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Aniela Dembiczak z Rogów, Lenik po mężu (w środku) z koleżankami z Ameryki  
(z archiwum Andrzeja Lenika – wnuczka). Fotografia wykonana w 1919 r. w atelier 
Rudolfa Kaski w Rymanowie-Zdroju
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Wybory Prezydenta RP
28 czerwca oraz 12 lipca br. w całym kraju odbywały się wybory prezydenckie RP. W pierwszej 
turze (28 czerwca) startowało 11 kandydatów, z których żaden nie uzyskał ponad 50% popar-
cia. Obecnie urzędujący prezydent Andrzej Duda (43,50%) oraz Rafał Trzaskowski (30,46%), 
przeszli do drugiej tury, w której Andrzej Duda, uzyskując poparcie 51,03%, wybrany został 
na Prezydenta RP.

Andrzej Duda w gminie Miejsce Piasto-
we, zarówno w pierwszej, jak i drugiej 
turze, otrzymał wyjątkowo duże po-
parcie, większe niż w kraju. W pierw-
szej turze zagłosowało na niego 59,89% 
mieszkańców, a w drugiej otrzymał aż 
71% głosów. (Szczegółowe wyniki głoso-
wania w poniższych tabelkach).

W pierwszej turze frekwencja w gmi-
nie wynosiła 66,67%. Największa była 
w Widaczu (74,86%), a najmniejsza 
w Rogach (60,01%). W drugiej turze do 
wyborów poszło więcej mieszkańców 
(68,39%), ale nadal najwięcej w Wida-
czu (także 74,86%) i najmniej w Rogach 
(63,83%).

Tym samym nie udało się naszej 
gminie zdobyć wozu strażackiego, któ-
ry MSWiA przyznawało gminom (po-
wyżej 20 tys. mieszkańców) w każdym 
województwie o najwyższej frekwencji. 
W pierwszej turze w województwie pod-
karpackim, z frekwencją 75,03%, zwy-
ciężyła gmina Cisna (jedyna gmina na 
Podkarpaciu, w której największe po-
parcie miał Rafał Trzaskowski). Z kolei 
w drugiej turze, przy zmienionych zasa-
dach, gdzie jeden wóz strażacki przypa-
dał na jedno z 49 dawnych województw, 
z terenu byłego województwa krośnień-
skiego wóz strażacki otrzymała gmina 
Jasienica Rosielna (76,52%).

Wybory te były także szczególne ze 
względu na ogłoszoną w kwietniu br. 
epidemię koronawirusa. Pojawiały się 
głosy, że w tym roku w ogóle nie powin-
ny się odbyć, ostatecznie zaplanowane 
początkowo na maj, zostały przesu-
nięte o ponad miesiąc. W lokalach wy-
borczych obowiązywały szczególne 
obostrzenia – zakładanie maseczek, 
dezynfekcja rąk. W gminie Miejsce Pia-
stowe odbyły się bez żadnych zakłóceń.

Przedstawiamy wyniki głosowania 
w gminie Miejsce Piastowe. Szczegóło-
we wyniki na stronach Państwowej Ko-
misji Wyborczej https://wybory.gov.pl

Wyniki głosowania w pierwszej i drugiej turze w gminie Miejsce Piastowe i w kraju

Kandydat  
(Nazwisko i imiona)

Gmina 
Miejsce Piastowe

Kraj
Gmina 

Miejsce Piastowe
Kraj

Liczba 
głosów

Procent 
głosów

Liczba 
głosów

Procent 
głosów

Liczba 
głosów

Procent 
głosów

Liczba gło-
sów

Procent 
głosów

I tura I tura II tura II tura

DUDA Andrzej 4 368 59,89 % 8 450 513 43,50% 5 229 71,09% 10 440 648 51,03%

TRZASKOWSKI 
Rafał

1 100 15,08% 5 917 340 30,46% 2126 28,91% 10 018 263 48,97%

HOŁOWNIA Szymon 765 10,49% 2 693 397 13,87%

BOSAK Krzysztof 686 9,41% 1 317 380 6,78%

KOSINIAK-KAMYSZ 
Władysław

179 2,45% 459 365 2,36%

BIEDROŃ Robert 131 1,80% 432 129 2,22%

ŻÓŁTEK Stanisław 27 0,37% 45 419 0,23%

JAKUBIAK Marek 16 0,22% 33 652 0,17%

TANAJNO Paweł 10 0,14% 27 909 0,14%

PIOTROWSKI  
Mirosław

7 0,10% 27 290 0,14%

WIKOWSKI  
Waldemar

4 0,05% 21 065 0,11%

Razem 7 293 19 425 459 7 355 20 458 911
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Jak głosowali mieszkańcy poszczególnych miejscowości w drugiej turze wyborów

Sołectwo

Kandydat

Andrzeja Duda Rafał Trzaskowski

Liczba głosów Procent głosów Liczba głosów Procent głosów

Głowienka 951 72,65% 358 27,35%

Łężany 726 70,90% 298 29,10%

Miejsce Piastowe 785 71,95% 306 28,05%

Niżna Łąka 127 71,35% 51 28,65%

Rogi 831 65,69% 434 34,31%

Targowiska 820 70,51% 343 29,49%

Widacz 319 79,16% 84 20,84%

Wrocanka 468 70,38% 197 29,62%

Zalesie 202 78,60% 55 21,40%

Frekwencja w gminie Miejsce Piastowe

Lp. Miejscowość Liczba  
uprawnionych

Liczba kart 
ważnych

Procent Liczba 
uprawnionych

Liczba kart 
ważnych

Procent

I tura II tura

1. Głowienka 1 874 1 315 70,17% 1 867 1 326 71,02%

2. Łężany 1 491 1 034 69,35% 1 486 1 037 69,78%

3. Miejsce Piastowe 1 660 1 107 66,69% 1 610 1 098 68,20%

4. Niżna Łąka 253 180 71,15% 250 179 71,60%

5. Rogi 2 003 1 202 60,01% 1 999 1 276 63,83%

6. Targowiska 1 772 1 141 64,39% 1 752 1 173 66,95%

7. Widacz 541 405 74,86% 545 407 74,86%

8. Wrocanka 971 664 68,38% 962 675 70,17%

9. Zalesie 398 261 65,58% 396 261 65,91%

Razem 10 963 7 309 66,67% 10 867 7 432 68,39%

Sesja absolutoryjna  

7 lipca odbyła się sesja Rady Gminy Miejsce Piastowe, podczas której Rada 
udzieliła jednomyślnie wójt Dorocie Chilik absolutorium z wykonania 
budżetu gminy za 2019 rok. Rada zatwierdziła również sprawozdanie 
z wykonania budżetu, wcześniej pozytywnie zaopiniowane przez Regio-
nalną Izbę Obrachunkową.

UG

w Gminie Miejsce Piastowe
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30-lecie samorządu
27 maja, w rocznicę wyborów samorządowych w 1990 roku, obchodzony jest Dzień Samorządu 
Terytorialnego. W tym roku przypada 30 rocznica tych wydarzeń. Z tej okazji podczas Sesji Rady 
Gminy Miejsce Piastowe był tort, życzenia oraz refleksje na temat samorządności.

Z okazji 30-lecia samorządu terytorial-
nego wójt Dorota Chilik złożyła życzenia: 

– W 30. rocznicę odzyskania przez Polaków 
wpływu na losy ich „Małych Ojczyzn” wszyst-
kim, którzy tworzą samorząd: pracownikom 
samorządowym, radnym, sołtysom i Radom 
Sołeckim składam najserdeczniejsze życzenia. 
Dziękuję każdemu z was, że swoim zaangażo-
waniem i pracą służycie mieszkańcom gminy 
Miejsce Piastowe. Życzę wam, a także i sobie 
jako wójtowi tej gminy, aby nasza wspólna 
praca przynosiła jak najlepsze efekty, była źró-
dłem satysfakcji i motywowała do realizacji 
nowych, coraz bardziej ambitnych zamierzeń 
dla dobra mieszkańców naszej „Małej Ojczy-
zny” – gminy Miejsce Piastowe – powiedzia-
ła wójt gminy.

Symboliczne 3 świeczki (na 3 dekady) 
z okolicznościowego tortu zdmuchnęli: 
przewodniczący Rady Gminy Wiesław 
Habrat, jego zastępcy Janusz Lenik oraz 
Szymon Węgrzyn.

Wiceprzewodniczący Rady Gmi-
ny Szymon Węgrzyn przy tej okazji 
wspomniał swojego ojca, który tę sa-
morządność współtworzył i kształto-
wał. Tadeusz Węgrzyn mandat radnego 
sprawował przez 12 lat, przez trzy ka-
dencje w latach: 1990–1994, 1994–1998, 
1998–2002; był także długoletnim, 
przez 21 lat, sołtysem wsi Niżna Łąka.

– Reforma samorządowa, z wprowadzo-
nych zmian ustrojowych po 89 roku, jest refor-
mą, która przyniosła najbardziej pozytywne 
skutki. To była najbardziej celowa, najbardziej 
skuteczna i najbardziej efektywna reforma. 
Ustawa o samorządzie gminnym uchwalona 
8 marca 1990 roku przyniosła i wprowadziła 
zmiany, z których można było z efektem dla 
mieszkańców korzystać – podkreślił Wiktor 
Skwara, radny z 18-letnim stażem i długo-
letni przewodniczący Rady Gminy Miej-
sce Piastowe (od 2005 do 2018).

Radną z 18-letnim stażem jest także 
Maria Glazer, radna od 2002 roku. Z kolei 
w historii Rady Gminy Miejsce Piastowe 
najdłużej, bo przez 20 lat, mandat radne-
go sprawował Ryszard Lenik (radny przez 
pięć kadencji od 1998 do 2018).

Tekst i fot. IP
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Zgoda Rady Ministrów 

Powracający od 3 lat temat powiększenia mia-
sta Krosna, o którym wielokrotnie informo-
waliśmy na łamach „Piastuna”, wreszcie ma 
swój finał. 31 lipca br. Rada Ministrów przy-
jęła rozporządzenie w sprawie zmiany granic 
miasta Krosna i sąsiednich gmin: Miejsca 
Piastowego i Krościenka Wyżnego. Krosno 
powiększy się o około 122 ha.

Do Krosna włączonych zostanie około 26 ha z gminy Miej-
sce Piastowe (22,22 ha z Targowisk i 3,54 ha z Łężan) oraz 
96,18 ha z gminy Krościenko Wyżne. Tereny te to głównie ob-
szar byłego lotniska „Iwonicz”. Miasto planuje tu wybudować 
drogę łączącą Krosno z projektowaną drogą szybkiego ruchu 
S19 oraz stworzyć inwestycyjną strefę biznesową.

Starania Krosna o włączenie w swoje granice lotniska „Iwo-
nicz” rozpoczęły się już w 2017 roku, kiedy to miasto nabyło 
prawo użytkowania wieczystego do tych terenów, czyli sta-
ło się właścicielem gruntów leżących w granicach sąsiednich 
gmin. Aby na nich inwestować, Krosno planowało włączyć je 
w swoje granice.

Ze strony gmin najpierw był ostry sprzeciw, próba zablo-
kowania planów miasta, aż do wypracowania porozumienia, 
które polegało na tym, że Krosno nie powiększy się o cały 
obszar lotniska, ale gminom, w ich granicach, zostawi po kil-
kadziesiąt hektarów.

I tak z planowanych początkowo do przyłączenia do Kro-
sna 37 ha z gminy Miejsce Piastowe, ostatecznie gmina nasza 
uszczupli się o 26 ha. 11 ha, na których znajduje się m.in. bo-
isko piłkarskie oraz pomnik papieża, zostanie w granicach na-
szej gminy. Gmina stanie się także właścicielem tych terenów, 
odkupując je od Krosna.

Z kolei w gminie Krościenko Wyżne zostanie 18,47 ha. Za 
takie ustępstwa Rady Gmin wyraziły zgodę na zmianę granic. 
W poprzednim bowiem roku wniosek Krosna o rozszerzenie 
granic został negatywnie rozpatrzony przez Radę Ministrów, 
a jednym z powodów był właśnie brak zgody sąsiednich sa-
morządów.

Granice miasta Krosna i gmin Miejsca Piastowego oraz Kro-
ścienka Wyżnego zmienią się od stycznia 2021 roku.

IP

PS. W poprzednim numerze „Piastuna” w tekście „Zgoda na 
zmianę granic” wkradł się błąd. Rada Gminy Miejsce Piastowe 
pozytywnie zaopiniowała zmianę granic gminy Miejsce Pia-
stowe polegającą na włączeniu części Łężan (3,46 ha) oraz Tar-
gowisk (22,22 ha) w granice miasta Krosna, a nie jak błędnie 
poinformowaliśmy 3,46 ha z Targowisk oraz 22,22 ha z Łężan. 
Za pomyłkę przepraszamy.

na zmianę granic

Oświadczenie
Wójta Gminy 
Miejsce Piastowe
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Miejsce Piastowe,

W ostatnich dniach na portalach i w mediach społeczno-
ściowych pojawiają się informacje, że Gmina Miejsce Piastowe 
chce zlikwidować stołówki szkolne a do szkół wprowadzić cate-
ring. Dlatego czuję się w obowiązku sprostować te plotki, które 
szkodzą wizerunkowi naszej gminy i stwarzają pozory, jakoby 
wójt działał przeciwko rodzicom dzieci szkolnych. Chcę pod-
kreślić, że jestem zwolenniczką dialogu i dlatego 2 września 
spotkałam się z dyrektorami szkół naszej gminy i poddałam 
pod zastanowienie się i dyskusję projekt zmiany organizacyj-
nej kuchni i stołówek szkolnych. Odbyłam spotkanie z rodzi-
cami dzieci szkolnych i pracownikami obsługi szkół, na któ-
rym zadeklarowałam, że NIE BĘDZIE LIKWIDACJI KUCHNI 
I STOŁÓWEK SZKOLNYCH.

Bezsprzecznym faktem jest, że wójt ma dbać o finanse gmi-
ny, ale faktem jest także to, że do oświaty samorząd nasz do-
kłada dużo środków z budżetu. Jednak ta sytuacja nie skłania 
nas do zamknięcia stołówek szkolnych, które w ubiegłym roku 
zostały odremontowane i doposażone, również przy udzia-
le gminnych środków budżetowych. Zastanawiamy się tylko 
nad zmianą organizacji pracy stołówek, tak aby mogły one słu-
żyć także mieszkańcom, w tym emerytom, osobom starszym 
i samotnym, którym niekiedy trudno jest przygotować sobie 
posiłki. Jest to więc wyjście naprzeciw oczekiwaniom miesz-
kańców, którzy potrzebują wsparcia i pomocy, i wielokrotnie 
zgłaszali mi takie potrzeby.

Na czym polegałaby ta zmiana organizacyjna w kuchniach 
i stołówkach? Myślimy o tym, aby powstała firma lub spół-
dzielnia socjalna, złożona z pracowników naszych szkolnych 
kuchni, którzy w ramach firmy (spółdzielni socjalnej) przy-
gotowywaliby posiłki w szkolnej kuchni dla uczniów naszych 
szkół na miejscu i co najważniejsze, mogliby również sprzeda-
wać posiłki dla zainteresowanych mieszkańców.

Jak więc Państwo widzicie, pomysł, który jest na etapie dys-
kusji, został już na dzień dobry skrytykowany, a wójt przed-
stawiony jako ta osoba, która chce skrzywdzić dzieci, rodziców 
i pracowników. Uważam, że nie trzeba nam POLITYKI przy 
realizacji zadań gminnych, bo wprowadza ona tylko ferment, 
kłótnie i niesnaski. Rozwiązujmy nasze wspólne problemy dys-
kutując i proponując konstruktywne rozwiązania, bez polityki 
i posądzania władz gminy o działania przeciwko mieszkańcom. 
Zapewniam Państwa, że w wykonywaniu swoich obowiązków 
kieruję się dobrem wszystkich mieszkańców, świadoma tego, 
że obejmując urząd wójta Gminy Miejsce Piastowe ślubowałam 
dochować wierności prawu, a powierzony urząd sprawować tylko 
dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Dlatego 
chciałabym aby dzieci w szkołach otrzymywały smaczne i war-
tościowe posiłki. Jestem przekonana o tym, że wprowadze-
nie nowej organizacji kuchni i stołówek szkolnych sprawiłoby, 
że te dwa cele zostałyby osiągnięte, a wszyscy, którym dobro 
dzieci, pracowników szkół i mieszkańców naszej gminy leży 
na sercu przychyliliby się do tego pomysłu.

Wójt Gminy Miejsce Piastowe Dorota Chilik
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Pani wójt rapuje, urzędnicy robią pompki,
czyli internetowe akcje charytatywne
Wójt Dorota Chilik przyjęła wyzwanie w ramach charytatywnej akcji #hot16challenge2 i nagra-
ła piosenkę. W inną akcję charytatywną włączyli się także pracownicy Urzędu Gminy Miejsce 
Piastowe. Film, jak urzędnicy robią pompki i przysiady, nagrany przez portal TerazKrosno, 
zdobył w sieci wyjątkową popularność – miał ponad pół miliona wyświetleń.

„My tu zawsze damy radę, / bo jesteśmy 
jak rodzina, / Nikt ze strachu przed wi-
rusem / tutaj kolan nie ugina...” – rapuje 
pani wójt, nagrywając piosenkę na placu 
przy Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe. 
Przyjęła wyzwanie od Mateusza Pu-
chalskiego, sama nominowała kolejne 
cztery osoby: posła na Sejm RP Piotra 
Babinetza, marszałka Województwa 
Podkarpackiego Władysława Ortyla, 
przewodniczącego Rady Gminy Miejsce 
Piastowe Wiesława Habrata oraz wójta 
Gminy Przeworsk Daniela Krawca. Na-
graniu towarzyszyła zbiórka pieniędzy 
na leczenie chorego dziecka.

Hot16Challenge to ogólnopolska 
akcja muzyczna zainicjowana przez 
rapera Karola „Solara” Poziemskiego 
w sierpniu 2014 roku, a jej druga edy-
cja rozpoczęła się w kwietniu 2020 r. 
Zgodnie z jej zasadami każdy wyko-
nawca w ciągu 72 godzin od otrzyma-
nia nominacji musi nagrać 16-wersową 
zwrotkę pod dowolny podkład muzycz-
ny i nominować do tego samego zadania 
kolejnych wykonawców.

Celem drugiej edycji była zbiórka 
funduszy na rzecz personelu medycz-
nego, w celu wsparcia go w walce z koro-
nawirusem, organizowana w serwisie 
siepomaga.pl. Każdy z wykonawców, 
poza nagraniem 16-wersowej zwrotki, 
zobowiązany był wpłacić pieniądze na 
ten cel. Początkowym założeniem akcji 
było zebranie miliona złotych, co uda-
ło się zrealizować w krótkim czasie od 
zainicjowania akcji, po kilkunastu ko-
lejnych dniach zebrana kwota przekro-
czyła 3 miliony złotych. Zebrane pie-
niądze są rozdzielane na bieżąco przez 
fundację Siepomaga chorym dzieciom 
potrzebującym pomocy. W akcji wzięli 
również udział muzycy, politycy, a na-
wet sam Prezydent RP Andrzej Duda. 

W podobnej charytatywnej akcji, na-
zwanej tym razem #Gaszynchallenge 
(od nazwy miejscowości Gaszyn), wzięli 
udział także pracownicy Urzędu Gminy 
w Miejscu Piastowym. Akcja polega na 
tym, że nominowani wykonują 10 pom-
pek lub 10 przysiadów i wpłacają mini-
mum 5 zł w ramach zbiórki na rzecz 
chorego dziecka, prowadzonej przez 
platformę siepomaga.pl. Osoby nomi-
nowane mają 48 godzin na wykonanie 
ćwiczenia i mogą nominować kolejne 3 
osoby/instytucje.

Akcja Gaszyn Challenge, której po-
mysłodawcą był strażak druh Marcin 
Topór OSP z Gaszyna, szybko rozsze-

rzyła się na cały kraj, a później dotarła 
za granicę, m.in. do Berlina. Zebrano 
pieniądze na leczenie chorego dziecka, 
dla którego akcja została zainicjowana, 
a obecnie pieniądze zbierane są na lecze-
nie kilkorga chorych dzieci.

Film z nagrania, jak urzędnicy wyko-
nują pompki i przysiady, opublikowany 
na portalu terazKrosno.pl, zdobył za-
skakującą popularność – miał pół mi-
liona wyświetleń.

W akcję #Gaszynchallenge włączyły 
się również m.in.: jednostki OSP, szkoły, 
orkiestra dęta, biblioteka gminna, a tak-
że firmy z naszej gminy.

IP

Środki finansowe na pomoce 
dydaktyczne dla szkół
Gmina Miejsce Piastowe, dzięki złożo-
nej dokumentacji oraz wnioskowi Mi-
nistra Edukacji Narodowej, uzyskała 
wsparcie Ministra Finansów w kwocie 
144 487 zł. Powyższa kwota, ze środków 
rezerwy części oświatowej subwencji 
ogólnej, przyznana została z tytułu do-
finansowania wyposażenia w pomoce 
dydaktyczne niezbędne do realizacji 

podstawy programowej z przedmiotów 
przyrodniczych w publicznych szkołach 
podstawowych. Pomoc trafi do dwóch 
szkół prowadzonych przez Gminę Miej-
sce Piastowe: Szkoły Podstawowej im. 
Kazimierza Wielkiego w Rogach oraz 
Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kan-
tego w Targowiskach.

UG

Pompki i przysiady w ramach akcji Gaszynchallenge
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Usuwanie barszczu Sosnowskiego
Od 10 do 24 lipcu br. na terenie gminy – w Miejscu Piastowym, Niżnej Łące, Głowience i Wro-
cance – prowadzona była akcja usuwania barszczu Sosnowskiego. 

To niebezpieczna roślina, która niesie 
poważne zagrożenie dla zdrowia i ży-
cia nie tylko zwierząt, ale również ludzi. 
Przez ekspansywność zagraża także 
przyrodzie. Usunięcie jej nie jest proste, 
domowe sposoby nie tylko są często 
nieskuteczne, ale także niosą ryzyko 
dla zdrowia.

Roślina ta usuwana była przez firmę 
RATAPEST z Żor z 23 działek o łącz-
nej powierzchni 52 ha kw.: 13 działek 
w Miejscu Piastowym, 6 działek w Niż-

nej Łące, 1 działki w Głowience oraz 
2 działek we Wrocance. Akcja likwidacji 
tej niebezpiecznej rośliny kosztowała 
32 400 zł i została sfinansowana przez 
Gminę Miejsce Piastowe.

Akcja będzie konstytuowana w przy-
szłym roku. Prosimy o zgłaszanie miejsc 
na terenie gminy, na których występu-
je ta niebezpieczna roślina. Zgłoszenia 
prosimy kierować do Urzędu Gminy, ul. 
Dukielska 14, tel. 13 43 09 755. 

Magdalena Frydrych

Od 1 lipca 
busem z Zalesia 
do Głowienki

Od 1 lipca br. zostały wznowione kursy 
busa na trasie Głowienka – Miejsce Pia-
stowe – Zalesie. 

Bus zatrzymuje się na przystankach: 
Zalesie – Dom Ludowy, Zalesie – Mły-
ny, Targowiska – Orlen, Łężany Cen-
trum, Miejsce Piastowe, Miejsce Piasto-
we – Szkoła, Miejsce Piastowe – POM, 
Wrocanka – św. Rozalia, Wrocanka 

– Skrzyżowanie, Wrocanka – Dom Lu-
dowy, Wrocanka – Most, Niżna Łąka 

– Sklep, Niżna Łąka – Skrzyżowanie, 
Niżna Łąka – Sklep, Wrocanka – Most, 
Wrocanka – Dom Ludowy, Wrocanka – 
Skrzyżowanie, Wrocanka – Pole, Gło-
wienka – Skrzyżowanie, Głowienka – 
Pole, Głowienka – Dom Ludowy. 

Bus kursuje od poniedziałku do piąt-
ku, oprócz świąt, w godz. 8:00 – 15:40. 
Bilety można kupić u kierowcy. Szcze-
gółowy rozkład jazdy dostępny jest na 
stronie gminy www.miejscepiastowe.pl.

UG 

Pomoc dla 
pogotowia

Od kilku miesięcy nasz kraj zmaga się 
z pandemią COVID-19. W trudnym, 
a niekiedy dramatycznym położeniu 
znalazło się wiele firm, przedsiębiorstw 
i instytucji. Szczególnie trudny czas 
przeżywają służby medyczne. Propor-
cjonalnie do wzrostu ilości zakażeń ko-
ronawirusem wzmagały się apele służb 
medycznych o wsparcie.

Gmina Miejsce Piastowe nie po-
zostaje głucha na te apele i w ramach 
wsparcia dla Samodzielnego Publiczne-
go Pogotowia Ratunkowego w Krośnie, 
wójt Gminy Miejsce Piastowe Dorota 
Chilik przekazała w formie darowizny 
sprzęt medyczny, tj. pulsoksymetr se-
rii 8500 – 2 komplety oraz 4 komplety 
czujnika-klipsa na palec dla dzieci serii 
8000 AP. Łączna wartość przekazanego 
sprzętu to 9 575,28 zł.

UG

Laptopy do 
zdalnej nauki

74 laptopów do zdalnej nauki zakupiła 
Gmina Miejsce Piastowe ze środków eu-
ropejskich w ramach programów „Zdal-
na Szkoła” i „Zdalna Szkoła+”, które 
uruchomione zostały przez rząd w do-
bie koronawirusa i konieczności zdalnej 
nauki. 

Zakupiony sprzęt o wartości ponad 
167 tys. złotych ma usprawnić funk-
cjonowanie nauki zdalnej i wspomóc 
uczniów najbardziej potrzebujących, 
w pierwszej kolejności tych, którzy nie 
posiadają takiego wyposażenia. Więk-
szość laptopów przekazana została już 
w użyczenie szkołom,  prowadzonym 
przez gminę. 

Wartość dofinansowania, które 
otrzymała Gmina Miejsce Piastowe, 
określona została na podstawie liczby 
uczniów z terenu samorządu.

UG
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Domki dla owadów 
Jesienią w naszej gminie realizowany będzie projekt pn. „Gmina przyjazna owadom – puk, puk, 
kto tam?” dofinansowany w kwocie 6 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Gmina otrzymała dotację w ramach naboru wniosków na 
zadania upowszechniające wiedzę ekologiczną, realizowane w 2020 roku.

Zadanie polegało będzie na budowie 
(zorganizowaniu) zakątków ekologicz-
nych z domkami dla owadów. Domki to 
doskonały sposób, aby zwabić pożytecz-
ne owady i pomóc im przetrwać chło-
dy. Często, kiedy myślimy o owadach, 
pierwszym skojarzeniem są szkodniki, 
a kolejnym – walka z nimi. Jednak nie 
wszystkie owady to szkodniki – wręcz 
przeciwnie, większość gatunków jest 
pożyteczna. Jednak wiele z nich ginie 
na skutek barbarzyńskiego zwyczaju 
wypalania łąk, inne tracą miejsca by-
towania na skutek... rozwoju budow-
nictwa (w murach bez szczelin trudno 

się schronić). Bezpośrednią pomocą dla 
owadów będą właśnie domki dla nich. 
Zakątki takie powstaną w pięciu miej-
scowościach naszej gminy – Głowien-
ce, Niżnej Łące, Rogach, Targowiskach 
i Wrocance.

Warto wspomnieć o tym, że hotel 
dla owadów jest ciekawym, a przy tym 
naturalnym elementem dekoracyjnym 
i doskonale prezentuje się pośród kwia-
tów, krzewów oraz drzew. Znajdą w nich 
dla siebie miejsce wszelkie owady zapy-
lające rośliny, które nie produkują mio-
du, nie żyją w rojach i nie są niebezpiecz-
ne dla ludzi i zwierząt.

Karina Kordasiewicz 

Remont elewacji kościoła  
w Miejscu Piastowym

50 tys. złotych przeznaczyła Gmina 
Miejsce Piastowe na kontynuację re-
montu elewacji zabytkowego kościoła 
w Miejscu Piastowym pw. Nawiedzenia 
NMP. Prowadzone będą prace konser-
watorskie ceglanej elewacji (bocznej po-
łudniowej i zachodniej) oraz kamien-
nych detali architektonicznych. 

Dotacji z budżetu państwa w wyso-
kości 40 tys. złotych w tym roku parafii 

udzielił także Podkarpacki Wojewódz-
ki Konserwator Zabytków. Dotacja 
przeznaczona jest na pokrycie kosztów 
dalszych prac remontowo-konserwator-
skich przy elewacji kościoła w zakresie 
obejmującym ścianę południową z tran-
septem oraz prezbiterium z zakrystiami. 
Koszt całego zadania to 125 575,35 zł. 

IP

Po konkursach 
na stanowiska 
dyrektorów 
szkół w Rogach 
i Targowiskach
W związku z upływem pięcioletniej ka-
dencji dyrektorów szkół: Szkoły Podsta-
wowej im. Kazimierza Wielkiego w Ro-
gach oraz Szkoły Podstawowej im. Jana 
Kantego w Targowiskach wójt gminy 
Miejsce Piastowe ogłosiła konkursy. 

W wyniku przeprowadzonych kon-
kursów od 1 września nastąpiła zmiana 
na stanowisku dyrektora Szkoły Pod-
stawowej w Rogach. Małgorzatę Borow-
ską, po 11 latach, zastąpiła Edyta Dydo 
i swoje obowiązki pełniła będzie przez 
pięć lat do 31 sierpnia 2025 roku. 

Z kolei w Targowiskach dyrektor 
szkoły się nie zmieni. Małgorzacie Lo-
renc stanowisko dyrektora szkoły po-
wierzone zostało także na okres pięciu 
lat, od 1 września br. do 31 sierpnia 
2025 roku. 

Red.
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Ośrodek zdrowia  
w Łężanach otwarty
Od 1 czerwca mieszkańcy Łężan mogą korzystać ze świadczeń 
medycznych w nowo otwartym ośrodku zdrowia w Łężanach. 
Jego uroczyste otwarcie – z udziałem m.in. radnych, lekarzy i za-
proszonych gości – odbyło się 27 maja br. Obiekt jest nowoczesny, 
funkcjonalny i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Jest to długo wyczekiwana przez miesz-
kańców Łężan inwestycja – do tej pory 
lekarze przyjmowali w pomieszczeniach 
miejscowego domu ludowego. – Są takie 
chwile w życiu wspólnot lokalnych, które 
zapisują się na długie lata. Jestem przeko-
nana, że dzisiejsza uroczystość właśnie jest 
taką chwilą – powiedziała Małgorzata 
Szeliga, dyrektor SPG ZOZ w Miejscu 
Piastowym.

Budowa trwała dwa lata
– Inwestycja rozpoczęła się w 2016 roku 
zatwierdzeniem projektu i uzyskaniem 
pozwolenia na budowę. Prace zostały roz-
poczęte 19 marca 2017 roku. W 2019 bu-
dynek był już gotowy, a równolegle z jego 
urządzaniem trwała procedura wymaga-
nych odbiorów technicznych. Zakończenie 
inwestycji nastąpiło 22 kwietnia br. – re-
lacjonowała przebieg budowy Małgorza-
ta Szeliga. – Myślę, że obecnie mamy taki 
ośrodek, który będzie służył gminie Miej-
sce Piastowe, a szczególnie mieszkańcom 
Łężan. Wierzę, że osoby, które tutaj będą 
wchodzić, będą wychodzić zdrowsze.

Pani dyrektor podziękowała wszyst-
kim za pomoc w realizacji przedsięwzię-
cia: wójt Dorocie Chilik („za to, że zawsze 
z życzliwością i zaangażowaniem odpo-
wiada na potrzeby zakładu”), Radzie 
Gminy Miejsce Piastowe („bez której ak-
ceptacji, pomocy i wsparcia nie byłoby 
tej inwestycji”), sołtysowi Łężan („za po-
moc i błyskawiczne załatwianie spraw”), 
Małgorzacie Sebiastiance – zastępcy dy-
rektora ds. lecznictwa („za cenne uwagi 
i wsparcie”) i wszystkim pracownikom 
(„bo kapitał ludzki to nadrzędna wartość 
zakładu, bez którego nic by nie było”).

Ważna chwila
– Bardzo się cieszę, że otwieramy dzisiaj ten 
ośrodek. Chcemy służyć ludziom, dawać im 
to, co jest najważniejsze: zdrowie i poczucie 

bezpieczeństwa – podkreśliła wójt gmi-
ny Dorota Chilik, mając nadzieję, że 
z ośrodka korzystać będą także miesz-
kańcy graniczącego z Łężanami Krosna.

Symboliczną wstęgę przecięli: wójt 
Dorota Chilik, dyrektor SPG ZOZ Mał-
gorzata Szeliga, zastępca dyrektora ds. 
lecznictwa Małgorzata Sebastianka oraz 
przewodniczący Rady Gminy Wiesław 
Habrat. Pomieszczenia ośrodka poświę-
cił proboszcz parafii Łężany ks. Jerzy 
Urban wraz z ks. Leszkiem Przybylskim 

– dyrektorem Zespołu Szkół Ponadpod-
stawowych w Miejscu Piastowym i jego 
zastępcą ks. Pawłem Wojakiewiczem.

Dyrektor ośrodka otrzymała kwiaty 
od radnych z Łężan: Piotra Kilarowskie-
go i Grzegorza Habrata, sama zaś wręczy-
ła bukiet kwiatów wójt Dorocie Chilik.

Wspólna inwestycja
Całość inwestycji kosztowała około 800 
tys. złotych. Realizowana była wspólnie 
przez Gminę Miejsce Piastowe (która 
postawiła budynek) i SPG ZOZ w Miej-
scu Piastowym (odpowiadał za wykoń-
czenie wewnątrz i wyposażenie).

Udział finansowy w budowie ośrod-
ka miało także nieistniejące już Kółko 
Rolnicze w Łężanach, bowiem środki 
pochodzące ze sprzedaży skomunalizo-
wanego majątku Kółka zostały przezna-
czone na pokrycie kosztów budowy.

W ośrodku można skorzystać ze świad-
czeń medycznych w ramach NFZ, z usług 
lekarzy rodzinnych i lekarzy pediatrów, le-
karzy kardiologów oraz opieki pielęgniar-
skiej.

Od 1 lipca uruchomiona została 
poradnia kardiologiczna (czynna śro-
dy i czwartki w godz. 15:00-18:00). 
Umawianie wizyt – telefonicznie: 
13 43 533 12, 576 787 083.

UG
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Będzie kaplica cmentarna w Targowiskach
9 czerwca br. wójt Gminy Dorota Chi-
lik podpisała umowę z Tomaszem Lesz-
czakiem, właścicielem Firmy Handlowej 
ROSE, dotyczącą budowy kaplicy. Prace 
ziemne już się rozpoczęły.

Kaplica stanie przy cmentarzu ko-
munalnym. Będzie służyła do odprawia-
nia nabożeństw pogrzebowych i czaso-
wego przechowywania zwłok ludzkich.

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 kata-
falk, 70 krzeseł oraz 6 ławek.

W kaplicy będzie także chłodnia, 
którą zakupiło już Kółko Rolnicze 
w Targowiskach za środki pozostałe 
po zakończeniu własnej działalności 
i przekazało w formie darowizny Gmi-
nie Miejsce Piastowe.

Prace budowlane obejmą: roboty 
przygotowawcze i ziemne, wykonanie 
fundamentów i izolacji, roboty kon-
strukcyjne, wykonanie ścian, ścianek 
działowych, dachu, wykonanie tynków, 
podłoża, posadzek, roboty malarskie, 

osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej, 
wykonanie elewacji i roboty zewnętrzne.

Kaplica wyposażona zostanie także 
w instalacje: oświetleniową, elektrycz-
ną, nagłośnieniową, wodociągową, ka-
nalizacji sanitarnej i odgromową. Teren 
wokół budynku zostanie oświetlony.

Koszt inwestycji to 639 500 złotych. 
Na budowę kaplicy Gmina Miejsce Piasto-

we otrzymała darowiznę w kwocie ponad 
208 tys. złotych po likwidacji Spółdzielni 
Zdrowia im. św. Jana w Targowiskach.

Prace wykonywała będzie Firma 
Handlowa ROSE ze Strzyżowa. Kaplica 
gotowa ma być 15 września 2022 roku.

IP

Nowe alejki na cmentarzu w Rogach
W pierwszym tygodniu sierpnia br. roz-
poczęły się prace na cmentarzu komu-
nalnym w Rogach, polegające na wyko-
naniu alejek z nawierzchni bitumicznej 
oraz z kostki brukowej.

Umowę z wykonawcą – Zakładem 
Produkcyjno-Usługowo-Handlowym 
"BOGBUD" wójt Gminy Miejsce Piasto-
we Dorota Chilik podpisała 14 lipca 
2020 r.

Alejka prowadząca do krzyża wyko-
nana będzie z kostki brukowej, a głów-
na aleja – prowadząca od wejścia cmen-
tarza do nowego kościoła – wykonana 
zostanie z asfaltu. Całkowity koszt za-
dania wyniesie 53 169,33 zł. Planowany 
termin zakończenia prac: 14 września 
2020 r.

UG
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Prawie pół miliona 
dofinansowania na drogi 
gminne

1,6 miliona 
złotych dotacji 
dla gminy

Gmina Miejsce Piastowe otrzymała 
kolejne dofinansowanie w wysokości 
488 252 zł z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych na remont dróg gminnych. Po-
zyskane środki zostaną przeznaczone 
na remont dróg w miejscowościach: 
Miejsce Piastowe, ul. Niebylec – 398 m, 

Wrocanka, ul. Księża – 564 m, Zalesie 
„przez wieś” – 134 m. Wszystkie drogi 
będą posiadały jezdnię z nawierzchni 
mineralno-bitumicznej.

Ogłoszony został przetarg na wyło-
nienie wykonawcy.

Dorota Kustroń

Remont dróg dojazdowych  
do gruntów rolnych
Od ulicy Polnej w Głowience rozpoczął się w sierpniu br. re-
mont dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

14 lipca br. w Urzędzie Gminy Miejsce 
Piastowe wójt Dorota Chilik podpisała 
umowę z Bogdanem Wronkowiczem 

– kierownikiem Zakładu Produkcyj-
no-Usługowo-Handlowego „BOGBUD” 
z Rymanowa, wykonawcą zadania, w ra-
mach którego zostanie przebudowana 
ulica Szkolna w Rogach oraz wyremon-
towana ulica Polna w Głowience.

Ulica Szkolna na długości 223 me-
trów zostanie wyasfaltowana, a ulica 
Polna na długości 322 metrów otrzyma 
nawierzchnię z kruszywa łamanego: 
tłucznia i klińca.

Na remont tych dróg Gmina Miejsce 
Piastowe otrzymała 92 000 zł dofinan-
sowania z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego. Z wła-
snego budżetu dołoży 21 203,32 zł.

UG

Oświetlenie 
z funduszy 
sołeckich 

W Głowience wykonano czwarty etap 
oświetlenia ulicznego, w ramach którego 
zamontowano 6 słupów oświetleniowych. 
W Niżnej Łące, przy ul. Murowaniec, wy-
konano drugi etap oświetlenia ulicznego, 
tj. zainstalowano 4 lampy oświetleniowe. 
W Widaczu wykonano pierwszy etap, tj. 
postawiono szafę oświetleniową i za-
montowano 5 słupów oświetleniowych. 
W Zalesiu, w kierunku DK19, zamonto-
wano szafę oświetleniową i  jedną lampę. 
W Zalesiu na terenie wsi, w etapie czwar-
tym, zamontowano 3 słupy oświetlenio-
we i zakończono budowę. 

Inwestycje realizowane były w ra-
mach funduszy sołeckich. 

Kamil Szczepek

Gmina Miejsce Piastowe otrzyma 1,6 
miliona złotych w ramach Funduszu 
Inwestycji Samorządowych. Środki po-
mocowe dla gmin i miast w całym kraju 
mają być formą tarczy osłonowej przed 
efektami pandemii koronawirusa.   

UG
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Kolejny most w powiecie krośnieńskim oddany 
do użytku przed terminem 
Dobiegł końca remont mostu w Rogach, w ciągu drogi powiatowej Krosno – Rogi – Iwonicz. 
Inwestycja została zrealizowana cztery miesiące przed planowanym terminem.

Odbiór techniczny odbył się 4 czerwca 
2020 r. W spotkaniu uczestniczyli m.in. 
starosta krośnieński Jan Pelczar, wice-
starosta Andrzej Guzik, dyrektor – eta-
towy członek Zarządu Powiatu Monika 
Subik, radny Powiatu  Tomasz Sieniaw-
ski, wójt Gminy Miejsce Piastowe Doro-
ta Chilik, zastępca wójta Magdalena Hec
-Mrozek, przewodniczący Rady Gminy 
Wiesław Habrat, wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Janusz Lenik, inspektor 
nadzoru Henryk Kalisz i przedstawiciel 
wykonawcy, którym był Rejon Budowy 
Dróg i Mostów w Krośnie.

– Most w Rogach wymagał pilnego re-
montu, był w złym stanie technicznym, 
stwarzał zagrożenie dla uczestników ruchu, 
zarówno pieszych, jak i zmotoryzowanych, 
ponieważ był wąski i nie było na nim chod-
nika. Dzięki środkom z rządowego progra-
mu Funduszu Dróg Samorządowych udało 
się zrealizować inwestycję. Jest to niezwy-
kle ważny ciąg komunikacyjny, łączy dro-
gę krajową DK 19 z drogą krajową DK 28. 
Ponadto stanowi dojazd do uzdrowisk Iwo-
nicz-Zdrój i Rymanów-Zdrój – powiedział 
starosta Jan Pelczar

Zakres inwestycji obejmował m.in. 
remont płyty pomostu, remont pod-
pór, konstrukcji nośnej, chodnika oraz 
nawierzchni bitumicznej na moście 
i w obrębie dojazdów. Długość całkowita 
wynosi 23,72 m, szerokość 9,99 m, sze-
rokość jezdni to 2×2,75 m, natomiast 
szerokość chodnika 1,5 m. Nośność 
mostu została zwiększona do 40 ton. 
Poszerzona została również jezdnia do 
6 m i chodnik do szerokości 2 m.

Po symbolicznym przecięciu wstęgi 
i poświęceniu mostu przez księdza pro-
boszcza Marka Siedleckiego z parafii 
Rogi przyszedł czas na podsumowanie 
inwestycji. Słowa podziękowania prze-
kazał starosta Jan Pelczar, zarówno 
wykonawcy za szybkie zrealizowanie 
zadania, jak i osobom zaangażowanym 
w to przedsięwzięcie. Z kolei wicestaro-
sta Andrzej Guzik podziękował przed-
stawicielom  Gminy Miejsce Piastowe 
za wsparcie finansowe, zwracając uwa-
gę, że w gminie jest jeszcze wiele pilnych 
inwestycji do zrealizowania.

Wartość całkowita inwestycji wynio-
sła 1 310 878 zł, z tego 100 tys. zł prze-
kazała Gmina  Miejsce Piastowe.

www.powiatkrosno.pl

W Łężanach powstaje klub seniora
22 maja br. w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe wójt Dorota Chilik podpisała umowę na wy-
konanie zadania „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części Domu Ludowego 
w Łężanach z przeznaczeniem na Klub Seniora”.

Prace przy utworzeniu po-
mieszczeń dla seniorów 
wykonuje Firma Handlo-
wo-Usługowo-Remontowo
-Budowlana Rafał Kołodziej 
z siedzibą w Gliniku Cha-
rzewskim. Zakończenie prac 
zaplanowano na 30 wrze-
śnia br. Koszt przebudo-
wy pomieszczeń wyniesie 
173 836,69 złotych.

Gmina Miejsce Piastowe 
na utworzenie klubu dla se-
niorów otrzymała 150 tys. 
złotych dofinansowania z Mi-
nisterstwa Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej w ramach 
Programu Wieloletniego „Se-
nior” na lata 2015-2020. 

Będzie to już trzeci (po 
Głowience i Rogach) Klub 
Seniora na terenie gminy 
Miejsce Piastowe. 

UG
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Nowa droga gminna w Głowience
Nowa droga połączyła ulicę Miodową z ulicą o. Anzelma Kubita. Gmina Miejsce Piastowe na tę inwe-
stycję pozyskała ponad 240 tys. 

Jezdnia będzie miała długość 122 me-
trów i szerokość 5 metrów. Wzdłuż 
drogi wybudowano szeroki na 2 metry 
chodnik.

„Mała obwodnica” w Widaczu po przebudowie

Zakończył się remont gminnej drogi wewnętrznej, nazywanej przez mieszkańców „małą obwodnicą”.

Droga na długości 248 metrów otrzy-
mała asfaltową nawierzchnię. Szeroka 
jest na 3 metry, dodatkowo po obu stro-
nach są półmetrowe pobocza.

Umowę na wykonanie remontu dro-
gi wójt gminy Dorota Chilik podpisała 

14.07. br.  z Rejonem Budowy Dróg i Mo-
stów w Krośnie.

W ramach umowy remontowane są 
także drogi gminne wewnętrzne w Ro-
gach (ul. Długa – 140 m) i Miejscu Piasto-
wym (ul. Dworska – 148 m).

Całość inwestycji finansowana jest 
z budżetu Gminy Miejsce Piastowe i wy-
niesie 403 533,60 zł.

UG

Wykonawcą inwestycji była Firma 
Handlowo-Usługowa Grzegorz Ligęzka 
ze Strzegocic. Budowa drogi zakończyła 
się 31 sierpnia br.

Koszt inwestycji to 400 431 zł, z cze-
go 240 248 zł Gmina Miejsce Piastowe 
otrzymała z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych.

UG
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Prace porządkowe wykonano przy mogile 
Konfederatów Barskich w Rogach
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Prace Zakładu Gospodarki 
Komunalnej
Malowanie sali gimnastycznej, przygotowanie pomieszcze-
nia dla harcerzy, przycinka drzew, udrożnienie przepustów, 
utwardzenie dróg - to tylko niektóre prace wykonane w ostat-
nim czasie przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Miejscu 
Piastowym.

W poszczególnych miejscowościach pra-
cownicy Zakładu Gospodarki Komunal-
nej w Miejscu Piastowym wykonali sze-
reg prac. Były to:

–  w Głowience: przycinka drzew 
i udrożnienie przepustów przy ul. Po-
lnej, kolektorowanie rowów przy ul. 
Pogórze, prace remontowe w budynku 
szkoły podstawowej przy przygotowa-
niu gabinetu dyrektora nowo powsta-
łego żłobka, uprzątnięcie gruzu obok 
budynku gminnego przy ulicy Anzel-
ma Kubita, koszenie cmentarza chole-
rycznego, utwardzenie drogi gminnej 
łączącej ul. Miodową i ul. Anzelma 
Kubita;

–  w Łężanach: malowanie sali gim-
nastycznej w szkole podstawowej, re-
mont pomieszczenia w domu ludowym 
dla drużyny harcerskiej, udrożnienie 
przepustu do cmentarza choleryczne-
go, przycinka gałęzi przy ulicy Polnej, 
montaż drzwi w domu ludowym, ple-
wienie klombów wokół domu ludowego;

–  w Miejscu Piastowym: oczyszcze-
nie Czarnego Mostu z przylegających 
krzewów, wycinka wierzby na ulicy 
Dworskiej oraz przycinka drzew przy 
szkole, udrożnienie przepustu na 
ul. Rajsy, oczyszczenie korytek oraz 
ustawienie lustra na ul. Cmentarnej;

–  w Niżnej Łące: wycinka drzew przy 
moście na Jasiołce (teren objęty obsza-
rem Natura 2000), przygotowanie tere-
nu na zawody powiatowe w siatkówce 

– przywózka piasku oraz koszenie;
–  w Rogach: przycinka krzewów na 

ulicy ks. Henryka Domino umożliwia-
jąca bezpieczny wyjazd z ulicy Szkol-
nej, utwardzenie drogi na ul. Szkolnej, 
ul. Kościelnej, ul. Długiej, poprawa 
przepustu do śródpolnego potoczka 
(za cmentarzem) oraz przycinka gałęzi 
przy ul. Dworskiej, Kościelnej i Szkol-
nej, przygotowanie terenu pod plac za-

baw na ul. Kościelnej, prace przy mo-
gile Konfederatów Barskich, ułożenie 
schodów z jumbo na tzw. Staniszówce, 
prace przy Zagrodzie Etnograficznej 

– montaż figurki Jezusa Chrystusa oraz 
tablicy, przycinka krzewów i koszenie;

–  w Targowiskach: układanie pia-
skowca w kaplicy cmentarnej oraz 
wykonanie wentylacji, odmalowanie 
altany, płotu i ławek na tzw. Casablan-
ce, utwardzenie drogi na ul. Wiśniowej 
i ul. Łukasiewicza, przycinka gałęzi na 
ul.Dębowej i ul. Armii Krajowej, wycin-
ka drzew na ul. Suchodolskiego;

–  w Widaczu: oczyszczenie fosy przy 
ul. Kolejowej, przycinka drzew oraz 
uzupełnienie ubytków w nawierzchni 
dróg gminnych;

–  we Wrocance: równanie pobocza na 
ul. Nadrzecznej, wycinka krzewów do 
ławy, prace pielęgnacyjne przy różach, 
plewienie chwastów wokół pomnika po-
ległych mieszkańców Wrocanki, a tak-
że utwardzenie dróg gminnych, montaż 
daszków na budynku domu ludowego.

–  w Zalesiu: przycięcie gałęzi wzdłuż 
drogi gminnej oraz wycięcie samosie-
jek, malowanie wnętrza domu ludowego 
w miejscu zacieku kominowego

Aneta Dobosz, kierownik ZGK

Przygotowane pomieszczenia dla  harcerzy 
z Łężan

Przy Zagrodzie Etnograficznej w Rogach 
zamontowano tablicę, przecięto krzewy

Utwardzenie drogi gminnej – ul. Dębowej  
w Targowiskach

Udrożnenie rowu przy ul. Wspólnej  
w Łężanach



Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Miejscu 
Piastowym
7 lipca br. w Michalickim Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym gościł Mi-
nister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski. 

Spotkanie było doskonałą okazją do 
przedstawienia dorobku szkoły, a zara-
zem do rozmów o rozwoju regionu. Na 
zakończenie spotkania dyrektor MZSP 
ks. dr Leszek Przybylski wręczył mini-
strowi figurkę św. Michała Archanioła, 
życząc opieki patrona zgromadzeń mi-
chalickich. 

Tego dnia Minister Rozwoju i Rol-
nictw Wsi Jan Krzysztof Ardanowski 
przebywał z wizytą w powiecie kro-

śnieńskim. Z jego udziałem oraz posła 
Piotra Babinetza, wojewody Ewy Leniart 
i starosty krośnieńskiego Jana Pelczara 
odbyła się konferencja prasowa. Mini-
ster odwiedził także duże gospodarstwo 
rolne w Korczynie, w Lubatowej – pod 
pomnikiem Mauzoleum Poległych 
Mieszkańców podczas II wojny świato-
wej – złożył kwiaty i uczestniczył w spo-
tkaniu z rolnikami i mieszkańcami gmi-
ny Iwonicz Zdrój. 

Red. 

Setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II 
i 23. lądowania na lotnisku w Targowiskach 
18 maja minęła 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II. Papież naszą gminę odwiedził dwa 
razy: pierwszy raz w 1972 roku. Wówczas jeszcze jako kardynał Karol Wojtyła, metropolita 
krakowski, przewodniczył mszy św. w Sanktuarium „Na Górce” w Miejscu Piastowym z okazji 
50-lecia zatwierdzenia Zgromadzenia św. Michała Archanioła.

Kolejny raz przybył już jako papież, od-
bywając swoją szóstą pielgrzymkę do 
Polski. 9 czerwca 1997 roku wylądo-
wał na lotnisku w Targowiskach, gdzie 
witał go m.in. ówczesny wójt Gminy 
Miejsce Piastowe Jan Malinowski oraz 
przewodniczący Rady Gminy Jan Cyp-
carz. Papież następnie przejechał przez 
Łężany, Miejsce Piastowe, udając się do 
klasztoru ojców bernardynów w Dukli.

Kolejnego dnia – 10 czerwca – po-
nownie przejechał przez gminę, udając 
się z Dukli do Krosna, aby podczas uro-
czystej mszy świętej kanonizować Jana 
z Dukli. Zatrzymał się wówczas na kil-
kadziesiąt minut przed Sanktuarium 

„Na Górce” (dzisiaj przed schodami pro-
wadzącymi do kościoła znajduje się pa-
miątkowa tablica).

Dla mieszkańców gminy były to wy-
jątkowe chwile – panowała atmosfera 
wielkiego święta, entuzjazmu i radości. 
Tłumy ludzi z chorągiewkami, kwiata-
mi witały papieża na trasie jego prze-
jazdu. Na tzw. wapniskach rolnik Paweł 
Chrupek wykosił olbrzymi napis „WI-
TAMY”, zajmujący powierzchnię ponad 
10 ha, aby widoczny był z pokładu heli-

koptera papieskiego i podczas przejazdu 
do Miejsca Piastowego. Przy skrzyżowa-
niu, dzisiejszym rondzie w Miejscu Pia-
stowym, na schodach budynku bibliote-
ki grała gminna orkiestra.

Na pamiątkę papieskiej wizyty na 
lotnisku postawiony został pomnik, 

przy którym – w 23. rocznicę lądowa-
nia papieża na lotnisku w Targowiskach 

– wójt gminy Dorota Chilik wraz z za-
stępcą wójta Magdaleną Hec-Mrozek 
złożyły kwiaty i zapaliły znicze. 

IP
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Dofinansowania dla biblioteki
Gminna Biblioteka Publiczna w Miejscu Piastowym w ramach 
programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020” otrzy-
mała prawie 30 tys. złotych dofinansowania na zakup kompu-
terów, robotów edukacyjnych, tabletów. 

Złożony przez nas wiosek znalazł się 
wśród 106 zakwalifikowanych do dofi-
nansowania. W ramach tego programu, 
do Instytutu Książki złożone zostały 
652 wnioski, w tym 552 otrzymały po-
prawną ocenę formalną. 

Do dofinansowania zakwalifikowa-
ło się 106 bibliotek, w tym biblioteka 
z Miejsca Piastowego. Kwota, o którą 
wnioskowaliśmy, została przyznana 
w całości. Wartość zadania to 34 931 zł, 

z czego 29 672 zł zostanie dofinanso-
wane z w/w programu. Wkład własny 
biblioteki w wysokości 15% wynosi 
5 259 zł. Za otrzymane środki zakupio-
ne zostaną komputery wraz z urządze-
niami peryferyjnymi, dyski zewnętrz-
ne, iPady, tablety, roboty edukacyjne, 
czytniki kodów kreskowych i drukar-
ka. Większość urządzeń trafi do filii 
w Głowience, Rogach, Targowiskach 
i Wrocance.

Zakup nowości wydawniczych
Od wielu już lat biblioteka aplikuje do 

„Narodowego Programu Rozwoju Czy-
telnictwa” Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. W tym roku,  po 
złożeniu wniosku, który został pozy-
tywnie rozpatrzony, otrzymaliśmy 
10 tys. złotych na zakup nowości wy-
dawniczych.

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Miejscu Piastowym 

Polski e-bazarek, czyli „Cudze 
chwalicie, swoje poznajcie”
Chcesz kupić lokalne produkty bezpośrednio od rolników? 
Wejdź na platformę internetową www.polskiebazarek.pl i za-
poznaj się z umieszczonymi tam ogłoszeniami. Swoje produk-
ty oferują już osoby z gminy Miejsce Piastowe. 

– Platforma ogłoszeniowa polskiebazarek.pl 
pomaga w nawiązywaniu bezpośrednich 
kontaktów przez rolników i producentów 
żywności z konsumentami (…). Jest odpo-
wiedzią na utrudnienia występujące w do-
bie koronawirusa z tradycyjnym sposobem 
sprzedaży produktów – informuje Minister 
Rozwoju Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan 
Krzysztof Ardanowski.

Na platformie można bezpłatnie za-
mieszczać ogłoszenia o sprzedaży swo-
ich produktów, a konsument płaci do-
kładnie tyle, ile proponuje rolnik – nie 
ma marży pobieranej przez pośredników.

Swoje produkty czy usługi na e-ba-
zarku oferują już osoby z gminy Miej-
sce Piastowe. Od Stanisława Kopczaka 
z Targowisk można kupić zboże, Łu-
kasz Cypcarz, także z Targowisk, oferu-
je usługi rolnicze, Magdalena Michna 
z Rogów wystawia ikony i ręcznie ma-
lowane bombki, a KGW w Głowience 

– wyroby cukiernicze i rękodzieło.
Konsumentów zapraszamy do zapozna-
nia się z ofertą e-bazarku, a rolników do 
darmowej rejestracji swoich produktów.

Kampania promująca polski e-baza-
rek realizowana jest pod hasłem „Cudze 
chwalicie, swoje poznajcie" przez Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz 
z jednostkami doradztwa rolniczego.

UG

Wiosenna akcja 
szczepień lisów

Nowe poradnie
Informujemy, że wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom pacjentów, SPG ZOZ 
w Miejscu Piastowym uruchomił Poradnię 
Chirurgii Ogólnej w Miejscu Piastowym. 

Poradnia czynna jest w poniedziałki 
(14:00 – 18:00) i w czwartki (8:30- 12:30).

W celu rejestracji wizyt prosimy 
o kontakt telefoniczny (13 43 530 17). 
Na pierwszą wizytę u specjalisty chirur-
ga jest krótki czas oczekiwania. 

SPG ZOZ w Miejscu Piastowym od 
1 lipca uruchomił także Poradnię Kar-
diologiczną w Ośrodku Zdrowia w Łę-
żanach. Poradnia czynna jest w środy 
i czwartki w godz. 15:00 – 18:0. W celu 
rejestracji prosimy o kontakt telefonicz-
ny (13 43 533 12, 576 787 083).

SPG ZOZ w Miejscu Piastowym 

Od 28 maja do 6 czerwca br., między in-
nymi na terenie powiatu krośnieńskie-
go, prowadzona była wiosenna akcja 
szczepień przeciwko wściekliźnie wolno 
żyjących lisów.

Szczepionka przeciw wściekliźnie – 
umieszczona w brązowych kostkach za-
wierających w środku aluminiowo - pla-
stikowy pojemnik z płynną szczepionką, 
zrzucana była z samolotów na terenie la-
sów, pól, pastwisk i nieużytków rolnych 
oraz wykładana ręcznie.

18 p i a s t u n  n r  3 / 9 2

T e m a T  n u m e r u e c h a  g m i n y



Poprawa wizerunku wsi 
Wrocanka

Zmiana 
proboszcza 
w parafii 
Głowienka

Kapituła franciszkanów wybrała nowe-
go przełożonego dla parafii w Głowience, 
którym został ojciec Krzysztof Kozioł. 
Po ośmiu latach, pod koniec lipca, ojciec 
Jarosław Karaś zakończył swą posługę 
w parafii w Głowience. 

o. Jarosław Karaś o. Krzysztof Kozioł

We Wrocance realizowany jest projekt  
„Drogami Wrocanki – poprawa wizerun-
ku wsi poprzez oznakowanie ulic, dopo-
sażenie miejsca integracji i spotkań oraz 
współorganizacja imprezy plenerowej 
Rozaliada”, współfinansowany z budże-
tu Województwa Podkarpackiego w ra-
mach Podkarpackiego Programu Odno-
wy Wsi na lata 2017–2020. Na realizację 
projektu Gmina Miejsce Piastowe otrzy-
mała 10 tys. złotych dofinansowania. 
Całkowita wartość projektu wyniesie 
24 600 zł.  

Realizacja projektu przyczyni się 
do poprawy wizerunku wsi Wrocanka 
i integracji mieszkańców. W ramach 
projektu oznakowane zostaną ulice, 
ciekawe i historyczne miejsca, pojawią 
się także tablice informacyjne z opisem 
historii wsi. Zakupione zostaną namio-

ty wystawiennicze, stół i ławy do altany 
w parku Senior-Wigor. Ponadto zaku-
piono nagrody i gadżety, które rozdawa-
ne były podczas konkursów na corocz-
nej imprezie plenerowej we Wrocance 

– Rozaliada, która w tym roku odbyła 
się 4 września 2020 roku. Tegoroczna 
Rozaliada ze względu na sytuację epi-
demiologiczną wywołaną wirusem CO-
VID-19 odbyła się przy mniejszej liczbie 
uczestników i zgodnie ze standardami 
bezpieczeństwa. 

Alicja Lejtnar

Krwiobus w Głowience
7 listopada br. na placu za Domem Ludowym w Głowience 
stanie krwiobus. Akcję organizuje Klub Honorowych Dawców 
Krwi OSP Głowienka.

Klub HDK przy OSP w Głowience zało-
żony został w marcu 2018 roku. Bezpo-
średnią przyczyną jego powstania była 
pomoc chorej żonie jednego ze straża-
ków z Głowienki. – Chcieliśmy mieć swoją 
bazę krwi, bo jeśli krew zbiera się na własne 
konto, to mamy pierwszeństwo w jej otrzy-
maniu – informuje prezes klubu Marian 
Płoucha. 

Do klubu przystąpiło wówczas 
13 osób, kobiety i mężczyźni należący 
do OSP Głowienka. Wybrano zarząd, 
w skład którego weszli: Marian Płoucha 

– prezes, Krzysztof Kubit – zastępca pre-
zesa, Magdalena Kolanko – sekretarz, 
Anna Płoucha – skarbnik. 

Członkowie klubu oddają krew co 
8 tygodni, obecnie na koncie klubu jest 
już 16 litrów. Niewątpliwym rekordzi-
stą jest prezes Marian Płoucha. – Pierw-
szy raz oddałem krew, kiedy miałem 18 lat, 
ale regularnie oddaję ją od 21. roku życia 

– mówi Marian Płoucha, który niedawno, 

po oddaniu 25 litrów krwi, uhonorowany 
został odznaką Honorowy Dawca Krwi – 
Zasłużony dla Zdrowia Narodu. 

– Zapraszamy wszystkich do oddania 
krwi i wstąpienia do naszego klubu – za-
chęca prezes. I zaznacza, że nie trzeba 
być strażakiem, aby wstąpić do Klubu 
HDK OSP Głowienka. Jednorazowo od 
osoby ważącej co najmniej 50 kg lub wię-
cej można pobrać 400–450 ml krwi.

IP

Marian Płoucha
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Pożegnanie kierownika SCUW
Jan Frankiewicz, kierownik Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Miejscu Piastowym, 
po 22 latach pracy odszedł na emeryturę.

28 sierpnia br. w sali narad 
Urzędu Gminy Miejsce Pia-
stowe odbyło się pożegna-
nie Jana Frankiewicza, kie-
rownika Samorządowego 
Centrum Usług Wspólnych 
w Miejscu Piastowym, które 
zajmuje się obsługą finanso-
wo-księgową jednostek orga-
nizacyjnych Gminy Miejsce 
Piastowe, czyli szkół, żłob-
ków, Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i „Senior-Wigor” 
we Wrocance.

– Spotykamy się, aby po-
dziękować za 22 lata pracy. Pa-
miętam, kiedy pan Janek przy-

szedł do pracy w 1998 roku, ja 
też wtedy przyszłam do pracy 
do Urzędu Gminy i była to moja 
pierwsza praca – wspominała 
wójt gminy Dorota Chilik. – 
22 lata to piękny szmat czasu. 
Teraz przyjdzie czas na realiza-
cję marzeń na emeryturze.

Wspólne lata pracy wspo-
mniał także sekretarz gmi-
ny Krzysztof Mercik: – Pra-
cowaliśmy razem przez 22 
lata i przez te wszystkie lata 
współpraca układała się dobrze. 
Mam nadzieję, że będziesz nas 
dobrze wspominał – powie-
dział Krzysztof Mercik. – Ale 

smucimy się, że tracimy takie-
go pracownika, który był duszą 
każdej wycieczki i integracyjne-
go wyjazdu.

Jan Frankiewicz pracę 
rozpoczął w 1998 roku jako 
dyrektor Ośrodka Admini-
stracji Szkolnej, który pier-
wotnie swoją siedzibę miał 
w budynku Urzędu Gminy 
przy ul. Dworskiej. Jednostka 
ta, zwiększając zakres dzia-
łalności w 2016 roku, została 
przekształcona w Samorzą-
dowe Centrum Usług Wspól-
nych w Miejscu Piastowym 
i kolejno, pod koniec w 2018 

roku, przeniesiona do Urzędu 
Gminy przy ul. Dukielskiej.

– Dziękuję za te wspaniałe 
ponad 20 lat. Chciałbym wam 
powiedzieć jedno: żebyście się 
nawzajem szanowali, pomagali 
sobie i po prostu się lubili – po-
wiedział na koniec Jan Fran-
kiewicz, którego pożegnały: 
władze gminy, pracownicy 
Urzędu Gminy i Samorządo-
wego Centrum Usług Wspól-
nych w Miejscu Piastowym.

Obowiązki kierownika 
SCUW pełni obecnie Grze-
gorz Meier.

Tekst i fot. IP

Wspólne ćwiczenia strażaków i wojska
4 lipca na placu przed re-
mizą Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Miejscu Piasto-
wym komendant gminny 
ZOG ZOSP RP dh Krzysz-
tof Węgrzyn przywitał żoł-
nierzy 35 Batalionu Lekkiej 
Piechoty Obrony Terytorial-
nej Sanok oraz gospodarza 
Gminy Miejsce Piastowe 

– wójta Dorotę Chilik, sekre-
tarz ZOG ZOSP RP w Miej-
scu Piastowym dh Bernar-
dę Binkowicz oraz dowódcę 
35. Batalionu Lekkiej Pie-
choty Obrony Terytorialnej 
Sanok. 

Po odpowiedniej komen-
dzie strażacy wraz z wojskiem 
i z władzami gminy udali się 
na miejsce ćwiczeń, na ulicę 
Jaćmierz (miejsce dawnego 
kółka rolniczego).

Ćwiczenia miały na celu 
pogłębienie współpracy po-
między OSP a WOT w zakre-
sie działań kryzysowych.

Koordynacja zadań stra-
żaków i żołnierzy w przyszło-
ści zapewni jeszcze bardziej 
profesjonalne działania pod-
czas akcji związanych z usu-
waniem skutków nawałnic.

facebook/OSP Miejsce 
Piastowe
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Sprzątam, nie śmiecę

27 czerwca odbyła się kolejna edycja ak-
cji zainicjowana przez jednostkę OSP 
we Wrocance pod nazwą "Sprzątam, nie 
śmiecę". Dopisała nam słoneczna pogo-
da, która przyciągnęła sporą grupę dzie-
ci i młodzieży. Na nich zawsze możemy 
liczyć. Mamy nadzieję, że w kolejnych 

takich akcjach nasza młodzież zabierze 
ze sobą rodziców. Dla dzieci i młodzieży 
za zaangażowanie w akcję przygotowali-
śmy dyplomy i słodkie upominki. 

Facebook/OSP Wrocanka

Wakacje w bibliotece w dobie pandemii
Od wielu lat, przez dwa tygodnie wakacji – jeden tydzień lipcowy i jeden tydzień sierpnia, biblio-
teka w Miejscu Piastowym zamieniała się w miejsce gwarne, pełne śmiechu, zabaw, rozbawio-
nych i wesołych głosów. To tu, w otoczeniu książek, uczestnicy organizowanych przez nas zajęć 
poznawali tajemnice literatury i poprzez zabawę uczyli się współpracy i zdrowej rywalizacji.

Wehikuł Czasu to spotkania typowo li-
terackie. Gimnastyka Mózgu – jak sama 
nazwa wskazuje – to zajęcia pobudzające 
do myślenia, rozwijające szare komórki. 
Tu także wykorzystywaliśmy tematycz-
ne publikacje. Podczas spotkań doskona-
liliśmy zdolności manualne, plastyczne 
i intelektualne. Wszystko to w oparciu 
o książki dostępne w bibliotece.

Wakacyjny kwadrans z książką
Obecne wakacje, z uwagi na zaistniałą 
sytuację, wyglądały całkiem inaczej. Nie 
było możliwości wspólnej zabawy w bi-
bliotece, a nasze działania przeniosły 
się w wirtualny świat. W każdy waka-
cyjny poniedziałek udostępnialiśmy na 
naszej facebookowej stronie Gminna 
Biblioteka Publiczna w Miejscu Piasto-
wym oraz w grupie Czytelnicy i Sympa-
tycy GBP Miejsce Piastowe opracowane 
i nagrane przez nas filmiki promujące 
literaturę. Do każdego z nich przygoto-
waliśmy instrukcję, krok po kroku, do 
prac plastycznych związanych z przed-
stawianym tekstem. Każdy z was może 
w domu wykonać proponowane przez 
nas prace i do końca września przesyłać 
zdjęcia na adres bibliotekamp@poczta.
onet.pl. Osoby, które wykażą się naj-
większym zaangażowaniem, otrzymają 
nagrody książkowe. Wszystkie propozy-
cje można obejrzeć po zalogowaniu na 
fb pod #wakacyjnykwadranszksiążką. 
Można je również pojedynczo odszukać 
bez logowania na stronie fb biblioteki 
lub naszej stronie internetowej http://
gbpmiejscepiastowe.pl/. To dobra zaba-
wa dla całej rodziny.

Quizy, czyli pobaw się w odkrywcę
W każdy wakacyjny piątek zapraszali-
śmy natomiast do rozwiązywania opra-
cowanych przez nas quizów. Przejście 
całego cyklu pozwoli otrzymać odpo-
wiedź na przygotowaną zagadkę. Roz-
wiązanie można przesłać na nasz adres 
mailowy. Wśród osób, które do końca 
września 2020 r. nadeślą prawidłowe 
odpowiedzi, rozlosujemy nagrody książ-

kowe. Quizy są tak skonstruowane, że 
oprócz końcowego konkursowego hasła, 
do którego w prosty sposób można do-
trzeć, mają też ciekawe walory poznaw-
cze. Quizy zostały przez nas wykonane 
w aplikacji Genial.ly i przez cały czas są 
dostępne w sieci. Bazę do ich konstruk-
cji stanowi literatura, a dotyczą różnych 
dziedzin wiedzy. Bawiąc się w odkryw-
cę, można poznać wiele ciekawostek: 
o patronie gminy Miejsce Piastowe, 
o bitwie pod Grunwaldem, o patronach 
roku 2020, o Miejscu Piastowym, a tak-
że sprawdzić swoją znajomość grzybów 
oraz polskich przysłów i powiedzeń.

W formie quizu została też przygo-
towana przez nas trzecia edycja gry te-
renowej LIGRA, która daje możliwość 
poznania wielu walorów i zakątków 
naszej miejscowości. Dwa quizy są po-
święcone historii Miejsca Piastowego, 

poznawanej poprzez lekturę starej pra-
sy. Udostępniliśmy w nich również kil-
ka linków do naszego katalogu online, 
który można przeglądać na platformie 
https://szukamksiążki.pl/SkNewWeb/
bstart/235. Chcemy też zachęcić czy-
telników do korzystania z zasobów bi-
bliotek cyfrowych, które są szczególnie 
cenne w przypadku, gdy trzeba pozostać 
w domu.

Wakacyjne quizy zgromadzone zo-
stały pod #bibliotecznagimnastykamó-
zgu. Linki do nich dostępne są również 
na naszej stronie internetowej. Kiedy 
już uda się wam prawidłowo rozwiązać 
wszystkie quizy, poznacie rok utworze-
nia miejsteckiej biblioteki oraz dowiecie 
się, jaka liczba książek oczekuje w niej 
na czytelników. Zachęcamy do wspólnej, 
rodzinnej zabawy. Przystępując do niej, 
na pewno nie pożałujecie.

GBP w Miejscu Piastowym
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Uczniowie i nauczyciele wyróżnieni
W Domu Ludowym w Rogach (25.06) odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów i nagród dla wy-
różniających się uczniów i nauczycieli oraz najlepszej szkoły z terenu gminy Miejsce Piastowe.

Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie 
nauki i kultury na koniec roku szkolne-
go 2019/2020 wyróżniono 21 uczniów, 
8 nauczycieli oraz 18. Drużynę Harcer-
ską im. Stefana Czarnieckiego z Łężan.

Komisja Konkursowa obradowała 
22 czerwca br. w składzie: wójt Dorota 
Chilik – przewodnicząca komisji, za-
stępca wójta Magdalena Hec-Mrozek, 
przewodniczący Rady Gminy Wiesław 
Habrat oraz przewodnicząca Komisji 
Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatel-
skich Rady Gminy Miejsce Piastowe 
Iwona Pytel.

Nagrodzeni w poszczególnych szko-
łach podstawowych:

–  w Miejscu Piastowym: 4 uczniów;
–  w Głowience: 3 uczniów, 4 nauczy-

cieli;
–  w Łężanach: drużyna harcerska, 

1 nauczyciel;
–  w Rogach: 2 uczniów, 2 nauczycieli;
–  w Targowiskach: 5 uczniów;
–  we Wrocance: 5 uczniów, 1 nauczy-

ciel;
–  w Zalesiu: 2 uczniów.
Najwyższe gminne odznaczenie, Me-

dal Markiewiczowski, otrzymał – po raz 
drugi – Filip Jurczyk, absolwent Szkoły 

Podstawowej im. Benedykta Wierdaka 
w Głowience. Po raz drugi z rzędu do 
Szkoły Podstawowej im. Benedykta Wier-
daka w Głowience, jako najlepszej szkoły 
z terenu gminy, trafił Puchar Przechodni 
Wójta Gminy Miejsce Piastowe.

Nagrody uczniom i nauczycielom 
wręczali: wójt Dorota Chilik, zastęp-
ca wójta Magdalena Hec-Mrozek oraz 
przewodniczący Rady Gminy Wiesław 
Habrat. Na koniec uroczystości dyrekto-
rzy szkół, w imieniu grona pedagogicz-
nego, wręczyli władzom gminy wiązan-
ki kwiatów. Wszystkim wyróżnionym 
serdecznie gratulujemy.

WYRÓŻNIENI UCZNOWIE
ze Szkoły Podstawowej im Tytusa 
Trzecieskiego w Miejscu Piastowym

–  Julia Sechman – I miejsce w elimina-
cjach wojewódzkich plebiscytu „Pokaż 
talent”, zorganizowanego przez gazetę 
codzienną „Nowiny” – otrzymała na-
grodę dodatkową, ufundowaną przez 
przewodniczącego Sejmiku Woje-
wództwa Podkarpackiego; III miejsce 
w XXIX Konkursie Kolęd i Pastorałek 
Pogranicza zorganizowanym przez 
RCKP w Krośnie,

–  Magdalena Drozd – tytuł finalisty 
w etapie wojewódzkim Konkursu Bi-
blijnego zorganizowanego w Archi-
diecezji Przemyskiej w roku szkolnym 
2019/2020 „Eucharystia daje życie”; 
najwyższe wyniki w nauce – średnia 
ocen na świadectwie 6,0 oraz wzoro-
we zachowanie,

–  Jakub Stec – tytuł finalisty w etapie 
wojewódzkim Konkursu Biblijnego 
zorganizowanego w Archidiecezji Prze-
myskiej w roku szkolnym 2019/2020 

„Eucharystia daje życie”; najwyższe wy-
niki w nauce – średnia ocen na świa-
dectwie 6,0 oraz wzorowe zachowanie,

–  Weronika Czub, absolwent szkoły 
podstawowej – średnia ocen na świa-
dectwie ukończenia szkoły 5,56 i wzo-
rowe zachowanie,

ze Szkoły Podstawowej im. Benedyk-
ta Wierdaka w Głowience

–  Dawid Delimat, absolwent szkoły 
podstawowej – laureat konkursu ku-
ratoryjnego z geografii, finalista kon-
kursu kuratoryjnego z języka polskiego, 
II miejsce w VII Wojewódzkim Konkur-
sie Języka Niemieckiego im. Jacoba 
i Wilhelma Grimmów oraz wyróżnie-
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nia w Międzynarodowym Konkursie 
„Kangur Matematyczny”; średnia ocen 
5,7 i zachowanie wzorowe,

–  Jakub Jurasz – finalista konkursu 
kuratoryjnego z geografii, III miejsce 
w Wojewódzkim Konkursie Krajo-
znawczo-Turystycznym oraz II miejsce 
w Wojewódzkim Konkursie Multime-
dialnym ,,Moja mała Ojczyzna”,

ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza 
Kościuszki w Łężanach

–  18 Drużyna Harcerska im. S. Czar-
nieckiego w Łężanach – I miejsce 
w Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji 
Ekologicznej „Florek”. Drużyna w roku 
szkolnym 2019/20 uczestniczyła w ca-
łorocznym ogólnopolskim konkursie 
ekologicznym, zorganizowanym przez 
Hufiec ZHP Ziemi Sanockiej, pod nazwą 
Harcerska Ogólnopolska Akcja Ekolo-
giczna „Florek”. W konkursie druży-
na musiała wykonać 5 obszernych za-
dań według wytycznych organizatora, 
dokładając do tego własne pomysły. 
Z każdego z nich musiał być sporzą-
dzony i przesłany szczegółowy meldu-
nek w postaci fotoreportażu z opisem 
wszystkich działań harcerzy,

ze Szkoły Podstawowej im. Kazimie-
rza Wielkiego w Rogach

–  Natalia Kucharska – III miejsce w VII 
Wojewódzkim Konkursie Języka Nie-
mieckiego im. Jacoba i Wilhelma 
Grimmów w kategorii klas siódmych,

–  Mateusz Domaradzki – laureat 
Konkursu Biblijnego „Eucharystia 
daje życie” organizowanego przez 
Archidiecezję Przemyską; I miejsce 
w Powiatowym Konkursie „Sylwetka 
noblistki – Olgi Tokarczuk”; średnia 
ocen 5,73 i wzorowa ocena z zacho-
wania,

ze Szkoły Podstawowej im. św. Jana 
Kantego w Targowiskach

–  Oleksandr Małomużew – 25 miej-
sce w województwie w Ogólnopol-
skim Konkursie Matematycznym Al-
fik 2019; tytuł laureata za zajęcie 13. 
miejsca na poziomie 3 w Ogólnopol-
skiej Olimpiadzie Zadań Logicznych; 
tytuł laureata w XIX Ogólnopolskim 
Konkursie Arsenał Pamięci,

–  Antoni Charzewski – 35. miejsce 
w województwie w Ogólnopolskim 
Konkursie Matematycznym Alfik 
2019; tytuł laureata za zajęcie 15. miej-

sca na poziomie 2 w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Zadań Logicznych,

–  Adrianna Walaszczyk – tytuł laure-
ata w XIX Ogólnopolskim Konkursie 
Arsenał Pamięci,

–  Katarzyna Winiarska, absolwentka 
szkoły podstawowej – średnia ocen 
5,67, zachowanie wzorowe,

–  Karolina Siucia, absolwentka szko-
ły podstawowej – tytuł laureata 
w XIX Ogólnopolskim Konkursie Ar-
senał Pamięci; średnia ocen 5,06, za-
chowanie wzorowe,

ze Szkoły Podstawowej im. Stanisła-
wy Grelli we Wrocance

–  Julia Kuliga, absolwentka szkoły 
podstawowej – laureatka konkursu 
przedmiotowego z języka polskiego 
organizowanego przez Podkarpac-
kiego Kuratora Oświaty, II miejsce 
w konkursie kuratoryjnym „Życie 
w ogrodzie”, udział w Ogólnopolskim 
Konkursie Literackim „Dbamy o war-
tość pieniądza”, organizowanym przez 
NBP oraz aktywny udział w Szkolnym 
Kole Wolontariatu; reprezentowanie 
szkoły w licznych zawodach sporto-
wych; wzorowe zachowanie i świadec-

Nagrodzeni uczniowie
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twa z wyróżnieniem przez cały okres 
szkoły podstawowej, średnia ocen 5,45,

–  Filip Jakubowicz, absolwent szkoły 
podstawowej – I miejsce w wojewódz-
kim konkursie literackim „Architek-
tura w literaturze”, wpisanym na listę 
konkursów kuratoryjnych; V miejsce 
w regionalnej olimpiadzie „Wiedzy 
o Janie Pawle II” (przejście do eta-
pu diecezjalnego); aktywny udział 
w Szkolnym Kole Wolontariatu; re-
prezentowanie szkoły w licznych za-
wodach sportowych; wzorowe zacho-
wanie i świadectwa z wyróżnieniem 
przez cały okres szkoły podstawowej, 
średnia ocen 5,11,

–  Kacper Gleń, absolwent szkoły pod-
stawowej – I miejsce w Powiatowym 
Konkursie Literackim „Żyliśmy tu ra-
zem. Śladami podkarpackich Żydów”, 
organizowanym przez PCEN w Rze-
szowie – oddział w Krośnie i Miasto 
Krosno w ramach XII Międzynaro-
dowego Dnia Pamięci o Ofiarach Ho-
locaustu na Podkarpaciu; publikacja 
pracy ucznia w okolicznościowej bro-
szurze; udział „XXX Ogólnopolskim 
Konkursie im. Jana Parandowskiego 
na opowiadania o tematyce olimpij-

skiej” pod honorowym patronatem 
Ministerstwa Edukacji Narodowej; 
aktywny udział w Szkolnym Kole 
Wolontariatu; reprezentowanie szko-
ły w licznych zawodach sportowych; 
wzorowe zachowanie i świadectwa 
z wyróżnieniem przez cały okres 
szkoły podstawowej, średnia ocen 5,5,

–  Kamil Kucia, absolwent szkoły pod-
stawowej – aktywny udział w Szkol-
nym Kole Wolontariatu; reprezento-
wanie szkoły w licznych zawodach 
sportowych oraz w konkursach wie-
dzy; wzorowe zachowanie i świadec-
twa z wyróżnieniem przez cały okres 
szkoły podstawowej, średnia ocen 5,4,

–  Patryk Zielański – laureat Ogól-
nopolskiego Konkursu Plastyczne-
go „Świat oczami młodych” do hasła 

„Przywróćmy tradycyjne sady”; nagro-
da rzeczowa i wydanie pracy plastycz-
nej w formie znaczków pocztowych 
w nakładzie 100 000 sztuk,

ze Szkoły Podstawowej im. Józefa 
Piłsudskiego w Zalesiu

–  Zuzanna Kmonk, absolwentka szkoły 
podstawowej – średnia ocen 5,44, wzo-
rowa ocena z zachowania,

–  Kamila Najbar, absolwentka szko-
ły podstawowej – średnia ocen: 5,44, 
wzorowa ocena z zachowania.

WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE
ze Szkoły Podstawowej im. Benedyk-
ta Wierdaka w Głowience

–  Barbara Pojnar – opiekunka laureata 
konkursu kuratoryjnego z matematy-
ki, opiekunka uczniów wyróżnionych 
w Międzynarodowym Konkursie 

„Kangur Matematyczny”,
–  Iwona Topolska – opiekunka laure-

atów i finalisty konkursu kuratoryjne-
go z geografii,

–  Łukasz Litwin – opiekun laureata 
konkursu kuratoryjnego z fizyki,

–  Marzena Zajdel – opiekunka finali-
sty konkursu kuratoryjnego z języka 
polskiego,

ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza 
Kościuszki w Łężanach

–  Dorota Jurczak – przygotowała harce-
rzy do udziału w Ogólnopolskiej Akcji 
Ekologicznej „Florek”, w której druży-
na zajęła I miejsce,

Puchar Przechodni z rąk wójt Doroty Chilik odebrała Małgorzata Walczyk, zastępca dyrektora SP w Głowience
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ze Szkoły Podstawowej im. Kazimie-
rza Wielkiego w Rogach

–  Agata Prajzner – nauczycielka języka 
niemieckiego, przygotowała uczennicę 
Natalię Kucharską do VII Wojewódz-
kiego Konkursu Języka Niemieckiego 
im. Jacoba i Wilhelma Grimmów w ka-
tegorii klas siódmych,

–  ks. Mariusz Mul – nauczyciel religii, 
przygotował ucznia Mateusza Doma-
radzkiego do Konkursu Biblijnego „Eu-
charystia daje życie”,

ze Szkoły Podstawowej im. Stanisła-
wy Grelli we Wrocance

–  Małgorzata Baran:
•  przygotowanie uczniów do w/w kon-

kursów,
•  pełnienie funkcji doradcy meto-

dycznego – przeprowadzenie lekcji 
otwartych dla nauczycieli z powia-
tów brzozowskiego, krośnieńskiego 
i miasta Krosna,

•  przeprowadzenie 41 lekcji języka 
polskiego dla klasy V w ramach pro-
jektu „Szkoła z TVP”,

•  opieka nad Samorządem Uczniow-
skim i działanie w ramach wolonta-
riatu – zbiórka środków pieniężnych 
dla Fundacji Podkarpackiego Hospi-
cjum dla Dzieci w Rzeszowie,

•  certyfikat za uczestnictwo uczniów 
w ramach projektu „Jak zrealizować 
projekt”, prowadzonego przez Fun-
dację „Uniwersytet Dzieci”,

•  realizowanie projektu „Tradycyjny 
sad”, opieka nad sadem szkolnym,

•  udział w ogólnopolskim projekcie, 
realizowanym przez Fundację Za-
kłady Kórnicki,

•  aktywizacja młodzieży szkolnej 
w obszarze ochrony środowiska 
i rozwoju postaw proekologicznych 
w duchu encykliki Laudato Si, 

•  prowadzenie z uczniami bloga www.
naszajasiołka.blogspot.com,

•  podjęcie działań w ramach ochrony 
środowiska nad Jasiołką, wydanie 
z uczniami publikacji dla najmłod-
szych „Ślady św. Franciszka w dorze-
czu Jasiołki”,

•  współpraca z parafią we Wrocance, 
•  propagowanie kultu św. Rozalii po-

przez współtworzenie audycji te-
lewizyjnej, emitowanej przez TVP 
3 Rzeszów: „Od powietrza, głodu, 
ognia i wojny…”

MEDA L M A R K IEW IC ZOWSK I 
otrzymał FILIP JURCZYK, absol-
went Szkoły Podstawowej im. Be-
nedykta Wierdaka w Głowience
Osiągnięcia:

–  laureat konkursów kuratoryjnych z ma-
tematyki, fizyki, geografii,

–  finalista religijnej XX Olimpiady Wie-
dzy o Wielkich Polakach (obszar Archi-
diecezji Przemyskiej),

–  II miejsce w VII Wojewódzkim Kon-
kursie Języka Niemieckiego im. Jacoba 
i Wilhelma Grimmów,

–  wyróżnienie w Międzynarodowym 
Konkursie „Kangur Matematyczny”,

–  II miejsce w Wojewódzkim Konkursie 
Krajoznawczo-Turystycznym,

– średnia ocen 5,8, zachowanie wzorowe.

PUCHAR PRZECHODNI WÓJTA 
GMINY MIEJSCE PIASTOWE dla 
najlepszej szkoły w gminie otrzy-
mała Szkoła Podstawowa im. Bene-
dykta Wierdaka w Głowience
Główne sukcesy szkoły to uzyska-
nie przez uczniów wysokich wyników 
w konkursach kuratoryjnych, wojewódz-
kich i międzynarodowych:

–  laureat konkursów kuratoryjnych z ma-
tematyki, fizyki, geografii,

–  finalista religijnej XX Olimpiady Wie-
dzy o Wielkich Polakach (obszar Archi-
diecezji Przemyskiej),

–  II miejsce w VII Wojewódzkim Kon-
kursie Języka Niemieckiego im. Jacoba 
i Wilhelma Grimmów,

–  wyróżnienie w Międzynarodowym 
Konkursie „Kangur Matematyczny”,

Medal Markiewiczowski otrzymał Filip 
Jurczyk, absolwent SP w Głowience

–  II miejsce w Wojewódzkim Konkursie 
Krajoznawczo-Turystycznym,

–  finalista konkursu kuratoryjnego z ję-
zyka polskiego,

–  II miejsce w VII Wojewódzkim Kon-
kursie Języka Niemieckiego im. Jacoba 
i Wilhelma Grimmów,

–  wyróżnienie w Międzynarodowym 
Konkursie „Kangur Matematyczny”,

–  finalista konkursu kuratoryjnego z geo-
grafii,

–  III miejsce w Wojewódzkim Konkursie 
Krajoznawczo-Turystycznym,

–  II miejsce w Wojewódzkim Konkursie 
Multimedialnym „Moja mała Ojczyzna”.

UG, fot. IP

Kamili Najbar gratulacje składa Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Habrat
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Pumptrack w Miejscu 
Piastowym hucznie 
otwarty
W niedzielę, 7 czerwca br., odbyło się uroczyste otwarcie 
pumptracka w Miejscu Piastowym. Można było poszaleć na 
torze i uczyć się jazdy pod okiem profesjonalistów. 

Pogoda tego dnia dopisała, na otwarcie 
pumptracka przyjechało więc wielu mi-
łośników jazdy na rowerze i deskorol-
kach. W najbliżej okolicy to pierwszy 
tego typu tor. 

Symboliczną wstęgę przecięli: wójt 
Gminy Miejsce Piastowe Dorota Chi-
lik, Łukasz Rawicki z firmy VeloProjekt 
wraz z rowerzystami.

Jedną z niedzielnych atrakcji była 
nauka jazdy na pumptracku pod okiem 
przedstawicieli firmy VeloProjekt: Fili-
pa i Łukasza Rawickich, którzy najpierw 
wyjaśniali zasady jazdy na torze, a po-
tem udzielali jeżdżącym cennych wska-
zówek. Można było także podziwiać po-
kaz profesjonalnej jazdy w wykonaniu 
Filipa Rawickiego, jednego z czołowych 
polskich zawodników – wicemistrza 
Polski w dunhilu.

Pumptrack w Miejscu Piastowym po-
wstał w pobliżu stadionu piłkarskiego 

„Piastovii”. Asfaltowy tor ma długość 120 
metrów. Został zaprojektowany w taki 
sposób, że dobrze będą czuli się na nim 
tak profesjonaliści, jak i amatorzy. Budo-
wała go firma VeleProjekt z Białegostoku. 
Obok toru powstała ławka multimedial-
na z gniazdami USB, miejsce do parkowa-
nia rowerów. Wokół toru posadzono też 
drzewa i krzewy.

Inwestycja kosztowała 247 476 zło-
tych, z czego 165 438 zł Gmina Miejsce 
Piastowe na zadanie „Mała architektura 
w miejscu publicznym – rowerowy plac 
zabaw i strefa relaksu (pumptrack)” po-
zyskała z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014 – 2020.

O inwestycji pisaliśmy także w ostat-
nim numerze „Piastuna” (nr 2/2020).

Tekst i fot. IP
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Bajka o żubrze
W ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta 
dzieciom” wójt gminy Dorota Chilik (03.06) czy-
tała bajkę pt. „Żubrzyk Pompik. Wyprawy. Dziar-
skie puszczyki”, autorstwa Tomasza Samojlika. 
Wydarzenie transmitowane było przez internet, 
dzięki czemu wszystkie dzieci mogły posłuchać 
o przygodach małego żubra. 

Po wysłuchaniu opowieści 
maluchy z gminnych żłob-
ków w Łężanach i Miejscu 
Piastowym wzięły udział 
w zajęciach dydaktycznych, 
nawiązujących do tematyki 
czytanego utworu. Z dużym 
zaangażowaniem tropiły śla-
dy żubra oraz wypatrywały 
go przez lornetkę. Wykona-

Światło w pomieszczeniu

ły również prace plastyczne, 
wyklejając futro żubra papie-
rowymi kulkami lub odbija-
jąc pieczątki za pomocą wa-
cików kosmetycznych.

Była to już XIX edycja 
ogólnopolskiej akcji „Cała 
Polska czyta dzieciom”; 
w tym roku pod hasłem: 
zwierzęta.

UG, fot. IP

Jagoda Kochan, uczennica Szkoły Podstawowej w Rogach, za 
pracę pt. „Światło w pomieszczeniu”, w swojej kategorii wieko-
wej, zdobyła pierwsze miejsce (ex aequo z Zuzanną Błaż ze SP 
we Wróbliku Szlacheckim) w XIII edycji konkursu plastyczne-
go „Co wiemy o ropie naftowej”. Konkurs zorganizowało Mu-
zeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łu-
kasiewicza w Bóbrce. Serdecznie gratulujemy!

Red.

Wieczór z Niepodległą, 
czyli kino plenerowe 
i spektakle teatralne
12 czerwca br. projekcją filmu „Kamienie na szaniec” w ple-
nerze rozpoczęliśmy w Zalesiu realizację projektu „Wieczór 
z Niepodległą”, w ramach którego wyświetlane były filmy 

„pod chmurką” oraz przedstawiane spektakle teatralne. 

Przez całe lato na terenie gminy 
Miejsce Piastowe odbywały się 
projekcje kina plenerowego. I tak 
w Zalesiu wyświetlony został film 

„Kamienie na szaniec”, w Targowi-
skach przy domu ludowym – „Ge-
nerał Nil”, w Łężanach, na sta-
dionie przy ul. Nawsie – „Bitwa 
o Anglię”, w Widaczu, przy domu 
ludowym – „Katyń ostatni świa-
dek”, we Wrocance, przy domu 
ludowym – „Miasto 44”, w Ro-
gach, przy zagrodzie etnograficz-
nej – „Historia Roja” i na zakoń-
czenie sezonu letniego, w Miejscu 
Piastowym – „Gurgacz. Kapelan 
wyklętych”. 

Pogoda i publiczność podczas 
seansów dopisała, żadna z projek-
cji z powodu deszczu nie została 
odwołana ani przeniesiona do 
sali domu ludowego, a wszelkie 
restrykcje z powodu epidemii ko-
ronawirusa zostały zachowane.

W ramach projektu „Wieczór 
z Niepodległą” mieszkańcy mieli 
także okazję zobaczyć dwa spekta-
kle tarnowskiego Teatru Nie Teraz: 
w Rogach przedstawiony został 

„Dzień gniewu”, a w Głowience 
„Ballada o Wołyniu”. Choć tema-
tyka obu spektakli nie była łatwa, 

zostały dobrze przyjęte i dostar-
czyły widzom wielu wrażeń. 

Jesienią (październik - listopad) 
zaplanowane są kolejne dwa spek-
takle, także w wykonaniu Teatru 
Nie Teraz z Tarnowa: „Nie odchodź 
mnie” oraz „Wiatr wolności” . 

Może zastanawiać, dlaczego 
w okresie letnim nie wyświetla-
liśmy filmów „łatwych, lekkich 
i przyjemnych”, ale tematyka 
filmów i spektakli teatralnych 
wynikała z tego, że na realizację 
projektu „Wieczór z Niepodległą” 
otrzymaliśmy dofinansowanie 
z ogólnopolskiego rządowego 
programu „Niepodległa”. Mamy 
jednak nadzieję, że dzięki fil-
mom i spektaklom można było 
lepiej poznać pewne wydarzenia 
czy postacie związane z historią 
naszego kraju oraz przypomnieć 
i upamiętnić szereg wydarzeń, 
które wpłynęły na kształtowanie 
się Polski Niepodległej.

Z programu "Niepodległa 2017 
- 2022" Gminny Ośrodek Kultury 
w Miejscu Piastowym otrzymał 
50 tys. złotych dofinansowania 
przy całkowitym koszcie projek-
tu 60 tys. złotych. 

IP
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Filmy o rękodziele artystycznym
Cztery 40-minutowe filmy o rękodziele artystycznym powstały w ramach projektu „Rękodzieło arty-
styczne w sieci”. Dwa pierwsze z nich już można obejrzeć w sieci. 

Filmy mają charakter instruktażowy, 
pokazują krok po kroku, jak wykonać 
ozdoby z filcu, bibułkowe kwiaty, wyci-
nanki artystyczne i sztukaterię gipso-
wą. Filmy zostaną udostępnione w sieci 
dla wszystkich zainteresowanych. Dwa 
filmy („Warsztaty ozdób z filcu” oraz 

„Warsztaty sztukaterii gipsowej”) już 
można oglądać w sieci. Należy szukać ich 
na facebooku Gminy Miejsce Piastowe 
albo Gminnego Ośrodka Kultury oraz 
na stronie gminy www.miejscepiastowe.
pl. Można je także obejrzeć na youtube. 

Projekt „Rękodzieło artystyczne 
w sieci” prowadzi Gminny Ośrodek Kul-
tury w Miejscu Piastowym, a na jego 
realizację otrzymał 14 tys. złotych do-
finansowania z Narodowego Centrum 
Kultury w ramach programu „Kultura 
w sieci”. Celem tego programu jest za-
chowanie i przekaz tradycyjnych technik 
polskiego rękodzieła, a także wsparcie 

dla twórców, którzy ze względu na trwa-
jącą pandemię nie mogą realizować swo-
jej twórczości w dotychczasowej formie.

W przyszłości powstałe w ramach 
projektu filmy stanowić będą ogólno-
dostępne archiwum multimedialne, 
zawierające zapisy audio-video warsz-

tatów rękodzieła. Umożliwi ono dostęp 
do praktycznych pokazów zanikających 
form rękodzieła, a także pozwoli poznać 
sylwetki rękodzielników, uzdolnionych 
twórców z naszego regionu. 

GOK w Miejscu Piastowym 

Nagroda dla Orkiestry Dętej Gminy Miejsce 
Piastowe
Koniec czerwca przyniósł bardzo dobre 
wieści. Orkiestra Dęta Gminy Miejsce 
Piastowe została laureatką Nagrody 
Marszałka Województwa Podkarpac-
kiego „Artystyczny Znak Podkarpa-
cia”. Dyplom oraz nagroda finansowa 
w wysokości 11 000 zł zostały wręczone 
podczas uroczystej gali w Urzędzie Mar-
szałkowskim w Rzeszowie 30 czerwca, 
gdzie w imieniu orkiestry odebrał ją ka-
pelmistrz Miłosz Markiewicz.

Wniosek o przyznanie orkiestrze 
tego wyróżnienia został sporządzony 
przez przedstawiciela zarządu orkiestry 
w kwietniu i złożony w Rzeszowie pod 
patronatem Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Miejscu Piastowym.

Jest to nagroda za całokształt dzia-
łalności w dziedzinie upowszechnia-
nia muzyki orkiestrowej. Tym samym 
doceniona została 125-letnia tradycja 
orkiestr dętych w Miejscu Piastowym, 
praca 23 dyrygentów i działalność spo-
łeczna ponad 300 osób z pasją i sercem 
do muzyki, dzięki którym orkiestra 

przez ponad wiek istnienia była w sta-
nie działać i rozwijać się. Wystąpiła 
ponad 1000 razy, koncertując w Polsce 
i za granicą, reprezentując jednocze-
śnie miejscowość, gminę, region i kraj.

Gratulujemy wszystkim wyróżnio-
nym. Bardzo cieszymy się z nagrody, 
która będzie dla nas motywacją do po-
dejmowania nowych wyzwań.

Karolina Sznajder

www.faceboook/Orkiestra Dęta Gminy Miejsce Piastowe

Fot. Samorząd Województwa Podkarpackiego

Od lewej: Miłosz Markiewicz, kapelmistrz orkiestry dętej i Stanisław Kruczek, członek Zarządu 
Województwa Podkarpackiego
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Uczą się malarstwa, pisania ikon i śpiewu
W Niżnej Łące malują obrazy, w Zalesiu, Głowience i Wrocance piszą ikony, a w Rogach będą 
uczyć się śpiewu. Bezpłatne warsztaty malarskie sztuki ludowej, pisania ikon oraz nauka śpie-
wu ludowego zorganizowane zostały w ramach projektu, na który udało się pozyskać 15 tys. 
złotych dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W za-
jęciach łącznie uczestniczy 50 osób, w różnych grupach wiekowych.

Jako pierwsze rozpoczęły się warsztaty 
malarskie, prowadzone przez znaną ar-
tystkę malarkę z Głowienki, Małgorzatę 
Twardzik-Wilk. Zajęcia dla dwunasto-
osobowej grupy odbywają się w Domu 
Ludowym w Niżnej Łące w każdy po-
niedziałek. Zakończą się wystawą prac 
w połowie września.

W Głowience, Wrocance i w Zalesiu 
rozpoczęły się również warsztaty pisa-
nia ikon. Jest to niszowa dziedzina sztu-
ki, którą chcemy ożywić i upowszechnić. 
Uczestnicy (36 osób w trzech grupach) 
nauczą się podstaw tworzenia obrazów 
sakralnych wywodzących się z kręgu kul-
tury bizantyjskiej. Warsztaty prowadzi 
specjalista w tej dziedzinie, absolwent 
Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu 
Rzeszowskiego Robert Myszkal. Odbę-
dzie się 12 dwugodzinnych spotkań, któ-
re zakończą się z końcem października.

W drugiej połowie września roz-
poczną się warsztaty śpiewu ludowego 
w Rogach. Dwunastoosobowa grupa 
uczestników będzie się spotykać przez 
12 tygodni, by pod okiem Józefy Knap 
uczyć się śpiewu ludowego i zgłębiać taj-
niki gwary ludowej naszego regionu.

Organizatorem zajęć jest GOK 
w Miejscu Piastowym, a warsztaty od-
bywają się w ramach projektu „Festiwal 
tradycji i smaków miejsteckich – ochro-
na lokalnej kultury ludowej gminy 
Miejsce Piastowe”, na który otrzyma-
no 15 tys. złotych dofinansowania ze 
środków Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Dofinansowanie 
pozyskano przy pomocy Biura Rozwoju 
Gminy Miejsce Piastowe.

GOK w Miejscu Piastowym



Czas na piosenkę
Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym był organiza-
torem konkursu wokalnego online „Czas na piosenkę”. 

W poprzednich latach, w maju, odbywał 
się Festiwal Piosenki, w tym roku nie 
mógł zostać zorganizowany ze względu 
na ograniczenia związane z epidemią 
koronawirusa. Dlatego konkurs piosen-
ki został przeniesiony do internetu. 

Na konkurs „Czas na piosenkę” nale-
żało przesłać wykonanie jednego utwo-
ru muzycznego. Nagrania były oceniane 
przez jury w składzie: Wojciech Kręża-
łek - instruktor merytoryczny GOK, 
Janusz Ciereszyński - wokalista grupy 
Groovinscy, Andrzej Trusz - instruktor 
muzyczny GOK. 

Jury po wysłuchaniu nagrań po-
stanowiło uhonorować następujących 
wykonawców w poszczególnych kate-
goriach:

Kategoria I: 
nagroda główna - Amelia Jurczak;
Kategoria II: 
nagroda główna - Julia Sechman
 wyróżnienia: Kinga Wójcik, Maja Pe-
szek, Julia Górska; 
Kategoria III: 
nagroda główna - Alicja Mercik
wyróżnienie - Joanna Mazur. 
Nagrania zostały udostępnione dla 

publiczności na kanale Youtube kon-
kursu. Nagrodę publiczności otrzyma-
ła Amelia Jurczak, której wykonanie 
piosenki pt. „Róża i jeż” na facebooku 
zdobyło najwięcej głosów publiczności 
(polubień). Nagrodzeni otrzymali drob-
ny sprzęt rtv, a nagrody ufundował GOK 
w Miejscu Piastowym. 

GOK w Miejscu Piastowym 

Amelia Jurczak

Julia Sechman

Ala Mercik
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50 wspólnych lat  
Janiny i Władysława Eibenów
9 sierpnia br. Janina i Władysław z Niżej Łąki świętowali 50. rocznicę ślubu. W intencji złotych 
jubilatów odprawiona została msza święta, a w domu ludowym na uroczystym przyjęciu zebrała 
się rodzina i znajomi. 

Mszę świętą w intencji złotych jubilatów 
w kościele filialnym w Niżnej Łące odpra-
wił ks. Stanisław Babiarz. Podczas nabo-
żeństwa małżonkowie odnowili złożone 
pół wieku temu śluby małżeńskie. 

Potem w uroczystym pochodzie, pro-
wadzonym przez jazdę konną ze stadni-
ny Magdaleny i Tomasza Kaflów z Niż-
nej Łąki, małżonkowie w otoczeniu 
gości, rodziny, przyjaciół i znajomych, 
przeszli do domu ludowego. Były życze-
nia, prezenty, tort, muzyka i wspólna 
zabawa. Na uroczystości nie zabrakło 
radnego Szymona Węgrzyna z rodziną 
oraz sołtysa Niżnej Łąki Tadeusza Pac-
ka z żoną. 

Kilka słów na początek powiedziała 
bratowa jubilatów, Helena Eiben. – Dla-
czego oni są ciągle razem? Bo nie mają wo-
bec siebie wielkich wymagań, np. Władek 
jest już szczęśliwy, kiedy żona mówi do nie-
go mężu – zdradziła Helena Eiben, żona 
nieżyjącego już Bolesława Eibena, brata 
Władysława. 

Władysław i Janina ślub wzięli 50 
lat temu, 9 sierpnia, w Kobylanach. Po 
ślubie młodzi małżonkowie zamieszkali 
w domu rodzinnym pana Władysława 
w Niżnej Łące. Z Łęk Dukielskich, skąd 
pochodziła Janina, do Niżej Łąki poje-
chali kursowym autobusem. – Wieczór 

autobus przyjechał, na ręce wziąłem żonę 
i do autobusu – opowiada pan Włady-
sław. Wesele wspominają dobrze. Było 
na dwie tury. – W sobotę było u mnie, 
w sali domu ludowego, a w niedzielę w Łę-
kach. Pożyczyłem parasol i bawiliśmy się na 
ogrodzie – wspomina jubilat. 

A jak się poznali? Na zabawie w po-
bliskich Łękach Dukielskich. Jak się 
tam dostawał? – „Kurierem na ścieżki” 

– odpowiada i wyjaśnia, że takie było 
wówczas powiedzenie, jak ktoś chodził 
na piechotę. 

– Przychodził, przyjechał raz, drugi, 
i tak już zostało – wspomina Janina. Pan 
Władysław pracował w firmach zajmu-
jących się poszukiwaniem nafty i gazu 
w Sanoku i w Krośnie, a pani Janina pra-
cowała w Wojewódzkim Związku Gmin-
nych Spółdzielni.

Dzieci się nie doczekali, dwoje poro-
niła. – Pierwszy syn żył dwadzieścia czte-
ry godziny, drugi syn poszedł w szóstym 
miesiącu, i trzeci – ledwie wyciągnęli z niej 
płód – ze ściśniętym gardłem opowiada 
ojciec dzieci. – Później się dowiedzieliśmy, 
że jedna krew była. Przedtem tak nie było, 
że od razu robili badania. 

Janina: – I jesteśmy bez dzieci. Miesz-
kają w domu rodzinnym Władysława. 
Był najmłodszym z braci. 

Władysław: – Bracia byli, to pomarli. 
Co trzy lata była śmierć w domu. W 1949 

– Romek utopił się w Jasiołce, za trzy lata, 
w 1952 roku, Stanisława rozerwał pocisk. 
A trzeci, Bolesław, w 1955 roku dostał wy-
rok śmierci. 

Trzecia śmierć, jak zły los wiszący 
nad rodziną, jednak jej nie dosięgnęła. 
Karę śmierci najpierw zamieniono na 
dożywocie, a potem na 12 lat więzienia 
(O Bolesławie Eibenie pisaliśmy w „Pia-
stunie” w tekście „Objawienie w celi 
śmierci”, „Piastun” nr 1/ 2015 roku). Po 
wyjściu z więzienia Bolesław ożenił się, 
doczekał czworo dzieci, z których Arleta, 
Piotr i Paweł byli obecni na uroczystości 
swojego wujka i cioci.

A czy państwo Eibenowie mają jakąś 
receptę na życie? – Pan Bóg dał dożyć, to 
się dożyło – kwituje 74-latek. – Ale sto lat 
muszę złapać. Żona musi mi dorównać, bo 
bez niej nie będę żył.

 – Oby my nie pochorowali – z nadzieją 
mówi pani Władysława, młodsza o czte-
ry lata od męża. – Pewnie, że chcielibyśmy 
jeszcze pożyć, bo przecież szkoda… – Żeby 
było tak, jak jest, żeby nie było gorzej – na 
koniec mówi pan Władysław.

Jubilatom życzymy przede wszyst-
kim zdrowia i wszelkiej pomyślności. 

Tekst i fot. IP



Kacper Bieszczad.
„Totalne zaprzeczenie wariata”
Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”, Letnia Akademia Młodych Orłów, szkółka 
ze srebrnym certyfikatem PZPN, akademia wielkiego klubu, reprezentacje młodzieżowe i debiut 
w ekstraklasie przed 18. urodzinami – gdyby polski system szkolenia został spersonifikowany, 
najpewniej miałby twarz Kacpra Bieszczada.

Skromny, ułożony, cichy, ale pewny sie-
bie. Skoncentrowany na sukces. Nie pije, 
nie pali i nie przeklina. Jedyne nałogi, 
jakie ma, to piłka nożna i samodosko-
nalenie. Średnia ocen? Ponad 5 w naj-
lepszym liceum w Lubinie. Jeden z tych 
chłopców, którego każda mama chciałby 
mieć za męża swojej córki.

Co można robić w wiosce pod Kro-
snem w piątek wieczorem? Dlaczego 
przestraszył się kontroli Sanepidu? Ja-
kie wnioski wyciąga się po 0:9 z Feyeno-
ordem? Kto zakazał mu czytać biografii 
Grzegorza Szamotulskiego? Odpowie-
dzi na te pytania zna Kacper Bieszczad, 
bramkarz Zagłębia Lubin wypożyczony 
do Chrobrego Głogów.

„Podwórkowy samouk”
Grzegorz Raus, Marcin Włodarski, 
Marcin Maculski i Marek Adamiak – 
czterej muszkieterowie z Krosna. Każdy 
oddany piłce. Każdego los związał z Be-
niaminkiem Krosno. Raus i Adamiak 
założyli tę prężnie działającą akademię.

Beniaminek może poszczyć się dzi-
siaj wieloma sukcesami w piłce mło-
dzieżowej. Chociażby dziewczynki co 
roku są wymieniane jako kandydatki 
do zwycięstwa w Turnieju „Z Podwórka 
na Stadion o Puchar Tymbarku”. Chłop-
cy też przywożą medale i puchary: od 
II miejsca podczas Turnieju Andrzejko-
wego w Jaśle aż po międzynarodowy 
PROFBUD CUP. Dość powiedzieć, że na 
klubowej stronie w zakładce „Sukcesy” 
widnieje ponad 650 pozycji!

– Cieszy nas każdy sukces. Czterech 
chłopaków z Guzikówki, osiedla w Krośnie, 
stworzyło akademię o – wydaje mi się – du-
żej renomie. Kto by wtedy o tym pomyślał 

– mówi Grzegorz Raus, dyrektor Benia-
minka. – Ba, myśmy byli nie tyle z jednego 
osiedla, co z dwóch bloków obok siebie.

Jednak miarą sukcesów piłki mło-
dzieżowej są wychowankowie grający 
na szczeblu seniorskim. I na tym polu 
Beniaminek zbiera bogate żniwo. W tym 
roku do tego grona dołączy Kacper 
Bieszczad. W wieku 17 lat Kazimierz 
Deyna był juniorem Włókniarza Sta-
rogard. Artur Boruc, jeszcze jako bram-
karz Pogoni Siedlce, rywalizował w lidze 
z Sępem Żelechów, a Robert Lewandow-
ski zmieniał Deltę Warszawa na rezerwy 
Legii. Kacper Bieszczad już na starcie 
wyprzedził znamienitych piłkarzy. Ma-
jąc 17 lat, zadebiutował w ekstraklasie.

– Początek naszej współpracy to był 
2008 rok. On miał wtedy zaledwie sześć 
lat, a Beniaminek Krosno dopiero rozpo-
czynał działalność. Mieliśmy jedynie dwie 
grupy treningowe. Zawsze jak wspominam 
Kacpra, to widzę go w szarej bluzie. Ciągle 
przychodził w niej na treningi – wspomi-
na Raus.

– To był taki podwórkowy samouk. Wi-
dać był w jego grze talent, mimo że wcze-
śniej nie trenował. Później, gdy dołączył do 

Beniaminka, organizowaliśmy mu treningi 
bramkarskie, ale to były jedynie podstawy, 
bo nikt z nas nie jest trenerem bramkarzy – 
mówi Raus. – Kacper nabierał szlifów pod 
okiem Piotra Hajduka.

„On nawet nie umiał się rzucać”
W końcu podwórkowy samouk musiał 
trafić na pierwsze lekcje. 37-letni Piotr 
Hajduk to dziś duże nazwisko na Pod-
karpaciu, a kto wie, może niedługo 
i w całym kraju. Jego wychowanko-
wie coraz liczniej trafiają na szczebel 
centralny. Jednym z nich jest właśnie 
Bieszczad.

– Grzesio Raus do mnie zadzwonił i na-
mówił, żebym przyjechał na turniej dla 
dzieci. To były jakieś rozgrywki dla szkół or-
ganizowane przez krośnieński OZZPN. Ob-
serwowałem wielu chłopaków, ale w oczy 
wpadł mi akurat Kacper. Miał coś w sobie 

– mówi Hajduk.
– Nie potrafię zdefiniować, co to takiego. 

Taka iskierka, którą się widzi – przyznaje 
bramkarz, który po dwóch latach roz-
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bratu z piłką wrócił do Karpat Krosno. 
– Wtedy to on nawet się rzucać nie umiał. Za 
to imponował mi jego spokój i oponowanie. 
A mówimy tu o małym dziecku. Dostrze-
głem też jego pewny chwyt i widziałem tu 
pole do pracy. Następnego dnia był u mnie 
na treningu.

Jak to wspomina Kacper? – Początek 
współpracy z trenerem Hajdukiem to były 
też moje początki w Beniaminku. Pierwsze 
lekcje techniki bramkarskiej brałem u nie-
go. Nie potrafię powiedzieć, jak dużo włożył 
w mój rozwój. Od każdego trenera staram 
się czerpać wszystko, co najlepsze – mówi 
golkiper Chrobrego Głogów.

– Nad czym pracowaliśmy? Nad wszyst-
kim! To było dziecko, więc potrzebny był 
wszechstronny rozwój. Oczywiście, sku-
pialiśmy się przede wszystkim na treningu 
bramkarskim. Pracowaliśmy też nad grą 
nogami. Byłem na debiutanckim meczu 
Kacpra w ekstraklasie i to niesamowite, jaki 
on zrobił progres pod tym względem. Wielki 
szacunek dla ludzi, z którymi pracuje w Za-
głębiu Lubin – przyznaje Hajduk.

Powołanie i… kontuzja
Turniej „Z Podwórka na Stadion o Pu-
char Tymbarku” nieodzownie łączy się 
z Beniaminkiem Krosno. W 2015 roku 
Ania Skrzypczyk doprowadziła ko-
leżanki do zwycięstwa w całym cyklu, 
sama zostając przy tym królową strzel-
czyń. Rok później podopieczne Marcina 
Maculskiego zajęły drugie miejsce.

– Wszyscy musimy się rozwijać. Także 
Turniej przechodził różne transformacje. 
Pamiętam, że prowadząc SP 12 Krosno 
mogłem dobrać sobie 2 lub 3 zawodników 
z innej placówki. W tym gronie był właśnie 
Kacper Bieszczad. Co więcej, pracowałem 
jako nauczyciel wychowania fizycznego 
w SP 12, a trener Marcin Maculski w SP 
8. Na finały powiatowe jeździliśmy jednym 
autobusem – wspomina Raus. – Podczas 
Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Pu-
char Tymbarku” razem z Kacprem graliśmy 
dwukrotnie w finale wojewódzkim, ale to 
był nasz sufit. Pamiętam mecz decydujący 
o mistrzostwie Podkarpacia. Zdaje się, że 
z Igloopolem Dębica przegraliśmy po kar-
nych. Co prawda dla nas to był koniec, ale 
wydaje mi się, że Kacper pojechał dalej, po-
nieważ w etapie ogólnopolskim grały repre-
zentacje województw.

– Taki Turniej to fajna sprawa – mówi 
Bieszczad. – Niestety, dla nas rozgrywki 
kończyły się na etapie wojewódzkim. Mimo 

że odpadłem z drużyną, zostałem powołany 
do reprezentacji Podkarpacia, która wtedy 
pojechała na etap ogólnopolski. Tam chyba 
też szału nie było. Nie pamiętam dokładnie, 
ale zajęliśmy góra 5. miejsce – wspomina.

Mimo że ekipie z Podkarpacia nie 
udało się wygrać, Kacper zaprezentował 
się na tyle dobrze, że został zaproszony 
na pierwsze zgrupowanie Letniej Aka-
demii Młodych Orłów. – To była kadra 
Polski. Nikt się nie zastanawiał nad nazwą. 
Czuliśmy się jak w reprezentacji. Fajne 
przeżycie. Bardziej mobilizacja do ciężkiej 
pracy aniżeli nagroda – przyznaje Biesz-
czad.

– W trzecim dniu zgrupowania skręci-
łem kostkę i tyle było dla mnie Letniej AMO 

– śmieje się 17-letni bramkarz. – Nato-
miast uważam, że to super projekt i mimo 
kontuzji mam dobre wspomnienia.

„Harmonijny i dynamiczny”
Falstart na Letniej AMO Bieszczad od-
bił już chwilę potem, debiutując w repre-
zentacji U-15. Polska pokonała Walię 
3:0. Oprócz wychowanka Beniaminka 
Krosno w drużynie było kilka znanych 
dziś nazwisk: Filip Marchwiński, Ni-
cola Zalewski, Łukasz Bejger, Jan 
Biegański czy Michał Rakoczy. Dziś 
odpowiednio piłkarze: Lecha Poznań, 
AS Roma, Manchesteru United, GKS
-u Tychy i Cracovii. Z tym ostatnim 
Bieszczad znał się bardzo dobrze. – Pa-
miętam, że na Turnieju „Z Podwórka na 
Stadion” przegraliśmy z SP 6 Jasło, gdzie 
grał Rakoczy – mówi.

Kacper występował w coraz star-
szych kategoriach wiekowych. Podczas 
kwalifikacji do ME U-17 był podstawo-
wym bramkarzem. – Bieszczad to za-
wodnik, którego rozwój przebiega bardzo 
harmonijnie. Dobry przykład ciężkiej pra-
cy. Początkowo był tylko jednym z wielu 
zawodników, którym się przyglądaliśmy. 
Potem trafił do grupy selekcyjnej i w koń-
cu został powołany – mówi Przemysław 
Małecki, ówczesny selekcjoner repre-
zentacji do lat 17.

O bluzę z numerem jeden Bieszczad 
rywalizował z Mikołajem Biegańskim, 
dziś podstawowym bramkarzem Skry 
Częstochowa. – Z perspektywy czasu 
wydaje mi się, że rozwój Kacpra był na 
tyle harmonijny i dynamiczny, że musiał 
wyprzeć Mikołaja – przyznaje Małec-
ki. – Początkowo to Biegański miał wyższe 
notowania. Szybko zaczął grać w seniorach, 

a Kacper był numerem dwa. Przed ME U-17 
przeprowadziliśmy szczegółową analizę gry 
wszystkich zawodników. Bardziej byliśmy 
zadowoleni z rozwoju Kacpra. Biegański 
przewyższał Bieszczada w kilku aspektach. 
Jednak jego wykres byłby sinusoidą. Tu 
świetnie, a tam tylko przeciętnie. U Kacpra 
wszystko było bardziej zbilansowane, stąd 
on został jedynką – dodaje Małecki.

Spokojny jak Fabiański
– Podczas naszej wspólnej pracy zapamię-
tałem Kacpra Bieszczada jako bramkarza 
o fajnym mentalu. Jego nastawienie do pra-
cy sprawia, że ręce składają się do oklasków. 
Jest wielu zawodników, którzy obrażają się, 
gdy słyszą wskazówki. Kacper przeciwnie. 
On nie tylko wysłucha, ale i szybko wcieli 
porady w życie – mówi Małecki, dziś tre-
ner w akademii Lecha Poznań.

– Oaza spokoju. To nie jest typ krzyczą-
cego i gestykulującego bramkarza. Prze-
ciwnie, jest wyciszony. Absolutnie nie chcę 
przez to powiedzieć, że to typ samotnika. 
Uspokaja obrońców. Ponadto dobrze gra no-
gami, co daje defensywie odpowiednie chwi-
le wytchnienia, a stoperzy mogą mu zaufać 

– dodaje były selekcjoner U-17.
– Jeszcze gdy grałem w piłkę, zawsze się 

mówiło, że bramkarz i lewoskrzydłowy mu-
szą mieć coś z wariata. Kacper jest totalnym 
zaprzeczeniem tego powiedzenia – mówi 
Małecki. – Jestem spokojny. Tak po prostu 
mam od dziecka. Nigdy się nie awanturo-
wałem. Nie ciągnęło mnie ani na dyskoteki, 
ani do alkoholu. To takie utarte porównanie. 

Kacper Bieszczad w Muzeum Legii. Źródło 
archiwum prywatne Grzegorza Rausa
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Stereotyp, który jest poniekąd krzywdzący 
dla bramkarzy. Spójrzmy na Łukasza Fa-
biańskiego i jego zachowanie. On po straco-
nej bramce nie krzyczy i nie macha rękami, 
tylko bierze piłkę i rzuca ją na środek – za-
uważa golkiper wypożyczony z Zagłębia 
Lubin do Chrobrego Głogów. – Myślę, że 
pod tym jednym względem jestem podob-
ny do Łukasza, ale żeby wskoczyć na jego 
poziom, czeka mnie jeszcze mnóstwo pra-
cy. Na początku swojej kariery nie miałem 
żadnego idola. Z czasem zacząłem uważnie 
obserwować Wojtka Szczęsnego – dodaje 
Bieszczad.

Przez „Bieszczady” do Zagłębia
26 sierpnia 2012. Polska wycisza się po 
mistrzostwach Europy, a w obszernym 
archiwum Beniaminka Krosno zostaje 
zapisany pierwszy indywidualny sukces 
Kacpra. „I miejsce w Turnieju zorganizo-
wanym z okazji obchodów 60-lecia Klu-
bu Sportowego „Bieszczady”. Najlepszy 
bramkarz: Kacper Bieszczad”. Ciekawe 
zrządzenie losu.

– Jego ojciec zawsze chciał, żeby był na-
pastnikiem. Przychodził do mnie i pytał: 
panie Grzesiu, będzie coś z niego? – wspo-
mina Raus. – Pamiętam, że zawsze na 
treningu był problem z bramkarzem, więc 
postanowiłem stanąć między słupkami i ja-
koś tak mi się spodobało, że bronię do dziś 

– mówi Bieszczad.
Talent Kacpra obserwowało wielu 

trenerów. Jednym z nich był asystent 
Michała Probierza, Grzegorz Kur-
dziel. – Dlaczego więc Bieszczad nie trafił 
na stadion przy Kałuży? Akademia Craco-

Kacper Bieszczad podczas debiutu w Fortuna Pucharze Polski. Źródło Cyfrasport.

vii dopiero się rozwijała, a Zagłębia była 
już mocną marką. Ponadto w 2015 roku 
Beniaminek stał się klubem partnerskim 
„Miedziowych”. Do Krosna przyjeżdżało 
wiele osób związanych z Zagłębiem, w tym 
ówczesny dyrektor akademii Richard Groot-
scholten – mówi Grzegorz Raus.

– Nie mieliśmy żadnych problemów 
z transferem Kacpra do Zagłębia. To też 
dla nas gratyfikacja, uznanie naszej pra-
cy. Żeby mógł się rozwijać, musiał trafić 
do większego klubu niż Beniaminek. Dzi-
siaj mamy 32 zawodników w czołowych 
akademiach. To coś, czym się chwalimy, 
a niestety są kluby, które blokują młodych 
zawodników – dodaje dyrektor Benia-
minka Krosno.

– Ja chciałem iść dalej. Nie miałem pro-
blemu z tym, że wyjadę na drugi koniec Pol-
ski. Akademia Zagłębia Lubin była dobrym 
wyborem. To świetne miejsce do rozwoju. 
Oczywiście z tyłu głowy miałem, że jak 
coś nie wyjdzie, to mogę wrócić do Krosna – 
przyznaje młody bramkarz.

Kolega z gimnazjum
Statuetka dla najlepszego bramkarza 

„Piłkarskiej Zimy” OZZPN Krosno na 
pewno była miłym uczuciem, ale debiut 
w seniorach Zagłębia Lubin musiał spra-
wić Bieszczadowi nieco więcej radości. 
Już w drugiej kolejce PKO BP Ekstra-
klasy sezonu 2019/20 Ben van Dael po-
zwolił mu usiąść na ławce rezerwowych.

Większe przekonanie do umiejęt-
ności Bieszczada miał nowy trener Za-
głębia Lubin – Martin Sevela. 10 lipca 
2019 Słowak wystawił 17-latka w pierw-

szym składzie na mecz z Wisłą Płock. 
O tym, że zagra on, a nie Dominik Hła-
dun, Kacper wiedział już tydzień wcze-
śniej, ale w swojej skromności nikomu 
o tym nie powiedział. Chwilę potem 
niepełnoletni Bieszczad rozegrał kolej-
ne 90 minut w ekstraklasie. Tym razem 
rywalem była Wisła Kraków.

– Dostałem od niego koszulkę z de-
biutanckiego meczu – mówi Piotr Hajduk. 

– Dużym atutem Kacpra jest to, że on już 
był w szatni z seniorami. Wie, jak taka szat-
nia pachnie i czym się ją je. To mu pomogło 
łapać pewność siebie. Zresztą, o czym my 
mówimy? Chłopak debiutuje w ekstraklasie 
w wieku 17 lat. Nie tylko musi być dobry, ale 
i mocny psychicznie. Teraz wszedł do szatni 
Chrobrego Głogów i trener Ivan Djurdrjevic 
od razu wystawił go w pierwszym składzie 
na mecz Pucharu Polski z Cracovią – doda-
je pierwszy trener Bieszczada.

W I lidze szykują się derby im. Piotra 
Hajduka. Jego niewielka szkółka wypu-
ściła na poziom centralny dwóch per-
spektywicznych bramkarzy. Bieszczad 
gra w Chrobrym, a jego kolega Gabriel 
Kobylak został wypożyczony do Pusz-
czy Niepołomice.

– Na markę pracuje się całe życie, ale 
nic tak nie uskrzydla, jak wyniki wycho-
wanków. Kacper zadebiutował w Zagłębiu 
Lubin. Gabriel Kobylak trafił do Legii War-
szawa, skąd został wypożyczony do Nie-
połomic. To jest niezwykła historia, bo on 
i Kacper chodzili do jednej klasy. Razem sie-
dzieli w ławce, razem u mnie trenowali. I te-
raz obaj zagrają w Fortuna 1 Lidze – mówi 
wychowawca podkarpackich talentów.

– Do pierwszej gimnazjum chodziliśmy 
razem z Gabrysiem. Trenowaliśmy razem 
u trenera Hajduka, ale graliśmy w innych 
klubach. Będzie fajnie zagrać przeciwko so-
bie w I lidze, ale mam nadzieję, że to Chro-
bry wygra – mówi Bieszczad.

Perfekcjonista
Kraków splata się z życiem 17-letniego 
bramkarza. Ostatni mecz w ekstrakla-
sie grał z tamtejszą Wisłą. W debiucie 
w barwach Chrobrego Głogów zagrał 
z drużyną Michała Probierza.

Około 60. minuty sędzia wskazuje 
na wapno. Rzut karny dla Cracovii. Do 
piłki podchodzi Sergiu Hanca. Uderza 
i… Nie ma gola. Świetna interwencja 
Bieszczada. – Hanca to doświadczony za-
wodnik, więc czułem, że jak zobaczy młode-
go, niedoświadczonego bramkarza to będzie 
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chciał uderzyć pasóweczką. Wybrałem róg 
i pozostało się rzucić – analizuje golkiper 
Chrobrego.

17-latek broni rzut karny w debiucie? 
Celebracja takiego momentu byłaby 
czymś naturalnym, ale młody golkiper, 
zamiast unosić ręce w geście triumfu, za-
czął ustawiać kolegów, którzy przybiegli 
z gratulacjami. – Przecież to była 60. mi-
nuta. Jeszcze cały mecz przed nami, a po 
mojej interwencji piłka wyszła na rzut roż-
ny. To była kolejna sytuacja bramkowa dla 
Cracovii. Trzeba było się skupić – podkreśla.

Pytamy o tę sytuację trenera Prze-
mysława Małeckiego. – Cały Kacper. On 
nigdy się nie wywyższał. Nigdy nie szpano-
wał. Solidnie wykonywał swoją pracę. Nie 
dziwi mnie, że się tak zachował. Ciągle ana-
lizował swoją grę. Czasami niepotrzebny 
jest kolejny trening. On chwilę po wykona-
niu ćwiczenia kalkulował nad tym, co i jak 
zrobił, a potem zastanawiał się nad tym, co 
może zrobić lepiej. Przy tym jest mega in-
teligentny. Kitu mu się nie wciśnie. Bardzo 
merytoryczny i świadomy bramkarz – ana-
lizuje szkoleniowiec.

– Zawsze byłem wobec siebie krytyczny. 
Jestem perfekcjonistą i wiele rzeczy mnie 
drażni. Staram się zwracać uwagę na każdy 
szczegół. Mecze oglądam na chłodno. Wyci-
nam swoje sytuacje i analizuję. Jeżeli mam 
źle ustawioną nogę, to już na kolejnym tre-
ningu chcę to poprawić – mówi bramkarz.

Kwarantanna z Szamotulskim
– Nie wiem, czy najlepszy do tej pory, ale 
mecz z Cracovią był stosunkowy dobry 
w moim wykonaniu – dodaje Bieszczad. – 
Najgorszy zagrałem z Feyenoordem. Prze-
graliśmy 0:9 – wspomina.

Co może młody chłopak zrobić po 
takim srogim laniu? – Przede wszystkim 
trzeba wyciągnąć wnioski. Zacząć analizę 
od swojej gry, a nie szukać błędów u kole-
gów. Ja jestem świadomy, że indywidual-
nie zagrałem wtedy źle. Zobaczyłem, ile 
brakuje mi do europejskiego poziomu. Zo-
baczyłem, ile pracy jeszcze przede mną. Był 
dzień załamki. Dużo pomaga mi współpra-
ca z trenerem mentalnym. Musiałem sobie 
przekuć w głowie, że to nie jest porażka 0:9, 
ale bardziej wskazówka co mogę poprawić, 
żeby kiedyś wejść na ten sam poziom – tłu-
maczy Bieszczad.

Jak wygląda trening mentalny? – 
Przede wszystkim trzeba być szczerym ze 
sobą i z trenerem. Nie wolno dusić w sobie 
emocji. Kłamać, że się nic nie odczuwało 

w trakcie meczu. Trener mentalny pod-
suwa mi różne ćwiczenia i pomysły, które 
wcielam w życie. Jedne pomogą mniej, inne 
bardziej. Dużo zależy od człowieka, ale 
podstawą jest szczera rozmowa – opowia-
da Kacper.

Przyjście do Chrobrego Głogów to 
dla młodego bramkarza duża szansa na 
regularną grę. – Nie wszedłem do szatni 
na pewniaczka, ale też nie usiadłem w kącie 
ze spuszczoną głową. To trener zadecyduje, 
kto gra, ale chcę być podstawowym bramka-
rzem i będę na to ciężko pracował na trenin-
gach – mówi Bieszczad.

W akademii Zagłębia Lubin Biesz-
czad spotkał się z Grzegorzem Szamo-
tulskim. – Trafił pod skrzydła charyzma-
tycznego trenera. Na gwiazdkę kupiłem 
Kacprowi autobiografię „Szamo”. Pochwa-
lił się trenerowi, a ten powiedział: poczekaj 
jeszcze parę lat, na razie nie czytaj. Mówi 
się, że przeciwieństwa się przyciągają: Kac-
per spokojny i ułożony, a trener Szamotul-
ski był znany z wybuchowego temperamen-
tu – wspomina Grzegorz Raus.

– Gdy wróciliśmy do klubu po okresie 
lockdownu, trener zapytał, co ciekawego 
robiliśmy w trakcie kwarantanny. Ja po-
wiedziałem, że na razie przeczytałem 50 
stron jego biografii. Kazał odłożyć i nie czy-
tać dalej, no ale przeczytałem. Dobra, moc-
na lektura. Choć ja bym się ugryzł dziesięć 
razy w język, zanim bym coś powiedział. 
Od zawsze byłem taki kalkulujący – przy-
znaje Bieszczad.

Ambasador Głowienki
Kacper pochodzi z wioski o nazwie 
Głowienka, znajdującej się niemal na 
przedmieściach Krosna. W 1900 roku 
na Wzniesieniu Pod Dębem stał cesarz 
Austrii – Franciszek Józef, który obser-
wował Wielkie Manewry, a w szczegól-
ności walki nad Lubatówką.

To stare dzieje. Dziś największym 
celebrytą podkrośnieńskiej miejscowo-
ści jest 17-letni bramkarz, a o dawnym 
przywódcy rozprawiają historycy. – Kac-
pra wszyscy tu znają. Jest jeszcze nastolat-
kiem, ale dla młodszych już stanowi wzór. 
Dzieci z Głowienki chcą być jak on. Ogląda-
ją ekstraklasę, a tam chłopak od nich ze wsi. 
To magnes. Jest w tym miejscu żyzna gleba 
do rozwoju piłki, bo oprócz dzieci też dyrek-
torzy miejscowej szkoły bardzo wspierają 
rozwój sportu. Organizujemy w Głowience 
gry dla dzieci. Totalny grassroots: zabawa, 
piłka, radość. Najlepsze dzieci zapraszamy 

na treningi do Beniaminka. Kacper jest tu-
taj ambasadorem piłki – mówi Grzegorz 
Raus.

– Może dzieci chcą zagrać w ekstraklasie, 
może chcą po prostu grać w piłkę, ale nie 
przesadzajmy. Nie jestem niczyim idolem 

– ucina Kacper.
– Nie mam podstawy, żeby powiedzieć 

cokolwiek złego o Kacprze. Słodzę mu i lu-
kruję, ale to jest wszystko szczerze. Co wię-
cej, ja wiem, że on się tym nie zachłyśnie. 
To go zmobilizuje do jeszcze cięższej pracy 
– mówi Przemysław Małecki.

W podobnym tonie wypowiada się 
Grzegorz Raus. – Złego słowa o Kacprze 
nie mogę powiedzieć, ale kiedyś zdarzyła się 
jedna zabawna historia, która też świadczy 
o jego charakterze. Podczas jednego z obo-
zów – a były to czasy AMO, a więc sezon 
2013/14 – do hotelu przyjechała inspekcja 
z Sanepidu. Kacper jakoś przemycił czipsy, 
przestraszył się, że to kontrola w tej spra-
wie. Czipsy wylądowały w śmietniku, a on 
przyszedł do mnie ze łzami w oczach i po-
wiedział: już nie będę tego jeść.

– Mam pustkę w głowie. Kompletnie nie 
pamiętam takiej sytuacji – mówi Biesz-
czad – Nigdy nie byłem kontrowersyjny 
ani nie ciągnęło mnie do głupot – dodaje.

A co może robić nastolatek w piątek 
wieczór w Głowince? – Można iść do Kar-
piel Pubu na pizzę – śmieje się.

„Oddałbym mu córkę”
Kacper to nie tylko przykład perspek-
tywicznego bramkarza, ale i zdolnego 
ucznia. W najlepszym liceum w Lubinie 
miał średnią 5,5. – Nie jestem jakimś ku-
jonem. Uważam na lekcjach i wiedza sama 
mi przychodzi – mówi. – Najbardziej lubię 
matematykę, ale jak trzeba, to i rozprawkę 
na polski napiszę. Kiedyś, jak ktoś do mnie 
dzwonił, to przepraszałem. Mówiłem: sorry, 
muszę poprawić 5 na 6. Ale to skrajna sy-
tuacja. Akurat starałem się o stypendium. 
Teraz w głównej mierze przyswajam wiedzę 
potrzebną do zdania matury, a ta już za rok 

– opowiada Bieszczad.
– Chłopak czysty jak łza. Jak z baj-

ki. Jakbym miał córkę, to bym mu oddał 
– mówi osoba z otoczenia Kacpra. Tak 
więc, drogie panie: lepszej partii nie bę-
dzie. Tylko żeby go żadna od piłki nie 
odciągała!

Krystian Juźwiak 
Tekst opublikowany został na portalu 

Łączy nas piłka – www.laczynaspilka.pl
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Kaletnicy z Miejsca Piastowego
Bogate tradycje wytwórstwa 
galanterii skórzanej w Miej-
scu Piastowym przechodzą do 
historii. Zmieniają się warun-
ki życia, oczekiwania i upodo-
bania klientów. Rozwijają się 
nowe technologie, które wy-
pierają czy zastępują tradycyj-
ne procesy gospodarcze bądź 
dotychczasowe metody pra-
cy. W tym tekście postaram 
się przypomnieć, w zarysie, 
historię powstania i rozwoju 
branży skórzanej, która sta-
nowi kolebkę rzemiosła ka-
letniczego w Polsce. Starszym 
jako wspomnienie, młodszym 
jako przybliżenie dorobku 
i osiągnięć z przeszłości.

Ożywiony rozwój nauki rzemiosła na 
Podkarpaciu nastąpił z chwilą przy-
bycia do Miejsca Piastowego w 1892 r. 
księdza Bronisława Markiewicza. Du-
chowny objął probostwo w miejscowej 
parafii i zaczął tworzyć zakłady dla sie-
rocej i opuszczonej młodzieży. Zorga-
nizował Towarzystwo „Powściągliwość 
i Praca”, które z czasem dało początek 
męskiej formacji religijnej – Zgroma-
dzeniu św. Michała Archanioła (księża 
michalici) oraz żeńskiej – Zgromadzeniu 
Sióstr św. Michała Archanioła (siostry 
michalitki). Ksiądz Bronisław – pod-
niesiony do godności błogosławionego 
w 2005 r. – tworząc swoje dzieło, zapew-
niał swoim wychowankom pomoc mate-
rialną i duchową, przygotowując ich jed-
nocześnie do dorosłego, samodzielnego 
życia. Zakładał warsztaty i kładł nacisk 
na naukę zawodu. W tym celu wysyłał 
swoich zaufanych i oddanych sobie lu-
dzi na kursy rzemieślnicze za granicę: 
do Wiednia (ślusarstwo i drukarstwo), 
Turyngii (introligatorstwo i kaletnictwo), 
Drezna (krawiectwo) i innych rozwinię-
tych przemysłowo ośrodków europej-
skich. Po praktykach, ze zdobytą wiedzą 
i dyplomami wracali do Miejsca Piasto-

wego. Zakładali warsztaty i zaczęli szko-
lić wychowanków zakładu michalickiego 
i młodzież z okolicznych miejscowości. 
Stąd miejstecki ośrodek zasłynął w po-
łudniowej części kraju z rękodzielnictwa, 
a z kaletnictwa w szczególności. W okre-
sie międzywojennym produkowano wy-
sokiej klasy wyroby kaletnicze: torby 
damskie, walizy, nesesery, teczki na akta, 
albumy i różnego rodzaju wyroby galan-
terii skórzanej, które znajdowały zbyt 
i uznanie klientów. Po okresie prosperi-
ty kryzys gospodarczy na początku lat 
trzydziestych spowodował ograniczenie 
produkcji, w związku z czym nastąpiło 
zwolnienie z pracy części pracowników, 
którzy nie byli członkami Zakładu Wy-
chowawczego. Byli to wysoko wykwali-
fikowani rzemieślnicy, z których część 
znalazła zatrudnienie w Małopolskich 
Zakładach Przemysłu Gumowego WU-
DETA w Krośnie, bądź rozpoczęła pracę 
na własny rachunek, zakładając samo-
dzielne zakłady kaletnicze, produkując 
i szkoląc nowych adeptów zawodu. II 
wojna światowa i okupacja niemiecka 
zrujnowała i zmieniła ten stan. Więk-
szość rzemieślników ograniczyła dzia-
łalność i zajęła się głównie pracą na roli.

Po wyzwoleniu powrócili do wy-
konywania zawodu, ponownie zaczęli 
zakładać swoje firmy. Odradzający się 
ruch odbudowy drobnej wytwórczo-
ści i handlu napotykał jednak na duże 
utrudnienia. Nowa władza polityczna 
nieprzyjaznym okiem patrzyła na pry-
watną inicjatywę. Domiary, podatki, 
kontrole i przeszukania były na porząd-
ku dziennym. Rzemieślnicy nie mogli 
temu sprostać i masowo zamykali swoje 
firmy. Zostawali ci najsilniejsi finanso-
wo i z układami.

W 1949 r. dwunastu miejsteckich 
kaletników, właścicieli prywatnych 
zakładów galanterii skórzanej, podjęło 
kolejne wyzwanie. Założyli spółdzielnię, 
która ostatecznie przyjęła nazwę Spół-
dzielnia Pracy „Kaletnik” w Miejscu Pia-
stowym. Firma została zarejestrowana 
2 maja 1949 r. w Sądzie Rejonowym 
w Jaśle. Początkowo jej nazwa brzmia-
ła: Spółdzielnia Pomocnicza Garbarzy 
i Rymarzy. Wśród założycieli byli: Jó-
zef Stec, Ignacy Trybus, Władysław An-
druszko, Franciszek Janik, Stanisław 
Węgrzyn, Władysław Lorenc, Stanisław 
Płatek, Stanisław Guzik, Antoni Regu-
ła, Adam Trybus, Stanisław Błaż, Józef 

Budynek Spółdzielni Pracy „Kaletnik” w Miejscu Piastowym, ul. Dworska, 1987 r.
(arch. Stanisława Węgrzyna)
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Kempa. Pierwszy zarząd tworzyli: Józef 
Stec – prezes oraz członkowie: Stanisław 
Węgrzyn i Władysław Andruszko.

Prezesami Spółdzielni „Kaletnik” 
kolejno byli: Józef Stec (1949 – 1958), 
Stanisław Węgrzyn (1958 – 1969), Wła-
dysław Andruszko (1969 – 1975).

Funkcję Przewodniczących Rady 
Nadzorczej sprawowali: Stanisław Gu-
zik (1949 – 1961), Jan Węgrzyn (1962 – 
1968), Kazimierz Trybus (1969 – 1975).

Spółdzielnia organizacyjnie kolejno 
podlegała: Centrali Przemysłu Ludo-
wego i Artystycznego „Cepelia”, Woje-
wódzkiemu Związkowi Spółdzielni Pra-
cy w Rzeszowie, Krajowemu Związkowi 
Spółdzielni Garbarskich i Skórzanych 
w Krakowie.

Pierwszą siedzibą zarządu były wyna-
jęte pomieszczenia w budynku Marian-
ny Turek w Miejscu Piastowym, obec-
nie ul. Dworska 18, następnie zarząd 
urzędował w pomieszczeniach budyn-
ku mieszkalnego Józefa Drwala, przy 
obecnej ul. Łysogórskiej 15. Wynajmo-
wano też lokale u innych mieszkańców 
Miejsca Piastowego, m. in. w budynku 
Jana Guzika – obecnie ul. Łysogórska 7, 
gdzie ulokowano krajalnię (popularnie 
nazywaną przykrojnią) i magazyn.

Członkowie spółdzielni wykonywali 
produkcję kaletniczą chałupniczo, w swo-
ich domowych warsztatach, na własnym 
sprzęcie, zaś rolą zarządu było zaopatrze-
nie rzemieślników w materiały i zapew-
nienie zbytu gotowych wyrobów. Firma 
bardzo dobrze prosperowała, wciąż się 
rozwijała i osiągała sukcesy rynkowe. 
Zatrudniała dobrych fachowców, którzy 
zawodu uczyli się głównie w zakładzie mi-
chalickim przed wojną. Byli też pracow-
nicy młodzi, którzy dopiero zdobywali 
zawodowe szlify. Niejednokrotnie całe ro-
dziny pracowały i zarabiały. To wszystko 
było dobrze zorganizowane i odbywało 
się w systemie chałupniczym. Pracowni-
cy otrzymywali materiały lub już wy-
krojone elementy i produkowali wyroby 
w swoich domach, a później przekazywali 
gotowe wyroby i się rozliczali.

Naturalną bazą kształcącą kalet-
ników, przyszłych pracowników spół-
dzielni, była miejscowa Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa, jako spadkobierczy-
ni szkoły zawodowej założonej przez 
księdza Markiewicza. W 1950 r. micha-
licką szkołę upaństwowiono, a władze 
państwowe przejęły budynki szkolne 

i warsztatowe wraz z wyposażeniem. 
Władze prowadziły szkołę świecką pod 
nadzorem Kuratorium Oświaty i Wy-
chowania w Krośnie. Dopiero w 2000 r., 
po wieloletnich pertraktacjach pomię-
dzy Zgromadzeniem a władzami oświa-
towymi michalici odzyskali utracone 
mienie. Została powołana, prowadzona 
w całości przez księży michalitów, szko-
ła publiczna, która wciąż się rozwija i po-
szerza swoją ofertę dydaktyczną o nowe 
kierunki nauki i specjalności zawodowe 
dostosowane do bieżących realiów i po-
trzeb rynkowych.

W latach 1956–1958 wysiłkiem całej 
załogi „Kaletnika” nadbudowano I pię-
tro budynku Gromadzkiej Rady Narodo-
wej. W ten sposób powstał zakład zwar-
ty, gdzie mieściły się sale produkcyjne, 
krajalnia, szarfowalnia, magazyny i biu-
ro. Na powyższy cel załoga dobrowolnie 
wpłaciła z nadwyżki finansowej przypa-
dającej do podziału pomiędzy członków 
około 1 miliona złotych. Członkowie ak-
tywnie też uczestniczyli w realizacji bu-
dowy, wykonując prace przygotowawcze, 
budowlane czy porządkowe. W systemie 
chałupniczym w dalszym ciągu byli za-
trudnieni miejscowi fachowcy i miesz-
kańcy okolicznych miejscowości.

Lata 1972–1973 to kolejny etap roz-
budowy zakładu. Wykupiono od Spół-
dzielni Drzewnej w Krośnie nieukoń-
czoną halę produkcyjną wybudowaną 
na terenie starego ogrodu podworskie-
go w Miejscu Piastowym przy obecnej 
ul. Dworskiej i przeniesiono tam firmę. 

W 1974 r. spółdzielnia zatrudniała 145 
pracowników w zakładzie zwartym oraz 
30 chałupników.

Na podstawie decyzji walnego 
zgromadzenia spółdzielni w Rymano-
wie i Miejscu Piastowym w styczniu 
1976 r. nastąpiło połączenie Spółdziel-
ni Garbarskiej „Jedność” w Rymanowie 
i Spółdzielni Pracy „Kaletnik” w Miejscu 
Piastowym. Powstała firma o nazwie: 
Zakłady Przemysłu Skórzanego „ASKO” 
w Rymanowie, a jednostka dawnego 

„Kaletnika” przyjęła nazwę: Zakład Ka-
letniczy w Miejscu Piastowym. Siedzibą 
kierownictwa pozostało miasto Ryma-
nów. Firma zachowała formę prawną 
jako „spółdzielnia”, podporządkowana 
organizacyjnie Zarządowi Krajowego 
Związku Spółdzielni Przemysłu Skó-
rzanego „ASKO” w Krakowie.

Równocześnie należy przypomnieć, 
że zakład w Rymanowie powstał 
w 1947 r. Na podstawie ustawy o nacjo-
nalizacji środków produkcji, prywatny 
zakład braci Szepieńców w Rymanowie, 
zajmujący się garbowaniem skór natu-
ralnych został odebrany dotychczaso-
wym właścicielom i z inicjatywy zatrud-
nionych w nim pracowników założona 
została 16 sierpnia 1947 r. Spółdzielnia 
Garbarska „Jedność”.

W styczniu 1977 r. nastąpiło przyłą-
czenie do nowej organizacji gospodar-
czej – ZPS „ASKO” w Rymanowie, Za-
kładu Galanterii Skórzanej w Krośnie. 
Zakład ten powstał w 1957 r. jako jed-
nostka Krośnieńskich Zakładów Prze-

„Kaletnik” na pochodzie 1 maja w Krośnie ok. 1955 r. (arch. Miłośników Historii Miejsca 
Piastowego)
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mysłu Terenowego. Siedzibą firmy był 
budynek produkcyjny przy ówczesnej 
ul. Hanki Sawickiej. Program produkcji 
obejmował wyroby kaletnicze i odzie-
żowe. Pod nowym zarządem w Ryma-
nowie, Zakład Kaletniczy w Krośnie 

rozwinął swoją działalność i stał się po-
ważnym producentem artykułów ryn-
kowych i eksportowych ze sztucznej 
i naturalnej skóry. W zakładzie pod ko-
niec czerwca 1978 r. pracowały 83 osoby.

Jak wcześniej wspomniano, na tere-
nie Miejsca Piastowego od lat rozwijała 
się produkcja chałupnicza. Po przepro-
wadzonej reorganizacji i konsolidacji 
wzmocniono system pracy nakład-
czej. Pracownicy rekrutowali się głów-
nie z byłych pracowników spółdzielni, 
którzy przeszli na emerytury i renty, 
a także spośród kobiet przebywających 
na urlopach wychowawczych dla spra-
wowania opieki nad dzieckiem. Ideą 
przewodnią było stworzenie warun-
ków do pracy w celu poprawy sytuacji 
materialnej. W 1987 r. z tej formy za-
trudnienia skorzystało 186 osób, w tym 
173 kobiety.

W 1985 r. zarząd zakładów rozpo-
czął rozbudowę hali produkcyjnej na 
terenie przyległym do istniejącego za-
kładu w Miejscu Piastowym, zajmowa-
nym przez ówczesne Kółko Rolnicze. Po 
20 miesiącach realizacji zakończono bu-
dowę i oddano halę do użytku dla pro-
dukcji galanterii skórzanej. W dalszym 
ciągu podstawowym asortymentem 
produkcji były: torby podróżne, teczki, 
aktówki, portfele, portmonetki i drob-
na galanteria skórzana. Otworzyły się 
możliwości eksportowe, gdyż firma pro-
dukowała wysokiej jakości wyroby, któ-
re zaspakajały wymagania odbiorców 
zagranicznych.

Zakład w Miejscu Piastowym zakoń-
czył działalność w 1997 r. Nastąpiło to 
na skutek zmiany koncepcji i strategii 
działania firmy podjętej przez jej kie-
rownictwo. Majątek ruchomy firmy 
został przeniesiony do zakładu kaletni-
czego w Rymanowie, zaś obiekty kuba-
turowe sprzedano osobom prywatnym. 
Zakończyła żywot firma, która w uzna-
niu społecznym była postrzegana jako 
niezwykle pożyteczna dla miejscowo-
ści oraz środowiska, gdzie znajdowało 
pracę i doskonaliło swoje kwalifikacje 
wielu mieszkańców. Uznanie i szacunek 
dla jej pracowników za wysokiej klasy 
produkowane wyroby wciąż są pamię-
tane. Wiele osób pieczołowicie przecho-
wuje wyroby dawnej miejsteckiej firmy, 
szczególnie drobnej galanterii, traktu-
jąc je jako gadżety sentymentalne czy 
o wspomnieniowym charakterze.

Przez lata „Kaletnik” finansowo 
wspierał różne lokalne inicjatywy, an-
gażował się w życie kulturalne. Ze środ-
ków finansowych spółdzielni utrzymy-
wano świetlice, zasilano działalność 
zespołów muzycznych i chórów. Wspie-
rano rozwój sportu, szczególnie sekcję 
piłkarską miejscowego klubu sportowe-
go LZS Piast czy rywalizację sportową 
w innych dyscyplinach. Organizowano 
kursy, szkolenia, imprezy rozrywkowe, 
wycieczki dla pracowników i członków 
ich rodzin. Nie zapominano o byłych 
pracownikach, emerytach czy renci-
stach. Wypada żałować, że taka firma, 
kontynuatorka Markiewiczowskiego 
dzieła, o takim potencjale ludzkim i wy-
twórczym, latami budowana i rozwija-
na, zniknęła z miejsteckiego środowiska. 
Ale jednak tak się stało i trzeba się z tym 
pogodzić.

A jaki los spotkał rymanowską część 
firmy? Dalej pracowała i produkowała. 
W 2005 r. rymanowska spółdzielnia zo-
stała przekształcona w „ASKO” Zakład 
Przemysłu Skórzanego Sp. z o.o. i w tej 
formie prawnej funkcjonuje do dziś. 
Produkuje głównie galanterię skórzaną: 
teczki, aktówki, torebki damskie, ple-
caki, portfele i inne tego typu wyroby. 
Zbycie produktów odbywa się metoda-
mi tradycyjnymi, a także przy wykorzy-
staniu nowoczesnych form dystrybucji. 
Cieszy fakt, że firma „ASKO” nadal pro-
dukuje, choć w wielokrotnie mniejszym 
zakresie niż przed laty, istnieje na rynku 
i podtrzymuje dziedzictwo podkarpac-
kiego przemysłu skórzanego.

Andrzej Stec

Bibliografia:
–  Jubileusz 40 lat Zakładów Przemysłu 

Skórzanego „ASKO” w Rymanowie, tekst 
Jolanta Tokarz, Tadeusz Bartosik, Ry-
manów 1987.

–  Michułka W. ks., Ksiądz Bronisław Mar-
kiewicz, Wydawnictwo Michalineum 
Marki – Struga – Miejsce Piastowe 
1992.

–  Różański M.A. ks. CSMA, Zgromadze-
nie Świętego Michała Archanioła w Polsce 
w latach 1945–2004, Marki 2015.

–  Sereda B., Kronika OSP w Miejscu Piasto-
wym, t. 1: 1988–1999, rkps.

Piękniejsza część załogi „Kaletnika” podczas pracy,  
ok. 1975 r. (arch. Bogumiły Stasik)

Pracownicy „Kaletnika” po powrocie z wystawy 
rolniczej z Lublina, 1957 r. (arch. Józefa Wojtowicza)

Pracownicy „Kaletnika” na wycieczce w Warszawie, 
1967 r. (arch. Stanisława Węgrzyna)
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Kluby z gminy Miejsce Piastowe będą 
współpracować z Górnikiem Zabrze. 
Taki jest projekt
18 czerwca na spotkanie z działaczami lokalnych klubów piłkarskich z gminy Miejsce Piastowe 
przyjechał Łukasz Milik, dyrektor Akademii Piłkarskiej Górnika Zabrze. Tworzony jest projekt 
współpracy.

Stało się to dzięki kontaktom Grzego-
rza Rausa, dyrektora Akademii Piłkar-
skiej Beniaminek Profbud Krosno, który 
w gminie Miejsce Piastowe prowadzi Be-
niaminek Soccer Schools. – Jestem tylko 
łącznikiem pomiędzy gminą a Górnikiem 
Zabrze – opowiada skromnie. – Z Łuka-
szem Milikiem łączy mnie pasja i podobne 
patrzenie na piłkę. Podczas jednej z rozmów 
poprosiłem go o wsparcie gminy Miejsce 
Piastowe.

Szansą okazał się projekt zabrzań-
skiej akademii, która szuka w Polsce 50 
klubów i gmin partnerskich. – Chcemy 
docierać do wszystkich małych miejsco-
wości, gdzie są młodzi adepci piłki noż-
nej – tłumaczy Łukasz Milik. I dodaje, 
że gmina Miejsce Piastowe jest jedną 
z tych, które są otwarte na sport.

Dziś władze Miejsca Piastowego, AP 
Górnik Zabrze, AP Beniaminek Profbud 
Krosno oraz przedstawiciele lokalnych 
klubów piłkarskich (LKS Głowienka, 
LUKS Burza Rogi, LUKS Partyzant Mal-
bud1 Targowiska i TS Piastovia – przyp. 
red.) rozmawiali na temat tego, jak ta 
współpraca ma wyglądać.

– To dla mnie bardzo znaczące wyda-
rzenie – przyznaje Dorota Chilik, wójt 
Gminy Miejsce Piastowe. – Stawiamy na 
zdrowie dzieci i ruch. A ta współpraca może 
zaowocować wzrostem zainteresowania pił-
ką nożną.

Już padły pierwsze deklaracje. – Bę-
dziemy działać na wielu poziomach – zdra-
dza Dorota Chilik. – Chcemy, żeby nasze 
kluby wyjeżdżały na sparingi, chcemy też 
przyjmować zabrzańskie drużyny u nas 
w gminie. Być może któraś z naszych dru-
żyn wyprowadzi piłkarzy z Zabrza na mecz 
ligowy.

– Myślimy o wspólnej promocji, stażach 
trenerskich i działaniach marketingowych 

– dodaje Łukasz Milik.
– Łukasz Milik i jego brat Arkadiusz ścią-

gają do siebie dużo młodych ludzi. Myślę, że 
i u nas się to sprawdzi – powiedziała Do-
rota Chilik.

Wójt Miejsca Piastowego już ma 
w planach spotkanie z Małgorzatą Mań-
ka-Szulik, prezydentem Zabrza. – Chce-
my porozmawiać na temat naszego part-
nerstwa i wspólnego działania w dziedzinie 
sportu – mówi Dorota Chilik.

Projekt współpracy gminy i Aka-
demii Piłkarskiej Górnik Zabrze jest 
w trakcie tworzenia. – Chcemy włożyć 
tu trochę serca, a w przyszłości wycho-
wać uzdolnionego chłopaka, który trafi do 
pierwszej drużyny – podsumowuje Łu-
kasz Milik.

Tomasz Jefimow, Krosno112.pl
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X Powiatowy Turniej Siatkówki Plażowej
W upalną niedzielę 26 lipca br. w Niżnej Łące rozegrany został X Jubileuszowy Powiatowy 
Turniej Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar Starosty Krośnieńskiego. Turniej zorganizowali: 
Starostwo Powiatowe w Krośnie, Urząd Gminy w Miejscu Piastowym oraz Gminny Ośrodek 
Kultury w Miejscu Piastowym. Zawody oficjalnie otworzył radny powiatu Tomasz Sieniawski.

Do rozgrywek przystąpiło 8 drużyn 
– po dwie z gmin Miejsca Piastowego, 
Iwonicza Zdroju i Krosna oraz po jednej 
z Chorkówki i Jedlicza. Drużyny rozlo-
sowano do 2 grup:

•  grupy A: Maciej Barszczewski/Łu-
kasz Orzechowicz – Jedlicze, Ja-
kub Kosiek/Jakub Szydło – Krosno 
1, Aleksandra Lidwin/Wiktoria 
Wosiewicz – Krosno 2, Hubert Sta-
reńczak/Bartłomiej Zarzycki – Iwo-
nicz Zdrój 1, 

•  grupy B: Grzegorz Stareńczak/Seba-
stian Stareńczak – Iwonicz Zdrój 2, 
Bogusław Pleskacz/Witold Zatorski 

– Miejsce Piastowe – 2, Michał Kozu-
bal/Tomasz Żyła – Chorkówka, Ka-
mil Drobek/Łukasz Guzik – Miejsce 
Piastowe 1.

W rywalizacji w grupach najlepsze 
okazały się drużyny: Krosno 1, Iwonicz 
Zdrój 1, Chorkówka oraz Iwonicz Zdrój 2.

Wyniki rozgrywek półfinałowych 
przedstawiają się następująco: Krosno 1 

– Iwonicz Zdrój 2 (21:14); Iwonicz Zdrój 1 
– Chorkówka (21:12).

W meczu o pierwsze miejsce, para 
Jakub Kosiek/Jakub Szydło – Krosno 
1 zwyciężyła parę Hubert Stareńczak/
Bartłomiej Zarzycki – Iwonicz Zdrój 1 
(21:11).

W meczu o III miejsce para Michał 
Kozubal/Tomasz Żyła – Chorkówka 
pokonała parę Grzegorz Stareńczak/
Sebastian Stareńczak – Iwonicz Zdrój 2 
(21:17).

Zwycięzcy pierwszych trzech miejsc 
otrzymali pamiątkowe puchary, dy-
plomy oraz piłki. Pozostali uczestnicy 

– dyplomy za udział, natomiast wszy-
scy odebrali nagrody rzeczowe – torby 
sportowe.

Nagrody ufundowane przez Staro-
stwo Powiatowe w Krośnie oraz Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Miejscu Piasto-
wym wręczali: wicestarosta krośnieński 
Andrzej Guzik, radny powiatu Tomasz 
Sieniawski, przewodniczący rady gminy 
Miejsce Piastowe Wiesław Habrat, rad-
ny gminy Szymon Węgrzyn oraz sołtys 
Niżnej Łąki Tadeusz Pacek.

Mecze sędziował Janusz Eustachie-
wicz, a zabezpieczenie medyczne pełni-
ła Aneta Jurczak.

Organizatorzy składają serdeczne 
podziękowanie za wszelką pomoc przy 
organizacji turnieju radnemu Szymo-
nowi Węgrzynowi i Maciejowi Węgrzy-
nowi, sołtysowi Tadeuszowi Packowi, 
a także OSP z Głowienki za odkoma-
rzanie i basen z wodą.

Należy podkreślić, iż tegoroczny 
turniej był wyjątkowy, ponieważ dopi-
sała piękna, słoneczna pogoda, której 
brakowało we wszystkich poprzednich 
edycjach.

GOK w Miejscu Piastowym
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Speed-ball w gminie
Gmina Miejsce Piastowe, ze środków Fundacji Orlen w ramach 
projektu „Tworzymy razem”, zakupiła osiem zestawów do gry 
w speed-ball. Będą z nich mogły korzystać dzieci, młodzież, 
osoby dorosłe oraz uczestnicy projektu. – Jako pierwsza gmina 
na Podkarpaciu wprowadzamy speed-ball do szkół. Mam nadzieję, że 
radość z tej gry będą miały zarówno dzieci, jak i seniorzy – podkre-
śliła wójt Dorota Chilik.

Speed-ball jest stosunkowo nową dys-
cypliną sportową. To niewymagająca 
specjalistycznego sprzętu gra – przy po-
mocy rakiet odbija się gumową piłeczkę, 
która jest przymocowana półtorame-
trową żyłką do wysokiego na 1,7 metra 
statywu. Piłeczkę należy tak odbić, aby 
dookoła statywu zatoczyła ruchy koło-
we. Odbijać ją można samemu, w parach, 
lewą i prawą ręką.

Pierwsze szkolenie – tej mało jesz-
cze znanej dyscypliny sportowej – od-
było się 16 czerwca br. na placu przy 
Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym. 
Zasady objaśniał Jacek Kościelny – ko-
ordynator rozwoju speed-balla na Pod-
karpacie, a swoich sił w grze próbowali: 
wójt Dorota Chilik, zastępca wójta Mag-
dalena Hec-Mrozek oraz pracownicy 
Urzędu Gminy.

– W speed-ball można grać indywidual-
nie, w parze lub w większej grupie podzielo-
nej na drużyny. Grać mogą wszyscy, nie ma 
ograniczeń wiekowych, dzieci zaczynają już 

od czwartego roku życia. Zaletą jest także 
to, że grać można wszędzie – w hali, jak i na 
parkingu. Zestaw do gry można zabrać na 
stadion, nad wodę, do lasu, na łąkę – za-
znaczył Jacek Kościelny.

Gra przywędrowała do Polski z Egip-
tu. Początkowo traktowana była jako 
trening dla tenisistów ziemnych, po-
nieważ wyrabia koncentrację i refleks. 
Z czasem przerodziła się w nowy, odręb-
ny sport. Od 1984 roku spisane zostały 
zasady i rozgrywane są zawodny, także 
międzynarodowe.

– Mam nadzieję, że wkrótce w gminie 
powstanie liga i wystartujemy w zawodach 

– planuje wójt Dorota Chilik.
Zestawy do speed-balla Gmina 

zakupiła ze środków Fundacji Orlen 
w ramach drugiej edycji programu 

„Moje miejsce na Ziemi”.

Tekst i fot. IP

80 tys. złotych 
dofinansowania 
dla klubów 
sportowych
Ministerstwo Sportu ogłosiło 
wyniki rządowego programu 
„KLUB” – edycja 2020, w ra-
mach którego dofinansowa-
nie otrzymały kluby sporto-
we z naszej gminy.

Jest to program, którego celem jest upo-
wszechnianie aktywności fizycznej 
i wyrównywanie szans dzieci i młodzie-
ży w dostępie do usystematyzowanej 
aktywności fizycznej, wsparcie insty-
tucjonalne działalności podstawowych 
jednostek struktury organizacyjnej 
sportu polskiego – klubów sportowych 
w zakresie aktywizacji sportowej dzieci 
i młodzieży.

Przedmiotem dofinansowania są 
podstawowe elementy wpływające na 
efektywne funkcjonowanie klubu spor-
towego: wynagrodzenia szkoleniowców 
prowadzących zajęcia sportowe, organi-
zacja obozów sportowych i/lub zakup 
sprzętu sportowego.

5 czerwca 2020 r. Minister Sportu 
przyznał dofinansowanie klubom spor-
towym z naszej gminy.

Po 15 tys. złotych dofinansowania 
otrzymają:

–  Ludowy Klub Sportowy „Głowienka”,
–  Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy 

„Strażak” Niżna Łąka,
–  Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy 

„Burza” Rogi,
–  Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy 

„Krośnianka” Wrocanka.

Z kolei 10 tys. złotych dotacji 
otrzymują kluby:

–  Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy 
„Partyzant Mal-Bud1” Targowiska,

–  Uczniowski Klub Sportowy „Return” 
Widacz.

Karina Kordasiewicz
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Turniej piłki koszykowej
W hali sportowej Szkoły Podstawowej w Głowience rozegrany został VI Otwarty Turniej Piłki 
Koszykowej, którego organizatorami byli: Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym oraz 
„JT-Team” Targowiska. 

W rozgrywkach juniorskich udział wzię-
ły cztery drużyny: „Fire Ball” Stara Wieś, 

„Partyzant” Targowiska, „Pomidory Ma-
linowe”, „Orlando”, które rywalizowały 
między sobą w jednej grupie.

Tabela końcowa rozgrywek junior-
skich
1. „Pomidory Malinowe”
2. „Partyzant” Targowiska
3. „Fire Ball” Stara Wieś
4. „Orlando”

W juniorskim konkursie rzutów 
zwyciężyli Wojciech Fafuła i Dominik 
Jakubczyk.

W kategorii open również wzięło 
udział 4 drużyny: „JT-Team” Targowi-
ska, „C-Squad” Rzeszów, „DEF” Sanok, 

„Orlando” Krosno, które rywalizowały 
w jednej grupie w systemie każdy z każ-
dym.

Tabela końcowa rozgrywek open
1. „JT-Team” Targowiska
2. „DEF” Sanok
3. „C-Squad” Rzeszów
4. „Orlando” Krosno

W konkursie rzutów za „3”, podobnie 
jak w zeszłym roku, najlepszym okazał 
się zawodnik z drużyny „DEF” Sanok – 
Robert Gaździk. MVP turnieju został 

uznany Dominik Fafuła z „JT-Team” 
Targowiska. 

Nagrody w postaci pucharów, dy-
plomów i statuetek wręczali: specjali-
sta ds. sportu GOK Miejsce Piastowe 
Leszek Zajdel oraz kierownik drużyny 

„JT-Team” Targowiska Robert Jakub-
czyk. Mecze sędziowali Łukasz Pilecki 
i Sebastian Kamiński. Zabezpieczenie 
medyczne pełniła Krystyna Bieleń.

Organizatorzy składają serdeczne 
podziękowanie pracownikom kuchni 
ze Szkoły Podstawowej z Głowienki 
za przygotowanie ciepłego posiłku dla 
uczestników turnieju oraz dyrektorowi 
szkoły Krzysztofowi Romanowi za udo-
stępnienie hali sportowej do rozegrania 
turnieju.

Tekst i fot. GOK w Miejscu Piastowym

I miejsce II miejsce

III miejsce
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Zmarł Józef Węgrzyn  
(1927–2020)
17 czerwca w swoją ostatnią 
drogę wyruszył Józef Wę-
grzyn – wychowanek i wie-
loletni kapelmistrz orkiestry 
dętej, a także członek OSP 
Miejsce Piastowe. Stał na 
czele orkiestry przez 13 lat 
(1985-1998), brał aktywny 
udział w jej powojennej reak-
tywacji. Grał na kornecie. 

Jego dyrygentura rozpoczęła się wiel-
kim sukcesem, jakim było pierw-
sze miejsce podczas Wojewódzkiego 
Przeglądu Orkiestr Dętych w Krośnie 
w 1986 roku. To także między innymi 
uczestnictwo w dwóch pielgrzymkach 
papieskich – w 1991 roku w Rzeszowie 
i w 1997 roku w Krośnie oraz obchody 
jubileuszu orkiestry i OSP w 1995 roku. 

Orkiestra liczyła ponad 30 muzyków; 
coraz częściej koncertowała poza Miej-
scem Piastowym i Krosnem. Podczas 
jego kadencji jako kapelmistrzapowsta-
ła także szkółka dla młodych muzyków.

Po mszy św. pogrzebowej, która została odprawiona w kościele parafialnym, w uroczystym 
kondukcie żałobnym ciało śp. druha Węgrzyna zostało odprowadzone na miejscowy 
cmentarz. W ostatniej drodze zmarłemu towarzyszyła jego orkiestra oraz strażacy z pocztem 
sztandarowym (fot. OSP Miejsce Piastowe/facebook)

W dowód zasług w upowszechnianiu 
kultury muzycznej, na wniosek zarządu 
orkiestry, śp. Józef został odznaczony 
najwyższymi odznaczeniami Polskiego 
Związku Chórów i Orkiestr: Złotą Od-
znaką Honorową z Laurem w 2011 roku 
i Złotą Odznaką Honorową z Brylantem 
w 2017 roku, a także wysokimi odzna-
czeniami resortowymi ZOSP RP.

Pozostawił po sobie wiele dobrych 
wspomnień i niezapomnianych chwil. 
Dziękujemy, Panie Kapelmistrzu!

facebook/Orkiestra Dęta  
Gminy Miejsce Piastowe

Odeszli od nas…
24.05 – Andrzej Mosoń (69 lat) z Głowienki 
25.05 – Edmund Michalak (94 lata) z Rogów 
28.05 –  Roman Grzesik (79 lat) z Miejsca  

Piastowego 
31.05 – Jan Uliasz (72 lata) z Rogów 
01.06 – Olga Zajdel (91 lat) z Głowienki 
02.06 – Jan Hajdas (69 lat) z Wrocanki 
02.06 – Czesław Wardziński (88 lat) z Wrocanki 
05.06 – Fryderyk Guzik (89 lat) z Głowienki 
08.06 – Adam Szydło (64 lata) z Głowienki 
09.06 –  Franciszek Kandefer (83 lata) z Miejsca 

Piastowego 
15.06 –  Daniela Kilar (78 lat) z Miejsca  

Piastowego 
15.06 –  Józef Węgrzyn (93 lata) z Miejsca  

Piastowego 
16.06 – Edward Kubit (65 lat) z Głowienki 
17.06 –  Stanisław Guzik (88 lat) z Miejsca  

Piastowego 
17.06 – Genowefa Niepokój (95 lat) z Wrocanki 
25.06 – Zofia Gosztyła (82 lata) z Łężan
28.06 – Zofia Chodorowska (89 lat) z Łężan 
28.06 – Jan Janusz (64 lata) z Zalesia 
28.06 –  Kazimiera Płatek (90 lat) z Miejsca  

Piastowego
04.07 –  Janina Trybus (92 lata) z Miejsca  

Piastowego 
07.06 – Mateusz Wawrzkowicz ( 15 lat) z Zalesia 
10.07 – Marian Szczepańczyk (78 lat) z Rogów 
14.07 – Michał Kochan (65 lat) z Rogów 
15.07 – Zofia Bykowska (88 lat) z Wrocanki 
18.07 – Krystyna Skrzęta (64 lata) z Rogów 
20.07 – Wojciech Curzydło (87 lat) z Targowisk 
20.07 – Zofia Malinowska (93 lata) z Targowisk 
21.07 – Jan Wasłowicz (79 lata) z Rogów 
26.07 – Mieczysław Wilk (87 lat) z Głowienki 
29.07 – Weronika Gierlak (94 lata) z Łężan
28.07 –  Helena Bogatek (84 lata) z Miejsca  

Piastowego
28.07 – Władysława Lenik (90 lat) z Rogów 
30.07 – Jan Zima (68 lat) z Głowienki 
31.07 – Alicja Lubaś (60 lat) z Targowisk 
15.08 –  Ludwika Grzesik (80 lat) z Miejsca  

Piastowego
15.08 – Kazimierz Golowski (80 lat) z Targowisk 
16.08 – Daniel Janusz (45 lat) z Głowienki
18.08 – Jan Bogacz (70 lat) z Rogów 
18.08 – Tadeusz Szydło (74 lata) z Niżnej Łąki 
19.08 – Wanda Rozmus (96 lat) z Niżnej Łąki 
25.08 – Julian Czelny (97 lat) z Wrocanki 
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Inauguracja roku jubileuszowego z racji 
100. rocznicy kanonicznego zatwierdzenia 

Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła

Miejsce Piastowe 26–27 września 2020 r.

SOBOTA – 26 września 2020 roku
18.30 – Nabożeństwo oczekiwania przy kościele parafialnym w Miejscu Piastowym
19.00 –  Przybycie peregrynującej po Polsce Figury św. Michała Archanioła i Msza św. pod przewodnictwem 

Przełożonego Generalnego ks. Dariusza Wilka CSMA
20.30 –  Procesja z Figurą św. Michała Archanioła do czterech stacji, zakończona w Sanktuarium Św. Michała 

Archanioła i Bł. Bronisława Markiewicza „Na Górce”
22.00–24.00 – Czuwanie modlitewne prowadzone przez Rycerzy Świętego Michała Archanioła
24.00 – Pasterka Anielska pod przewodnictwem Wikariusza Generalnego ks. Rafała Kamińskiego CSMA

NIEDZIELA – 27 września 2020 roku
10.30 – Godzinki ku czci Św. Michała Archanioła i Konferencja (ks. Piotr Prusakiewicz CSMA)
12.00 – Uwielbienie Boga za dar 100-lecia Zgromadzenia (ołtarz fatimski)
12.40 – Wprowadzenie do Liturgii
13.00 –  Msza św. pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce Abp Salvatore Pennacchio z udziałem 

biskupów diecezji, w których pracują księża michalici (Transmisja TV Polonia) – poświęcenie kaplicy 
Św. Michała Archanioła

www.michalici.pl


