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Otwarcie żłobka z minister i wojewodą
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg wzięła udział w uroczystym 
otwarciu żłobka w Głowience. Trzeci żłobek na terenie gminy Miejsce Piastowe został uroczy-
ście otwarty 21 września w Głowience.

– Troska o dziecko, o rodzinę spowodowała, 
że otwieramy dzisiaj kolejny żłobek w na-
szej gminie. A dobro rodziny jest jednym 
z priorytetów obecnego rządu i polityki sa-
morządów na Podkarpaciu – powiedzia-
ła Dorota Chilik, wójt gminy Miejsce 
Piastowe.

Po Łężanach i Miejscu Piastowym 
jest to trzeci żłobek w gminie, który po-
wstał i funkcjonuje dzięki rządowemu 
programowi Maluch+.

– Dzięki wsparciu mogły zostać prze-
prowadzone roboty budowlane, powstał 
plac zabaw. Zakupiono także wyposażenie. 
Dla nas najważniejsze jest dobro rodzi-
ny i dziecka. Zależy nam, aby dzieci były 
zadowolone i szczęśliwe. Staramy się, aby 
stworzyć im bezpieczne, przyjazne miej-
sce, gdzie w warunkach zbliżonych do do-
mowych będą rozwijały swoje zdolności, 
umiejętności i otrzymają tyle ciepła, że nie 
będzie im smutno z powodu rozłąki z rodzi-
cami – dodała Dorota Chilik.

W uroczystości wzięli udział, mię-
dzy innymi: minister Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej Marlena Maląg, 
sekretarz stanu w Ministerstwie Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej Anna 
Schmidt-Rodziewicz, posłanka Teresa 
Pamuła, która odczytała list od premie-
ra Mateusza Morawieckiego, wojewoda 
podkarpacki Ewa Leniart, członek Za-
rządu Województwa Podkarpackiego 
Anna Huk, Podkarpacki Kurator Oświa-
ty Małgorzata Rauch, wicestarosta kro-
śnieński Andrzej Guzik, przewodni-
czący Rady Gminy Miejsce Piastowe 
Wiesław Habrat. 

Minister Marlena Maląg podkreśli-
ła, że czuje się wyróżniona, iż w imieniu 
rządu, Prawa i Sprawiedliwości, Zjedno-
czonej Prawicy może uczestniczyć w tej 
wspaniałej uroczystości.

– Polityka tworzenia dobrego czasu dla 
polskich rodzin rozpoczęła się w 2015 r. 
To podniesienie godności polskiej rodziny, 

tworzenie i wdrażanie od 2016 r. sztanda-
rowego programu Rodzina 500+. Funda-
mentem działań rządu, wcześniej Beaty 
Szydło, a obecnie Mateusza Morawieckie-
go, było tworzenie dobrego wizerunku ro-
dziny, wsparcie finansowe rodziny, a przede 
wszystkim podniesienie godności polskiej 
rodziny. Stać nas, aby inwestować w rodzi-
nę, gdyż inwestycja w rodzinę jest kołem za-
machowym dla rozwoju naszej gospodarki, 
również w tym trudnym czasie, w jakim je-
steśmy od marca – powiedziała minister 
Marlena Maląg.

Minister dodała, że rządowi zależy 
na tym, by stworzyć takie warunki, by 
rodzice po okresie macierzyństwa, urlo-
pu rodzicielskiego mogli podjąć decyzję, 
czy mama wraca do pracy, czy zostaje 
w domu i opiekuje się dzieckiem.

– Aby to spełnić, musi być zagwaranto-
wana opieka nad dziećmi do lat 3, fachowa, 
matczyna opieka. Żłobki tę funkcję speł-
niają. Na program Maluch+ przeznaczamy 
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Habrat



rokrocznie 450 mln zł – dodała minister 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za-
znaczając, że konkurs na kolejny rok jest 
także ogłoszony.

Nowy żłobek w Głowience otrzy-
mał imię Władysławy Markiewiczów-
ny. Patronka żłobka to polska pianist-
ka, kompozytorka i pedagog, wnuczka 
Władysława Markiewicza, brata ks. 
Bronisława Markiewicza, z którym jako 
mała dziewczynka spotkała się w Miej-
scu Piastowym (więcej o patronce żłob-
ka pisaliśmy w poprzednim numerze 

„Piastuna”).
Na utworzenie żłobka w Głowien-

ce udało się pozyskać dofinansowanie 
z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej – w ramach Resorto-
wego programu rozwoju instytucji nad 
dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2020 

– w wysokości 375 tys. zł. Na potrzeby 
żłobka została przebudowana oraz roz-
budowana część pomieszczeń parte-
ru Szkoły Podstawowej im. Benedykta 
Wierdaka w Głowience.

– Ośmielę się powiedzieć, że nasza gmi-
na wyjątkowo dba o wszechstronny rozwój 
dziecka już od najmłodszych lat jego życia. 
Należy wspomnieć, że Gminny Żłobek 
im. Matki Anny Kaworek w Łężanach był 
pierwszym żłobkiem w powiecie krośnień-
skim i funkcjonuje od 2015 r. W 2018 r. zo-
stała otworzona druga placówka – Gmin-
ny Żłobek im. Janusza Korczaka w Miejscu 
Piastowym. Upłynęło zaledwie dwa lata 
i stoimy przed drzwiami trzeciego żłobka 

– Gminnego Żłobka im. Władysławy Mar-
kiewiczówny w Głowience. Żłobka przy-
tulnego, kameralnego, przeznaczonego dla 
piętnaściorga podopiecznych. Placówka 
dysponuje przestronną salą wyposażoną 
w nowoczesne zabawki edukacyjne i po-
moce dydaktyczne oraz zapleczem admini-
stracyjnym i gospodarczym. Mam nadzie-
ję, że tak jak do działających już żłobków 
w naszej gminie, również do tego, nowo 
otwartego, chętnie przychodzić będą za-
dowoleni rodzice, przyprowadzając swoje 
pociechy – powiedziała Agnieszka Ja-
strzębska – dyrektor żłobków gminy 
Miejsce Piastowe.

Placówka czynna jest od poniedział-
ku do piątku w godzinach od 7.00 do 
17.00.

Andrzej Józefczyk/terazKrosno.pl 
fot. IP

Uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy patronki żłobka Władysławy Markiewiczówny

Minister Marlena Maląg (w środku) i Anna Szmidt-Rodziewicz z opiekunkami i dziećmi ze żłobka

Sala żłobka w Głowience
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Szybszy dojazd w Bieszczady.
Nowa droga ominie m.in. rondo w Miejscu Piastowym

Plany związane z inwestycją, która zo-
stała wpisana w rządowy program bu-
dowy 100 obwodnic, są bardzo duże. 
Obejmują wybudowanie ponad 20-kilo-
metrowego odcinka drogi, która stanie 
się drogą obwodową Miejsca Piastowego, 
Iwonicza, Rymanowa, Beska i Zarszyna.

– Widzimy, jak duże natężenie ruchu ge-
neruje krajowa „28” – mówi Rafał Weber, 
sekretarz stanu w Ministerstwie Infra-
struktury. – Rondo w Miejscu Piastowym 
zbiera ruch samochodów nie tylko z powia-
tu krośnieńskiego, ale też ruch tranzytowy, 
który przetacza się przez tę część wojewódz-
twa, zarówno na osi północ – południe, jak 
i wschód – zachód.

Nowa droga ma zastąpić DK „28” i ma 
być nie tylko nowym ciągiem, który 
usprawni komunikację w tej części wo-
jewództwa. – Ma być elementem proroz-
wojowym, który pozwoli też na zwiększenie 
ruchu turystycznego w Bieszczady i Beskid 
Niski – dodaje Rafał Weber.

– Nowe inwestycje drogowe w wojewódz-
twie są bardzo potrzebne – mówi Piotr Pilch, 
wicemarszałek województwa. – Wielolet-
nie zapóźnienia są w tej chwili niwelowane.

Piotr Pilch ocenia, że obwodnica 
Miejsca Piastowego zapewni efektywne 
funkcjonowanie transportu, a także po-
prawi bezpieczeństwo ruchu drogowego 
i jakość życia mieszkańców.

5 października na placu przy Urzędzie 
Gminy w Miejscu Piastowym uroczyście 
został ogłoszony w dzienniku urzędo-
wym Unii Europejskiej przetarg na wyko-
nanie studium korytarzowego i studium 
techniczno-ekonomiczno-środowiskowe-
go z elementami koncepcji programowej.

Opracowana dokumentacja pozwoli 
na znalezienie optymalnego przebiegu 
obwodnicy (powstanie kilka warian-
tów przebiegu drogi) i uzyskanie decyzji 
o uwarunkowaniach środowiskowych.

Na pewno obwodnica będzie przebie-
gać na północ od DK „28”. – Począwszy od 
Krosna a skończywszy za Zarszynem – tłu-
maczy Mariusz Błyskal, zastępca dyrek-
tora GDDKiA w Rzeszowie ds. Zarządza-
nia Drogami i Mostami.

Po uzyskaniu decyzji środowisko-
wych – GDDKiA szacuje, że będzie to 
w czwartym kwartale 2023 roku – może 
być dopiero ogłoszony przetarg na bu-
dowę w systemie zaprojektuj i buduj. 
W związku z tym nowa droga może być 
gotowa w 2028 roku. Szacowana wartość 
całego projektu to 670 mln zł. Droga ma 
być budowana w klasie GP (droga szyb-
kiego ruchu, przyp. red.).

5 października br. na placu przy Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe uroczyście rozpoczęto proce-
dury związane z budową obwodnicy. Zgodnie z założeniami droga ma omijać nie tylko Miejsce 
Piastowe. Ma rozpoczynać się w okolicach Krosna i kończyć za Zarszynem.

Z inwestycji cieszą się władze gmi-
ny Miejsce Piastowe. – Dla mieszkań-
ców oznacza to trochę spokoju i wytchnie-
nia – mówi wójt Dorota Chilik. Dodaje, 
że jeszcze kilka lat temu ta droga była 
marzeniem. – Dzisiaj wchodzimy w sferę 
realizacji.

Tekst Tomasz Jefimow, fot. IP

Rafał Weber – sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, na placu przy Urzędnie Gminy

Uroczyste ogłoszenie przetargu przez Mariusza Błyskala
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Zagłębie Czarnego Złota
Zawiązane zostało porozumienie, które ma 
promować tereny związane z historią polskie-
go przemysłu naftowego. Spotkanie partne-
rów zorganizowano w Skansenie w Bóbrce. 

Zrodził się pomysł na pro-
mocję miejsc na terenie gmin 
Chorkówka, Miejsce Piasto-
we i Dukla, związanych z hi-
storią polskiego przemysłu 
naftowego. W grupie inicja-
tywnej znalazły się gminy 
Miejsce Piastowe i Chor-
kówka, Muzeum Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego 
im. Ignacego Łukasiewicza 

– Skansen w Bóbrce oraz Sto-
warzyszenie Kółko Rolnicze 
w Łękach Dukielskich.

Spotkanie robocze part-
nerów projektu odbyło się 6 
października w Skansenie 
w Bóbrce. Partnerzy przy-
gotowują się obecnie do 
stworzenia dużego projektu 
i złożenia wniosku o dofi-
nansowanie ze środków unij-
nych z programu „Polska 

– Białoruś – Ukraina”. Głów-
ny cel to przyciągnięcie jak 
największej liczby turystów 
na tereny mające niezwykle 
bogatą przeszłość i promo-
wanie marki „Zagłębie Czar-
nego Złota”.

– Chcemy dać turyście kom-
pleksowy produkt. Pokazać mu, 
że może przyjechać tutaj przy-
kładowo na trzy dni i spędzić 
wolny czas na stworzonych 
szlakach rowerowych, ścież-
kach nordic walking, spacero-

wych, w tym na trasie „I – T 
– K”, czyli Ignacy, Tytus i Karol. 
Będzie też mógł poznać inte-
resującą historię tego terenu, 
historię tworzenia przemy-
słu naftowego z niezwykłymi 
postaciami: Łukasiewiczem, 
Trzecieskim, Klobasą-Zrenc-
kim – mówi Dorota Chilik, 
wójt gminy Miejsce Piastowe.

W planach jest budowa 
wieży widokowej w Rogach 
na „Kochanówce”, a także 
platformy widokowej w tej 
miejscowości. Ma też po-
wstać pole namiotowe i pole 
kamperowe. Planowana jest 
także wieża widokowa na 

„Przylaskach” w Zręcinie 
oraz rozbudowa schroni-
ska młodzieżowego w szko-
le w Bóbrce. Sercem całe-
go przedsięwzięcia ma być 
Skansen w Bóbrce. Tam po-
wstanie amfiteatr, w którym 
będą odbywały się, między 
innymi, nocne pokazy lase-
rowe, spektakle. Kółko Rol-
nicze w Łękach Dukielskich, 
jako jeden z partnerów pro-
jektu, ma się zająć przede 
wszystkim stroną kulinarną.

Wójt Dorota Chilik pod-
kreśliła, że wkrótce ma po-
wstać wizualizacja projektu. 
Projekt ma kosztować około 
20 mln złotych. 

Andrzej Józefczyk

Filmy o gminie
W ostatnim czasie powstały dwa filmy pro-
mocyjne o naszej gminie, zrealizowane przez 
TVP Rzeszów. Oba filmy można znaleźć na 
stronie gminy www.miejscepiastowe.pl w za-
kładce/Video.

„wPROWadzamy zmiany: 
Gmina Miejsce Piastowe”
Gmina wzięła udział w reali-
zacji programu, którego za-
łożeniem jest przedstawia-
nie zmian, jakie w ostatnich 
latach zaszły w podkarpac-
kich wsiach i miasteczkach. 
Ciekawe inicjatywy samo-
rządów i inwestycje infra-
struktura lne, tworzone 
przy wykorzystaniu fundu-
szy unijnych, zmieniły obli-
cze terenów wiejskich i ży-
cie ich mieszkańców. Film 
ten został wyemitowany 
w programie TVP Rzeszów 

„Wprowadzamy zmiany”, 
współfinansowany był także 
z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich. 

„Jedyne takie MIEJSCE: 
Gmina Miejsce Piastowe”
Film ten, typu highlight, 
powstał w ramach projek-
tu „Tu gdzie ziemia dotyka 

nieba” dofinansowanego 
z Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich w ramach Pomocy 
Technicznej Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020.

W filmie pokazane zo-
stały ciekawe i warte obej-
rzenia miejsca, nowe inwe-
stycje oraz lokalne firmy 
działające na terenie naszej 
gminy, do których warto 
się wybrać, aby zjeść coś do-
brego lub miło i aktywnie 
spędzić czas. Ponadto film 
prezentuje działalność ze-
społów ludowych z terenu 
gminy. Film, mamy nadzieję, 
zachęci turystów i pielgrzy-
mów do odwiedzenia gminy 
Miejsce Piastowe, zwiedze-
nia zabytkowych kościołów 
czy skorzystania z tutejszych 
walorów przyrodniczych lub 
usług oferowanych przez lo-
kalne firmy.

Alicja Lejtnar

W jednym z filmów pokazano Serowarnię Piastowską z Łężan
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Zadania zaplanowane ze środków funduszy 
sołeckich w przyszłym roku

Sołectwo Zadanie Kwota 

Głowienka Budowa oświetlenia ul. Polnej do połączenia z oświetleniem ul. Miodowej 42 426,00

Łężany
Wykonanie ogrodzenia oraz drenażu na działce z placem zabaw przy ul. Polnej 16 000,00

Remont domu ludowego 26 426,00

Miejsce Piastowe Oświetlenie ul. Łysogórskiej 42 426,00

Niżna Łąka 
Dokończenie budowy oświetlenia na ul. Murowaniec 12 000,00

Utwardzenie parkingu koło domu ludowego. 9 807,00

Rogi Oświetlenie ulic: Szkolnej, Kościelnej, Nadbrzeżnej, Długiej i Dworskiej 42 426,00

Targowiska Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia przy ul. Ks. Markiewicza 42 426,00

Wrocanka 
Zakup i montaż brakujących 8 lamp na końcowym odcinku ul. Długiej oraz wykonanie projektu 
oświetlenia na całej ulicy Krośnieńskiej we Wrocance

42 426,00

Widacz 
Zakup bramek dla młodzieży na boisko sportowe przy SP Widacz 6 000,00

Wykonanie oświetlenia ulicznego 31 208,00

Zalesie Wykonanie oświetlenia ulicznego 30 760,00

UG

Pomoc otrzymało 110 rodzin. 
W paczkach były rzeczy, które 
rodziny zgłosiły, jako najbar-
dziej potrzebne: pralki, lo-
dówki, odzież, środki czysto-
ści, żywność. Był nawet piec 
do centralnego ogrzewania 

Szlachetna paczka wyjeżdżała z Głowienki
Od piątku do niedzieli (11–13.12) spod Domu Ludowego w Głowience wyjeżdżały wozy stra-
żackie wypełnione prezentami. Po raz pierwszy bowiem w naszej gminie miał siedzibę sztab 
krośnieńskiego rejonu „Szlachetnej Paczki”. 

i łóżko z materacem. Dar-
czyńcami były firmy, instytu-
cje, a także osoby prywatne. 
W akcję włączyli się również 
pracownicy Urzędu Gminy 
Miejsce Piastowe, Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 

i Samorządowego Centrum 
Usług Wspólnych oraz Zakła-
du Gospodarki Komunalnej, 
którzy ufundowali paczkę dla 
rodziny z Wrocanki. Akcję na 
powiat krośnieński, już po 
raz piąty, koordynowała Ga-

briela Kuźnar z Głowienki. 
W pomoc zaangażowani byli 
także strażacy z terenu po-
wiatu krośnieńskiego, w tym 
szczególnie z OSP Głowienka, 
oraz wolontariusze.

Red.
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Zimowe utrzymanie dróg
Gmina Miejsce Piastowe zawarła umowy z kilkoma firmami, które do 30 kwietnia 2021 r. będą 
odśnieżały drogi gminne.

Na terenie gminy za odśnie-
żanie dróg gminnych odpo-
wiadać będą firmy:

–  Usługi Transportowe – Ja-
nusz Bukowski (Wrocanka, 
Niżna Łąka),

–  Marek Staroń (Rogi),
–  Usługi Transportowe i Rol-

nicze – Jan Zajdel (Łężany, 
Zalesie, Miejsce Piastowe),

–  Marpol-Trans, Marcin Ku-
bit (Targowiska i Widacz),

–  Usługi ciągnikiem rolni-
czym – Tomasz Mercik 
(Głowienka).

Z kolei za likwidację śli-
skości poprzez posypywanie 
piaskiem dróg gminnych od-
powiada:

–  firma Marpol-Trans, Mar-
cin Kubit, z siedzibą w Kro-
śnie (Targowiska, Widacz, 
Zalesie, Łężany),

–  Usługi Ciągnikiem Rol-
niczym – Tomasz Mercik, 
z siedzibą w Głowience 

(Głowienka, Wrocanka, 
Niżna Łąka, Rogi),

–  Zakład Gospodarki Komu-
nalnej (Miejsce Piastowe).

W przypadku występują-
cych zagrożeń, spowodowa-
nych oblodzeniem lub zasy-
paniem drogi, mieszkańcy 
proszeni są o zgłaszanie 
tego sołtysom. Przypomi-
namy, że Gmina odpowiada 
wyłącznie za zimowe utrzy-
manie dróg gminnych.

Drogi powiatowe
Zimow ym utrzymaniem 
dróg powiatowych kieru-
je całodobowo dyżurny 

– tel. 13 43 300 20, a nadzór 
sprawuje:

–  dyrektor Powiato-
wego Zarządu Dróg 

– tel. (13) 43 75 797 (pon. 
– pt. w godz. 7.00 – 15.00),

–  sekretariat 
– tel. (13) 43 75 796 (pon. 
– pt. w godz. 7.00 – 15.00),

–  kierownik Obwodu Dro-
gowo-Mostowego w Dukli 

– tel. (13) 43 300 20 (pon. 
– pt. w godz. 7.00 – 15.00).

Drogi krajowe
Za zimowe utrzymanie dróg 
krajowych odpowiada Ge-
neralna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad. Szcze-
gółowe informacje na temat 
warunków drogowych panu-

jących na drogach krajowych 
można uzyskać poprzez 
kontakt z całodobową info-
linią drogową GDDKiA pod 
numerem 19111 lub na stro-
nie internetowej GDDKiA 
w zakładce „Serwis dla kie-
rowców”. Zamieszczane są 
tam informacje o aktualnych 
warunkach przejazdu, a także 
podgląd dróg krajowych na 
mapie kamer monitorujących.

Dorota Kustroń, fot. IP

Pomoc finansowa  
dla szpitala
Gmina Miejsce Piastowe 
przyznała 20 tysięcy zło-
tych w formie dotacji celowej 
Wojewódzkiemu Szpitalowi 
Podkarpackiemu im. Jana 
Pawła II w Krośnie na dofi-
nansowanie zakupu aparatu-
ry medycznej do diagnostyki 
i terapii pacjentów w związ-
ku z epidemią Covid-19. Sza-
cunkowa, łączna wartość 
aparatury to 420 tys. złotych. 

O pomoc f inansową 
zwróciły się do gminy wła-
dze szpitala w związku 
z uruchomieniem laborato-

rium Covid-19, które czynne 
będzie całą dobę, z możli-
wością wykonywania badań 
przesiewowych w kierunku 
koronawirusa SARS-CoV-2, 
w ilości tysiąca osób na dobę. 

Dzięki zakupionej apa-
raturze w szpitalu będzie 
możliwe przeciwdziałanie 
Covid-19 oraz szybka, sku-
teczna, ukierunkowana po-
moc medyczna w ciężkich 
stanach wywołanych przez 
koronawirusa. 

Red. 

Remonty dachów

W październiku br. dachy ka-
plicy cmentarnej w Miejscu 
Piastowym i remizy strażac-
kiej w Rogach zostały podda-
ne czyszczeniu, myciu i ma-
lowaniu. Na nowe zostało 
także wymienione pokrycie 
dachowe na przybudówce 
Domu Ludowego w Zalesiu. 
Koszt inwestycji wynosił od-
powiednio: 4 100 zł, 4 400 zł 
i 7 711,09 zł. 

Prace w Rogach i Miejscu 
Piastowym wykonała fir-
ma Tomek – Tomasz Burek 
z Korczyny, natomiast w Za-
lesiu dach wymieniała firma 
Usługi Pokryć Budowlanych 

– Karol Bilski z Targowisk. 

Dodatkowo w Domu Lu-
dowym w Zalesiu Zakład 
Gospodarki Komunalnej za-
montował nad drzwiami wej-
ściowymi daszki ochronne.

Remonty finansowane 
były z budżetu Gminy.

Marcin Czekaj
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Trwa budowa sieci wodociągowej  
w Targowiskach i Rogach

W ramach zadania „Rozbudowa sieci 
wodociągowej w Targowiskach i budowa 
sieci wodociągowej w miejscowości Rogi" 
wybudowany zostanie 1450-metrowy od-
cinek sieci wodociągowej w Targowiskach 
(przy ulicy Dębowej) oraz 994-metrowy 
odcinek w Rogach (przy ulicy Granicznej). 

Nowe życie budynku gospodarczego w Głowience
Po wybudowaniu łącznika ulic Miodowej i Ojca Anzelma Kubita w Głowience przyszedł czas 
na wyremontowanie budynku zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ulic: Kubita, Miodowej  
i Podmiejskiej. W obiekcie tym obecnie mieści się sklep spożywczy.

Budynek sklepu (o powierzchni ponad 
60 m kwadratowych) stanowi własność 
Gminy Miejsce Piastowe i przy pomocy 
Gminy został odnowiony. Do tej pory 
pełnił funkcję magazynowo-gospodar-
czą dla GOK-u, a po remontach zyskał 
nowe życie.

Prace zostały wykonane przez Za-
kład Gospodarki Komunalnej Miejsce 
Piastowe oraz firmę Instal Complex. 
W zakres remontu wchodziła m.in. wy-
miana instalacji wodno-kanalizacyjnej, 
elektrycznej, c.o., wymiana stolarki 
oraz posadzek.

Od połowy października mieszkań-
cy Głowienki w nowo otwartym sklepie 
mogą robić już zakupy. Do tej pory do 
najbliższego sklepu mieli około 2 km. 

UG

Z ostatniej chwili
Gmina Miejsce Piastowe otrzyma 
1  200  000 złotych dofinansowania 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych na kontynuację budowy sieci 
wodociągowej w Rogach i Targowiskach. 

W Targowiskach planowana jest bu-
dowa ponad 4 kilometrowego odcinka 
sieci wodociągowej w obrębie m.in. ulic: 
Łukasiewicza, Floriańskiej, Ogrodowej, 
Stolarskiej, Zjazdowej, Piłsudskiego, Li-
powej i Starowiejskiej. Z kolei w Rogach 
zaplanowana jest budowa około 3,5 ki-
lometrowego odcinka sieci wodociągo-
wej w obrębie ulicy Kościelnej.

Prace najprawdopodobniej rozpocz-
ną się w przyszłym roku.

Umowa na wykonanie tego zadania za-
warta została 7 października 2020 roku. 

Projektowana sieć będzie zaopatry-
wać mieszkańców tych miejscowości 
w wodę pitną, służyć też będzie dla po-
trzeb przeciwpożarowych.

Rozbudowa siec i  wodoc i ą go -
wej w Targowiskach kosztować bę-
dzie 183 700,50 zł, a sieci w Rogach 
125 929,86 zł. Prace wykonuje firma: 
„Usługi Transportowo-Sprzętowe Leszek 
Doktor” z Jasła. Inwestycja w całości fi-
nansowana jest z budżetu Gminy Miej-
sce Piastowe. 

Marcin Czekaj
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– Jest to najpiękniejszy klub seniora w na-
szej gminie, a może i na Podkarpaciu – po-
wiedziała wójt Dorota Chilik, zaznacza-
jąc, że w wystrój pomieszczeń swój wkład 
miała Halina Zajdel z Miejsca Piastowego. 

– Najważniejsze jednak, aby było tutaj ciepło 
domu rodzinnego, bo spotykać się tutaj będą 
seniorzy z terenu sołectwa Łężany.

Symboliczną wstęgę przecięli: wójt 
gminy Dorota Chilik, zastępca wójta 
Magdalena Hec-Mrozek, przewodniczą-
cy Rady Gminy Wiesław Habrat, radni so-
łectwa Łężany – Grzegorz Habrat i Piotr 
Kilarowski oraz kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejscu 
Piastowym Ewa Wais. Pomieszczenia po-
święcił ks. proboszcz Jerzy Urban.

Na utworzenie klubu gmina pozyska-
ła 150 tys. złotych z Programu Wielolet-
niego Senior+ na lata 2015–2020. Inwe-
stycja kosztowała 221 820,73 zł. Na prace 
budowlane wydano ponad 173 tys. zło-
tych, z czego 125 tys. złotych to dofinan-
sowanie, a na zakup wyposażenia prze-
znaczono ponad 47 tys. złotych, z czego 
dofinansowanie wyniosło 25 tys. złotych.

Klub dla seniorów powstał na po-
wierzchni 140 metrów kwadratowych 
w niezagospodarowanych dotychczas 
pomieszczeniach Domu Ludowego w Łę-
żanach. W ramach prac budowlanych 
postawiono ścianki działowe, położone 
zostały posadzki, zamontowano stolarkę 
zewnętrzną i wewnętrzną oraz wykona-

no instalacje sanitarne, elektryczne oraz 
internetowe.

Po remoncie powstały dwa duże po-
mieszczeniach klubowe: jedno – na po-
trzeby zajęć artystycznych, wyposażone 
w stoły i krzesła, a drugie – wypoczyn-
kowe, z wygodnymi kanapami, fotelami 
i telewizorem. Do dyspozycji seniorów 
jest w pełni wyposażona kuchnia, w któ-
rej mogą piec i gotować.

Seniorzy mogą korzystać ze sprzętu 
multimedialnego – tabletu czy laptopa. 
Są także gry świetlicowe oraz akcesoria 
do zajęć sportowych. – Mam nadzieję, że 
prowadzone tutaj zajęcia pozwolą na to, aby 
senior był uśmiechnięty, a jak jest uśmiech-
nięty, to jest szczęśliwy i zdrowy – na za-
kończenie powiedziała wójt gminy.

Podczas spotkania odczytane zostały 
listy, które nadesłały: posłanka na Sejm 
RP Teresa Pamuła i wojewoda podkar-
packi Ewa Leniart. Spotkanie uświetniła 
swoim występem Marlena Rygiel z Rogów.

Klub seniora funkcjonuje w struk-
turach Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Miejscu Piastowym. – Na 
funkcjonowanie klubu będziemy starali się 
pozyskiwać środki finansowe, aby zapropo-
nować seniorom jak najbardziej atrakcyjne 
zajęcia, wycieczki czy warsztaty. Wszystkie 
zajęcie będą dostosowane do wieku, możli-
wości seniorów, z uwzględnieniem ich propo-
zycji – powiedziała kierownik Ewa Wais.

Uroczyste otwarcie klubu 
dla seniorów w Łężanach
15 grudnia br. odbyło się otwarcie Klubu Senior+ w Łężanach – w kameralnym gronie ze wzglę-
du na ograniczenia związane z epidemią koronawirusa. To już trzeci, po Głowience i Rogach, 
klub dla seniorów w gminie Miejsce Piastowe.

W chwili obecnej do klubu zapisa-
nych jest już 15 osób. Jest to już kolejna 
placówka dla seniorów na terenie gmi-
ny. Od 2015 roku we Wrocance działa 
Dzienny Dom Senior-Wigor, od 2018 
roku w Głowience – Klub Senior+, a od 
2019 – Klub Senior+ w Rogach.

Tekst i fot. IP
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Przebudowa ulicy Potockiego
20 listopada 2020 r. zakończyła się, trwająca ponad rok, przebudowa ulicy Potockiego w Łężanach. 

Zakres prac obejmował m.in. budowę 
chodnika o szerokości 2 m, a także 
poszerzenie jezdni do 5,5 m. Nowa 
nawierzchnia na długości 980 m 
oraz wprowadzona stała organizacja 
ruchu drogowego przyczyni się do 
poprawy bezpieczeństwa pieszych 
i pojazdów. 

Wykonawcą zadania był Rejon 
Budowy Dróg i Mostów w Krośnie, 
a nadzór nad inwestycją sprawował 
mgr inż. Stanisław Pękalski.

Na w ykonanie przebudow y 
Gmina uzyskała dofinansowanie 
z Państwowego Funduszu Celowego 

– Funduszu Dróg Samorządowych 
w wysokości 1 421 335 zł. 

War tość zadania w y niosła 
2 116 780,54 zł.

Tekst i fot. Dorota Kustroń

Wyremontowane drogi dojazdowe do gruntów 
rolnych w Głowience i Rogach 
Ulica Szkolna w Rogach na długości 223 
metrów została wyasfaltowana, a ulica 
Polna w Głowience na długości 322 me-
trów otrzymała nawierzchnię z kruszy-

wa łamanego: tłucznia i klińca. Prace 
wykonywała firma „BOGBUD” z Ry-
manowa. Na remont tych dróg Gmina 
Miejsce Piastowe otrzymała 92 000 zł 

dofinansowania z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Podkarpac-
kiego. Koszt całej inwestycji wyniósł 
113 203, 32 zł. 

Tekst i fot. Dorota Kustroń 

Ulica Polna w Głowience Ulica Szkolna w Rogach Ulica Szkolna w Rogach
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Zakończył się remont dróg gminnych  
w Miejscu Piastowym, Wrocance i Zalesiu 
1 października br. wójt Dorota Chilik podpisała umowę na remont dróg w Miejscu Piastowym, 
Wrocance i Zalesiu. Na ten cel Gmina Miejsce Piastowe otrzyma prawie 400 tys. złotych dofi-
nansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. 

Umowa została podpisana z firmą 
STRABAG sp. z o.o. z siedzibą w Prusz-
kowie, reprezentowaną przez pełno-
mocnika firmy Macieja Łukaszka. 

W ramach zadania położona zosta-
ła nawierzchnia asfaltowa na drogach 

ul. Niebylec w Miejscu Piastowymul. Księża we WrocanceDroga przez wieś w Zalesiu

gminnych: ulicy Księżej we Wrocan-
ce (542 m), na fragmencie drogi przez 
wieś w Zalesiu (134 m) oraz na ostatniej, 
nieremontowanej części ulicy Niebylec 
w Miejscu Piastowym (398 m).

War tość inwest yc ji  w y niosła 
623 225 zł. Na realizację tego zadania 
Gmina Miejsce Piastowe otrzyma do-
finansowanie z Funduszu Dróg Samo-
rządowych w wysokości 60% wartości 
zadania, tj. 373 935 zł.

Tekst i fot. Dorota Kustroń

Kolejne drogi wewnętrzne zostały 
wyasfaltowane
W ramach poprawy stanu dróg gminnych nawierzchnię asfaltową otrzymały drogi w Rogach, 
Miejscu Piastowym i Widaczu. 

Umowę na remont tych dróg wójt 
Dorota Chilik podpisała 14 l ipca 
2020 r. z Rejonem Budowy Dróg i Mo-
stów w Krośnie.

W Widaczu wyremontowana zosta-
ła tzw. mała obwodnica. Droga ta na 
długości 248 m otrzymała asfaltową 
nawierzchnię o szerokości 3 m oraz 
obustronne, półmetrowe pobocza.

W Miejscu Piastowym tzw. domki na 
ulicy Dworskiej zyskały nową nawierzch-
nię dróg wewnętrznych oraz chodniki 
z kostki betonowej. Łączna długość dwóch 
wyremontowanych dróg wyniosła 148 m.

W Rogach wyremontowano nato-
miast boczną drogę wewnętrzną ulicy 
Długiej. Na długości 140 m położona 

została nawierzchnia mineralno-bi-
tumiczna, wykonano też obustronne, 
półmetrowe pobocza z kruszywa ła-
manego.

Całość inwestycji finansowana była 
z budżetu Gminy Miejsce Piastowe 
i kosztowała 419 963,33 zł. 

Tekst i fot. Dorota Kustroń

Rogi, ul. Długa Miejsce Piastowe, ul. Dworska Widacz, tzw. mała obwodnica

13p i a s t u n  n r  4 / 9 3

i n w e s t y c j e  i  r e m o n t y



Gry podwórkowe
W każdej miejscowości gminy pojawiły się gry podwórkowe z masy termoplastycznej. Dzieci 
mogą na świeżym powietrzu pograć teraz w klasy, twister czy pochodzić po labiryncie. Dodat-
kowo w Zalesiu oraz Głowience zostały wykonane pola do gry w koszykówkę.

W pobliżu każdej gry można znaleźć ta-
blicę informującą o regulaminie korzy-
stania, zasadach gry oraz aplikacji na 
telefon do gry twister. 

Przygotowanie podłoży pod gry wy-
konał Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Miejscu Piastowym, a gry wykonała 
firma Smart Plac sp. z o.o. z Rybnika.

Gdzie szukać gier podwórkowych?
–  Targowiska – na placu przy Casab-

lance (ul. Piłsudskiego),
–  Łężany – przy siłowni przy ul. Po-

lnej, 
–  Miejsce Piastowe – za szkołą pod-

stawową,
–  Wrocanka – w parku Senior-Wigor,
–  Rogi – obok domu ludowego,
–  Głowienka – obok domu ludowego,
–  Widacz – przy stadionie przy szkole 

podstawowej,
–  Zalesie – obok szkoły podstawowej,
–  Niżna Łąka – przy stadionie spor-

towym.

Tekst i fot. Marcin Czekaj

Kaplica cmentarna w budowie
Od września br. trwa budowa kaplicy przy cmentarzu komunalnym w Targowiskach. Będzie 
służyła do odprawiania nabożeństw pogrzebowych i czasowego przechowywania zwłok.

Będzie to murowany budynek parte-
rowy, o długości 13 m, szerokości 9 m, 
wysokości 10 m. Znajdzie się w nim sala 
pożegnań, zakrystia, pomieszczenie 
chłodni, WC, pomieszczenia gospodar-
cze na środki czystości oraz przedsio-
nek. W sali pożegnań znajdzie się ka-
tafalk, 70 krzeseł oraz 6 ławek. Kaplica 
wyposażona zostanie także w instala-
cje: oświetleniową, elektryczną, nagło-
śnieniową, wodociągową, kanalizacji 
sanitarnej i odgromową. Teren wokół 
budynku zostanie oświetlony.

Prace wykonuje Firma Handlowa 
ROSE ze Strzyżowa. Kaplica ma być 
gotowa w połowie września 2022 roku. 
Więcej o inwestycji pisaliśmy w po-
przednim numerze „Piastuna”.

UG, fot. Łukasz Rutkowski
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Więcej oświetlonych ulic 
Na przełomie listopada i grudnia br. zakończone zostały prace 
związane z wykonaniem oświetlenia ulicznego. Były one reali-
zowane ze środków funduszy sołeckich oraz z budżetu Gminy. 
W ciągu całego roku na budowę oświetlenia ulicznego wydane 
zostało 558 086,55 zł. Postawiono 120 lamp, oświetlając około 
5,5 km ulic.

Poniżej roczne podsumowanie kosztów budowy oświetlenia ulicznego w poszczegól-
nych miejscowościach wraz z liczbą postawionych w roku 2020 latarni

Zakątki 
ekologiczne  
z domkami  
dla owadów
W Głowience, Niżnej Łące, 
Targowiskach, Rogach i Wro-
cance stanęły domki dla owa-
dów. Obok nich umieszczone 
zostały tablice informacyjne 
z opisem pożytecznych owa-
dów. Posadzone zostały tak-
że rodzime krzewy – bez lilak 
i kalina koralowa. 

Domki dla owadów to doskonały spo-
sób, aby zwabić je i pomóc im przetrwać 
chłody. W domkach tych będzie mogło 
znaleźć schronienie wiele pożytecznych 
owadów, np. pszczoły murarki ogrodo-
we, trzmiele, biedronki, motyle. O ich 
pożytecznej roli można przeczytać na 
tablicach informacyjnych. 

Zakątki ekologiczne to efekt realiza-
cji projektu „Gmina przyjazna owadom 

– puk, puk, kto tam?”, dofinansowane-
go w kwocie 6 000 zł z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Rzeszowie. 

Karina Kordasiewicz

Miejscowość 
Ulica, przy której wykonane 

zostało oświetlenie
Liczba posta-

wionych lamp
Koszty in-

westycji (zł)

Łężany ul. Wspólna 16 70 339,58

Głowienka 
ul. Zielona do połączenia 
z ul. Młynarską 
oraz ul. Nadbrzeżna 

30 128 542,84

Widacz Droga na tzw. „Osiedle” 10 49 000,06

Rogi ul. Dworska 21 100 800,00

Miejsce Piastowe ul. Krawcówka 6 28 800,00

Wrocanka ul. Długa 9 45 000,00

Niżna Łąka ul. Murowaniec 9 40 204,07

Targowiska ul. Łukasiewicza 11 53 400,00

Zalesie 8 42 000,00

RAZEM 120 558 086,55

Marcin Czekaj

Nowy plac zabaw w Łężanach
Ze środków tegorocznego funduszu so-
łeckiego w Łężanach zakupiono zestaw 
zabawowy wraz z huśtawką. Plac zabaw 
urządzono obok stadionu przy ul. Naw-
sie. Aby zwiększyć bezpieczeństwo i za-
pobiec dewastacji wyposażenia placu 
zabaw zamontowano monitoring. 

Zakupiono także sześć namiotów 
wystawienniczych, które będą wykorzy-
stywane podczas organizowania imprez 
kulturalno-rozrywkowych.

MCz
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Zadania 
dofinansowane 
i realizowane 
w roku 2020
•  Utworzenie gminnego żłobka w Głowience. 

Całkowity koszt inwestycji 624 692,55 zł, 
przy dofinansowaniu 375 000 zł z Resorto-
wego programu rozwoju instytucji opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020.

•  Zapewnienie funkcjonowania gminnych 
żłobków w Łężanach, Miejscu Piastowym 
i Głowience na rok 2020 – dofinansowanie 
odpowiednio w kwotach: 25 920 zł, 51 840 zł, 
6 000 zł z programu „MALUCH+” 2020.

•  Zapewnienie funkcjonowania Klubów Se-
nior+ w Głowience i Rogach. Pozyskane 
dofinansowanie odpowiednio w kwocie 
12 744 zł i 13 264 zł z Programu Wieloletnie-
go „Senior+ na lata 2015–2020”, edycja 2020, 
przy całkowitym kosztach funkcjonowania 
klubów: 31 860 zł w Głowience i 33 160 zł 
w Rogach.

•  Utworzenie Klubu Senior+ w Łężanach. 
Całość kosztów inwestycji – 221 820,73 zł, 
dofinansowanie 125 000 zł na roboty bu-
dowlane oraz 25 000 zł na wyposażenie 
pomieszczeń. Dotacja pozyskana w ramach 
Programu Wieloletniego „Senior+ na lata 
2015–2020”, edycja 2020.

•  Zapewnienie funkcjonowania Dziennego 
Domu Senior+ we Wrocance” – dofinan-
sowanie 36 800 zł, całość funkcjonowania 
placówki 92 200 zł. Dotacja pozyskana w ra-
mach Programu Wieloletniego „Senior+ na 
lata 2015–2020”, edycja 2020.

•  Budowa pumptaracka w Miejscu Piastowym 
w ramach projektu pn. „Powstanie małej ar-
chitektury w miejscu publicznym – rowe-
rowy plac zabaw i strefa relaksu w Miejscu 
Piastowym”. Całkowity koszt inwestycji 
247 476 zł, dofinansowanie 157 468 zł 
w ramach PROW 2014–2020.

•  Zajęcia dla przedszkolaków oraz uczniów 
klas I – III w ramach projektu „Zajęcia 
sportowe z elementami gimnastyki korek-
cyjno-kompensacyjnej” – dotacja 4 780 zł 
ze środków Państwowego Funduszu Zajęć 
Sportowych dla Uczniów z Ministerstwa 
Sportu. Całkowity koszt zajęć 9 560 zł.

•  Realizacja 6 seansów plenerowych i 4 spek-
takli teatralnych o tematyce odzyskania nie-
podległości przez Polskę. Dofinansowanie 
51 000 zł w ramach Programu Wieloletnie-
go „Niepodległa” na lata 2017–2022, przy 
całkowitych kosztach zadania 60 600 zł.
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Oznakowanie ulic we Wrocance
We Wrocance realizowany był projekt „Drogami Wrocanki 
– poprawa wizerunku wsi poprzez oznakowanie ulic, dopo-
sażenie miejsca integracji i spotkań oraz współorganizacja 
imprezy plenerowej Rozaliada”, który był współfinansowany 
z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkar-
packiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017–2020.

W ramach projektu oznakowane zostały 
ulice, pojawiły się tablice informacyjne 
z opisem historii wsi. Zakupione zosta-
ły namioty wystawiennicze oraz zestaw 
mebli drewnianych do altany w parku 
Senior-Wigor. Ponadto zakupiono na-
grody i gadżety, które rozdawane były 
podczas konkursów organizowanych na 
corocznej imprezie plenerowej we Wro-

cance – Rozaliada. Impreza odbyła się, 
choć ze względu na sytuację epidemio-
logiczną wywołaną wirusem COVID-19, 
przy mniejszej liczbie uczestników 
i zgodnie ze standardami bezpieczeń-
stwa. Realizacja projektu przyczyniła 
się do poprawienia wizerunku wsi Wro-
canka.

Tekst i fot. Alicja Lejtnar



Prace Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Miejscu 
Piastowym
Remont sali w Domu Ludowym w Łężanach, wycinka drzew, 
utworzenie przejścia dla pieszych przy szkole w Miejscu Pia-
stowym – to tylko niektóre prace, które wykonali pracownicy 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miejscu Piastowym.

Zakład Gospodarki Komunalnej działa 
prężnie, między innymi, dzięki sprzyja-
jącej pogodzie. Aktualnie odbywa się re-
mont sali Domu Ludowego w Łężanach. 
Z każdym dniem efekty pracy są coraz 
bardziej widoczne, nie tylko wewnątrz, 
ale i na zewnątrz budynku. Przed wej-
ściem do Klubu Senior+ wyburzona zo-
stała betonowa płytka, a na jej miejsce 
pracownicy zakładu ułożyli kostkę bru-
kową. Prace wewnątrz budynku także 
przebiegają pomyślnie. 

Na sali balowej usunięto starą boaze-
rię, zamurowano otwory po wymonto-
waniu luksferów, wykonano tynkowa-
nie i szpachlowanie.

Pracownicy ZGK wykonują także 
inne prace. Zrealizowali zlecenia wy-
cinki i przycinki drzew w Targowiskach 
i Miejscu Piastowym, a w ostatnim cza-
sie wykonali także wyniesione przejście 
dla pieszych na ulicy Szkolnej w Miej-
scu Piastowym, o które wnioskowali 
mieszkańcy.

Kontynuowane są bieżące naprawy 
dróg gminnych – we Wrocance, Łęża-
nach i Widaczu – nie tylko klińcem, ale 
i masą asfaltową. Aktualnie podejmo-
wane są czynności przy poprawianiu 
bezpieczeństwa i estetyki elementów 
metalowych na mostach i kładkach. 
Elektrycy działają na bieżąco, usuwając 
występujące usterki i awarie.

Należy również wspomnieć o pra-
cach związanych z oczyszczaniem ro-
wów przy drogach gminnych. Jest 
jeszcze wiele zadań do wykonania, ale 
nie będziemy zwalniać tempa, chyba 
że warunki atmosferyczna będą nie-
sprzyjające.

Aneta Dobosz, 
kierownik ZGK

•  Oznakowanie ulic we Wrocance wraz z za-
montowaniem tablic z opisem historii wsi, 
zakup namiotów wystawienniczych oraz 
mebli drewnianych do altany w ramach pro-
jektu pn.: „Drogami Wrocanki’ – poprawa 
wizerunku wsi poprzez oznakowanie ulic, 
doposażenie miejsca integracji i spotkań 
oraz współorganizacja imprezy plenerowej 

„Rozaliada”. Całkowity koszt realizacji za-
dania 23 962,18 zł, kwota dofinansowania 
10 000 zł w ramach Podkarpackiego Progra-
mu Odnowy Wsi na lata 2017–2020.

•  Nagranie filmu promocyjnego o gminie 
w ramach projektu pn.: „Tu gdzie ziemia 
dotyka nieba”. Całkowity koszt realiza-
cji zadania: 10 325,41 zł, kwota dofinan-
sowania 9 645,41 zł w ramach konkursu 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020.

•  Zakup domków dla owadów wraz z nasa-
dzeniami, w ramach projektu pn.: „Gmina 
przyjazna owadom – puk, puk kto tam?”, 
całkowity koszt zadania 9 017 zł, kwota 
dofinansowania 6 000 zł w ramach zada-
nia z edukacji ekologicznej, realizowanego 
w 2020 roku z WFOŚiGW w Rzeszowie.

•  Organizacja warsztatów artystycznych, 
ceramicznych oraz tanecznych, w któ-
rych wzięło udział 60 osób z terenu gminy 
w ramach projektu pn. „Tworzymy razem” 

– w ramach II edycji programu „Moje miej-
sce na ziemi” z Fundacji Orlen. Pozyskane 
dofinasowanie 15 000 zł, przy całkowitym 
koszcie projektu 15 873,06 zł. W ramach 
projektu zakupiono także sprzęt do gry 
w speed-balla.

•  Organizacja warsztatów malarskich, pisania 
ikon oraz śpiewu ludowego, w których wzię-
ło udział 60 osób z terenu gminy. Całość re-
alizacji projektu 18 750 zł, dofinansowanie 
15 000 zł w ramach projektu Festiwal Trady-
cji i Smaków Miejsteckich – ochrona lokal-
nej kultury ludowej gminy Miejsce Piastowe 
w ramach programu Kultura ludowa i trady-
cyjna, dofinansowanego z MKIDN.

•  Nagranie czterech filmów instruktażowych 
z warsztatów rękodzieła artystycznego (bi-
bułkarstwo, sztukateria gipsowa, ozdoby 
z filcu i wycinanki z papieru), sfinansowa-
ne w całości (14 tys. zł) z MKIDN w ramach 
projektu pn. Rękodzieło artystyczne w sieci 
w ramach programu Kultura w sieci.

Alicja Lejtnar

Zadania 
dofinansowane 
i realizowane 
w roku 2020

Remont sali Domu Ludowego w Łężanach

Przycinka drzew na cmentarzu 
w Targowiskach

Wyniesione przejście dla pieszych w Miejscu 
Piastowym

Prace przy drodze gminnej w Rogach
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Zmiany w remizie 
OSP w Głowience
Na początku października br. za-
kończyły się prace remontowe w re-
mizie OSP w Głowience. 

Budynek otrzymał nowe drzwi garażowe, zosta-
ła obniżona betonowa posadzka oraz zmieniona 
nawierzchnia podjazdu – z betonowej na kostkę 
brukową.

W związku z prowadzonym remontem poma-
lowano także pomieszczenie garażu i wykonano 
instalację elektryczną sterującą drzwiami gara-
żowymi.

Całość prac kosztowała 97 680,44 złotych, 
z czego 39 000 złotych pozyskano z Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Prace wykonała firma Usługi Remontowo-Bu-
dowlane Antoni Jurowski.

UG, fot. OSP Głowienka

Ponad 88 tys. złotych 
dofinansowania na zakup 
ubrań dla strażaków
Wszystkie jednostki OSP z naszej gminy otrzymały dofinanso-
wanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Rzeszowie na zakup ubrań specjalistycz-
nych, służących do działań ratowniczo-gaśniczych. 

Poszczególne jednostki otrzymały dofi-
nasowanie w kwocie: 

– OSP Widacz – 9 200 zł,
– OSP Rogi – 14 500 zł,
– OSP Wrocanka – 9 200 zł, 
– OSP Łężany – 10 000 zł, 
– OSP Niżna Łąka – 9 200 zł,
– OSP Miejsce Piastowe – 12 000 zł,
– OSP Głowienka – 12 000 zł,
– OSP Targowiska – 12 000 zł.

Do zakupów ubrań dla strażaków 
Gmina Miejsce Piastowe dołoży łącz-
nie ponad 12 tysięcy złotych. Jednost-
ki zakupią po sześć, siedem albo osiem 
kompletów ubrań. Większość jednostek 
zrobiła już zakupy.

Dofinansowanie z WFOŚiGW jed-
nostki OSP otrzymały w ramach "Ogól-
nopolskiego programu finansowania 
służb ratowniczych, część 2) Dofinan-
sowanie zakupu sprzętu i wyposażenia 
jednostek Ochotniczych Straży Pożar-
nych” tzw.„Mały strażak”. Podpisanie 
umów odbyło się w Starostwie Powiato-
wym w Krośnie.

Umowy z prezesami OSP z gminy 
Miejsce Piastowe: Krzysztofem Oma-
chlem (Łężany), Waldemarem Sajda-
kiem (Rogi), Bolesławem Wróblem 
(Widacz), Łukaszem Michalakiem 
(Miejsce Piastowe), Jackiem Kuźnarem 
(Głowienka), Radosławem Niepokojem 
(Wrocanka), Józefem Sidorem (Targo-
wiska), a także z wiceprezesem Janem 
Longawą i skarbnikiem Edwardem Gu-
zikiem (Niżna Łąka) podpisywał Adam 
Skiba, prezes WFOŚiGW w Rzeszowie. 

Obecni byli również: poseł na Sejm 
RP Piotr Babinetz starosta krośnieński 
Jan Pelczar, jego zastępca Andrzej Gu-
zik, komendant miejski PSP w Krośnie 
st. bryg. Mariusz Bieńczak i zastępca 
wójta Gminy Miejsce Piastowe Magda-
lena Hec-Mrozek. 

Dotacja z MSWiA
Ponadto dwie jednostki OSP, Wi-

dacz i Wrocanka, otrzymały dota-
cje z MSWiA w łącznej kwocie ponad 
6 tys. zł na zakup sprzętu uzbrojenia 
i techniki specjalnej, sprzętu informa-
tyki i łączności oraz wyposażenia oso-
bistego i ochronnego strażaka. Gmina 
również dofinansowała zakupy dla jed-
nostek łączną kwotą ponad 1 300 zł.

UG, fot. IP

Dotacja dla OSP 
Widacz i OSP 
Wrocanka
Za prawie osiem tysięcy złotych za-
kupiony zostanie sprzęt strażacki 
dla OPS Wrocanka i OSP Widacz

Z dotacji otrzymanej z MSWiA dla Ochotniczych 
Straży Pożarnych na 2020 rok, jak również przy 
wsparciu finansowym Gminy Miejsce Piasto-
we, jednostki OSP Wrocanka i Widacz zakupią 
sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej, sprzęt in-
formatyki i łączności oraz wyposażenie osobiste 
i ochronne strażaka.

Jednostka OSP Wrocanka, za kwotę 3 200 zło-
tych, kupi: tłumice, zbijak do szyb, nóż do pasów, 
narzędzie wielofunkcyjne, latarki. 

Z kolei jednostka OSP Widacz zostanie wy-
posażona w buty gumowe oraz radiotelefon. 
Wartość zakupów dla strażaków z Widacza to 
4 700 zł.

Monika Bełch
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Ponad 10 litrów krwi zebrano  
w Głowience
7 listopada przy Domu Ludowym w Głowience stanął krwiobus. 
Akcję zbiórki krwi zorganizował Klub HDK przy OSP Głowienka 
wraz ze strażakami z Głowienki.

W mobilnym punkcie poboru krwi 
tego dnia zarejestrowały się 33 osoby, 
które łącznie oddały 10,8 litra krwi.  

– Dziękujemy wszystkim, którzy podczas 
akcji oddali najcenniejszy dar, jakim jest 
krew. W tych ciężkich czasach w całej Polsce 
zaczyna brakować krwi, a nie da się jej wy-
tworzyć w inny sposób. Dziękujemy także 
wszystkim sponsorom, dzięki którym każdy 
kto oddał krew, otrzymał drobny upominek 

– powiedział Marian Płoucha, prezes 
Klubu HDK przy OSP Głowienka.

Organizatorzy już teraz informu-
ją o kolejnym terminie zbiórki krwi. 

– Krwiobus przyjedzie ponownie za rok. 
Już teraz zapraszamy chętnych do oddania 
krwi 19 września 2021 roku – informuje 
Jacek Kuźnar, prezes OSP Głowienka. 

Akcję wsparła Gmina Miejsce Piasto-
we i Powiat Krośnieński.

IP, fot. Anna Płoucha/OSP Głowienka

Strażacy z tytułem ratownika
Strażacy z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Rogach, Miejscu Piastowym, Targowi-
skach, Głowience wzięli udział w kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy, który zorganizowa-
ny został w remizie OSP Targowiska. 

Druhny i druhowie zdobywali wiedzę 
medyczną pod czujnym okiem profe-
sjonalnych ratowników medycznych. 
Kurs (15 listopada br.) zakończył się eg-
zaminem, który wszyscy druhowie zdali 

z wynikiem pozytywnym, tym samym 
otrzymując tytuł ratownika. 

Zdobytą wiedzę medyczną i nabyte 
umiejętności strażacy na pewno wyko-
rzystają z pełnym profesjonalizmem. 

Kurs zorganizowany został przy finan-
sowym wsparciu Gminy Miejsce Pia-
stowe. Wszystkim druhom serdecznie 
gratulujemy!

Monika Bełch,  
fot. OSP Miejsce Piastowe
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Uroczystości jubileuszowe u księży michalitów 
w Miejscu Piastowym
Po koniec września na „Markiewiczowskiej Górce” w Sanktuarium św. Michała Archanioła 
i bł. ks. Bronisława Markiewicza rozpoczęły się obchody jubileuszu 100-lecia kanonicznego 
zatwierdzenia Zgromadzenia św. Michała Archanioła. 

Niespełna 100 lat temu, bo 29 września 
1921 r., kanonicznego zatwierdzenia 
Zgromadzenia św. Michała Archanio-
ła dokonał metropolita krakowski ks. 
kardynał Adam Sapieha. Stało się to 
dziewięć lat po śmierci ks. Bronisława 
Markiewicza, który w Miejscu Piasto-
wym i Pawlikowicach koło Krakowa za-
łożył zakłady wychowawcze, w których 
opiekował się opuszczonymi dziećmi 
i młodzieżą. Do tego celu powołał Towa-
rzystwo „Powściągliwość i Praca”, które 
zostało przekształcone w Zgromadzenie 
Świętego Michała Archanioła.

Pierwszym generałem został ks. An-
toni Sobczak. Jedną z pierwszych jego 
decyzji było wystosowanie prośby do bi-
skupa przemyskiego Józefa Sebastiana 
Pelczara, aby ten przyjął nowe zgroma-
dzenie do swojej diecezji. Diecezja prze-
myska jest dla michalitów szczególnym 
miejscem. W Miejscu Piastowym znaj-
duje się bowiem dom macierzysty i grób 
ojca założyciela Bronisława Markiewi-
cza. Odpowiedni dekret w tej sprawie 
został wydany już 12 października.

Ks. Dariusz Wilk, przełożony gene-
ralny Zgromadzenia św. Michała Ar-
chanioła powiedział: – Przed blisko 50 
laty obchodziliśmy jubileusz 50-lecia ka-
nonicznego zatwierdzenia naszej rodziny 
zakonnej. Wówczas kardynał Karol Woj-
tyła, metropolita krakowski, 10 września 
1972 r., wpisał do naszej pamiątkowej 
księgi: „Z serdecznym życzeniem i błogo-
sławieństwem Łaski na dalsze lata".

Obecnie zgromadzenie funkcjonu-
je w 17 krajach na różnych kontynen-
tach. Praca michalitów koncentruje 
się przede wszystkim wokół duszpa-
sterstwa parafialnego, ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb dzieci, mło-
dzieży i ubogich rodzin; prowadzenia 
oratoriów i szkół katolickich; ewangeli-
zacji poprzez środki społecznej komu-
nikacji, druk książek, czasopism, dzia-
łalność wydawniczą i multimedialną; 
misje zagraniczne.

Obchody roku jubi leuszowego 
100-lecia zgromadzenia zainaugurowa-
ne zostały w ostatni weekend września 
br. w Miejscu Piastowym.

W sobotę, 26 września, do Miejsca 
Piastowego przybyła peregrynująca po 
Polsce figura św. Michała Archanio-
ła, a mszy św. w kościele parafialnym 
w Miejscu Piastowym przewodniczył 
przełożony generalny ks. Dariusz Wilk. 
Po jej zakończeniu procesja z figurą 
św. Michała Archanioła przeszła do 
czterech stacji.

Kulminacją uroczystości była nie-
dzielna msza św. w Sanktuarium św. 
Michała Archanioła i bł. Bronisława 
Markiewicza "Na Górce". Przewodni-
czył jej nuncjusz apostolski w Polsce ar-
cybiskup Salvatore Pennacchio. Wśród 
kilkudziesięciu koncelebrujących ka-
płanów znaleźli się między innymi: 
prymas Polski ks. arcybiskup Wojciech 
Polak, metropolita przemyski ks. arcybi-
skup Adam Szal, emerytowany prymas 
Polski ks. arcybiskup Józef Kowalczyk, 
ks. arcybiskup Edward Nowak, biskupi 
diecezji przemyskiej: Stanisław Jamro-
zek i Krzysztof Chudzio. 

Nuncjusz apostolski w Polsce arcybi-
skup Salvatore Pennacchio powiedział: 

– Pierwszy raz nawiedzam to miejsce, któ-
re jest kolebką waszego zgromadzenia, tak 
silenie związanego z osobą waszego zało-
życiela, błogosławionego księdza Bronisła-
wa Markiewicza. Prowadzicie Dzieło Boże 
zapoczątkowane przez ks. Markiewicza już 
prawie 100 lat.

Specjalne słowo do Michalitów oraz 
wszystkich zgromadzonych w Miejscu 
Piastowym skierował papież Franciszek: 
Najświętsza Maryja Panna i Archanioł 
Michał niech was strzegą i stanowią nieza-
wodną siłę przewodnią na drodze waszego 
zgromadzenia, aby mogło ono zrealizować 
każdy zamiar niesienia dobra – napisał.

Po mszy poświęcone zostały stacje 
Drogi Krzyżowej oraz kaplica św. Mi-
chała Archanioła.

Andrzej Józefczyk / terazKrosno.pl
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Wmurowanie kamienia węgielnego  
w nowo budowanym kościele w Widaczu
27 września br. odbyło się poświęcenie i wmurowanie kamie-
nia węgielnego w nowo budowanym kościele pw. św. Jana Paw-
ła II w Widaczu. 

W tym dniu, w murach powstającego 
kościoła, odprawiona została pierw-
sza msza święta, której przewodniczył 
abp Adam Szal, metropolita przemyski. 
W koncelebrze uczestniczyli: ks. pra-
łat Jan Bielec – proboszcz parafii pw. 
św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli 
w Krośnie, ks. dziekan Tadeusz Dudzik 
oraz proboszczowie dekanatu Miejsce 
Piastowe.

Głównym punktem uroczystości 
było wmurowanie kamienia węgielne-
go z muzeum Domu Rodzinnego pa-
pieża św. Jana Pawła II w Wadowicach 
wraz z aktem erekcyjnym, pod którym 
podpisy złożyło wiele osób pełniących 
ważne funkcje w gminie, miejscowości 
czy parafii: przedstawiciele duchowień-
stwa, władz samorządowych, szkoły, 
OSP, rady parafialnej, komitetu budo-
wy kościoła, a także ofiarodawcy działki 
i honorowi goście.

Wójt gminy Dorota Chilik wraz 
z przewodniczącym Rady Gminy Wie-
sławem Habratem wręczyli ks. probosz-
czowi Tadeuszowi Dudzikowi pamiąt-
kowy grawerton, „życząc w imieniu 
samorządu Gminy Miejsce Piastowe ca-
łej tutejszej wspólnocie wierzących, by 
zgodnie ze stwierdzeniem Apostoła Na-
rodów, rzeczywiście stanowili Świąty-
nię Boga Żywego, w której mieszka Duch 
Boży i umieli zawsze cieszyć się z daru 
własnej świątyni materialnej, pamięta-
jąc o słowach: Zamieszkam z nimi i będę 
chodził wśród nich i będę ich Bogiem, a oni 
będą moim ludem.

Uroczystość uświetniły poczty 
sztandarowe OSP Targowiska i OSP Wi-
dacz oraz występ zespołu śpiewaczego 
Chorkowianie.

Ksiądz proboszcz na koniec nabo-
żeństwa przyznał, że jego marzeniem 
jest odprawienie mszy świętej w ukoń-
czonym kościele już za dwa lata – w 25. 
rocznicę lądowania papieża Jana Pawła 
II na lotnisku w Targowiskach. Kościół 
pw. św. Jana Pawła II będzie należał do 
parafii w Targowiskach.

O BUDOWIE KOŚCIOŁA 
Pomysł budowy kościoła zrodził się z ini-
cjatywy wiernych, którzy w 2012 roku 
zarejestrowali stowarzyszenie „Nasz 
Widacz”. Trzy lata później, 21 sierpnia 
2015 roku, 30-arową działkę pod budo-
wę kościoła na rzecz Parafii Rzymsko-
katolickiej w Targowiskach przekazały: 
Czesława Liwocz, Wiesława Sadowska 
i Maria Głód.

W październiku 2016 roku na dział-
ce zamontowany został przez członków 
Stowarzyszenia „Nasz Widacz” krzyż. 

Pod koniec lutego 2017 roku na spo-
tkaniu w Domu Ludowym w Widaczu 
powołano 22 osobowy komitet budowy 
kościoła przy Parafii Rzymskokatolic-
kiej w Targowiskach, którego przewod-
niczącym został Czesław Kopczak. 

Plac pod nowo budowaną świątynię 
poświęcił abp Adam Szal 1 kwietnia 
w 2017 r., a ponowną zgodę na budowę 
kościoła w Widaczu Kuria Metropolital-
na w Przemyślu wyraziła 2 lipca 2018 
roku. Z kolei pozwolenie na budowę ko-
ścioła Starostwo Powiatowe w Krośnie 
wydało 21 grudnia 2018 r. Projekt bu-
dowlany został opracowany przez mgr. 
inż. Macieja Farbisza, a konstrukcję przy-
gotował mgr inż. Wincenty Janowski.

Po uzyskaniu wszystkich prawnych 
pozwoleń prace budowlane rozpoczęły 
się w połowie 2019 roku wylaniem fun-
damentów. Ściany świątyni zaczęto sta-
wiać w maju 2020 roku. 26 lipca 2020 
roku ks. proboszcz Tadeusz Dudzik 
przywiózł kamień węgielny z funda-
mentu domu rodzinnego papieża Jana 
Pawła II w Wadowicach. W bieżącym 
roku, jak fundusze pozwolą, wykonany 
zostanie dach. Prace budowlane wyko-
nuje firma Cel-Bud Piotr Borek. 

Tekst IP, fot. Krzysztof Kobiałka
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Święto 
Niepodległości

w Targowiskach we Wrocance

w Miejscu Piastowym

w Miejscu Piastowym
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w Miejscu Piastowym

w Miejscu Piastowymw Łężanach

w Głowience

w Głowience

w Głowience w Łężanachw Rogach

w Zalesiu w Targowiskach

w Rogach
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Jak łężańscy uczniowie  
uhonorowali Święto Niepodległości
Szkoła Podstawowa w Łężanach uczciła 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, 
organizując akcję „Łączy nas flaga” i włączając się do ogólnopolskiej inicjatywy MEN „Szkoła, 
do hymnu”. 

Wieloletnią tradycją Szkoły Podstawo-
wej w Łężanach było przygotowywanie 
wieczornicy z okazji Święta Niepodle-
głości dla mieszkańców naszej miejsco-
wości. Nie dane nam było jednak za-
prezentować programu artystycznego 
w domu ludowym z powodu pandemii. 
I choć nauka odbywała się już w syste-
mie zdalnym, postanowiliśmy uczcić 
jak najpiękniej 102. rocznicę odzyska-
nia przez Polskę niepodległości, organi-
zując akcję „Łączy nas flaga”. Uczniowie 
zostali poproszeni o zrobienie zdjęć na 
tle flagi lub barw narodowych. Wszyst-
kie zdjęcia, wraz z archiwalnymi foto-
grafiami z najpiękniejszych uroczy-
stości patriotycznych w naszej szkole, 
połączyliśmy w prezentację „Łączy nas 
flaga”. Dziękujemy wszystkim za duże 
zaangażowanie i odzew!

„Szkoła, do hymnu” – śpiewaliśmy 
zdalnie „Mazurka Dąbrowskiego”
Do tradycji Szkoły Podstawowej w Łę-
żanach weszło uczestnictwo w ogólno-
polskiej akcji MEN „Szkoła, do hymnu”. 
Mimo przejścia na nauczanie zdalne, 
10 października o godzinie 11.11, po-

stanowiliśmy łączyć się wirtualnie i od-
śpiewać uroczyście wszystkie zwrotki 
hymnu państwowego. Zaproszenie 
do udziału w spotkaniu w aplikacji 
Teams otrzymali wszyscy uczniowie 
i nauczyciele szkoły. Odzew zaskoczył 
nas wszystkich. 50 osób uczestniczyło 

z nami wirtualnie, spora liczba uczniów 
nie uzyskała jednak połączenia. Proble-
mów było wiele: zacięte nagranie, prze-
rywany kontakt video i głos, ale liczy się 
tylko to, że połączył nas hymn. Rozpiera 
nas duma!

Agnieszka Bednarz, Anna Perhon

W Łężanach pamiętają o bohaterach
„Szkoła pamięta” to kontynuacja ubie-
głorocznej inicjatywy MEN, by utrwalać 
wśród uczniów szkół pamięć o zmarłych, 
zwłaszcza lokalnych bohaterach, działa-
czach społecznych, pracownikach szkoły. 

29 października, pod pomnikiem 
znajdującym się przy szkole, uczniowie 
SP w Łężanach oddali hołd żołnierzom 
AK walczącym podczas II wojny świato-
wej, a zamordowanym w 1943 r. w Wa-
rzycach. Nie zapomnieliśmy również 
o zmarłych pochowanych na łężańskim 
cmentarzu cholerycznym. Zapaliliśmy 
ponadto znicze na grobach łężańskich 
społeczników, osób zasłużonych, harce-
rzy oraz pracowników szkoły.

Agnieszka Bednarz, Lucyna Kandefer
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Szkoła we Wrocance pamięta 
Szkoła podstawowa i punkty 
przedszkolne we Wrocance 
włączyły się do akcji Mini-
sterstwa Edukacji Narodo-
wej „Szkoła Pamięta”. Jej ce-
lem jest uwrażliwianie dzieci 
i młodzieży na potrzebę pie-
lęgnowania pamięci o tych, 
którzy odeszli, zwłaszcza 
o bohaterach, którzy zapi-
sali się w historii kraju oraz 
w historii naszych małych 
ojczyzn.

Uczniowie klas I–VIII 
oraz dzieci z punktów przed-
szkolnych, pod kierunkiem 
wychowawców, uczcili pa-
mięć ważnych rocznic, po-
staci historycznych i pole-
głych w wojnie rodaków. 

Odwiedzili opuszczone 
groby żołnierzy poległych 
za Ojczyznę. Stworzyl i 
piękne prace plastyczne po-
święcone pamięci patronki 
naszej szkoły – Stanisławy 
Grelli. Najmłodsi uczniowie 
poznali wojennych bohate-
rów, o których opowiedział 
im zaproszony historyk. 

Szkoła, biorąc udział 
w akcji MEN, pielęgnuje 
pamięć o historii, która po-
winna być wpajana dzieciom 
już od najmłodszych lat. 
Wszystkim przedsięwzię-
ciom towarzyszył nastrój re-
fleksji i zadumy.

SP Wrocanka

Ślubowanie wroceńskich przedszkolaków
W punktach przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Stanisławy Grelli we Wrocance odbyła się uro-
czystość pasowania na przedszkolaka dzieci z grupy Biedronek i Pszczółek. 

10 listopada br. swoją obec-
nością zaszczyciła nas pani 
dyrektor Nina Hanus, która 
przyniosła ze sobą ogromny 
ołówek i dokonała nim aktu 
pasowania. Dzieci w od-

świętnych strojach zapre-
zentowały ciekawy program 
artystyczny. Z uwagi na obo-
wiązujące obostrzenia rodzi-
ce przedszkolaków nie mogli 
uczestniczyć w spotkaniu, 

ale całe wydarzenie obejrzeli 
na nagranym dla nich filmie. 
To był dzień pełen wrażeń!

Zachęcamy do śledzenia 
przedszkolnych i szkolnych, 
pełnych inspiracji wydarzeń, 

które publikujemy na szkol-
nym facebooku oraz stronie 
szkoły.

SP Wrocanka
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Walczą o tytuł Naukowej Szkoły Ignacego
Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. Stanisławy Grelli we Wrocance walczą o tytuł 
Naukowej Szkoły Ignacego. Szkoła wzięła udział w programie edukacyjnym „Być jak Ignacy”. 
Nauka to przyszłość.

To już piąta edycja ogólnopol-
skiego programu edukacyj-
nego "Być jak Ignacy", które-
go organizatorem jest PGNiG, 
a patronat sprawuje Minister 
Edukacji Narodowej. W ra-
mach programu w szkole zo-
stało założone koło nauko-
we, którego uczestnikami są 
pierwszoklasiści. Celem jest 
popularyzacja wiedzy na te-
mat polskiej myśli naukowej, 
rozpowszechnianie wiedzy 
na temat polskich naukow-
ców oraz ich wynalazków, 
odkryć i dokonań. Idealnym 
przykładem jest tutaj postać 
Ignacego Łukasiewicza – pol-
skiego pioniera przemysłu 
naftowego, wynalazcy lam-
py naftowej oraz współza-
łożyciela i dyrektora pierw-

szej kopalni ropy naftowej 
w Bóbrce.

Szkoła we Wrocance jest 
placówką, w której ucząc 
kreatywności i rozbudza-
jąc ciekawość poznawczą, 
przygotowuje się uczniów 
do wielkiej przygody, jaką 
jest poznawanie otaczają-
cego nas świata. Aktualna 
realizacja podjętych dzia-
łań odbywa się zdalnie, przy 
użyciu metod badawczych 
i innych ciekawych rozwią-
zań metodycznych. Ucznio-
wie brali udział w poucza-
jącym spotkaniu online 
z ekspertem górnictwa oraz 
odbyli wirtualną wyciecz-
kę do Muzeum Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego 
w Bóbrce. Pierwszaki z za-

ciekawieniem przyswajają 
wiedzę podczas oglądania 
filmów, prezentacji i biorąc 
aktywny udział w dysku-

sjach, pogadankach czy eks-
perymentach. To dopiero 
początek fascynującej przy-
gody młodych naukowców!

SP we Wrocance 

Drugi etap projektu „Być jak Ignacy” w Rogach
Jedenastu uczniów Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Rogach uczestniczy w re-
alizacji zadań V edycji projektu „Być jak Ignacy”.

Celem programu jest promo-
wanie zdobywania wiedzy 
przez uczniów szkół podsta-
wowych poprzez przeprowa-
dzanie eksperymentów, gry 
edukacyjne oraz oglądanie fil-
mów. Młodzież poznaje rów-
nież sylwetki wielkich polskich 
naukowców i wynalazców.

Po wykonaniu wszystkich 
zadań dotyczących energii 
w pierwszym etapie projektu, 
uczniowie z entuzjazmem 
przystąpili do realizacji wy-
zwań etapu drugiego. Tym 
razem ich działania skupione 
są wokół zagadnień ekolo-
gicznych, a w szczególności 
dotyczą powietrza, wody, od-
padków i bioróżnorodności. 
Już zrealizowali część zadań. 

m.in. zbadali czystość powie-
trza w różnych częściach wsi 
Rogi o różnych porach dnia 
oraz przeprowadzili symu-
lację powstawania smogu. 
Obecnie wdrażają pomysły 
dla powtórnego zastosowa-
nia odpadków. Kolejnym za-
daniem jest opracowanie 
projektu ekologicznego, 
związanego z zagadnieniem 
oszczędzania wody.

R e a l i z u j ąc  z ad a n i a , 
uczniowie walczą o tytuł „Na-
ukowej Szkoły Ignacego”.

Organizatorem projek-
tu jest Fundacja PGNiG im. 
Ignacego Łukasiewicza. Pro-
gram został objęty patrona-
tem honorowym Ministra 
Edukacji Narodowej.

SP Rogi
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Dzień Papieski w świetlicy 
szkolnej w Głowience 

„Totus Tuus!” – tak brzmiało hasło XX Dnia Papieskiego, który odbył się 11 paździer-
nika 2020 roku. Z tej okazji świetlica szkolna realizowała tematykę Wielki Polak 

– Jan Paweł II. Uczniom przybliżony został życiorys Jana Pawła II oraz ciekawostki 
z jego życia. Dzieci uważnie słuchały informacji na temat papieża Polaka, a także 
chętnie wzięły udział w konkursie plastycznym, podczas którego kolorowały portret 
papieża. Świetliki z uwagą obejrzały film edukacyjny o polskim papieżu, słuchały jego 
ulubionych pieśni i przemówień z pielgrzymek do Polski.

Wyniki konkursu:
Pierwsze miejsca: Michalina Niezgoda, Jakub Prajsnar, Julia Surmacz – z klasy III.
Drugie miejsca: Maciej Turek i Lena Syrek z klasy I oraz Martyna Pełdjak z klasy III.
Trzecie miejsca: Lena Zajdel, Nikola Majerska i Tomasz Leń – z klasy I.

Agnieszka Turek

Zdobywcy pierwszych miejsc (od lewej) 
Michalina Niezgoda, Julia Surmacz, Jakub 
Prajsnar

Akcja BohaterON w Widaczu
W tym roku szkolnym, dzieci z Klubu 
Przedszkolaka w Widaczu, kolejny już 
raz wzięły aktywny udział w akcji Kart-
ka dla Powstańca. Akcja ta stanowi część 
ogólnopolskiej kampanii o tematyce hi-
storycznej BohaterON – włącz historię. 
Celem projektu jest edukowanie młodych 
pokoleń, wzmacnianie tożsamości naro-
dowej, krzewienie postaw patriotycznych 
i budowanie wrażliwości społecznej. 

W przedszkolu przeprowadzono zaję-
cia pomagające zrozumieć najmłodszym 
trudną historię Polski, a w szczególno-
ści wydarzeń dotyczących Powstania 
Warszawskiego. Dzieci własnoręcznie 
i z wielkim zaangażowaniem wykonały 
kartki dla powstańców, w których dzię-
kowały, że mogą wychowywać się w wol-
nej, niepodległej Ojczyźnie.

Poprzez włączanie się w takie akcje 
jak BohaterON, tworzenie w salach kąci-
ków patriotycznych oraz uroczysty udział 
w obchodach świąt państwowych, pra-
gniemy kształtować w naszych wycho-
wankach postawy patriotyczne, poczucie 
narodowej przynależności oraz przywo-
ływać takie wydarzenia historyczne, 
dzięki którym żyjemy w wolnym kraju. 

Spotkał nas również wielki zaszczyt. 
Jedna z dziewczynek, Patrycja Kubal, 
otrzymała odpowiedź od powstańca 
warszawskiego – pana Jakuba Nowa-
kowskiego ps. „Tomek”. Jesteśmy za-
szczyceni! Była to dla nas prawdziwa 
lekcja historii. 

Magdalena Wilusz

Powstaniec warszawski Jakub Nowakowski ps. „Tomek”
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BohaterON – łężańscy uczniowie pamiętają  
o powstańcach warszawskich
Uczniowie klas 7 i 8 Szkoły Pod-
stawowej w Łężanach już po raz 
drugi wzięli udział w ogólnopol-
skiej akcji „BohaterON – włącz hi-
storię”. Akcja ma na celu uhonoro-
wanie powstańców warszawskich 
przez młodzież szkolną.

Jak do zadania zabrali się uczniowie? 
Przede wszystkim na lekcjach historii 
i języka polskiego poznali wiadomości 
o powstaniu, obejrzeli film „Miasto 44” 
i wykonali gazetki ścienne. Włączyli 
się również w powstanie prac zbioro-
wych, będących podziękowaniem dla 
powstańców za ich bohaterstwo i po-
święcenie. Tuż przed przejściem na na-
uczanie zdalne uczniowie klasy 8 wzięli 
udział w szkolnej sesji zdjęciowej styli-
zowanej na wojenną. 

Siódmoklasiści natomiast przygoto-
wali plakat. W jego wykonanie zaanga-

Przedszkolaki świętują  
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
20 listopada br. w Punkcie 
Przedszkolnym w Widaczu 
obchodziliśmy Ogólnopolski 
Dzień Praw Dziecka (ustanowio-
ny przez Sejm RP w 2014 roku). 

Była to doskonała okazja do realizacji 
ciekawych i rozwijających zajęć, uzu-
pełniających wiedzę dzieci na temat ich 
praw. Odbyły się rozmowy i dyskusje 
o potrzebach dzieci oraz roli rodziców 
i opiekunów. Przedszkolaki dowiedziały 
się, że mają między innymi prawo do mi-
łości, zabawy, nauki, opieki czy integra-
cji. Zapoznały się z wierszem Marcina 
Brykczyńskiego – „Prawa dziecka" oraz 
ideą, którą kierował się w życiu Janusz 
Korczak. Obejrzały również projekcję 
multimedialną oraz film związany z pra-
wami i obowiązkami dzieci. Dzieci dzie-
liły się swoimi spostrzeżeniami na temat 
ich praw (powodami do radości, uśmie-
chu oraz tym, co może powodować, że 
są smutne, co sprawia im przykrość). 
Rozpoznawały sytuacje, kiedy dochodzi 

żowała się cała klasa: jedni wykazali się 
talentem plastycznym, graficznym, inni 
redagowali list, niektórzy udostępnili 
zdjęcia stylizowane na wojenne. Plakat 
został wysłany do najstarszego powstań-

ca warszawskiego – pana Kazimierza 
Klimczaka. Wszystkim za włączenie się 
w akcję serdecznie dziękujemy.

Agnieszka Bednarz, Lucyna Kandefer

do ich łamania. Ten dzień miał wielkie 
znaczenie dla przedszkolaków. Dzięki 
niemu uświadomiły sobie, jak ważne są 
ich prawa i że mimo iż są małe, trzeba 
je szanować i kochać. Pamiętajmy, że 
dobrze ugruntowana wiedza dziecka, 

poczucie własnej wartości oraz świado-
mość swoich praw da dzieciom podstawy 
do bycia w przyszłości dobrym człowie-
kiem i obywatelem.

Magdalena Wilusz
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Zajęcia z robotami  
w rogowskiej szkole

Pod koniec października przedszkolaki i uczniowie klas I–III ze 
Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Rogach wzięli 
udział w ciekawych warsztatach, zorganizowanych w ramach 
programu edukacyjnego pod nazwą „Akademia Programowa-
nia”. Firma „Lupus” z Małopolski przeprowadziła ciekawe za-
jęcia rozwijające zdolność logicznego myślenia i kodowania. 
Uczestnicy sterowali małym robotem Photonem. Jest to inter-
aktywny robot, który rozwija się razem z dzieckiem, ucząc je 
programowania. Każdy egzemplarz robota wyposażono w sen-
sory, które pozwalają mu widzieć, słyszeć, odczuwać dotyk, od-
różniać ciemność od światła, mierzyć odległość i nie tylko. Język 
programowania używany przez robota mogą opanować nawet 
najmłodsi. Pod koniec listopada dwa Photony zamieszkały w na-
szej szkole, więc już wkrótce najmłodsi uczniowie będą mogli 
wdrażać się w tajniki programowania. 

SP Rogi

Czytam z klasą w szkole w Zalesiu
Wraz z wychowawcami uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Zalesiu 
biorą udział w Międzynarodowym Projekcie Czytelniczym „Czytam z klasą lekturki spod chmurki” – 
edycja II. 
Jest to projekt promujący czytanie ksią-
żek oraz omawianie lektur w zabawny 
sposób, przystępny i ciekawy dla dzie-
ci. Objęty jest honorowym patronatem 
MEN. 

Celem projektu jest poruszanie waż-
nych wątków natury ekologicznej, co 
przyczyni się do wzmocnienia troski 
o środowisko przyrodnicze. 

Uczniowie w swoich klasach wyko-
nali gazetki ścienne o tematyce „jesien-
ne drzewo”, a także chmurkę Tosię – ma-
skotkę projektu. W klasie I i II została 
wybrana książka Artura Jasińskiego 
pt. „Baśń o dębowym sercu”, natomiast 
uczniowie klasy III wspólnie, na zaję-
ciach, przeczytali książkę pt. „Babcia 

Kuchenne rewolucje  
w Dniu Pluszowego Misia

25 listopada, od rana, po przedszkolu w Szkole Podstawowej 
w Miejscu Piastowym unosił się piękny zapach wanilii i pie-
czonego ciasta. „Mali kucharze” z najstarszej grupy, wystrojeni 
w fartuszki i czapki, z wielkim zaangażowaniem i przejęciem 
upiekli pyszne, dwukolorowe misio-ciasteczka. Wspólne wał-
kowanie, a następnie formowanie ciasteczek, to dopiero była 
zabawa! Ogromną radość sprawiła dzieciom możliwość poczę-
stowania wypiekami koleżanek i kolegów z młodszych grup. 
Ciasteczka wyszły przepyszne. 

Renata Dąbrowska

na jabłoni”. Każdy z uczniów otrzymał 
lekturnik, w którym namalował lub za-

pisał informacje dotyczące tytułu i bo-
haterów przeczytanych książek.

Katarzyna Maciejewska,  
nauczyciel bibliotekarz
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Certyfikat „STOP uzależnieniom! Uczeń wolny 
od uzależnień!” dla szkoły we Wrocance
Szkoła Podstawowa im. Stanisławy Grelli we Wrocance brała udział w konkursie przeprowadzonym 
przez Studium Prawa Europejskiego. 

Uczniowie pod opieką szkolnego pe-
dagoga oraz nauczycieli podjęli szereg 
działań, które ujęte były w regulaminie. 
Celem konkursu było zwrócenie szcze-
gólnej uwagi na niebezpieczeństwa, ja-
kie niosą za sobą uzależnienia.

Podczas realizacji zadań uczniowie 
wykazali się postawą asertywności. 
Przeprowadzono prelekcje pt. „Uza-
leżnienia – jak się przed nimi bronić”, 

„Konsekwencje uzależnień wśród dzieci 
i młodzieży”. Odbyły się również kon-
kursy plastyczne: „Profilaktyka uzależ-
nień wśród dzieci i młodzieży”, „Stop 
spędzaniu wolnego czasu z telefonem” 
oraz konkurs na najlepszą pracę lite-
racką pt. „Kiedy kończy się zabawa, 
a zaczyna uzależnienie”? W ramach 
prowadzonych działań został również 
zorganizowany „Bieg ku zdrowiu”.

Za ogromne zaangażowanie się 
uczniów i nauczycieli w realizację pod-
jętych działań nasza szkoła otrzymała 
certyfikat „STOP uzależnieniom! Uczeń 

wolny od uzależnień!” Szczególne po-
dziękowania kierujemy do naszego pe-
dagoga – Elżbiety Józefczyk, która czu-
wała nad realizacją konkursu.

SP Wrocanka

„Everyday English” taki tytuł 
nosi innowacja z języka angiel-
skiego realizowana od ubie-
głego roku szkolnego w grupie 
dzieci sześcioletnich w Przed-
szkolu w Targowiskach.

Celem innowacji jest rozwijanie umie-
jętności językowych dzieci oraz posze-

popołudniowych każdego dnia. Dodat-
kowo dzieci poznają elementy związane 
z kulturą państw anglojęzycznych.

W poprzednim roku dzieci m.in. wzię-
ły udział w zajęciach zorganizowanych 
z okazji święta Halloween, a także powi-
tały Św. Mikołaja występując w krótkim 
przedstawieniu w języku angielskim.

W tym roku grupa sześciolatków ob-
chodziła Teddy Bear Day – Dzień Pluszo-
wego Misia. W trakcie zajęć prowadzo-
nych w języku angielskim przedszkolaki 
wybrały się na „polowanie”. Zajęcia opar-
te na popularnej książce „We’re going on 
a bear hunt” Michaela Ronsena bardzo 
podobały się dzieciom. W trakcie zajęć 
sześciolatki poznały zabawną historię 
rodziny, która wybrała się na polowanie, 
przeżyły podobną wyprawę pokonując 
ścieżkę sensoryczną, wykonały mapę 
drogi na polowanie oraz pracę plastyczną.

Efekty prowadzonej innowacji są już 
widoczne. Dzieci doskonale rozumieją 
proste polecenia w języku angielskim 
i reagują na nie w odpowiedni sposób, 
znają liczne piosenki, wierszyki, zaba-
wy, a nauka poprzez zabawę sprawia im 
ogromną radość.

Tekst i fot. Katarzyna Matuszewska

Język angielski z sześciolatkami

rzanie zdobytych w poprzednich latach 
kompetencji komunikacyjnych poprzez 
częsty kontakt z językiem angielskim.

Poza programowymi zajęciami z ję-
zyka angielskiego dzieci są osłuchiwane 
z jego brzmieniem w trakcie różnych za-
jęć w przedszkolu, np. posiłków, zabawy 
swobodnej, spacerów. Wychowawca gru-
py utrwala słownictwo, wiersze, piosen-
ki, zabawy w godzinach porannych oraz 
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Sprzęt elektroniczny dla bibliotek  
za blisko 36 tys. złotych 

Gminna Biblioteka Publiczna i jej filie wzbogaciły się o tablety, iPady, komputery, roboty edu-
kacyjne, dyski przenośne dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z programu „Kraszewski. Kom-
putery dla bibliotek 2020”.
Gminna Biblioteka Publiczna w Miejscu 
Piastowym jest beneficjentem programu 
Instytutu Książki „Kraszewski. Kompu-
tery dla bibliotek 2020”. Celem progra-
mu – poprzez wyposażenie bibliotek 
gminnych w nowoczesny sprzęt kompu-
terowy – jest zapewnienie zrównoważo-
nego dostępu do nowoczesnych techno-
logii i wyrównanie szans mieszkańców 
miejscowości w gminach o najniższych 
dochodach podatkowych na jednego 
mieszkańca. W ramach przyznanego do-
finansowania w wysokości 29 672,00 zł 
zakupiono: 8 iPadów, 4 czytniki kodów 

kreskowych, 4 monitory, 2 komputery, 
drukarkę laserową, 5 dysków przeno-
śnych, 3 klawiatury bezprzewodowe.

W ramach wkładu własnego w wyso-
kości 6 164,98 zł zakupiono: 4 roboty 
edukacyjne, 5 tabletów, 3 klawiatury 
bezprzewodowe, 6 myszy bezprzewodo-
wych oraz dopłacono brakującą kwotę 
do komputerów.

Większość urządzeń trafiło do filii 
w Głowience, Rogach, Targowiskach 
i Wrocance. 

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Miejscu Piastowym

– Otrzymał Pan nagrodę im. Jaro-
sława Iwaszkiewicza za całokształt 
twórczości literackiej. Wcześniej 
laureatami tej nagrody byli m.in. 
tak znakomici pisarze, jak Julian 
Kawalec i Edward Redliński. Jak 
odbiera Pan uhonorowanie tą na-
grodą? A były i wcześniej ważne 
nagrody i wyróżnienia.

– To wielka radość być zaliczonym 
do grona pisarzy, którzy byli moimi mi-
strzami, jak i sam patron nagrody, Jaro-
sław Iwaszkiewicz. Jeden z jurorów po-
noć stwierdził, że autor „Sławy i chwały” 
byłby usatysfakcjonowany, bo podobnie 
jak on zaznaczyłem się jako twórca róż-
nych gatunków i form literackich. Obec-
na nagroda jest swoistą koroną pośród 
wcześniejszych wyróżnień, choć takie, 
również ogólnopolskie, jak Nagroda 
Fundacji Kultury za powieść „Furta”, na-
grody im. Piętaka czy im. Milczewskiego–
Bruno za poezję, także satysfakcjonują.

– Jest Pan autorem powieści, kilku-
nastu tomów wierszy, opowiadań, 
legend, monografii, słuchowisk, 
czy felietonów (publikowanych 
również w naszym „Piastunie”). 
Czy wśród tak dużej liczby dzieł jest 
jedno szczególnie dla Pana ważne?

– Z pewną atencją traktuje się ostat-
nie prace, co nie znaczy, że są w dorobku 
pisarskim najważniejsze. W każdym ra-
zie tomik „Tratwy Nostradamusa”, który 
funkcjonuje zaledwie od kilku miesięcy, 
zebrał wiele znakomitych opinii poważ-
nych krytyków, ma również wielbicieli 
wśród czytelników, zwłaszcza tych wyma-
gających i to właśnie oni dostrzegają tony 
filozoficzne w tym, tomie. Wznowiony 
przed rokiem poemat „Trzewiczek Ama-
lii…” (pierwsze wyd. ukazało się w 2016 
r. w oficynie literackiej „Fraza”), okrzyk-
nięty został przez Leszka Żulińskiego jako 

„opus vitae Jana Tulika”. Cóż, życie trwa…
Wspomniane legendy inspirowane 

były wątkami historycznymi Krosna 
i Podkarpacia, były wysoko oceniane, 
wiele z nich prezentowały stacje radiowe 
w kraju, a całość tych legend i opowie-
ści ukazała się na audiobooku wydanym 
przez Wojewódzką Bibliotekę Publicz-
ną w Rzeszowie. Również w wierszach 
znajdują się motywy regionalne, a sta-

nowią one – według krytyków i ludzi 
kultury – świetną promocję regionu. Są 
i wiersze dotyczące Miejsca Piastowe-
go… Radio zawsze mi sprzyjało. Pierw-
sza moja powieść „Doświadczenie” była 
w całości czytana w radiowej Trójce przez 
wspaniałego Marka Kondrata; wtedy to 
mój mistrz Wiesław Myśliwski zadzwo-
nił do mnie z propozycją publikowania 
fragmentów tej książki w prowadzonym 
przez niego dwumiesięczniku „Regio-
ny”. Radio, zwłaszcza program pierwszy 
i trzeci, i oczywiście rozgłośnia rzeszow-
ska, emitowały wiele moich słuchowisk.

– Na pewno ma Pan jakieś plany…
– Staram się uporządkować, przere-

dagować stosy prozy: gotową powieść, 
wiele opowiadań – sporo z nich było pu-
blikowanych w literackiej prasie – inne 
zaczęte prace literackie, książki ese-
istyczne, dotyczące pisarstwa krośniani-
na Franciszka Pika-Mirandoli (przyjęte 
już przez „Frazę”, pismo związane z Uni-
wersytetem Rzeszowskim) oraz sporych 
rozmiarów monografia o Stanisławie 
Wyspiańskim, z dominującym wątkiem 
pobytu tego twórcy w Rymanowie Zdro-
ju, także czekają na wydanie; no i chyba 
ze dwa, trzy tomiki wierszy.

Jan Tulik uhonorowany
Z Janem Tulikiem, mieszkańcem Miejsca Piastowego, laureatem 
prestiżowej nagrody literackiej im. Jarosława Iwaszkiewicza, roz-
mawia Iza Półchłopek



„Balladyna” w Urzędzie Gminy  
Miejsce Piastowe
7 września br. w ramach ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe 
wspólnie przeczytano fragment „Balladyny” Juliusza Słowackiego.

Akcja Narodowe Czytanie organizowa-
na jest przez Prezydenta RP od 2012 
roku. Od tamtej pory, co roku, na po-
czątku września gromadzimy się, aby 
wspólnie czytać, poznawać i przypomi-
nać sobie wybrane dzieła należące do 
kanonu literatury polskiej. W tym roku, 
we współpracy z biblioteką publiczną, 
a konkretnie z panią Agnieszką Guzylak, 
chcieliśmy zmienić nieco formę spotka-
nia. Dotąd zbieraliśmy się w większym 
gronie, wśród uczniów rogowskiej szko-
ły i zaproszonych gości. Tym razem ka-
meralnie, ze względu na pandemię ko-
ronawirusa, akcję przeprowadziliśmy 
w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe 
i tam nagraliśmy czytanie „Balladyny” 
Juliusza Słowackiego.

„Balladyna” to dramat w pięciu ak-
tach. Utwór ten powstał w Genewie 
w 1834 roku, w epoce romantyzmu, 
a wydany został w Paryżu w 1839 roku. 
Jest to opowieść o dwóch siostrach 

– Balladynie i Alinie, które pewnie wio-
dłyby zwyczajne życie, gdyby nie inge-
rencja sił nadprzyrodzonych, które po-
plątały losy nie tylko sióstr, ale także 
innych bohaterów dramatu. To historia, 
osadzona na tle baśniowych dziejów, 
w której realizm przeplata się z fanta-
styką, a dobro rywalizuje ze złem.

O wyjątkowości tego dzieła i o prze-
słaniu, jakie ono niesie, napisał pan pre-
zydent Andrzej Duda w liście, zachęca-
jącym do udziału w akcji. List ten został 
odczytany przez bibliotekarkę Agniesz-
kę Guzylak.

Z racji tego, że utwór jest dramatem, 
odczytany został z podziałem na role. 
I tak:

–  w postać tytułowej Balladyny wcie-
liła się pani wójt Dorota Chilik,

–  z kolei rola Aliny przypadła w udzia-
le dyrektor SP w Rogach Edycie 
Dydo,

–  jako Goplana wystąpiła zastępca 
dyrektora szkoły, pani Anna Kilar,

–  rolę wdowy, czyli matki Aliny i Bal-
ladyny, odtworzyła Magdalena Mi-
chalczyk,

–  kwestie należące do księcia Kirkora 
odczytała Agnieszka Guzylak,

–  natomiast uczniowie klasy VII 
SP w Rogach – Zofia Drozd, Julita 
Uliasz i Szymon Stanisz przeczytali 
kolejno kwestie należące do Skierki, 
Pustelnika i Filona.

Nie przeczytaliśmy oczywiście całe-
go dramatu, a tylko dwa fragmenty, któ-
re są kluczowe dla rozwoju akcji utwo-
ru. Akt I, scena 3 – to intryga Goplany, 
która poplącze losy naszych bohaterów, 
a drugi fragment pochodził z 1 sceny 
aktu II – kiedy to dochodzi do zabój-
stwa Aliny.

Agnieszka Kijowska, fot. IP
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Ostatnie wieczory z Niepodległą
Dwa kolejne spektakle mieszkańcy gminy mieli okazję zobaczyć w ramach programu „Wieczór 
z Niepodległą” w wykonaniu Teatru Nie Teraz: „Nie odchodź mnie” oraz „O krasnoludkach 
i sierotce Marysi”.

Spektakl „Nie odchodź mnie” odbył się 
9 października br. w sali teatralnej przy 
Sanktuarium „Na Górce” w Miejscu Pia-
stowym. To opowieść o szczęśliwym 
domu, z którego trzeba było uciekać, a do 
którego później wracały myślą miliony 
Polaków cierpiących podczas zesłania 
na Syberii.To także opowieść o powrocie 
do domu, który domem już nie był, o od-
rzuceniu kresowiaków i dramacie tych, 
którzy przeżyli Sybir, a także o tym, jak 
ówczesna władza potraktowała wracają-
cych z wygnania i dlaczego wielu z nich, 
będąc już w Polsce, latami ukrywało 
swoje korzenie i miłość do Kresów.

Ostatnim wydarzeniem z cyklu Wie-
czór z Niepodległą” był niezapowiada-
ny wcześniej spektakl „O krasnoludkach 
i sierotce Marysi”. Czy można opowia-
dać o ważnych wartościach: niepodle-
głość, wolność, patriotyzm, polskość 
w formie zrozumiałej dla dzieci? Otóż 
można! Spektakl skierowany był zarów-
no do dzieci, jak i dorosłych. Oczekiwa-
nie na wiosnę jest pięknym symbolem 
oczekiwania na wolność, a dzieło Ma-
rii Konopnickiej jest tego znakomitym 
przykładem.

Niestety, z powodu pandemii nie mo-
gliśmy spotkać się na sali widowiskowej, 
zaprosiliśmy więc do wspólnego ogląda-
nia w internecie. Była pełna scenogra-
fia, teatralne oświetlenie, aktorzy w ko-
stiumach i lalki kukiełkowe. Nagranie 
na żywo z Domu Ludowego w Głowien-
ce można było obejrzeć w sieci 6 grud-
nia br. Zostało następnie na 24 godziny 
udostępnione na profilu facebookowym 
GOK. To ostatnie w tym roku spotka-
nie z teatrem w ramach projektu Wie-
czór z Niepodległą było mikołajkowym 
prezentem dla najmłodszych.

GOK w Miejscu Piastowym

Z Miejsca Piastowego do Torunia 
15 października br. pracownicy Działu Sztuki Muzeum Etnograficz-
nego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu przyjechali 
do Marka Więcha, do Miejsca Piastowego, a efektem ich wizyty było 
pozyskanie do muzeum 100 rzeźb i płaskorzeźb, które artysta prze-
kazał muzeum w darze.

– Dar ten wzbogaca naszą kolekcję współ-
czesnej sztuki nieprofesjonalnej. Poszerza 
też grono artystów, których twórczość jest 
dokumentowana w toruńskich zbiorach, 
o postać Marka Więcha. Rzeźby odzwier-
ciedlają różne etapy jego twórczości po-
cząwszy od lat 80. XX w. do czasów współ-
czesnych. Tematyka prac jest inspirowana 
motywami biblijnymi, przedstawieniami 
świętych, historią, jak też starożytną sztu-
ką egipską i kulturą nordycką – czytamy 
na profilu facebookowym Muzeum Et-
nograficznego w Toruniu. 

Muzeum w Toruniu to już siódma 
placówka (po Zagrodzie Etnograficznej 
w Rogach, muzeum w Jaśle i Brzozowie, 
muzeach etnograficznych w Rzeszowie, 
Krakowie, Warszawie), w której znajdują 
się rzeźby miejsteckiego artysty.

Marek Więch urodził się w 1957 r. 
w Domaradzu, mieszka w Miejscu Pia-
stowym. Jest absolwentem Szkoły Cho-
rążych Pożarnictwa w Poznaniu. Rzeźbą 
zajmuje się od 1980 r. Swoją pasję odzie-
dziczył po dziadku i ojcu. O Marku Wię-
chu kilkakrotnie pisaliśmy w „Piastunie” 
(nr 5/2011, 4/2012, 1/ 2015, 3/2018). 

Red. Marek Więch
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Święto plonów we Wrocance 
W tym roku dożynki gminne, ze względu na ograniczenia związane z COVID 19, miały formę 
uroczystej mszy świętej, która odprawiona została 6 września br. w kościele pw. Wszystkich 
Świętych we Wrocance. Nie zabrakło jednak tradycyjnych wieńców dożynkowych. 

W korowodzie, który wyruszył spod domu 
ludowego, udział wzięli: władze gminy, 
koła gospodyń wiejskich ze zrobionymi 
przez siebie wieńcami, sołtysi i radni. Ko-
rowód prowadzili starostowie dożynek – 
Barbara Pacek z Niżnej Łąki i Józef Słyś 
z Głowienki, oraz kapela Pogórzanie.

Mszę świętą odprawił i kazanie wy-
głosił ks. proboszcz Jan Nigborowicz, 
który także poświecił wieńce dożynko-
we i chleby przyniesione przez przedsta-
wicieli sołectw gminy. 

– Dożynkowe święto to w polskiej trady-
cji czas radości i podziękowań, podziękowań 
Wszechmogącemu Bogu za plony, a ludziom 
za trud pracy. To także czas refleksji nad 
tym, jak ważna jest ludzka solidarność 
i współdziałanie, aby było z czego dożynko-
wy chleb upiec i aby było go jak sprawiedli-
wie podzielić – powiedziała wójt Dorota 
Chilik podczas nabożeństwa. – Symbo-
lem dzisiejszej uroczystości jest chleb, któ-
ry nasi ojcowie brali do rąk, całowali z czu-
łością i wykonywali na nim znak krzyża. 
Świeży – wypełniał zapachem cały dom, 
czerstwy stanowił dodatek do zupy, której 
smak pamięta jeszcze wiele osób. By zacho-
wał swoją świeżość, z troską otulano go 
w płócienną ścierkę (…). Chleb jest znakiem 
człowieczego trudu, a szacunek do chleba 
to również szacunek do ciężkiej, codziennej 
pracy i do naszego dziedzictwa kulturowe-
go. Dbajmy o chleb i szanujmy go, zanim 
szacunku do chleba nauczy nas niedostatek.

Na koniec uroczystości, zamiast 
tradycyjnego dzielenia chleba, panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich we Wro-
cance uczestnikom dożynek wręczyły 
upieczone przez siebie proziaki.

IP, fot. Mariusz Kaznowski 

Starostowie dożynek Barbara Pacek i Józef Słyś

Korowód dożynkowy

Składanie darów
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KGW z Wrocanki 
na XX Dożynkach 
Wojewódzkich  
w Zawadzie  
koło Dębicy 

Na dożynkach wojewódzkich gminę Miejsce Pia-
stowe reprezentowała wójt Dorota Chilik wraz 
z KGW z Wrocanki. Tegoroczne święto plonów na 
Podkarpaciu połączone było z uroczystościami 
jubileuszowymi 100-lecia koronacji obrazu Mat-
ki Bożej w Zawadzie. 

Red. 

Głowienka

Niżna Łąka

Targowiska

Widacz Łężany

Wrocanka

Rogi

Miejsce Piastowe
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Bibułkarstwo i wycinanki z papieru
W sieci ukazały się kolejne filmy z cyklu „Rękodzieło artystyczne w sieci”. Krótkie, instruktażowe filmy 
to warsztaty bibułkarstwa i wycinanek z papieru.

Z powodu ograniczeń związanych z ko-
ronawirusem zapraszamy na kolejne 
warsztaty i zachęcamy do pracy w domu 
nad ozdobami, które umilą długie zimo-
we wieczory.

Proste instrukcje, jasne komunikaty, 
nieskomplikowane czynności podane 
w odpowiedniej kolejności to propozycja 
dla miłośników ręcznie wykonywanych 

cudeniek: wycinanek papierowych oraz 
bibułkarstwa.

To już ostatnie warsztaty online te-
gorocznej edycji z cyklu „Rzemiosło ar-
tystyczne w sieci”. Wcześniej ukazały się 
filmy z warsztatów filcowania i sztuka-
terii gipsowej. Filmy te można znaleźć 
na kanale YouTube, wpisując: „Ręko-
dzieło artystyczne w sieci – GOK Miej-

sce Piastowe” oraz na facebooku GOK 
w Miejscu Piastowym, a także Gminy 
Miejsce Piastowe.

Projekt „Rękodzieło artystyczne 
w sieci” realizował GOK w Miejscu Pia-
stowym dzięki pozyskanemu przy po-
mocy Biura Rozwoju Gminy dofinanso-
waniu (14 tys. złotych) z Narodowego 
Centrum Kultury w ramach programu 

„Kultura w sieci”.

GOK w Miejscu Piastowym

Wystawy ikon i obrazów
Wystawami prac zakończyły się warsztaty malarskie i pisania ikon.

16 września br. w Domu Ludowym 
w Niżnej Łące zorganizowana została 
wystawa malarstwa, połączona z zakoń-
czeniem warsztatów malarskich sztuki 
ludowej. Na wystawie można było zo-
baczyć obrazy przedstawiające pejzaże, 
architekturę, martwą naturę. Zajęcia, 
trwające od 27 lipca do 14 września, 
prowadziła artystka malarka Małgo-
rzata Twardzik-Wilk z Głowienki. Cer-
tyfikaty o ukończeniu warsztatów wrę-
czał w imieniu organizatora Wojciech 
Krężałek.

Zakończone zostały także warsz-
taty pisania ikon, które odbywały się 
w Zalesiu, Głowience i Wrocance. Po 12 
spotkaniach (trwających od września 
do listopada br.) pod czujnym okiem 
Roberta Myszkala powstały piękne iko-
ny, które pokazane zostały szerszemu 
gronu w kościołach na terenie gminy: 
w Głowience, Wrocance, Miejscu Piasto-
wym, Targowiskach i Rogach. Wystawa 
ikon wzbudzała podziw i uznanie dla 

zdolności artystycznych mieszkańców 
gminy, którzy w przeważającej większo-
ści byli uczestnikami zajęć.

Jako ostatnie odbywały się warsz-
taty śpiewu ludowego. Dzieci, pod kie-
runkiem Józefy Knap, uczyły się pieśni 
regionalnych w gwarze ludowej naszego 
regionu, a zajęciom towarzyszył akom-
paniament na akordeonie w wykona-
niu Jana Glazara z kapeli Pogórzanie. 
W scenografii Zagrody Etnograficznej 
w Rogach dzieci, śpiewając ludowe przy-
śpiewki, wystąpiły w filmie promującym 
gminę, który nagrała telewizja Rzeszów.

Organizatorem wszystkich warsz-
tatów był GOK w Miejscu Piastowym, 
a odbyły się one dzięki pozyskanemu, 
przy pomocy Biura Rozwoju Gminy, 
dofinansowaniu w kwocie 15 tys. zło-
tych ze środków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
projektu „Festiwal tradycji i smaków 
miejsteckich – ochrona lokalnej kultury 
ludowej gminy Miejsce Piastowe”.

GOK w Miejscu Piastowym
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KGW Głowienka – z sercem na dłoni
Koło Gospodyń Wiejskich w Głowience jest solidną organizacją społeczną, wyróżniającą się 
różnorodną aktywnością na rzecz lokalnego środowiska. 

Jego historia sięga początków ubiegłego 
wieku, kiedy to w roku 1910, przy miej-
scowym Kółku Rolniczym założono Żeń-
ski Oddział, uważany dzisiaj za kolebkę 
Koła Gospodyń Wiejskich. Na przestrze-
ni wieku koło zrzeszało kobiety silne, 
aktywne i wrażliwe, dla których dobro 
wspólne i los potrzebujących nigdy nie 
były obojętne.

W ciągu długich lat działalności or-
ganizowano tak wiele różnych wyda-
rzeń, akcji i uroczystości, że nie sposób 
ich wymienić, ale miały one zawsze cel 
nadrzędny, którym było pozyskiwanie 
środków na doraźną pomoc i bieżące po-
trzeby środowiska. Prowadzono kursy 
gospodarstwa domowego, uczono młode 
kobiety szycia, gotowania, wprowadzano 
nowości w uprawie warzyw i kwiatów. Or-
ganizowano wycieczki krajoznawcze, by 
poznawać zabytki i piękno naszego kraju, 
z czasem rozszerzono je o wyjścia do te-
atru, wyjazdy do kina i udział w licznych 
wydarzeniach kulturalnych.

Każda z przewodniczących (Anna Ja-
nik, Kunegunda Kubit, Stefania Zych, He-
lena Guzik, Helena Głowińska, Weronika 
Guzik, Weronika Rachwał, Maria Guzik, 
Halina Kielar, Elżbieta Zajdel) odcisnęła 
trwały ślad w historii koła, ale szczególne 
osiągnięcia miała Adela Kolanko, która 
była przewodniczącą koła przez 27 lat. To 
z jej inicjatywy powstał, będący jej wielką 
miłością, Zespół Tańca Ludowego „Pogó-
rzanie” rozsławiający Głowienkę i cały re-
gion w kraju i za granicą.

Współczesne KGW, korzystając 
z bogatych doświadczeń poprzedniczek, 
próbuje łączyć stare z nowym, a to do-
bre i sprawdzone dostosowywać do no-
wych czasów, nowych potrzeb i oczeki-
wań. Podejmuje działania niosące pomoc 
i wsparcie potrzebującym, aktywnie przy 
tym współpracując z lokalnymi insty-
tucjami i organizacjami. Priorytetem 
w działalności koła jest podtrzymywa-
nie tradycji, kultywowanie regionalnych 
obrzędów (dożynki, wianki, regionalna 
kuchnia) oraz aktywny udział w cyklicz-
nych imprezach organizowanych przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Pia-
stowym (Kartoflisko, Biesiada Zaleska). 
KGW współorganizuje cykliczne imprezy 
(Dni Głowienki, złote jubileusze par mał-
żeńskich, zabawy sylwestrowe, festyny 
rodzinne), a już swoistą wizytówką koła 
stały się organizowane od lat, wspólnie 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury, „Za-
pustowe ostatki”. 

Koło aktywnie współpracuje z Pod-
karpackim Ośrodkiem Doradztwa Rol-
niczego w Boguchwale, doskonaląc swo-
je umiejętności kulinarne i ogrodnicze. 
Członkinie KGW uczestniczą w różnych 
formach szkoleniowych, konkursach, 
a także imprezach organizowanych przez 
PODR (Dzień Otwartych Drzwi, Jesien-
na Giełda Ogrodnicza). 

Zdobytą wiedzą i umiejętnościami 
chętnie dzielą się z innymi, szkoda że na-
pływ młodych i energicznych kobiet jest 
niemal zerowy. Czyżby nowe czasy zabi-

ły w ludziach społecznikowskiego ducha, 
odwieczną potrzebę wspólnego dzia-
łania dla dobra lokalnego środowiska? 
Nie wolno nam zapominać o przeszłości, 
przodkach i tradycjach, bo zagubimy na-
szą tożsamość i niepowtarzalność. Co 
będzie, gdy odejdzie pokolenie tworzące 
historię środowiska? Codzienna krząta-
nina, pośpiech i troski dnia powszednie-
go nie mogą być przeszkodą w kontynu-
owaniu tradycji jednoczenia się kobiecej 
siły i solidarności. Apeluję więc do mło-
dych kobiet o przejęcie pokoleniowej 
sztafety w realizacji misji założonego 
w 1910 roku stowarzyszenia. To od was 
zależy jego przyszłość. 

Bogusława Bogaczyk

Świąteczny piernik
I miska – składniki suche
1 ½ szklanki mąki tortowej
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 łyżeczka sody
1 łyżka kakao
1 łyżka kawy rozpuszczalnej
3 łyżki przyprawy do piernika
II miska – składniki mokre
3 jajka ubić do białości z ¾ szklanki cukru 
kryształu, następnie dodać ¾ szklanki oleju 
(lać cienkim strumyczkiem), 3 łyżki powideł, 
3 łyżki miodu sztucznego, 220 ml mleka
Mokre składniki wlewamy do suchych i lekko 
mieszamy mikserem.
Piec w keksówce, w temperaturze 180 stopni 
około 60 minut.
Do ciasta można dodać bakalie.

Bigos wigilijny
1 kg kapusty
½ kg cebuli (pokroić w plastry)
½ kg pieczarek (pokroić w plastry)
¼ szklanki oleju
1 liść laurowy
5 ziaren ziela angielskiego
5 ziaren pieprzu
bulion grzybowy (na sam koniec)
Wszystkie składniki wkładamy do garnka 
i dusimy (nie mieszać). Gdy kapusta, cebula 
i pieczarki będą miękkie doprawiamy solą, 
bulionem grzybowym i pieprzem. 
Smacznego!
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Samodzielny Publiczny 
Gminny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Miejscu 
Piastowym

Przychodnie SPGZOZ, znajdujące się na 
terenie gminy Miejsce Piastowe, świad-
czą usługi w ramach umów z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia. Oferujemy 
Państwu podstawową opiekę zdrowotną 
oraz ambulatoryjną opiekę specjalistycz-
ną. Mimo obecnej sytuacji epidemiolo-
gicznej, nasze ośrodki zdrowia pozostają 
otwarte, choć w trosce o Państwa bezpie-
czeństwo i zdrowie, zmieniliśmy zasady 
pracy. W 2020 roku, z uwagi na panu-
jącą sytuację epidemiologiczną, wpro-
wadzono czynności zapobiegające roz-
przestrzenianiu się wirusa COVID-19. 
Według obowiązujących wytycznych, 
pacjent może skorzystać z teleporady, 
kontaktując się telefonicznie z przychod-
nią. Zagwarantowaliśmy taką ilość sta-
nowisk telefonicznych, która zapewnia 
możliwość płynnej rejestracji pacjentów 
i udzielania teleporad. W sytuacji gdy 
stan zdrowia tego wymaga, pacjent ma 
prawo do skorzystania z osobistej wizyty 
w gabinecie lekarza rodzinnego. W uza-
sadnionych przypadkach świadczenia 
medyczne są również udzielane w miej-
scu zamieszkania pacjenta. Lekarz, po 
wywiadzie telefonicznym, podejmuje 
decyzję co do możliwości wizyty lekar-
skiej w domu. Obsługa pacjenta w am-
bulatoryjnej opiece specjalistycznej oraz 
pracowniach w większości odbywa się 
w bezpośrednim kontakcie lekarz-spe-
cjalista – pacjent. W żadnym wypadku 
nie jest utrudniana możliwość korzysta-
nia z bezpośredniej wizyty w ośrodku 
zdrowia – przy zachowaniu zasad bez-
pieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia.

Staramy się również zapewnić więk-
szą dostępność do lekarzy. Od paź-
dziernika 2020 r. wspomaga nas lekarz 
Karolina Syniec (w trakcie specjaliza-
cji z onkologii klinicznej), od listopada 
lekarz Anna Turczak – specjalista pe-
diatrii i chorób zakaźnych z Oddziału 
Dziecięcego Wojewódzkiego Szpita-

la Podkarpackiego im. Jana Pawła II 
w Krośnie oraz lekarz Bogdan Tomasie-
wicz – specjalista chorób wewnętrznych 
i reumatologii, specjalista organizacji 
ochrony zdrowia i medycyny społecz-
nej, a od grudnia lekarz Mariola Rako-
czy – specjalista pediatrii i lekarz Piotr 
Gawron przyjmujący w Ośrodku Zdro-
wia w Głowience.

W bieżącym roku zostały urucho-
mione dwie poradnie specjalistyczne: 

•  Poradnia Kardiologiczna w Łę-
żanach,

•  Poradnia Chirurgii Ogólnej 
w Miejscu Piastowym.

Lekarze kardiolodzy przyjmu-
ją w środy oraz czwartki, w godz. 
15:00 – 18:00. Rejestracji można dokonać 
pod nr. tel. 13 43 533 12 lub 576 787 083. 

Poradnia Chirurgii Ogólnej czyn-
na jest w poniedziałki, w godzinach 
14:00 – 18:00 oraz w czwartki, w godzi-
nach 8:30 – 12:30. W sprawie rejestracji 
prosimy o kontakt pod numerem telefo-
nu: 13 43 530 17. 

Ponadto, w trosce o naszych pacjen-
tów, pozyskaliśmy nowy aparat ultra-
sonograficzny firmy Samsung. Dzięki 
temu możemy zaoferować Państwu 
konsultacje lekarskie oraz specjalistycz-
ną diagnostykę w zakresie badań USG. 

Pracownia USG:
•  lek. Karolina Zając – specjalista radio-

logii i diagnostyki obrazowej,
•  lek. Zuzanna Baraś – specjalista radio-

logii i diagnostyki obrazowej, 
•  lek. Mateusz Szczepaniak – specjalista 

radiologii i diagnostyki obrazowej.
Rejestracja USG: tel. 13 43 530 17

Echokardiografia:
•  lek. Julita Jasionowska – specjalista 

kardiologii z Oddziału Kardiologicz-
nego z Ośrodkiem Implantacji Stymu-
latorów Serca Wojewódzkiego Szpita-
la Podkarpackiego im. Jana Pawła II 
w Krośnie.

Rejestracja: tel. 13 43 533 12 
lub tel. 576 787 083.

W ramach opieki zdrowotnej w Miej-
scu Piastowym funkcjonuje również 
pracownia RTG czynna w poniedziałki 
od 10:25 do18:00, a w pozostałe dni od 
8:00 do 15:30. 

Aktualne informacje dotyczące bie-
żącej działalności SPGZOZ w Miejscu 
Piastowym zamieszczane są na nowej 
stronie internetowej oraz na profilu spo-
łecznościowym: http://www.spgzozmp.
pl, https://www.facebook.com/spgzoz-
miejscepiastowe. 

SPG ZOZ  
w Miejscu Piastowym

Poradnia Kardiologiczna
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Lekarze świadczący usługi medyczne w ramach 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA – OŚRODKI ZDROWIA

Miejsce 
Piastowe

Łężany  Głowienka Rogi Widacz Zalesie

W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt z rejestracją pod numerem telefonu:

13 43 530 17 13 43 533 12 13 42 190 23 13 42 513 88 13 43 536 01 13 43 154 88

690 886 573 576 787 083 576 783 929 690 886 485

690 886 494 690 886 678 13 42 552 99 

Małgorzata 
Sebastianka
specjalista pediatrii

Sławomir Nastał 
w trakcie specjalizacji 
z medycyny rodzinnej

Iwona Kwiatkowska 
specjalista chorób we-
wnętrznych, specjali-
sta medycyny rodzin-
nej

Romana Boruta
specjalista pediatrii

Ewa Gonet-Jurusik
specjalista medycyny 
rodzinnej

Władysław Pudło
specjalista pediatrii

K arolina Wójcik- 
-Syniec
w trakcie specjalizacji 
z onkologii klinicznej 

Iwona Kwiatkowska
specjalista chorób we-
wnętrznych, specjali-
sta medycyny rodzin-
nej

Marta Wilk
specjalista chorób we-
wnętrznych, specjali-
sta medycyny rodzin-
nej

Andrzej Jurczak
specjalista chorób we-
wnętrznych

Anna Turczak
specjalista pediatrii,
specjalista chorób za-
kaźnych

Ewa Iwaniuk
specjalista pediatrii

Bronisław Pelczar
spec ja l ista chorób 
dziecięcych

Bogdan Tomasiewicz
spec ja l ista chorób 
wewnętrznych, spe-
cjalista reumatologii, 
specjalista organizacji 
ochrony zdrowia, spe-
cjalista medycyny spo-
łecznej

Mariola Rakoczy
specjalista pediatrii

Władysław Pudło
specjalista pediatrii

Łukasz Pyzia
w trakcie specjalizacji 
z pediatrii

Andrzej Jurczak
specjalista chorób we-
wnętrznych
Bogdan Tomasiewicz
spec ja l ista chorób 
wewnętrznych, spe-
cjalista reumatologii, 
specjalista organizacji 
ochrony zdrowia, spe-
cjalista medycyny spo-
łecznej

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Miejsce Piastowe Łężany Głowienka
Poradnia Ginekologiczno

-Położnicza
Marzena Oskarbska-Bazia
specjalista położnictwa i gine-
kologii

Poradnia Kardiologiczna
Julita Jasionowska
specjalista kardiologii
Natalia Sołtysik
w trakcie specjalizacji z kardio-
logii
Paweł Janowski
w trakcie specjalizacji z kardio-
logii

Poradnia Ginekologiczno
-Położnicza
Jadwiga Gierad-Pietrzkie-
wicz
specjalista położnictwa i gine-
kologii
Iryna Nawrocka
w trakcie specjalizacji z położ-
nictwa i ginekologii

Poradnia Chirurgii Ogólnej
Andrzej Śliwiński
specjalista chirurgii
Dariusz Śliwiński
specjalista chirurgii

Pracownia USG
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Marek Siedlecki (1957–2020)
We wspomnieniach księdza wikariusza i swoich parafian

Kapłan zwyczajny
„Kapłan musi być zwyczajny, prosty, bo tylko 
taki ksiądz dzisiaj może podprowadzić ludzi do 
Chrystusa” – to motto drogi kapłańskiej, któ-
rą pokonał śp. ks. Marek Siedlecki, proboszcz 
parafii Rogi.

Ksiądz Marek Siedlecki urodził się 24 paź-
dziernika 1957 r. w Krzemiennej. Po studiach 
teologicznych w przemyskim seminarium, 
w czasie których odbywał dwuletnią służbę 
wojskową, 29 czerwca 1983 roku przyjął świę-
cenia kapłańskie w przemyskiej katedrze i został 
skierowany do pracy duszpasterskiej. Był wika-
riuszem w czterech parafiach (Gogołów, Bączal 
Dolny, Kobylany i Tyrawa Wołoska). 1 września 
1993 r. został mianowany proboszczem parafii 
Wańkowa. Funkcję tę pełnił przez 23 lata, do 
roku 2016, kiedy to został mianowany probosz-
czem Parafii św. Bartłomieja w Rogach.

W czasie ostatnich trzech lat mojej formacji 
seminaryjnej ks. Marek był moim proboszczem. 
Od pierwszej chwili naszej współpracy dał się 
poznać jako człowiek bardzo oddany Bogu, 
skromny, nienarzucający się, niezwykle tro-
skliwy, gorliwy w spełnianiu powierzonych mu 
obowiązków. Był takim zwyczajnym księdzem. 
Taki też wzór kapłaństwa wskazywał swoim 
przykładem. Polecał, by po prostu robić swoje. 
By nie oglądać się na ludzi i na to, co powiedzą. 
Jest dla mnie także wzorem troski o najbliż-
szych. Każdą wolną chwilę poświęcał swojemu 
tatusiowi, jak go nazywał. Opiekował się nim, 
zaopatrywał w leki, towarzyszył podczas wizyt 
w szpitalu. Niespełna tydzień później Zbigniew, 
tata ks. Marka, odszedł z tego świata.

W homiliach i kazaniach powracał do treści 
katechizmowych, podstaw naszej wiary. Przy 
różnych okazjach wskazywał, że czymś nie-
zbędnym jest powrót do źródła. Stwierdził kie-
dyś, że bez podstaw w wierze duszpasterstwo 
nie może się rozwijać. W tym, co głosił, był bar-
dzo radosny. Nie bał się powiedzieć podczas 
homilii czy kazania żartu sytuacyjnego, który 
sprawiał, że przybliżane treści stawały się pro-
ste i na długo zapadały w pamięć słuchaczy.

Niezwykłe poczucie humoru, ogólna dobroć 
i troskliwość sprawiły, że w czasie jego pracy 
duszpasterskiej zostało wyświęconych wielu 
kapłanów, którzy z bólem serca przybyli na uro-
czystości pogrzebowe, którzy tak jak ja chcieli 
pożegnać się ze swoim proboszczem.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne 
spoczywanie.

Ks. Paweł Jakubczyk
„Niedziela Przemyska”, nr 47/22 XI 2020

Mowa pożegnalna wygłoszona przez wójt gminy Dorotę Chilik, 
mieszkankę Rogów, w dniu pogrzebu – 29 października 2020 roku 
w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Rogach

Szczęśliwi są ci, którzy chodzą prostą drogą 
i postępują według prawa Pańskiego. 

Szczęśliwi są ci, którzy strzegą Jego świadectw 
i szukają Go całym sercem. 

Ps. 119
Czcigodny Księże Marku,
Drogi Przyjacielu,
Bóg dał, Bóg wziął, niech imię Jego będzie błogosławione.

Jakże trudno wypowiedzieć te słowa, stojąc nad Twoją trumną… Jakże trudno poże-
gnać Cię po raz ostatni na tej ziemi, bo byłeś nam wszystkim tu obecnym bardzo bliski…

Odszedłeś cicho bez słów pożegnania
Tak jakbyś nie chciał swym odejściem smucić
Tak jakbyś wierzył w godzinę rozstania
Że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić
Przez cały czas Twego duszpasterzowania w naszej parafii byłeś naszym duchowym 

ojcem, przyjacielem, ale i autorytetem moralnym, który – wierzę – przetrwa nie tylko 
próbę czasu. Szybko w rogowskiej parafii zyskałeś sobie uznanie i szacunek miesz-
kańców. Zawsze byłeś otwarty na sprawy ludzi, interesujący się ich życiem i troskami, 
chętny do pomocy i skuteczny w jej świadczeniu o czym niejednokrotnie przekonali-
śmy się w tych trudnych czasach.

Drogi Księże Proboszczu, żegnając się dzisiaj z Tobą, dziękujemy Ci za słowa otuchy 
i wsparcia, których nam nie szczędziłeś. Dziękujemy za Twoje dobre serce, uśmiech 
i życzliwość okazane każdemu z nas. Dziękujemy Ci za każde dobre słowo wypowie-
dziane do nas. Ale dziękujemy Ci też za słowa krytyki, jakie wielokrotnie wypowiadałeś 

– bo wierzymy, że wszystko to robiłeś dla naszego dobra, byśmy każdego dnia stawali 
się lepszymi ludźmi. Dziękujemy Ci za wszelkie owoce Twojej posługi w naszej parafii.

Nade wszystko jednak Bogu składamy dzięki za dar Twojej kapłańskiej modlitwy, 
za odprawione msze święte, za słowa liturgii, za wspólne odmawianie koronki i ró-
żańca, za codzienne rozmyślanie. Dziękujemy Ci, żeś za swoich parafian nieustannie 
przed Tron Boży zanosił błaganie.

Niech Dobry Bóg wynagrodzi Ci,Księże Marku, wszystkie trudy Twego ziemskiego 
życia i zaprowadzi do krainy życia wiecznego.

Dobry Boże prosimy Cię:
Daj nam wiarę, że to ma sens. 

Że nie trzeba żałować przyjaciół, 
Że odeszli po to by żyć, 
I tym razem będą żyć wiecznie.

Czcigodny Księże Marku, Drogi Przyjacielu, wyprzedziłeś nas w drodze do domu 
naszego Ojca. Do zobaczenia w Wieczności.
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Dh Leonard Barud 
(1946–2020)

Dh Leonard Barud urodził się 18 paź-
dziernika 1946 roku. Dla nas, straża-
ków z Miejsca Piastowego, zawsze bę-
dzie Panem Lonkiem. Ciepłym, miłym 
kolegą, który gotowy był nieść pomoc 
w różnych trudnych sytuacjach i, co 
jest godne uwagi, zawsze rozwiązywał 
je pozytywnie. Do Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Miejscu Piastowym wstąpił 
w 1965 roku. 16 grudnia 1978 r. został 
skarbnikiem naszej jednostki. Funkcję 
tę pełnił przez 42 lata, aż do śmierci.

Leon, jak mówili do niego najstarsi 
druhowie, to człowiek konkretu oraz 
pozytywnych myśli. Gdy pojawiał się 
jakiś pomysł i trzeba było zrealizować 
jakiś nowy cel, który miał znaczenie 
dla naszej remizy, Pan Lonek od razu 
przechodził do czynu. Organizował 

Odeszli od nas…
25.08 – Julian Czelny (97 lat) z Wrocanki
02.09 – Józef Kolanko (88 lat) z Głowienki
04.09 – Janina Guzik (78 lat) z Głowienki
05.09 – Bronisław Frydrych (90 lat) z Targowisk
10.09 – Krystyna Kilar (72 lata) z Miejsca Piastowego
18.09 – Anna Wilk (69 lat) z Głowienki
22.09 – Edward Kustroń (68 lat) z Głowienki
29.09 – Irena Tkaczyk (94 lata) z Niżnej Łąki
01.10 – Stanisław Pelczar (87 lat) z Targowisk
01.10 – Helena Żak (88 lat) z Łężan
05.10 – Ludwika Gargasz (78 lat) z Miejsca Piastowego
09.10 – Stanisław Wojtowicz (96 lat) z Targowisk
10.10 – Janina Urban (79 lat) z Łężan
12.10 – Damian Lechowicz (61 lat) z Wrocanki
12.10 – Feliks Turek (65 lat) z Miejsca Piastowego
17.10 – Stanisław Frydrych (84 lata) z Głowienki
18.10 – Adam Kubit (63 lata) z Głowienki
18.10 – Piotr Marczak (43 lata) z Targowisk
19.10 – Stanisław Kondoł (90 lat) z Wrocanki
20.10 – Stanisław Grupa (62 lata) z Wrocanki
21.10 – Dorota Guzik (44 lata) z Głowienki
29.10 – Roman Budyń (72 lata) z Miejsca Piastowego
31.10 – Bogdan Biś (53 lata) z Łężan
22.10 – Helena Cetnarska (83 lata) z Rogów
22.10 – ks. Czesław Oczoś (85 lat) z Miejsca Piastowego
23.10 – Edward Wojnar (86 lat) z Wrocanki
26.10 – Tadeusz Wdowiarz (72 lata) z Rogów
27.10 – ks. Marek Siedlecki (63 lata) z Rogów
27.10 – Aleksandra Uliasz (86 lat) z Rogów
27.10 – Józefa Uliasz (93 lata) z Rogów
30.10 – Stanisława Kuck (92 lata) z Głowienki
30.10 – Władysław Mercik (86 lat) z Targowisk
30.10 – Krystyna Węgrzyn (74 lata) Miejsca Piastowego
31.10 – Stanisław Józefczyk (67 lat) z Widacza
31.10 – Adam Uliasz (46 lat) z Rogów
02.11 – Józef Pilecki (84 lata) z Głowienki
02.11 – Stefania Wojtowicz (86 lat) z Targowisk
05.11 – Zofia Modzelewska (89 lat) z Głowienki
06.11 – Marian Nowak (70 lat) z Targowisk
07.11 – Roman Pełdjak (86 lat) z Widacza
07.11 – Janina Słyś (94 lata) z Głowienki
10.11 – Tadeusz Kobak (83 lata) z Łężan
12.11 – Zofia Machnik (84 lata) z Głowienki
14.11 – Danuta Klara (80 lat) z Miejsca Piastowego
17.11 – Leonard Barud (74 lata) z Miejsca Piastowego
18.11 – Maria Domaradzka (64 lata) z Miejsca Piastowego
19.11 – Emil Kubit (93 lata) z Głowienki
19.11 – Helena Tkaczyk (96 lat) z Niżnej Łąki
22.11 – Edward Gołąb (72 lata) z Wrocanki
26.11 – Anna Ryglewicz (91 lat) z Targowisk
28.11 – Jadwiga Zajdel (80 lat) z Głowienki
03.12 – Stanisław Czekaj (61 lat) z Głowienki
07.12 – Roman Jurczak (82 lata) z Widacza
08.12 – Julian Uliasz (72 lata) z Niżnej Łąki
11.12 – Ferdynard Szydło (87 lat) z Niżnej Łąki
12.12 – Stanisława Szurek (88 lat) z Miejsca Piastowego

ludzi, fundusze, materiały, aby ten cel 
urzeczywistnić. Pamiętam jego słynne: 

„Jak trza, to robimy, nie ma na co cze-
kać”. Tak miło go wspominamy… 

Brał udział w budowie remizy, był ini-
cjatorem zakupu hełmów paradnych. Był 
też człowiekiem, który akceptował każ-
dego, niezależnie od wieku. Niełatwo jest 
dzisiaj porozumieć się i działać wspólnie 
z 18-latkiem, 30-latkiem, gdy ma się 60 
czy 70 lat. Pan Lonek potrafił łączyć po-
kolenia i dziś mu za to dziękujemy. Dh Le-
onard Barud zmarł 17 listopada 2020 roku. 
Do końca czujny, do końca pomocny… 

„Wtem – ponad wichurą słychać głos 
syreny. Co to dla nas znaczy, my, stra-
żacy, wiemy”.

Dh Dave Dudek
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Krystyna Kilar (1948–2020)
zastępca wójta Gminy Miejsce Piastowe  

w latach 1990–1998
„Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia” Albert Einstein

Panią Krystynę poznałem w czerwcu 
1990 r. po objęciu funkcji wójta Gminy 
Miejsce Piastowe. Była kierownikiem re-
feratu spraw ogólnych w urzędzie. W za-
kresie tego referatu były sprawy kadro-
we, płacowe, wojskowe i wiele innych. 
Potrzebna tu była wiedza z różnych 
dziedzin. W rozmowie z nią zoriento-
wałem się, że ma swoje zdanie i potrafi 
je uzasadnić, zna przepisy prawne doty-
czące zakresu jej obowiązków i stosuje 
je w praktyce. Przychodząc do samorzą-
dów, chcieliśmy budować demokratycz-
ne państwo prawne. Ustawa rozwiązy-
wała z pracownikami urzędów gmin 
stosunek pracy, więc zaproponowałem 
pani Krystynie pozostanie w urzędzie 
i objęcie funkcji zastępcy wójta. Wyra-
ziła zgodę, dlatego złożyłem wniosek 
do Rady Gminy o powołanie jej na to 
stanowisko.W tamtych czasach mało 
było odważnych do podjęcia się takich 
obowiązków. Zastępca wójta był wtedy 
powoływany przez radę, był więc oso-
bą mało zależną od wójta. W dalszym 
ciągu miała nadzorować pracę dotych-
czasowego referatu, który po reorga-
nizacji otrzymał nazwę Referat Spraw 
Obywatelskich. Nadzorowała też GOPS, 
przedszkola, szkoły, prowadziła komi-
sję przeciwalkoholową. Zastępcą wójta 
była przez dwie kadencje. Znała tutejsze 
realia. Była bardzo solidnym pracowni-
kiem. Wielką wagę przywiązywała do 
sumienności i dokładności. Dostrzegała 
problemy ludzkie, zawsze chciała je za-
łatwić pozytywnie i robiła to taktownie. 
W dobie wielkich zmian gospodarczych, 
kiedy upadały zakłady pracy, uważała, 
że władza nie dostrzega spraw ludzkich, 
że pozbawienie pracy jednej osoby to 
tragedia całej rodziny. Powierzone zada-
nia wykonywała solidnie i skrupulatnie.

Nie było wtedy telefonów komórko-
wych. Zasadą więc było, że jeżeli wójt 
wyjeżdżał, to zastępca pozostawał na 
miejscu i załatwiał wszelkie sprawy 
gminy. W zebraniach wiejskich i innych 

samodzielnie uczestniczył wójt lub za-
stępca, trzeba więc było znać wszystkie 
sprawy gminne i umieć je przedstawić, 
niejednokrotnie rozemocjonowanym 
zebranym.

Na dany temat miała zawsze swój 
pogląd, który potrafiła przedstawić na 
naradach i uzasadnić. Jest to zaleta 
osób działających w zespole. Pomagało 
to rozwiązać wiele problemów.

Wspólnie pracowaliśmy nad rozwią-
zaniem spraw takich, jak prowadzenie 
przedszkoli, rozbudowa szkół, utrzyma-
nie dróg, wodociągów czy kanalizacji. 
Dużym przedsięwzięciem była budowa 
mostu do Niżnej Łąki, adaptacja budyn-
ku na siedzibę urzędu czy remonty do-
mów ludowych.

Przeżywaliśmy uroczystości patrio-
tyczne z udziałem żyjących kombatan-
tów, poświęcenie sztandarów, samo-
chodów straży, budynków, przekazanie 
samochodu policji, dekoracje medalem 

„Za długoletnie pożycie małżeńskie”, do-
żynki gminne, 100-lecie przybycia ks. 
Bronisława Markiewicza, udział w na-
bożeństwach fatimskich, Ladomirski 

dzwon (Polska – Słowacja). Największą 
uroczystością była pielgrzymka Jana 
Pawła II w 1997 r. z lądowaniem w gmi-
nie, przejazdem przez Targowiska, Łę-
żany, Miejsce Piastowe i Rogi oraz spo-
tkaniem u księży michalitów „Na Górce”.

Pani Krystyna Kilar, osoba w pełni 
zaangażowana w pracę zawodową, była 
zarazem żoną i matką i umiała te role 
harmonijnie godzić. Po latach spotka-
łem panią Krystynę na uroczystości 
gminnej. Rozpoczęta rozmowa potoczy-
ła się jak kontynuacja wczorajszej.

Ze smutkiem przyjąłem wiadomość 
o odejściu Pani Krystyny do wieczno-
ści. Zawsze wydaje się wtedy, że jest to 
przedwczesne. Jestem wdzięczny loso-
wi, że było nam dane wspólnie pracować 
nad rozwojem gminy w historycznym 
momencie odrodzenia samorządów po 
1989 roku. Wydaje się, że postawę ży-
ciową Pani Krystyny dobrze oddaje myśl 
Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie 
przez to, co posiada, lecz przez to, kim 
jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, 
czym dzieli się z innymi”.

Jan Malinowski

Krystyna Kilar wraz z wójtem Janem Malinowskim podczas mszy prymicyjnej biskupa Jana 
Chrapka w Sanktuarium „Na Górce” w Miejscu Piastowym, 12.08.1992 rok (fot. archiwum Jan 
Malinowski)
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XII Gminny Turniej Piłki Nożnej
29 września br. na Orliku przy Szkole Podstawowej w Miejscu Piastowym rozegrany został XII 
Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora GOK. Organizatorem turnieju był Gminny 
Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym. 

Turniej rozgrywany został w dwóch ka-
tegoriach: szkoła podstawowa do VI kla-
sy i szkoła podstawowa VII-VIII klasy.

W kategorii szkoła podstawowa do 
VI klasy udział wzięło pięć drużyn: Miej-
sce Piastowe, Rogi, Targowiska, Wrocan-
ka i Zalesie, które rywalizowały w jednej 
grupie w systemie ”każdy z każdym”. Wy-
niki meczów: Miejsce Piastowe – Rogi 0:6, 
Zalesie – Targowiska 0:3, Miejsce Piasto-
we – Wrocanka 2:0, Rogi – Zalesie 6:1, 
Targowiska – Wrocanka 3:0, Miejsce Pia-
stowe – Zalesie 0:0, Rogi – Targowiska 2:2, 
Zalesie – Wrocanka 1:0, Miejsce Piastowe 

– Targowiska 0:0, Rogi – Wrocanka 3:1.

Tabela końcowa:
1. SP Rogi
2. SP Targowiska
3. SP Miejsce Piastowe
4. SP Zalesie
5. SP Wrocanka

Najlepszym bramkarzem został Ja-
kub Reizer (Targowiska), najlepszym 
strzelcem Piotr Knap (Rogi), a najlep-
szym zawodnikiem Jakub Stec (Miejsce 
Piastowe).

W kategorii szkoła podstawowa 
VII-VIII klasy również udział wzięło 
pięć drużyn: Łężany, Miejsce Piastowe, 
Rogi, Targowiska i Zalesie. Wyniki me-
czów: Łężany – Zalesie 1:0, Rogi – Miej-
sce Piastowe 2:1, Łężany – Targowiska 
0:3, Zalesie – Rogi 0:3, Miejsce Piastowe 

– Targowiska 0:2, Łężany – Rogi 0:2, Za-
lesie – Miejsce Piastowe 0:3, Rogi – Tar-
gowiska 0:0, Łężany – Miejsce Piastowe 
3:0, Zalesie – Targowiska 0:3.

Tabela końcowa:
1. SP Targowiska
2. SP Rogi
3. SP Łężany
4. SP Miejsce Piastowe
5. SP Zalesie

Najlepszym bramkarzem został Ja-
kub Kasperkowicz (Targowiska), naj-
lepszym strzelcem Hubert Uliasz (Rogi), 
a najlepszym zawodnikiem Aleksander 
Polak (Łężany).

Nagrody dla zwycięzców w postaci 
pucharów, statuetek i dyplomów wrę-
czał specjalista ds. sportu GOK w Miej-
scu Piastowym Leszek Zajdel. Mecze 
sędziował Sławomir Kielar. Zabezpie-
czenie medyczne pełniła Angelika Wajs. 

Organizator składa serdeczne podzię-
kowanie dyrektorowi Szkoły Podstawo-
wej w Miejscu Piastowym Małgorzacie 
Stanisz-Krupa za udostępnienie obiektu 
sportowego do rozgrywek.

Tekst i fot. Leszek Zajdel

I miejsce – SP Rogi (1. kat.) I miejsce – SP Targowiska (2. kat)

II miejsce – SP Targowiska (1. kat.) II miejsce – SP Rogi (2. kat.)

III miejsce – SP Miejsce Piastowe (1. kat.) III miejsce – SP Łężany (2. kat.)
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Pierwsze zawody na pumptracku
W niedzielę (4.10 br.) 50 osób z terenu województwa podkarpackiego wzięło udział w pierw-
szych zawodach na torze pumptrack „Rowerowe Miejsce Piastowe”.

Zawody zgromadziły uczestników 
w różnym wieku i z różnych rejonów 
województwa. Do Miejsca Piastowego 
przyjechał nawet Maciej Jodko, dwu-
krotny olimpijczyk w konkurencji snow-
boardcross na igrzyskach w Vancouver 
2010 i Sochi 2014, wielokrotny złoty 
medalista Mistrzostw Polski w Snow-
boardcrossie, Downhillu i 4Crossie. Nie 
mieli więc łatwego zadania zawodnicy 
w kategorii masters, którzy musieli mie-
rzyć się z mistrzem Polski.

– Zadaniem uczestników było przejecha-
nie 200-metrowego toru w jak najkrótszym 
czasie, bez pedałowania. Jednak najmłod-
sze dzieci mogły pomagać sobie pedałowa-
niem – wyjaśnia Paweł Litwin, który za-
wody sędziował wspólnie z Hubertem 
Wanikiem, prezesem Krośnieńskiego 
Klubu Sportów Ekstremalnych "KSFR 
Krośnieńska Scena Freerideowa". Obaj 
byli także pomysłodawcami tych zawo-
dów.

Początkowo starsi uczestnicy mieli 
za zadanie przejechać tor dwukrotnie, 
jednak ze względu na silny wiatr, dy-
stans w czasie trwania zawodów skró-
cono do jednego okrążenia. 

– Nie byłoby tych zawodów, gdyby nie 
pasjonaci tego sportu. Bardzo cieszę się, że 
tak wiele osób przyjechało do Miejsca Pia-
stowego, aby popróbować swoich sił w jeź-
dzie na pumptracku – podkreśliła zastęp-
ca wójta Magdalena Hec-Mrozek, która 
wspólnie z radnym Wojciechem Uryno-
wiczem wręczała zwycięzcom dyplomy 
i nagrody.

Najlepsi w poszczególnych kategoriach 
otrzymali dyplomy, statuetki oraz nagro-
dy rzeczowe (akcesoria rowerowe, gadże-
ty komputerowe i samochodowe, plecaki, 
kubki, smycze, koszulki), które sponso-
rowały firmy: Lo-Stark, MTEK Marcin 
Wieczorek, Stimo, Rojax, Zeto Rzeszów 

– oddział Krosno. Na koniec wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale.

Zawody zorganizowała Gmina Miej-
sce Piastowe, przy współpracy Gminnego 
Ośrodka Kultury.

Tekst i fot. IP

NAGRODZENI
Kategoria przedszkolaki: 2–5 lat
I miejsce – Aleksander Podul
II miejsce – Leon Jodko
III miejsce – Tymoteusz Szubra
Kategoria skrzaty: 6–11 lat
I miejsce – Bartosz Wiewiórski
II miejsce – Krzysztof Radwański
III miejsce – Wojnar Oliwier
Kategoria juniorzy, chłopcy: 12–17 lat
I miejsce – Hubert Kopacz
II miejsce – Jan Moroń
III miejsce – Piotr Tkaczyk
Kategoria open, mężczyźni: 18–29 lat
I miejsce – Grzegorz Bać
II miejsce – Krystian Burz
III miejsce – Jakub Wanik
Kategoria masters: 30 lat i więcej
I miejsce – Maciej Jodko
II miejsce – Łukasz Madej
III miejsce – Paweł Jarosz
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Około 200 młodych piłkarzy w Rogach
Na stadionie piłkarskim w Rogach odbyła się pierwsza z czterech edycji „ORLEN Beniami-
nek Soccer Schools Liga”. Wzięło w niej udział około 200 dzieci z Beniaminka Soccers Schools 
oraz Przedszkoli Piłkarskich. 

Piękna pogoda, około 200 uśmiechnię-
tych uczestników biegających po boisku, 
mnóstwo grania, wspaniałych spor-
towych emocji i dodatkowych atrak-
cji – tak w skrócie można opisać to, co 
w upalną niedzielę działo się w Rogach. 

W spotkaniu wzięły udział dzieci ze 
wszystkich naszych lokalizacji Benia-
minek Soccer Schools: Głowienka, Iłża, 
Iwonicz, Jedlicze, Krosno, Przedszkola 
Piłkarskie Krosno, Rogi, Rzeszów i Tar-
gowiska. 

ORLEN BSS Liga jest to najnowszy 
projekt Akademii Piłkarskiej Beniami-
nek PROFBUD Krosno, realizowany 
wspólnie z PKN Orlen. Dzięki wsparciu 
firmy ORLEN oraz wójt Gminy Miejsce 
Piastowe udział w wydarzeniu jest cał-
kowicie bezpłatny.

Pokazaliśmy, że razem możemy wiele, 
że wszyscy gramy do jednej bramki – je-
den wielki Beniaminek. Nie wynik w tym 
dniu był najważniejszy, dlatego nie pro-
wadziliśmy żadnej klasyfikacji, a każdy 
uczestnik otrzymał pamiątkowy medal. 

Kolejna edycja miała odbyć się w Tar-
gowiskach, ale ze względu na niesprzy-
jającą pogodę została przeniesiona na 
PROFBUD Arenę.

Jeśli jeszcze nie trenujesz w Benia-
minku, a chciałbyś wziąć udział w takim 
wydarzeniu jak "ORLEN Beniaminek 
Soccer Schools Liga" to nic straconego, 
bo w każdej chwili możesz dołączyć do 

jednego z naszych oddziałów Beniami-
nek Soccer Schools. Kontakt: Łukasz 
Aszklar, tel. 793 070 805. 

Beniaminek Profbud Krosno / facebook 
Fot. Michał Rysz

45p i a s t u n  n r  4 / 9 3

s p o r t



Turniej piłki nożnej w Targowiskach
W sobotę (26.09.2020 r.) na stadionie 
w Targowiskach odbył się „Jesienny 
turniej piłki nożnej ORLEN dla dzie-
ci”. W turnieju uczestniczyło 6 drużyn 
w kategorii młodzików (orlików). Pierw-
sze miejsce, z kompletem punktów, zaję-
ła Burza Rogi, drugie Koniczynka Kro-
sno, a na najniższym stopniu podium 
uplasowała się nasza drużyna. Kolejne 
miejsca zajęli odpowiednio: Przełom Be-
sko, LKS Lubatowa i Kotwica Korczyna. 
Turniej w miłej i przyjemniej atmosferze 
rozegrano systemem „każdy z każdym”. 
Przedstawiamy wyniki wszystkich spo-
tkań i tabelę końcową.

–  LKS Lubatowa – Partyzant MAL-BUD1 
Targowiska 0:2

–  Kotwica Korczyna – Burza Rogi 1:5
–  Koniczynka Krosno – Przełom Besko 1:0
–  LKS Lubatowa – Burza Rogi 1:2
–  Partyzant MAL-BUD1 Targowiska 

– Przełom Besko 4:0
–  Kotwica Korczyna – Koniczynka Kro-

sno 1:4
–  LKS Lubatowa – Przełom Besko 2:2
–  Burza Rogi – Koniczynka Krosno 3:1
–  Partyzant MAL-BUD1 Targowiska 

– Kotwica Korczyna 0:1
–  Przełom Besko – Kotwica Korczyna 6:0
–  Burza Rogi – Partyzant MAL-BUD1 

Targowiska 4:1
–  LKS Lubatowa – Kotwica Korczyna 3:1
–  Koniczynka Krosno – Partyzant MAL

-BUD1 Targowiska 7:0

–  Przełom Besko – Burza Rogi 0:2
–  LKS Lubatowa – Koniczynka Krosno 

0:3
1. Burza Rogi 15 pkt. (16 – 4 bramki)
2. Koniczynka Krosno 12 pkt. (16 – 4)
3.  Partyzant MAL-BUD1 Targowiska 

6 pkt. (7 – 12)
4. Przełom Besko 4 pkt. (8 – 9)
5. LKS Lubatowa 4 pkt. (6 – 10)
6. Kotwica Korczyna 3 pkt. (4 – 18)

Organizatorem turnieju był Party-
zant MAL-BUD1 Targowiska, a sponso-
rem PKN ORLEN jako „Sponsor szkoleń 
piłkarskich dzieci i młodzieży w Klubie”.

Tekst Przemysław Kubal,  
fot. Michał Rysz

Szatnia mobilna we Wrocance
14 września br. na stadionie we Wrocance stanęła mobilna szatnia. Będzie ona służyła społeczności 
z Wrocanki oraz piłkarzom LKS Głowienka, którzy tymczasowo, ze względu na brak własnego stadionu, 
trenują we Wrocance.

Szatnia o wymiarach 12,45 m × 4 m wy-
posażona jest w dwa pomieszczenia o po-
wierzchni 17,28 metrów kwadratowych. 
Każde pomieszczenie posiada indywidu-
alne wejście. Dodatkowo wyposażone jest 
w zaplecze sanitarne dla zawodników i dla 
kibiców. Szatnia zostanie przyłączona do 
sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i ener-
getycznej (prace w trakcie). Szatnię, która 
kosztowała 118 000 zł Gmina Miejsce Pia-
stowe zakupiła od firmy MICCO z Beska.

Z okazji uroczystego przekazania szatni 
wójt gminy Dorota Chilik na ręce prezesa 
LKS Głowienka Janusza Lenika wręczyła 
upominek w formie bonu finansowego do 
wykorzystania na wyposażenie szatni. 

UG
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Pasowanie na Beniaminka i mikołajki
W czasie zajęć piłkarskich w hali Szkoły Podstawowej w Głowience (8–9 grudnia) odbyły się 
dwie ważne uroczystości dla najmłodszych, „biało-niebieskich” dzieciaków – pasowanie na 
Beniaminka i mikołajki. 

Dzieci z roczników 2014–2017 zostały 
uroczyście pasowanie na zawodników 
Akademii Piłkarskiej Beniaminek PRO-
FBUD Krosno przez wójt Gminy Miejsce 
Piastowe Dorotę Chilik i koordynatora 
Przedszkoli Piłkarskich Beniaminka Łu-
kasza Aszklara.

Dzieci otrzymały piękne Regulami-
ny Małego Piłkarza Beniaminka, które 
ufundowała firma ORLEN. Po uroczy-
stości pasowania małych piłkarzy od-
wiedził św. Mikołaj, wręczając im pre-
zenty. Prezenty otrzymali także młodzi 
piłkarze z terenu gminy Miejsce Piasto-
we, trenujący w szkółkach piłkarskich 
Beniaminka w Głowience, Targowi-
skach i Rogach. 

Beniaminek Profbud Krosno,

fot. Michał Rysz



Niech światło płynące z Tajemnicy Bożego Wcielenia 
rozjaśnia naszą trudną codzienność, pomaga wybierać 
dobro i daje siły do kroczenia Drogą Prawdy i Życia. 

Niech przez wszystkie lęki i niepokoje przebije się radość 
z Narodzenia Chrystusa, abyśmy zarówno te święta, jak 
i cały Nowy Rok przeżyli w pokoju i nadziei.

Dorota Chilik 
Wójt Gminy 

Wiesław Habrat 
Przewodniczący Rady Gminy 

Magdalena Hec-Mrozek 
Zastępca Wójta Gminy

Kościół pw. NMP w Miejscu Piastowym na akwareli Haliny Zajdel z Miejsca Piastowego


