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Galeria jednego zdjęcia 

Dwaj śmiałkowie na wieży kościelnej w Miejscu Piastowym

Paweł Klara: Krzyża trzyma się śp. 
Stanisław Płatek (bębnista), wiem to 
z jego opowieści. A na drabinie ponoć 
śp. Kazimierz Guzik.
Marek Guzik: Śp. wujek Kazimierz 
naprawił światełka na kopule pod krzy-
żem… były wykonane z kierunkowska-
zów od żuka :-), to pamiętam…
Beata Fus-Grzymkowska: Zgadza 
się, mój dziadek na samej górze stoi :-). 

Do babci przyszedł ks. Stawiarski 
i pyta: Gdzie jest pan Stanisław? Babcia 
odpowiedziała, że do księdza miał iść. 
Ksiądz na to, że go nie ma. Babcia powie-
działa, że w takim razie nie wiem, gdzie 
jest. Na to ksiądz się odwraca, pokazu-
je wieżę kościelną i mówi: Tam jest pan 
Stanisław. Babcia zamarła i powiedziała: 
A jak on spadnie... Ksiądz spokojnie: To 
będę się musiał z panią Helenką ożenić :-).

Historię tę opowiedziała moja mama 
Alina Fus (Płatek), która słyszała całą 
rozmowę z księdzem.

facebook/Miłośnicy Historii Miejsca Piastowego, 

fot. z archiwum Magdaleny Wilusz 
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Uczniowie i nauczyciele wyróżnieni

Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sportu na koniec roku szkolnego 
2018/2019 Gmina Miejsce Piastowe wyróżniła 18 uczniów, 11 nauczycieli, szkolną drużynę 
piłkarzy ręcznych oraz uczniów jednej z klas pierwszych. Najwyższe gminne odznaczenie, Me-
dal Markiewiczowski, otrzymała Weronika Szelc, uczennica Szkoły Podstawowej im. Tadeusza 
Kościuszki w Łężanach. Puchar Wójta Gminy Miejsce Piastowe dla najlepszej szkoły podstawo-
wej w tym roku trafił do Szkoły Podstawowej im. Benedykta Wierdaka w Głowience.

Uroczyste rozdanie nagród dla wyróż-
niających się uczniów oraz nauczycieli 
odbyło się 18 czerwca br. w Domu Lu-
dowym w Widaczu.

– Przede wszystkim chciałabym wam po-
gratulować. Napracowaliście się przez cały 
rok, zdobywaliście wiedzę i liczne trofea 
sportowe pod kierunkiem nauczycieli i tre-
nerów. Cieszy mnie, że otrzymujecie nagro-
dy w konkursach na poziomie wojewódzkim 
czy ogólnopolskim. Promujecie w ten spo-
sób swoją klasę, szkołę i naszą gminę, za co 
wam dziękuję. Szczególne podziękowania 
kieruję dla nauczycieli i dyrektorów – po-
wiedziała wójt Dorota Chilik, zazna-
czając, że w przyszłym roku regulamin 
przyznawania nagród będzie trochę 
zmieniony, a o przyznanych wyróżnie-
niach decydować będą także uczniowie. 

– Myślę, że powołamy młodzieżową radę 
złożoną z uczniów. Przyda mi się wasz głos, 

wasze opinie – dodała na koniec, życząc 
wszystkim bezpiecznych wakacji.

Wyróżnionym uczniom i nauczycie-
lom pogratulował także przewodniczą-
cy Rady Gminy Wiesław Habrat. – Te 
wyróżnienia kosztowały was wiele wysił-
ku, ale myślę, że jest to także wynik ciężkiej 
pracy nie tylko w tym roku, ale i w latach 
poprzednich – zaznaczył, a absolwentów 
uczulił, aby pamiętali, gdzie dorastali 
i kto ich uczył. – Pamiętajcie o swoich na-
uczycielach, którzy zaszczepili w was wolę 
pracy i chęć samodoskonalenia się. Chcę 
także pogratulować takich dzieci rodzi-
com, którzy dołożyli wszelkich starań, aby 
stworzyć im odpowiednie warunki do roz-
woju. Myślę, że wyróżnieni dzisiaj ucznio-
wie przyniosą chlubę naszej gminie także 
w przyszłości i jeszcze nieraz usłyszymy 
o ich osiągnięciach w powiecie, wojewódz-
twie, a nawet w Polsce.

Wyróżnieni otrzymali dyplomy, 
nagrody książkowe, a także gry edu-
kacyjne. Nagrody wręczali: wójt Gminy 
Dorota Chilik, zastępca wójta Magda-
lena Hec-Mrozek oraz przewodniczący 
Rady Gminy Wiesław Habrat. Osoby te 
wraz z Iwoną Pytel – przewodniczącą 
Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw 
Obywatelskich Rady Gminy, zasiada-
ły w komisji konkursowej, która podej-
mowała ostateczną decyzję o przyzna-
niu wyróżnień za promowanie gminy 
Miejsce Piastowe. Uczniów i nauczy-
cieli do wyróżnień typowali dyrekto-
rzy poszczególnych szkół.

Uroczystość w Widaczu uświetni-
ły występy: Katarzyny i Joanny Such, 
Adrianny Walaszczyk, Wiktorii Micek – 
solistek Studia Gama, działającego przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Miejscu 
Piastowym.
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WYRÓŻNIENI UCZNIOWIE:
Ze Szkoły Podstawowej w Miejscu 
Piastowym:

– Tomasz Stępkowicz – średnia ocen 
na świadectwie szkolnym 5,98 i wzoro-
we zachowanie. 100% punktów z mate-
matyki na egzaminie ósmoklasisty.

– Christian Rizzo – 100% punktów 
z języka angielskiego na poziomie pod-
stawowym na egzaminie gimnazjalnym, 
98% punktów na poziomie rozszerzo-
nym z języka angielskiego.

– Wiktoria Katan – 100% punktów 
z języka angielskiego na poziomie pod-
stawowym na egzaminie gimnazjalnym, 
98% punktów na poziomie rozszerzo-
nym z języka angielskiego.

Ze Szkoły Podstawowej w Głowience:
– Filip Jurczyk – laureat Konkursu 
Kuratoryjnego z Geografii, bardzo do-
bry wynik w Ogólnopolskim Konkursie 
Geograficznym „Geo-Planeta”, I miejsce 
w Podkarpackim Konkursie Turystycz-
nym z Wiedzy o Województwie Pod-
karpackim, I miejsce w Wojewódzkim 
Konkursie Wiedzy o Beskidzie Niskim, 
I miejsce w indywidualnym konkursie 
krajoznawczo-przyrodniczym podczas 
XLI Wojewódzkiego Zlotu Młodzie-
ży PTSM w Bieszczadach, I miejsce 
w drużynowym konkursie krajoznaw-
czo-przyrodniczym podczas XLI Wo-
jewódzkiego Zlotu Młodzieży PTSM 
w Bieszczadach. Laureat nagrody dla 
najzdolniejszej młodzieży Podkarpacia.

– Mateusz Jurczyk – osiągnięcia 
w konkursach pod patronatem Kurato-
rium Oświaty w Rzeszowie: II miejsce 
w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy 
,,O Bieszczadach wiem prawie wszyst-
ko”, II miejsce w Wojewódzkim Konkur-
sie Wiedzy o Beskidzie Niskim, I miejsce 
w indywidualnym konkursie krajoznaw-
czo-przyrodniczym podczas XLI Wo-
jewódzkiego Zlotu Młodzieży PTSM 
w Bieszczadach, II miejsce w drużyno-
wym konkursie krajoznawczo-przyrod-
niczym podczas XLI Wojewódzkiego 
Zlotu Młodzieży PTSM w Bieszczadach.

– Jakub Jurasz – osiągnięcia w kon-
kursach pod patronatem Kuratorium 
Oświaty w Rzeszowie: I miejsce w Wo-
jewódzkim Konkursie Wiedzy ,,O Biesz-
czadach wiem prawie wszystko”, I miej-
sce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy 
o Beskidzie Niskim, I miejsce w indywi-
dualnym konkursie krajoznawczo-przy-

rodniczym podczas XLI Wojewódzkiego 
Zlotu Młodzieży PTSM w Bieszczadach, 
I miejsce w drużynowym konkursie 
krajoznawczo-przyrodniczym podczas 
XLI Wojewódzkiego Zlotu Młodzieży 
PTSM w Bieszczadach, wyróżnienie 
w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przy-
rodniczych „Świetlik” organizowanym 
przez Akademię Młodych Odkrywców, 
objętym patronatem Uniwersytetu Ja-
giellońskiego w Krakowie, wyróżnienie  
w Ogólnopolskim Konkursie Geogra-
ficznym „Geo-Planeta”.

Ze Szkoły Podstawowej w Łężanach:
– Uczniowie klasy I – wyróżnienie 
w IX edycji Ogólnopolskiego Konkur-
su „Planeta Energii” dla zespołu klasy. 
Uczniowie klasy I w ramach konkur-
sowego projektu zrealizowali wiele za-
dań, m.in. brali udział: w Ogólnopol-
skiej Proekologicznej Akcji Edukacyjnej 

„SegregujeMy”, zajęciach otwartych 
z ósmoklasistami i dziećmi z oddziałów 
przedszkolnych, wycieczce do Oddziału 
Energetyki Cieplnej MPGK w Krośnie 
i Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, 
zajęciach otwartych dla rodziców, za-
jęciach „Uczymy się ratować  innych”. 
Dzieci w ramach konkursu wykonały 
lapbooki, plakaty, ulotki, zawieszki. 
Do realizacji projektu włączyli się tak-
że strażacy z OSP Łężany, pracownicy 
Karpackich Parków Krajobrazowych 
w Dukli, uczniowie klasy VIII i nauczy-
ciel świetlicy.

– Marlena Polak – średnia ocen na 
świadectwie szkolnym 5,5 i wzorowe 
zachowanie.

Ze Szkoły Podstawowej w Rogach:
– Szkolna drużyna piłkarzy ręcznych 
(Bartosz Jurczak, Kacper Rygiel, 
Rafał Łoś, Igor Pachana, Maksy-
milian Chilik, Hubert Uliasz, Ma-
teusz Kandefer, Patryk Knap, Ma-
teusz Knap, Miłosz Zajdel, Wiktor 
Czekaj) – IV miejsce w finale Woje-
wódzkich Igrzysk Dzieci SZS w piłce 
ręcznej chłopców (Bircza), I miejsce 
w półfinale Wojewódzkich Igrzysk 
Dzieci SZS w piłce ręcznej chłopców 
(Strzyżów), I miejsce w ćwierćfinale 
Wojewódzkich Igrzysk Dzieci SZS w pił-
ce ręcznej chłopców (Krosno), I miejsce 
w Powiatowych Igrzyskach Dzieci SZS 
w piłce ręcznej chłopców (Rogi), I miej-

sce w Gminnych Igrzyskach Dzieci SZS 
w piłce ręcznej chłopców (Rogi).

– Jakub Urbanik – średnia ocen 5,44; 
wzorowe zachowanie.

Ze Szkoły Podstawowej  
w Targowiskach: 

– Oleksandr Małomużew – uzyskał 
tytuł laureata za zajęcie 14. miejsca na 
poziomie 2. w Ogólnopolskiej Olimpia-
dzie Zadań Logicznych.

Ze Szkoły Podstawowej  
we Wrocance: 

– Bernadeta Janina Kucharska – 
laureatka Ogólnopolskiego Konkursu 
Historycznego „Arsenał Pamięci”, bie-
rze czynny udział jako wolontariuszka, 
a także od pierwszej klasy szkoły pod-
stawowej jest wyróżniana za wzorowe 
zachowanie i wzorowe wyniki w nauce.

Ze Szkoły Podstawowej w Zalesiu:
– Maciej Kmąk – średnia ocen 5,67, 
100% punktów z egzaminu z matema-
tyki, wzorowe zachowanie.

– Jakub Jastrząb – średnia z ocen: 
5,50, wzorowe zachowanie.

Ze Społecznego Gimnazjum  
w Rogach:

– Bartłomiej Kucharski – średnia 
ocen 5,44, wzorowe zachowanie.

– Wiktor Łacek – finalista Kuratoryj-
nego Konkursu z Chemii, finalista Pod-
karpackiego Gimnazjalnego Konkursu 
Chemicznego, wzorowe zachowanie.

Ze Społecznego Gimnazjum  
w Targowiskach:

– Anna Winiarska – średnia ocen 5,41, 
zdobyła wyróżnienie w I Wojewódzkim 
Konkursie Literackim: „Wolność jest 
w nas. Ku pamięci żołnierzy wyklętych”, 
pod patronatem Podkarpackiego Kura-
tora Oświaty.

– Igor Ziemiański – 40 punktów (mak-
symalny wynik) z języka angielskiego 
na poziomie podstawowym na egzami-
nie gimnazjalnym.

Z Michalickiego Gimnazjum  
w Miejscu Piastowym:

– Oliwia Turek – średnia ocen 5,90, 
wzorowe zachowanie

– Jaromir Rymar – średnia ocen 5,90, 
wzorowe zachowanie.
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WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE:
su z chemii organizowanego przez Pod-
karpackiego Kuratora Oświaty. Uczen-
nice uzyskały tytuły finalistek.

– Lucyna Szubrycht (SP w Łężanach) – 
przygotowywała uczniów do konkursów 
plastycznych, w których osiągnęli nastę-
pujące sukcesy: I i III miejsce w IV Woje-
wódzkim Konkursie „Moje wakacyjne 
spotkanie z przyrodą: Małe jest piękne 

– przyroda pod lupą”. Dwie uczennice na-
grodzone w Międzynarodowym Konkur-
sie Plastyki Dzieci i Młodzieży Pogranicza 
pt. „Kredki”. Jedna uczennica nagrodzo-
na w Ogólnopolskim Konkursie Plastycz-
nym pt. „Święci i błogosławieni karmelu”.

– Agata Paczosa (SP w Łężanach) – re-
alizowała z uczniami klasy I wiele zadań 
w ramach Ogólnopolskiego Konkursu 

„Planeta Energii”, w którym uczniowie 
zdobyli wyróżnienie.

– Wiesław Habrat (SP w Rogach) – na-
uczyciel wychowania fizycznego z wie-
loletnim doświadczeniem, wzorowo 
wywiązujący się ze swoich obowiązków, 
opiekun i trener drużyny piłki ręcz-
nej, która osiągnęła wysokie wyniki na 
szczeblu rozgrywek wojewódzkich.

– Danuta Moszczyńska (SP w Tar-
gowiskach) – opiekun szkolnego koła 
wolontariatu. Prowadzone z sukcesem 
akcje charytatywne w roku szkolnym 
2018/2019 to: udział w akcji charyta-
tywnej Fundacji na Rzecz Osób Niewi-
domych i Niepełnosprawnych „Pomóż 
i ty” z Gdyni – przekazanie środków fi-
nansowych w kwocie 402 zł na zakup 
specjalistycznego sprzętu rehabilita-
cyjnego dla podopiecznego tej fundacji 

– Elżbieta Kandefer (SP w Miejscu 
Piastowym) – na egzaminie gimnazjal-
nym z języka angielskiego na poziomie 
podstawowym dwóch jej uczniów uzy-
skało 100% punktów, kolejnych dwóch 

– 98% punktów, a jeden uczeń – 95% 
punktów. Na poziomie rozszerzonym 
z języka angielskiego dwóch jej uczniów 
uzyskało 98% punktów, a jeden uczeń 
95% punktów.

– Iwona Topolska (SP w Głowience) – 
opiekun laureata konkursu geograficz-
nego, jej uczniowie osiągnęli bardzo 
dobre wyniki oraz wyróżnienia w Ogól-
nopolskim Konkursie Geograficznym 

„Geo-Planeta” oraz Świetlik.
– Edyta Mercik (SP w Głowience) – or-
ganizacja Festiwalu Tańca Przedszkol-
nego (opracowanie regulaminu, po-
zyskanie sponsorów, przygotowanie 
dekoracji, dyplomów, nagród, prowa-
dzenie), wzorowe wywiązywanie się 
z obowiązków nauczyciela przedszkola, 
bardzo dobra współpraca z rodzicami 
dzieci przedszkolnych, opracowanie 
programu dotyczącego adaptacji dziec-
ka w przedszkolu „Aby było łatwiej”, 
samodzielne przygotowanie dekoracji 
oraz pomocy do zajęć dydaktycznych, 
zorganizowanie uroczystości pasowa-
nia na przedszkolaka oraz Dnia Matki, 
ścisła współpraca z poradnią psycholo-
giczno-pedagogiczną oraz nauczycielem 
logopedą w celu rozwiązywania zauwa-
żonych problemów i dysfunkcji dzieci.

– Katarzyna Juszczyk (SP w Łęża-
nach) – nauczycielka przygotowała dwie 
uczennice do przedmiotowego konkur-

(uczniowie zakupili 201 cegiełek, każ-
da po 2 zł). Koło otrzymało status Me-
cenasa Fundacji „Pomóż i ty”. W dniu  
1 listopada kwesta na cmentarzu w Tar-
gowiskach, której celem było zebranie 
środków finansowych na renowację sta-
rych, zabytkowych nagrobków, organi-
zowana przez Towarzystwo Miłośników 
Wsi Rogi. W październiku i listopadzie 
zbiórka karmy i innych rzeczy dla psów 
i kotów, wspierająca Krośnieńskie Przy-
tulisko dla Zwierząt. Otrzymano podzię-
kowanie i wykonany w drewnie świą-
teczny obrazek, na którym nad małym 
Jezuskiem czuwają zwierzęta, nasi „mali 
bracia”. Pomoc dla krośnieńskiego hospi-
cjum przez przekazanie 20 grudnia wie-
lu kompletów pościeli, środków czysto-
ści i środków opatrunkowych. Wszystkie 
zebrane rzeczy zostały przewiezione 
samochodem do hospicjum z przedsta-
wicielkami wolontariatu z klas VI i VII. 
Zbiórka plastikowych nakrętek dla nie-
pełnosprawnych dzieci na zakup sprzę-
tu rehabilitacyjnego. Udział w akcji „Pola 
nadziei” na rzecz krośnieńskiego hospi-
cjum. Udział w akcji „Góra Grosza” orga-
nizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. 
Zbiórka bajek, puzzli, zabawek do świetli-
cy szpitalnej przy szpitalu im. św. Jana 
Pawła II w Krośnie. Udział w kampanii 

„Kilometry dobra 2019” organizowanej 
przez Fundację Wielkie Serce dla Dzieci. 
Zbiórka pluszaków dla dzieci przebywa-
jących na oddziale szpitalnym w szpitalu 
im. św. Jana Pawła II w Krośnie

– Magdalena Wilusz (filia Szkoły Pod-
stawowej w Targowiskach z siedzibą 
w Widaczu) – pomysłodawca i organi-
zator wielu szkolnych i środowiskowych 
imprez, m.in. Gminny Przegląd Piosen-
ki Ludowej „Na ludową nutę”. Z powo-
dzeniem realizowała szereg inicjatyw 
edukacyjnych oraz projektów szkolnych.

– Monika Michalczyk (SP we Wrocan-
ce) – przygotowywała Bernadetę Ku-
charską do Ogólnopolskiego Konkur-
su Historycznego „Arsenał Pamięci”. 
Uczennica została laureatką tego kon-
kursu. Ponadto brała aktywny udział 
w życiu szkoły. Będąc opiekunem Sa-
morządu Uczniowskiego aktywizowała 
uczniów do podejmowania szeregu akcji, 
m.in. nadzorowała akcje: „Góra Grosza”, 

„Pola nadziei”, „Misie Ratownisie”. Zało-
żyła w szkole Koło Wolontariatu, dzięki 
któremu jego członkowie adoptowali na 
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odległość Clucharda Armond’a, 13-let-
niego chłopca, mieszkającego z rodzi-
cami w wiosce Djouth, w Kamerunie. 
Ma siedmioro rodzeństwa, a jego ro-
dzina utrzymuje się z uprawy kawałka 
pola. Dzięki działaniom nauczycielki 
chłopiec co miesiąc dostaje od szkol-
nego Koła Wolontariatu pieniądze na 
edukację. Jako wychowawca klas V i VI 
współorganizowała uroczystości szkol-
ne i pozaszkolne, wycieczki, rajdy oraz 
nocowanie w szkole.

– Anna Prajzner (Społeczne Gimna-
zjum w Rogach) – nauczycielka chemii, 
przygotowywała do konkursów z chemii 
ucznia Wiktora Łacka – finalistę Kura-
toryjnego Konkursu z Chemii oraz Pod-
karpackiego Konkursu Chemicznego.

Medal Markiewiczowski (statuetkę au-
torstwa Andrzeja Samborowskiego-Zaj-
dla z Głowienki) otrzymała Weronika 
Szelc, uczennica Szkoły Podstawowej 
w Łężanach, finalistka konkursu przed-
miotowego z chemii, organizowanego 
przez Podkarpackiego Kuratora Oświa-
ty. Uczennica uzyskała maksymalną licz-
bę punktów na egzaminie ośmioklasisty 
z matematyki, a także średnią ocen 5,61 
na świadectwie szkolnym i wzorowe za-
chowanie. Aktywna wolontariuszka, 
a także harcerka 18. Drużyny Harcer-
skiej im. S. Czarnieckiego w Łężanach, 
z którą zajęła m.in. IV miejsce w Ogólno-
polskiej Akcji Ekologicznej „Florek”.

Puchar Przechodni Wójta Gminy Miej-
sce Piastowe w kategorii szkół podsta-
wowych otrzymała Szkoła Podsta-
wowa im. Benedykta Wierdaka 
w Głowience.

Do osiągnięć szkoły, między innymi, 
przyczynił się ubiegłoroczny zdobyw-
ca Medalu Markiewiczowskiego Filip 
Jurczyk, laureat konkursu kuratoryj-
nego z geografii, który w tym roku zna-
lazł się wśród najzdolniejszej młodzieży 
Podkarpacia, nagrodzonej przez Mar-
szałka Województwa Podkarpackiego.
Pierwsze, drugie i trzecie miejsca w licz-
nych wojewódzkich konkursach kra-

Krzysztof Roman (drugi z lewej) – dyrektor SP w Głowience z Pucharem Przechodnim wraz z wójt Dorotą 
Chilik, zastępcą wójta Magdaleną Hec-Mrozek, przewodniczącym Rady Gminy Wiesławem Habratem 
oraz prowadzącą uroczystość Izabelą Drobek

Nauczycielce Magdalenie Wilusz nagrodę wręcza wójt gminy Dorota Chilik

joznawczo-turystycznych, ekologicz-
nych, wiedzy o Bieszczadach, Beskidzie 
Niskim, PTSM i SSM dla szkoły zdoby-
li: Jakub Jurasz, Mateusz Jurczyk, 
Aleksander Pyter, Dawid Delimat, 
Natalia Niżnik, Amelia Biały, Lena 
Buczyńska, Patryk Szajna. Do kon-
kursów uczniów głównie przygotowy-
wała nauczycielka Mariola Tys. Szko-
ła osiągnęła również sukcesy sportowe, 
m.in. w Powiatowych Igrzyskach Dzieci 
w minipiłce siatkowej – II miejsce dla 
chłopców, a VI dla drużyny dziewcząt.

Tekst i fot. IP

Weronika Szelc – laureatka Medalu 
Markiewiczowskiego
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I ptaki, i ludzie przekazują sobie właściwe „ćwir, ćwir”, gdyż nie zostaliśmy stworzeni do 
samotności. Chcemy wiedzieć, że ktoś z nami dzieli smutek i radość.

Ćwir, ćwir

F E L I E T O N

S .  D A W I D A  R Y L L  C S S M A

– czyli okiem zakonnicy

Przyjaciółka wyjeżdżała na 
kilka dni i prosiła mnie o za-
opiekowanie się jej kanarkiem. 
Dbałam o niego sumiennie, 
ale kanarek albo niespokoj-
nie skakał po klatce, albo 
przeciwnie, siedział cichut-
ko, osowiały. Oczywiście, nie 
stał się sową, ale jakby zupeł-
nie zapomniał, co znaczy być 
kanarkiem i zachowywał się 
jak zwykły wróbel. Zamiast 
pięknych treli, wydobywał 
z siebie jedynie: ćwir, ćwir. 
Wieczorem, kiedy słońce 
już nie przypiekało, wynio-
słam klatkę z kanarkiem na 
balkon. Z ogrodu dolatywał 
śpiew ptaków. Dopiero wtedy 
mały śpiewak przypomniał 
sobie, na co go stać i dołączył 
do ptasiego koncertu.

– Puchatku? – Tak, Prosiacz-
ku? – A nic, chciałem się tylko 
upewnić, że jesteś... (Alan A. 
Milne). Spotykamy się, żyjemy 
obok siebie i ciągle potrzebuje-
my tego „halo!”, „co słychać?”. 
Językoznawcy mówią o fatycz-
nej funkcji języka, która służy 
do podtrzymania kontaktu. 
A przecież „kontakt” jest po coś 
więcej. I ptaki, i ludzie przeka-
zują sobie właściwe „ćwir, ćwir”, 
gdyż nie zostaliśmy stworzeni 
do samotności. Chcemy wie-
dzieć, że ktoś z nami dzieli 
smutek i radość, że jest przy 
nas w trudnych doświadcze-
niach i w chwilach sukcesu… 
Mieć pewność, że „jest” (!) przy 
mnie, dla mnie i wzajemnie, że 
potrzebuje mojej obecności, by 
odkryć swoją tożsamość, by 
być sobą. Może dlatego ludzie 
od wieków organizują różnego 
typu marsze, parady, orszaki… 
Radość wiary (procesje reli-
gijne), poczucie siły narodu 
(marsze w rocznice upamięt-

niające ważne dla ojczyzny wy-
darzenia), manifestacja bycia 
za kimś lub za czymś (marsze 
białe, czarne, tęczowe) itd., itd. 
Wszystkie jednakowo słuszne? 
Otóż nie! Historia uczy nas, że 
bywało różnie… Wiem dziś, 
czym zakończyły się marsze 
Hitlerjugend i jak zmuszano 
ludzi do radosnego święto-
wania 1 Maja… Propaganda 
jest głośna i choć ma krótkie 
nogi, potrafi narobić wiele 
szkód. „Troskę” o los człowie-
ka „uciemiężonego” rajskim 
szczęściem znamy z pierw-
szych rozdziałów Księgi Ro-
dzaju. Przykro, że człowiek 
nadal się na to nabiera. Naj-
perfidniej bowiem działa zło, gdy 
stroi się w szaty miłości i piękna, 
a przede wszystkim, gdy do wła-
snych celów używa tych, którzy 
są niewinni, wrażliwi i szukają-
cy tego, co dobre (T. Łysiak). Nie 
ma się co oszukiwać, bo gołym 
okiem widać, że pod hasłami 
równości, promuje się dziś ho-
moseksualizm, pornografię, 
wyuzdanie… Że piękne hasła 
broniące klimatu i przyrody są 
przykrywką do politycznych 
rozgrywek, do partyjnych wo-
jenek…

Należę do tych szczęśliw-
ców, którzy – nawet jeśli są 
sami – nigdy nie czują się sa-
motni, bo Ktoś bardzo ko-
chający nieustannie zapew-
nia o swojej bliskości i trosce. 
Robi to bez szumu, dyskretnie, 
a jednocześnie zaskakująco 
i wyraziście. Chwilami aż dech 
zapiera… Dostrzegam te gesty 
miłości nie tylko na płasz-
czyźnie wiary czy duchowych 
doznań, ale także w sferze do-
czesnych, codziennych spraw. 
Można by książkę o tym na-
pisać, ale wspomnę tylko 

dwa zdarzenia z ostatniego 
półrocza. Kieruję świetlicą 
dla dzieci z rodzin dysfunk-
cyjnych. Oprócz problemów 
wychowawczych, które trzeba 
nieustannie rozwiązywać, pro-
wadzenie tej placówki wiąże 
się z trudnościami bytowymi. 
W tym roku z uzyskanej dota-
cji nie udało się wygospodaro-
wać nawet złotówki na doży-
wianie dzieci. I wówczas, za 
pośrednictwem Caritas – bez 
jakiejkolwiek naszej interwen-
cji – przyszła pomoc z sieci 
handlowej Biedronka… I nasi 
wychowankowie nigdy dotąd 
nie mieli tak pożywnych po-
siłków, jak obecnie. Kiedy 
zaczął się sypać samochód, 
nieoczekiwanie dziewięćdzie-
sięcioletni ksiądz stwierdził, 
że jeśli planujemy jakąś in-
westycję, to on dofinansuje. 
Wspomniałam o aucie i – bez 
jakiejkolwiek mojej sugestii – 
otrzymałam dokładnie taką 
kwotę, jaką wcześniej zadekla-
rowałam się zapłacić. Po zaku-
pieniu używanego, ale spraw-
nego samochodu, pojawiły się 
wątpliwości, czy nie będzie 
z tego powodu jakiegoś zgor-
szenia – poprzednie auto na 
zewnątrz jeszcze nie wygląda-
ło najgorzej, tyle że strach było 
wybierać się nim w podróż, 
zwłaszcza z dziećmi. Kilka 
minut po tym, gdy samochód 
znalazł się na naszym podwór-
ku, wróciłam do swojego poko-
ju i – jak to mam w zwyczaju 

– otworzyłam Pismo św. leżące 
na biurku: A gdyby was kto py-
tał: Dlaczego odwiązujecie?, tak 
powiecie: Pan go potrzebuje (Łk 
19,31). Usiadłam z wrażenia.

Z powodu takich znaków, 
których jest w życiu mnóstwo, 
a które wystarczy czytać, wie-

lokrotnie mówię, że ja już nie 
wierzę, ale wiem... Moje serce 
jest spokojne, cokolwiek się 
dzieje, bo przekonałam się, że 
za każdą chmurą jest słońce, 
a za każdym zakrętem życia 
JEST, KTÓRY JEST… Jakże 
pisać swój kardiogram w nowej 
linijce/ We mnie tylko stare, bo 
wieczne z marginesem na ziemię/.

Anthony de Mello, indyjski 
jezuita, zaczyna swoją książkę 
Przebudzenie od refleksji nad 
kondycją człowieka, którego 
porównuje do orła wyklute-
go i wychowanego w kurniku. 
Orzeł, jak inne kury, dziobał 
ziarno, grzebał w ziemi i nie 
wzbijał się w przestrzeń, bo 
nie wiedział, że nie jest kurą, 
naśladował stado, pośród któ-
rego „dreptał”. Można w życiu 
maszerować w wyznaczonym 
kierunku i ze szlachetnych 
pobudek, ale można też iść 
tzw. owczym pędem, stad-
nym krokiem. A wyznaczni-
kiem wcale nie jest wielkość 
stada ani konieczność po-
twierdzania swoich racji. Na 
ślepo można tkwić w małym 
stadku, które tupie, bo tupie, 
bez potrzeby, bez celu, który 
podnosi i uszlachetnia. Chry-
stusa zakrzyczała mała garst-
ka, która drżała przed utratą 
swoich przywilejów oraz jej 
klakierzy, którzy bezmyślnie 
skandowali w grupie, lecząc 
swoje frustracje. Mądry reko-
lekcjonista powiedział mi kie-
dyś, że gdy nie ma nadprzyro-
dzonych znaków, to trzeba się 
rozumem posługiwać. Odkąd 
podjęłam próby, by stosować 
się do jego wskazówki, zaczę-
łam widzieć setki nadprzyro-
dzonych znaków – każdego 
dnia! I mam nadzieję, że coraz 
mniej „ćwierkam”.
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Rzeszów stolicą… Bałkanów Zachodnich

W dniach 4–6 czerwca br., w rzeszowskiej G2A Arenie, odbyło się Forum Miast i Regionów 
zrzeszające przedstawicieli rządów krajów południowo-wschodniej Europy. Wśród gości była 
także wójt gminy Miejsce Piastowe Dorota Chilik, która wzięła udział w panelu poświęconym 
Via Carpatia i opowiedziała o naszych doświadczeniach, a także trudnościach związanych 
z budową tego szlaku.

Forum Miast i Regionów otworzył mi-
nister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwie-
ciński, który wziął też udział w sesji 
dotyczącej wsparcia dla Bałkanów Za-
chodnich w procesie integracji euro-
pejskiej i transformacji gospodarczej. 
W sesji głos zabrali również ministro-
wie: Macedonii, Chorwacji, Rumunii, 
Czarnogóry. List od marszałka Sejmu 
RP Marka Kuchcińskiego odczytał mar-
szałek Województwa Podkarpackiego 
Władysław Ortyl.

Zaproszeni ministrowie dyskutowali 
o wspieraniu przedsiębiorczości i kon-
kurencyjności, skutecznych instrumen-
tach i możliwościach zaangażowania 
kapitału prywatnego oraz o strategiach 
makroregionalnych i innych mechani-
zmach współpracy, które rozwiążą pro-
blemy i wyzwania danego regionu.

5 czerwca odbył się panel dotyczący 
Via Carpatia, w którym – pośród gości 
z ministerstw Rumunii i Chorwacji oraz 
Podkarpackiego Urzędu Marszałkow-
skiego – była również wójt Dorota Chi-
lik. Panel moderował Paweł Skowroński 

– dyrektor Departamentu Współpracy 
Międzynarodowej w Ministerstwie In-
frastruktury.

– Najważniejsi są nasi mieszkańcy i do-
strzeżenie ich problemów wśród podjętych 

działań. Jako samorządowiec muszę za-
dbać o poczucie ich bezpieczeństwa, ponie-
waż niektórzy zostaną pozbawieni domów. 
I choć są to tematy trudne, trzeba się z nimi 
zmierzyć w obliczu tak potrzebnej i niezwy-
kłej inwestycji, jaką jest Via Carpatia – po-
wiedziała Dorota Chilik zapytana o pro-
blemy społeczności lokalnej związane 
z budową szlaku. – Dla nas jest to wielkie 
wyzwanie. Wierzymy, że mu sprostamy. 
Chcemy być wsparciem dla innych krajów, 
które teraz dołączają do tej inwestycji. To 
oferta na przyszłość dla wszystkich nas. 
Jako wójt gminy zadbam o bezpieczeństwo 
naszych mieszkańców, ale również włączę 
się w działania strategiczne, które jako sa-
morządowcy musimy podejmować.

Do inwestycji chcą dołączyć coraz 
to nowe kraje. O zaletach tego szlaku 
mówili wszyscy zaproszeni do panelu 
goście. Marcin Fijołek z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Podkar-
packiego powiedział, że Via Carpatia to 
nowe życie dla Podkarpacia. Wójt Doro-
ta Chilik została zapytana o to, co było 
inspiracją do zorganizowania marcowej 
konferencji „Via Carpatia szansą na roz-
wój Podkarpacia” w Miejscu Piastowym. 

– Inspiracją byli mieszkańcy, którzy chcieli 
uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pyta-
nia. I tak się stało. Konferencja pozwoliła 

na dialog mieszkańców gminy z przedsta-
wicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad, a także na przybliżenie 
wszystkim korzyści płynących z budowy 
arterii życia, jaką będzie Via Carpatia dla 
naszego regionu. To nowe miejsca pracy, 
szybsze podróżowanie, a także szansa dla 
przedsiębiorców, przed którymi otworzą się 
nowe możliwości handlowe i inwestycyjne 

– powiedziała wójt Dorota Chilik.
Na koniec wójt zaprosiła wszystkich 

uczestników na wrześniowe wydarzenie 
kulturalne – „Wiele kultur, jedno miej-
sce. Od Kłajpedy po Saloniki” – które od-
będzie się w Rogach i ściśle korespondo-
wać będzie z budową szlaku Via Carpatia. 
Będzie to wydarzenie cykliczne, podczas 
którego, co roku, prezentowana będzie 
kultura, tradycje i obyczaje kraju, przez 
który przebiega Via Carpatia. Do miej-
scowości Rogi na Podkarpaciu, w gmi-
nie Miejsce Piastowe, przyjadą delega-
cje z krajów połączonych szlakiem Via 
Carpatia – od Litwy po Grecję. Tematem 
tegorocznych obchodów będzie Grecja 
oraz jej piękno. Organizacja takich 
przedsięwzięć daje szansę na zacieśnie-
nie współpracy między społecznością 
lokalną oraz samorządowcami.

Tekst i fot. Joanna Ziemiańska-Kielar



Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pod-
karpackiego pozyskano dofinansowanie w kwo-
cie 85 000 zł na budowę i modernizację dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowo-
ściach: Miejsce Piastowe (ul. Rajsy), Głowienka 
(ul. Polna) i Rogi (ul. Szkolna, do pomnika).

*
Zakończono montaż kotłów na pellet w domach 
mieszkańców gminy Miejsce Piastowe, a w dal-
szym ciągu trwa montaż paneli fotowoltaicznych 
w ramach projektu „Instalacja systemów energii 
odnawialnej dla gospodarstw domowych z tere-
nu gminy Miejsce Piastowe i gminy Chorkówka”. 
Podpisywane są umowy z mieszkańcami na mon-
taż paneli i sukcesywnie zgłaszane są kolejne in-
stalacje do PGE-dystrybucja. Trwa również mon-
taż zbiorników CWU na ciepłą wodę użytkową.

*
Gmina Miejsce Piastowe złożyła do Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, w ramach programu rozwoju 
lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2019, 
wniosek na przebudowę i rozbudowę budynku 
Szkoły Podstawowej w Zalesiu o salę gimnastycz-
ną z zapleczem sanitarno-szatniowym, budowę 
placu zabaw, dziewięciu miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych i sieci oświetlenia tere-
nu. Całkowity koszt zadania to: 3 107 819,13 zł, 
a kwota dofinansowania wynosi: 1 398 518, 61 zł.

*
W związku z otrzymaniem komunikatu o możli-
wości podłożenia ładunków wybuchowych w Mi-
chalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
oraz w Szkole Podstawowej w Miejscu Piastowym 
gminny zespół zarządzania kryzysowego, pod 
przewodnictwem wójt gminy, podjął działania 
umożliwiające odbycie matur oraz zapewnienia 
bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w obydwu 
szkołach.

*
W kwocie 18 000 złotych OSP Rogi otrzymały 
dofinansowanie na remont wieży do suszenia 
węży strażackich.

*
W intencji maturzystów 3.05.2019 odbyła się mi-
nipielgrzymka spod pomnika papieża Jana Pawła 
II na lotnisku w Targowiskach do Sanktuarium 
św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markie-
wicza w Miejscu Piastowym. Pielgrzymkę zabez-
pieczała jednostka OSP Miejsce Piastowe.

Absolutorium dla wójta
Radni Gminy Miejsce Piastowe na sesji Rady Gminy w dniu 
26 czerwca br. jednomyślnie udzielili wójtowi gminy Dorocie 
Chilik absolutorium za rok 2018.

Uchwałę w sprawie udzielenia bądź nie-
udzielenia wójtowi absolutorium z wy-
konania ubiegłorocznego budżetu Rada 
Gminy podejmuje do 30 czerwca.

Przed podjęciem uchwały o udziele-
niu wójtowi absolutorium za rok 2018 
radni zapoznali się ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu i sprawozdaniem 
finansowym Gminy Miejsce Piastowe 
za rok 2018, które pozytywnie zostały 
zaopiniowane przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową w Rzeszowie.

Projekt uchwały o udzielenie wójto-
wi absolutorium przedstawił przewod-
niczący Komisji Rewizyjnej Rady Gmi-
ny Piotr Kilarowski. Projekt pozytywnie 
zaopiniowały: Komisja Rewizyjna, Ko-
misja Budżetowo-Gospodarcza oraz Ko-
misja Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywa-
telskich Rady Gminy Miejsce Piastowe.

W ramach dyskusji nad projektem 
uchwały przewodniczący Rady Gmi-
ny Wiesław Habrat zwrócił uwagę, że 
udzielenie absolutorium dotyczy oceny 
pracy dwóch wójtów. – Pomimo tego, że 
był to budżet trudny, działania w jego reali-
zacji były pozytywnie przeze mnie postrze-
gane – zaznaczył.

Uchwałę o udzieleniu wójtowi ab-
solutorium radni podjęli jednomyślnie 

– 13 głosami „za” (nieobecni byli Woj-
ciech Urynowicz i Radosław Sidor).

– Bardzo dziękuję za udzielenie abso-
lutorium. To przepustka do dalszej cięż-
kiej pracy. Przyczynię się do tego, aby było 
jeszcze lepiej – powiedziała wójt Gminy 
Dorota Chilik, dziękując za dotychcza-
sową pracę pracownikom Urzędu Gminy 
i jednostek gminnych, sołtysom oraz or-
ganizacjom pozarządowym, zachęcając 
jednocześnie do dalszej współpracy w kre-
owaniu tego wielkiego dzieła, jakim jest na-
sza mała ojczyzna.

Za pozytywną ocenę realizacji ubie-
głorocznego budżetu w imieniu Rady 
Gminy poprzedniej kadencji oraz ówcze-
snego wójta Marka Klary podziękował 
także radny Wiktor Skwara, przewodni-
czący Rady Gminy VII kadencji.

Tekst i fot. IP

10 p i a s t u n  n r  3 / 8 7

u g  i n f o r m u j e 

W skrócie



*
15 kwietnia br. wójt Gminy Dorota Chilik wzięła 
udział w 79. rocznicy zbrodni katyńskiej i 9. rocz-
nicy katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Uro-
czystości odbyły się pod pomnikiem Ofiar Katy-
nia przed budynkiem Starostwa Powiatowego 
w Krośnie.

*
Na remont i doposażenie wszystkich stołówek 
szkolnych Gmina Miejsce Piastowe otrzymała 
dofinansowanie w ramach rządowego programu 

„Posiłek w szkole i w domu”. Szkoły otrzymały 
łącznie 266 444 złotych: SP Miejsce Piastowe 

– 77 036 zł, SP Głowienka – 67 440 zł, SP Rogi 
– 65 328 zł, SP Targowiska – 56 640 zł. Remonty 
zostaną przeprowadzone jeszcze w tym roku.

*
Pod koniec czerwca br. wzdłuż ulicy Nadrzecz-
nej we Wrocance prowadzona była wycinka 
drzew w celu poprawienia bezpieczeństwa użyt-
kowników drogi. Prace wykonywane były na od-
cinku 250 metrów: od remizy OSP we Wrocance 
w kierunku Niżnej Łąki.

*
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Rzeszowie zawiadamia o zamiarze 
przystąpienia do wykonywania robót geologicz-
nych związanych z opracowaniem dokumentacji 
geologiczno-inżynierskiej na potrzeby budowy 
drogi ekspresowej S19 na odcinku Węzeł „Doma-
radz” – Węzeł „Miejsce Piastowe”. Planowane wy-
konywanie robót geologicznych od 18.06.2019 r. 
do 31.12.2019 r.

*
Na remont i modernizację budynku Domu Ludo-
wego w Łężanach z Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego pozyskano 370 tys. złotych, 
z wydatkowaniem na dwa lata (200 tys. złotych 
w 2019 roku i 170 tys. złotych w 2020 roku). Za-
danie – pod nazwą „Utworzenie Łężańskiego 
Centrum Kultury” – polegające na rozbudowie 
wraz z przebudową domu ludowego realizowa-
ne będzie przez Podkarpackie Stowarzyszenie 
Rodzicielstwa Zastępczego „Wielkie Serce” z sie-
dzibą w Łężanach. Do inwestycji gmina doło-
ży środki własne w wysokości 261 tys. złotych 
(141 tys. złotych w 2019 roku, 120 tys. złotych 
w 2020 roku). I etap remontu polegał będzie na 
rozbudowie domu ludowego o zaplecze kuchenne, 
taras i schody.

Nowe szaty graficzne gminy

Gmina Miejsce Piastowe od niedawna 
ma nowe logo i hasło. Aby skutecznie 
zidentyfikować naszą gminę w regio-
nie oraz wyróżnić ją na tle innych gmin 
w kraju, powstała nowa identyfikacja, 
której hasłem przewodnim jest „Gmina 
Miejsce Piastowe 100% SERCA”. Hasło 
modyfikowane jest w zależności od dzie-
dziny, w której gmina działa. Dlatego 
też powstały hasła pomocnicze: Gmi-
na Miejsce Piastowe 100% KULTURY, 
100% SPORTU, 100% MOŻLIWOŚCI.

Co widzimy?
Logiem i motywem przewodnim na-
szej gminy stało się serce w odcieniach 
czerwieni, symbolizujące dobroć, spo-
kój, miłość, pokój i nadzieję. Lewe ramię 
może być traktowane jako część serca, 
ale również jako litera „P”, pochodzą-
ca od pierwszej litery słowa „Piastowe”. 
Druga cześć serca złożona jest z ele-
mentów związanych z kulturą, spor-
tem, turystyką i inwestycjami. Elemen-
ty te symbolizują ścisły związek między 
gminą a mieszkańcami, kinem, teatrem, 
naturą, rozwojem, techniką i tradycją. 
Symbole te określają działalność gminy. 
Są elementem wielkiego serca, czyli na-
rządu, który podobnie jak gmina, funk-
cjonuje dzięki wielu połączonym ze sobą 
czynnikom.

Nowa odsłona strony
Logo i hasło było również punktem wyj-
ścia do stworzenia nowej szaty graficznej 

gminnej strony internetowej. Zmiany są 
nie tylko wizualne. Najważniejszą zmia-
ną na stronie www.miejscepiastowe.pl 
jest panel aktualności, który teraz jest 
dwumodułowy i wyświetla 6 aktualno-
ści jednocześnie. Dodano rotator, dzię-
ki któremu najważniejsze aktualności 
wyświetlają się w formie dużego zdję-
cia z opisem. Jest także kalendarz wy-
darzeń, z którym dostęp do informacji 
o ważnych wydarzeniach czy imprezach 
będzie łatwiejszy. W przygotowaniu jest 
także zakładka „Dla turysty”, która za-
chęci podróżujących do zatrzymania się 
w naszej gminie. Kliknięcie w ciemniej-
sze prostokąty na dole strony powoduje 
przekierowanie bezpośrednio do prze-
targów, inwestycji i stron z wnioskami 
do pobrania. Niżej dodano bezpośredni 
dostęp do galerii zdjęć oraz filmów video.

Joanna Ziemiańska-Kielar
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Spotkanie z sołtysami
9 kwietnia br. w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe odbyło się spotkanie z nowymi i odchodzą-
cymi sołtysami. Gospodarzom wsi na lata 2019–2024 wójt gminy Dorota Chilik wraz z zastęp-
czynią Magdaleną Hec-Mrozek wręczyły zaświadczenia o wyborze na sołtysa. Podziękowały 
także tym, którzy funkcje sołtysa sprawowali do tej pory. Wręczone zostały upominki, podzię-
kowania oraz listy gratulacyjne.

Obecni i odchodzący sołtysi z władzami gminy. Pierwszy rząd od lewej: zastępca wójta Magdalena Hec-Mrozek, Anna Sieniawska-Kuras, wójt 
gminy  Dorota Chilik, Aneta Dobosz, Teresa Sirko. Stoją od lewej: Władysław Frączek, Wiesław Kielar, Marek Guzik, Mariusz Krupski, Stanisław 
Muszyński, Tadeusz Pacek, Stanisław Kokoszka, Piotr Frydrych, sekretarz gminy Krzysztof Mercik, Aleksander Mercik i Dominik Zając

– Bardzo mi miło gościć poprzednich i nowo 
wybranych sołtysów. Z nowymi będziemy się 
teraz często spotykać, ale mam nadzieję, że 
będziemy mogli także liczyć na dotychcza-
sowych sołtysów znających bardzo dobrze 
problemy mieszkańców swoich wsi. Wierzę, 
że wszyscy wspólnie, starzy i nowi sołtysi, 
będziemy jak najlepiej służyć społeczności 
lokalnej – powiedziała wójt gminy Doro-
ta Chilik. – Wybranym sołtysom gratuluję 
z całego serca, a szczególnie tym, którzy wal-
czyli o dobry wynik – podkreśliła.

Wybory odbyły się bowiem w czte-
rech sołectwach: we Wrocance, Głowien-
ce, Targowiskach i Widaczu, gdzie było 
zgłoszonych dwóch albo trzech kandyda-
tów (szczegółowo o wyborach sołtysów 
w ubiegłym numerze „Piastuna”). Z kolei 
w Miejscu Piastowym, Rogach, Łężanach, 
Zalesiu i Niżnej Łące, z powodu braku 
konkurencji, wybory nie odbyły się i soł-
tysami zostali zgłoszeni kandydaci.

W wyborach nie startowali dotych-
czasowi sołtysi: Stanisław Muszyński 
z Rogów, Marek Guzik z Miejsca Piasto-
wego, Wiesław Kielar z Wrocanki oraz 
Wioletta Urban z Łężan.

Nowi sołtysi są w Łężanach (Dominik 
Zając), Miejscu Piastowym (Piotr Fry-
drych), Rogach (Aneta Dobosz), Widaczu 
(Mariusz Krupski) i Wrocance (Anna Sie-
niawska-Kuras). Sołtysi nie zmienili się 
w Głowience (Teresa Sirko), Niżnej Łące 
(Tadeusz Pacek),Targowiskach (Alek-
sander Mercik) i Zalesiu (Władysław 
Frączek).

Sołtysom na lata 2019–2024 wójt 
gminy Dorota Chilik wraz ze swoją za-
stępczynią Magdaleną Hec-Mrozek 
wręczyły zaświadczenia o wyborze na 
sołtysa. Natomiast odchodzącym soł-
tysom władze gminy wręczyły pamiąt-
kowe upominki, dziękując za dotych-
czasową pracę. Otrzymali je: Stanisław 

Muszyński (sołtys Rogów 1999–2019), 
Marek Guzik (sołtys Miejsca Piastowego 
2011–2019), Wiesław Kielar (sołtys Wro-
canki 2012 – 2019), Stanisław Kokoszka 
(sołtys Widacza 2012–2019) i Wioletta 
Urban (sołtys Łężan 2015–2019), której 
z powodów zawodowych nie było na po-
żegnalnym spotkaniu w urzędzie gminy.

IP



Głowienka
Teresa Sirko (tel. 604 832 209), pełni 
dyżur w każdy czwartek w godzinach 
17.00 – 19.00 w biurze sołeckim w bu-
dynku remizy OSP (ul. św. Jana 10).

Niżna Łąka
Tadeusz Pacek (tel. 509 668 378), pełni 
dyżur w każdy poniedziałek w godzi-
nach 19.00 – 20.00 w domu ludowym.

Miejsce Piastowe
Piotr Frydrych (tel. 509 668 363), ze 
względu na chwilowy brak biura sołec-
kiego dyżur pełni pod telefonem. 

Rogi
Aneta Dobosz (tel. 783 688 496), ze 
względu na chwilowy brak biura sołec-
kiego dyżur pełni pod telefonem. 

Targowiska
Aleksander Mercik (tel. 519 531 131), 
pełni dyżur w każdy wtorek  w godzi-
nach 18.00 – 19.00 w domu ludowym.

Widacz
Mariusz Krupski (tel. 605 124 902), 
pełni dyżur w  każdy poniedziałek 
w godzinach 19:00 – 20:00 w  domu 
ludowym. 

Wrocanka
Anna Sieniawska-Kuras (tel. 609 
902 599), pełni dyżur w każdą środę 
w godzinach 17.00 – 19.00 w domu 
ludowym. 

Zalesie
Władysław Frączek (tel. 509 668 357), 
pełni dyżur w każdy czwartek w godzi-
nach 17.00 – 18.00 w domu ludowym.

Łężany
Dominik Zając (tel. 535 323 486), peł-
ni dyżur w godzinach 19:00 – 20:00 
w domu ludowym w każdy poniedzia-
łek w lipcu (1.07, 8.07, 15.07, 22.07, 
29.07) i we wrześniu (2.09, 9.09,16.09, 

23.09, 30.09), w czwartki w sierpniu (8.08, 15.08, 22.08, 
29.08). Harmonogram na kolejne miesiące zostanie 
opublikowany na stronie internetowej gminy i sołectwa. 

Rady Sołeckie, 
lata 2019–2024
W GŁOWIENCE
Jan Czekaj
Janusz Lenik
Robert Staroń
Andrzej Stasik
Krzysztof Szubra
Roman Turczyn
Mariusz Warchoł

W ŁĘŻANACH
Marian Chowaniec
Dariusz Gibała
Grzegorz Habrat
Arkadiusz Haręzga
Stanisław Jaszczór
Piotr Kilarowski
Łukasz Penar

W NIŻNEJ ŁĄCE
Ewelina Gniady
Jan Longawa
Magdalena Rajs
Ewa Szydło
Artur Wernej
Maciej Węgrzyn
Patrycja Zima

W MIEJSCU  
PIASTOWYM
Jerzy Kaliniak
Wojciech Kilar
Marek Kosztyła
Iwona Pytel
Piotr Rajnik
Łukasz Szymkowicz
Wojciech Urynowicz

W ROGACH
Agnieszka Drozd
Tobiasz Łacek
Monika Bazan-Mur-
dzek
Urszula Patla
Tomasz Staroń
Anna Stasik
Anita Wieszczak

W TARGOWISKACH
Tomasz Findysz
Anna Jurczak
Wojciech Lorenc
Agata Polnar
Józef Sidor
Janusz Smyka
Tomasz Winiarski

W WIDACZU
Magdalena Godek
Piotr Komborski
Stanisław Lorenc
Marcin Rachwał
Małgorzata Smoleń
Ludwika Wojtowicz
Bolesław Wróbel

WE WROCANCE
Marek Ginalski
Marek Jakubowicz
Piotr Kostrząb
Joanna Kucia
Marek Marecki
Grzegorz Bobola
Marek Góra

W ZALESIU
Piotr Biały
Tomasz Frączek
Elżbieta Kilar
Janina Kmąk
Artur Komborski
Marcin Nowak
Jolanta Szmyd

Sołectwa w sieci

Z inicjatywy wójt gminy Doroty Chilik utworzone zostały stro-
ny internetowe dla każdego sołectwa w naszej gminie. Strona-
mi zarządzać będą sołtysi i to oni będą informować na bieżąco 
o wszystkich wydarzeniach. Szkolenie dla sołtysów dotyczące 
obsługi platform internetowych sołectw odbyło się 13 maja br. 
w urzędzie gminy.

Strony sołectw znaleźć można pod adresami:
GŁOWIENKA – http://glowienka.miejscepiastowe.eu
ŁĘŻANY – http://lezany.miejscepiastowe.eu
MIEJSCE PIASTOWE – http://solectwo.miejscepiastowe.eu
NIŻNA ŁĄKA – http://niznalaka.miejscepiastowe.eu
ROGI – http://rogi.miejscepiastowe.eu
TARGOWISKA – http://targowiska.miejscepiastowe.eu
WIDACZ – http://widacz.miejscepiastowe.eu
WROCANKA – http://wrocanka.miejscepiastowe.eu
ZALESIE – http://zalesie.miejscepiastowe.eu
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Zmiana na stanowisku skarbnika gminy

Po 42 latach pracy w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe, w tym 16 lat na stanowisku skarbnika 
Gminy pożegnano Małgorzatę Kochan. Padło wiele ciepłych słów podziękowań.

W związku z planowanym przejściem 
na emeryturę Małgorzata Kochan od-
wołana została ze stanowiska skarb-
nika Gminy Miejsce Piastowe z dniem 
25 kwietnia br. W tym też dniu, na nad-
zwyczajnej sesji Rady Gminy, odbyło się 
jej pożegnanie i powołanie na jej miejsce 
Eweliny Pilszak. Odpowiednie uchwały 
w tej sprawie jednomyślnie podjęła Rada 
Gminy Miejsce Piastowe.

– Małgorzata Kochan, składając wnio-
sek o rezygnację ze swojej funkcji, nie od-
chodzi od nas od razu. Będzie nam poma-
gała, wspierała jeszcze przez trzy miesiące, 
bo dopiero końcem lipca kończy się jej sto-
sunek pracy – powiedziała wójt Dorota 
Chilik. – Panią skarbnik poznałam 20 lat 
temu, kiedy pracowałam w Urzędzie Gmi-
ny, a pani Małgosia była wówczas księgową. 
Razem współpracowałyśmy przy rozlicza-
niu pierwszych wniosków unijnych. Dla nas 
wszystkich jest to ciężki, ale i ważny mo-
ment, bo wyznacza kolejny etap. Cenimy ją 
za doświadczenie i zaangażowanie.

Podziękowania odchodzącej pani 
skarbnik za 42 lata pracy zawodowej 
w urzędzie dla dobra gminy Miejsce 
Piastowe złożył także sekretarz gmi-
ny Krzysztof Mercik. – Chciałbym, aby 

podsumowując swoją karierę, wzięła pani 
pod uwagę, oprócz ciężkiej pracy, awansów, 
radosnych i smutnych chwil, również inne 
czynniki. Jednym z nich jest wdzięczność 
wszystkich tych, którym pomagała pani, 
służąc swoją wiedzą i doświadczeniem 
przez ponad 4 dekady. Przeżyła pani wspól-
nie z nami wiele różnych momentów i za-
wirowań. Mamy za sobą wspaniałe czasy 
i trudne momenty. Dziękuję za te wszystkie 
lata, poświęcenie, oddanie oraz trud włożo-
ny w pracę w naszym urzędzie, a szczególnie 
za 16 lat pracy na jednym z najważniejszych 
stanowisk – skarbnika Gminy Miejsce Pia-
stowe – powiedział.

Do podziękowań dołączył się rów-
nież przewodniczący Rady Gminy Wie-
sław Habrat, podkreślając, że szczegól-
nie wspierała go, kiedy pełnił obowiązki 
dyrektora Szkoły Podstawowej w Ro-
gach. – Wiele problemów rozwiązywaliśmy 
razem. Dziękuję w imieniu własnym i rad-
nych za trud prowadzenia gminnej rachun-
kowości, zapewnienie wszystkim spokoju, 
że nam niczego nie braknie. Serdecznie dzię-
kuję za te lata pracy i za ten uśmiech, który 
zawsze pani towarzyszył, i za tę łaskawość, 
z którą zawsze przyjmowała pani w swoim 
pokoju petentów – zaznaczył.

W imieniu radnych IV, V, VI i VII 
kadencji Małgorzacie Kochan podzię-
kowania złożył także poprzedni prze-
wodniczący Rady Gminy Wiktor Skwara, 
nawiązując do historii, kiedy to w 2003 
roku pani Małgorzata obejmowała funk-
cję skarbnika Gminy. – Moje doświadcze-
nie jako radnego, nierozerwalnie związane 
jest z panią skarbnik. Prawie każda sesja 
związana jest ze zmianami w budżecie, 
które pani skarbnik skrupulatnie i dogłęb-
nie przygotowywała, jej obecność na sesjach, 
wyjaśnianie niuansów było nie do przece-
nienia. Dziękuję za to, że decyzje, które my, 
jako radni podejmowaliśmy, potem skru-
pulatnie były wcielane w życie bez żadnych 
perturbacji – powiedział Wiktor Skwara, 
dziękując także za 18 lat współpracy 
w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Tar-
gowisk, organu prowadzącego Społecz-
ne Gimnazjum w Targowiskach.

Na tę szczególną sesję przybył tak-
że były wójt Marek Klara, który – jak 
zaznaczył – z 16 lat pracy Małgorzaty 
Kochan na stanowisku skarbnika gmi-
ny, 12 lat przepracowali wspólnie. – Te 
życzenia i dobre słowa, które chciałbym 
do pani skierować, są nie tylko ode mnie 
i mojej zastępczyni, ale także od wójta An-

Od lewej: Krzysztof Mercik, Magdalena Hec-Mrozek, Małgorzata Kochan, Ewelina Pilszak, wójt Dorota Chilik i Wiesław Habrat
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Gmina pokrywa  
70% kosztów  
sterylizacji zwierząt
W związku z realizacją programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdom-
ności zwierząt na terenie gminy Miejsce Piastowe 
w 2019 r. istnieje możliwość uzyskania dofinanso-
wania do zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierząt 
domowych, których właściciele zamieszkują na te-
renie gminy. Zgodnie z zasadami programu gmi-
na pokrywa 70% kosztów zabiegu. Warunkiem 
otrzymania dofinansowania jest złożenie wnio-
sku w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe. Wnio-
sek dostępny jest w urzędzie. Środki finansowe na 
realizację akcji są ograniczone, dlatego decydować 
będzie kolejność składania wniosków.

Jedynie dwoje zwierząt z jednego gospodar-
stwa domowego można poddać kastracji lub ste-
rylizacji. Zabiegi wykonywane będą w Gabinecie 
Weterynaryjnym ANIMALS ul. Łukasiewicza 95, 
38-400 Krosno (tel. 13 4322380).

UG

Zmiany w świadczeniu 
wychowawczym 
„Rodzina 500+”
Od 1 lipca program „Rodzina 500+” obejmie 
wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na 
dochód rodziny. Wnioski o przyznanie świadcze-
nia na nowych zasadach będzie można składać:

– online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości 
elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), 

– tradycyjnie od 1 sierpnia (w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej lub listownie pocztą 
na adres GOPS – ul. Dworska 14, 38-430 Miejsce 
Piastowe).

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na 
nowych zasadach, należy złożyć wniosek w okre-
sie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

GOPS

Dzień Samorządu 
Terytorialnego
Dzień Samorządu Terytorialnego, który obcho-
dzony jest 27 maja na pamiątkę pierwszych wy-
borów samorządowych z 27 maja 1990 roku, był 
okazją do spotkania pracowników Urzędu Gminy 
z wójt Dorotą Chilik i jej zastępcą Magdaleną Hec

-Mrozek. Władze gminy złożyły pracownikom 
życzenia, dziękując za pracę i sumienność w wy-
konywaniu obowiązków. Specjalnie na tę okazję 
upieczony został tort z herbem gminy przez Pio-
tra Wołtosza z Rogów.

drzeja Zajdla, który nie mógł dzisiaj być na 
sesji – powiedział. – Kiedy przyszedłem 
do urzędu, byłem młodym człowiekiem, 
i chyba najmłodszym jego pracownikiem. 
Ze strony Małgorzaty Kochan zawsze 
mogłem liczyć na pomoc, wsparcie, me-
rytoryczną rzetelność, ale także na dobre 
i ciepłe słowo. Bo Małgorzata Kochan jest 
przede wszystkim dobrym człowiekiem. 
Przez te lata dała się nam wszystkim po-
znać jako cenny i ważny pracownik. Księ-
gowość nie jest łatwym rzemiosłem. Pani 
Małgorzata przez te 16 lat była jednym 
z filarów urzędu i gminy, jako wspólnoty 
samorządowej. W każdej rzeczy, w każdej 
inwestycji, jaka została zrealizowana, jest 
również cząstka jej pracy, serca i oddania. 
Była jedną z osób, która niosła tę gminę do 
przodu. I w tym jest jej wielka zasługa. Za 
te lata chcieliśmy serdecznie podziękować 

– powiedział Marek Klara.
Podziękowania wraz z prezentami 

złożyli także: Anna Hreczka, dyrek-
torka Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Miejscu Piastowym w imieniu swoim 
i bibliotekarek, oraz sołtysi.

– Jak tak pomyśleć, to prawie pół wieku, 
ale lata lecą, niestety – powiedziała na 
koniec Małgorzata Kochan, dziękując: 
obecnej wójt Dorocie Chilik, byłemu 
wójtowi Markowi Klarze i jego zastępcy 
Stanisławie Gawlik, radnym gminnym 
i powiatowym, dyrektorom szkół, bi-
blioteki, GOK-u i GOPS-u.

Rada Gminy Miejsce Piastowe 
15 głosami „za” przyjęła uchwałę w spra-
wie odwołania skarbnik gminy i na jej 
miejsce powołania Eweliny Pilszak.

– Chciałam bardzo podziękować, 
a w szczególności pani wójt, za zapropo-
nowanie mnie na stanowisko skarbnika 
gminy, za kredyt zaufania, którym mnie 
obdarzyliście. Ze swojej strony dołożę 
wszelkich starań, aby współpraca, zarówno 
z radą, jak i jednostkami samorządowymi, 
układała się jak najlepiej. Będę realizowała 
swoje zadania rzetelnie i z pełnym zaanga-
żowaniem – powiedziała nowo powoła-
na skarbnik Ewelina Pilszak.

Tekst i fot. IP

Ewelina Pilszak (lat 37), absolwentka 
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarzą-
dzania w Rzeszowie. Ukończyła studia 
magisterskie na kierunku ekonomia, 
specjalność finanse i rachunkowość 
oraz studia podyplomowe w zakresie 
stosowania i stanowienia praw w jed-
nostce samorządu terytorialnego. Po-
siada 17-letnie doświadczenie pracy 
w samorządzie gminnym. Karierę za-
wodową rozpoczęła w 2002 r. w Urzę-
dzie Miejskim w Brzozowie. W latach 
2011–2012 zajmowała stanowisko na-
czelnika Wydziału Finansowo-Budże-
towego Urzędu Miejskiego w Brzozo-
wie, a od 1 stycznia 2013 r. do 21 lutego 
2018 r. była zastępcą skarbnika Gminy 
Brzozów. Następnie została powołana 
na stanowisko skarbnika Gminy Brzo-
zów i pełniła tę funkcję do 14 grudnia 
2018 r. Mężatka, ma dwoje dzieci.

Małgorzata Kochan – odchodząca skrabnik gminy (w środku), jej następczyni Ewelina Pilszak 
i sekretarz gminy Krzysztof Mercik



Naprawy i remonty dróg
Zakład Gospodarki Komunalnej w Miejscu Piastowym w ostatnim czasie wykonał szereg prac 
remontowych na gminnych drogach. Polegały one głównie na uzupełnieniu ubytków masą 
asfaltową i utwardzeniu klińcem.

Poprawiono stan dróg: w Głowience 
(ul. Słoneczna, ul. Młynarska, ul. Mio-
dowa oraz łącznik ul. Miodowej i ul. An-
zelma Kubita), Wrocance (ul. Dębowa, 
ul. Księża, ul. Zielona), Rogach (dro-
ga przy ul. Szkolnej, ul. Matusiewicza, 
ul. Szkolna i ul. ks. Henryka Domino), 
w Łężanach (przy ul. Jana Pawła II oraz 
odcinek przy ul. Nawsie), a także w Wi-
daczu. Utwardzona została ścieżka do 
kładki w Niżnej Łące. 

Pracownicy wykonywali również nie-
zbędne prace naprawcze na terenie gmi-
ny. W Głowience wymieniono stłuczone 
lustro drogowe obok szkoły podstawo-
wej, odnowiono ławki i postawiono 
nowe kosze przy domu ludowym, napra-
wiono zniszczone tablice informacyjne 
oraz zamontowano nowe w Głowience 
i Wrocance. W Rogach przy ul. Szkolnej 
naprawiono uszkodzoną studzienkę na 
drodze gminnej. Udrożniano rowy oraz 
przepusty po opadach deszczu. Zabez-
pieczono i uformowano pryzmę z piasku 
na przyszłą zimę w Niżnej Łące. Kosze-
nie traw odbywało się w miarę możli-
wości pogodowych – ulewne deszcze 
powodowały podtopienia terenów, co 
uniemożliwiało koszenie.

W pomieszczeniach byłego urzędu 
gminy (ul. Dworska) w Miejscu Piasto-
wym zagospodarowano pomieszczenia 
na szatnię oraz indywidualną toaletę 
z natryskiem dla pracowników ZGK.

ZGK wzbogacił się ostatnio o dwie 
nowe wykaszarki i kosiarkę bijakową 
do ciągnika zetor. Pracownicy zakładu 
przy ul. Nadrzecznej we Wrocance prze-
prowadzili wycinkę drzew. Naprawiony 
został także rów przy ul. Ignacego Łuka-
siewicza w Targowiskach, który został 
uszkodzony poprzez obfite opady desz-
czu. Od początku lipca są sukcesywnie 
przeprowadzane przycinki drzew przy 
drogach gminnych. Więcej informacji 
o wykonanych pracach ZGK znaleźć 
można na utworzonym niedawno pro-
filu na facebooku.

Tekst i fot. Marcin Czekaj
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W Niżnej Łące powstanie 
Centrum Pomocy Dzieciom
Niedawno ukazało się nowe logo gminy i hasło „Gmina Miejsce 
Piastowe 100% Serca”. Wiąże się ono integralnie z inwestycją, 
która powstanie na terenie naszej gminy.

4 lipca br. podczas nadzwyczajnej sesji 
Rady Gminy wójt Dorota Chilik przed-
stawiła projekt i koncepcję budowy 
Centrum Pomocy Dzieciom imieniem 
św. Rozalii w Niżnej Łące.

Centrum Pomocy Dzieciom będzie 
pierwszym tak nowoczesnym miejscem 
w Polsce. Jego zadaniem będzie pomoc 
dzieciom dotkniętym nieuleczalnymi 
chorobami, w tym neurologicznymi 
i nowotworowymi.

Będzie to kompleks budynków jed-
nopiętrowych, w którym stale może 
przebywać 45 podopiecznych, w jedno- 
lub dwuosobowych pokojach z własnym 
węzłem sanitarnym. W niewielkiej odle-
głości od hospicjum powstanie 6 dom-
ków, służących rodzicom i dzieciom, 
które nie będą już musiały przebywać 
na oddziale, ale wciąż będą w trakcie 
leczenia. Na terenie obiektu powstać 
ma piękny ogród, pergola oraz zaciszne 
miejsca edukacyjno-relaksacyjne.

W Centrum, które ma powstać 
w Niżnej Łące, możliwe będzie zapew-
nienie chorym dzieciom najlepszych 
warunków, dzięki którym w tak trud-
nym czasie będą czuły się bezpieczne, 
otoczone opieką, zarówno medyczną, 
psychologiczną, fizjoterapeutyczną, jak 
i duchową. Przez 24 godziny na dobę, 
7 dni w tygodniu sztab wykwalifikowa-
nego personelu medycznego będzie czu-
wał nad zapewnieniem dzieciom oraz 
ich rodzicom najlepszych warunków do 
przetrwania ciężkiej choroby.

Położenie geograficzne Niżnej Łąki, 
sielska atmosfera i okolica terenu ob-
jętego programem Natura 2000 spra-
wiają, że miejscowość ta jest idealnym 
miejscem do stworzenia tak potrzebne-
go obiektu.

Dzięki powstaniu Centrum, Gmina 
Miejsce Piastowe zapewni mieszkań-
com ponad 100 miejsc pracy. To tutaj 
stworzone zostanie jedyne takie w kra-
ju miejsce, w którym nadrzędnym celem 
będzie pomoc chorym dzieciom oraz ich 
rodzinom, wyeliminowanie samotności 
i poczucia strachu. Centrum da również 
możliwość podjęcia współpracy na po-
lach medycznych, naukowych oraz edu-
kacyjnych z wieloma placówkami w kra-
ju i za granicą.

Budowa rozpocznie się jeszcze w tym 
roku i potrwa około 3 lat. Całkowity 
koszt inwestycji to około 16 milionów 
złotych.

Joanna Ziemiańska-Kielar 

Remont i konserwacja 
budynku Urzędu Gminy

Rozpoczęły się prace remontowe za-
bytkowego budynku Urzędu Gminy 
w Miejscu Piastowym, w wyniku 
których przywrócona zostanie pier-
wotna estetyka budynku.

W ramach realizowanej inwestycji wykonane 
zostaną następujące prace: remont schodów tyl-
nych, remont cokołu kamiennego podmurówki, 
renowacja wątku ceglanego, renowacja elemen-
tów z  tynku, wymiana pokrycia dachowego, 
montaż instalacji odgromowej, montaż daszków 
i remont stolarki okiennej.

Remont elewacji zapewni odnowienie zdegra-
dowanych elementów, przywrócenie świeżości 
i dogłębne zabezpieczenie jej przed działaniem 
czynników zewnętrznych. Wymiana pokrycia 
dachu zabezpieczy konstrukcję więźby dacho-
wej, belek stropowych i spowoduje zlikwidowa-
nie przecieków.

Całość prac zakończy się w grudniu bieżące-
go roku. Inwestycje realizuje firma DeS Henryk 
Dowgier, Anna Dowgier z Krakowa. Koszt prac to 
ponad 875 tys. złotych, z czego 500 tysięcy zło-
tych pochodzi ze środków unijnych, a 30 tysięcy 
złotych z Urzędu Marszałkowskiego.

Inwestycja finansowana jest w ramach pro-
jektu pn. „Remont i konserwacja zabytkowego 
budynku Urzędu Gminy (dawna szkoła podsta-
wowa) przy ul. Dukielskiej 14 w Miejscu Piasto-
wym” współfinansowanego ze  środków Unii 
Europejskiej, operacje typu „Ochrona zabytków 
i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania 

„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014–2020.

Karolina Serwińska
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budowane zostały chodniki, 
postawiona została wiata 
przystankowa.

Przystanek autobusowy 
powstał także na ulicy An-
zelma Kubita w Głowience. 
Z kostki brukowej wykonany 
został chodnik dla pieszych 
i peron przystankowy.

Koszt wszystkich czte-
rech inwestycji wyniósł 
1 070 000 tys. złotych, z cze-
go 802 708 złotych zostało 
dofinansowane ze środków 
europejskich. Wykonawcą 
był ZPUH „BOGDUB” z Ry-
manowa. Prace realizowane 
były w ramach współpracy 
gmin powiatu krośnieńskie-
go wraz z Miastem Krosno, 
w ramach zadania „Rozwój 
transportu niskoemisyjne-
go na obszarze Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego 
Krosno, część III”.

Tekst i fot. IP

Powstały przystanki  
autobusowe i parkingi
Zakończone zostały inwestycje w Głowience, 
Zalesiu i Targowiskach związane z budową za-
tok autobusowych i parkingów.

W Targowiskach, po prze-
budowie drogi powiatowej, 
powstała zatoka autobuso-
wa przy budynku stacji ko-
lejowej.

W Zalesiu, na terenie przy 
domu ludowym i przy boisku 
szkolnym, powstał duży par-
king na 32 miejsca postojowe 
dla samochodów osobowych, 
z jezdnią manewrową. Teren 
przy domu ludowym od stro-
ny jezdni utwardzono kostką 
brukową. Poszerzona została 
także jezdnia gminna, aby wy-
dzielić peron przystankowy.

W Głowience parking 
przed domem ludowym zo-
stał całkowicie przebudowa-
ny. Uporządkowany został 
ruch drogowy, wydzielo-
no drogi manewrowe i 16 
miejsc parkingowych, prze-
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Głośne czytanie książek
27 maja br. około 100 osób na placu przy Urzę-
dzie Gminy w Miejscu Piastowym przez kilka-
naście minut czytało swoje ulubione książki. 
Flash mob „Tak, Czytam!", czyli spontaniczną 
akcję czytania na głos zorganizowała Gminna 
Biblioteka Publiczna wraz ze Szkołą Podsta-
wową w Miejscu Piastowym.

Na placu przy Urzędzie 
Gminy, około godziny 9:00, 
zaczęły gromadzić się dzie-
ci i młodzież. Siadając na ła-
weczkach i leżakach na głos 
czytały przyniesione ze sobą 
książki. Po kilkudziesięciu 
minutach na placu pojawiło 
się prawie 100 osób i każdy 
wyciągnął swoją ulubioną 
pozycję. Rozbrzmiewały róż-
ne opowieści. Można było 
usłyszeć fragmenty „W pu-
styni i w puszczy”, „Hobbita”, 

„Księgi dżungli” czy „Dyna-
stii Miziołków”, ale także 
wiersze o aniołach z antolo-
gii „We dnie, w nocy”.

Do zgromadzonych do-
łączyła wójt Gminy Miej-
sce Piastowe Dorota Chilik, 
która czytała Pismo Święte, 
nawiązując tym samym do 
obchodzonego w maju Na-
rodowego Czytania Pisma 
Świętego. Anna Hreczka, 
kierownik Gminnej Bibliote-
ki Publicznej w Miejscu Pia-
stowym, wybrała „Kroniki 
beskidzkie i światowe” An-
drzeja Stasiuka, a Małgorza-

ta Stanisz-Krupa, dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Miej-
scu Piastowym – „Apetyt na 
Italię” Matthew Forta. Na wy-
darzenie specjalnie z Krako-
wa przyjechała także Barba-
ra Piech, miłośniczka Beskidu 
Niskiego. Ku zaskoczeniu 
niektórych zabrała ze sobą 
książkę, w której kilkana-
ście lat temu zaczytywały się 
nastolatki, „Opium w rosole” 
Małgorzaty Musierowicz. Jak 
się okazało, losy Aurelii i jej 
przyjaciółki Kreski w każdym 
wieku mogą bawić i wzruszać.

Po jednoczesnym gło-
śnym czytaniu uczestnicy 
wydarzenia po kolei czy-
tali jedno zdanie ze swojej 
książki, tym samym próbu-
jąc stworzyć nową opowieść, 
złożoną z różnych historii 
różnych autorów.

W akcji flash mob uczest-
niczyli uczniowie z nauczy-
cielami ze Szkoły Podstawo-
wej w Miejscu Piastowym, 
a także samorząd uczniow-
ski z rogowskiej szkoły wraz 
z opiekunem.

Tekst i fot. IP
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Noc rekordów 
podczas Nocnej Jazdy
Podczas sobotniej (18 maja br.) zbiórki pienię-
dzy na leczenie i rehabilitację Grzegorza Karasia 
z Miejsca Piastowego, ratownika medycznego, ze-
brano 34 839,43 zł i 8 euro. To rekordowa kwota 
zebrana bezpośrednio do puszek podczas Nocnej 
Jazdy Ratowników – cyklicznej imprezy organi-
zowanej przez Krosno112.pl oraz OSP Dobieszyn.

no: dla Hani 20 954 zł, dla 
ś.p. Łukasza  13 550,11 zł, 
dla Oliwki 28 081,88 zł, dla 
Olusia  26 976,01 zł. Dzię-
ki nagłośnieniu akcji datki 
wpłacane są również na kon-
to Fundacji Pierwsza Pomoc.

Tegoroczną Nocną Jazdę 
rozpoczęła defilada służb, 
którą poprowadziła Orkie-
stra Dęta z Miejsca Piasto-
wego. Tuż za nią pojawił 
się sam bohater – Grzegorz, 
ze  swoimi kolegami i  kole-
żankami z pracy oraz goście 
specjalni i  organizatorzy. 
Byli wśród nich m.in.: Dorota 
Chilik – wójt Gminy Miejsce 
Piastowe, Magdalena-Hec 
Mrozek – zastępca wójta, 
Joanna Bril – koordynator 
imprezy, Ryszard Zagórski – 

Przygotowania do Nocnej 
Jazdy Ratowników trwają 
niemal cały rok. Logisty-
ka akcji jest skomplikowa-
na głównie ze  względu na 
ogromną ilość jednostek, któ-
re się w nią włączają. W tym 
roku akcja charytatywna 
odbyła się na rzecz Grzego-
rza – ratownika medycznego 
z  wieloletnim stażem. Spo-
dziewano się, że zaangażo-
wanie służb będzie wyjąt-
kowo duże, lecz ostateczny 
wynik zadziwił wszystkich. 
Na parkingu ORLEN Połu-
dnie w Jedliczu zaparkowało 
niemal 200 wozów. 

34 839,43 zł to rekordo-
wa kwota zebrana  bezpo-
średnio do puszek. Podczas 
wcześniejszych akcji zebra-

zastępca burmistrza Gminy 
Jedlicze,  a także  3. Grupa 
Poszukiwawczo-Ratownicza 
z Krakowa na czele z dowód-
cą załogi śmigłowca Mi-8 
kpt. pilotem Arturem Ko-
walskim. 

Po uroczystej defiladzie 
na scenę zaproszono gości, 
organizatorów oraz bohate-
rów poprzednich akcji: Ha-
nię, Oliwkę i Olusia. Rodzice 
opowiedzieli o przebiegu le-
czenia dzieci oraz o planach 
na kolejne miesiące. Pokazy 
świetlno-dźwiękowe, w wy-
konaniu niemal 200 pojaz-
dów, wywołały wielkie wzru-
szenie wśród wszystkich 
uczestników imprezy. Potem 
odbył się pokaz z udziałem 
śmigłowca Mi-8, który wy-

konała wojskowa 3. Grupa 
Poszukiwawczo-Ratowni-
cza z Krakowa, oraz  pokaz 
ratownictwa medycznego 
i technicznego, podczas któ-
rego zainscenizowano maso-
wy wypadek autobusu.

W wydarzeniu udział 
wzięło 196 samochodów 
służb mundurowych, a w sa-
mym przejeździe z Jedlicza 
do Miejsca Piastowego 179 
pojazdów. W akcji uczestni-
czyły także jednostki OSP 
z naszej gminy: z Miejsca Pia-
stowego, Targowisk, Rogów, 
Wrocanki, Łężan, Głowienki, 
Niżnej Łąki i Widacza.

Tekst i fot.  
Joanna Ziemiańska-Kielar

Dzień Dziecka z Wielkim Sercem
Od 8 do 9 czerwca br. rodzi-
ny zrzeszone w Stowarzysze-
niu Nowy Dom Nagawczyna 
oraz w Podkarpackim Stowa-
rzyszeniu Rodzicielstwa Za-
stępczego Wielkie Serce, po-
dobnie jak w latach ubiegłych, 
mogły odpocząć, porozma-
wiać i spędzić wspólnie czas 
w Ośrodku Szkoleniowo-Re-
kreacyjnym  Diecezji Rze-
szowskiej w Kotanii k. Kręp-
nej.

Na dorosłych i na dzieci 
czekało wiele atrakcji, m.in. 
rodziny mogły eksplorować 
najbliższe otoczenie Magur-
skiego Parku Narodowego. 
W organizacji imprezy pomo-
gli zaprzyjaźnieni i niezawod-

ni druhowie z OSP Łężany, 
opiekun Ośrodka i coroczny 
organizator jazdy konnej dla 
dzieci Piotr Wróbel, a tak-
że panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Łężanach, które 
przygotowały i poprowadziły 
warsztaty kulinarne.

Coroczna impreza odby-
ła się dzięki wsparciu Gminy 
Miejsce Piastowe oraz Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, 
a także nadleśnictw: Brzo-
zów, Rymanów i Kołaczyce.

W wieczornej debacie 
opiekunowie podzielili się 
swoimi spostrzeżeniami i po-
mysłami, jak zachęcić innych 
do bycia rodziną zastępczą.

Głównym wydarzeniem 
spotkania było uhonorowanie 
Prezes Stowarzyszenia Nowy 
Dom Nagawczyna, Magdale-
ny Koczaj-Kizior, statuetką 
Wielkiego Serca w ramach 
podziękowania za realizowa-

ne projekty i pomoc na rzecz 
rodzicielstwa zastępczego.

Bardzo wszystkim dzię-
kujemy za pomoc finansową 
oraz materialną przy organi-
zacji wydarzenia.

Magdalena Bykowska-Wilk
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Nowa przełożona 
generalna michalitek

W dniach 15-16 lutego XVIII 
Kapituła Generalna dokona-
ła wyboru nowej Przełożonej 
Generalnej oraz nowego Za-
rządu Zgromadzenia. Prze-
łożoną Generalną została 
s. Julia Szteliga, która w po-
przednim Zarządzie pełniła 
funkcję asystentki general-
nej. Matka Julia pochodzi 
z Wiśniowej koło Strzyżo-
wa, /diec. rzeszowska/, do 
Zg romad zenia wstąpi ła 
w 1988 r. Ks. Rektor Kazi-
mierz Radzik udzielił błogo-
sławieństwa krzyżem, który 
prawdopodobnie podał bł. 
Ojciec Założyciel [Bronisław 
Markiewicz] na powitanie do 
ucałowania Matce Annie Ka-
worek, gdy w 1894 r. przyje-
chała do Miejsca Piastowego. 
Ten krzyż również w sposób 

Nowy prezes 
OSP Miejsce Piastowe

Na posiedzeniu zarządu OSP 
Miejsce Piastowe w lutym br. 
został wybrany nowy prezes 
jednostki. Funkcję tę powie-
rzono Łukaszowi Michala-
kowi (30 lat). Nowy prezes 
został wybrany w związku 
ze śmiercią dotychczasowe-
go prezesa, Kazimierza Wę-
grzyna, który tę funkcję peł-
nił przez 37 lat, od roku 1981 
do roku 2018. 

Łukasz Michalak w jedno-
stce służy od roku 2000, jest 
także aktywnym członkiem 
Orkiestry Dętej Gminy Miej-
sce Piastowe. 

Jednostka OSP w Miejscu 
Piastowym liczy 65 członków, 
w tym 23 uprawnionych do 
działan ratowniczo-gaśni-
czych. Od 1995 r., jako jedna 
z pierwszych w kraju, włą-

Podtopienia z powodu 
ulewnych deszczy

Od 21 do 27 maja br. zarzą-
dzeniem wójta gminy ogło-
szono pogotowie przeciwpo-
wodziowe na terenie gminy 
w związku z niekorzystną sy-
tuacją hydrologiczną, wzro-
stem stanu wód na potoku 
Lubatówka i rzece Jasiołka 
oraz intensywnymi opada-
mi deszczu, powodującymi 
spływ wód opadowych. Zja-

wiska te spowodowały pod-
topienia ogrodów przydomo-
wych, upraw, a także zalanie 
kilkunastu studni i piwnic, 
głównie w Rogach, Głowien-
ce i Miejscu Piastowym. Do 
akcji usuwania skutków lo-
kalnych podtopień w gminie, 
a także poza jej terenem, kil-
kanaście razy wzywane były 
jednostki OSP z naszej gminy.  

UG

symboliczny przekazała swo-
jej następczyni m. Natanaela.

www.michalitki.pl

Pomoc dla krośnieńskiego 
hospicjum

W tegoroczną akcję „Pól 
nadziei ”, w czasie której 
zbierane były datki na kro-
śnieńskie hospicjum, zaan-
gażowały się również szkoły 
podstawowe z terenu naszej 
gminy. Kwestowali ucznio-
wie, nauczyciele i wolonta-
riusze. Do puszek zebrano 

ponad 13 tys. złotych. Po-
szczególne szkoły zebrały: 
SP Głowienka – 2 061,09 zł, 
SP Łężany – 2 420 zł, SP Rogi 

– 2 729,97 zł, SP Targowiska 
– 3 370,53 zł i 2 euro, SP Wro-
canka – 1 046,50 zł, SP Zale-
sie – 1 383,05 zł i 2 euro.

UG
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czona została do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśni-
czego, może być dysponowa-
na do działań ratowniczych 
w całym kraju

Red. 



Michayland w Miejscu Piastowym
4 czerwca ponad dwa tysiące uczestników przybyło do Miejsca Piastowego na radosne święto-
wanie Dnia Dziecka – MICHAYLAND 2019.

Podczas tegorocznej XXXV Pielgrzymki 
Dzieci, przeżywanej pod hasłem: „Owo-
ce Ducha Świętego w życiu Dziecka Bo-
żego", mszę św. w intencji dzieci spra-
wował ojciec generał księży michalitów, 
ks. Dariusz Wilk. Prowadząca spotkanie 
s. Agnieszka Zych, witając przybywające 
grupy, zachęcała, by ich życie owocowa-
ło postawami miłości, radości, pokoju, 
cierpliwości, łaskawości, dobroci, wier-
ności, łagodności i opanowania, które 
pomaga kształtować Duch Święty.

Przełożona generalna, m. Julia Szte-
liga, wyraziła ogromną radość z obecno-
ści tak wielu małych pielgrzymów oraz 
przedstawicieli władz samorządowych 

i służb mundurowych, którzy na co 
dzień troszczą się, aby dzieci miały bez-
troskie życie. Podziękowała wychowaw-
com, opiekunom, kapłanom i siostrom 
za przyjęcie zaproszenia i przybycie wraz 
z dziećmi na to spotkanie. Wyraziła 
wdzięczność także licznej grupie wolon-
tariuszy, młodzieży i dorosłych, którzy 
swoim zaangażowaniem w poszczegól-
nych sektorach pomagali dzieciom rado-
śnie i bezpiecznie korzystać z przygoto-
wanych dla nich atrakcji. 

Po modlitewnej części spotkania, na 
rozległym placu księży michalitów, przy 
Sanktuarium św. Michała Archanioła 
i bł. Bronisława Markiewicza, rozpoczęła 

się część rekreacyjna, podczas której dzieci 
mogły korzystać z licznych zabaw i atrakcji.

Na podstawie www.michalitki.pl
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Sprzątam, nie śmiecę
W sobotę, 13 kwietnia br., odbyła się pierwsza akcja sprzątania naszej miejscowości, Wrocanki, 
zorganizowana przez druhów Ochotniczej Straży Pożarnej pod hasłem „Sprzątam, nie śmiecę”.

O godzinie 13:00 wraz z mieszkańcami 
zebraliśmy się na placu przy budynku 
remizy i po podzieleniu na grupy ru-
szyliśmy, by pozbierać śmieci leżące na 
ulicach, w przydrożnych rowach i ich są-
siedztwie. Zaangażowani w sprzątanie 
wsi byli również radny Szymon Węgrzyn, 
obecna sołtys Anna Sieniawska-Kuras 
i – jak zawsze niezawodni – najmłodsi 
uczestnicy akcji.

Efektem sprzątania było zebranie 
około 50 worków śmieci. Dominowały 
głównie butelki, zarówno szklane, jak 

i plastikowe oraz opakowania jedno-
razowe. Do „ciekawych” znalezisk mo-
żemy zaliczyć radio „Unitra”, obudowę 
telewizora, kineskopy oraz opony (nie-
stety, nienadające się do użytku).

Po zakończeniu prac był czas na in-
tegrację przy wspólnym grillowaniu 
kiełbasek. Najmłodsi uczestnicy akcji, 
w podziękowaniu za ogromne zaanga-
żowanie w sprzątaniu, otrzymali słod-
kie upominki oraz pamiątkowe dyplomy.

Mamy nadzieję, że kolejne akcje 
sprzątania będą cieszyły się większym 

zainteresowaniem. Warto również po-
myśleć o sprzątaniu swoich obejść, bo 
nasza wieś to nasza sprawa i wizytów-
ka mieszkańców, a nikt lepiej nie zadba 
o nasze sprawy jak my sami.

Serdeczne podziękowania składamy 
tym wszystkim osobom, które czynnie 
włączyły się do akcji, oraz wójt Dorocie 
Chilik za pomoc w organizacji odbioru 
zebranych odpadów.

Do zobaczenia za rok!

Sylwia Wilk
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Majowe spotkania z Tadeuszem Kościuszką w Łężanach
Od 6 do 10 maja br. w Szkole Podstawowej w Łężanach uczniowie, pod kierunkiem swoich na-
uczycieli, realizowali edukacyjny projekt „Majowe spotkania z Patronem Szkoły – Tadeuszem 
Kościuszką”.

Przez cały tydzień w szkole panował 
niepowtarzalny nastrój. A oto relacja 
z naszych działań.

W poniedziałek wykonaliśmy ga-
zetki poświęcone Patronowi – Tade-
uszowi Kościuszce. Zorganizowaliśmy 
wystawkę prac plastycznych, wykona-
nych w ramach ogłoszonych wcześniej 
konkursów: „Maluję portret Tadeusza 
Kościuszki” oraz „Tak żył Tadeusz Ko-
ściuszko – plansze historyczne”.

We wtorek odbyła się uroczysta aka-
demia. Podziwialiśmy cudownie wyko-
nanego przez dzieci z zerówki krako-
wiaka, obejrzeliśmy prezentację o życiu 
naszego Patrona, byliśmy świadkami 
przysięgi składanej przez Tadeusza Ko-
ściuszkę na Rynku w Krakowie, wysłu-
chaliśmy recytacji wierszy autorstwa 
naszych absolwentów, wspólnie zaśpie-
waliśmy pieśń o Lajkoniku. A po akade-
mii przedstawiciele klas wzięli udziału 
w konkurencji, która wywołała wiele 
emocji – układaniu puzzli – „Tadeusz 
Kościuszko pod Racławicami”.

A co przyniosła środa? – głównie 
sportowe emocje. Pogoda dopisała i na 
dziedzińcu szkoły zorganizowana zo-
stała sportowa konkurencja, w której 
wzięli udział reprezentanci klas IV–VIII. 
Za zadanie mieli jak najszybciej dobiec do 
armaty, której strzegli kosynierzy, zosta-
wić na niej czapkę krakuskę, obiec arma-

tę i, zabierając czapkę, wrócić na start. 
Wyścig organizowany był pod hasłem: 
„Atakujemy Rosjan w bitwie pod Racła-
wicami”. Zawody wzbudziły wiele emocji. 
W tym dniu również uczniowie klas star-
szych czytali swoim młodszym kolegom 
opowiadanie o bitwie pod Racławicami, 
a klasy V–VIII wirtualnie obejrzały Pa-
noramę Racławicką.

Czwartek, kolejny dzień realizacji 
projektu, upłynął w muzycznym kli-
macie. Zorganizowany został koncert 
pieśni patriotycznej i pieśni poświęco-
nej Tadeuszowi Kościuszce. Przed pu-
blicznością wystąpili soliści, jak również 
całe klasy – każdy coś przygotował, by 
oddać cześć Patronowi. Śpiewali wszy-
scy: przedszkolaki, uczniowie, nauczy-
ciele – jednym słowem cała szkoła! Na 
pewno jeszcze długo w naszych uszach 
brzmieć będą melodie takich pieśni, jak 
,,Hej, na Krakowskim Rynku” czy „Polo-
nez Kościuszki”. Po koncercie odbyła się 
rywalizacja w grze planszowej „Od naro-
dzin po kres życia Tadeusza Kościuszki”, 
w której reprezentanci poszczególnych 
klas sprawdzali swoją wiedzę na temat 
naszego Patrona.

I nadszedł piątek – czas na podsumo-
wanie projektu. Wszyscy zgromadzili się 
na szkolnym korytarzu. Przed publicz-
nością wystąpili uczniowie klasy Va, 

w inscenizacji poświęconej Patronowi 
– była konferencja z samym Tadeuszem 
Kościuszką! Uczniowie mogli zadać 
swojemu Patronowi pytania, poznać 
jego życie, zapytać o ciekawostki. By 
zapamiętać wszystkie fakty z jego życia, 
uczniowie napisali piosenkę w rytmie 
rapu i wykonali ją.

Następnie dyrektor szkoły Teresa 
Zamorska wręczyła nagrody, dyplomy, 
słodycze uczniom, którzy brali udział 
w konkursach organizowanych przez 
cały czas trwania projektu. Na zakoń-
czenie uroczyście odśpiewano hymn 
szkoły, a potem wszyscy otrzymali słod-
ką niespodziankę – krakowski obwarza-
nek wypieczony w łężańskiej piekarni.

Wszystkie nagrody ufundowane zo-
stały przez Radę Rodziców. W realiza-
cję projektu, który w tym roku po raz 
pierwszy obchodzony był przez cały 
tydzień, włączyła się cała społeczność 
szkoły. Niech każdego dnia towarzyszą 
nam słowa Tadeusza Kościuszki: „Oby-
watel, który chce […] być dobrym Pola-
kiem, powinien poświęcić wszystko dla 
Ojczyzny i być zawsze ludzkim i spra-
wiedliwym…”

Kolejne obchody Święta Patrona 
Szkoły już za rok.

Agnieszka Bradlińska-Stefanik 
Lucyna Kandefer

Góra Grosza w szkole  
w Głowience 
Szczegółowe wyniki tegorocznej akcji Góra Gro-
sza, przeprowadzonej w SP w Głowience.  
W kategorii grup przedszkolnych oraz klas I–II:

– 1. miejsce klasa II – 77,31 zł,  
– 2. miejsce klasa I – 72,78 zł,
– 3. miejsce grupa Tygryski (6-latki) – 64,90 zł.
W kategorii klas IV–VIII:

– 1. miejsce klasa IV b –  72,08 zł,
– 2. miejsce klasa VI – 65,51 zł,
– 3. miejsce klasa V b – 40 zł.
Pieniądze, zebrane na pomoc dzieciom wychowu-
jącym się poza swoją rodziną – w domach dziecka 
czy rodzinach zastępczych, zostały przekazane 
Towarzystwu Nasz Dom. 

SP Głowienka 
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Zostałam finalistką Konkursu  
„Droga na Harvard”!
Konkurs „Droga na Harvard” organizo-
wany jest przez Harvard Club of Poland 

– stowarzyszenie absolwentów jednego 
z najlepszych uniwersytetów na świe-
cie – Harvardu. Przeznaczony on jest 
dla uczniów od VII klasy szkoły podsta-
wowej, uczniów gimnazjum, szkół po-
nadgimnazjalnych aż po absolwentów 
uczelni wyższych. Aplikacja do IX edycji 
konkursu była moją pierwszą próbą wzię-
cia udziału w tym konkursie. Słyszałam 
o nim dużo wcześniej, ale wiedziałam, 
że konkurencja jest ogromna. Komisja 
konkursowa, oprócz osiągnięć nauko-
wych, zwraca uwagę przede wszystkim 
na osobowość kandydata i potencjał 
naukowy. Pierwotnie nie znalazłam się 
na liście 30 finalistów wytypowanych 
do rozmów. Jednak dwa dni przed pla-
nowanymi rozmowami otrzymałam 
telefon, że zostałam zakwalifikowana 
do grona finalistów z listy rezerwowej 
i w sobotę rano czeka mnie rozmowa. 
Miałam niecałe dwa dni, żeby zakupić 
bilety, a o przygotowaniu do rozmowy 
nie było mowy – zbyt mało czasu, nie 
miałam też dostępu do formularza apli-
kacyjnego. Musiałam polegać na swojej 
pamięci, aby przypomnieć sobie wszyst-
ko, co napisałam w formularzu (uzu-
pełniany w języku angielskim). Częścią 
aplikacji było również napisanie dwóch 
wypracowań – Personal Statement oraz 
krótkiego wywiadu z byłym lub obec-
nym wykładowcą Harvardu – wszystko 
oczywiście po angielsku. Moja rozmowa 
odbyła się 18 maja w Warszawie, na 38 
piętrze Warsaw Spire. Musiałam prze-
prowadzić konwersację z 15-osobową 
komisją złożoną z absolwentów Harvar-
du. Rozmowa odbywała się zarówno po 
polsku, jak i angielsku. 20 maja pojawi-
ła się lista 16 laureatów – w tym także 
moje nazwisko. Byłam niesamowicie 
zaskoczona tym ogromnym wyróżnie-
niem oraz faktem, że zostałam docenio-
na przez tak wyjątkową komisję konkur-
sową. Atmosfera podczas rozmów była 
wyjątkowa – uczestnicy motywowali się 
wzajemnie oraz kibicowali sobie nawza-
jem, zaś sama komisja była niezmiernie 
miła i życzliwa. W ogóle nie odczuwałam 
presji rangi konkursu. Jury zadawało py-
tania związane przede wszystkim z in-

formacjami, które znalazły się w mojej 
aplikacji, ze szczególnym uwzględnie-
niem staży, które odbyłam w Warszawie, 
w Centrum Nowoczesnych Technologii 
oraz w PAN. Padały pytania także nie-
związane z aspektem naukowym. Gala 
konkursowa odbyła się 6 czerwca na 
Zamku Ujazdowskim w Warszawie. Tam 
zostały wręczone nam dyplomy oraz po-
znaliśmy swoich mentorów, a także wy-
łonieni zostali laureaci nagrody głównej. 
Nie udało mi się wyjechać na tydzień na 
Harvard, ale nie to było moim głównym 
celem konkursu. Najbardziej zależało 
mi na poznaniu mojego tutora [nauczy-
ciela wspierającego, opiekuna – przyp. 
red.]. Jak się okazało, został nim pan 
Artur Czupryn – neurobiolog, absolwent 
Harvard Medical School. Miłą niespo-
dzianką okazał się fakt, że pan Artur na-
wiązał współpracę z innym absolwentem 
Harvardu oraz London School of Econo-
mics – panem Wojciechem Kaszyńskim, 
matematykiem i ekonomistą. To oni będą 
mnie wspierali w dalszej drodze nauko-
wej oraz udzielali wskazówek podczas 
aplikacji na amerykańskie uczelnie (cze-
go nie wykluczam w przyszłości), a także 
podczas przygotowań do egzaminów na 
uczelnie. Swoje najbliższe plany naukowe 
wolę jednak pozostawić dla siebie.

Anna Szczurek

Przedszkolaki  
w Aptece Piastowskiej  
w Miejscu Piastowym

Celem wycieczki było bliższe poznanie wyglądu 
i wyposażenia apteki oraz poznanie pracy farma-
ceuty. Podczas wizyty dzieci miały wyjątkową 
okazję zobaczyć wnętrze apteki z bliska. Okaza-
ło się, że od środka apteka kryje wiele fascynu-
jących miejsc i rzeczy. Pierwsza część apteki to 
ekspedycja – to tu pacjent spotyka się z farma-
ceutą. W drugiej części apteki znajduje się spe-
cjalne pomieszczenie, w którym pracownicy apte-
ki wykonują leki. Mogliśmy zobaczyć starodawne 
przyrządy i urządzenia, za pomocą których przed 
wieloma laty robiono leki.

Pani farmaceutka wytłumaczyła, co to jest re-
cepta, jak ją można realizować i kto może kupować 
leki. Przedszkolaki dowiedziały się również, że zo-
stanie farmaceutą to długa i ciężka droga, a praca 
w aptece jest bardzo ważna i odpowiedzialna. Zo-
baczyły różne maści, krople, syropy, tabletki, ko-
lorowe plastry, które pomagają w walce z chorobą. 
Wśród różnych lekarstw znalazły swoje ulubione 
witaminki i te leki, które kiedyś zażywały. Dzieci 
zobaczyły, w jaki sposób są poukładane leki. Oka-
zało się, że bez znajomości alfabetu znalezienie 
niektórych byłoby bardzo trudne.

Pani farmaceutka podczas miłej pogadanki 
przypomniała wszystkim dzieciom, że pod żad-
nym pozorem nie mogą bawić się lekami oraz że 
leki można brać tylko pod czujnym okiem oso-
by dorosłej. Na koniec wizyty otrzymały słodkie 
upominki. Wszystko było dla nich nowe, cieka-
we, dlatego z zainteresowaniem obserwowały 
i słuchały, wzbogacając wiedzę na temat pracy 
farmaceuty.

Serdecznie dziękujemy właścicielom oraz 
wszystkim pracownikom apteki za poświęconą 
nam uwagę, czas i ciekawe przedstawienie tematu.

www.facebook.com/Przedszkole  
w Miejscu Piastowym

Anna Szczurek z Miejsca Piastowego
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Sukcesy uczniów z Głowienki

W piątek, 8 marca 2019 r., 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Głowience, Mateusz Jurczyk 
i Jakub Jurasz, wzięli udział 
w trzyetapowym XXX Woje-
wódzkim Konkursie,,O Biesz-
czadach wiem prawie wszyst-
ko”, który odbył się w Szkole 
Podstawowej im. Stefana Mycz-
kowskiego w Czarnej.

Konkurs trwał bardzo długo, 
rozpoczął się o godzinie 14:00, 
a zakończył się po godzinie 
20:00, jednak warto było cze-
kać na finał. Jakub Jurasz zajął 
pierwsze miejsce, a Mateusz Jur-
czyk miejsce drugie. Uczniowie 
otrzymali wspaniałe nagrody 
w formie wydawnictw książko-
wych, gadżetów turystycznych 
oraz duże turystyczne plecaki.

Najpiękniejsze słowa świata
Tegoroczne święto mamy i taty 
w przedszkolu w Miejscu Piasto-
wym odbywało się pod hasłem: 

„Mama, tata najpiękniejsze 
słowa świata”. Przedszkola-
ki z każdej grupy zaprezento-
wały, przygotowany wspólnie 
z wychowawcami, program ar-
tystyczny, w którym znalazły 
się okolicznościowe wiersze, 
piosenki i tańce. Młodsze dzie-
ci, 3-latki, przedstawiły się jako 

„Biedroneczki”, a 4-latki zapre-
zentowały inscenizację „Zgu-
bione korale”. Starsze przed-

Uczeń Szkoły Podstawowej 
w Głowience znalazł się w gronie 
25 najlepszych uczniów szkół 
z województwa podkarpackie-
go. Nagrodę odebrał podczas 
uroczystej gali z rąk marszałka 
województwa podkarpackiego 
Władysława Ortyla.

24 maja 2019 r. odbyła się 
XIX edycja wręczenia nagród 
Podkarpackiego Stowarzyszenia 
Samorządów Terytorialnych dla 
najzdolniejszej młodzieży Pod-
karpacia. Nagroda przyznawa-
na jest corocznie z okazji Dnia 
Samorządu Terytorialnego. Sa-
morząd powiatowy dokonuje 
wyboru jednego ucznia, który 
uzyskał najlepsze wyniki w na-
uce i osiągnął sukcesy w licz-
nych konkursach przedmioto-
wych i olimpiadach.

Z kolei Filip Jurczyk, uczeń 
Szkoły Podstawowej w Głowien-
ce, zajął I miejsce w III Podkar-
packim Konkursie Turystycz-
nym z wiedzy o województwie 
podkarpackim, organizowanym 
przez Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych im. Jana Szczepani-
ka w Krośnie. I właśnie tam, 7 
lutego 2019 r., odbył się konkurs 
objęty patronatem Podkarpac-
kiego Kuratora Oświaty w Rze-
szowie oraz Prezydenta Miasta 
Krosna. Gratulujemy Filipowi 
sukcesu.

Uczniów do konkursu przy-
gotowała Mariola Tys.

SP Głowienka

W tym roku spośród wszyst-
kich uczniów powiatu kro-
śnieńskiego nominowano do 
tej zaszczytnej nagrody ucznia 
Szkoły Podstawowej im. Bene-
dykta Wierdaka w Głowience, 
Filipa Jurczyka, który znalazł się 
w gronie 25 najlepszych uczniów 
szkół z województwa podkar-
packiego. Podczas uroczystej 
gali w Wojewódzkim Domu Kul-
tury w Rzeszowie Filip odebrał 
gratulacje i nagrodę z rąk mar-
szałka województwa podkarpac-
kiego Władysława Ortyla.

Nagrodzony ma na swoim 
koncie szereg sukcesów o zasię-
gu powiatowym i wojewódzkim. 
Serdecznie gratulujemy Filipowi 
i życzymy dalszych sukcesów.

SP Głowienka

szkolaki również spróbowały 
swoich sił w aktorstwie, zapre-
zentowały bowiem inscenizacje: 

„Czerwony Kapturek” – 5-latki, 
„Żuraw i czapla” – 6-latki. 

Po złożeniu życzeń, wręcze-
niu własnoręcznie wykonanych 
upominków nadszedł czas na 
słodki poczęstunek oraz wspól-
ne rozmowy. Podczas spotka-
nia panowała miła i serdeczna 
atmosfera. Dzień ten na długo 
pozostanie w pamięci rodziców 
i dzieci.

Bożena Lajdanowicz

z e  s z k ó ł

Filip Jurczyk wśród najzdolniejszych 
uczniów Podkarpacia
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Wiersze i piosenki dla mam

27 maja 2019 r., po południu, szkoła we 
Wrocance zatętniła radością. Gościliśmy 
mamy, które zostały zaproszone na aka-
demię z okazji ich święta. Honorowymi 
gośćmi na uroczystości byli: wójt gminy 

Dorota Chilik i jej zastępczyni Magdale-
na Hec-Mrozek, radni z Wrocanki i Niż-
nej Łąki, sołtys naszej wsi oraz ksiądz 
proboszcz. Powitała ich dyrektor szkoły 
Nina Hanus. Dzieci przedszkolne oraz 

Dzień Matki w Rogach 
W szkole i przedszkolu w Rogach obchody Dnia Matki rozłożone zostały na dwa dni. 

22 maja świętowały mamy uczniów 
z klas I–III. Każda z klas na deskach sce-
ny w domu ludowym zaprezentowała 
część artystyczną. Jako pierwsi wystąpili 
uczniowie klasy Ib, następnie dzieci z kla-
sy Ia. Swoje umiejętności recytatorskie 
zaprezentowały również dwie uczennice 
z tej klasy, laureatki III Krośnieńskiego 
Konkursu Recytatorskiego: Anna Sta-
nisz i Wiktoria Uliasz. Uczniowie klas II 
i III pięknie recytowali wiersze o mamu-

siach i śpiewali piosenki. Na zakończenie 
dziewczynki z klasy Ib zaprezentowały 
układ taneczny. Po występach przyszedł 
czas na upominki i życzenia. Mamy nie 
kryły wzruszenia, a w niejednym oku 
pojawiła się łza. Oczywiście nie zabrakło 
także słodkiego poczęstunku.

23. dzień maja był dniem szczegól-
nym dla wszystkich mam dzieci przed-
szkolnych. To właśnie wtedy ich po-
ciechy pięknym słowem i piosenkami 

dziękowały za matczyną miłość, cierpli-
wość, dobroć i za serce, które wiele rozu-
mie i wszystko wybacza… „Kocham Cię, 
Mamusiu” – to hasło przewodnie spo-
tkania, które także odbyło się w domu 
ludowym. Sala pękała w szwach. Na 
scenie kolejno zaprezentowały się: gru-
pa najmłodsza, potem czterolatki, a na-
stępnie dzieci z klas zerowych. Po wy-
stępie dzieci wręczyły swoim mamom 
upominki. Najwięcej radości sprawiły te 
wykonane własnoręcznie. 

Oprócz mam, w uroczystościach 
uczestniczyli także zaproszeni goście: 
wójt Dorota Chilik, zastępca wójta Mag-
dalena Hec-Mrozek, sołtys Aneta Do-
bosz, dyrektor Małgorzata Borowska 
oraz wicedyrektor Jolanta Wilk.

Serdeczne podziękowania składa-
my: Gminnemu Ośrodkowi Kultury 
w Miejscu Piastowym za wypożyczenie 
i obsługę sprzętu nagłaśniającego, Zofii 
Wdowiarz za wypożyczenie naczyń, Pio-
trowi Wołtoszowi za przepyszne ciasta 
oraz wszystkim rodzicom, którzy w ja-
kikolwiek sposób przyczynili się do or-
ganizacji imprezy.

Wychowawcy klas I–III i przedszkola

wszyscy uczniowie z klas I–VIII zapre-
zentowali piękny program – wiersze, pio-
senki, skecze i tańce. W sali gimnastycz-
nej zrobiło się kolorowo od wspaniałych 
strojów. Różnorodne skoczne dźwięki, 
humorystyczne scenki stanowiły pięk-
ny prezent dla ukochanych mam. 

Program artystyczny trwał ponad 
godzinę i wszystkim zebranym bardzo 
się podobał. Uczniowie i przedszkolaki, 
perfekcyjnie przygotowani do występu 
przez nauczycieli, zaprezentowali wyso-
ki poziom. Na koniec akademii wszyst-
kie mamy otrzymały upominki od swo-
ich pociech, a dzieci słodycze i pamiątki 
od zaproszonych gości. Uroczystość za-
kończyła się poczęstunkiem dla wszyst-
kich zebranych. Wszystkim mamom ży-
czymy wiele radości i miłości od swoich 
dzieci. 

M.Baran
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Dzień Patrona w Rogach
25 i 26 kwietnia Szkoła Podstawowa im. Kazi-
mierza Wielkiego w Rogach obchodziła Dzień 
Patrona.

Z tej okazji uczniowie klas 
I–III spotkali się z mieszkan-
kami Rogów: Teresą Drozd 
i Janiną Gołąbek. Podczas 
spotkania została zaprezen-
towana kolorowanka „Rogi, 
moja miejscowość”. Do po-
wstania książeczki-koloro-
wanki przyczyniło się wiele 
osób, m.in. Bernadeta Uliasz, 
która zrobiła czarno-białe 
ilustracje z najważniejszy-
mi miejscami Rogów, Alicja 
Uliasz, która wykonała fo-
tografie tychże miejsc, oraz 
uczniowie, którzy stworzyli 

piękne wierszyki i rymo-
wanki do każdej ilustracji. 
Nad całym projektem czu-
wała Maria Ganczarska. Po 
prezentacji wierszyków Ja-
nina Gołąbek opowiedzia-
ła dzieciom historię Rogów, 
a Teresa Drozd przybliżyła 
uczniom rogowską gwarę. 
Na zakończenie spotkania 
wszystkie dzieci dostały pa-
miątkowe kartki, a autorzy 
wierszyków i rymowanek 
otrzymali publikację Teresy 
Drozd Rogowskie pogaduchy, 
czyli słownik rogowsko-polski.

W ramach obchodów tego 
wyjątkowego dnia uczniowie 
z klas IV–VIII wzięli udział 
w interaktywnym quizie 
wiedzy o Kazimierzu Wiel-
kim na platformie Kahoot 
oraz w rozgrywkach spor-
towych. W kategorii klas 
IV–V zwyciężyła klasa Vb, 

natomiast w kategorii klas 
VI–VIII triumfowała klasa 
VIII. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali ulubione nagrody: 
bony na pizzę i lody, spacer 
na wybranej lekcji oraz dzień 
bez zadania domowego. Na-
grody ufundowane zostały 
przez Radę Rodziców.

Beata Bałuka, Anna Kilar

Dbamy o pamięć o patronce szkoły
W tym roku minęła 10. rocznica nadania naszej szkole imienia Stanisławy 
Grelli. Dbamy o to, aby uczniowie kolejnych roczników wiedzieli, kim była 
Stanisława Grella – nasza patronka.  Przygotowania do uczczenia tego 
dnia rozpoczęto już kilka tygodni wcześniej.

Nauczycielki Małgorzata Ba-
ran i Katarzyna Stec opraco-
wały regulaminy konkursów. 
Uczniowie klas starszych 
mieli przygotować gazetkę 
ścienną o naszej patronce. 
Nagrodę główną – puchar 

„Grelaki” roku 2018/2019 
– wygrali uczniowie klasy 
VII. Następnie uczniowie, in-
dywidualnie, przystąpili do 

quizu o życiu i działalności 
S. Grelli. Najwięcej punktów 
uzyskał Filip Jakubowicz, 
uczeń kl. VII , który tym sa-
mym zdobył tytuł mistrza 
wiedzy, a wicemistrzem zo-
stał jego kolega z klasy, Ka-
mil Kucia. W kategorii klas 
I–III konkurs indywidualny 
i grupowy nie został jeszcze 
rozstrzygnięty.

W dniu święta naszej 
patronki uczestniczyliśmy 
w dziękczynnej mszy świę-
tej, odprawionej przez pro-
boszcza Jana Nigborowicza 
i księdza Mariusza Pelca, 
który wygłosił piękną homi-
lię. Po nabożeństwie odbył się 
krótki apel przy tablicy naszej 
patronki, podczas którego od-
było się wręczenie nagród za 

udział w konkursach. Potem, 
ponieważ był to dzień wolny 
od nauki, przyszedł czas na 
zabawy, konkursy, gry, pie-
czenie kiełbasek oraz  słodki 
poczęstunek. Dziękujemy Ra-
dzie Rodziców za pomoc i za 
sfinansowanie poczęstunku.  

Stanisława Grella, uro-
dzona w 1907 roku w Ru-
munii, zmarła w 1984 roku 
w Katowicach, gdzie została 
pochowana. We Wrocance 
rozpoczęła pracę jako na-
uczycielka 1 września 1938 
roku, a w latach 1959–1968 
pełniła funkcję kierownika 
szkoły. Powszechnie szano-
wana i lubiana przez dzieci, 
młodzież i rodziców, z uwagi 
na jej zasługi jako nauczy-
cielki, kierowniczki szkoły 
i mieszkanki, wsi została 
wybrana na patronkę szkoły.

Nina Hanus

z e  s z k ó ł
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Pięć edycji Let’s Team Up! w Zalesiu
29 maja 2019 r. Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Zalesiu gościła drużyny z wszystkich 
szkół podstawowych z terenu gminy Miejsce Piastowe. Była to już piąta, jubileuszowa edycja Gminnego 
Konkursu Języka Angielskiego Let's Team Up!

Pierwszy turniej odbył się w roku 2010 
i już wtedy wszyscy angliści pracujący 
aktualnie w szkołach podstawowych 
w klasach starszych włączyli się do pra-
cy w jego przygotowanie. Kolejne edycje 
odbyły się w latach 2012, 2014 oraz 2016 

– a ich wspólnym mianownikiem jest host 
school, czyli szkoła goszcząca, tj. Szkoła 
Podstawowa w Zalesiu.

Już od początku przyświecał nam 
jeden cel: stworzyć konkurs oparty na 
zasadach fair play, który będzie mocno 
motywował uczniów do nauki języka 
angielskiego. Jako że wszystkie zadania 
opracowywane są przez nauczycieli-opie-
kunów poszczególnych drużyn, szanse 
są wyrównane. Dodatkowo zagadnienia 
bazują na materiale faktycznie zrealizo-
wanym zgodnie z podstawą programo-
wą. Na koniec bodźcem inspirującym do 
dalszej aktywności młodych anglistów 
są oczywiście nagrody. Z uwagi na to, że 
na etapie gminnym poszczególne szkoły 
są reprezentowane przez czworo najlep-
szych uczniów (w tym roku po jednym 
z klas V, VI, VII i VIII, w poprzednich 
edycjach po dwoje z klas V i VI) już na 
początku przed przystąpieniem do zadań 

podkreśla się, że wszyscy są zwycięzca-
mi i każdy uczestnik turnieju otrzyma 
nagrodę. W tym roku, dzięki hojności 
sponsorów, nagrody były naprawdę im-
ponujące. Wszyscy, 28 uczniów, otrzyma-
li książki do nauki języka angielskiego, 
kubki z logo konkursu oraz liczne i cie-
kawe gadżety. W zależności od zajętego 
miejsca były to dodatkowo pendrive’y, 
myszki komputerowe, przybory szkolne, 
torby-worki, śniadaniówki, organizery, 
itp. oraz mnóstwo łakoci. Ponadto trzy 
drużyny, które stanęły na podium, zdo-
były dla swoich szkół odtwarzacze CD 
i MP3.

Trzy najlepsze drużyny w turnieju 
Let’s Team Up! w 2019 r. zajęły kolejno:

• I miejsce – SP w Głowience (opiekun 
Tomasz Pojnar),

• II miejsce – SP w Zalesiu (opiekun 
Maria Lenik),

• III miejsce – SP we Wrocance (opie-
kun Nina Hanus).

Wszystkim uczestnikom gratuluję 
wyników, ambicji i solidnego przygoto-
wania. Życzę dalszych sukcesów i przede 
wszystkim czerpania radości i satysfakcji 
z nauki języka angielskiego.

Serdecznie dziękuję dyrektor Danie-
li Kokoszce za umożliwienie realizacji 
tego projektu i zawsze cenne wskazów-
ki. Władysławowi Frączkowi, sołtysowi 
wsi Zalesie, dziękuję za udostępnienie 
sali domu ludowego. Nauczycielom-an-
glistom: Agnieszce Bradlińskiej-Stefa-
nik, Ninie Hanus, Elżbiecie Kandefer, 
Elżbiecie Kluk, Anecie Kruczek-Kosibie, 
Tomaszowi Pojnarowi dziękuję za pomoc 
w organizacji konkursu. Pragnę wyra-
zić podziękowania sponsorom za hojne 
wsparcie finansowe: Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych z zastępcą wójta Magdaleną Hec
-Mrozek na czele, firmie Walter, Zakłado-
wi Produkcyjno-Ślusarskiemu Szczepana 
Wolanina, Firmie Lo-Stark, Podkarpac-
kiemu Bankowi Spółdzielczemu oddział 
w Miejscu Piastowym, Delikatesom Cen-
trum w Pustynach, Cukierni Krzysztofa 
Buczka w Głowience, piekarni Jana Wilu-
sza, sklepowi Mister Briko w Miejscu Pia-
stowym, kwiaciarni „Sylwia” w Miejscu 
Piastowym oraz osobie pragnącej zacho-
wać anonimowość z Wrocanki.

Maria Lenik



Sad Grellaków
Grellaki, czyli uczniowie klasy IV Szkoły 
Podstawowej we Wrocance, wzięli udział 
w projekcie „Tradycyjny sad” i dostali 
grant na założenie tradycyjnego sadu. 
Za otrzymane pieniądze, na działce 
przy szkole, posadzono 5 drzewek gru-
szy, 5 krzewów agrestu i porzeczek oraz 
20 sadzonek truskawek. Sad został oto-
czony siatką. 

W kolejnych dniach Grellaki upięk-
szali swój sad, w którym posadzili ro-
śliny ozdobne i posiali nasiona kwia-
tów. Cieszymy się z otrzymania grantu 
i czekamy na efekty naszej pracy. Mamy 
nadzieję, że niedługo będziemy się roz-
koszowali smakiem pysznych owoców. 
Oczywiście nie zapomnimy o pielęgna-
cji ogrodu. W planie jest jeszcze wzboga-
cenie minisadu ławeczką i małym ulem 
dla pszczół.  

W bieżącym roku obchodziliśmy 
10. rocznicę nadania naszej szkole 
imienia Stanisławy Grelli. Sad założony 
przez Grellaków jest upamiętnieniem 

tej uroczystości. Myślimy, że nasza pa-
tronka byłaby zadowolona z działań 
czwartoklasistów, ponieważ w jej życiu 
praca na roli była bardzo ważna. 

M. Baran
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Wędrująca książka 

Z okazji Dnia Książki Szkoła Podstawo-
wa w Rogach zorganizowała akcję pod 
nazwą Wędrująca książka, dzięki któ-
rej uczniowie klas I–VI ze szkół gminy 
Miejsce Piastowe mogli wymienić się 
swoimi, przeczytanymi już książkami. 
Głównym celem akcji było propagowa-
nie czytelnictwa wśród gminnej spo-
łeczności szkolnej. W przedsięwzięciu 
zdecydowały się uczestniczyć szkoły 
z Miejsca Piastowego, Głowienki, Łężan, 
Wrocanki i Zalesia. W ramach akcji do 
dzieci trafiły aż 74 książki! 

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
uczniom i koordynatorom, którzy wzięli 
udział w wymianie. Uczestnikom życzy-
my miłej lektury! Pamiętajmy, że każda 
książka może dostać od nas drugie życie!

Magdalena Kosztyła 

Pierwszy w historii szkoły taneczny  
flashmob
29 kwietnia w Szkole Podstawowej im. 
Kazimierza Wielkiego w Rogach, po raz 
pierwszy w historii szkoły, odbył się ta-
neczny flashmob, zorganizowany przez 
Samorząd Uczniowski z okazji Między-
narodowego Dnia Tańca. 

Flash mob z języka angielskiego do-
słownie tłumaczy się jako błyskawiczny 
tłum. Jest to określenie, którym nazy-
wa się grupę ludzi, gromadzących się 
niespodziewanie w jednym miejscu pu-
blicznym, w celu przeprowadzenia krót-
kotrwałego zdarzenia, zazwyczaj zaska-
kującego dla przypadkowych świadków. 
Początkowo akcja miała odbyć się na 
szkolnym podwórku, ale pogoda nie 

dopisała, więc chętni uczniowie zebrali 
się w hali sportowej i zatańczyli układy 
taneczne do utworów Y.M.C.A., Choco-
late choco choco, Such a happy day (uwiel-
bianego przez rogowskich uczniów) oraz 
coraz popularniejszą w naszej szkole 
belgijkę (którą tańczą już nawet pierw-
szaki). Nastąpiła wspaniała integracja 
uczniów z wszystkich klas. Uczestnicy 
byli zachwyceni, dlatego z pewnością na 
tym nie zakończy się przygoda z tańca-
mi integracyjnymi w Szkole Podstawo-
wej w Rogach.

Urszula Stanisz 
fot. Sabina Uliasz
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Festiwal tańca przedszkolnego  
po raz piąty w Głowience
Blisko 100 przedszkolaków wystąpiło (7.06.2019 r.) podczas 
V Festiwalu Tańca Przedszkolnego w Szkole Podstawowej 
w Głowience. Dzieci zatańczyły m.in. poloneza, kujawiaka 
i twista. W festiwalu, który zorganizowali wychowawcy i pra-
cownicy oddziałów przedszkolnych w Głowience, jak co roku, 
nie było wygranych ani przegranych.

Spotkanie w hali sportowej rozpoczął 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Gło-
wience Krzysztof Roman, witając wójt 
gminy Dorotę Chilik i jej zastępcę Mag-
dalenę Hec-Mrozek, wychowawców 
i opiekunów, dzieci i ich rodziców. – Kie-
dy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. 
Kiedy tańczy dziecko, tańczy cały świat 

– powiedział, zapraszając do obejrzenia 
pokazów tanecznych.

W festiwalu wystąpiły dzieci z od-
działów przedszkolnych szkół podsta-
wowych w Miejscu Piastowym, Gło-
wience, Łężanach, Zalesiu, Rogach, 
Targowiskach i Wrocance. W pięknych 
strojach przedszkolaki zatańczyły po-
loneza, twista, kujawiaka, krakowiaka, 
belgijkę albo własne układy taneczne. 
Niektóre grupy zaprezentowały po dwa 
tańce. Każdy pokaz taneczny nagrodzo-
ny był gromkimi brawami.

Gościnnie zatańczyli Mali Pogórza-
nie, a także uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Głowience – bracia Filip i Wiktor 
Dzierowicz ze swoimi partnerkami – Ja-
godą Zielińską i Julią Dębiec, wychowan-
kowie szkoły tańca „K-Studio” w Krośnie.

Na koniec występów opiekunowie 
grup, z rąk wójta gminy i jej zastępcy 
oraz dyrektora szkoły, dla wszystkich 

przedszkolaków odebrali nagrody, ufun-
dowane przez Gminę Miejsce Piastowe.

– Dziękuję za tak piękne występy. Z ca-
łego serca dziękuję dzieciom, ale także ich 
wychowawcom i opiekunom za to, że przy-
gotowali i nauczyli przedszkolaków ukła-
dów tanecznych – powiedziała na koniec 
wójt Dorota Chilik.

Po występach na przedszkolaków 
czekał poczęstunek, który ufundowała 
piekarnia Janusza Frydrycha i cukier-
nia Krzysztofa Buczka z Głowienki.

W tym roku była to już piąta edycja 
tego wydarzenia. O tym, jak powstawał 
festiwal, opowiada Edyta Mercik, wy-
chowawczyni oddziału przedszkolnego 
w Głowience. – Pomysł na ten festiwal na-
rodził się 5 lat temu. Razem z Renią Kluk 
chciałyśmy zorganizować taki festiwal, aby 
wszystkie dzieci, które biorą w nim udział, 
zostały nagrodzone i docenione za to, że 
przez kilka miesięcy uczą się i przygotowu-
ją do występów. A dlaczego taniec? – Ta-
niec jest bardzo ważny w rozwoju dziecka. 
Jak muzyka łagodzi obyczaje, tak taniec 
integruje i uczy współdziałania. Zauważy-
łyśmy nieraz, że pokłócone ze sobą dzieci 
w tańcu podają sobie ręce. I pierwsze lody 
zostają wtedy przełamane – dodaje na ko-
niec wychowawczyni.

Tekst i fot. IP
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„Na ludową nutę" w Widaczu

W filialnej Szkole Podstawowej 
w Widaczu 30 maja br. odbył się 
I Przegląd Piosenki „Na ludową 
nutę", w którym uczestniczyły 
dzieci z naszej gminy, ich ro-
dzice oraz zaproszeni goście. 
Gościem specjalnym imprezy 
był Kordian, który na koniec 
wykonał kilka swoich przebo-
jów, w tym znaną wszystkim 
piosenkę „Dziewczyna z gór". 
Organizatorami przeglądu byli: 
filialna Szkoła Podstawowa 
w Widaczu, Rada Rodziców oraz 
sołtys wraz z Radą Sołecką.

Pomysłodawcą wydarzenia była Mag-
dalena Wilusz, nauczycielka w filialnej 
Szkole Podstawowej w Widaczu. Dzięki 
jej zaangażowaniu oraz wizji rozwijania 
w najmłodszych pamięci o tradycji na-
szych regionów szkoła w Widaczu sta-
ła się na chwilę miejscem, które znamy 
tylko ze starych zdjęć krewnych. Prze-
gląd był okazją do pokazania barwnych 
i bogatych strojów, zaprezentowania lu-
dowych melodii a także do sprawdzenia 
swoich możliwości wokalnych. Dzieci 
zaśpiewały takie piosenki jak: „Kuku-
łeczka", „Takiego Janicka", „Czerwone 
Jagody" i wiele innych. Wszyscy uczest-
nicy przeglądu ubrani byli w kolorowe 
ludowe stroje, nawiązujące do tradycji 
naszego regionu. Nie zabrakło lajkonika 
na koniu oraz górali z ciupagami.

– Przegląd nie ma charakteru konkurso-
wego. Tutaj wygrywa każdy – powiedziała 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Targo-
wiskach Małgorzata Lorenc, po czym 
wręczyła wszystkim występującym dy-
plomy oraz upominki.

Jedną z największych atrakcji impre-
zy był występ Kordiana, który przyznał, 
że śpiew dzieci rozbudził go i postawił 
na nogi. Wacław Cieślik, występujący 
pod pseudonimem Kordian, zaśpiewał 
znany wszystkim utwór „Dziewczyna 
z gór”. Gość specjalny porwał do tańca 
nie tylko dzieci, ale również organizato-
rów i gości. Powiedział, że taki pełen ele-

mentów ludowych i tradycji przegląd to 
godna podziwu inicjatywa. Opowiedział 
również o tradycjach regionu, z którego 
pochodzi. Po występie zaprosił wszyst-
kich do swojego gospodarstwa położo-
nego w okolicach Nowego Sącza.

– To pierwsza, lecz z pewnością nie 
ostatnia edycja tej imprezy – powiedziała 
Magdalena Wilusz. – Wierzymy, że Wi-
dacz stanie się miejscem, w którym nasze 
tradycje będą kultywowane i w którym 
o naszych tradycjach nigdy się nie zapomni.

Na zakończenie nie mogło zabraknąć 
wspólnych zdjęć i autografów, o które 
prosili nawet starsi uczestnicy imprezy. 
Wójt Dorota Chilik wręczyła również 
na ręce Magdaleny Wilusz kolorowanki 
dla wszystkich dzieci biorących udział 
w przeglądzie.

Film z tego wydarzenia można obej-
rzeć na stronie gminy www.miejscepia-
stowe.pl w zakładce „Video”

Tekst i fot: Joanna Ziemiańska-Kielar
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Wektor dla człowieka z Targowisk
– Targowiska to moja miejscowość rodzinna. Ta miejscowość zawsze będzie bliska mojemu sercu – mówi, 
obecnie mieszkający w Warszawie, Paweł Malinowski, prezes firmy deweloperskiej Profbud, 
laureat „Wektora” 2018.

JANUSZ WĘGRZYN: Naszą roz-
mowę rozpoczniemy od „Wektora 
2018”, nagrody otrzymanej przez 
pana na początku roku, przyzna-
nej przez Pracodawców Rzeczpo-
spolitej Polskiej. Co to jest za na-
groda i za co została przyznana?
PAWEŁ MALINOWSKI: Wektory to 
nagrody przyznawane nieprzerwanie 
od 2002 roku osobom ze świata gospo-
darki, polityki, kultury i mediów, które 
swoimi postawami inspirują innych, 
jednocześnie wyznaczając nowe tren-
dy w kreowaniu nowoczesnego biznesu. 
Nagrodą Wektora zostałem uhonoro-
wany za szczególny wkład w zbudowa-
nie wysokiej pozycji firmy Profbud na 
rynku nieruchomości, skuteczne budo-
wanie relacji międzyludzkich oraz za-
angażowanie w działalność dla lokalnej 
społeczności. Jest to dla mnie wielkie 
wyróżnienie. Kilkanaście lat temu po-
stawiłem sobie za cel zbudowanie pręż-
nie działającej polskiej firmy, z której 
zarówno ja, jak i pracownicy mogliby-
śmy być dumni. Zależało nam, aby na-
sza marka była synonimem rzetelności 
i zaufania zarówno wewnątrz firmy, jak 
i na zewnątrz niej. Odbierając nagrodę 
Wektora, mogę śmiało powiedzieć, że 
udało nam się to zrealizować. To zasłu-
ga zaangażowania oraz ogromnej pasji 
całego zespołu Profbud.

Firma deweloperska Profbud to 
kolejna odsłona pana działalno-
ści biznesowej, ale jej początki to 
MALBUD-1, kojarzący się naszym 
czytelnikom głównie z klubem 
sportowym Partyzant-Targowiska.
Targowiska to moja miejscowość rodzin-
na, to tutaj się urodziłem. W 2004 r. za-
łożyłem firmę budowlaną MALBUD-1, 
a następnie w 2010 r. deweloperską Prof-
bud. Ta miejscowość zawsze będzie bli-
ska mojemu sercu. Od początku w kręgu 
moich zainteresowań znajdowały się za-
równo budownictwo, jak i sport. Wierzę, 
że osiągnięcia sportowe pozwalają roz-
winąć wyobraźnię, uczą odpowiedzial-
ności i samokontroli. Przywiązanie, jak 
i wielka sympatia do moich rodzimych 
terenów od wielu lat owocują wspiera-
niem lokalnych inicjatyw – klubu spor-
towego Partyzant-Targowiska, który 
z MALBUD-1 sponsorujemy już od 2003 
roku, czy Akademii Piłkarskiej Benia-
minek Krosno, której firma Profbud jest 
sponsorem tytularnym.

Zatrzymajmy się chwilę przy Par-
tyzancie. Mieliście ambitne plany. 
MALBUD-1 był strategicznym, ty-
tularnym sponsorem klubu, były 
plany budowy stadionu, niewiele 
brakło, a Partyzant awansowałby 
do klubów drugoligowych.

Od początku istnienia MALBUD-1 do-
strzegamy potrzeby społeczne. Z tego 
względu nie ograniczamy się tylko do 
podstawowej działalności. Niezmien-
nie od 16 lat czynnie wspieramy klub 
sportowy Partyzant-Targowiska i jeste-
śmy jego głównym sponsorem. Na bie-
żąco staramy się przyczyniać do rozwoju 
drużyny. Jednak do osiągnięcia pełnego 
sukcesu niezbędna jest sprawna koope-
racja pomiędzy podmiotem publicznym 
a prywatnym, która w tym przypadku 

Osiedle Stella w Warszawie
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mogłaby zaowocować profesjonalnym 
stadionem, pozwalającym zawodnikom 
rozwijać swoje umiejętności, a tym sa-
mym awansować do wyższej ligi. Wie-
rzymy, że uda się ją osiągnąć.

Obecnie MALBUD-1 jest głównym 
wykonawcą projektów Profbudu. 
Kiedy w głowie Pawła Malinow-
skiego zrodził się pomysł utworze-
nia firmy deweloperskiej?
Kiedy jako generalny wykonawca reali-
zowaliśmy projekty, dochodziły do nas 
sygnały, że budynek musi wytrzymać 
jedynie okres gwarancyjny. Było to dla 
nas całkowitym zaskoczeniem. Budując 
obiekty mieszkalne, myślimy przede 
wszystkim o ludziach, którzy za mo-
ment zamieszkają w miejscu, o którym 
nierzadko marzą od wielu lat. Wiedzie-
liśmy, jaka odpowiedzialność leży na 
naszych barkach, z tego względu zde-
cydowaliśmy się na stworzenie firmy 
deweloperskiej. Wspólnie, na zasadzie 
kooperacji, tworzymy wyjątkowe miesz-
kania, w których jakość odgrywa kluczo-
wą rolę. Po tylu latach widzimy, że klien-
ci to doceniają.

Profbud ma na swoim koncie kil-
kanaście zrealizowanych dużych 
projektów budowlanych. Z które-
go z nich prezes jest najbardziej 
dumny?
Projektem, który wymagał od nas dużej 
precyzji, ale i nieszablonowych rozwią-
zań, było osiedle Awangarda w Warsza-
wie. To jedna z najbardziej wymagających 
inwestycji, jakie mieliśmy okazję tworzyć. 
Naszym celem była realizacja unikalnego 

osiedla w wyjątkowej lokalizacji. Bliskość 
zabytkowego Fortu Bema wymuszała na 
nas zaprojektowanie nieruchomości, któ-
re pozytywnie wkomponują się w wyma-
gające otoczenie. Zestawienie dokładnie 
wyselekcjonowanych materiałów wy-
kończeniowych, z designerskimi roz-
wiązaniami aranżacji zieleni na terenie 
inwestycji, jeszcze bardziej podkreśliło 
jej integrację z miejscem, w którym po-
wstało. Poza ciekawymi rozwiązaniami 
i oryginalnym projektem postawiliśmy 
również na szereg wygód, które umilają 
mieszkańcom spędzanie czasu wolne-
go. Na terenie osiedla, na patio, zapro-
jektowaliśmy specjalne strefy dla dzie-
ci, wyposażone w bezpieczny sprzęt 
do zabawy, który zapewni wiele form 
aktywności. Z kolei lokale usytuowane 
na najwyższych kondygnacjach wypo-
sażyliśmy w urokliwe tarasy z poziomu 
mieszkania, a także przynależne do nich 
oryginalne ogrody zielone usytuowane 
na dachu. Stanowią one idealne miejsce 
do odpoczynku i spędzania wspólnych 
chwil z rodziną czy przyjaciółmi. Dzię-
ki temu mieszkańcy mogą znaleźć tutaj 
upragnioną równowagę pomiędzy ży-
ciem zawodowym a prywatnym.

Firma deweloperska to przede 
wszystkim osiedla mieszkanio-
we. Które z wybudowanych przez 
Profbud, zdaniem pana, jest naj-
bardziej prestiżowe: Haven House, 
Osiedle Primo, Stella? Nie jest to 
zapewne żadną tajemnicą, zatem 
ile przysłowiowy Kowalski musiał-
by zapłacić za taki np. 80-metrowy 
prestiż?

Staramy się na bieżąco odpowiadać 
na potrzeby i oczekiwania klientów. 
W oparciu o nie powstają nasze osiedla, 
z których każde ma swój niepowtarzal-
ny charakter. Koszt zakupu mieszkania 
w danej inwestycji zależy od wielu czyn-
ników – m.in. lokalizacji, kondygnacji, na 
której się znajduje, metrażu, jak i samych 
udogodnień, proponowanych przez de-
welopera. Kluczowe okazuje się również 
miasto, w którym powstaje nierucho-
mość – przykładowo w naszej łódzkiej in-
westycji Primo, 80-metrowe mieszkanie 
można kupić za około 500 tys. zł, nato-
miast na warszawskim osiedlu Stella na 
Bemowie, nabywca za taki sam metraż 
musi zapłacić 650 tys. złotych.

Na rynku budownictwa mieszka-
niowego Profbud istnieje od kilku-
nastu lat. Czym różnicie się od in-
nych tego typu firm, by przekonać 
klientów do zakupów mieszkań 
właśnie u was?
W branży deweloperskiej działamy od 
2010 roku. Przez niemal dekadę klienci 
przekonali się, że nasze mieszkania to 
gwarancja dobrej inwestycji i jakości. Po-
szukując nowego, większego lokalu dla 
siebie lub pod wynajem, nierzadko do 
nas wracają. Doskonale wiedzą, że do re-
alizacji inwestycji wykorzystujemy tyl-
ko sprawdzone rozwiązania architekto-
niczne i konstrukcyjne, wysokiej klasy 
materiały oraz nowoczesne technologie. 
Zatrudniamy szereg specjalistów, któ-
rzy na bieżąco śledzą zmiany zachodzą-
ce na rynku nieruchomości. Co więcej, 
stawiamy na transparentność działań. 
Każdy klient ma więc wgląd w szczegóły 
technologii i użyte przez nas materiały. 
Wiemy, że zakup mieszkania dla wielu 
osób to inwestycja na całe życie. Chcemy, 
aby nabywcy darzyli nas zaufaniem. To 
właśnie dla nich budujemy!

Marka każdej firmy to także na-
grody i wyróżnienia. Trochę po-
szukałem w sieci i muszę przyznać, 
że nazbierało się tego całkiem spo-
ro: ORŁY NIERUCHOMOŚCI, ZŁO-
TA VILLA, DEWELOPER ROKU 
2017, 2016, 2018, JAKOŚĆ ROKU 
2013, 2014. Z której z tych nagród 
prezes Malinowski jest szczególnie 
dumny?
Najważniejszą dla nas nagrodą jest za-
dowolony klient – wpisuje się to w na-

Osiedle Awangarda w Warszawie
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szą misję i wyznawane wartości. Bycie 
docenionym za rzetelność i odpowie-
dzialność to ogromna gratyfikacja dla 
dewelopera. Te wyjątkowe wyróżnienia 
są doskonałym potwierdzeniem tego, że 
realizowane przez nas inwestycje odpo-
wiadają na potrzeby nabywców. Jedną 
z kluczowych nagród w tym zakresie 
są Orły Nieruchomości, przyznawa-
ne na podstawie ocen wystawionych 
przez klientów na portalach społecz-
nościowych i branżowych. Jest ona dla 
nas szczególnie wartościowa. Z innej 
kategorii, natomiast równie istotna, 
zwłaszcza ze względu na międzynaro-
dowy charakter, jest European Property 
Awards.

Opowiedzmy zatem czytelnikom 
„Piastuna” o tej nagrodzie, przy-
znanej wam za realizację salonu 
sprzedaży firmy Profbud. Gala 
w Londynie, ocena inwestycji 
przez 70 specjalistów czy chociaż-
by partnerzy tej nagrody – Emi-
rates Airlines czy The Telegraph – 
świadczą chyba o jej wyjątkowości 
i szczególnym prestiżu.
The European Property Awards to wy-
jątkowa nagroda, którą otrzymaliśmy 
za projekt Biura Sprzedaży w Warszawie 
przy ul. Dywizjonu 303/139. Najlepsi 
zwycięzcy z danych regionów w Europie 
automatycznie przystępują do rywali-
zacji ze zwycięzcami z całego świata. Ta 
nagroda określa najwyższy poziom osią-
gnięć m.in. w zakresie nieruchomości, 
zarówno w projektach mieszkaniowych, 

jak i sektorach komercyjnych. Koncen-
truje się na usługach, zrównoważonym 
rozwoju, standardach, ergonomii, ory-
ginalności i kreatywności. Zostaliśmy 
wyróżnieni na tle innych marek euro-
pejskich, co stanowi dla naszej działal-
ności wartość dodaną.

Budujecie osiedla, biurowce, za-
rabiacie zapewne spore pieniądze, 
ale także potraficie się nimi dzielić 
z innymi: Centrum Edukacji Przed-
szkolnej i Wczesnoszkolnej, PROF-
BUD 4 KIDS, imprezy plenerowe, 
działalność wydawnicza. Proszę 
się trochę pochwalić tymi przed-
sięwzięciami.
Niezmiennie od 9 lat odpowiedzialnie 
budujemy pozytywny wizerunek mar-
ki Profbud, czego integralną częścią są 
dobre relacje z otoczeniem, szczególnie 
z lokalną społecznością. Na bieżąco sta-
ramy się reagować na sygnały płynące 
od mieszkańców, odpowiadać na ich 
potrzeby. Z tego względu organizujemy 
różnego rodzaju wydarzenia, mające na 
celu pomoc w nawiązywaniu znajomo-
ści i zacieśnieniu relacji w grupie loka-
torskiej. Swoją działalnością chcemy 
przyczyniać się również do poprawy 
przestrzeni miejskiej w okolicy realizo-
wanych nieruchomości – m.in. poprzez 
organizację angażującej społeczność ak-
cji Art Mural Challenge. W wyniku tego 
przedsięwzięcia zapewniliśmy łodzia-
nom prawdziwe dzieło sztuki, wpro-
wadzając niesamowity klimat w oko-
lice Śródmieścia. Szczególnie mocny 

nacisk kładziemy na edukację i sport, 
ponieważ wierzymy, że osiągnięcia 
sportowe uczą dystansu do siebie i oto-
czenia, jak i podnoszą wiarę we własne 
siły. Głównym celem przyświecającym 
naszym działaniom jest popularyzacja 
uprawiania sportu wśród najmłodszych, 
stąd też nasza inicjatywa PROFBUD 4 
KIDS, w ramach której angażujemy się 
w sponsoring drużyn – piłkarskiej Be-
niaminka Krosno czy koszykarskiej – 
Akademii Koszykówki Legii Warszawa 
Legia Basket School, mecenat nad kon-
kursem „Ośmiu Wspaniałych” Fundacji 
Świat na TAK czy budowa nowoczesne-
go obiektu sportowego – hali pneuma-
tycznej w Krośnie. Grupa Profbud była 
inicjatorem, fundatorem i głównym wy-
konawcą Centrum Edukacji Przedszkol-
nej i Wczesnoszkolnej, które powstało 
we współpracy z Uniwersytetem Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie. Centrum to coś więcej niż zwy-
kłe przedszkole – oprócz podstawowej 
funkcji opiekuńczej ma spełniać także 
rolę naukowo-dydaktyczną. Centrum 
różni się od innych tego typu obiektów 
nie tylko innowacyjnymi rozwiązania-
mi architektonicznymi, lecz także za 
sprawą programu nauczania i podejścia 
do dzieci.

Na zakończenie naszej rozmowy, 
jeszcze jedno pytanie. Jak znajdu-
je pan czas dla siebie, rodziny, na 
wypoczynek, przy tylu różnora-
kich przedsięwzięciach?
Mówią, że jeśli praca stanie się naszą pa-
sją lub na odwrót – już nigdy więcej nie 
będziemy musieli pracować. Czuję się 
szczęściarzem, bo tak jest w moim przy-
padku. Branża, w której działamy, to pa-
smo codziennych wyzwań, ale i niesa-
mowita satysfakcja. To niestety także 
wiele wyrzeczeń. Dlatego niezmiernie 
ważne jest dla mnie wsparcie rodziny, za 
co ogromnie jej dziękuję. Wspólne chwi-
le staramy się wykorzystywać w 100% 

– podróżując, a na co dzień spędzając 
aktywnie czas, uprawiając różne sporty.

Dziękuję serdecznie za poświęcony 
czas na naszą rozmowę, życzę dal-
szych sukcesów i kolejnych równie 
udanych inwestycji deweloperskich.

Rozmawiał Janusz Węgrzyn 
fot. arch. firmy Profbud

Biuro Sprzedaży firmy Profbud, fot. Szymon Polański
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Festiwal piosenki w Rogach

W niedzielne popołudnie, 19 maja, w Domu Ludowym w Rogach odbył się koncert galowy 
XXIV Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki, którego organizatorem był wójt Gminy Miejsce Pia-
stowe oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym.

W koncercie tym wystąpiło 15 finali-
stów. Wytypowała ich rada artystyczna 
spośród 127 prezentacji, które odbyły 
się 30 kwietnia – podczas etapu gmin-
nego, oraz 8 maja – podczas etapu woje-
wódzkiego w Rogach.

Rada obradowała w składzie: prze-
wodniczący Adrian Faryj – absolwent 
Krakowskiej Akademii Muzycznej 
(Wydział Jazzu i Muzyki Współczesnej), 
muzyk sesyjny, uczestnik wielu warszta-
tów, m.in. International Jazz Platform 
w Łodzi, Aleksandra Tocka – finalistka 
9. edycji The Voice of Poland oraz An-
drzej Trusz – kierownik muzyczny lu-
dowych zespołów śpiewaczych.

Gościem specjalnym koncertu galo-
wego była Marlena Rygiel, mieszkanka 
Rogów, studentka pierwszego roku Aka-
demii Muzycznej w Łodzi na kierunku 
wokalno-aktorskim, w klasie śpiewu zna-
nej polskiej śpiewaczki operowej Urszuli 
Kryger oraz Anny Wereckiej. Marlena 
Rygiel naukę śpiewu zaczynała w Studiu 
Wokalnym Gama Gminnego Ośrodka 
Kultury w Miejscu Piastowym, a następ-
nie w Studiu Instrumentalno-Wokalnym 
Krzysztofa Zajdla w Krośnie. Podczas 

koncertu w Rogach Marlena wykonała 
utwory: A Chloris – R. Hahn, Net tolko tot, 
kto znal – Tchaikovsky oraz I have nothing 

– Whitney Houston.
Za piękne prezentacje wszyscy laure-

aci otrzymali upominki, które wręczał 
dyrektor GOK Janusz Węgrzyn, prze-

wodniczący Rady Gminy Miejsce Pia-
stowe Wiesław Habrat, zastępca staro-
sty krośnieńskiego Andrzej Guzik oraz 
zastępca wójta Gminy Miejsce Piastowe 
Magdalena Hec-Mrozek.

Izabela Drobek, fot. IP

LAUREACI XXIV WOJEWÓDZKIEGO FESTIWALU PIOSENKI 
• Kategoria przedszkole
Nagroda główna: Wiktoria Lawera (ART.-MUZ Jasło)
Wyróżnienie: Dominik Graboń (Studio Piosenki Gama, GOK Miejsce Piastowe)
• KateGorIa SZKoła PodStaWoWa, Kl. I–III
Nagroda główna: Emilia Starzec (JDK Jasło)
Wyróżnienie: Maria Błaszczyk (Studio Piosenki Swing RCKP Krosno)
• Kategoria szkoła podstawowa, kl. IV–VI
Nagroda główna: Eliza Rybak (Studio Instrumentalno-Wokalne Krzysztofa Zajdla 
Krosno)
Wyróżnienia: Paweł Madzia (MOK Nowy Sącz), Kamila Zawada (ART.-MUZ 
Jasło), Matylda Korona (SP Brzozów), Emilia Pietruszka (Studio Instrumen-
talno-Wokalne Krzysztofa Zajdla Krosno)
• Kategoria szkoła podstawowa, kl. VII–VIII
Nagroda główna: Jagoda Filipowicz (SP Iwonicz Zdrój)
Wyróżnienie: Aleksandra Baran (zgłoszenie indywidualne)
• Kategoria kl. III gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne
Nagroda główna: Milena Wacławska (Gimnazjum Sieniawa)
Wyróżnienia: Krystian Wołczański (LO Rymanów), Aleksandra Brągiel (JDK 
Jasło), Kinga Niebieszczańska (ART.-MUZ Jasło).
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Ignacy Łukasiewicz w Niżnej Łące
Ponad 200 mieszkańców gminy uczestniczyło w piątek 28 czerwca br. w Niżnej Łące w pokazie 
plenerowym filmu „Łukasiewicz nafciarz romantyk”. Zorganizowany został przez wójt Gminy 
Miejsce Piastowe Dorotę Chilik oraz producenta filmu Bogdana A. Miszczaka.

Rozpoczęcie pokazu zaplanowane było 
na godzinę 21:00, jednak już sporo przed 
seansem do Niżnej Łąki tłumnie przy-
byli mieszkańcy gminy, aby móc uczest-
niczyć w pierwszym w gminie Miejsce 
Piastowe kinie plenerowym. Sołtys wsi 
Tadeusz Pacek wraz z radnym Szymo-
nem Węgrzynem postarali się o to, aby 
każdy z gości mógł otrzymać popcorn 
i lemoniadę. Panie rozdawały ciastecz-
ka, a pochodnie, oprócz wytworzenia 
tajemniczego nastroju, odstraszały wy-
jątkowo uparte tego lata komary.

Już na początku seansu głośne śmie-
chy widzów ustąpiły miejsca zadumie 
i uznaniu dla osoby Ignacego Łukasiewi-
cza. Występująca w filmie Barbara Olejarz 

– dyrektor muzeum w Bóbrce, wspomina, 
że Łukasiewicz „został zapomniany przez 
historię”. Fabularyzowany dokument po-
kazał historię naszego rodaka, który jako 
pierwszy na świecie wykorzystał możli-
wości, jakie daje ropa naftowa. Film ten to 
również podkreślenie zasług dla Tytusa 
Trzecieskiego (dziedzic Miejsca Piastowe-
go i Polanki) i Karola Klobassy, bez któ-
rych Ignacy Łukasiewicz prawdopodob-
nie nigdy nie osiągnąłby takiego sukcesu.

Film w reżyserii Macieja Wójci-
ka, którego producentem jest Bogdan 
A. Miszczak, opowiada o losach czło-
wieka, który chce zmiany świata na 
lepsze, człowieka niezwykle skromne-
go, o wielkim sercu dla ludzi potrzebu-

jących, wielkiego patrioty i wizjonera. 
Poruszenie widzów było tym większe, 
że mogli oglądać Łukasiewicza w miej-
scach doskonale im znanych: w Bóbrce, 
Chorkówce, w Rzeszowie.

Po seansie producent filmu „Łukasie-
wicz nafciarz romantyk” Bogdan A. Mi-
szczak opowiedział o realizacji całego 
przedsięwzięcia, o trudnościach i sukce-
sach filmu, przytoczył anegdoty z planu 
filmowego, powiedział, czym kierował 

się przy jego produkcji oraz podziękował 
wszystkim za liczny udział.

Wójt Dorota Chilik podziękowała 
mieszkańcom i wyraziła chęć organi-
zacji tego typu wydarzeń w przyszło-
ści. Zaznaczyła, że to na pewno nie jest 
ostatnie spotkanie z kinem plenerowym 
w naszej gminie, a Niżna Łąka jest po-
czątkiem przygody z letnimi seansami 
pod gołym niebem.

Tekst i fot. Joanna Ziemiańska-Kielar
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Tajemnica czerwonej szminki 
odc. 3

O tym, jak Max Factor zrewolucjonizował oblicze Hollywood oraz sprawił, że każda kobieta pragnęła 
wyglądać jak gwiazda filmowa, pisaliśmy w poprzednim numerze „Piastuna”. Z tego artykułu dowie-
dzieć się można, dlaczego Marilyn Monroe do dzisiaj jest symbolem seksu i jak czerwona szminka 
mogła odgrywać tak ważną rolę w czarno-białych filmach.

Nigdy nie jesteś zupełnie naga, jeśli masz 
na sobie czerwoną szminkę – mówiła 
Coco Chanel, która zachęcała kobie-
ty do odważnego podkreślania ust. 
Trend ten adop towały ikony kina, takie 
jak Marilyn Monroe oraz Brigitte Bar-
dot. Marilyn nie pojawiała się na salo-
nach bez ponętnej czerwieni na ustach. 
Gwiazda Hollywood miała czerwone 
usta codziennie. Elizabeth Taylor także 
upodobała sobie ten kultowy kosmetyk. 
Jej hasło Zrób sobie drinka, pomaluj usta 
i weź się w garść przeszło do historii jako 
manifest kobiety dotkniętej problema-
mi, lecz świadomej, zadbanej i silnej.

Szminka na planie
W 1933 roku w „Księdze piękna” amery-
kański magazyn „Vogue” oświadczył, że 
nakładanie szminki jest jednym z naj-
ważniejszych gestów stulecia. Szminka 
stała się atrybutem nie tylko makijaży-
stów, ale również aktorów, ponieważ 
okazała się potężnym rekwizytem, co 
po raz pierwszy odkryła gwiazda kina 
niemego Clara Bow. Gdy zjawiła się na 
planie swojego pierwszego filmu, reży-
ser na widok jej makijażu porównał ją do 
klauna. Rudowłosa dziewczyna, mimo 
wielu uwag, opanowała sztukę maki-
jażu do perfekcji i stała się symbolem 
przemian. Mogła być jednocześnie za-
dziorną chłopczycą, flapperką z krótki-
mi włosami i małymi karmazynowymi 
ustami, przypominającymi pączek róży, 
oraz divą, kobietą sukcesu, którą pożą-
dają wszyscy. Siadając gdzieś z boku 
i malując usta, gwiazda potrafiła zagrać 
dosłownie wszystko, każdą emocję. Jed-
nym nieskomplikowanym gestem mo-
gła podkreślić krzywdę cudzą (wobec 
której ona, zimna i okrutna, obojętnie 
poprawia makijaż) albo własną (wobec 
której ona, skrzywdzona i  poniżona, 
broni swojej kobiecej godności malując 
usta właśnie). Należy przypomnieć, że 
filmy wówczas wyświetlane były w ko-
lorach czarnych i białych lub odcieniach 
szarości. Czerwony kolor nie był więc 
widoczny na ekranie. Szminka posiada-

ła tak wielką siłę, że wpływała na cechy 
charakteru, wywoływała emocje a tak-
że pobudzała wyobraźnię. Nie liczyło się 
więc, jakiego koloru czy rodzaju makijaż 
nosi kobieta, a raczej to, jak dodaje on 
pewności siebie, wpływa na jej umiejęt-
ności aktorskie, zachowanie oraz całe 
otoczenie. Clara Bow, u szczytu swojej 
popularności, przygotowała wytyczne 
dotyczące swojego makijażu do trumny:

Farba do włosów Heleny Rubinstein 
w kolorze jasny kasztan, brązowa kredka do 
brwi, cień do powiek i sztuczne rzęsy. Szmin-

ka w najkorzystniejszym odcieniu czerwieni, 
a usta pełniejsze niż są w rzeczywistości.

Pięć odcieni czerwieni
W rankingu urodowych trendów, spo-
rządzonym przez portal Wirtualna Pol-
ska, bezkonkurencyjnie wygrywa trend 
spopularyzowany przez Marilyn Mon-
roe. Hollywoodzki symbol seksu lat 50. 
i 60. najmocniej odbił się na kobiecym 
sposobie kreowania piękna.

[…] podniecało ją patrzenie w lustro na 
te swoje piękne usta, które malowała pięcio-
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ma kolorami szminki. Dbała o to, by wszyst-
kie pociągnięcia i odcienie były tak dobrane, 
żeby uwypuklić usta, które w rzeczywisto-
ści były bardzo płaskie – wspominał Ma-
rilyn Monroe projektant i kostiumograf 
William Travilla, który ubierał gwiazdę 
aż do ośmiu jej filmów.

Makijażysta Marilyn Monroe – Al-
lan „Whitey” Snyder pracował z gwiazdą 
od początku jej kariery aż do jej śmierci. 
Wykonany przez niego makijaż: koralo-
we policzki, niezliczone warstwy błysz-
czącej szminki, sztuczne, długie i gęste 
rzęsy, rozświetlający podkład sprawiał, 
że Marilyn wyglądała niezwykle świeżo 
i ponętnie. Zdradził tajniki perfekcyjnie 
umalowanych ust swojej klientki. Na-
kładał na usta gwiazdy aż pięć odcieni 
czerwieni, aby utworzyć efekt trójwy-
miarowości. Zaczynał od pokrycia ca-
łych ust średnią czerwienią, następnie 
w środkowej części ust malował je ja-
śniejszym kolorem. Blisko ich konturu, 
czyli zewnętrznych partii – kolorem 
najciemniejszym, często brązowym. 
Podkreślał też łuk kupidyna, nakłada-
jąc w zagłębienie albo bezbarwny błysz-
czyk, albo rozświetlasz.

Popularność czerwonej szminki 
zdawała się nie spadać już od lat 30. XX 
wieku. Jej fenomen zaskakiwał wszyst-
kich. Sukces tego kosmetyku można 
zawdzięczać największemu kryzysowi 
gospodarczemu w historii kapitalizmu, 
który miał miejsce w latach 1929–1933. 
Zjawisko, które wzięło początek właśnie 
w Ameryce, nazywane jest przez socjo-
logów i ekonomistów „efektem szminki”. 
Obserwowane jest do dzisiaj. W trud-
nych czasach konsumenci kupują więcej 
dóbr kojarzących się z luksusem, jednak 
w takiej cenie, która nie zrujnuje budże-
tu. Luksus, w tym wypadku szminka, 
wynika więc nie z jej niewyobrażalnie 
wysokiej ceny, a z nacechowania kosme-
tyku i skojarzenia go z dobrami wyso-
kimi, splendorem, odwagą i elegancją. 
Niezwykłą popularność szminki pod-
kreśla również fakt, że w latach 60. XX 
wieku kobiety, które nie malowały ust, 
uchodziły za chore psychicznie lub były 
uważane za lesbijki. Przyczynił się do 
tego z całą pewnością ruch zapoczątko-
wany przez Elizabeth Arden, która dzię-
ki czerwonej szmince zmieniła oblicze 
II wojny światowej, a być może nawet 
ukształtowała historię Ameryki. O tej 
niezwykłej broni w rękach kobiet – w ko-
lejnym numerze „Piastuna”.

Joanna Ziemiańska-Kielar 
Tekst napisany na podstawie  

„Classic Beauty: The History of Makeup”

Kosmetologia ludowa
Czarny bez

Choć kwiaty czarnego bzu są cudownie 
białe, jego nazwa pochodzi od czarnych 
kulek, które pojawiają się w jesieni. 
Czarny bez ma szerokie zastosowanie 
w kosmetologii, a co najważniejsze, 
można korzystać z jego dobrodziejstw 
nawet wtedy, gdy straci kwiaty. Czar-
ny bez rośnie niemal wszędzie. W maju 
i czerwcu można zobaczyć go w par-
kach, przy ulicach, w ogrodach, na łą-
kach. Potem, w lipcu i sierpniu, staje 
się trochę niewidoczny, żeby na jesień 
obsypać się czarnymi kulkami. Poza 
kulinarnymi osiągnięciami w postaci 
soków, lemoniad i wina, kwiaty czarne-
go bzu są idealne do tworzenia kosme-
tycznych cudów.

Czarny bez posiada właściwości, 
które idealnie radzą sobie z problemami 
skórnymi. Łagodzi stany zapalne i po-
drażnienia, doskonale oczyszcza skórę 
i pobudza jej ukrwienie, co korzystnie 
wpływa na kondycję cery dojrzałej. Wi-
taminy C, B i A, substancje mineralne 
i związki chemiczne (np. rutyna, flawo-
noidy, garbniki) przyspieszają gojenie 
się ran, tonizują, działają przeciwutle-
niająco i regenerująco, a także popra-
wiają elastyczność skóry. Witamina C 
bierze udział w produkcji kolagenu – 
jest idealna do walki z cellulitem. Bez, 
jako kosmetyk, nadaje się do codzien-
nej pielęgnacji. Oczywiście kwiaty ze-
brane w czerwcu można wykorzystać 
o innej porze roku. Wystarczy oderwać 
kwiatki od szypułek, rozsypać na tacce 
wyłożonej papierem i wysuszyć na po-
wietrzu. Woda z kwiatów czarnego bzu 
używana jest do oczyszczania twarzy 
z trądzikiem. Kosmetyk działa antywi-
rusowo i antybakteryjnie – doskonale 
dezynfekuje skórę. Ten naturalny tonik 
może być używany jako uzupełnienie 
kuracji zaleconej przez lekarza.

Tonik z kwiatów z czarnego bzu na 
trądzik
Składniki:
400 g świeżo zerwanych kwiatów czar-
nego bzu,
litr niegazowanej wody mineralnej,
sok z 2 cytryn.
Sposób przygotowania: otrząsnąć sil-
nie kwiatostany, spłukać je ostrożnie 
wodą i oberwać kwiaty. Następnie zalać 
wodą mineralną i gotować na wolnym 
ogniu przez około 3 minuty. Zdjąć gar-
nek z ognia i pozostawić do wystygnię-
cia na całą noc. Następnego dnia odce-
dzić wywar i przelać do szklanej butelki 
z ciemnego szkła. Po każdym użyciu 
szczelnie zamykać butelkę i przecho-
wywać w lodówce.

Tonik rozjaśniający przebarwienia
Składniki:
30 ml octu jabłkowego,
70 ml wody z bzu.
Sposób przygotowania: Do octu jabł-
kowego (najlepszy wykonany własno-
ręcznie) dodać wodę z bzu z poprzednie-
go przepisu. Twarz należy przemywać 
rano i wieczorem. Pieczenie naskórka 
lub suchość skóry po kilku dniach sto-
sowania oznacza, że ilość octu była zbyt 
duża.

Kąpiel dla skóry z wypryskami lub 
cellulitem
Składniki:
2 garście kwiatów,
woreczek płócienny.
Sposób przygotowania: Kwiaty umie-
ścić w woreczku płóciennym (można 
wykorzystać również woreczki do pra-
nia bielizny). Wrzucić do wanny z ciepłą 
(niegorącą) wodą. Taka kąpiel wspoma-
ga krążenie, więc w połączeniu z masa-
żem jest idealnym sposobem na pozby-
cie się cellulitu. 

Joanna Ziemiańska-Kielar
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Brakuje nam jej uśmiechu! I tej 
radości w oczach na widok każ-
dego, kto ją odwiedzał. Nie za-
czynała o sobie. Najpierw było 
życzliwe zainteresowanie osobą, 
z którą się spotykała. Siostra 
Gabriela, Gabrysia… Mimo że 
zabrakło tylko miesiąca do jej 
108 urodzin, rzadko kto o tej 
leciwej siostrze mówił Gabriela. 

„Byłaś już u siostry Gabrysi?”, 
„Siostra Gabrysia pytała o cie-
bie.” – tak o niej mówiono, choć 
w zakonie nie jest powszechne 
zdrabnianie imion. Ale w niej 
było tyle ciepła, dziecięcej pro-
stoty i otwartości, że Gabrysia 
było bardziej adekwatne.

108 lat, w tym 103 pośród sióstr mi-
chalitek, a 90 jako michalitka. W zgro-
madzeniu przeżywała swoją pierwszą 
Komunię św. i jej setną rocznicę. Jako 
pięciolatka Helenka wraz ze swoją 
młodszą siostrą Zosią trafiły pod opie-
kę sióstr w Miejscu Piastowym. Mama 
dziewczynek zmarła, ojciec nie wrócił 
z rosyjskiej niewoli, ciotka miała swo-
ich dziewięcioro dzieci, więc nie dawała 
rady wychować pozostawionych pod jej 
opieką sierot. W ochronce Michalitek 
znalazły dom, miłość, opiekę. Helenka 
sprytna, rezolutna szybko zaskarbiła 
sobie serca opiekunek. Anna Kawo-
rek, przełożona sióstr, zadbała o roz-
wój jej manualnych zdolności, uczyła 
szyć, haftować, robić na drutach. He-
lena Sporniak, po osiągnięciu pełnolet-
niości, wstąpiła do nowicjatu i została 
michalitką jako s. Gabriela. Jej siostra 
Zosia wybrała świeckie życie, ale w cza-
sie II wojny światowej zginęła podczas 
bombardowania w Warszawie.

W latach jej dzieciństwa Zgromadze-
nie Sióstr św. Michała Archanioła jeszcze 
nie było zatwierdzone przez Kościół. Nie 
było też klasztoru ani habitów. Ale w ser-
cach oddanych Chrystusowi była miłość 
i gotowość, aby mimo przeszkód służyć 
Mu w ubogich i sierocych dzieciach. Kan-
dydatki na michalitki ciężko pracowały, 
pomagały w zakładach wychowawczych 
dla około dwustu chłopców oraz prowa-
dziły własną ochronkę dla dziewcząt. 
Jednym z warunków na otrzymanie 
zatwierdzenia zgromadzenia było po-
siadanie własnego domu zakonnego. 

Dotąd mieszkały na starej plebanii lub 
„kątem” u gospodarzy ze wsi. S. Gabriela, 
wraz z kilkoma innymi siostrami, dom 
dla sióstr michalitek i wychowywanych 
przez nie dzieci dosłownie wychodziła… 
Jednym ze znaczących źródeł, z których 
pozyskiwano datki na budowę, była kwe-
sta. Siostry wyruszały na nią wczesną 
wiosną, a do Miejsca Piastowego wracały 
późną jesienią. Wędrowały nie tylko po 
Galicji. Szły na Śląsk i w kierunku War-
szawy, i pod rumuńską granicę… Z ksią-
żeczkami kwestarek pukały do dworów 
i plebanii, a każdy otrzymany grosz od-
syłały do Miejsca. Czasem pan z dworu, 
który użyczył mieszkania, dawał konie 
i polecał odwiezienie sióstr do następ-
nego miejsca. Wiele dróg trzeba było 
jednak przebyć pieszo. Kiedy w czasie 
wędrowania rozleciały się buty i trzeba 
było kupić nowe – wybierały te najtańsze, 
choć trudno było później w nich chodzić. 
Siostra Gabriela wiele razy wspominała 
z uśmiechem, jak to z s. Bolesławą dzieli-
ła ból uwierającego obuwia. – Daj mi jeden 
but, a ja dam ci w zamian jeden mój. Jak każ-
dą z nas będzie piekła tylko jedna stopa, to 
jakoś damy radę – zaproponowała siostrze, 
która nie wytrzymywała z powodu pie-
kących stóp. I przez kilka miesięcy w ten 
sposób chodziły, aby każda po równo po-
nosiła skutki taniego zakupu.

Dzięki swemu długiemu życiu i dzię-
ki temu, że była od dziecka wychowy-
wana przez michalitki, s. Gabriela sta-
nowiła dla wielu pokoleń sióstr swoisty 
łącznik między tym, co „dzisiaj”, a tym, 
co u początków istnienia rodziny za-

konnej. Poprzez jej osobę można było 
niejako „dotknąć” Współzałożyciel-
ki, Czcigodnej Służebnicy Bożej Matki 
Anny Kaworek. A że prawie do ostat-
nich chwil była świadoma, nie miała 
kłopotów z pamięcią, każda rozmowa 
z nią była jak czytanie książki o historii 
zgromadzenia. Niewątpliwie, s. Gabrie-
la była darem dla michalitek, nie tylko 
z racji swojej biografii, tak ściśle związa-
nej z dziejami tej rodziny zakonnej. Jej 
osobowość i duchowość urzekały i przy-
nosiły wiele błogosławionych owoców 
w miejscach, w których ją Bóg postawił.

W Skaryszewie w czasie drugiej 
wojny światowej opiekowała się dzieć-
mi i gotowała obiady dla zwiezionych 
tam księży. Do dziś jest tam serdecznie 
wspominana. Przedszkole, które jest 
kontynuacją założonej przez siostrę 
ochronki, nosi imię s. Gabrieli i posiada 
sztandar, na którym wyhaftowany jest 
jej portret.

W Dobrzechowie znali i cenili ją 
wszyscy. Kobiety, które nie miały z cze-
go się utrzymać, przychodziły na naukę 
robienia kołder do pracowni s. Gabrieli 
lub pomagały w szyciu oraz haftowaniu 
sztandarów. Inne pomagały uprawiać 
grządki, a plonami z ziemi należącej do 
sióstr obdarowywano ubogich i zaopa-
trywano macierzysty dom zgromadze-
nia, gdzie mieścił się wówczas zarówno 
nowicjat, jak i postulat. Kiedy po la-
tach zamknięta została placówka sióstr 
w Dobrzechowie i s. Gabriela wróciła do 
macierzystego domu w Miejscu Piasto-
wym, jedna z jej współpracownic także 
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znalazła tam schronienie i pomagała 
siostrze w realizowaniu zamówień na 
szaty liturgiczne.

Nie tylko na imieniny czy urodziny 
s. Gabrieli przyjeżdżali do niej goście. 
Kilku kapłanów odwiedzało ją regularnie 
w podziękowaniu za codzienne wsparcie 
modlitewne. Siostra cieszyła się każdym 
gościem i każdy upominek potrafiła do-
cenić. Wielkie kosze owoców od ks. Jó-
zefa pozwalały jej obdzielić wiele sióstr 
smakołykami. Do broszurek z nabożeń-
stwami, otrzymanych od ks. Czesława, 
sama systematycznie sięgała i użycza-
ła innym, w trosce o ich życie duchowe. 
Ogromnie lubiła obdarowywać. Gdy 
mogła jeszcze szyć i haftować (niemal do 
swoich setnych urodzin podejmowała się 
różnych prac krawieckich), nie pominęła 
żadnej okazji, by poprzez siostry przeło-
żone przekazać ornaty lub choćby tylko 
stuły do kościołów w kraju i na misjach. 
Kiedy słaby wzrok i zgrubiałe stawy na 
dłoniach uniemożliwiły krojenie i szycie, 
wyciągała różne, należące do niej „skar-
by”, by podarować innym – a to figurka 
św. Józefa, a to breloczek z Ziemi Świętej, 
a to pomarańczę, a to pudełko czekola-
dek… O tych, którzy darzyli ją szczerą 
życzliwością, nie tylko pamiętała w mo-
dlitwie, ale często pytała, co u tej osoby 
słychać, jak żyje, jak się miewa…

Modlitwa i praca to treść i sens, i ra-
dość jej życia. Dlatego z bólem żegnała 
się z pracownią krawiecką, gdy przełoże-
ni uznali, że zdrowie s. Gabrieli nie po-
zwala już dłużej zajmować się tego typu 
działalnością. Za wszystko wdzięczna 
Bogu. Za to, co otrzymała i co mogła 
dać. Kiedy kończyła sto dwa lata, mówi-
ła: – Bogu dziękuję, że jeszcze chodzę, mogę 
się modlić i pracować! Za to od tamtej 
pory jeszcze dłużej przebywała w kapli-
cy. Wstawała wcześnie rano i pierwsza 
z sióstr klękała w kaplicznej ławce. Przez 
długie godziny, dopóki siostry nie przy-
pomniały, że trzeba iść coś zjeść, modliła 
się przed Najświętszym Sakramentem.

Powołaniem zakonnym cieszyła się 
całe życie, nigdy nie żałowała swojej de-
cyzji zostania u michalitek. Dziennikar-
ce, która zapytała, czy radziłaby innym 
iść do zakonu, zadała po prostu pytanie: 

– A pani nie chciałaby iść do zakonu? Naj-
trudniej jest zacząć, ale jak się już wybierze, 
to samo idzie…

Uśmiechnięta, ale zatroskana o świat, 
o ludzi, o dobro zgromadzenia. Widziała 
przeobrażenia w sposobie bycia, myśle-
nia sióstr i innych ludzi. Widziała wiele, 
bo przez tyle lat życia zdążyła się napa-
trzeć, nasłuchać, zwłaszcza że była uważ-

ną obserwatorką świata. Przeżyła dwie 
wojny światowe i komunistyczne czasy 
powojenne. Wspierała płaczące dzieci, 
które straciły rodziców w czasie wojny. 
Płakała nad tymi, które traciły swój dru-
gi dom, bo w pięćdziesiątych latach, decy-
zją władz państwowych, były zabierane 
spod opieki michalitek i wywożone do 
państwowych domów dziecka. O sobie 
mówiła: – Tyle lat przeżyłam i nic mi się nie 
stało. Trzeba tylko zaufać Opatrzności. I cie-
szyć się, bo wszystko może być piękne, tylko 
trzeba umieć ocenić, co jest ważne.

– Że dane mi było dożyć takiego wie-
ku…?! – dziwiła się przy każdych kolej-
nych urodzinach! Tęskniła za spotka-
niem z Jezusem twarzą w twarz, ale 
nigdy nie skarżyła się, że jeszcze jej nie 
zaprasza na wieczyste gody. Była z Nim 
blisko na co dzień. Ufna, pełna prosto-
ty i radości życia. Była?! Myślę, że jest 

– w radości Nieba, w ramionach Tego, 
któremu wiernie służyła przez wszyst-
kie swoje lata.

Upadła i złamała nogę 4 maja 2019 r., 
w dniu, w którym oficjalnie – podczas 
fatimskiego nabożeństwa w Miejscu 
Piastowym – ogłaszano dekret o hero-
iczności cnót służebnicy Bożej, matki 
Anny Kaworek. Kolejne dziesięć dni to 
była „ostatnia dróżka” w stronę Bramy 
Wieczności. Zmarła tuż po północy, 
15 maja 2019 r., w dniu św. Zofii, której 
imię oznacza mądrość. Mądrze przeżyte 
108 lat, to niekoniecznie wielkie tytuły 
naukowe, pierwsze strony gazet i odkry-
cia naukowe. Wiara, modlitwa, zaufanie 
Bogu, pracowitość, uśmiech, życzliwość 

– to mądre życie s. Gabrieli Sporniak. 
Niech odpoczywa w pokoju.

S. Dawida Ryll

SIOSTRA GABRIELA HELENA SPOR-
NIAK urodziła się 17 czerwca 1911 r. 
w Równem k. Krosna. W tym roku święto-
wałaby swoje 108. urodziny, 103. rocznicę 
pobytu w Zgromadzeniu Sióstr św. Micha-
ła Archanioła i 88. rocznicę ślubów zakon-
nych. Kierowała ochronką w Skaryszewie, 
była przełożoną domu i kierowniczką Domu 
Dziecka w Radomiu. Przez wiele lat praco-
wała także jako hafciarka szat liturgicz-
nych w największym klasztorze michalitek 
w Polsce. Była ostatnim świadkiem życia 
służebnicy Bożej Matki Anny Kaworek, 
współzałożycielki zgromadzenia. Zmarła 
15 maja 2019 r., pochowana została na 
cmentarzu w Miejscu Piastowym. Uroczy-
stości pogrzebowej przewodniczył ks. abp 
Adam Szal; kondukt pogrzebowy na cmen-
tarz poprowadził ks. bp Jan Ozga, pracują-
cy w Kamerunie.

Odeszli od nas…
01.04 Stanisław Czub (75 lat) z Łężan
04.04 Zofia Frydrych (73 lata) z Targowisk
11.04 Maria Trygar (78 lat) z Łężan
20.04 Marian Zajdel (65 lat) z Głowienki 
23.04 Sławomir Skwara (47 lat) z Łężan
26.04 Edward Knap (66 lat) z Rogów
27.04 Janusz Sidor (64 lata) z Targowisk
28.04 Zbigniew Michna (55 lat) z Wrocanki
30.04 Halina Wilk (82 lata) z Głowienki
01.05 Jadwiga Kafel (86 lat) z Targowisk
05.05 Zofia Mioduska (75 lat) z Łężan 
07.05 Józef Domaradzki (75 lat) z Rogów
13.05 Kazimiera Sznajder (95 lat) z Wrocanki
15.05 Helena Sporniak (107 lat) z Miejsca Piastowego 
20.05 Tadeusz Karaś (83 lata) z Miejsca Piastowego
24.05 Stanisław Kustroń (71 lat) z Głowienki
27.05 Emilia Szmist (90 lat) z Głowienki
28.05 Bartłomiej Habrat (28 lat) z Targowisk
01.06 Ludwika Urban (91 lat) z Głowienki
06.06 Grzegorz Wolanin (42 lata) z Rogów
07.06 Marianna Kucab (95 lat) z Miejsca Piastowego
07.06 Józef Lipka (79 lat) z Wrocanki
07.06 Maria Mendelowska (77 lat) z Targowisk
09.06 Stanisław Kubusiak (61 lat) z Rogów
09.06 Irena Rypyść (61 lat) z Zalesia
12.06 Irena Bogusz (87 lat)  z Miejsca Piastowego
12.06 Barbara Snieżek (49 lat) z  Zalesia
13.06 Ernest Leśniak (11 lat) z Rogów
28.06 Maria Podkul (66 lat) z Miejsca Piastowego
29.06 Maria Krzywda (86 lat) z Targowisk

S. Gabriela w Dobrzechowie, koniec lat 70. XX w.
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