roku 1641 Król Władysław IV podniósł rangę miejscowości 
Krzeszów do miasta na prawie magdeburskim. Do dziś zachował się kształt zabudowy tej miej-
scowości – czworokątny rynek zabudowany wokół budynkami mieszkalnymi oraz budynkami 
użyteczności publicznej. Po pierwszym rozbiorze Polski Krzeszów znalazł się pod panowaniem 
austriackim, aż do 1809 roku. Wówczas wojska polskie dowodzone przez księcia generała Józefa 
Poniatowskiego znalazły się na tym terenie i wcielono Krzeszów - jako jedyne miasto Galicji — do 
Księstwa Warszawskiego.

Gminy nie ominęły niestety tragiczne wydarzenia okresu wojen. Podczas I wojny światowej 
przez długi okres czasu na linii Sanu utrzymywał się front, w wyniku czego Krzeszów został do-
szczętnie zniszczony. W czasie okupacji działały tu silne organizacje podziemne i oddziały party-
zanckie Armii Krajowej i Narodowej Organizacji Wojskowej. 

Krzeszów to nie tylko bogata historia. Gmina wita przybyszów czystym powietrzem, zaprasza 
na znane w całej okolicy powidła śliwkowe, zachęca do zwiedzania barokowego przepięknego ko-
ściółka i namawia do wyprawy na Komanową Górę. Miłośnicy sportów ekstremalnych, wodnych 
i rowerowych oraz gry w tenisa ziemnego mogą korzystać z centrum rekreacyjno – wypoczynko-
wego – stanicy wodnej „Błękitny San”, stoku narciarskiego, parku linowego, czy zaplecza sporto-
wego „Moje Boisko ORLIK 2012”.

(fot. arch. Starostwo Powiatowe w Nisku)(fot. arch. Starostwo Powiatowe w Nisku)
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Odnowione centrum Krzeszowa Odnowione centrum Krzeszowa 
(fot. arch. Gmina Krzeszów)(fot. arch. Gmina Krzeszów)

Spływ Galarem po rzece San Spływ Galarem po rzece San 
(fot. arch. Gmina Krzeszów)(fot. arch. Gmina Krzeszów)
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GMINA NISKO

Na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych Lublin – Rzeszów, Sandomierz – Prze-
myśl leży gmina Nisko. Obejmuje ona obszar 142 km2, z czego miasto zajmuje połowę tej 

powierzchni.  Gminę zamieszkuje ponad 22 tys. osób, z czego około 15 tys. mieszka w mieście. 
W skład gminy wchodzi miasto Nisko oraz sześć sołectw: Kończyce, Nowa Wieś, Nowosielec, Ra-
cławice, Wolina i Zarzecze.

W Nisku mieści się siedziba Starostwa Powiatowego oraz Urząd Gminy i Miasta. Pierwsza 
wzmianka o tym mieście pochodzi z 15 kwietnia 1439 roku zapis ten sporządził anonimowy skry-
ba króla Władysława Warneńczyka. Jan Długosz w swoim dziele „Liber beneficiorum dioeceis 
Cracoviensis”, również wspomniał o Nisku, kronikarz odnotował iż Nisko było wsią królewską 
należącą do parafii Bieliny, a królewski folwark uiszczał dziesięcinę kościołowi w Racławicach. Ist-
nieje również wzmianka pochodząca z tekstów źródłowych dotyczących potopu szwedzkiego i bi-
twy, do jakiej doszło pod Niskiem 27 marca 1656 roku pomiędzy wojskami Stefana Czarnieckiego 
i oddziałami szwedzkimi.

Jednak z przeprowadzonych badań archeologicznych wynika, że ślady ludów koczowniczych 
pochodzące z neolitu (5000 - 1700 p.n.e.), a odnalezione na „Skrzyńskiej Górze” w obrębie Niska, 

(fot. M. Samojeden)(fot. M. Samojeden)
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w zakolu Sanu wyraźnie świadczą o dużo wcześniejszym zasiedleniu tego terenu. Prawdopodob-
nie we wczesnym średniowieczu istniała w tym miejscu duża, dobrze zorganizowana osada.

Prawa miejskie Nisko otrzymało 20 października 1933 roku. Do roku 1973 Nisko było miastem 
powiatowym, potem na krótko weszło w skład powiatu stalowowolskiego. Od 1975 roku stało się 
siedzibą władz miejsko - gminnych. Podczas kolejnej reformy administracyjnej, 1 lutego 1991 roku 
powstał tu Urząd Rejonowy.

Od 1 stycznia 1999 roku Nisko jest ponownie siedzibą administracji powiatowej.
Na terenie Niska mają swoją siedzibę ważne instytucje m.in. Garnizon Nisko, Komenda Powia-

towa Państwowej Straży Pożarnej, Ośrodek Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej, Wojskowa Ko-
menda Uzupełnień, Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny, Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, 
Powiatowy Urząd Pracy, Ośrodek Migracyjny Ksiąg Wieczystych, Sąd Rejonowy, Prokuratura, 
Szpital Powiatowy, Komenda Powiatowa Policji, Urząd Skarbowy.

W gminie i mieście Nisko funkcjonuje 8 szkół podstawowych, 5 gimnazjów, 5 przedszkoli 
(w tym 4 niepubliczne ), żłobek oraz szkoły średnie – Liceum Ogólnokształcące i Regionalne 
Centrum Edukacji Zawodowej. Młodzież ma możliwość kształcić się na Wydziale Zamiejsco-
wym Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie, Kolegium Języków Obcych oraz 
w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego 
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

 W mieście funkcjonuje Specjalna Strefa Ekonomiczna, w której swoje zakłady prowadzi Grupa 
Armatoora Kraków oraz Thoni Alutec.  W Planie Zagospodarowania Przestrzennego zabezpieczo-
no tereny inwestycyjne przewidziane na działalność usługowo – produkcyjną, składy, magazyny 
itp. Obszar objęty planem to około 210 hektarów w miejscowości Zarzecze. 

Możliwość pozyskania funduszy europejskich pozwoliła zrealizować kluczowe dla rozwoju 
miasta inwestycje z zakresu uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej, rozbudowy infra-
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struktury drogowej, poprawy bazy rekreacyjno – sportowej i kulturalnej oraz zmiany wizerunku 
miasta.

Nowopowstały zbiornik retencyjny ( 16 ha ) pełniący jednocześnie funkcję rekreacyjno – tur-
tystyczną, kompleksy boisk sportowych wykonanych z programu „Moje Boisko – ORLIK 2012”, 
place zabaw, skyte park, boiska z nawierzchnią poliuretanową, są miejscem aktywnego spędzania 
wolnego czasu i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Realizacja projektu „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Nisku” zmieniła wizerunek mia-
sta. Zrewitalizowany Park Miejski z amfiteatrem, siłownią dla dorosłych, placem zabaw, pętlą dla 
rolkarzy, małą architekturą jest oazą spokoju, odpoczynku i rekreacji. Odrestaurowany budynek 
Urzędu Gminy i Miasta, byłego Gimnazjum oraz Pomnik Orląt Lwowskich cieszą mieszkańców 
swoim wyglądem, a odnowiony Plac Wolności oraz Planty Miast Partnerskich z postacią hrabiny 
Marii Rességuier i fontanną zapraszają do odpoczynku i skłaniają do chwili zadumy nad historią 
miasta.
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Planty Miast Partnerskich nocą Planty Miast Partnerskich nocą 
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GMINA RUDNIK NAD SANEM

Położona przy dawnym trakcie handlowym z Torunia do Lwowa gmina Rudnik nad Sanem 
swoją powierzchnią obejmuje obszar 79 km2, który zamieszkuje ponad 10 tys. mieszkań-

ców. W skład gminy wchodzi miasto Rudnik nad Sanem oraz cztery sołectwa: Chałupki, Kopki, 
Przędzel i Przędzel - Kolonia.

Rudnik nad Sanem powstał na gruntach starej wsi Kopki. Pierwsza próba lokacyjna miała 
miejsce w roku 1552, kiedy to król Zygmunt August zezwolił Krzysztofowi Gnojeńskiemu założyć 
miasto. Z powodu jego rychłej śmierci próba ta nie powiodła się, jednak w roku 1557, wdowa po 
Gnojeńskim - Katarzyna z Tarnowca oraz jej syn z poprzedniego małżeństwa Stanisław Lipnicki 
otrzymali nowy przywilej lokacyjny. Po Gnojeńskich, właścicielami Rudnika byli Anna z Lipnika 
i jej mąż Pius Zbożny Kormanicki, których staraniem erygowano w mieście parafie oraz utwo-
rzono szkołę parafialną. W początku lat 90 - tych XVI wieku miasto przeszło w ręce Katarzyny 
z Lipnika  i Piotra Ulińskiego, którzy w 1598 roku nadali mieszczanom przywileje i zapoczątko-
wali rozwój Rudnika. Egzystencja miasta opierała się na rzemiośle - działały m.in. cechy: szew-
ski, piekarski oraz na flisactwie. W tej ostatniej dziedzinie konkurencja ze strony Ulanowa była 
tak silna, że Rudnik nigdy nie uzyskał większego znaczenia jako port rzeczny. W początku lat 
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40 - tych XIX wieku dobra rudnickie zakupił hrabia Wilhelm Hompesch, po którym odziedzi-
czył je jego syn, Ferdynand Hompesch. Nowi właściciele Rudnika przyczynili się do znacznego 
ożywienia gospodarczego miasta. Rudnik stał się prężnie działającym ośrodkiem produkcji cha-
łupniczych wyrobów wikliniarskich, cieszących się dużym powodzeniem nie tylko w Galicji, ale 
też poza jej granicami. W 1878 roku Hompesch założył w mieście szkołę wikliniarską. Wkrótce 
koszykarstwo rozprzestrzeniło się na okoliczne wsie: Kopki, Stróżę, Tarnogórę, Łętownię, Jeżowe. 
Rudnik stał się centrum produkcji meblarsko - koszykarskiej, a wyroby tu powstające sprzedawa-
no do wielu krajów Europy i Świata za pośrednictwem domów handlowych w Wiedniu i Pradze. 
Po śmierci hr. Hompescha dobra rudnickie zostały zakupione przez hr. Różę z Branickich Tarnowską 
i hr. Stanisława Tarnowskiego.

Czas I wojny światowej to tragiczny okres w historii Rudnika. W 1914 roku przez tutejsze tereny 
przebiegała linia frontu rosyjsko - austriackiego. Miasto zostało spalone, zniszczenia sięgały 80% 
zabudowy. Spłonął m. in. kościół parafialny, synagoga i cała zabudowa północnej pierzei rynku. 
W wyniku ostrzału artyleryjskiego uszkodzeniu uległ także dworzec kolejowy, budynek sądu 
i pałac Tarnowskich.

Kolejne tragiczne wydarzenia miały miejsce podczas II wojny światowej. We wrześniu 1939 roku 
miasto zostało zbombardowane przez lotnictwo niemieckie.

23 lipca 1944 roku miasto zostało wyzwolone, a Rudnik powrócił do swoich tradycji plecion-
karstwa. Dynamiczny rozwój przemysłu wikliniarskiego nastąpił w latach 70-tych XX wieku. 
Rudnickie wyroby eksportowano wtedy do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Francji, krajów be-
neluksu i skandynawskich, Włoch, Szwajcarii i Niemiec. Potem, wraz ze zmianami politycznymi 
i gospodarczymi, przestały istnieć duże zakłady koszykarskie, a potworzyły się prywatne, więk-
sze lub mniejsze spółki. Dziś w Rudniku nad Sanem jest około 120 rzemieślników i 20 hurtowni. 
Na terenie całej gminy z koszykarstwa żyje prawie połowa mieszkańców.

Świąteczne Anioły z wikliny w Rudnickim Parku Świąteczne Anioły z wikliny w Rudnickim Parku 
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Kościół Parafialny p.w. Św. Trójcy Kościół Parafialny p.w. Św. Trójcy 
(fot. J. Ogiński)(fot. J. Ogiński)



62

Powiat Niżański

GMINA ULANÓW

Ulanów jest jednym z najmniejszych miast w Polsce, ale urokliwym, dzięki swemu położe-
niu, historii oraz zabytkom, które tu się znajdują. Gmina Ulanów obejmuje swym zasię-

giem powierzchnię 119 km2. Administracyjnie podzielona jest na miasto i trzynaście sołectw, które 
zamieszkuje blisko 9 tys. osób. W skład gminy prócz Ulanowa wchodzą: Bieliny, Bieliniec, Wólka 
Bielińska, Bukowina, Glinianka, Dąbrowica, Dąbrówka, Borki, Kurzyna Mała, Kurzyna Średnia, 
Kurzyna Wielka, Wólka Tanewska i Huta Deręgowska.

Znaczna część Gminy Ulanów znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie”.  
Gmina posiada przede wszystkim bogatą sieć rzeczną, której długość wynosi 51,30 km. 

Samo miasto Ulanów leży w widłach Sanu i Tanwi, dokładnie w miejscu, gdzie łączą się obie 
rzeki, na piaszczystym wzniesieniu 10 metrów nad poziomem obu rzek. Położenie nad brzegami 
Sanu i Tanwi sprawiło, że mieszkańcy Ulanowa od wieków związani byli z wodą. Ulanów jako osa-
da istniał już około 900 lat temu. Jej zalążkiem było targowisko położone przy przewozie na Sa-
nie, w pobliżu ujścia Tanwi do Sanu. Pierwsza wzmianka źródłowa o Ulanowie pochodzi z „Liber 
Beneficjorum” Jana Długosza, gdzie przy opisie Bielin, kronikarz nazywa to miejsce „Szan Prze-
wosz”.
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W 1616 roku podczaszy ziemi przemyskiej Stanisław Ulina - Uliński otrzymał od króla Zyg-
munta III zgodę na założenie miasteczka Ulina, lokowanego na prawie magdeburskim. Z czasem 
nazwa miasta została zmieniona na Ulanów. 

Rozkwit od XVII w. do XIX w. miasteczko zawdzięcza rzemiosłu szkutniczemu i flisackiemu. 
Jednakże wraz z rozwojem kolei żelaznych, flisactwo jako zawód całkowicie straciło na znaczeniu. 
Ostatni zarobkowy spław drewna z Ulanowa do Gdańska miał miejsce latem 1939 roku. W latach 
60-tych XX wieku flis w Polsce ustał zupełnie, ale w Ulanowie mieszka jeszcze jedyny w Polsce 
retman ze stosownym starym patentem. Warto jednak podkreślić, że nadal w gminie Ulanów 
kultywuje się tradycje flisackie, głównie poprzez działalność Bractwa Flisackiego p.w. Św. Barbary, 
Towarzystwa Żeglugi Rzecznej „Cypel” i Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Przystań” .

Jednak najstarsza miejscowość na terenie gminy Ulanów to Bieliny, choć trudno ustalić jej po-
czątki z powodu braku jakichkolwiek dokumentów lokacyjnych. Jedynie w kronice kościoła bie-
lińskiego zamieszczona została notatka, którą uważa się za prawdziwą. Według niej w IX wieku 
nad Donem przebywał lud wialsko-fińsko-czudzki, zwany Uhnami (czyli Madziarami). Ów lud 
został zmuszony do wycofania się pod wodzą Lebeda nad Dniepr wskutek wojennych najazdów 
Pieczyngów. Jeden z oddziałów przesunął się na zachód ku Sanowi i tu osiadł. Wzmianka w kroni-
ce podaje, że pierwotny osadźca Bielin wywodził się z ojczyzny zwanej Lebedies. Nie wiadomo kto 
i na jakim prawie lokował wieś, aczkolwiek pewne jest, że Bieliny od początku stanowiły własność 
prywatną, co dawniej określano jako wieś szlachecka. Długosz podaje, że pierwszym właścicielem 
Bielin był dziedzic Jan Jugoszowski, pieczętujący się herbem Habdank. Był on również w posiada-
niu Bielińca, Glinianki i wielu innych pobliskich miejscowości. Brat Jana Kielcius był bielińskim 
proboszczem. Posiadanie wsi przez Jugoszowskich przypadło na przełom XV i XVI wieku. Liczni 
właściciele Bielin pozostawili tutaj trwałe ślady swego włodarstwa. Wybudowano kościół, klasz-
tor oraz pałac (zwany dworkiem).

Ośrodek Rekreacyjno Sportowy Błękitny San Ośrodek Rekreacyjno Sportowy Błękitny San 
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Galary nad Sanem Galary nad Sanem 
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MIESZKAŃCY I KULTURA POWIATU

TRADYCJA I KULTURA 

Podkarpacie to istny kulinarny tygiel tradycji, kultury oraz smaków i to właśnie wyróżnia je 
na tle innych regionów. Dobrodziejstwa natury, w jakie opływa powiat niżański umożliwiły 

stworzenie tu wyjątkowych receptur. Niektóre z nich zostały wpisane na Krajową Listę Produk-
tów Tradycyjnych:

Chleb flisacki dawniej zwany chrupackim

10 października 2005 roku wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych

(fot. J. Kawa)(fot. J. Kawa)



69

Mieszkańcy i kultura powiatu

To produkt silnie związany z kulturą i historią powiatu niżańskiego, a dokładniej z terenem 
Ulanowa i tamtejszymi tradycjami flisackimi. Trudno ostatecznie ustalić kiedy zaczęto wy-
piekać chleb chrupacki w Ulanowie, jednak pewne jest, że zwyczaj ten istniał już w II połowie 
XIX wieku, aż do wybuchu II wojny światowej, gdy zaprzestano długodystansowych spławów 
drewna. Chleb chrupacki powstał właśnie z potrzeby zapewnienia odpowiedniego produktu spo-
żywczego flisakom, którzy wyruszali w kilkutygodniowe spławy tratwą do Gdańska. Chleb ten ma 
specyficzne właściwości – jest pożywny i utrzymuje świeżość około dwóch tygodni. Wypiekano 
go z produktów lokalnych: mąki żytniej, razowej lub zwykłej z dodatkiem mąki pszennej, serwatki 
i skwarków z przetopionej słoniny lub smalcu. Odtworzony według receptury sprzed ponad 150 
lat chleb stanowi część tradycji flisackiego Ulanowa i jest obecny na organizowanych uroczysto-
ściach i spławach flisackich.

Chrupaczki

4 stycznia 2007 roku wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych. Chrupaczki to tradycyj-
ny produkt wytwarzany tylko  w miejscowości Ulanów i nawiązujący bezpośrednio do zawodu 
flisaka. Potwierdzenie tego można odnaleźć np. w książce Tradycyjny spław drewna w Polsce, wydanej 
w 1962 roku, autorstwa dr Marii Misińskiej, gdzie czytamy: „Ulanowskim retmanom żony przygoto-
wywały na drogę specjalne ciasto, które nie wysychało, tzw. chrupaczki. Było ono pieczone na drożdżach 
z mielonej na żarnach pszennej mąki, z dodatkiem jaj, mleka, słoniny i cukru”. Z tego opisu wynika, 
że chrupaczki były produktem, niemal przywilejem tylko retmanów, a zatem jedynie bogatszych 
flisaków. Dzisiaj chrupaczki są stałym elementem na stołach wszystkich mieszkańców Ulanowa. 

Chrupaczki Chrupaczki 
(fot J. Kawa)(fot J. Kawa)
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Krupiak

10 marca 2006 roku wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych. Tradycja wypieku krupiaka 
w Krzeszowie przechodzi z pokolenia na pokolenie. Do wypieku używano produktów lokalnych 
- ziemniaków, jaj, sera i tłuszczu, i przede wszystkim kaszy gryczanej, którą od dawien dawna 
uzyskiwano z gryki uprawianej w tych rejonach na polach zwanych namuliskiem. Krupiak jest 
niebywale pożywny, dlatego zwyczajowo spełniał rolę całodziennego wyżywienia podczas ciężkiej 
pracy na roli. Wytwarzany tak produkt stanowi część kulinarnej historii Krzeszowa i jest do tej 
pory podawany na wszystkich uroczystościach jako przysmak krzeszowski.

Kruszon

10 marca 2006 roku wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych. Mieszkańcy Krzeszowa, jak wy-
nika z zachowanego protokołu powszechnej konskrypcji domów, zajmowali się głównie sadow-
nictwem i uprawą roli. Lessowe urodzajne gleby sprzyjają do tej pory uprawie drzew owocowych, 
a szczególnie popularnej tu śliwki węgierki, jabłoni, grusz i winogron. Głównie z tych składników 
od niepamiętnych czasów krzeszowskie gospodynie wytwarzają tradycyjny kruszon. Podstawą 
jest białe wino, suszone owoce (śliwki, gruszki, jabłka), cukier i woda gazowana. Kruszon najlepiej 
smakuje schłodzony w upalne wieczory. 

Krupiak Krupiak 
(fot. J. Kawa)(fot. J. Kawa)
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Powidła krzeszowskie

10 marca 2006 roku wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych.

Oj Marika ty Marika 
Jakżeś ty smażyła 
Żeś se do powideł 

Kocura puściła 
Za swoje lenistwo 

Za to żeś drzemała 
Będziesz na dnie kotła 

Kocura drapała

(Powidlany jadłospis – Stanisława Pudełkiewicz, poetka z Podolszynki Plebańskiej w gminie Krzeszów)

Krzeszów słynie ponadto z powideł smażonych ze śliwek węgierek, z których od wieków wy-
rabia się wyśmienite powidła. Smażenie tradycyjnie odbywało się  w specjalnych miedzianych 
kotłach. Trwało wiele godzin, a ciągłe mieszanie drewnianymi kopyściami nie dopuszczało do 
zrobienia się „kocura” na dnie kotła. Powidła były dobrze wysmażone wówczas, gdy nabrane na 
kopyść, po jej odwróceniu, nie spadały. Powidła krzeszowskie wyróżnia także to, że wysmażano 
je bez cukru i jakichkolwiek konserwantów, a pomimo to są bardzo trwałe. Nadają się do spoży-
cia kilka, nawet do kilkunastu lat po przygotowaniu. Tradycja wytwarzania powideł przechodziła 
z pokolenia na pokolenie i przetrwała do dzisiaj. Od kilku lat smażeniu powideł towarzyszy uro-

(fot. J. Kawa)(fot. J. Kawa)
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czystość pod nazwą „Powidlaki”. Dzięki śliwkom i powidłom mieszkańcy Krzeszowa mogą pro-
mować swój region. 

Orzechówka krzeszowska

20 lipca 2007 roku wpisana na Listę Produktów Tradycyjnych.. O nietuzinkowej roli nalewek 
na Podkarpaciu świadczy wymownie fakt, iż trzy z nich – żurawinówka, pigwówka i krzeszowska 
orzechówka znalazły się na liście zarejestrowanych produktów regionalnych i tradycyjnych. 

I to krzeszowska nalewka jest tradycyjnie najmocniejsza, gdyż zawartość alkoholu może tu 
sięgać nawet 60%. To także napój Lasowiaków, choć w przeciwieństwie do żurawinówki, któ-
rej recepturę stworzyły wiejskie gospodynie, przypisuje się orzechówce pochodzenie szlacheckie, 
a nawet magnackie – wszak na zamku krzeszowskim bywali Wiśniowieccy, Zamojscy czy Sobiescy. 
Po dziś dzień wytwarza się orzechówkę w Krzeszowie według starej, niezmienionej od lat receptu-
ry – na bazie soku z zielonych orzechów. Nalewki mają z reguły działanie lecznicze, orzechówką 
raczą się stołownicy zazwyczaj po obfitych i tłustych posiłkach, gdyż znakomicie wspomaga ona 
trawienie.

Lizaki

Uznawane za tradycyjną ulanowską potrawę wigilijną. Receptura obejmuje: mąkę pszenną, jaja, 
cukier, olej lniany, drożdże, sól i wodę. Lizaki smażone są na patelni.
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Orzechówka krzeszowska 
(fot. J. Kawa)

Lizaki 
(fot. J. Ogiński)
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Kluski orylskie

Związane z kulturą i tradycją flisacką. Pochodzą z Ulanowa. Przyrządza się je na bazie mąki 
pszenno-razowej, jajek oraz wody.  Ks. dr hab. Wilhelm Gaj-Piotrowski w książce Z flisackich tra-
dycji Ulanowa szczegółowo opisuje recepturę i wykonanie klusek: „według Marii Butryn z Jastko-
wic-Pelengów, której krewni angażowali się niejednokrotnie do spływów tratwianych w Ulano-
wie – istniał następujący sposób przyrządzania tej potrawy: do wyrobu ciasta na kluski orylskie 
używano grubo zmielonej mąki razowej, którą rozrabiano na czystej wodzie. Jeśli ktoś miał jajka, 
to dodawał jedno. W żeleźniaku lub kociołku gotowano dostateczną ilość wody mocno osolonej. 
„Zarobione ciasto” czerpano łyżką (każdorazowo około pół łyżki) i wrzucano do wrzątku. Ugo-
towane kluski zamożniejsi maścili „odrobiną sadła” i spożywali wraz z osoloną wodą. Podobnie 
przygotowywali tę potrawę flisacy w Plichowie. Warto też wspomnieć, iż tego rodzaju kluski przy-
rządzali niejednokrotnie również charzewianie, jednak zamiast osolonej wody używali mleka; 
kluski spożywali na gorąco bez żadnej omasty”. 

Kluski orylskie 
(fot. J. Ogiński)
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Łosuchy 

To flisackie suchary pszenno-razowe zastępujące chleb. W książce Z flisackich tradycji Ulanowa 
czytamy, że te „niewielkie placki wypiekano na płycie kuchennej i dokładnie suszono, by na tra-
twie nie uległy pleśnieniu”.

Czujne sadło

Podstawą wyżywienia flisaków wypływających na dalekie spływy była także słonina lub sadło. 
Tradycyjne czujne sadło wyrabia się ze świeżych błon opłucnych pochodzenia wieprzowego. Kie-
dy sadło było obsuszane, nabierało mocnego zapachu zjełczałego tłuszczu, dlatego też nazywano 
go „czujnym”. Obecnie sadło formuje się w kształcie walca obwiązując je sznurkiem uprzednio 
obficie soląc.

Kugle rybne

Naturalnym pożywieniem mieszkańców żyjących w widłach Sanu i Tanwi były oczywiście ryby. 
Gatunki szlachetniejsze podawano w galarecie, faszerowano, pieczono, smażono i gotowano, po-
zostałe natomiast mielono. Charakterystyczną potrawą są gałki, czy też klopsiki rybne, w flisackiej 
gwarze zwane kuglami.

 

Łosuchy 
(fot. J. Ogiński)
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Czujne sadło 
(fot. J. Kawa)

Kugle rybne 
(fot. J Kawa)
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Tak naprawdę w każdym powiecie najważniejsi są jego mieszkańcy, ich tradycje, oraz kulty-
wowane pomimo biegu czasu obyczaje i obrzędy. To nie miejsce, ale społeczność tworzy kulturę 
danego regionu. Niezwykle ważne jest zatem, by młodzież wzrastała w poczuciu silnej przynależ-
ności kulturowej i doceniała historię swojego powiatu. Warto pozwolić jej jednak również szukać 
nowych perspektyw rozwoju, starając się połączyć tradycję z nowoczesnością, w harmonijny spo-
sób rozwijać dorobek przodków, a jednocześnie wnosić swój własny wkład w budowanie tradycji 
regionalnej.

Rozważania na temat dorobku kulturalnego w powiecie niżańskim należy rozpocząć od przy-
bliżenia niezwykle barwnej grupy etnograficznej zamieszkującej niegdyś te tereny – Lasowiaków. 
Stanowili oni mieszankę ludności z Mazowsza, z Małopolski i ludności polsko-ruskiej. Zauważalny 
był element rusko-wołoski, turecko-tatarski (osadzeni jeńcy wojenni), a nawet litewski. Na tę et-
niczną mieszaninę nałożyła się dodatkowo austriacka akcja kolonizacyjna, szczególnie intensyw-
nie prowadzona w okresie panowania cesarza Józefa II w latach 1780-1790. Lasowiacy stworzyli 
jednak dzięki temu własną kulturę, zarówno materialną, jak i duchową, wykształcili odrębne oby-
czaje, stroje, obrzędy oraz gwarę, a także charakterystyczne budownictwo. Geneza powstania La-
sowiaków jest bezpośrednio związana z walorami przyrodniczymi Puszczy Sandomierskiej, gdzie 
znaleźli schronienie przed najazdami Tatarów, Rusinów i Litwinów. Prócz łowiectwa, pasterstwa 
i bartnictwa trudnili się także przetapianiem rudy darniowej oraz produkcją mazi, potażu i wę-
gla drzewnego. Wykorzystywali bogactwa leśne, rozwijało się wikliniarstwo, tkactwo oraz garn-
carstwo. Lasowiacy wyróżniali się także ubiorem - odświętny strój tradycyjny, długo zachowany 
w swej archaicznej formie, był najbardziej charakterystycznym elementem kultury ludowej tych 
terenów. Obszar Lasowiacki to dzisiejsze powiaty: niżański, leżajski, stalowowolski, tarnobrzeski, 
kolbuszowski, mielecki oraz część ropczycko-sędziszowskiego.

Jedną z charakterystycznych imprez promujących kulturę ludową są Dożynki Powiatowe, 
czyli dziękczynne święto plonów, tradycyjnie każdego roku organizowane w innej gminie po-
wiatu. Podczas Dożynek mieszkańcy poszczególnych gmin promują i kultywują swój ludowy 
dorobek artystyczny, głównie po-
przez występy kapel ludowych, 
zespołów śpiewaczych, tanecz-
nych, kół gospodyń wiejskich, 
artystów ludowych. To również 
okazja do zaprezentowania firm 
i zakładów produkcyjnych z regio-
nu.  Powiat Niżański jest również 
organizatorem konkursu fotogra-
ficznego „Cudze chwalicie swego 
nie znacie...” sprzyjającemu roz-
wijaniu zainteresowań, uzdolnień, 
doskonalenia warsztatu fotografii 
amatorskiej, jak również dokumen-
towaniu zabytków przyrody, archi-
tektury czy ciekawych wydarzeń 
z regionu. 

Dożynki 1933 
(fot. arch. J. Ogiński)
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Występy taneczne na Dożynkach Powiatu Niżańskiego - Zarzecze 2013 
(fot. arch Starostwo Powiatowe w Nisku)

Chleb Dożynkowy - Dożynki Powiatu Niżańskiego – Zarzecze 2013 
(fot. arch. Starostwo Powiatowe w Nisku)
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Poczty Sztandarowe OSP – Dożynki Powiatu Niżańskiego – Zarzecze 2013 
(fot. arch. Starostwo Powiatowe w Nisku)

Wieńce Dożynkowe – Dożynki Powiatu Niżańskiego - Zarzecze 2013
(fot. arch Starostwo Powiatowe w Nisku)
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Występ kapeli ludowej na Dożynkach Powiatu Niżańskiego - Zarzecze 2013
(fot. arch Starostwo Powiatowe w Nisku)

Występ kapeli ludowej na Dożynkach Powiatu Niżańskiego - Zarzecze 2013
(fot. arch Starostwo Powiatowe w Nisku)
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Dożynki Powiatu Niżańskiego – Zarzecze 2013 
(fot. arch Starostwo Powiatowe w Nisku)

Dożynki Powiatu Niżańskiego – Zarzecze 2013 
(fot. arch Starostwo Powiatowe w Nisku)
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GMINA NISKO

Niżańskie Centrum Kultury „Sokół”

Tradycje kulturalne Niska sięgają przełomu XIX i XX wieku, kiedy w 1903 roku rozpoczęło dzia-
łalność Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Celem Towarzystwa było prowadzenie działalności 
sportowo - kulturalnej oraz oświatowo - wychowawczej.

W roku 1904 oddano do użytku mieszkańców Niska i okolic Budynek Towarzystwa Gim-
nastycznego „Sokół”.  W 1908 roku odbyła się tu, w sali kinowej, pierwsza projekcja filmu.  
To w tym budynku odbywały się wszystkie uroczystości z okazji rocznic historycznych, zebrania, 
konferencje oraz spotkania miejscowych władz i społeczeństwa, jak też bale i imprezy rozrywko-
we. Po I wojnie światowej zniszczeniu uległ niżański kościół, dlatego budynek Sokoła zmieniono 
w grudniu 1914 roku na kaplicę i temu celowi służył on do 1923 roku.

Dziś w tym miejscu prężnie działa Niżańskie Centrum Kultury „Sokół”. Funkcjonują tutaj licz-
ne zespoły i koła zainteresowań: pięć grup tańca nowoczesnego: „Mała Muza”, „Duża Muza”, 
„Mini Fuks”, „Iskierki” i „Mażoretki”, Chór Męski, Orkiestra Kameralna, Orkiestra Rozrywkowa 
- Big Band, Kapela Ludowa NCK „Sokół”, Zespół wokalny, Klub modelarstwa lotniczego, Zespół 

Reprezentacyjna Sekcja Taneczna Mażoretek Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół”   
Uroczystość 3 maja 2013 r. na Placu Wolności 
(fot. A. Starzomski)
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Teatralny „Kontynuacja”, Zespół Teatralny „Mała Kontynuacja”.
Niżańskie Centrum Kultury zajmuje się także edukacją artystyczną prowadząc ogniska pla-

styczne dla dzieci i młodzieży, zajęcia plastyczno – manualne, naukę gry na gitarze, pianinie oraz 
instrumentach dętych.

Katolicki Dom Kultury „Arka” 

Katolicki Dom Kultury „Arka” został erygowany na mocy dekretu Biskupa Diecezji Sando-
mierskiej z dnia 31 sierpnia 1996 r. Katolicki Dom Kultury „ARKA” prowadzi szeroką działalność, 
współpracuje z wieloma ośrodkami kultury w kraju i za granicą. KDK „Arka” organizuje spotkania 
twórców kultury, wystawy artystyczne, koncerty muzyczne, wieczory poezji oraz okolicznościowe 
imprezy kulturalne. Jest też organizatorem Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia”, który 
przeznaczony jest dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Diecezji Sandomierskiej.

Najbardziej wartościową i fundamentalną formą „ARKI” jest prowadzenie Zespołu Pieśni 
i Tańca „Racławice”.  Zespół posiada w swoim repertuarze tańce narodowe (polonezy, 
mazury, krakowiaki, kujawiaki i oberki), tańce regionalne (lasowiackie, lubelskie, rzeszowskie, 
kurpiowskie, łowickie, śląskie i opoczyńskie) oraz miniatury i inscenizacje taneczne. W zajęciach 
zespołu uczestniczą dzieci i młodzież w wieku od 3 do 20 lat, w liczbie ponad 100 osób. Zami-
łowanie do tańca i śpiewu rozbudzone w zespole, daje możliwość młodym pokoleniom bezpo-
średniego zetknięcia się z dziedzictwem polskiego folkloru i tutejszej kultury Lasowiaków. Tańce 
Lasowiackie cechuje wyprostowana postawa, elegancja ruchów, żywiołowe tempo. Najbardziej 
charakterystyczne, występujące tylko w tym regionie to: „Hurra Polka”, „Cebulka” i „Lasowiak”. 
Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” jest laureatem wielu festiwali i przeglądów tanecznych o zasięgu 
regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim, a także międzynarodowym. Jako jedyny w Powiecie 
Niżańskim pielęgnuje folklor taneczny.

Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” 
(fot. J. Złotek)
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Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” 
(fot. J. Złotek)

Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” 
(fot. J. Złotek)
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Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” na prywatnej audiencji u papieża Jana Pawła II 
(fot. arch. ZPiT „Racławice”)

Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” na prywatnej audiencji u papieża Jana Pawła II 
(fot. arch. ZPiT „Racławice”)
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Na terenie gminy Nisko działają także Koła Gospodyń Wiejskich, Towarzystwo Ziemi Niżań-
skiej oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Zarzeckiej.

Cyklicznie, na terenie gminy Nisko są organizowane liczne imprezy kulturalno – rozrywkowe

Dni Niska „Święto Chleba” – dwudniowa impreza plenerowa organizowana przez Niżańskie 
Centrum Kultury „Sokół” oraz władze samorządowe Gminy i Miasta Nisko. Celem imprezy jest 
przede wszystkim promowanie niżańskich tradycji piekarniczych, a także twórczości mieszkań-
ców powiatu. W programie obchodów „Dni Niska” znajdują się m. in. występy kapel ludowych, 
prezentacje amatorskich zespołów artystycznych oraz występy znanych gwiazd polskiej estrady.

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej - każdego roku w kwietniu społeczność powiatu niżańskiego 
uczestniczy w uroczystościach poświęconych pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej z 1940 roku. 

 
Międzynarodowy Jarmark „Człowiek a Cywilizacja” - kolejna impreza organizowana przez 

Niżańskie Centrum Kultury „Sokół”. Jej celem jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw 
proekologicznych oraz budzenie szacunku i dumy z dziedzictwa narodowego. 

Przegląd Pieśni i Piosenki Religijnej „Chcę śpiewać Panu” – organizowany również corocznie 
przez Niżańskie Centrum Kultury. Przegląd odbywa się w sobotę, a zakończony jest w niedzielę 
koncertem laureatów w Sanktuarium św. Józefa w Nisku.

Spotkania Wigilijne wraz z przekazaniem Betlejemskiego Światełka Pokoju -  Betlejemskie 
Światełko Pokoju połączone jest z degustacją potraw wigilijnych, wspólnym kolędowaniem oraz 

Święto Chleba w Nisku 
(fot. arch Starostwo Powiatowe w Nisku)
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rozstrzygnięciem konkursu na „Najciekawszą Szopkę Bożonarodzeniową”. Spotkaniu Wigilijne-
mu towarzyszy pokonkursowa wystawa szopek bożonarodzeniowych, kiermasz ozdób świątecz-
nych oraz żywa szopka.

Przegląd Sztuki Dziecięcej i Młodzieżowej Szkatuła - organizowany w ramach obchodów 
Dnia Dziecka. W programie imprezy znajduje się: Przegląd Młodych Talentów „Dzieci Dzieciom”, 
czyli prezentacje sceniczne uczniów szkół z terenu gminy Nisko oraz wychowanków świetlic pro-
filaktycznych, a także otwarcie wystawy pokonkursowej Międzynarodowego Konkursu Plastycz-
nego dla Dzieci i Młodzieży „Szanujmy Matkę Ziemię”.

Kwartalnik Sceniczny - pod nazwą tą kryje się cykl koncertów wykonawców zaliczających się 
do nurtu muzycznego nazywanego krainą łagodności, czyli twórców z kręgu poezji śpiewanej, 
piosenki literackiej.

Zapasy Taneczne - przegląd zespołów prezentujących taniec sportowy w różnych kategoriach. 
Celem rywalizacji jest integracja i animacja środowiska taneczno - sportowego oraz popularyzacja 
tańca i sportu, jako środka kulturotwórczego i aktywnej formy wypoczynku.

Wiosenne Figle – prezentacja dorobku artystycznego zespołów tanecznych działających przy 
NCK „Sokół” oraz jego oddziałach zamiejscowych w Zarzeczu i Nowosielcu.

Bieg Wiosny i Bieg Jesieni – odbywające się wiosną i jesienią każdego roku biegi w ramach 
Ogólnopolskiej Akcji „Polska Biega”.

Występy na Pikniku rodzinnym w Racławicach
(fot. K. Bylicki)
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GMINA HARASIUKI

Życie kulturalne gminy Harasiuki jest ściśle związane z tutejszym Gminnym Ośrodkiem Kul-
tury. Działają przy nim liczne koła gospodyń wiejskich, zespoły obrzędowe oraz zespoły śpiewa-
cze, które od lat kultywują w gminie miejscowe tradycje ludowe. Wśród nich należy wymienić: 
Zespół obrzędowy Koła Gospodyń Wiejskich z Łazor, który prezentuje sztukę „Obieraczki”, czyli 
obrzęd kiszenia kapusty oraz „Zmówiny”; Zespół kolędniczy z Łazor, który jest laureatem ogólno-
polskich przeglądów kolędniczych, prezentuje sztuki „Herody” oraz „Herody z Turkiem”; Zespół 
obrzędowy Koła Gospodyń Wiejskich z Sierakowa, w repertuarze którego znajdują się widowiska: 
„Pieczenie chleba”, „Wigilia w Sierakowie”, „Darcie pierza”, „Prządki”, „Wielka Sobota w Sierako-
wie”, „Jędrzejki Biłgorajskie”; Zespół śpiewaczy Koła Gospodyń Wiejskich z Krzeszowa Górne-
go, wykonujący pieśni i przyśpiewki ludowe; Zespół wokalny z Huty Nowej, wykonujący piosen-
ki biesiadne i rozrywkowe; Kabaret Sami Swoi, który wykonuje skecze pt. „Odwiedziny kolegi”, 
„W wiejskiej chacie”, „Skecz o leśnikach”, „Jak dobrze mieć sąsiada”; Teatr amatorski, który pre-
zentuje „Misterium Męki Pańskiej”; Zespół akordeonowy i Zespół instrumentalny.

Impreza Grzyby Harasiuki 2012
(fot. arch. GOK Harasiuki)
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Ponieważ w 50 % teren gminy Harasiuki stanowią niezwykle urodzajne lasy, cyklicznie odbywa 
się tutaj także dwudniowa impreza plenerowa Grzyby. Impreza organizowana jest przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Harasiukach oraz władze gminne i gromadzi wielu miłośników grzybobrania. 
W programie znajdują się m. in. prezentacje amatorskich zespołów artystycznych, występy kapel 
ludowych, liczne konkursy, koncerty rockowe, atrakcje dla dzieci oraz występy znanych gwiazd 
polskiej estrady. W związku z imprezą, każdego roku przeprowadzany jest także Wojewódzki 
Konkurs Fotograficzny Piękno Podkarpacia, który ma na celu ukazanie piękna przyrody Podkarpacia, 
ze szczególnym uwzględnieniem darów natury. Co roku w Gminnym Ośrodku Kultury organizo-
wana jest pokonkursowa wystawa fotograficzna.

Misterium Męki Pańskiej w Harasiukach 
(fot. T. Przytuła)
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Grzyby Harasiuki 2013
(fot. arch. GOK Harasiuki

Koncert Chopinowski w Gminnym Ośrodku Kultury w Harasiukach 
(fot. arch. GOK Harasiuki)
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Występ Kapeli Góralskiej „Krywań” z Zakopanego na Dożynkach Powiatu Niżańskiego – Harasiuki 2011 
(fot. arch. GOK Harasiuki)

Wieczór z obrzędem w Gminnym Ośrodku Kultury w Harasiukach 
(fot. arch. GOK Harasiuki)
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Wybory Miss Muchomorek - Grzyby Harasiuki 2008
(fot. arch Starostwo Powiatowe w Nisku)

Niedziela Palmowa w Harasiukach
(fot. T. Przytuła)
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GMINA JAROCIN

Tereny gminy Jarocin kryją w sobie niezwykle bogatą, choć dramatyczną historię. Tutaj miały 
miejsce liczne akcje partyzanckie, za co mieszkańcy niektórych wiosek zostali poddani częściowej 
lub nawet całkowitej pacyfikacji. Wielu jednak wykazało się niebywałą odwagą, zwłaszcza podczas 
wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Jan Kozioł i Sebastian Małek za bohaterską postawę na 
polu walki zostali odznaczeni orderami Virtuti Militari. Natomiast w 1972 roku za postawę tutej-
szego społeczeństwa w czasie okupacji, Jarocin otrzymał Krzyż Grunwaldzki III klasy. 

Co roku, 15 sierpnia, w rocznicę Bitwy Warszawskiej, w Jarocinie odbywa się Bieg Zwycięstwa 
nad bolszewikami  pod nazwą „Goń bolszewika, goń” imienia Sebastiana Małka i Jana Kozioła. 
Jest on organizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin przy współpracy z Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji. Pierwsza edycja tego biegu miała miejsce 
w 2005 roku i od tamtej pory impreza zyskuje coraz większą popularność. 

Gmina Jarocin jest także atrakcyjna pod względem walorów turystycznych i przyrodniczych. 
O wyjątkowym położeniu gminy decyduje fakt, iż w całości znajduje się ona w otulinie Parku 
Krajobrazowego „Lasy Janowskie”. Dlatego Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki i Rekre-
acji w Jarocinie organizuje co roku, również w pierwszej połowie sierpnia Spotkania Rodzinne 

Wieczór Sobótkowy nad zalewem Jarocińskim 
(fot. arch. GOKSTiR Jarocin)
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w Państwie Jarocin, czyli dwudniową, plenerową imprezę mającą charakter spotkań rodzinnych. 
Jej celem jest promocja gminy, ze szczególnym uwzględnieniem tutejszych walorów turystycznych 
i krajobrazowych, jak również umożliwienie lokalnej społeczności aktywnego spędzenia czasu. 
W programie imprezy przewidziane są różne konkursy, loterie, zawody, występy artystyczne, kon-
certy i wiele innych atrakcji. W ramach GOKSTiR w Jarocinie funkcjonuje Centrum Edukacji Eko-
logicznej „Przyroda w 3 D”, bogato wyposażone w sprzęt audiowizualny oraz służący obserwacji 
przyrody na miejscu (mikroskopy, diagramy, filmy itp.) oraz w plenerze (lornetki, noktowizory). 
Posiada na swoim stanie także 40 rowerów, umożliwiających zwiedzanie okolic przez zorganizo-
wane grupy.

Funkcjonuje tutaj ponadto klub jeździecki powstały na bazie stadniny koni znajdującej się 
w miejscowości Mostki - Łoza. Jego głównym celem jest rozwój i popularyzacja sportu konnego 
oraz rozpowszechnianie turystyki konnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Dzieci w Centrum Edukacji Ekologicznej „Przyroda w 3D” 
(fot. arch. GOKSTiR Jarocin)
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Bieg Zwycięstwa nad bolszewikami „Goń bolszewika, goń” 
(fot. arch. Gmina Jarocin)

Warsztaty malarskie dla dzieci organizowane w GOKSTiR w Jarocinie 
(fot. arch. GOKSTiR Jarocin)
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Spotkania Rodzinne w Państwie Jarocin 
(fot. arch. Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin)

Izba Pamiątek odkrywana przez dzieci 
(fot. arch. GOKSTiR Jarocin)
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Występ Zespołu Śpiewaczego Klubu Seniora w Jarocinie 
(fot. arch. GOKSTiR Jarocin)

Kobiety z Zespołu Śpiewaczego Klubu Seniora w Jarocinie na otwarciu Izby Pamiątek 
(fot. arch. GOKSTiR Jarocin)



98

Powiat Niżański

GMINA JEŻOWE

  Gminne Centrum Kultury w Jeżowem to instytucja istniejąca od 2001 roku. W jego 
skład wchodzi Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna wraz ze swo-
imi filiami. Oprócz systematycznej pracy w ramach edukacji artystycznej dzieci i młodzieży, 
Gminne Centrum Kultury wspiera też działalność zespołu tanecznego Sardian i zespołu rockowego 
No Fear, zespołu śpiewaczego i kapeli Jeżowianie. W ramach swojej działalności ośrodek organizuje 
także: konkursy plastyczne, konkursy fotograficzne, kursy tańca, konkursy recytatorskie, warsztaty 
teatralne, wystawy oraz przeglądy kolęd i pastorałek. 

Interesujący jest Zespół Śpiewaczy, który powstał na gruncie wcześniej istniejącego Zespołu 
Obrzędowego „Wesele Jeżowskie”. Występuje on na wielu imprezach okolicznościowych oraz 
przeglądach zespołów ludowych. Kapela Jeżowianie swoją intensywną działalność rozpoczęła 
w 1996 roku, kiedy to zaczęła koncertować od kilkunastu do kilkudziesięciu razy w roku, umoż-
liwiając tym samym, poznanie miejscowego folkloru w coraz dalszych zakątkach Podkarpacia. 
W roku 2000, po konsultacjach z Muzeum Etnograficznym w Rzeszowie, zaprojektowano i uszyto 
dla kapeli tradycyjne ludowe stroje lasowiackie. Kapela powoli stawała się coraz bardziej rozpo-
znawalna w regionie i swoją aktywną działalność prowadzi do dziś.

Wakacjonalia 
(fot. Z. Bednarz)
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Ponadto organizowane przez władze gminy i Gminne Centrum Kultury są cykliczne imprezy. 
Najgłośniejsza i największa z nich to Wakacjonalia, promująca gminę Jeżowe, jako etnograficzne 
centrum kultury lasowiackiej poprzez występy ludowych kapel, grup śpiewaczych, nie tylko lokal-
nych, także z zaprzyjaźnionych gmin zagranicznych - Atzenbrugga i Drohobycza. Imprezie towa-
rzyszą liczne konkursy, loterie, zawody, występy artystyczne, koncerty i wiele innych atrakcji.

Turniej szachowy o „Złotego Jeża” - jest organizowany w miesiącu wrześniu i ma rangę turnieju 
ogólnopolskiego. Co roku bierze w nim udział blisko stu zawodników z różnych stron kraju. 

Festiwal Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych Województwa Podkarpackiego - impreza 
organizowana jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Jeżowskiej „Jeżowianie”. Festiwal z roku 
na rok przyciąga coraz liczniejszą grupę zespołów ludowych oraz sympatyków folkloru. Głów-
nym celem imprezy jest promocja artystów ludowych, jak również innych obszarów związanych 
z miejscową tradycją i kulturą.

Gminny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych - zadaniem uczestników konkursu jest 
wykonanie przestrzennej pracy plastycznej - szopki bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej. 
Jurorzy oceniając szopkę zwracają uwagę na jej związek z elementami tradycji Bożonarodzeniowej, 
architekturę, figurki, kolorystykę, nowatorstwo, dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne.

Gminny Przegląd „Śpiewajmy kolędy i pastorałki” - co roku w okresie Bożego Narodzenia 
Gminne Centrum Kultury w Jeżowem organizuje przegląd kolęd i pastorałek. W przeglądzie biorą 
udział soliści, zespoły wokalne, zespoły instrumentalno - wokalne, a także soliści - instrumentali-
ści oraz zespoły instrumentalne z terenu gminy Jeżowe.

Wakacjonalia 
(fot. Z. Bednarz)
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Turniej szachowy o „Złotego Jeża” 
(fot. Z. Bednarz)

Kapela Jeżowianie 
(fot. arch Starostwo Powiatowe w Nisku)
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GMINA KRZESZÓW

Krzeszów to miejsce, które od lat słynie z niezrównanych w smaku powideł krzeszowskich.  Tra-
dycja wyrabiania tutejszego produktu sięga kilku wieków wstecz i wciąż jest bardzo żywa wśród 
miejscowej ludności. Na tutejszych nasłonecznionych wzgórzach rosną tysiące drzew śliwkowych 
o dorodnych, mających niepowtarzalny smak owocach. Dlatego od kilku lat na przełomie lata i je-
sieni w Krzeszowie organizowana jest impreza folklorystyczno - kulturalna „Powidlaki”. Podkreśla 
ona tradycję smażenia powideł ze śliwek. Podczas imprezy wszyscy chętni mogą odwiedzić miej-
scowe powidlarnie, skosztować powideł prosto z kotła lub zakupić gotowy produkt na stoiskach 
miejscowych Kół Gospodyń Wiejskich. Prócz powideł, miejscowe gospodynie oferują przybyłym 
gościom także inne lokalne przysmaki, zwłaszcza te wpisane na Krajową Listę Produktów Trady-
cyjnych, czyli krupiak – wytrawne ciasto, kruszona – nalewki na białym winie z dodatkiem soków 
owocowych i orzechówki krzeszowskiej – nalewki alkoholowej z zielonych orzechów włoskich. 
Krzeszowskie „Powidlaki” są również okazją do zaprezentowania wspaniałych tradycji, wyrobów 
rękodzieła ludowego oraz dorobku lokalnego folkloru: tańca, śpiewu, strojów, które przetrwały 
do dziś w ludzkiej pamięci i kultywowane są przez lokalną społeczność.

Ponadto działający od 1992 roku Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie wspiera działalność 

Powidlaki 2013
(fot. arch. Gmina Krzeszów)
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kółka plastycznego organizującego zajęcia dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum, kółka 
teatralnego, kółka szachowego, chóru „Sonante”, młodzieżowych grup tanecznych, zespołu in-
strumentalnego oraz kapeli ludowej „Krzeszowianie”. 

Co roku organizowany jest także wyjątkowy Plener Malarski, w którym udział biorą liczni arty-
ści z całego kraju oraz z okolicznych miejscowości. Owocem imprezy jest wystawa poplenerowa. 

Mieszanie powideł na „Powidlakach” 
(fot. arch. Gmina Krzeszów)

Występ Zespołu Góralskiego na „Powidlakach” 
(fot. arch. GOK Krzeszów)
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GMINA RUDNIK NAD SANEM

Innym ważnym elementem lokalnej kultury i tradycji jest rozwijające się na terenie powiatu 
niżańskiego wikliniarstwo. Miejscem, w którym tradycje te są szczególnie cenne jest Rudnik nad 
Sanem. Początki wikliniarstwa w tym mieście sięgają XIX wieku. Wyroby rudniczan, charaktery-
zujące się wysokimi walorami artystycznymi i użytkowymi, wzbudzają od dawna zainteresowanie 
w kraju i za granicą. Wytwarzaniem produktów z wikliny zajmują się całe rodziny, przekazując 
jednocześnie wiedzę o plecionkarstwie z pokolenia na pokolenie. Trudniący się tym rzemiosłem 
ludzie potrafią z wikliny wytworzyć praktycznie wszystko, począwszy od galanterii koszykarskiej 
po meble włącznie. Centrum Wikliniarstwa ma swoją siedzibę w odrestaurowanym ze środków 
unijnych zabytkowym budynku dawnej szkoły, wzniesionym w 1890 roku. Jest ono jedną z najno-
wocześniejszych placówek tego typu w Polsce, dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Obiekt jest miejscem sesji, konferencji naukowych, szkoleń, a także spotkań rzemieślników z arty-
stami plastykami, którzy inspirują wikliniarzy do projektowania nowych wzorów. Główną atrak-
cję, wyróżniającą ofertę Centrum Wikliniarstwa, stanowi nauka oraz pokaz wyplatania, gdzie od 
podstaw można zgłębić tajniki rzemiosła wikliniarskiego. Ofertę tę ubogacają dodatkowo warsz-
taty wikliniarskie, coroczne plenery wikliny artystycznej oraz artystyczne pokazy wiklinowej 

Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem 
(fot. E. Pędlowski)



104

Powiat Niżański

mody i biżuterii. W Centrum można również obejrzeć stałą wystawę historyczną, archeologiczną 
i etnograficzną oraz zobaczyć wiklinowe elementy polskiego pawilonu przygotowane na świato-
wą wystawę EXPO 2005 w Japonii.

Co roku organizowana jest impreza gospodarczo – kulturalna Wiklina Rudnik nad Sanem, służy 
ona promocji wyrobu lokalnego, wyeksponowaniu jego gospodarczych i artystycznych walorów, 
a także wypromowaniu „zagłębia wikliniarskiego”.  Jest to największe tego typu przedsięwzięcie 
na Podkarpaciu, szczyci się patronatem Ministra Kultury i Wojewody Podkarpackiego. 

W programie imprezy, prócz targów wikliniarskich, znajdują się także pokazy kunsztu wyplata-
nia oraz wykłady i konsultacje z zakresu uprawy wikliny i plecionkarstwa.

Plenery Wikliny Artystycznej - raz do roku Centrum Wikliniarstwa urządza także plenery wi-
kliny artystycznej, pozwalające stworzyć kolejne, niebywale ciekawe artystyczne konstrukcje wi-
klinowe, a większość z nich można spotkać spacerując po terenie miasta i gminy. Plenery Wikliny 
Artystycznej łączą się również tematycznie z odbywającymi się tutaj Międzynarodowymi Sympo-
zjami Form Przestrzennych w Wiklinie.

Wiklinowa ekspozycja 
(fot. E. Pędlowski)
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Wiklinowy Grzyb 
(fot. E. Pędlowski)
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GMINA ULANÓW

 Ulanów jest miejscem szczególnie ważnym na mapie kulturalnej, nie tylko powiatu niżań-
skiego, ale całego kraju. Jest to miejsce o najbogatszych, sięgających XVI wieku tradycjach flisac-
kich w Polsce. Obecnie, tradycje flisackie są ciągle żywe i starannie kultywowane, czego efektem 
są organizowane przez Bractwo Flisackie p.w. św Barbary spływy Sanem i Wisłą z Ulanowa do 
Gdańska. 

Z flisactwem ma związek cykliczna impreza plenerowa Ogólnopolskie Dni Flisactwa. Impreza 
jest organizowana w czerwcu i prócz koncertów, występów scenicznych, zabaw i konkursów ma 
też na celu kultywowanie odwiecznych tradycji. Podczas imprezy można zobaczyć widowisko uka-
zujące obrzędy Nocy Świętojańskiej, poznać flisaków, zobaczyć tradycyjne tratwy, popływać ula-
nowskimi galarami. Można spróbować także miejscowej, tradycyjnej kuchni: barszczu flisackiego, 
chrupaczka, klusków orylskich, smalcu z grzybami i słynnego chleba flisackiego ze skwarkami.

Tereny gminy Ulanów, u zbiegu Tanwi i Sanu są także niezwykle atrakcyjne turystycznie. Dla-
tego organizowany jest tutaj Rajd Dolnego Sanu, który ma charakter pieszego marszu terenowego 
na orientację, a uczestnicy mają za zadanie pokonać planowany dystans za pomocą mapy i kom-
pasu. Zawody mają charakter ogólnopolski, są włączone do cyklu rankingowego Pucharu Polski 

Flisacki spływ galarem – Ogólnopolskie Dni Flisactwa Ulanów 2013 r. 
(fot. G. Kumik)
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w Pieszych Maratonach na Orientację. W sierpniu organizowany jest przez Bractwo Flisackie  
p.w. Św. Barbary Cross Rowerowy. Jest to impreza o charakterze otwartym. Uczestnicy rywalizują 
na trzech trasach: 20 km - wyścig rodzinny i 30 lub 50 km - trasa dla wymagających. Główna trasa 
crossu wiedzie przez Ulanów, Gliniankę, Bieliny, Bukowinę, Półsieraków, Dąbrowicę, Zwolaki, 
Wólkę Tanewską i Dąbrówkę. Trzeba ją pokonać najdalej w ciągu czterech godzin. Dla utrud-
nienia na trasie znajdują się obowiązkowe punkty kontrolne oznaczone na mapie, którą przed 
startem otrzymuje każdy uczestnik. Warto wspomnieć też o zimowym Biegu Flisaków  organi-
zowanym również przez Bractwo Flisackie. Jest to kolejna otwarta impreza sportowa, polegająca 
na narciarskich biegach amatorskich na dystansach 1, 5, 10 i 20 kilometrów. 

W Ulanowie prężnie działa także Gminne Centrum Kultury. Istnieją przy nim dwie grupy wo-
kalne: „Largo” i „Fama” oraz chór flisacki i kapela flisacka, która uświetnia swoimi występami oko-
licznościowe imprezy. Kapela wykonuje głównie charakterystyczny folklor regionalny i tradycyjne 
melodie flisackie. Każdego roku z inicjatywy Gminnego Centrum Kultury bądź przy jego udziale 
odbywa się szereg imprez i przedsięwzięć, między innymi konkursy plastyczne, turnieje szacho-
we, konkursy piosenki, flisackie majówki, Powiatowy Przegląd Dziecięcych Zespołów Tanecznych 
- Najtrudniejszy Pierwszy Krok, Powiatowy Przegląd Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej „Party-
zancka Dola” czy gminny konkurs na model tratwy flisackiej.

Żona witająca flisaka 
(fot. B. Pucko

Tratwa na Sanie 
(fot. B. Pucko)



108

Powiat Niżański

SZTUKA LOKALNA I RĘKODZIEŁO LUDOWE

Sztuka ludowa odzwierciedla bogactwo tradycji danego regionu oraz ogromne talenty drze-
miące w mieszkańcach terenów leżących blisko natury. Jest to sztuka unikalna, która za-

chwyca bogactwem form oraz niezwykłym pięknem. 
Cechą charakterystyczną sztuki ludowej z terenu powiatu niżańskiego i jej fenomenem jest 

z jednej strony wierność tradycji, z drugiej oryginalność i naturalny sposób myślenia artystycz-
nego wynikający z poszanowania i znajomości surowca, narzędzi, technik i wykonania. Również 
bardzo ważny jest przekaz umiejętności tworzenia z pokolenia na pokolenie.

Obok prac o treści religijnej, charakterystycznych dla sztuki dawnej, w twórczości wiejskich 
artystów pojawiła się tematyka świecka: sceny z życia wsi, obrzędy i zwyczaje, wątki legendarno-
-baśniowe oraz zdarzenia czasu wojny.

Wyroby plecionkarskie z wikliny – to bogata, licząca ponad 135 lat tradycja Rudnika nad Sanem 
i jego okolic. Niepowtarzalne wzornictwo, najwyższa jakość wykonania i wyjątkowa pomysłowość 
w wykorzystaniu naturalnego surowca, jakim jest wiklina to wyróżniki sprawiające, że tutejsze 
wyroby sięgają miana małych arcydzieł sztuki ludowej. Większość dzieł rudnickich artystów i mi-
strzów wyplatania można podziwiać w tutejszym Centrum Wikliniarstwa. 

Do najcenniejszych w kolekcji rzeźby można bez wątpienia zaliczyć tutaj wszelkie wizerun-
ki Chrystusa Frasobliwego zgromadzone w Muzeum - Zbiornica Figur Chrystusa Frasobliwego 
w Jeżowem, które liczy ponad 600 eksponatów.

Wyjątkowe są też dzieła – Stanisława Pałki. Pasję do rzeźbienia w drewnie Stanisław przejął 
po swoim ojcu i zajmuje się nią już od 30 lat. Ulubionym motywem artysty jest życie wiejskie, ale 
rzeźbi również krzyże, postacie święte i sakralne. Jest także współautorem drogi krzyżowej przy 
kościele parafialnym w Krzeszowie. 

Kultywacją rodzinnych pasji i uzdolnień zajmuje się również mieszkaniec Jeżowego – Kameralne 
– Janusz Baran, syn bardzo znanego, nieżyjącego już rzeźbiarza Stanisława Barana. Janusz tworzy 
głównie płaskorzeźby sakralne, krzyże oraz drogi krzyżowe w drewnie lipowym. Nie maluje swo-
ich dzieł, stosuje jedynie bejcowanie i woskowanie. 

Dzieła Stanisława Pałki 
(fot. arch Starostwo Powiatowe w Nisku)

Dzieła Stanisława Pałki 
(fot. arch Starostwo Powiatowe w Nisku)
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Z kolei mieszkaniec Jeżowego – Waldemar 
Zając tworzy niepowtarzalne i piękne płasko-
rzeźby w drewnie lipowym. Swoje zainteresowa-
nia Waldemar rozwja od 20 lat, jego dzieła wy-
konane są w całości ręcznie. Większość prac ma 
charakter religijny, ukazują głównie Matkę Boską 
i Świętą Rodzinę.

W Rudniku nad Sanem od blisko 40 lat 
tworzy również Jan Maciej Łyko, któremu 
szczególną sławę przyniosło wykonanie tro-
nu z czarnego dębu na uroczystości zwią-
zanej z przybyciem do Sandomierza Jana 
Pawła II. Ulubionym motywem jego prac jest 
tematyka sakralna, zajmuje się również rzeźbą 
ludową i myśliwską. Jego prace zdobią kościoły 
w Ulanowie i Przędzelu.

Rękodzieło Janusza Barana 
(fot. arch Starostwo Powiatowe w Nisku)

Rękodzieło Janusza Barana 
(fot. arch Starostwo Powiatowe w Nisku)

Dzieło Jana Macieja Łyko 
(fot. arch Starostwo Powiatowe w Nisku)

Dzieło Jana Macieja Łyko 
(fot. arch Starostwo Powiatowe w Nisku)

Płaskorzeźby Waldemara Zająca 
(fot. arch. Starostwo Powiatowe w Nisku)
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Drewno lipowe oraz sklejkę wykorzystu-
je w swojej twórczości mieszkaniec Bielińca – 
Zygmunt Maziarz, który od lat przygotowu-
je makiety budowli, m.in. miniatury kościołów 
Św. Trójcy, Św. Jana Chrzciciela i Św. Barbary  
w Ulanowie, kościoła w Bielińcu, Urzędu Gminy 
i Miasta w Ulanowie oraz Zamku w Krasiczynie.  

Na terenie powiatu niżańskiego mieszka 
także wielu artystów obdarzonych dużą wraż-
liwością plastyczną i niezwykłą pasją twórczą, 
skupiających się na malarstwie.

Leokadia Rembisz – mieszkanka Niska, jej pasją jest wykonywanie obrazów haftem krzyżyko-
wym, haftowanie obrusów i bieżników,  robienie serwet stylem rechelieu oraz szydełkiem, a także 
wykonywanie nieznanych w naszych stronach koronek klockowych. Swe prace prezentuje na co-
rocznej wystawie rękodzieła artystycznego w NCK „Sokół” w Nisku „Nitką malowane”. 

Maria Zając – pochodzi z Maziarni gm. Harasiuki, jej pasją jest haft krzyżykowy, którego na-
uczyła się sama. W pracach Marii dominuje tematyka religijna oraz przyrodnicza. Wykonuje rów-
nież ozdobne bieżniki oraz poszewki.

(fot. arch Starostwo Powiatowe w Nisku)(fot. arch Starostwo Powiatowe w Nisku)

Obrazy wyhaftowane przez Marię Zając 
(fot. A. Siek)

Obrazy wyhaftowane przez Marię Zając 
(fot. A. Siek)

Makieta wykonana przez Zygmunta Maziarza 
(fot. arch. MOK Rudnik nad Sanem)
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Wiesława Małys – kobieta o wielu talentach, mieszka i tworzy w Jarocinie z którego pochodzi. 
Spod jej rąk wychodzi wiele prac, okazjonalne stroiki, ozdabia techniką decoupage’u butelki, wy-
szywa, haftuje, szyje. Jej dzieła można podziwiać na wystawach podczas imprez organizowanych 
w Jarocinie, a także na wystawie „Nitką malowane” w NCK „Sokół” w Nisku.

Halina Ślusarczyk – mieszkanka Jarocina, jest osobą o różnorodnych zainteresowaniach. Two-
rzy dekoracyjne przedmioty, ozdabia eleganckie pudełka i butelki techniką decoupage’u, upina 
fantazyjnie zasłony i firany,  szydełkuje ozdobne poszewki. Organizuje zajęcia z zakresu ręko-
dzieła artystycznego dla pań zajmujących się hafciarstwem. Jednak nie spoczywa na laurach tylko 
wciąż poszukuje nowych technik plastycznych.

Tadeusz Bronkiewicz – pochodzi z Ulanowa, członek Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Lublinie. Przedstawiciel młodego pokolenia twórców, którzy w nowatorski sposób przedsta-
wiają zarówno emocje, jak i świat zewnętrzny. Jego prace są pełne dynamizmu, wielowymiarowe.

Dzieło Haliny Ślusarczyk 
(fot. arch. GOKSTiR Jarocin)

Obraz wyhaftowany przez Wiesławę Małys 
(fot. arch. GOKSTiR Jarocin)

Szklane przedmioty zdobione techniką decoupage’u Wiesławy Małys 
(fot. arch. GOKSTiR Jarocin)

Dzieło Haliny Ślusarczyk 
(fot. arch. GOKSTiR Jarocin)
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Zygmunt Ciosmak – mieszkaniec Ulanowa, jego pasją jest malarstwo, rysunek, grafika, w swo-
im dorobku ma kilka wystaw indywidualnych.

Danuta Gaweł – mieszkanka Krzeszowa, nauczycielka języka polskiego, pisze prozę, wiersze, 
felietony, a także maluje, najczęściej odwzorowując piękno otaczającej przyrody.

Zofia Grochowicz – mieszkanka Krzeszowa, emerytowana nauczycielka biologii, z uwagi na jej 
pasję – ziołolecznictwo, jej obrazy najczęściej ukazują zachwyt nad pięknem natury i botaniki. 

Monika Krupa – mieszkanka Koziarni, malarka z zamiłowania, fascynuje się tematyką 
przyrody. Wielokrotna uczestniczka Pleneru Malarskiego w Krzeszowie. Zajęła II miejsce 
w „VIII Wojewódzkiej Wystawie Malarstwa Nieprofesjonalnego” w 2007 roku w Rzeszowie.

Ryszard Krzeszowiec – obecnie mieszkaniec Krzeszowa, oprócz żeglarstwa, modelarstwa, 
fotografii i ogrodnictwa pasjonuje się tkactwem i malarstwem, czego dowodem jest jego udział 
w wystawach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie.

Wiesław Kuliński – mieszkaniec Huty Krzeszowskiej, malarz z zamiłowania, prowadzi swoją 
kawiarenkę artystyczną, gdzie można podziwiać jego prace. 

Sylwia Nienajadło – mieszkanka Jeżowego, malarka z zamiłowania, z zawodu konserwator 
i restaurator dzieł sztuki. 

Helena Pisula – mieszkanka Krzeszowa, projektant wzornictwa artystycznego. Jej pasja twór-
cza przyczyniła się do rozwoju zainteresowań twórczych i kulturalnych wielu krzeszowian. Jako 
pierwsza już w latach 70-tych ubiegłego wieku organizowała wystawy w oparciu o dokumentację 
historyczną i fotograficzną pod hasłem „Moja mała Ojczyzna”. Obecnie maluje głównie obrazy 
olejne.

Obraz Wiesława Kulińskiego 
(fot. A. Siek)

Obraz Wiesława Kulińskiego 
(fot. A. Siek)
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Joanna Stadnik – mieszkanka Jarocina, jej pasją jest tworzenie biżuterii. Sama wymyśla orygi-
nalne wzory kolczyków, naszyjników i bransoletek. Za namową przyjaciół założyła własną firmę 
i sprzedaje swoje rękodzieła.

Marian Pawęzka – mieszkaniec Podolszynki Ordynackiej, prezes powstałego w 2011 roku Sto-
warzyszenia Twórców Kultury i Folkloru Ziemi Krzeszowskiej. Pasjonuje się fotografią, malar-
stwem olejnym i rysunkiem, jego prace są wyjątkowo realistyczne. 

Wiesława Powęska – mieszkanka Kutył, maluje amatorsko od 20 lat. Maluje techniką olejną 
na płótnie, najczęściej pejzaże i motywy religijne, choć najbardziej lubi tworzyć obrazy techniką 
mozaikową. 

Elżbieta Sawicka – mieszkanka Kamionki, animator kultury w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Krzeszowie. Przedstawicielka nurtu „Art of new energy”. Brała udział w licznych plenerach, a jej 
prace można było obejrzeć już na wielu wystawach, także poplenerowych.

Biżuteria wykonan przez Joannę Stadnik 
(fot. arch. GOKSTiR Jarocin) 

Biżuteria wykonan przez Joannę Stadnik 
(fot. arch. GOKSTiR Jarocin) 

Obraz Wiesławy Powęski 
(fot. arch. GOKSTiR Jarocin)

Mozaika Wiesławy Powęski 
(fot. arch. GOKSTiR Jarocin)
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Katarzyna Piróg – mieszkanka Cholewianej Góry, tworzy wyjątkowe obrazy, choć najlepiej od-
najduje się w rysunku. Dużo przyjemności sprawia jej także projektowanie ilustracji książkowych. 
Uczestniczka plenerów malarskich: „Jeżowskie Impresje”.

Jagoda Piróg – mieszkanka Cholewianej Góry, jej ulubioną dziedziną artystyczną jest rysunek. 
Jagoda zamiłowanie do sztuki wyniosła z domu rodzinnego. Tematyka jej prac jest różnorodna 
ze szczególnym upodobaniem do martwej natury.

Obraz Katarzyny Piróg 
(fot. K. Piróg)

Obraz Katarzyny Piróg 
(fot. K. Piróg)

Obraz Katarzyny Piróg 
(fot. K. Piróg)

Rysunek Jagody Piróg 
(fot. J. Piróg)
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Irena Chojnacka – mieszkanka Jarocina, znana z haftowania pięknych obrazów, ku zaskoczeniu 
wszystkich okazało się, że Irena maluje piękne obrazy techniką olejną. Pierwszy raz można było 
podziwiać jej prace w 2012 r. na imprezie plenerowej w Jarocinie.

Rysunek Jagody Piróg 
(fot. J. Piróg)

Rysunek Jagody Piróg 
(fot. J. Piróg)

Obraz Ireny Chojnackiej 
(fot. arch. GOKSTiR Jarocin)
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Michał Potaczała – mieszkaniec Niska, malarz z zamiłowania. Ulubioną tematyką jego obrazów 
są pejzaże i martwa natura.  Jego prace znajdują się m.in. w Muzeum Etnograficznym w Krako-
wie.

Krystyna Wiche – mieszkanka Rudnika nad Sanem, od lat maluje piękne pejzaże i obrazy 
o tematyce sakralnej. Ma na swoim koncie kilka wystaw w rudnickim Centrum Wikliniarstwa. 

W powiecie niżańskim nie brakuje również utalentowanych twórców, poetów, których ekspre-
sja osobistej wypowiedzi czyni ich artystami wyjątkowymi. 

Stanisława Drzymała – mieszkanka Bielińca, pisze wiersze od najmłodszych lat. W 2012 roku 
wydała swój pierwszy tomik poezji. 

Ryszard Mścisz – poeta, krytyk literacki, publicysta, satyryk i nauczyciel w Zespole Szkół 
w Jeżowem, członek Stowarzyszenia Literackiego Witryna w Stalowej Woli, a od 2004 r. Związ-
ku Literatów Polskich. Publikacje Ryszarda można odnaleźć w kwartalnikach, tygodnikach oraz 
gazetach codziennych. Ma on na swoim koncie kilka tomików poetyckich. 

Stanisława Pudełkiewicz – mieszkanka Krzeszowa, poetka i malarka zwana przez okolicznych 
„krzeszowska perełką”. Jest laureatką wielu konkursów literackich oraz konkursów malarstwa lu-
dowego. Maluje głównie pejzaże i sceny z dawnego życia wiejskiego. Autorka opowiadań, scena-
riuszy widowisk obrzędowych, teatralnych i dziecięcych oraz imprez okolicznościowych. 

Wiktoria Serafin – mieszkanka Rudnika nad Sanem, z zamiłowania poetka, malarka i fotograf-
ka. Członek Stowarzyszenia Literackiego Witryna w Stalowej Woli oraz Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Rudnickiej.

Józef Sztaba – mieszkaniec Rudnika nad Sanem, oprócz pisania wierszy (ma na swoim kon-
cie dwa tomiki) pasjonuje się malarstwem i fotografią. Twórczość artysty wielokrotnie można 
było podziwiać na wystawach organizowanych przez Centrum Wikliniarstwa oraz w niżańskim 
„Sokole”. 

Kolekcja obrazów Michała Potaczały 
(fot. arch Starostwo Powiatowe w Nisku)

Obraz Michała Potaczały 
(fot. arch Starostwo Powiatowe w Nisku)
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Fotografia Józefa Sztaby  
(fot. arch Starostwo Powiatowe w Nisku)

Obraz Józefa Sztaby 
(fot. arch Starostwo Powiatowe w Nisku)
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 Odnajdziemy tutaj też artystów zajmujących się tworzeniem niecodziennych wyrobów cera-
micznych, m.in. Agnieszkę Wilk – mieszkankę Krzeszowa Górnego. Wytwarzana przez nią cera-
mika artystyczna niejednokrotnie prezentowana była na wystawach indywidualnych. 

Kultura lasowiacka obecna na tych terenach sprawiła, że zachowały się też tkaniny i ubiory 
ludowe, zarówno odświętne, jak i codzienne. 

Bogactwem zdobnictwa wyróżniają się także dzieła okolicznych hafciarek. Od 2008 roku przy 
Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie działa Koło Hafciarskie pod 
przewodnictwem Haliny Ślusarczyk. Panie wykonują swoje fascynujące prace za pomocą haftu 
krzyżykowego, richelieu, matematycznego, cieniowanego, przestrzennego oraz wstążeczkowego. 
Część z nich również szydełkuje i zajmuje się bibułkarstwem oraz tworzeniem małych arcydzieł 
sztuki z wykorzystaniem techniki decoupage’u, czy też ręcznie robionych ozdób lub biżuterii.

Warto jednocześnie wspomnieć o przedstawicielu kowalstwa artystycznego – Jacku Dąbalu, 
uważanego za najlepszego miecznika, szabelnika i płatnerza w Polsce, tworzącego od ponad 20 
lat. Pan Jacek z najwyższą starannością przygotował repliki broni białej dla bohaterów wszystkich 
historycznych produkcji filmowych ostatnich lat – Ogniem i mieczem, Quo Vadis, Pana Tadeusza, 
Zemsty czy Starej baśni. 

Twórczość Agnieszki Wilk 
(fot. arch Starostwo Powiatowe w Nisku)
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STOWARZYSZENIA

Na terenie Powiatu Niżańskiego działa ogółem 35 uczniowskich klubów sportowych; 
23 kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują 

prowadzenia działalności gospodarczej; 10 klubów sportowych – stowarzyszeń kultury fizycznej 
zarejestrowanych w KRS; 51 stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS; 45 jednostek OSP; 11 stowa-
rzyszeń zwykłych oraz kilka terenowych jednostek organizacyjnych Polskiego Związku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów oraz Polskiego Związku Wędkarskiego.

Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”

Towarzystwo powstało w 1992 roku. Jego celem jest wspieranie Zespołu Pieśni i Tańca 
„Racławice” a także dbałość o elementy kultury takie jak: pieśń, taniec oraz kostiumy. Zespół 
został reaktywowany w 1986 roku. Jego siedziba najpierw znajdowała się przy Gminnej Spół-
dzielni „Samopomoc Chłopska” w Nisku, a od 1996 roku przy Katolickim Domu Kultury „Arka” 
im. Św. Jadwigi Królowej w Racławicach. Celem Towarzystwa jest wychowanie dzieci i młodzieży 
w duchu kultury polskiej i katolickiej. W zespole występują dzieci i młodzież od  3 do 20 lat. Głów-
nie mieszkańcy Niska, Racławic, Stalowej Woli, Zarzecza, Przędzela, Rudnika nad Sanem, Grobel, 
Kurzyny, Zdziar, Nowosielca i Ulanowa. Udział w zajęciach pozwala rozwijać w młodym pokoleniu 
poczucie estetyki, piękna wyzwalając inwencję twórczą, daje także możliwość bezpośredniego ze-
tknięcia się z dziedzictwem polskiego folkloru. ZPiT wielokrotnie reprezentował Powiat Niżański 
koncertując w kraju i zagranicą m.in. w: Belgii, Egipcie, Rosji, Australii, Meksyku i Nowej Zelan-
dii. Wystąpili również w Castel Gandolfo – na prywatnej audiencji u Ojca Świętego Jana Pawła II. 
W roku 2013 reprezentowali Polskę na Międzynarodowym Festiwalu Zespołów Folklorystycznych 
w Orchid w Macedonii. 

Występ ZPiT „Racławice” 
(fot. J. Kawa)
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Centrum Realizacji Inicjatyw „ANIMUS” w Jeżowem

Początkiem 2012 roku zainicjowało swą działalność stowarzyszenie Centrum Realizacji Inicja-
tyw „ANIMUS” w Jeżowem. Utworzenie Stowarzyszenia wynikało z potrzeby realizacji działań 
prospołecznych, ciekawych inicjatyw i atrakcyjnych przedsięwzięć w gminie Jeżowe. Stowarzy-
szenie „ANIMUS”, choć nowo powstałe, ma już na swoim koncie szereg inicjatyw: zorganizowa-
ło imprezę promującą artystów z terenu gminy Jeżowe „Znane i mniej znane Twarze Jeżowskiej 
Kultury”; opracowało Quest o Jeżowem „Poznaj Jeżowe”; pozyskało środki na realizację projektu 
„Młodzi z pasją działają aktywnie” w ramach Ogólnopolskiego Programu „Równać Szanse 2012”; 
wydało tomik wierszy młodych poetów z gminy Jeżowe; prowadzi fundusz stypendialny.

Występ ZPiT „Racławice” 
(fot. J. Kawa)

Występ ZPiT „Racławice” na prywatnej audiecji u Papieża Jana Pawła II 
(fot. arch. ZPiT)

Stypendyści programu „Dyplom z marzeń” 
(fot. Z. Bednarz)
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Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec

Towarzystwo powstało  15 maja 2006 roku.  Stowarzyszenie w pełni realizuje postawione przed 
sobą cele statutowe. Dba o rozwój wsi Bieliniec, organizuje szkolenia i wydaje publikacje, rozwi-
ja działalność oświatową, artystyczną, rozrywkową i sportową, organizuje zbiórki charytatywne 
udzielając pomocy dzieciom chorym, z ośrodków specjalnych i pogorzelcom. Organizuje turnie-
je sołtysów, turnieje piłki nożnej dla 
dzieci, misteria bożonarodzeniowe 
i wielkanocne, wieczory poetyckie, 
konkursy kulinarne, dożynki dekanal-
ne. Przy stowarzyszeniu działa Koło 
Gospodyń Wiejskich, które aktywnie 
uczestniczy we wspomnianych przed-
sięwzięciach, jak również reprezen-
tuje stowarzyszenie w konkursach 
zewnętrznych: wieńca dożynkowego, 
czy konkursach kulinarnych.  Koło 
Gospodyń Wiejskich otrzymało pre-
stiżową nagrodę Perłę, która została 
wręczona podczas Międzynarodo-
wych Targów Wyrobów Spożywczych 
Polagra Food w Poznaniu za pierogi 
z soczewicą.

Udział członków i sympatyków Centrum Realizacji Inicjatyw „ANIMUS” w Jeżowem w spektaklu teatralnym: 
Szalone Nożyczki 
(fot. arch. Stowarzyszenia)

Turniej Sołtysów 
(fot. S. Czwal)
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Bractwo Flisackie p.w. Świętej Barbary

Bractwo Miłośników Ziemi Ulanowskiej powstało w 1991 roku. W 2013 r. zmieniło nazwę na 
Bractwo Flisackie p.w. Św. Barbary. Za główny cel swego działania przyjęło przywrócenie dawnych 
tradycji flisackich w Ulanowie, w tym także wyżywienia flisackiego. Działania Bractwa dodatkowo 
ukierunkowane są na rozwój gospodarczy, kulturalny i religijny Ziemi Ulanowskiej. Na przestrze-
ni ponad 20 lat zorganizowano 30 flisów, m.in.: Flis Szlakiem Praojców 1993 Ulanów - Gdańsk, 
Flis 380 rocznica Ulanowa 1996 Ulanów - Gdańsk, Flis 1000-lecia Gdańska 1997 Ulanów - Gdańsk, 
Flis Papieski 1999 Ulanów - Sandomierz - Zawichost, cykliczne flisy odrzańskie, cykliczne flisy na 
trasie Jarosław - Ulanów. 

Bractwo Flisackie jest współorganizatorem Ogólnopolskich Dni Flisactwa. Jest to cyklicz-
na dwudniowa impreza organizowana w czerwcu każdego roku. To święto nie tylko flisaków 
i osób działających w Bractwie, ale również mieszkańców miasta i gminy Ulanów oraz gości z całej 
Polski. Bractwo oferuje turystom oraz osobom chcącym aktywnie spędzić czas wiele atrakcji - 
organizowane są spływy galarami po rzece San wraz z degustacją potraw regionalnych. Jest tak-
że współorganizatorem „Biegu Flisaków” - ogólnopolskich amatorskich zawodów w narciarstwie 
biegowym, które odbywają się w pierwszym kwartale roku oraz „Crossu Rowerowego” - zawodów 
rowerowych z cyklu MTB organizowanych w Ulanowie w sierpniu.  

Członkowie Bractwa Flisackiego w tradycyjnych flisackich strojach 
(fot. G. Kumik)

Flisacy Śpiewający „Kiedy ranne wstają zorze” 
(fot. B. Pucko)

Beczka „Wiwatówka” 
(fot. G. Kumik)

Chrzest flisacki; Chrzest fryca na flisaka 
(fot. B. Pucko)
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Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin rozpoczęło swoją działalność wiosną 2003 roku. 
Od początku istnienia Stowarzyszenie jest organizatorem imprezy plenerowej „Spotkania Rodzin-
ne w Państwie Jarocin”. Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji 
w Jarocinie, organizuje również ogólnopolskie zawody sportowe „Biegi Zwycięstwa nad bolsze-
wikami Goń bolszewika, goń imienia kawalerów orderu Virtuti Militari Jana Kozioła i Sebastiana 
Małka”, kilka mniejszych turniejów sportowych oraz imprezę „Noc Sobótkowa – Powitanie lata 
w Jarocinie”. Z powodzeniem zrealizowało projekt kulturalny pod nazwą „Spotkania z kulturą, 
odkrywanie historii gminy Jarocin”. Stowarzyszenie wydaje swoje pismo pod tytułem „Państwo 
Jarocin”- nieregularnik zawierający skrót najciekawszych miejscowych wydarzeń. Stowarzyszenie 
włącza się w działalność charytatywną i społeczną. W latach 2006 – 2012 zajmowało się wydawa-
niem żywności z Banku Żywności w Tarnobrzegu. W 2012 roku zrealizowało projekt pod nazwą 
„Powszechna nauka pływania w Gminie Jaro-
cin” (dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki). 
W 2013 roku uzyskało dotację na realizację pro-
jektu pod nazwą „Lato z kajakiem”, dzięki któ-
remu uruchomiono w Jarocinie nową ofertę 
turystyczną - organizację spływów kajakowych. 
W chwili obecnej największym wyzwaniem 
dla członków stowarzyszenia jest prowadzenie 
dwóch szkół podstawowych, bowiem od wrze-
śnia 2012 roku stowarzyszenie jest organem 
prowadzącym dla Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Mostkach-Sokalach, a od stycznia 2013 
roku także dla Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Zdziarach.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Zarzeckiej

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Zarzeckiej jest dobrowolnym zrzeszeniem osób zainteresowa-
nych kulturą, historią, stanem i rozwojem ziemi zarzeckiej i stanowi ich społeczną reprezentację. 
Powstało 13 listopada 1999 roku w Zarzeczu. Towarzystwo opiera się na społecznej pracy swo-
ich członków, których liczy obecnie 52 zwyczajnych i 2 honorowych. Towarzystwo dokumentuje 
to wszystko, co jest związane z historią wsi, dba o zachowanie zwyczajów, tradycji, dąży do roz-
woju działalności artystycznej, ewidencjonuje pomniki przyrody oraz miejsca pamięci narodowej, 
organizuje wyjazdy do teatru, kina, wyjazdy do muzeum, na wycieczki krajoznawcze. Aktywnie 
włącza się w organizowanie imprez kulturalnych, m.in.: Wieczoru Kolęd i Pastorałek, Wieczo-
rów Wspomnień „O tych, co odeszli”, wystawy „Zarzecze wczoraj i dziś”, „Kapliczki zarzeckie”, 
promowanie młodych zarzeckich artystów (wystawa rzeźby Krzysztofa Kaczkowskiego, Stani-
sława Pałki, malarstwa Józefa Sroki, haftu Janiny Kmiotek-Pęk). Cyklicznie organizuje wieczor-
nice rocznicowe jak: Dzień Kobiet, Konstytucji 3 Maja, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Narodowe 
Święto Niepodległości 11 Listopada, jasełka bożonarodzeniowe. Doceniając wielu zasłużonych dla 
Zarzecza ludzi, którzy odeszli, Towarzystwo dba o wygląd i porządek na ich grobach w Zarzeczu 
i Racławicach. Było organizatorem Dożynek Powiatu Niżańskiego w latach 2012 –w Nisku oraz 
2013 –w Zarzeczu. Z bieżącej działalności, którą Towarzystwo może się poszczycić, jest m.in. 
realizacja w okresie od 1 czerwca 2010 do 31 grudnia 2010 roku projektu „Kocham Cię Ziemio 

Biegi Zwycięstwa 
(fot. arch. Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin)
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Rodzinna” współfinansowanego ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecz-
nej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt ten był skiero-
wany do dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Zarzeczu, jak również do dorosłych mieszkańców 
wsi. Głównym celem projektu było zwiększenie zainteresowania lokalną historią i kulturą oraz 
przybliżenie i pogłębienie wiedzy o własnej miejscowości. Obecnie Towarzystwo realizuje pro-
jekt „Wydanie albumu Zarzecze wczoraj i dziś oraz organizacja imprezy kulturalnej Spotkanie 
po latach” również w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. 

Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju”

Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” powstało w 2003 roku w wyniku realizacji pro-
jektu pod nazwą „Wspieranie rozwoju lokalnych porozumień na rzecz zatrudnienia”. Stowarzy-
szenie ukierunkowane jest na wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu rozwój gospodar-
czy powiatu i aktywizację zawodową mieszkańców powiatu niżańskiego; wspomaganie rozwoju 
gospodarczego, rozwoju obszarów wiejskich, turystyki, rekreacji i wypoczynku; podnoszenie kwa-
lifikacji mieszkańców powiatu, promocja zatrudnienia; tworzenie warunków do powstawania 
nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych lub osób znajdujących się w szczególnie trudnych 
warunkach czy zagrożonych wykluczeniem społecznym; podejmowanie działań na rzecz ekolo-
gii, ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego; działania na rzecz integracji europejskiej 
oraz kultury, sztuki, a także ochrony kultury i tradycji. Stowarzyszenie wspiera również inicjatywy 
podejmowane w celu wyrównania szans dzieci i młodzieży. Wśród członków-założycieli Stowa-
rzyszenia znaleźli się między innymi ówczesny Starosta Niżański  - Janusz Nawrocki oraz bur-
mistrzowie i wójtowie wszystkich miast i gmin w powiecie, przedstawiciele lokalnych instytucji, 
a także przedstawiciele przedsiębiorstw. Od początku swojego istnienia Stowarzyszenie było 
aktywnie wspierane przez Starostę. W trakcie swojej dziesięcioletniej działalności Stowarzyszenie 
zrealizowało ponad dwadzieścia projektów, a kolejnych pięć jest w trakcie realizacji. Ze wspar-
cia oferowanego przez Stowarzyszenie w postaci różnego rodzaju kursów, szkoleń, pomocy przy 
pisaniu wniosków skorzystało kilka tysięcy osób. Byli to głównie mieszkańcy powiatu niżańskie-
go. Swoje pierwsze środki Stowarzyszenie pozyskało z Programu PHARE 2000 SSG. Następnie 
otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Programu 
Phare 2002, Programu Działaj Lokalnie i środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 
Już po niecałych dwóch latach funkcjonowania organizacji udało się pozyskać duże środki unijne 
i realizować projekty w ramach ZPORR. Aktualnie na realizację projektów Stowarzyszenie pozy-

Wystawa prac robótek ręcznych - członkiń Koła Gospodyń i Towarzystwa 
(fot. S. Wołoszyn)

Otwarcie wystawy rzeźby Stanisława Pałki 
(fot. S. Wołoszyn)
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skuje środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (POKL), ale również z dostępnych funduszy 
rządowych (FIO, ASOS). Na realizację projektów pozyskano dotychczas łącznie ponad 5,5 milionów 
złotych. Wymienione projekty to nie jedyne realizowane działania. „NCR” prowadziło kilkadziesiąt 
kursów i szkoleń na zlecenie innych instytucji, pomagało przyszłym przedsiębiorcom w pozyski-
waniu dotacji na rozpoczęcie działalności, realizowało mniejsze projekty, nawiązało współpracę 
z wieloma instytucjami oraz prowadziło działalność wydawniczą.

Stowarzyszenie „Towarzystwo Ziemi Niżańskiej”

Stowarzyszenie „Towarzystwo Ziemi Niżańskiej” zostało utworzo-
ne w 1996 roku. Przez lata 1971-1988 TMZN prowadziło Izbę Pamiątek, 
w której eksponowano pamiątki, organizowano spotkania, lekcje historii 
i wychowania obywatelskiego. Zgromadzone materiały wykorzystywane 
są przy pisaniu prac dyplomowych i opracowań historycznych. Od 2009 roku 
Towarzystwo dysponuje lokalem – izbą dawnego budynku gimnazjum przy 
ulicy Kościuszki, która jest jednocześnie salą wystaw i spotkań. Towarzy-
stwo zrzesza ponad 4o członków, choć wiele więcej osób deklaruje się jako 
sympatycy TZN. Przez ostatnie 10 lat Towarzystwo czynnie angażowało się 
w przedsięwzięcia lokalne, o charakterze patriotycznym, historycznym, kulturalnym, edukacyjnym 
i wiele innych. Organizowano spotkania z miłośnikami przeszłości i pasjonatami genealogii rodzin-
nej. W sali wystaw miały miejsce wystawy kolekcjonerskie i artystyczne, m.in.: Adama Kiełba „Wene-
cja/Martwe natury - Fotografie” - (2009), Pawła Śnieżka „Technika dawnych lat” - (2010), Tadeusza 
Wojcieszyna „Karty historii medalami i odznakami pisane” - (2011), Kół łowieckich Bażant i Sygnał 
„Łowiectwo lasom polskim” - (2011), Jana Barańskiego i Piotra Barcia „NISKO na starych pocztów-

Szkolenie „Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą kadr i płac 
i obsługą komputera”  realizowane w ramach projektu „W kierunku zatrudnienia” 
(fot. M. Szymanek)
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kach” - (2011), Jan Surmy „Karykatura - dwunasty raz sam” - (2012), mieszkańców DPS ze Stalowej 
Woli, uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Rudnika nad Sanem i pensjona-
riuszy Aresztu Śledczego w Nisku  „Twórcze konfrontacje pokoleń” (2012). W 2012 roku Towarzy-
stwo Ziemi Niżańskiej stało się wydawnictwem. Wydane zostały dwie książki ważne dla etnografii 
i historii ziemi niżańskiej: praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Machajskiego „Nasza młodość 
w Wólce Tanewskiej – wspomnienia rodzinne” i opracowanie Mieczysława Barnata „Potop szwedz-
ki – bitwa pod Niskiem – 28 marca 1656 r.”. Od 2012 roku wydawana jest także cykliczna praca 
zbiorowa pod redakcją Mariusza Kowalika, „Rocznik Towarzystwa Ziemi Niżańskiej”. 

150 Rocznica Powstania Styczniowego 
(fot. arch. TZN)

Wystawa fotografii Mariana Pelica 
(fot. arch. TZN)
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Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Jeżowskiej „Jeżowianie”

Organizacja ta została zapoczątkowana 7 marca 2007 roku poprzez kapelę ludową Jeżowianie 
i Zespół Śpiewaczy o tej samej nazwie, należy do niego także Koło Gospodyń Wiejskich z Jeżo-
wego. Stowarzyszenie kultywuje rdzenne tradycje lasowiackie poprzez muzykę ludową, dbałość 
o zachowanie charakterystycznych cech strojów ludowych oraz oryginalność receptur potraw tra-
dycyjnych. Pierwszą imprezę Stowarzyszenie zainicjowało w 2008 roku pod nazwą Festiwal Kapel 
Ludowych i Zespołów Śpiewaczych Województwa Podkarpackiego. Oprócz działań na rzecz pro-
mocji folkloru Stowarzyszenie zajmuje się również promowaniem rękodzieła ludowego. 

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Harasiuki

Stowarzyszenie działa od 2008 roku i jego celem jest wspieranie i rozwój tradycji lokalnych na 
terenie gminy Harasiuki. Zasłynęło zorganizowaniem Koncertu Chopinowskiego w wykonaniu 
Pawła Barana z towarzyszeniem kwartetu smyczkowego oraz Powiatowym Konkursem Wiedzy 
o Fryderyku Chopinie. W lipcu 2010 roku zorganizowano wyjazd dla seniorów z gminy Harasiuki. 
W wyjeździe wzięło udział 42 osoby. Trasa wyjazdu obejmowała: Bochnię, Wadowice, Kalwarię 
Zebrzydowską oraz Kraków. Był to wyjazd jednodniowy. Pozwolił on uczestnikom na odwiedze-
nie miejsc związanych z historią i kulturą naszego kraju. Wyjazd miał również na celu zaspo-
kojenie potrzeby kontaktu społecznego dla osób samotnych. Największym przedsięwzięciem dla 
organizacji było dwukrotne zorganizowanie imprez plenerowych „Grzyby-Harasiuki”, które od-
były się w  2010 i 2013 roku.

W roku 2011 Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Harasiuki było organizatorem „Dożynek 
Powiatu Niżańskiego”. Zorganizowało także „Wieczór z obrzędem”, podczas którego Zespół 
z Łazor przedstawił widowisko zatytułowane „Sto lat temu”. Panie z Sierakowa zaprezentowa-
ły obrzęd „Pieczenie chleba”. W programie wystąpiła również kapela ludowa z Potoka Górnego. 
Po występach zespołów odbyła się degustacja produktów lokalnych z terenu LGD, głównie Krze-
szowa Górnego oraz Huty Nowej. Ponadto 25 listopada 2012 roku Stowarzyszenie zorganizowało 
„Przegląd kapel i zespołów ludowych” z terenu LGD.

Wystawa w Gminnym Ośrodku Kultury w Harasiukach „Czar Starej Fotografii” 
(fot. arch. GOK Harasiuki)

Wieczór z obrzędem w Gminnym Ośrodku Kultury w Harasiukach 
(fot. arch. GOK Harasiuki)
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Stowarzyszenie „Przyszłość Dąbrówki”

Stowarzyszenie „Przyszłość Dąbrówki” powstało w czerwcu 2012 roku. W skład stowarzysze-
nia wchodzi 28 członków, w tym pięć osób zarządu. Celem tej organizacji jest propagowanie idei 
społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacja lokalnej społeczności, propagowanie kultury, inspi-
rowanie różnych form działalności mieszkańców w dziedzinie kultury fizycznej, sportu i rekre-
acji, pomocy społecznej, oświaty i wychowania. Stowarzyszenie realizuje swoje założenia m.in. 
poprzez organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych i rozrywkowych, mających na celu 
przede wszystkim integrację społeczeństwa, a także dbanie o dalszy rozwój Dąbrówki.

Stowarzyszenie dla Kultury „Collegium”

Stowarzyszenie dla Kultury „Collegium” swoją działalność rozpoczęło w 2012 roku. „Colle-
gium”, jako organizacja pozarządowa, wspiera wszelkie działania artystyczne, z naciskiem na roz-
wój zespołów działających przy Niżańskim Centrum Kultury „Sokół”. Ponadto celem statutowym 
stowarzyszenia jest m.in. pomnażanie dorobku kulturalnego, realizowanie oraz wspieranie ini-
cjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju społecznego czy też edukacja kulturalna dzieci, młodzieży 
i dorosłych. 

Od początku swojej działalności członkowie stowarzyszenia starają się pozyskiwać środki pu-
bliczne na realizację celów statutowych. Dzięki zadaniom publicznym zrealizowanym w 2012 
i 2013 roku Orkiestra Kameralna i Rozrywkowa w Niżańskim Centrum Kultury zyskała nowe in-
strumenty, a sekcja Mażoretek nowe stroje.

Kreatywność członków stowarzyszenia w zakresie pozyskiwania środków to nie wszystko. 
W czerwcu 2012 roku przedstawiciele „Collegium” z inicjatywy prezesa – Małgorzaty Rzucidło 
wcielili się w role bajkowych postaci przygotowując widowisko muzyczne „Czerwony Kapturek 
– czy warto słuchać mamy?”. Widowisko wystawione 3 czerwca w niżańskim Parku Miejskim było 
prezentem dla wszystkich dzieci z okazji Dnia Dziecka.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Rudnickiej

Towarzystwo Miłośników Ziemi Rudnickiej powstało w 1988 roku. Działalność Towarzystwa 
opiera się na pracy społecznej jego członków, których w roku jubileuszu 25 - lecia zrzeszało po-

Wycieczka seniorów 
(fot. arch. GOK Harasiuki)

Misterium Męki Pańskiej w Harasiukach 
(fot. T. Przytuła)
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nad sześćdziesięciu. Główne cele Towarzystwa to: rozbudzanie lokalnego patriotyzmu i poczu-
cia dumy; upowszechnianie wiedzy historycznej o ziemi rudnickiej; gromadzenie dokumenta-
cji materialnej związanej z historią lokalną; wspieranie i udzielanie pomocy lokalnym artystom 
i twórcom kultury oraz promowanie ich twórczości; społeczne oddziaływanie na rozwój kultury, 
oświaty i lokalnego rzemiosła, zwłaszcza plecionkarstwa z wikliny. Stowarzyszenie wydaje kwar-
talniki społeczno – kulturalne „Przegląd Rudnicki” obrazujące życie miasta. Kwartalnik zaczął się 
ukazywać już po roku działalności, więc do chwili obecnej wydanych zostało blisko 70 numerów 
pisma.

„Ławka koń” autorstwa Tatiany Pytkowskiej (Warszawa) 
(fot. arch. MOK Rudnik nad Sanem),

„Pegaz” autorstwa Jana Giełdy (Białoruś) 
(fot. arch. MOK Rudnik nad Sanem)

Kolekcja wiklinowej mody autorstwa Edyty Bełżek 
(fot. arch. MOK Rudnik nad Sanem)
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Stowarzyszenie Rozwoju Społeczności Majdan Golczański

Stowarzyszenie Rozwoju Społeczności Majdan Golczański rozpoczęło swoją działalność 
w sierpniu 2013 roku. Celem podejmowanych działań jest promocja gminy Jarocin i środowiska 
lokalnego oraz popularyzacja produktów regionalnych. Członkowie stowarzyszenia spotykają 
się i pracują wykorzystując pomieszczenia Świetlicy Wiejskiej w Majdanie Golczańskim. Mimo, 
że stowarzyszenie swoją działalność rozpoczęło niedawno, to ma na swoim koncie kilka udanych 
przedsięwzięć: organizowało stoisko ze zdrową żywnością podczas imprezy plenerowej „Państwo 
Jarocin Zaprasza” oraz reprezentowało Gminę Jarocin podczas dożynek powiatowych w Zarzeczu 
promując lokalne wyroby kulinarne. Swoje wyroby promowało także w Bielińcu podczas szkole-
nia dedykowanego wytwórcom lokalnego jadła. Stowarzyszenie współpracuje z Gminnym Ośrod-
kiem Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie organizując wspólnie imprezy rekreacyjne 
i okolicznościowe w Majdanie Golczańskim. W najbliższej przyszłości członkowie stowarzyszenia 
planują realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży.

Haftowany obraz Eugenii Zygmunt 
(fot. arch. MOK Rudnik nad Sanem)

„Orzeł” autorstwa Majida Jammoula (Syria) 
(fot. arch. MOK Rudnik nad Sanem)

Haftowany obraz Danuty Freyer 
(fot. arch. MOK Rudnik nad Sanem)

Dożynki Powiatowe w Zarzeczu, podczas których Stowarzyszenie reprezentowało Gminę Jarocin. 
(fot. D. Kubasiewicz)
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Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla 
Ziemi Niżańskiej” powstało w 2006 roku i w jego skład wchodzą 
przedstawiciele trzech sektorów: społecznego, gospodarczego 
i publicznego. LGD jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym 
zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek 
samorządu terytorialnego i zostało powołane do opracowania 
i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Celem Stowarzyszenia jest rozwój obszarów wiejskich 
i oprócz realizacji LSR zajmuje się w szczególności: podejmowaniem inicjatyw i działań mających 
na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowywaniu 
LSR; upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na 
obszarach wiejskich położonych w obszarze działania LGD; promowanie działań na rzecz realiza-
cji LSR; pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania LSR, w tym z programów pomocowych; 
promocja obszarów wiejskich położonych w obszarze działania LGD; udzielanie wsparcia miesz-
kańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowywania projektów i pozyskiwania środków na 
ich realizację.  Działalność LGD obejmuje obszar wszystkich siedmiu gmin wchodzących w skład 
powiatu niżańskiego.  

Podkarpackie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Życie z Pasją”

Stowarzyszenia ma na celu: podtrzymywa-
nie, promowanie i rozwijanie zanikającego 
rękodzielnictwa i rzemiosła artystycznego; 
rozwój zainteresowań związanych z histo-
rią, pielęgnowanie polskości oraz rozwijanie 
świadomości narodowej, kulturowej i obywa-
telskiej; organizowanie imprez artystycznych; 
organizowanie i wspieranie działań na rzecz 
rozwoju lokalnego. Dotychczas Stowarzyszenie 
wzięło udział w ogólnonarodowym konkursie 
Patriotyzm Jutra ogłoszonym przez Muzeum 
Historii Polski w 2012 roku. Projekt zgłoszo-

Stoisko LGD w Zarzeczu 2011 r.  
(fot. D. Zakrzewski)

Stoisko LGD na Dniach Wikliny w Rudniku 2011 r.
(fot. D. Zakrzewski)

Makrama wykonywana przez kobiety ze Stowarzyszenia 
(fot. B. Barć)
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ny przez Stowarzyszenie dotyczący opracowania publi-
kacji o starym, zabytkowym cmentarzu w Racławicach 
w gminie Nisko został wybrany do realizacji i otrzymał 
dofinansowanie przez Muzeum Historii Polski. Dzię-
ki temu dofinansowaniu i przy dużym zainteresowa-
niu społecznym i współpracy z lokalnymi pasjonatami 
historii a także młodzieżą i władzami samorządowy-
mi powstał album o cmentarzu racławickim „Przeszli 
przez tę ziemię czyniąc dobro”. Stowarzyszenie „Życie 
z pasją” w sposób ciekawy i oryginalny zachęca do zain-
teresowania się przeszłością swojej okolicy organizując 
m. in. prezentacje starych pocztówek i zdjęć na wystawie 
Nisko i okolice na starej pocztówce i fotografii. Zgodnie 
z celami statutowymi Stowarzyszenie skupia pasjonatów 
rzemiosła i rękodzieła artystycznego oraz osoby pragną-
ce się doskonalić w tych dziedzinach. Organizuje różne-
go rodzaju spotkania oraz warsztaty rękodzielnicze, któ-
re dają możliwość poszerzenia umiejętności twórczych, 
a także poznania nowych technik rękodzielniczych. 

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowskiej „ROTUNDA”

Stowarzyszenie powstało w 2006 r. Głównym celem działania Stowarzyszenia jest inicjowanie 
harmonijnego rozwoju społecznego Gminy Krzeszów poprzez – działalność na rzecz renowacji 
i konserwacji obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Gminy Krzeszów w szczególno-
ści kościoła parafialnego w Krzeszowie.

Oprócz prac na rzecz odnowy zabytkowego kościoła parafialnego Stowarzyszenie prowadzi 
inną działalność. Jedną z nich jest zorganizowanie w roku 2010 sesji naukowej pt. „Kościół pa-
rafialny w Krzeszowie na Podkarpaciu skarbnicą sztuki sakralnej”. Owocem tej sesji jest  bogato 
ilustrowana książka, w której po raz pierwszy udokumentowano historię parafii i Krzeszowa, oraz 
zdiagnozowano historię zabytkowego kościoła parafialnego wraz z bogatym wystrojem wnętrza 
tej świątyni.

Stowarzyszenie Żeglarskie „Jacht Klub Nisko”

Stowarzyszenie Żeglarskie „Jacht Klub Nisko” powstało w styczniu 2010 
roku w Nisku. Inicjatorami utworzenia byli pasjonaci żeglarstwa, spośród 
których znaczna grupa należała w latach osiemdziesiątych XX wieku do Wod-
nej Drużyny Harcerskiej w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czar-
nieckiego w Nisku. Ważnym impulsem była perspektywa budowy Zbiornika 
Małej Retencji w Nisku – Podwolinie - miejsca, które w naturalny sposób 
stworzyło możliwość do uprawiania sportów wodnych. Obecnie człon-
kami Klubu jest ponad sześćdziesięciu miłośników żeglarstwa śródlądo-
wego i morskiego. Celem Stowarzyszenia jest kontynuowanie tradycji, 
realizacja pasji żeglarskiej, umożliwienie zdobywania uprawnień i doskonalenie umiejętności, 
a także kształtowanie pożądanych społecznie postaw i zachowań, ze szczególnym uwzględnieniem 
wychowania dzieci i młodzieży przez uprawianie żeglarstwa. „Jacht Klub Nisko” jest organizato-

Dama w kapeluszu wykonana haftem krzyżyko-
wym z elementami haftu wstążeczkowego
 (fot. B. Barć)
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rem szkoleń i kursów oraz licznych rejsów klubowych, m.in. na Mazurach, po Zatoce Gdańskiej, 
Morzu Bałtyckim i na Morzu Śródziemnym. Ciekawą inicjatywą był zorganizowany w 2013 r. rejs 
w Chorwacji, w którym grupa klubowej młodzieży pod opieką dwóch doświadczonych żeglarzy 
– członków „Jacht Klubu Nisko” – poznawała uroki żeglugi po ciepłych wodach Środkowej Dalma-
cji. Stowarzyszenie corocznie organizuje regaty żeglarskie na dwóch akwenach: zalewie Maziarnia 
w Wilczej Woli i zalewie Podwolina w Nisku. Szczególnego znaczenia nabierają przeprowadzone 
już cztery razy Regaty na Zalewie Podwolina, które stają się imprezą organizowaną z dużym roz-
machem, połączoną z koncertami znanych zespołów szantowych. Ważną częścią regat są wyścigi 
najmłodszych adeptów sztuki żeglarskiej na jednoosobowych jachtach „Optimist”. Tradycją Sto-
warzyszenia stały się również liczne imprezy integracyjne, do których należą Andrzejki Żeglarskie, 
Żeglarski Bal Karnawałowy, ogniska żeglarskie oraz spotkania z ciekawymi i doświadczonymi 
żeglarzami. 

Nagrodzeni uczestnicy oraz organizatorzy III Niżańskich Regat Żeglarskich  
na Zbiorniku Wodnym Nisko - Podwolina, 2012 r.   
(fot. P. Barć)

Regaty Żeglarskie o  „Błękitną Wstęgę”  Wilcza Wola 2011 r.  
(fot. P. Barć)
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OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 

Państwowa Straż Pożarna jest podstawową zawodową formacją ratowniczą w Polsce 
wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, dysponującą profesjonalnymi siłami przeznaczoną do 

walki z pożarami, klęskami żywiołowymi. Znowelizowana ustawa o Państwowej Straży Pożarnej 
z 1991 r. poszerzyła zakres zadań ratowniczych dla tej formacji. Obecnie PSP jako organizator 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego organizuje i prowadzi działania gaśnicze oraz ratow-
nicze w zakresie ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego.  

W powiecie niżańskim funkcjonuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, 
która swoją siedzibę ma w Nisku przy ul. Nowej 42.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nisku stanowi aparat pomocniczy 
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Działa na podstawie ustawy o Państwo-
wej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 roku oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 26 lipca 2006 r . w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej 
i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej. 

Do podstawowych zadań KP PSP w Nisku kierowanej przez Komendanta Powiatowego należy:
- organizowanie na terenie powiatu Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
- dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ratowniczymi ochrony przeciwpożarowej     
 powiatu poprzez Powiatowe Stanowisko Kierowania,

- organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych,
- rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,

Budynek PSP Nisko 
(fot. I. Szewczyk)
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- nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
- współdziałanie z ogniwami ZOSP RP w tym z Zarządem Oddziału Powiatowego.

Wg stanu na dzien 31 grudnia 2013 r. w Komendzie służbę pełni 49 funkcjonariuszy oraz 2 pra-
cowników cywilnych, w tym w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej - 37 strażaków. W jej ramach 
funkcjonują następujące jednostki organizacyjne:

1) Wydział Operacyjno – Rozpoznawczy,
2) Sekcja Kwatermistrzowsko – Techniczna,
3) Sekcja Organizacyjno – Kadrowa, 
4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Finansowych
5) Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza.

Komenda Powiatowa PSP w Nisku na swoim wyposażeniu w 2013 roku posiadała następujący 
sprzęt transportowy: 

1) GLBARt 1 / 2,5 – IVECO
2) GCBA 4/24 – Star L80
3) GBA 2,5/25 – Renault Midlum 300
4) SHD 25 – MAN
5) SLRw – Toyota Hilux
6) Mikrobus SLBus
7) SLOp – Skoda Octavia
8) SLOp – Renault

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nisku, będąca elementem systemu ratowni-
czego to formacja zawodowa, doskonale wyszkolona i coraz lepiej wyposażona, niosąca pomoc o każ-
dej porze dnia i nocy wszystkim, którzy jej potrzebują. Jednocześnie, jak cała Państwowa Straż Pożarna 
stale modernizowana, przeszła i nadal przechodzi w ostatnich latach ogromną transformację.

W uznaniu zasług niżańskich strażaków powstała społeczna inicjatywa uhonorowania sztan-
darem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku, jako spadkobierczyni i konty-
nuatorki chlubnych tradycji pożarniczych. 

W dniu 19 maja 2013 roku w uznaniu zasług niżańskich strażaków społeczeństwo  uhonorowa-
ło sztandarem Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nisku, co potwierdzili swoimi 

Dzieci odwiedzające KP PSP  w Nisku 
(fot. arch. KP PSP Nisko)

Wycieczka dzieci do KP PSP w Nisku 
(fot. arch. KP PSP Nisko)
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podpisami obecni na uroczystości szacowni goście i fundatorzy sztandaru na wieczną pamiątkę 
następnych pokoleń. 

Na przestrzeni ostatnich lat Państwowa Straż Pożarna jest sukcesywnie modernizowana i co-
raz lepiej wyposażona, a strażacy KP PSP w Nisku to doskonale wyszkolona kadra niosąca pomoc   
o każdej porze dnia i nocy. Każdego roku kadra Komendy uczestniczy w zebraniach sprawozdawczych 
jednostek OSP z terenu powiatu, organizuje szkolenia dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, 
pomaga w obsłudze zawodów sportowo – pożarniczych i innych działaniach popularyzujących ochro-
nę przeciwpożarową na terenie gmin i powiatu. Począwszy od akcji ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeń, 
zawodów oraz różnego rodzaju uroczystości te dwie formacje wzajemnie się uzupełniają. 

Dzięki realizowanej przez Komendę Powiatową PSP w Nisku inwestycji wieloletniej pn. „Budo-
wa bazy PSP w Nisku” powstała baza dydaktyczno-naukowa, gdzie szkoli się przyszłych adeptów 
sztuki pożarniczej. Na bazie tych obiektów na terenie powiatu niżańskiego funkcjonuje Ośrodek 
Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej, jako wydział Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie. 
Na powstałych obiektach sportowych odbywają się zawody rangi krajowej i wojewódzkiej, a stra-
żacy mają możliwość podnoszenia swojej sprawności fizycznej.

Wszystkie dotychczasowe osiągnięcia są efektem zaangażowania i ciężkiej pracy całej byłej  
i obecnej kadry Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku.

W obrębie sytemu ratowniczego na terenie powiatu działa 45 jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych, z czego 14 najlepiej wyposażonych i wyszkolonych jednostek wchodzi w skład krajowe-
go systemu ratowniczo – gaśniczego (KSRG). Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) to umundurowana, 
wyposażona w specjalistyczny sprzęt, organizacja społeczna, składająca się z grupy ochotników, 
przeznaczona w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi 
zagrożeniami.

Na terenie powiatu niżańskiego funkcjonują następujące jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych:
gm. Harasiuki
 OSP Harasiuki  (KSRG)
 OSP Gózd   (KSRG)
 OSP Łazory  
 OSP Maziarnia 
 OSP Huta Podgórna
 OSP Krzeszów Górny 
 OSP Huta Nowa 
 OSP Banachy 
 OSP Hucisko 
 OSP Huta Krzeszowska

gm. Jarocin 
 OSP Jarocin   (KSRG)
 OSP Domostawa  (KSRG)

gm. Jeżowe 
 OSP Jeżowe   (KSRG)
 OSP Cholewiana Góra  (KSRG)
 OSP Jata 
 OSP Groble
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 OSP Nowy Nart
 OSP Krzywdy
 OSP Stary Nart 
 OSP Zalesie

gm. Krzeszów 
 OSP Krzeszów  (KSRG)
 OSP Kamionka Dolna 
 OSP Kamionka Górna
 OSP Podolszynka Plebańska
 OSP Bystre
 OSP Podolszynka Ordynacka
 OSP Kustrawa
 OSP Łazów
 OSP Koziarnia

gm. Nisko 
 OSP Nisko
 OSP Zarzecze  (KSRG)
 OSP Nowosielec  (KSRG)

gm. Rudnik n/S 
 OSP Rudnik nad Sanem (KSRG)
 OSP Kopki    (KSRG)
 OSP Przędzel  (KSRG)
 OSP Kolonia Przędzel

gm. Ulanów 
 OSP Ulanów
 OSP Wólka Tanewska (KSRG)
 OSP Kurzyna Średnia (KSRG)
 OSP Glinianka
 OSP Bieliny
 OSP Dabrowica
 OSP Bukowina
 OSP Bieliniec
 OSP Dąbrówka

Ochotnicze straże pożarne realizują zadania na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpoża-
rowej oraz ratownictwa, a także prowadzą na szeroką skalę działania profilaktyczne skierowane
głównie do młodzieży. 

Podstawowymi celami i zadaniami OSP wynikającymi m.in. z ich statutów jest prowadzenie 
działalności mającej na celu zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczych przeprowa-
dzanych w czasie pożarów oraz innych zdarzeń niebezpiecznych i klęsk, a także informowanie 
ludności o istniejących zagrożeniach.

Strażacy OSP podnoszą swoją sprawność uczestnicząc w cyklicznych zawodach sportowo – po-
żarniczych oraz ćwiczeniach zgrywających. 
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Zawody Strażackie OSP 
(fot. arch. KP PSP Nisko)

Zwycięzcy Wojewódzkich Zawodów w Sportach Pożarniczych 
(fot. arch. KP PSP Nisko)
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DZIAŁANIA PROZDROWOTNE

Bogata jest także historia powstania Szpitala w Nisku. Otóż w 187o roku staraniem rodzi-
ny Resseguier – ówczesnych właścicieli Niska, przy obecnej ulicy Sandomierskiej powstał 

najpierw wyposażony w 12 łóżek zakład typu szpitalnego o charakterze „przyfabrycznym”, dla 
pracowników garbarni, tartaku, młyna i cegielni. 

W 1906 roku przy dawnej ulicy Nowotki powstał szpital na około 40 łóżek. Był to szpital dla 
ludzi biednych, zamożni wówczas leczeni byli zazwyczaj w domu. Dyrektorem szpitala został dr 
Arnold Loevy z Wiednia, zaproszony do Niska przez hrabinę Marię Resseguier-Kinsky. Kiedy ro-
dzina Resseguierów przeniosła się w 1912 roku do Wiednia, nowym właścicielem dóbr niżańskich 
został Maksymilian Francke, który trzy lata później utworzył nowy przytartaczny szpitalik pomo-
cy doraźnej dla swoich robotników. W czasie II wojny światowej Nisko będące jednym z punk-
tów obrony linii Sanu posiadało Izbę Chorych, która świadczyła usługi lecznicze i opiekuńcze dla 
biednych, opuszczonych i chorych z miasta i okolic. Opiekę lekarską sprawował chirurg dr Józef 
Małek. W roku 1945 na rogu ulic 3-go Maja i Rzeszowskiej powstał zamknięty zakład leczniczy. 
Dwa lata później tradycje szpitalne po tym zakładzie przejął szpital PCK zlokalizowany w daw-
nym pałacu Franckego przy ul. Sandomierskiej. Nowy szpital przyjął nazwę Szpitala Rejonowego 
im. Ludwika Waryńskiego, a potem Szpitala Powiatowego im. PCK.

Jako szpital Polskiego Czerwonego Krzyża został bardzo dobrze, jak na owe czasy, wyposażo-
ny w sprzęt, materiały opatrunkowe i leki, np. szczególnie cenne w tamtych czasach pierwsze 
dawki penicyliny z przydziałów PCK. W tym okresie szpital liczył 120 łóżek. Posiadał oddziały: 
chirurgiczny, wewnętrzny i położniczy z łóżkami noworodkowymi, rentgen oraz podręczne labo-
ratorium. W 1949 roku utworzono przychodnię miejską, która mieściła się przy ul. Mickiewicza, 
a w roku 1961 powstało w Nisku Pogotowie Ratunkowe. 

Dzięki późniejszej rozbudowie zespołu szpitalnego dokonano rozdzielenia oddziału noworod-

Pałac M. i G. Francke - późniejsza siedziba szpitala
(fot. arch.  J. Ogiński) 
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kowo-dziecięcego. Zorganizowano też oddział wewnętrzny II o profilu kardiologicznym z 3-oso-
bowymi salami. Oddział został wyposażony w nowoczesny, jak na tamte czasy, sprzęt kardiolo-
giczny. Tam właśnie, w 1975 roku, po raz pierwszy w historii szpitala dokonano defibrylacji serca.

Po dalszych przebudowach, rozbudowach i dostosowywaniu szpitala do wymogów określo-
nych przez Ministerstwo Zdrowia w 2011 roku oddano do użytku nowoczesny blok operacyjny 
z oddziałem intensywnej terapii, dwie kondygnacje łóżek z komfortowymi salami dla chorych. 

Obecnie Szpital posiada oddziały szpitalne: Wewnętrzny I, Wewnętrzny II, Chirurgiczny, Blok 
Operacyjny, Intensywnej Terapii, Ginekologiczno - Położniczy, Dziecięcy, Noworodkowy oraz Izbę 
Przyjęć, Pomoc Doraźną, Dział Fizjoterapii, Poradnie Specjalistyczne, Pracownie Diagnostyczne, 
Pracownię Tomografii Komputerowej, Centralne Laboratorium Analityczne oraz Centralną Ste-
rylizatornię. 

Dyrektorem Szpitala obecnie jest Stanisław Krasny, zaś jego Zastępcą ds. Opieki Zdrowot-
nej lek. med. Zbigniew Mączka. W roku 2013, po raz dziesiąty Centrum Monitorowania Jakości 
w Ochronie Zdrowia zorganizowało na zlecenie Rzeczypospolitej Ranking „Bezpieczny Szpital”, 
w którym Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku zajął 6 miejsce 
w województwie podkarpackim. W rankingu ogólnopolskim szpital uplasował się na 102 miejscu.

Statutowym celem funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Nisku jest ochrona ludności poprzez udzielanie świadczeń wysokospecjalistycz-
nych, stacjonarnych oraz ambulatoryjnych.  Szpital organizuje również m.in. akcje i spotkania 
promujące zdrowy styl życia oraz mające na celu ochronę i poprawę zdrowia mieszkańców po-
wiatu.  

Oprócz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku ochronę 
zdrowotną mieszkańców powiatu niżańskiego, w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowot-
nego, zabezpiecza także Gminny Samodzielny Publiczny ZOZ w Krzeszowie, kilkanaście niepu-
blicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Specjalistyczna Przychodnia Lekarska – s.c. w Nisku.

Nowe Skrzydło SPZZOZ w Nisku 
(fot. arch. Starostwo Powiatowe w Nisku)
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Otwarcie nowego skrzydła diagnostyczno - leczniczego w SPZZOZ w Nisku 2011 r. od lewej: 
Wiceminister Gospodarki Mieczysław Kasprzak, Starosta Niżański Gabriel Waliłko, 
Zastępca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej lek. med. Zbigniew Mączka 
(fot. arch Starostwo Powiatowe w Nisku)

Sala operacyjna 
(fot. arch Starostwo Powiatowe w Nisku)
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OŚWIATA – INWESTYCJE W MŁODZIEŻ

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku

Od wielu pokoleń Liceum w Nisku cieszy się opinią prestiżowej szkoły średniej. Liceum 
swoją historią sięga roku 1912, kiedy to otwarto pierwsze Prywatne Gimnazjum Realne. 

Po dziesięciu latach od jego powołania, w 1922 roku zostało ono upaństwowione i otrzymało 
nazwę Państwowe Gimnazjum w Nisku. W dwudziestą rocznicę powstania, na mocy tzw. reformy 
jędrzejewiczowskiej, oprócz gimnazjum utworzono także dwuletnie liceum.  W 1935 roku szko-
le nadano imię Stefana Czarnieckiego. Pomimo tego, że praca uczniów w Gimnazjum, od czasu 
jego powstania do roku 1939, odbywała się w trudnych warunkach lokalowych, działalność szkoły 
sprowadzała się nie tylko do przekazywania wiedzy – uczniowie działali w kółkach artystycznych, 
w organizacjach sportowych i wojskowych, a nawet w harcerstwie. Przy szkole działało koło spor-
towe „Orkan”. Duże sukcesy odnoszono w dyscyplinach lekkoatletycznych, w piłce nożnej, siat-
kowej. Lata okupacji stały się dla Niska, podobnie jak dla całego kraju, okresem grozy, gdyż poli-
tyka oświatowa niemieckiego okupanta wymierzona była w niszczenie polskich szkół i usuwanie 
z programów nauczania historii, literatury polskiej, geografii i wychowania fizycznego. 6 listopa-
da 1939 roku podczas kolejnej konferencji nauczycieli powiatu niżańskiego Niemcy aresztowali 
ok. 150 pedagogów. Gdy 16 listopada tegoż samego roku władze niemieckie wydały nakaz za-
mknięcia wszystkich szkół średnich, nauczyciele utworzyli tajny zespół do spraw szkolnictwa po-
wszechnego i średniego w powiecie niżańskim. Funkcjonował on pod nazwą Powiatowej Komisji 
Oświaty i Kultury w Nisku. Na terenie powiatu niżańskiego tajne nauczanie na poziomie szkoły 
średniej prowadzono w Nisku, Stalowej Woli, Rudniku, Ulanowie, Kopkach, Kurzynie, Jastkowi-
cach, Kamieniu, Bielinach, Pysznicy i w Zarzeczu. Po wojnie dokonano połączenia Gimnazjum 
i Liceum w jedną szkołę średnią o 4-letnim okresie nauczania. Przyjęła ona nazwę: Państwowa 
Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego w Nisku. W 1948 roku utworzono 11-letnią szkołę 
ogólnokształcącą, a Liceum przeniesiono do odnowionego budynku Szkoły Państwowej. Powstała 
Państwowa Koedukacyjna Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego w Nisku. 
Kolejne przekształcenie – rozdzielenie Szkoły Podstawowej i Liceum nastąpiło w 1967 roku.

26 kwietnia 1980 roku Szkoła otrzymała sztandar, ufundowany przez Komitet Rodzicielski.  
Kolejną ważną datą w historii Szkoły był Zjazd Absolwentów z okazji 75-lecia Gimnazjum 
i Liceum w 1987 roku. Podczas tej uroczystości nastąpiło odsłonięcie pamiątkowej tablicy ku czci 
nauczycieli i uczniów poległych w czasie II wojny światowej.  

Pamiątkowa tablica 1920 r. 
(fot. arch. LO w Nisku) (fot. arch. LO w Nisku)
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W 1992 roku ostatni absolwenci Studium Nauczycielskiego opuścili szkołę i rozwiązany został 
Zespół Szkół Ogólnokształcących. Pozostało Liceum, przywrócono nazwę Liceum Ogólnokształ-
cące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku. W 2002 roku niżańskie liceum obchodziło 90-lecie ist-
nienia, z tej okazji wydano monografię 90-lecia szkoły – pracę zbiorową pod redakcją regionalisty 
Mariusza Kowalika. 

Jednym z podstawowych zadań liceum od pierwszych lat jego działania było stworzenie uczniom 
warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych 
i pozaszkolnych. Odbywały się tutaj zajęcia artystyczne (teatralne, recytatorskie), muzyczne 
i taneczne, sportowe (sekcja koszykówki, siatkówki), działały koła przedmiotowe. W pracy wycho-
wawczej Szkoła kładła nacisk na wychowanie patriotyczne, kształtowanie postawy obywatelskiej, 
rozbudzenie zamiłowania do turystyki, rozwijanie samorządności. Do kalendarza szkolnego na 
stałe wpisały się również zajęcia socjoterapeutyczne i psychologiczne. 

W 2012 roku przypadał Jubileusz 100-lecia powstania Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące-
go w Nisku połączony ze Zjazdem Absolwentów. Było to wyjątkowe święto nie tylko dla społecz-
ności uczniowskiej, ale i całej społeczności lokalnej. 

W ramach obchodów Roku Jubileuszowego ogłoszono konkursy: „Ze szkolnego sztambu-
cha”, „Liceum w obiektywie”, publikacja historii szkoły w odcinkach prasowych, piknik rodzinny 
z Czarnieckim pod hasłem „Dzień Dziecka zdrowo, sportowo i wesoło” oraz cykl wystaw „Czar-
niecki dawniej i dziś”. Na lata 2007-2014 przypadła realizacja projektów: Ekonisko 2007, Biblio-
teka Otwarta Dla Wszystkich, „Talk to me! – organizacja alternatywnych zajęć językowych dla 
młodzieży” oraz „Nasza Młodzież – Nasza Przyszłość”. 

Budynek szkoły z boiskiem obecnie 
(fot. arch. LO w Nisku)
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Ciekawym projektem było przedsięwzięcie „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch naro-
dów”, którego efektem były odwiedziny szkoły przez uczniów i nauczycieli ze szkoły Handesaim 
High School. Szkoła wzięła sobie za cel szczególny łączenie tradycji z nowoczesnością, głównie po-
przez zachęcanie uczniów do udziału w inicjatywach takich jak: Młodzieżowa Rada Miasta Nisko 
powstała w ramach środowiskowego programu „Młodzi Liderzy Społeczeństwa Obywatelskie-
go” realizowanego przez Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej INTEGRACJA, Konkurs 
„Bądź LEADERem wiedzy o Unii Europejskiej” organizowany wspólnie z Lokalną Grupa Działa-
nia Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Nagroda Ośrodka Szkolenia Kierowców 
„ROTRANS” przyznawana uczniom od 2010 roku. Aktualnie szkoła ma bardzo dobrą bazę loka-
lową. Pełnowymiarowa sala gimnastyczna i wielofunkcyjne boisko  dają możliwość rozwijania 
zainteresowań sportowych. 

W ramach realizacji zadania „Rewitalizacja przez przywrócenie przedwojennej formy archi-
tektonicznej budynków w Nisku przy Pl. Wolności 2 i 3” odrestaurowano elewację budynku. 
Plac szkolny wzbogacił się o boisko wielofunkcyjne.

W 2012 roku szkoła przystąpiła do projektu „BEEN THERE, DONE THAT AS A YOUNG EU-
ROPEAN CITIZEN” Programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” finansowanego przez Unię 
Europejską. Szkoły partnerskie pochodzą z Belgii, Niemiec, Grecji, Hiszpanii, Portugalii i Tur-
cji. Głównym założeniem projektu jest poznanie kultur i tradycji krajów partnerskich, a przede 
wszystkim praw regulujących życie nastolatków. Jednym z celów jest też doskonalenie umiejętno-
ści posługiwania się językiem angielskim.

Mecz Mikołajkowy 2013 
(fot. arch. LO w Nisku)
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Uczniowie LO 
(fot. arch. LO w Nisku)

Przed odsłonięciem pamiątkowej tablicy z okazji 100 Lecia LO w Nisku 
(fot. arch Starostwo Powiatowe w Nisku)
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Liceum Ogólnokształcące w Rudniku nad Sanem

Liceum Ogólnokształcące w Rudniku nad Sanem zainaugurowało swoją działalność 1 paź-
dziernika 1944 roku, jako filia Liceum i Gimnazjum w Nisku. Ogromne zasługi dla powsta-

nia szkoły wniósł jej pierwszy dyrektor Paweł Kopczyk oraz ówczesny burmistrz miasta Marcin 
Socha. Nowo powstała szkoła liczyła 130 uczniów, a nauka odbywała się w pomieszczeniach uży-
czonych przez Państwową Szkołę Rzemiosł.

W roku szkolnym 1947/48 Gimnazjum i Liceum w Rudniku uniezależniło się od szkoły w Ni-
sku i otrzymało status samodzielnej szkoły średniej. Rok później zaadaptowano pomieszczenia 
biurowe dawnej koszykarni w budynku nad stawem, w którym uczyły się klasy IX-te. W 1950 roku 
w czynie społecznym przystąpiono do kapitalnego remontu największego magazynu z przezna-
czeniem go na główny budynek. 

W tym też okresie dyrektor szkoły Jan Syrowatka podjął starania o budowę nowego obiektu 
szkolnego na terenie dotychczasowego boiska ZSZ przy Alei Piłsudskiego.

W styczniu 1973 roku położono kamień węgielny i wkrótce ruszyła budowa obiektu z pełno-
wymiarową salą gimnastyczną i aulą. Ogromny wkład w budowę szkoły mieli nauczyciele, rodzi-
ce oraz sami uczniowie, którzy przepracowali łącznie ok. 25 tys. godzin, uczestnicząc w pracach 
pomocniczych przy budowie, później w pracach wykończeniowych i porządkowych. 21 grudnia 
1974 roku, w trzydziestym roku istnienia szkoły - młodzież rozpoczęła naukę w nowym głównym 
budynku. Ostatecznie cały obiekt szkolny do użytku został oddany we wrześniu 1975 roku. Mieścił 
17 sal lekcyjnych, bibliotekę szkolną, czytelnię, kuchnię z jadalnią, aulę, gabinet lekarski i stoma-
tologiczny oraz salę gimnastyczną z zapleczem. Patronem nowego liceum został (do 1991 roku) 
narzucony przez władze polityczne gen. Walter.

W czerwcu 1992 roku liceum otrzymało sztandar, który został przekazany przez Niepodległo-
ściową Młodzieżową Organizację „Orlęta”. Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły były też obcho-
dy 50-lecia jej istnienia, którym towarzyszył Zjazd Absolwentów. W grudniu 2013 roku odbyło się 
spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego 
w Rudniku nad Sanem, a w styczniu 2014 roku otworzono Rok Jubileuszowy obchodów 70-lecia 
powstania szkoły.

Od pierwszych lat istnienia Liceum prowadziło bardzo ożywioną działalność pozalekcyjną. Już 
w 1944 roku powstały pierwsze drużyny harcerskie. Wtedy też powstał pierwszy chór. Potrzeby 

Budynek dawnej koszykarni po kapitalnym remoncie zamieniony 
na Gimnazjum i Liceum oddany do użytku w 1950 r. 
( fot. arch. LO w Rudniku nad Sanem)

Obecny budynek Liceum 
(fot. arch. LO w Rudniku nad Sanem)



147

Mieszkańcy i kultura powiatu

kulturalne młodzieży zaspokajał również zespół taneczny. W roku szkolnym 1975/76 wielkim za-
interesowaniem cieszył się zespół akrobatyczno - gimnastyczny pod przewodnictwem Ewy Bo-
ryczko. 

Później powstały dwie drużyny strzeleckie. Uczniowie chętnie brali udział w rozgrywkach sza-
chowych. Prowadzona była działalność turystyczna, poprzez wycieczki krajoznawcze oraz kolonie 
letnie w Rabce-Zarytem oraz w Poroninie. Trasa wypraw szkolnych biegła najczęściej do Kra-
kowa, Oświęcimia, Ojcowa, Wieliczki, Bieszczad, Zakopanego, Rożnowa, Wrocławia, Warszawy, 
Łańcuta, Nałęczowa, Zamościa, Sandomierza, Przemyśla oraz miejsc pamięci narodowej. Szko-
ła rozwijała również działalność teatralną, głównie poprzez Szkolne Koło Teatralne. Sposobem 
na rozbudzenie wśród młodzieży pasji teatrem były też cykliczne spotkania szkolne z artystami, 
aktorami, wyjazdy do teatrów i okolicznych domów kultury na spektakle wystawiane przez arty-
stów z Krakowa, Lublina, Tarnowa i Rzeszowa oraz innowacja teatralna, wprowadzona w roku 
szk. 2010/2011. Możliwość rozwoju zainteresowań uczniów dała też redagowana od roku 1992 
gazetka „TCT” (Tego Ci Trzeba) – niezależne pismo uczniów, które było wielokrotnie nagradzane 
w konkursach regionalnych i ogólnopolskich. Powstał Klub Fotoreporterów i Dziennikarzy.

W 2012 roku w wyniku porozumienia z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego 
powstał Międzyszkolny Klub Historyczno – Archeologiczny. 

Występ młodzieży działającej w Szkolnym Kole Teatralnym 
(fot. arch. LO w Rudniku nad Sanem)
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Zespół Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica 

Już w 1951 roku powstała w Jeżowem pierwsza szkoła na poziomie podstawowym. Była 
to dwuletnia Zasadnicza Szkoła Metalowa. Jednakże dopiero w roku 1959 powstała dwuletnia 

Szkoła Przysposobienia Zawodowego o kierunku włókienniczo - odzieżowym, już w roku 1961 
przemianowana na trzyletnią Zasadniczą Szkołę Odzieżową. W roku 1993 Kuratorium Oświaty 
w Tarnobrzegu wyraziło zgodę na powołanie Liceum Ogólnokształcącego w Jeżowem, dla po-
trzeb którego miał zostać zaadoptowany budynek dawnego pawilonu handlowego. Jednak 
ze względu na brak środków na dokonanie pełnej adaptacji, Liceum Ogólnokształcące i zarazem 
Zespół Szkół w Jeżowem zaistniały z początkiem roku szkolnego 1994/1995. Przez pierwsze mie-
siące nauka odbywała się jeszcze w pomieszczeniach przy Szkole Podstawowej w Jeżowem-Cen-
trum, gdzie dotąd funkcjonowała Zasadnicza Szkoła Odzieżowa. 26 listopada 1994 roku Zespół 
Szkół już kształcił na nowej bazie, jedynie warsztaty Zasadniczej Szkoły Odzieżowej jeszcze przez 
kilka lat zostały w poprzednim miejscu. Dzięki staraniom ówczesnego dyrektora szkoły Tadeusza 
Błażejczaka wkrótce przystosowano kolejne wykupione pomieszczenia po pawilonie handlowym, 
by pełen Zespół szkolny mógł funkcjonować w jednym budynku. W roku szkolnym 1999/2000 uru-
chomiono Technikum Odzieżowe na podbudowie programowej zasadniczej szkoły odzieżowej. 
Na krótki czas zaistniało tu czteroletnie Technikum oraz trzyletnie Liceum Profilowane, które nie-
jako kontynuowały tradycje kształcenia na profilu odzieżowym. Ostatecznie jednak drugą szkołą 
tworzącą jeżowski Zespół Szkół zostało Technikum kształcące w zawodzie: technik budownictwa. 
Rok 2009 przyniósł oddanie do użytku – po wielu latach prac i starań o środki – sali gimnastycznej. 
Szkoła oferuje także wiele różnych form zajęć pozalekcyjnych, w tym warsztatów dziennikarskich, 
literackich, recytatorskich, sportowych czy informatycznych. Spore sukcesy odnoszą od kilku lat 
uczniowie Liceum Ogólnokształcącego, zwłaszcza klas o profilu humanistyczno - dziennikarskim. 
Ogólnopolskie osiągnięcia gazetki szkolnej „Post Scriptum”, a także indywidualne sukcesy dzien-
nikarskie i literackie pozwoliły szkole zdobyć liczne nagrody i wyróżnienia. 

Budynek Szkoły w Jeżowem 
(fot. arch. ZS w Jeżowem)
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Uczniowie prezentujący różne profile szkoły 
(fot. arch. ZS w Jeżowem)

Redakcja szkolnej gazetki „Post Scriptum” 
(fot. arch. ZS w Jeżowem)
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Zakończenie roku w ZS w Jeżowem 
(fot. arch. ZS w Jeżowem)

Bal Studniówkowy w ZS w Jeżowem 
(fot. arch. ZS w Jeżowem)
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Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem

Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem to miejska szkoła 
w powiecie niżańskim funkcjonująca nieprzerwanie od 1908 r., która wykształciła  tysiące 

fachowców w branżach mechanicznych i drzewnych. Historia rudnickiej szkoły jest trwale wpi-
sana w dzieje samego miasta. Budynek, w którym znajduje się obecnie Zespół Szkół został wznie-
siony w roku 1908. To najstarsza szkoła średnia w powiecie niżańskim, jedna z najstarszych w Pol-
sce południowo-wschodniej, kształcąca w różnych zawodach i istniejąca nieprzerwanie do dzisiaj 
w tym samym budynku szkolnym. Według danych pochodzących z Archiwum Rady Szkolnej 
Okręgowej w Nisku, 30 lutego 1908 roku otwarto uroczyście Męskie Seminarium nauczycielskie 
w Rudniku, tymczasowo ulokowane w starej plebani. Otworzono również prywatne Seminarium 
Żeńskie. Równolegle działała Szkoła Zawodowa Dokształcająca, która uczyła takich zawodów jak 
bednarz, stolarz, czy koszykarz. Później wprowadzono zawody metalowe. W 1932 roku ze Lwowa 
została przeniesiona do Rudnika Zawodowa Szkoła Koszykarska. Od 1935 roku istniała Państwowa 
Szkoła Przemysłu Drzewnego, przed samą wojną Państwowa Szkoła Stolarska. Podczas okupacji 

w Rudniku istniały Państwo-
we Szkoły Rzemieślnicze. 
Po wojnie zmieniały się na-
zwy szkół, ale cały czas do-
minowały w nich kierun-
ki mechaniczne i drzewne.
 W szkole zachowało się mnó-
stwo historycznych pamiątek 
m.in. sztandar seminarium 
z 1925 roku (z gwoździami 
wielu osobistości, np. gen. 
Władysława Sikorskiego – pa-
trona szkoły od 1990 roku, czy 
gen. Józefa Hellera), sztandar 
szkoły z 1939 (ówczesnych 
Państwowych Szkół Rzemieśl-
niczych) i tablica pamiątkowa 
z 1925 roku upamiętniająca 
uczniów poległych w walkach 

o niepodległość Polski. Wielu z nich poniosło śmierć w wojnie polsko - sowieckiej w 1920 roku. 
Bardzo bogate jest archiwum szkoły. Można tam znaleźć listy uczniów i dzienniki od początku 
jej istnienia. Odpisy dyplomów zawodowych, aktów urodzenia (nawet z początków wieku XX) 
czy dokumentację pedagogiczną. Do najciekawszych należą dzienniki lekcyjne z czasów II wojny 
światowej. 

Obecnie Zespół Szkół jest ośrodkiem Egzaminacyjnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 
w Krakowie w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, technik-mechanik, technik tech-
nologii drewna.

W roku 2014 w Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem funkcjo-
nują następujące szkoły:

Technikum Mechaniczne
- technik mechanik

Budynek Szkoły 
(fot. arch. ZS w Rudniku nad Sanem)
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- technik pojazdów samochodowych     
Technikum Przemysłu Drzewnego
- technik technologii drewna
Technikum Handlowe
- technik handlowiec
Technikum Uzupełniające dla Dorosłych
Liceum Ogólnokształcące  dla Dorosłych   

Kwalifikacyjne kursy zawodowe między innymi w zawodach:
- stolarz 
- operator obrabiarek
- mechanik samochodowy
- handlowiec

Szkoła posiada:
- trzy pracownie komputerowe z dostępem do internetu,
- sale gimnastyczną, boisko sportowe,
- 13 sal lekcyjnych dobrze wyposażonych w pomoce naukowe,
- bibliotekę i centrum multimedialne ze stanowiskami komputerowymi połączonymi interne-

tem z wolnym dostępem dla młodzieży,
- własne dobrze wyposażone warsztaty metalowe i drzewne (14 pracowni),

Szkoła zatrudnia: 27 nauczycieli

Szkoła posiada certyfikat ISO według normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie zarządzania 
szkołą i kształcenia teoretycznego, zawodowego i wychowania uczniów w szkole ponadgimna-
zjalnej

Swoim uczniom Zespół Szkół gwarantuje:
-   odbywanie zajęć praktycznych we własnych warsztatach szkolnych,
- organizację praktyk klas technikum w POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. w Rudniku nad Sanem 

oraz w nowoczesnych zakładach stolarskich.

Zajęcia praktyczne uczniów 
(fot. arch. ZS w Rudniku nad Sanem)

Mikołajki szkolne 
(fot. arch. ZS w Rudniku nad Sanem)
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Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku

To jedno z najlepszych techników na Podkarpaciu, według ogólnopolskiego rankingu 
Rzeczpospolitej i Perspektyw RCEZ w Nisku zajęło 1 miejsce w 2013 roku, 5 miejsce w 2012 

roku oraz 1 i 2 miejsce w roku 2011. To szkoła z tradycją w kształceniu w zawodach elektrycz-
nych, elektronicznych i informatycznych. Historia Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej 
w Nisku to w zasadzie historia szkół zawodowych, które poprzedziły powstanie Zasadniczej Szko-
ły Elektrycznej w roku 1950, dzieje Zasadniczej Szkoły Elektrycznej i technikum Elektrycznego 
oraz informacje o szkołach, które tworzyły powołany w 1975 roku Zespół Szkół Elektrycznych. 

Już w roku 1928 założono w Nisku Szko-
łę Zawodową Dokształcającą. W czasie dzia-
łań wojennych oraz w pierwszym roku oku-
pacji szkoła nie funkcjonowała. Wznowienie 
działalności nastąpiło jesienią 1940 roku pod 
nazwą Polskiej Rzemieślniczo – Kupieckiej 
Szkoły Zawodowej i jej działalność przetrwa-
ła do sierpnia 1944, kształcąc rzemieślników 
i kupców. W 1944 roku przemianowano ją na 
3 letnią Publiczną Szkołę Dokształcającą, a na-
stępnie w Publiczną Średnią Szkołę Zawodo-
wą. Z dniem 3 września 1946 roku powstała, 
w wyniku zmiany Publicznej Dokształcającej 
szkoły Zawodowej, Publiczna Średnia Szkoła 
Zawodowa, istniała do 30 czerwca 1952 roku. 
Z dniem 1 września 1950 roku decyzją Central-
nego Urzędu Szkolenia Zawodowego została powołana Państwowa Zasadnicza Szkoła Elektrycz-
na w Nisku o dwuletnim okresie nauczania. W roku 1958, zostało utworzone 5-letnie Techni-
kum Elektryczne dla Pracujących. Ten typ szkoły funkcjonował do 1968 roku. Ponownie szkoła ta 
została otwarta w roku 1975 i przetrwała do 1980 roku. Technikum Elektryczne dla Pracujących 
wraz z Zasadniczą Szkołą Elektryczną tworzyły jedną placówkę oświatową. Szkoła zmieniła nazwę 
na Zasadnicza Szkoła i Technikum Elektryczne w Nisku. Technikum Elektryczne na podbudo-
wie Zasadniczej Szkoły Elektrycznej istnieje od roku 1968. Do Technikum przyjmowano uczniów, 
którzy pomyślnie ukończyli Zasadniczą Szkołę Elektryczną i zdali egzamin wstępny. W roku 1964 
w Technikum Elektrycznym dla pracujących otwarto klasę na podbudowie Zasadniczej Szko-
ły Elektrycznej, a w 1965 roku powstała Państwowa Szkoła Techniczna – PST. 2 września 1967 
roku odbyło się uroczyste oddanie nowego budynku szkoły przy ul. Sandomierskiej w Nisku. 
Rok później, w 1968 roku otwarto też Technikum Elektryczne na podbudowie szkoły zawodowej, 
a w 1970, po rozwiązaniu Państwowej Szkoły Technicznej zostało powołane Policealne Studium 
Zawodowe, które funkcjonowało do 1990 roku. W latach 1972-1987 funkcjonowało 4-letnie Li-
ceum Zawodowe, kształcące wykwalifikowanych robotników z możliwością zdawania egzaminu 
dojrzałości. Natomiast w latach 1972-1991 istniała Zasadnicza Szkoła Zawodowa o 3-letnim cyklu 
nauczania. Ponadto w latach 1976-1978 funkcjonowało wieczorowe Średnie Studium Zawodowe 
o specjalności - przetwórstwo mięsa. Uchwałą Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 28 września 2001 
roku, dokonano zmiany nazwy na Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. Szkoła 
postawiła sobie za cel kształcenie młodzieży w nowoczesnych i poszukiwanych na rynku pracy 
kierunkach. Historyczny zapis wygląda następująco:

(fot. arch. RCEZ w Nisku)
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1. Szkoła Zawodowo Dokształcająca 1928-1939
2. Polska Publiczna Rzemieślniczo-Kupiecka Szkoła Zawodowa-PPRz-KSZ  1940-1944
3. Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa - PSDZ 1944-1946
4. Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa - PŚSZ 1946-1952
5. Zasadnicza Szkoła Elektryczna - ZSE 1950- nadal
6. Technikum Elektryczne dla Pracujących - TEdP i TEdPpZ 1958-1968 oraz  1975-1980
7. Technikum Elektryczne - TE 1959-nadal
8. Technikum Elektryczne po Zasadniczej Szkole Elektrycznej - TEpZ 1968-nadal
9. Państwowa Szkoła Techniczna - PST 1965-1970
10. Policealne Studium Zawodowe - PSZ 1970-1990
11. Liceum Zawodowe - LZ 1972-1987
12. Zasadnicza Szkoła Zawodowa - ZSZ 1972-1991
13. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej - RCEZ 2001-nadal

Uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej biorą udział w wielu olimpiadach, 
konkursach, programach i projektach edukacyjnych. Szkoła trzykrotnie była gospodarzem-orga-
nizatorem Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej w latach 1981, 1993 i 2003.

Dzięki swojej wszechstronnej działalności edukacyjnej szkoła uzyskała liczne tytuły przyznawa-
ne przez instytucje zewnętrzne: Szkoła Promująca Zdrowie, Szkoła Odkrywców Talentów, Szkoła 
na Medal, Szkoła Przyjazna Utalentowanym Uczniom, Szkoła Dialogu, Złota Szkoła 2013 dla tech-
nikum Informatycznego w XV Jubileuszowym Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2013.

Szkoła uczestniczy w projekcie „Podkarpacie stawia na zawodowców” współfinansowanym 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku 2013 szkoła rozpoczęła realizację pro-
jektu mobilności IVT „Mobilny uczeń - dobry pracownik” w ramach programu „Uczenie się przez 
całe życie” - Leonardo da Vinci współfinansowanego przez Komisję Europejską.  Szkoła nawiązała 
i prowadzi współpracę z zakładami pracy, które funkcjonują na lokalnym rynku, a część z nich to 
firmy o zasięgu europejskim.

(fot. arch. RCEZ w Nisku)
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Jedna z pracowni RCEZ w Nisku
(fot. arch. RCEZ w Nisku)

Uczniowie oddający krew w ramach akcji „Twoja krew moje życie” 
(fot. arch. RCEZ w Nisku)
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaw-
czy  to jedyna placówka tego typu na te-

renie powiatu niżańskiego. Przeznaczona jest 
dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyj-
nymi, w tym z niepełnosprawnością intelektu-
alną, ruchową, sprzężoną i autyzmem. Historia 
tej placówki rozpoczyna się w 1962 roku.  Z ini-
cjatywy Stanisławy Madej powstał Państwowy 
Zakład Wychowawczy, którego bazę stanowiły 
dwa budynki po Szkole Podstawowej przy uli-
cy Mickiewicza 41 w Rudniku. Powstająca pla-
cówka opiekuńczo - wychowawcza przezna-
czona była dla dzieci upośledzonych umysłowo 
w wieku od 9 do 16 lat. W skład Państwowego 
Zakładu Wychowawczego wchodziły: szkoła podstawowa specjalna z klasami od I- IV oraz inter-
nat. Do placówki przyjmowano dzieci z terenu całego województwa rzeszowskiego na podstawie 
skierowań wydanych przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie. Głównym celem placów-
ki było przygotowanie dzieci upośledzonych umysłowo do uczestniczenia w życiu społecznym 
i kulturalnym oraz do pracy zgodnie z ich możliwościami psychofizycznymi.

 W 1984 roku za zgodą dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Ignacego Wojnarowskiego prze-
niesiono szkołę podstawową specjalną do wyremontowanego budynku internatu Liceum Ogól-
nokształcącego w Rudniku. W 1984 roku nastąpiła zmiana nazwy placówki na Specjalny Ośrodek 
Szkolno – Wychowawczy (SOSW).

Zajęcia praktyczne wychowanków SOSW w Rudniku nad Sanem 
(fot. arch. SOSW w Rudniku nad Sanem)

Wychowankowie SOSW 
(fot. arch. SOSW w Rudniku nad Sanem)
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Aktualnie Ośrodek zapewnia kompleksową edukację, rehabilitację, terapię, opiekę dzieciom 
i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym: z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim, a także autyzmem i ze sprzężonymi 
niepełnosprawnościami. Zapewnia dzieciom możliwość płynnego przejścia przez wszystkie etapy 
edukacyjne poprzez objęcie ich całodobową opieką, wczesne wspomaganie rozwoju i kształcenie 
w oddziałach przedszkolnych, oddziałach rewalidacyjno – wychowawczych, Szkole Podstawowej 
nr 4 Specjalnej, Gimnazjum nr 2 Specjalnym oraz Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem od zawsze jest miejscem, 
w którym każdy uczeń ma szansę osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości.

Rozwój dziecka jest procesem bar-
dzo złożonym, dlatego obok trady-
cyjnego toku lekcyjnego uczniowie 
SOSW uczestniczą w różnorodnych 
zajęciach terapeutycznych. Wspo-
magają one rozwój dzieci przez pracę 
indywidualną, dobór odpowiednich 
metod, środków i form pracy, spe-
cjalistyczną diagnozę. Są to zajęcia 
z zakresu: poprawy wad wymowy, 
muzykoterapii i plastykoterapii, gim-
nastyki korekcyjno – kompensacyjnej, 
terapii pedagogicznej (zajęcia dydak-
tyczno - wyrównawcze, korekcyjno – 
kompensacyjne), rehabilitacji rucho-
wej, opieki i terapii psychologicznej, 
hydroterapii, integracji sensorycznej, 
alternatywnych metod komunika-

cji, biofeedback. Uczniowie dodatkowo mogą realizować i poszerzać swoje zainteresowania na 
zajęciach koła sportowego, rytmiczno – tanecznego, plastycznego, czytelniczo – recytatorskie-
go, teatralnego, komputerowego, techniczno- fotograficznego, przyrodniczego, a także działając 
w organizacjach ZHP, PCK, SU, Olimpiady Specjalne – Polska. Tak różnorodne zajęcia pełniące 
rolę rewalidacyjną wpływają na właściwy, wszechstronny rozwój osobowości dzieci.

 Dodatkowym walorem placówki jest specjalistyczne wyposażenie w sprzęt dydaktyczny 
do pracowni przedmiotowych, a także do klas: kosmetycznej, krawieckiej, technicznej i gospodar-
stwa domowego oraz do sal przeznaczonych do rewalidacji  i rehabilitacji. Zlikwidowane zostały 
także bariery architektoniczne, co umożliwia uczniom swobodne przemieszczanie się po obiek-
tach szkolnych, a dla najmłodszych urządzono plac zabaw. Ośrodek jest corocznym organizato-
rem szeregu imprez integracyjnych, środowiskowych i sportowych np. spotkań „Baw się z nami”, 
w których udział biorą policjanci z Komendy Policji Powiatowej w Nisku, nauczyciele Gminy 
i Miasta Rudnik nad Sanem oraz strażacy z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nisku, 
Księża Diecezji Sandomierskiej i żołnierze odbywający służbę w Jednostce Wojskowej w Nisku; 
„Do zabawy zapraszamy”- podczas której wspólnie bawią się uczniowie naszej placówki i pozosta-
łych szkół; kiermasze ozdób świątecznych, zarówno bożonarodzeniowych, jak i wielkanocnych; 
Podkarpackiego Turnieju Halowej Piłki Nożnej – Olimpiady Specjalne; Podkarpackiego Turnieju 
Piłki Nożnej – Sprawni Razem.

Wychowankowie SOSW 
(fot. arch. SOSW w Rudniku nad Sanem)
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Występ wychowanków SOSW 
(fot. arch. SOSW w Rudniku nad Sanem)

Wychowankowie SOSW - Jasełka 2011 
(fot. arch. SOSW w Rudniku nad Sanem)
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Kosciół p.w. św. Onufrego w Dąbrówce
(fot. B. Pucko)

Dożynki Powiatu Niżańskiego - Zarzecze 2013
(fot. arch Starostwo Powiatowe w Nisku)

Kapliczka św. Jana Nepomucena i św. Floriana w Ulanowie
(fot. B. Pucko)

Jasełka
(fot. arch. GOKSTiR Jarcin)

Figura Chrystusa Króla w Ulanowie
(fot. B. Pucko)

Dzwonnica przy kościele w Dąbrówce
(fot. B. Pucko)
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Foldery promocyjne: 

Atrakcje turystyczne obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżań-
skiej”, praca zbiorowa – folder promocyjny.
Kultura lokalna i rękodzieł o artystyczne – folder promocyjny Lokalnej Grupy Działania Stowarzysze-
nie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.
Organizacje pozarządowe z terenu powiatu niżańskiego – folder promocyjny Stowarzyszenia  
„Niżańskie Centrum Rozwoju”.
Pamiętamy o tradycji. Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” – folder promocyjny Lokalnej Grupy  
Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” oraz Katolickiego Domu Kultury „ARKA”,  
wyd. Katolicki Dom Kultury „ARKA” Racławice. 
Produkty lokalne Ziemi Niżańskiej – folder promocyjny Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie 
„Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Wyd. SZTAFETA, Stalowa Wola 2008.
Produkty tradycyjne w powiecie niżańskim – folder promocyjny Lokalnej Grupy Działania Stowarzy-
szenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.
Walory naturalne powiatu niżańskiego – folder promocyjny Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie 
„Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.

Wykorzystano również materiały własne dostarczone przez gminy, szkoły i stowarzyszenia oraz infor-
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