
O autorce obrazu „Kobieta w kapeluszu”
Małgorzacie Twardzik-Wilk – s. 18

DWUMIESIĘCZNIK MIESZKAŃCÓW GMINY MIEJSCE PIASTOWE

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY NR 4 (88), LIPIEC – SIERPIEŃ 2019ISSN 1897-4139



Galeria jednego zdjęcia
Stacja benzynowa w Miejscu Piastowym, fot. archiwum Genealogii Krośnian



3P I A S T U N  N R  4 / 8 8

S P I S  T R E Ś C I

W numerze
Piastun 4 (88) lipiec – sierpień 2019

 
P I A S T U N
Dwumiesięcznik Mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe

Redakcja: ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe,
tel. 13 43 097 66, e-mail: piastun@vp.pl

Zespół redakcyjny: Izabela Półchłopek (red. naczelny), Dorota Chilik 
Izabela Drobek, Janusz Węgrzyn, Joanna Ziemiańska-Kielar 
korektor – Halina Pleśniarska

Współpracownicy: s. Dawida Ryll, Wioletta Zimmermann-Szubra, 
Leszek Zajdel

Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania i skracania materiałów. 
Za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam redakcja nie odpowiada.

Wydawca: 
Gmina Miejsce Piastowe,
ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe,
tel. 13 43 097 66, www.miejscepiastowe.pl

Czasopismo zarejestrowane jest w Sądzie Okręgowym w Krośnie pod 
numerem Pr. 3/07. Zrzeszone jest także w Polskim Stowarzyszeniu 
Prasy Lokalnej.

Realizacja wydawnicza i druk: 
Wydawnictwo Ruthenus – Rafał Barski, ul. Łukasiewicza 49, 
38-400 Krosno, tel. 13 436 51 00, www.ruthenus.pl 
Skład: Katarzyna Chochołek

Na okładce: Obraz „Kobieta w kapeluszu” malarki Małgorzaty 
Twardzik-Wilk z Głowienki

ISSN 1897-4139 / Nakład: 1400 egz.

T E M A T  N U M E R U
 4 Rogi na trasie Via Carpatia 

U G  I N F O R M U J E 
 6 Granice gminy nie zostaną zmienione 
 7 W Rogach więcej terenów pod zabudowę mieszkaniową 
 8 Wyjazd na Ukrainę 

I N W E S T Y C J E 
 8 Pieniądze z ministerstwa na budowę sali gimnastycznej w Zalesiu 
 10 Mieszkańcy Łężan będą mieli wodę / Inwentaryzacja wyrobów azbestowych 
  Nabór wniosków 
 11 Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych 
  Przebudowa dróg powiatowych w Miejscu Piastowym i Targowiskach 
 12 Remont Domu Ludowego w Łężanach musi poczekać 
 13 W szkołach będą niższe rachunki za prąd 

E C H A  G M I N Y 
 13 Stypendia pomostowe dla studentów 
 14 Szczególny dzień dla strażaków z Miejsca Piastowego 
 16 Klub seniora w Głowience 
 17 Zapraszamy do Senior-Wigor we Wrocance 

K U L T U R A 
 18 Malarstwo i śpiew docenione 
 20 Dożynki gminne w Rogach 
 21 Święto plonów w Targowiskach 
 22 Kardynał Wyszyński na ekranie 

I M P R E Z Y 
 22 Noc kupały w Niżnej Łące 
 23 Łężańska familiada 
 24 Lato na Czarnym Moście / Anielskie wakacje w Miejscu Piastowym 
 23 Dni Głowienki 
 24 Rozaliada we Wrocance 

S Z K O Ł Y 
 27 Podróże po stolicach Europy 
 28 W Magurskim Parku Narodowym / Rajd „Po bezdrożach”
 29 Uczniowie z Targowisk w Budapeszcie / Rodzice wystąpili dla dzieci 

N I E Z W Y K L I 
 30  Józefa i Jan Uliasz z Rogów nagrodzeni medalem „Sprawiedliwi wśród 

Narodów Świata”

W O K Ó Ł  K Ó Ł 
 32 KGW w Miejscu Piastowym 

W S P O M I E N I E 
 33 Adam Hejnar (1932-2019)

S P O R T 
 33 Szatnia dla Partyzanta 
 34 LKS Głowienka bez stadionu 
 35 Koszykówka uliczna w Targowiskach 
 36 Siatkówka plażowa w Niżnej Łące 
 37 Międzynarodowy turniej szachowy w Rogach 
 38 Bieg im. Wroceńskich Legionistów / W Widaczu biegli dla Kamila 

4

8

14

30

38

20



Rogi na trasie Via Carpatia
Pokaz kulinarny w wykonaniu Greka Teo Vafidisa, konkurs dla kół gospodyń wiejskich na 
potrawę grecką, kiermasze rękodzieła oraz dyskusja na temat Via Carpatia – to tylko część 
atrakcji przygotowanych przez Gminę Miejsce Piastowe i Gminny Ośrodek Kultury w czasie 
wydarzenia „Wiele Kultur – Jedno Miejsce. Od Kłajpedy po Saloniki”, które odbyło się 7 wrze-
śnia br. na stadionie w Rogach. 

Wydarzenie w Rogach nawiązuje do 
planowanej budowy międzynarodowej 
trasy Via Carpatia, biegnącej wzdłuż 
wschodniej granicy UE. W przyszłości 
dojechać nią będzie można od Kłajpedy 
na Litwie, przez Polskę, Słowację, Węgry, 
Rumunię, Bułgarię aż do Salonik w Gre-
cji. Wkrótce fragment tej trasy – jako 
droga ekspresowa S19 – prowadzić bę-
dzie przez gminę Miejsce Piastowe.

Droga zmieni poziom życia
– Przyprowadziła nas tutaj dzisiaj Via Car-
patia – droga, która połączy kraje i narody 
w tej części Europy. Droga to prastary sym-
bol życia, symbol wrodzonych możliwości  
człowieka, symbol wewnętrznego rozwoju 

– powiedziała Dorota Chilik, wójt gminy 
Miejsce Piastowe, rozpoczynając impre-
zę.  – Podroż jest źródłem wiedzy i bogatych 
doświadczeń wewnętrznych, zarówno tych 
estetycznych, jak i tych intelektualnych. 
A dzisiaj ta droga, Via Carpatia, zaprowa-
dziła nas do Grecji. 

Grecja była bowiem tematem prze-
wodnim tegorocznego wydarzenia. Dla-
tego nie przypadkiem do Rogów zapro-
szony został prof. Gregoris Zarotiadis, 
dziekan wydziału ekonomicznego Uni-
wersytetu Arystotelesa w Salonikach, 
który rozpoczynając panel dyskusyjny, 
wygłosił obszerny wykład na temat Via 
Carpatii.

W panelu dyskusyjnym wzięła tak-
że udział wicewojewoda podkarpacka 
Lucyna Podhalicz. – Rozwój dróg ko-
munikacyjnych powoduje wzrost ekono-
miczny, kulturowy i społeczny – powie-
działa, zaznaczając, że dobra droga 
ekspresowa oznacza lepszy dostęp do 
edukacji, ochrony zdrowia, do miejsca 
pracy, wpłynie zatem na podniesienie 
jakości życia mieszkańców.  

Wójt Dorota Chilik podkreśliła, że 
Via Carpatia znacznie odciąży miej-
scowości leżące przy obecnej drodze 
krajowej 19 od ruchu ciężkiego. – Jako 

samorząd musimy bardzo szybko działać. 
W naszej gminie powstaje już zespół, który 
będzie analizował, czy można wykorzystać 
tereny położone wzdłuż Via Carpatia pod 
względem infrastrukturalnym czy kulturo-
wym – powiedziała wójt Dorota Chilik. 
Nawiązując do węzła, który ma powstać 
w Miejscu Piastowym, podkreśliła, że 
Miejsce Piastowe znajdzie się na środ-
ku szlaku. – To serce Europy,  środek trasy. 
I stąd także nazwa naszego wydarzenia: 
„Wiele kultur – jedno miejsce, bo Miejsce 
Piastowe”. Dodała także, że w związku 
z budową drogi zostanie usuniętych 12 
domów. – Ale jako gmina jesteśmy po to, 
aby wspierać mieszkańców i wszystko tłu-
maczyć – zapewniła. 

O etapach prac na odcinku Rzeszów – 
Barwinek mówił Wiesław Sowa,  zastęp-
ca dyrektora ds. inwestycji rzeszowskie-
go oddziału GDDKiA. – Rozpoczęliśmy 
prace geologiczne. Wchodzimy w bardzo 
trudny teren, tak cenny przyrodniczo, jak 
i trudny geologicznie. Występuje tutaj flisz 
karpacki i badania pokazują już, że jest bar-
dzo dużo osuwisk w obrębie projektowanej 
drogi. Te wszystkie osuwiska trzeba będzie 
zabezpieczyć, aby droga była bezpieczna. 
To przeogromne wyzwanie – powiedział 
i wyjaśnił, że trwają prace zmierzające 
do przygotowania przetargów. 

W panelu dyskusyjnym, który pro-
wadził Marek Cierpiał-Wolan, dyrektor 
Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, 
wziął także udział wiceprezes zarządu 
Stowarzyszenia Euroregion Karpacki 
Dawid Lasek.

Musaka i gołąbki w liściach wino-
grona

Kuchnię grecką na scenie prezento-
wał ambasador kultury greckiej w Polsce 
kucharz Teo Vafidis, który przygotował 
sos tzatziki oraz indyka z bakłażanami, 
papryką i porami. Potrawy greckie na 
konkurs przyrządziły także panie z kół 
gospodyń wiejskich z terenu gminy 

Miejsce Piastowe. Wszystkie koła otrzy-
mały nagrody, a specjalne wyróżnienie 
KGW w Widaczu, Rogach i Łężanach. 

– Upiekłyśmy chlebek mięsny z warzywami, 
a także udziec jagnięcy – powiedziała Lu-
dwika Wojtowicz, przewodnicząca KGW 
w Widaczu. Na stole pań z Rogów komi-
sji konkursowej najbardziej smakowa-
ły gołąbki w liściach winogron i zapie-
kanka z bakłażanami i wołowiną. – Po 
rozmowie z Teo Vafidisem okazało się, że 
w przygotowaniu gołąbków wykorzysta-
łyśmy taką samą technikę, jak jego babcia 

– przyłożyłyśmy je talerzem i kamieniem, 
aby nie wypływały na wierzch – zdradziła 
Danuta Wdowiarz. 

Z kolei do gustu kucharza u gospo-
dyń z Łężanach przypadała musaka – 
potrawa z mięsem, bakłażanem i cuki-
nią, zalewana beszamelem.– To bardzo 
pracochłonna potrwa. Dzisiaj w Grecji mąż 
dla żony musi być bardzo dobry, aby żona 
ugotowała mu musakę – żartobliwie po-
wiedział Teo Vafidis.

– Cały stół to była kuchnia grecka. Mia-
łyśmy także sałatkę grecką, gołąbki w li-
ściach winogron, pierożki z fetą i cukinią. 
Przygotowałyśmy także królika z sosem 
z pomidorami i piersi drobiowe z papryką 
i cukinią, i one się rozeszły jak przysłowio-
we bułeczki – powiedziała Małgorza-
ta Ziemiańska, przewodnicząca KGW 
w Łężanach. Z kolei panie z Targowisk 
wykorzystały wiedzę i doświadczenie 
swojej byłej przewodniczącej, Bogusła-
wy Biś, która była w Grecji i stamtąd 
przywiozła przepis na zapiekankę pa-
stycjo, którą przyrządziła na konkurs, 
i która także bardzo smakowała kucha-
rzowi. 

– Wszystkie panie zasłużyły na nagro-
dę, postarały się, bo wykorzystały produkty, 
które używane są w kuchni greckiej. Niektó-
re potrawy smakowały prawie jak w Grecji. 
Zapiekanka z warzywami, którą próbowa-
łem, przypomniała mi czasy, kiedy byłem 
małym chłopcem. Wracałem ze szkoły i już 
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w drodze czułem zapach potrawy, którą go-
towała moja babcia – wspominał kucharz. 

W komisji konkursowej oceniającej 
potrawy byli także: prof. Grigoris Za-
rotiadis, lider zespołu Orfeusz Nikos 
Rusketos, wójt Dorota Chilik oraz za-
stępca wójta Magdalena Hec-Mrozek. 

Relacja w TVP
Podczas imprezy nie brakło ręko-

dzielników, także z gminy Miejsce Pia-
stowe. Wśród nich była Anna Delimat, 
która z mężem rok temu założyła nie-
wielką plantację lawendy w Głowience. 

– Zasadzonych mamy 200 sztuk lawendy 
i w tym roku, po kwitnieniu przerabialiśmy 
ją na rękodzieło lawendowe – powiedziała 
Anna Delimat. – Mamy woreczki z pięknie 
pachnącym lawendowym suszem, przywio-
złam również suche bukiety i fusetki lawen-
dowe – to takie wrzeciona lawendy, które 
wyplata się ze świeżych kwiatów.

Można było także kupić tradycyjny 
chleb wiejski, miody czy inne wyroby rę-
kodzielnicze. Dzieci mogły pobawić się 
w wesołym miasteczko oraz zobaczyć 
sprzęt wojskowy, który prezentowali: 
5. Batalion Strzelców Podhalańskich 
z Przemyśla, 21. Batalion Dowodze-
nia z Rzeszowa oraz 35. Batalion Lek-
kiej Piechoty z Sanoka. Z samochodem 
driftowym i zabytkowym przyjechała 
firma Lo-Stark z Miejsca Piastowego. 
Greckie utwory muzyczne zagrał ze-
spół Orfeusz, a jako gwiazda wieczoru 
wystąpił zespół „2+1”. 

Wydarzenie relacjonowała TVP3 
Rzeszów. W programie „Jesień w regio-
nach" pokazana została Zagroda Etno-
graficzna w Rogach, Sanktuarium św. 

Michała Archanioła i bł. Bronisława 
Markiewicza w Miejscu Piastowym oraz 
zabytkowy kościół we Wrocance. Prze-
prowadzono  także wywiad z Bartłomie-
jem Rossem z Głowienki – muzykiem 
i twórcą wyjątkowych drewnianych ko-
lumn RossTone Europe. 

W kolejnych edycjach imprezy "Wiele 
Kultur – Jedno Miejsce. Od Kłajpedy po 
Saloniki" tematem przewodnim będzie 
inny kraj leżący na szlaku Via Carpatia. 

– Musimy więc jeździć po świecie i szukać 
smaków – zapowiedziała już Joanna 
Krzywda z KGW w Targowiskach, aby 
być przygotowanym na kolejne edycje 
wydarzenia. 

Nagranie z przebiegu imprezy moż-
na obejrzeć na facebooku/Gmina Miej-
sce Piastowe.

Tekst i fot. Izabela Półchłopek
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Granice gminy nie zostaną zmienione
31 lipca Rada Ministrów negatywnie zaopiniowała wniosek 
miasta Krosna o zmianę granic. Sąsiednie gminy, Miejsce Pia-
stowe oraz Krościenko Wyżne, zachowają swój dotychczasowy 
obszar terytorialny. – Cieszę się bardzo z takiej decyzji Rady Mini-
strów. O zachowanie granic gminy Miejsce Piastowe walczyłam jako 
kandydat na wójta i później jako wójt – powiedziała Dorota Chilik.

Wniosek Krosna zakładał przyłą-
czenie do miasta części gminy Kro-
ścienko Wyżne (96,18 ha) oraz gminy 
Miejsce Piastowe (35,77 ha). Łącznie 
Krosno chciało powiększyć swój ob-
szar o 121,95 ha – teren byłego lotniska 

„Iwonicz”, do którego prawo użytkowa-
nia wieczystego zakupiło w 2017 roku. 
Rada Gminy Miejsce Piastowe, podob-
nie jak Rada Gminy Krościenko Wyżne 
i Rada Powiatu Krośnieńskiego, nega-
tywnie zaopiniowała wniosek Krosna 
o poszerzenie granic miasta.

Podjęcie uchwał przez radnych po-
przedzone było konsultacjami prze-
prowadzonymi wśród mieszkańców. 
W gminie Miejsce Piastowe, podobnie 
jak w gminie Krościenko Wyżne, więk-
szość mieszkańców była przeciwna 
przyłączeniu terenów swoich sołectw 
do Krosna. W Łężanach przeciw było 
90,70% głosujących, a w Targowiskach 
60,05%. Brak zgody mieszkańców i sa-
morządów był głównym powodem ne-
gatywnej decyzji Rady Ministrów o po-
szerzeniu granic Krosna.

Wójt gminy Miejsce Piastowe Dorota 
Chilik podkreśla, że o taką decyzję wal-
czyła jako kandydat na wójta i później 
jako wójt. – Uważam, że to bardzo dobra de-
cyzja dla naszych mieszkańców i dla gminy. 
Wiem też, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby 
Krosno mogło się rozwijać w takiej postaci, 
w jakiej jest. Jeśli jest możliwość realizacji 
różnych projektów w partnerstwie, a takie 
już realizujemy, to wierzę, że i tym razem 

możemy działać jako partnerzy i wspólnie 
rozwijać te tereny. Partnerstwo gmin to jed-
no z najlepszych rozwiązań. Aby się rozwijać, 
nie trzeba włączać do swoich terenów gminy 
mniejszej. W tym miejscu dziękuję ministro-
wi Pawłowi Szefernakerowi oraz Radzie Mi-
nistrów za taką decyzję. Dała ona nadzieję 
i wielką szansę gminie i naszym mieszkań-
com – podkreśliła wójt gminy Dorota Chi-
lik. – Wychodzimy naprzeciw Krosnu. Aby 
jak najszybciej rozpoczęło realizację swoich 
planów inwestycyjnych, przystępujemy do 
zmiany zagospodarowania przestrzennego 
tych terenów. Jestem za inwestycjami i roz-
wojem – zaznaczyła wójt gminy.

Rada Gminy Miejsce Piastowe na 
sesji w dniu 28 sierpnia br. (8 głosami 

„za", 3 „wstrzymującymi się” i jednym 
„przeciw”) podjęła uchwałę w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia Zmiany 
Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Miejsce Piastowe. Celem zmia-
ny studium jest przeznaczenie terenów 
byłego lotniska pod zabudowę przemy-
słową oraz usługi sportowe. Zmiany 
studium polegają także na tym – o co 
wnioskowali sami mieszkańcy –  aby 
teren przylegający do obszaru objętego 
Miejscowym  Planem Zagospodarowa-
nia Przestrzennego „Łężany 1” prze-
znaczyć pod zabudową mieszkaniowo-

-usługową.

UG
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W skrócie

Zakończyły się prace związane z montażem pa-
neli fotowoltaicznych oraz zbiorników na ciepłą 
wodę użytkową firmy Elektromet. Na terenie 
gminy zainstalowanych zostało 313 zestawów 
paneli fotowoltaicznych (na dachach domów 
mieszkalnych, budynkach gospodarczych i na 
gruncie). W ramach projektu w domach miesz-
kańców gminy zamontowano także 62 kotły 
na pelet. Wartość zadania to 6 285 885,32 zł, 
przy dofinansowaniu pozyskanemu ze środków 
unijnych z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podkarpackiego w kwocie 
4 005 227,57 zł. Projekt realizowany był wspól-
nie z Gminą Chorkówka.

*
Zabytkowy wóz strażacki OSP we Wrocance zy-
skał drugie życie. Został odremontowany wspól-
nymi siłami druhów. Ze środków gminy Miejsce 
Piastowe wybudowana została także wiata, która 
będzie chronić wóz przed czynnikami atmosfe-
rycznymi.

*
W ramach zadań funduszy sołeckich wykonane 
zostaną prace związane z budową oświetlenia 
ulicznego w Zalesiu, Łężanach, Miejscu Piasto-
wym, Niżnej Łące i Rogach. Wykonawcą, wy-
łonionym w przetargu, jest firma ALMAX ze 
Świerzowej Polskiej. W Zalesiu wykonane zo-
staną prace za 16 560,40 zł, w Łężanach przy 
cmentarzu – 60 750,00 zł, w Miejscu Piastowym 

– 23 100,00 zł, Niżnej Łące – 6 650,00 zł i w Ro-
gach – i 23 350,00 zł. Termin zakończenia inwe-
stycji 28 listopada br.

*
Szkoły Podstawowe we Wrocance i Zalesiu otrzy-
mają doposażenie do pracowni biologicznej, 
geograficznej, fizycznej i chemicznej. Za kwotę 
75 000 zł zakupione zostaną m.in: mapy, atlasy, 
globusy, kompasy, modele komórek, modele ro-
ślin, mikroskopy, lupy, teleskopy, plansze, zesta-
wy do akustyki, siłomierze, wagi laboratoryjne, 
probówki oraz odczynniki chemiczne. Środki na 
doposażenie pracowni pozyskane zostały z re-
zerwy subwencji oświatowej 2019. W ubiegłym 
roku podobne wyposażenie otrzymały szkoły 
w Głowience i Łężanach. W pierwszej kolejności 
dofinasowanie przyznawane jest szkołom, które 
wraz z reformą oświaty przechodzą od nauczania 
czteroklasowego do ośmioklasowego.



W Rogach więcej terenów  
pod zabudowę mieszkaniową
Na wniosek mieszkańców gminy przystąpiono do sporządze-
nia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzen-
nego „Rogi3B”.

Obszar objęty zmianą (przylegający do 
zabudowanych terenów ciągnących się 
wzdłuż drogi powiatowej) przeznaczony 
jest w obowiązującym planie pod tereny 
rolnicze.

Efektem zmian będzie przeznacze-
nie około 4,5 ha nowych terenów pod 
zabudowę mieszkaniowo-usługową, co 
przyczyni się do zwiększenia możliwo-
ści zabudowy w Rogach.

Zmiany Miejscowego Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego zawar-
te zostały w uchwale nr XIV/91/2019 
Rady Gminy z dnia 26 lipca 2019 r.

Obszar zaznaczony na rysunku ko-
lorem żółtym to tereny, które zostaną 
objęte zmianą planu zagospodarowania 
przestrzennego i które niebawem zosta-
ną przeznaczone pod zabudowę miesz-
kaniowo-usługową.
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W skrócie

*
Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 
edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, jak co roku, 
z budżetu państwa gmina otrzymała dofinansowa-
nie w kwocie 96 119,00 zł.

*
Ochotnicze Straże Pożarne w gminie Miejsce Pia-
stowe otrzymały 46 tys. złotych dofinansowania 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zakup no-
wego sprzętu i wyposażenia umożliwiającego sku-
teczne działania na wypadek klęsk żywiołowych 
oraz poważnych awarii. OSP w Głowience dosta-
ło 19 tys. złotych, OSP Łężany – 17 tys. złotych, 
a OSP Widacz – 10 tys. złotych. Do zakupów dla 
strażaków gmina (ogółem) dołoży 5 730 zł.

*
Z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Spo-
łecznego Rolników OSP Miejsce Piastowe otrzy-
mało 7 000,00 zł (przy dofinansowaniu w kwo-
cie 2 tys. złotych ze środków gminy) na zakup 
sprzętu ratowniczego, ratowniczo-gaśniczego 
i umundurowania bojowego. OSP Miejsce Pia-
stowe wzbogaci się także o stację obiektową z ra-
diostacją za kwotę 4 214,00 zł.

*
23 lipca na plac przy Urzędzie Gminy przyjechał 
Bus 500+, celem promocji rządowego programu 
Rodzina 500+. Dla dzieci i rodziców z tej okazji 
przygotowane zostały liczne atrakcje.

*
Do końca roku trwa akcja „Bezpieczna Gmina” or-
ganizowana przez firmę Lo-Stark i Gminę Miej-
sce Piastowe, w ramach której mieszkańcy gminy 
za 9,99 zł mogą sprawdzić stan techniczny samo-
chodu. Przegląd samochodu obejmuje: ustawie-
nie świateł, sprawdzenie hamulców, zawieszenia, 
skuteczności działania amortyzatorów i pozio-
mu płynów eksploatacyjnych. Okręgowa stacja 
kontroli pojazdów zaprasza do Miejsca Piastowe-
go (ul. Dworska 23), od poniedziałku do piątku, 
w godzinach 7:00 – 18:00, w sobotę 7:00 – 14:00. 
Tel. 607 101 544.

*
Przy firmie „Lo-Stark” w Miejscu Piastowym 
(ul. Dworska 23) jest jedna z nielicznych w okoli-
cy stacja ładowania pojazdów elektrycznych.



Pieniądze z ministerstwa na budowę  
sali gimnastycznej w Zalesiu

Gmina Miejsce Piastowe otrzymała dofinansowanie w kwocie 
1 398 500 złotych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki 
(z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) na budowę sali gim-
nastycznej w Zalesiu.

Inwestycja polega na przebudowie i roz-
budowie szkoły podstawowej o salę gim-
nastyczną z pełnym zapleczem sanitar-
no-szatniowym. Projektowany budynek 
ma wymiary zewnętrzne 40,72×23,29 
metra (wymiary areny sportowej to 
12,8×24,66 metra). Będzie to budynek 
jednokondygnacyjny, bez podpiwnicze-
nia. Wejście do sali prowadzić będzie 
poprzez przewiązkę, łączącą istniejący 
budynek szkoły, pozostałe wejścia będą 
po stronie północnej.

Planuje się także zagospodarowanie 
terenu przy sali. Wybudowane zosta-
ną chodniki, miejsca postojowe dla sa-
mochodów osobowych wraz z drogami 
dojazdowymi. Projektowane jest także 
przeniesienie placu zabaw oraz dodat-
kowe oświetlenie terenu.

W ogłoszonym wkrótce przetargu 
wyłoniona zostanie firma, która wyko-
na prace budowlane.
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Wyjazd na Ukrainę
18 lipca br. wójt Dorota Chilik oraz za-
stępca wójta Magdalena Hec-Mrozek na 
Ukrainie spotkały się z merem miasta 
Żółkiew – Petrem Wychopeń oraz Wło-
dzimierzem Geryczem, odznaczonym 
Medalem Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego „Zasłużony Kultu-
rze” Gloria Artis. Odznaczenie zostało 
mu przyznane za wkład w budowanie 
polsko-ukraińskiego porozumienia na 
rzecz ocalenia spuścizny historycznej 
i kulturowej oraz wieloletnią działal-
ność na rzecz ochrony, rewitalizacji i po-
pularyzacji dziedzictwa materialnego 
dawnej Rzeczypospolitej.

Spotkanie otworzyło drogę do 
współpracy między królewskim mia-
stem Żółkiew a naszą gminą.

Żółkiew położona jest na Ukrainie, 
w obwodzie lwowskim, około 200 km 
od Miejsca Piastowego. To zabytkowe 
i stare miasto założone w 1597 przez 
hetmana wielkiego koronnego Stani-
sława Żółkiewskiego, który chciał, aby 
przypominało renesansowy Zamość. 
Potem stało się ulubioną rezydencją kró-

la Jana III Sobieskiego. Dzisiaj o historii 
miasta świadczą liczne zabytki: zamek 
z początku XVII wieku (dawna siedziba 
hetmana Żółkiewskiego i rodu Sobie-
skich), neobarokowy ratusz z 1932 roku, 

kolegiata św. Wawrzyńca, wpisana na 
listę UNESCO cerkiew świętej Trójcy, 
oraz synagoga. W Żółkwi mieszka po-
nad 13 tysięcy osób.

UG



Jedyna szkoła bez sali
Wiesław Habrat, 
przewodniczą-
cy Rady Gminy 
Miejsce Piastowe: 

– Szkoła Podstawowa 
w Zalesiu swą działal-
ność rozpoczęła przed 
63 laty. Do tej pory 

jest jedyną szkołą w gminie Miejsce Piastowe, 
która nie posiada obiektu pozwalającego na 
właściwe prowadzenie zajęć wychowania fi-
zycznego. Od wielu lat te zajęcia realizowane 
są na przyszkolnym asfaltowym boisku oraz 
szkolnym korytarzu. Hałas przeszkadza 
w prowadzeniu innych lekcji. Takie warunki 
znacznie ograniczają, a w wielu przypadkach 
praktycznie uniemożliwiają realizowanie za-
jęć zgodnie z programem nauczania wychowa-
nia fizycznego. Do tego dochodzi jeszcze pro-
blem właściwego przygotowania się uczniów 
do zajęć, gdyż w szkole nie ma szatni służą-
cych do przebierania się, a o podstawowej to-
alecie po zajęciach obecnie trzeba po prostu 
zapomnieć. W tym celu wykorzystywane są 
szkolne sanitariaty, co nie wpływa pozytyw-

Marzenie się spełni 
Daniela Kokosz-
k a ,  dy re k tor 
Szkoły Podsta-
wowej im. Józe-
fa Piłsudskiego 
w Zalesiu: – Budo-
wa sali gimnastycz-
nej w naszej szkole to 

od wielu lat marzenie uczniów, nauczycieli 
i społeczności lokalnej. Lekcje wychowa-
nia fizycznego prowadzone są na koryta-
rzu szkolnym o niezbyt dużej powierzchni 
(75 m2), co jest bardzo uciążliwe i nie daje 
możliwości realizacji wielu ćwiczeń, szcze-
gólnie z zakresu gier zespołowych. W okre-
sie wiosenno-jesiennym, przy sprzyjają-
cych warunkach atmosferycznych, mamy 
do dyspozycji jedynie stare boisko szkolne 
o nawierzchni asfaltowej. Zwiększona licz-
ba lekcji wychowania fizycznego i zwięk-
szona liczba klas po reformie oświaty spo-
wodowały, że korytarz szkolny codziennie 
zajęty jest przez 6 godzin lekcyjnych. Dla-
tego, mimo wakacji, wspaniała informacja 
o uzyskaniu dofinansowania na budowę 
sali gimnastycznej z Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki rozeszła się bardzo szybko 
w społeczności lokalnej. Dziękujemy Radzie 
Gminy oraz wójt Dorocie Chilik za osobiste 
zaangażowanie i starania o pozyskanie 
środków na budowę sali w Zalesiu.

nie na kształtowanie nawyków higienicznych 
u uczniów. Nie można zapomnieć także o na-
uczycielach, którym również należy zapewnić 
właściwe warunki pracy.

W lokalnym środowisku szkolnym od 
dawna mówi się o budowie obiektu sporto-
wego pozwalającego na realizację elementar-
nych celów, o których wcześniej wspomnia-
łem. W poprzedniej kadencji wielokrotnie 
poruszałem ten temat w rozmowach z wła-
dzami gminy oraz na forum Rady Gminy. 
Z perspektywy czasu dochodzę do wniosku, 
że chyba nie było aż tak dobrej woli, by przez 
wyposażenie szkoły w salę gimnastyczną 
uatrakcyjnić uczniom zajęcia z wf-u oraz za-
pewnić im higieniczne i w miarę komfortowe 
warunki przygotowania się do zajęć.

W szkole odbywa się także wiele róż-
nych imprez, zarówno szkolnych, jak i śro-
dowiskowych. Do tej pory nie miały one 
zbyt szerokiego wydźwięku, gdyż znaczną 
barierą był brak właściwego pomieszczenia 
czy przestrzeni.

Chcąc spowodować, by szkoła mogła się 
rozwijać, równać do innych jednostek, by 
była konkurencyjną, nowoczesną i dobrze 

postrzeganą na zewnątrz, trzeba wyrów-
nywać szanse edukacyjne, a w tym standar-
dy lokalowe. A te, biorąc pod uwagę stan-
dardy pozostałych szkół w naszej gminie, 
w przypadku Szkoły Podstawowej w Zale-
siu zostały daleko w tyle.

Dzięki wpojonym przez nauczycieli po-
zytywnym postawom oraz ogromowi pracy 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Zalesiu 
często prezentowali wysokie umiejętno-
ści, biorąc udział w zawodach sportowych 
Podkarpackiego Szkolnego Związku Spor-
towego. Wydaje się, że jeszcze lepsze wyniki 
mogą oni osiągać, korzystając z właściwego 
i funkcjonalnego obiektu sportowego, jakim 
jest sala gimnastyczna.

Ogromny wysiłek i starania obecnych 
władz Gminy spowodowały, że udało się 
wreszcie pozyskać dofinansowanie z Mini-
sterstwa Sportu na budowę wspomnianej 
sali, z czego bardzo się cieszę. Zapewne 
ta wiadomość ogromnie ucieszy rodziców, 
uczniów oraz nauczycieli. Oby moment od-
dania do użytku nowego obiektu nastąpił 
jak najszybciej!

Projekt sali gimnastycznej przy szkole w Zalesiu (Biuro Usług Projektowych i 
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Mieszkańcy Łężan będą mieli wodę
Na ukończeniu są prace przy budowie sieci wodociągowej w obrębie ulicy Markie-
wicza w Łężanach i Targowiskach. Wybudowane zostanie około 400 metrów sieci 
wodociągowej, obejmującej swoim zasięgiem siedem gospodarstw domowych.

Na wykonanie tego zadania 
23 lipca br. wójt Gminy Miej-
sce Piastowe Dorota Chilik 
podpisała umowę z Dawidem 
Rościem, reprezentującym 
Przedsiębiorstwo Robót Wod-
no-Kanalizacy jnych Rokan 
z Rzeszowa. Zakończenie robót 
zaplanowane jest na 15 listopa-
da br. Koszty prac wyniosą 81 
965,97 zł (brutto) i w całości 
pokryte zostaną ze środków 
Gminy Miejsce Piastowe.

Podczas podpisania umo-
wy, które odbyło się w Urzędzie 
Gminy w Miejscu Piastowym, 
obecni byli mieszkańcy Łężan, 
którzy podziękowali wójt Gmi-
ny Dorocie Chilik oraz radnym 
Piotrowi Kilarowskiemu i Grze-
gorzowi Habratowi za zaanga-
żowanie i pomoc w rozwiązaniu 
problemu, z którym borykają 
się już od wielu lat.

– Mieszkamy w pobliżu cmen-
tarza, woda w studni nie nadaje 
się do spożycia. Wodę wozimy 
w bańkach. To bardzo uciążliwe 

– powiedziała Agnieszka Gu-
zik, mieszkanka Łężan, zado-
wolona, że wkrótce będą mieli 
w kranach wodę zdatną do picia.

– O wodę i kanalizację staramy 
się od końca lat 90. – utyskuje 
Krystyna Staroń, która – jak 

podkreśla – mieszka najbliżej 
cmentarza, a dokładnie 121 
metrów od pierwszych pochów-
ków. – Od kilku lat cały czas jeź-
dzimy po wodę do Iwonicza Zdro-
ju czy Jaślisk. Miejsca te oddalone 
są o 30 kilometrów w jedną stronę. 
Jesteśmy emerytami i nie mamy 
już siły wozić wody. W miesiącach 
letnich zdarza się, że brakuje wody 
w studni – zaznacza. – Dopiero 
teraz, dzięki naszym radnym Pio-
trowi Kilarowskiemu i Grzegorzo-
wi Habratowi, problem udało się 
rozwiązać. Dziękujemy także pani 
wójt za zajęcie się naszą sprawą.

Z wypowiedzi mieszkań-
ców wynika, że początkową 
przeszkodą w wybudowaniu 
im wodociągu był brak zgo-
dy jednego z właścicieli dzia-
łek na jego budowę. Teraz 
tę zgodę udało się uzyskać.  
I, jak zaznaczają, zawdzięczają 
to radnemu Piotrowi Kilarow-
skiemu.

– Jeździłem, wysłuchałem 
różnych historii, czasem było na-
wet agresywnie, ale jedna wizy-
ta, druga wizyta i w końcu udało 
się to załatwić, z czego bardzo się 
cieszę – tłumaczy zaangażowa-
ny w sprawę radny Kilarowski, 
podkreślając jednocześnie, że 
inni także pomagali w per-

traktacjach. – Szkoda, że przez 
kilkanaście poprzednich lat nie 
udało się znaleźć jakiegoś konsen-
susu, aby tę sprawę doprowadzić 
do końca. Ci mieszkańcy ponieśli 
spore koszty, ponieważ podobnie 
jak większość mieszkańców Łężan, 
będących zrzeszonych w społecz-
nym komitecie budowy wodocią-
gu i kanalizacji, wpłacili pienią-
dze. One niestety im przepadły, 
nikt im ich nie zwrócił. Teraz jest 
to w pewnym sensie zadośćuczy-
nienie – zaznaczył radny Kila-
rowski.

– Pieniądze, na takie podsta-
wowe potrzeby jak woda, w bu-
dżecie gminy zawsze muszą się 
znaleźć – powiedziała wój.

Sieć swoim zasięgiem obej-
mie działki w Łężanach o nu-
merach ewidencyjnych: 1167, 
1165, 1164, 1163, 1162, 1161, 
1160/2 oraz w Targowiskach 
o numerach ewidencyjnych: 
1140, 1199/2, 1201, 1202/2, 
1200/4, 1204. Wybudowany 
odcinek zostanie włączony do 
istniejącej już sieci wodociągo-
wej.

Po wybudowaniu sieci wodo-
ciągowej indywidualne przyłą-
cza mieszkańcy będą wykony-
wali na własny koszt.
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Inwentaryzacja 
wyrobów 
azbestowych
Od 5 sierpnia 2019 roku inspek-
torzy terenowi z firmy GREEN-
LYNX przeprowadzają na terenie 
gminy inwentaryzację wyro-
bów zawierających azbest (po-
wierzchni dachowych pokrytych 
eternitem, płytami karo oraz in-
nych). Inwentaryzacji poddane 
będą wszystkie budynki na te-
renie gospodarstw (mieszkalne, 
gospodarcze itp.).

Mieszk a ńc y posiad ają-
cy na swoim terenie wyroby 
azbestowe proszeni są o zgło-
szenie tego faktu (wraz z poda-
niem ilości i miejsca) pod nr tel. 
+48 531 777 345 lub na adres 
mailowy: gminy@greenlynx.pl. 
Informacje te można także zgło-
sić inspektorom wykonującym 
inwentaryzację w terenie.

Dzięki przeprowadzonej 
inwentaryzacji gmina będzie 
miała możliwość pozyskania 
dotacji na usuwanie wyrobów 
azbestowych od mieszkańców, 
którzy zadeklarują taką potrze-
bę. Inspektorzy terenowi posia-
dają odpowiednie upoważnienie 
wójta Gminy Miejsce Piastowe.

Nabór  
wniosków 
LGD „Kraina Nafty” ogłasza 
nabór wniosków o przyznanie 
pomocy finansowej w zakresie 
rozwoju ogólnodostępnej i nie-
komercyjnej infrastruktury tu-
rystycznej, rekreacyjnej lub 
kulturalnej. Termin składania 
wniosków do 25 września br. 

Szczegółowe informacje 
można uzyskać w siedzibie LGD 

„Kraina Nafty” w Miejscu Pia-
stowym, ul. Dworska 14, od po-
niedziałku do piątku w  godz. 
7:30 – 15.30, tel. 13 44 07 043; 
725  995 723,  e-mail:  biuro@
kraina-nafty.pl.
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Przebudowa drogi  
w Miejscu Piastowym

Remontowana droga  
w Targowiskach

W Miejscu Piastowym na ul. Dworskiej remonto-
wany jest 222-metrowy odcinek drogi.

24 lipca br. odbyło się przeka-
zanie placu budowy dla inwe-
stycji pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1975R Miejsce 
Piastowe – Wrocanka Górna 
polegająca na wykonaniu nowej 
nawierzchni i budowie chodni-
ka w km 0 + 268 – 0 + 490,6”.

Przy przekazaniu obecni 
byli starosta krośnieński Jan 
Pelczar, wicestarosta Andrzej 
Guzik, wójt gminy Miejsce 
Piastowe Dorota Chilik oraz 
przedstawiciele wykonawcy 
zadania, którym jest Rejon Bu-
dowy Dróg i Mostów w Krośnie.

Prace już się rozpoczęły. 
Zakres robót obejmuje m.in. 
przebudowę nawierzchni dro-
gi, remont kanalizacji desz-
czowej, budowę chodnika, 
który będzie zlokalizowany 
w bezpośrednim sąsiedztwie 
zakładów handlowo-usługo-
wych.

– Od wielu lat zarówno miesz-
kańcy, jak i właściciele firm funk-
cjonujących przy ulicy Dwor-
skiej zabiegali o przebudowę tej 
drogi i budowę chodnika. Jest to 
newralgiczny odcinek o dużym 
ruchu kołowym i pieszym. Wy-

Trwa remont dróg 
dojazdowych  

do gruntów rolnych

Trwają intensywne prace 
związane z przebudową dro-
gi powiatowej nr 1974R Kro-
sno – Targowiska – Wróblik 
Szlachecki w miejscowościach 
Targowiska, Widacz i Wróblik 
Królewski.

Z a k res prac pr zew i-
dzianych do w ykonania 
obejmuje m.in. przebudo-
wę konstrukcji jezdni wraz 
z poszerzeniem na łącznej 
długości 1 343 m, budowę 
dwóch odcinków chodników 
o długości 424,20 m, budowę 
wyniesionego przejścia dla 
pieszych, przebudowę czte-
rech skrzyżowań oraz prze-
budowę przepustów.

Zad anie rea l i zowane 
przez Powiat Krośnieński 
jest kontynuacją wcześniej 
prowadzonej inwestycji, któ-
ra zakończy przebudowę całe-
go ciągu komunikacyjnego od 

Krosna do drogi wojewódz-
kiej nr 887 we Wróbliku Szla-
checkim.

Całkowita wartość in-
westycji (wraz z nadzorem  
i n w e s t o r s k i m )  w y n i e -
sie 2 659 815,77 zł. Zada-
nie współfinansowane jest 
w ramach Programu Fundu-
szu Dróg Samorządowych, 
przy wsparciu Gminy Miejsce 
Piastowe, która przeznacza 
na ten cel 318 376 zł. Umowę 
w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu Kro-
śnieńskiego 23 lipca br. podpi-
sali starosta Krośnieński Jan 
Pelczar i wójt Gminy Miejsce 
Piastowe Dorota Chilik.

Wykonawcą prac jest fir-
ma STRABAG. Zgodnie z pla-
nem inwestycja ma się zakoń-
czyć 28 listopada 2019 roku.

www.powiat.krosno.pl

chodząc naprzeciw oczekiwaniom 
lokalnego społeczeństwa i dla za-
pewnienia bezpieczeństwa Po-
wiat Krośnieński podjął decyzję 
o przebudowie drogi – potwier-
dza starosta Jan Pelczar.

Całkowita wartość zada-
nia, przy współudziale gmi-
ny Miejsce Piastowe, wynie-
sie 388 502 zł. Wybudowany 
zostanie także zjazd z drogi 

powiatowej obok dawnego 
urzędu gminy. Wójt  Dorota 
Chilik jest przekonana, że ta-
kie rozwiązanie zapewni nowe 
miejsca parkingowe oraz po-
prawi komunikację, gdyż jest 
ona w tym miejscu bardzo 
utrudniona.

Prace mają potrwać do 
końca września br.

www.powiat.krosno.pl

Od ulicy Rajsy w Miejscu Piastowym rozpo-
czął się remont dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych, w ramach którego poprawie ulegnie 
1124 metry dróg w Miejscu Piastowym, Ro-
gach i Głowience. 

Remontowane będą drogi 
dojazdowe do gruntów rol-
nych: 

–  w Miejscu Piastowym: 
794-metrowy odcinek 
ulicy Rajsy (od 0+000 do 
0+794 km),

–  w Głowience: 80-metro-
wy odcinek na ul. Polnej 
(0+000 do 0+080 km),

–  w Rogach: 250-metrowy 
odcinek na ul. Szkolnej 
(od 0+000 do 0+250 km). 

Remont dróg polegał bę-
dzie na profilowaniu i za-
gęszczeniu istniejącej podbu-
dowy, wykonaniu podbudowy 
oraz nawierzchni z kruszywa 
łamanego (położenie tłucznia 
oraz klińca). Prace wykona 
Zakład Produkcyjno-Usłu-
gowo-Handlowy „BOGBUD” 
z Rymanowa. Roboty roz-

poczęły się końcem sierpnia, 
a planowane ich zakończenie 
to połowa października br. 

Na remont dróg Gmina 
otrzymała z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego dofinanso-
wanie w wysokości 85 000 zł.

UG
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Remont Domu Ludowego w Łężanach musi 
jeszcze poczekać 

Dorota Chilik Wójt Gminy Miejsce 
Piastowe wyjaśnia, na czym polega 
problem związany z utworzeniem  
Łężańskiego Centrum Kultury.
Wójt Gminy Miejsce Piastowe, zarzą-
dzeniem Nr 78/2019 r., ogłosiła w dniu 
5 czerwca 2019 r. otwarty konkurs ofert 
na realizację zadania pod nazwą „Utwo-
rzenie Łężańskiego Centrum Kultury”. 
Na  jego realizację Gmina Miejsce Pia-
stowe przeznaczyła kwotę 261 000,00 zł 
(w 2019 r. – 141 000,00 zł, a w 2020 r. 

– 120 000,00 zł.)
Konkurs ogłoszono na wniosek Pod-

karpackiego Stowarzyszenia Rodzi-
cielstwa Zastępczego „Wielkie Serce” 
z siedzibą w Łężanach. Z wniosku tego 
wynikało, że Stowarzyszenie, oprócz 
planowanej dotacji z Gminy Miejsce 
Piastowe, posiada także zapewnienie 
otrzymania dofinansowania na realiza-
cję zadania w wysokości 369 630,20 zł 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Całkowity koszt realizacji 
zadania wynosił 630 630,20 zł, z czego 
dofinansowanie z Gminy Miejsce Piasto-
we to 261 000,00 zł.

W wyznaczonym terminie wpłynęła 
jedna oferta spełniająca warunki zawar-
te w ogłoszeniu, złożyło ją Podkarpackie 
Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastęp-
czego „Wielkie Serce” z siedzibą w Łę-
żanach.

Po analizie dokumentów i rekomen-
dacji komisji konkursowej, w dniu 1 lipca 
2019 r. ogłoszenie o wyniku otwartego 
konkursu ofert zostało opublikowane 
w BIP, na stronie internetowej oraz na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miejsce 
Piastowe.

Po rozstrzygnięciu konkursu następ-
nym etapem koniecznym do otrzyma-
nia dotacji było podpisanie umowy o re-

alizację zadania między Gminą Miejsce 
Piastowe a  Stowarzyszeniem, które 
złożyło ofertę. Jednak władze Podkar-
packiego Stowarzyszenia Rodzicielstwa 
Zastępczego „Wielkie Serce” z siedzibą 
w Łężanach złożyły oświadczenie, że 

„odstępują od podpisania umowy o re-
alizacji zadania publicznego Utworzenie 
Łężańskiego Centrum Kultury”. Z przy-
krością muszę stwierdzić, że wycofanie 
się na tym etapie z realizacji zadania 
publicznego przez Stowarzyszenie ozna-
cza, że dotacja nie może być przeznaczo-
na na utworzenie Łężańskiego Centrum 
Kultury. Zadanie nie będzie realizowa-
ne mimo dużego zaangażowania miesz-
kańców Łężan, którzy obdarzyli swoim 
zaufaniem Stowarzyszenie i wcześniej 
wyrazili zgodę, w formie uchwały ze-
brania wiejskiego, na oddanie w najem 

I N W E S T Y C J E

części budynku domu ludowego z prze-
znaczeniem na to zadanie. Natomiast 
pracownicy Urzędu Gminy Miejsce Pia-
stowe podjęli działania zmierzające do 
podzielenia zadania budowlanego pod 
nazwą „Rozbudowa i przebudowa bu-
dynku domu ludowego oraz przebudowa 
wewnętrznej instalacji gazowej”, a także 
przygotowania dokumentacji formalno

-prawnej związanej z realizacją zadania.
Reasumując, należy stwierdzić, że 

zadanie publiczne „Utworzenie Łężań-
skiego Centrum Kultury” wynikające 
z konkursu ogłoszonego zarządzeniem 
Nr 78/2019 wójta Gminy Miejsce Piasto-
we z dnia 5 czerwca 2019 r. nie będzie 
realizowane.

Wójt Gminy Miejsce Piastowe 
Dorota Chilik

Dom Ludowy w Łężanach

W ubiegłym numerze „Piastuna” pisaliśmy o planowanym remoncie Domu Ludowego w Łęża-
nach, polegającym na utworzeniu w nim Łężańskiego Centrum Kultury. Ponieważ inwestycja 
w najbliższym czasie, niestety nie będzie realizowana, pojawiało się wiele pytań i kontrowersji. 
Dyskusja rozgorzała także na facebooku. Aby rzucić więcej światła na ten temat, publikujemy 
stanowisko wójt Gminy Miejsce Piastowe oraz Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego 
„Wielkie Serce” w Łężanach, początkowo zaangażowanego w planowaną inwestycję. 



W szkołach będą niższe rachunki za prąd

W Targowiskach, Głowience, Rogach 
zostały zamontowane instalacje o mocy 
minimalnej 39,875 kWp, a na budynku 
szkoły w Miejscu Piastowym dwa zesta-
wy instalacji fotowoltaicznych (1 o mocy 
39,875 kWp i drugi o mocy 12,925 kWp). 
Budynek SPG ZOZ ma instalację o mocy 
27,5 kWp. Instalacje będą wyposażone 
w dodatkowe liczniki, umożliwiające 
rozliczanie się z uzyskanej energii elek-
trycznej.

Instalacje fotowoltaiczne wykorzy-
stują energię słoneczną, zamienianą 
w ogniwach fotowoltaicznych na prąd, 
który następnie przekazywany jest do 
ogólnej sieci energetycznej. Budynki 
zasilane będą więc ze źródeł odnawial-
nych, ekologicznych i ekonomicznych. 

Umowa z wykonawcą, firmą Flexi Po-
wer Sp. z o.o. Sp. K., została podpisana 
18 lipca 2019 r. Montaż zgodnie z umo-
wą zakończył się 31 sierpnia 2019 r. 

Wartość zadania „Montaż instalacji 
fotowoltaicznych na obiektach użytecz-
ności publicznej w gminie Miejsce Pia-
stowe” to ponad 1 262 958,53 złotych, 
przy dofinansowaniu ze środków unij-
nych Regionalnego Programu Opera-

Na budynkach szkół w Targowiskach, Głowience, Rogach 
i Miejscu Piastowym oraz na budynku gminnego ośrodka 
zdrowia w Miejscu Piastowym zainstalowano panele fotowol-
taiczne wykorzystujące energię słoneczną do produkcji energii 
elektrycznej na potrzeby własne budynków.

cyjnego Województwa Podkarpackiego 
w wysokości 872 624,87 złotych. 

UG, fot. Karolina Serwińska
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Stowarzyszenie Rodzicielstwa Za-
stępczego „Wielkie Serce” w piśmie 
do wójt Gminy Miejsce Piastowe 
tłumaczy, dlaczego odstąpiło od 
podpisania umowy.
Zawiadamiamy, że 12 lipca odbyło się 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Członków Podkarpackiego Stowarzy-
szenia Rodzicielstwa Zastępczego „Wiel-
kie Serce” w siedzibie Stowarzyszenia 
w Łężanach, ul. Jana Pawła II 2. Zebra-
nie miało na celu przedstawienie i prze-
dyskutowanie wszelkich informacji na 
temat aspektów prawnych dotyczących 
umowy o realizację zadania publiczne-
go „Utworzenie Łężańskiego Centrum 
Kultury” oraz odpowiedzialności władz 
i członków Stowarzyszenia. Po długiej 
dyskusji odbyło się głosowanie nad za-
sadnością realizacji zadania „Utworzenie 
Łężańskiego Centrum Kultury” wyłącz-
nie przez Podkarpackie Stowarzyszenie 
Rodzicielstwa Zastępczego „Wielkie Ser-
ce” i podpisaniem umowy o jego realiza-
cję z Gminą Miejsce Piastowe.

Biorąc pod uwagę niewielki majątek 
Stowarzyszenia, brak doświadczenia 
oraz kompetencji merytorycznych w re-
alizacji podobnych robót budowlanych, 
a także brak zasobów kadrowych do za-
angażowania się w obsługę administra-
cyjną i nadzorowanie kolejnych etapów 
inwestycji Zgromadzenie podjęło uchwa-
łę w sprawie odstąpienia od podpisania 
umowy o realizację zadania publicznego 

„Utworzenie Łężańskiego Centrum Kul-
tury” przez Podkarpackie Stowarzysze-
nie Rodzicielstwa Zastępczego „Wielkie 
Serce”. Uważamy, że jest to najlepsze roz-
wiązanie na etapie, kiedy środki pienięż-
ne nie zostały jeszcze nam przekazane. 
Ponadto, zdaniem władz Stowarzyszenia, 
największym beneficjentem prac moder-
nistycznych są w głównej mierze miesz-
kańcy sołectwa Łężany, a nie członkowie 
zrzeszeni w naszej organizacji. Dlatego 
też, mając przede wszystkich na uwa-
dze nasze rodziny oraz powierzone nam 
dzieci, nie możemy zgodzić się na pono-
szenie odpowiedzialności prawnej i ma-
jątkowej za całość zadań przewidzianych 
na wykonanie tego projektu. Wierzymy 
także, że jeszcze na tym etapie uda się 
władzom Gminy znaleźć kompetentne-
go wykonawcę „Utworzenia Łężańskiego 
Centrum Kultury”.

Zarząd i członkowie 
Podkarpackiego Stowarzyszenia  

Rodzicielstwa Zastępczego „Wielkie Serce”

Stypendia pomostowe rozdane  
po raz trzynasty
Komisja rekomendacyjna Funduszu 
Stypendialnego im. profesorów Jana 
i Stanisława Wdowiarzów, działające-
go przy Stowarzyszeniu Miłośników 
Wsi Rogi, informuje, że po rozpatrze-
niu wszystkich podań, które wpły-
nęły do naszej komisji, postanowiła 
przyznać stypendium trzem osobom, 
które spełniły wszystkie wymagane 
kryteria. Stypendystom gratulujemy 
i życzymy sukcesów podczas wybra-
nych kierunków studiów. 

Miło nam poinfor mować, że 
w dotychczasowych dwunastu edy-

cjach, Fundusz wsparł sto dziewiętna-
ście osób. 

Jednocześnie dziękujemy najwięk-
szym donatorom naszego Funduszu, 
którymi są Podkarpacki Bank Spół-
dzielczy w Sanoku Oddział w Miejscu 
Piastowym i firma Malbud I. Serdecz-
nie dziękujemy również indywidual-
nym osobom wpłacającym środki na 
nasze konto.

Tadeusz Rygalik 
wiceprezes Stowarzyszenia  

Miłośników Wsi Rogi

I N W E S T Y C J E
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Szczególny dzień  
dla strażaków  
z Miejsca Piastowego
20 lipca br. Ochotniczej Straży Pożarnej w Miejscu Piastowym 
oficjalnie przekazano nowy samochód ratowniczo-gaśniczy 
z modułem ratownictwa technicznego. To najbardziej nowo-
czesny pojazd będący na wyposażeniu krajowych jednostek 
OSP. W uroczystościach uczestniczył marszałek Sejmu RP Ma-
rek Kuchciński.

Uroczystości, z udziałem pocztów sztan-
darowych gminnych i zaprzyjaźnionych 
jednostek straży pożarnych, rozpoczęły 
się mszą świętą w kościele parafialnym 
w Miejscu Piastowym. Nabożeństwo 
w intencji strażaków odprawił przeło-
żony Domu Macierzystego Zgromadze-
nia św. Michała Archanioła ks. Krzysz-
tof Poświata oraz ks. proboszcz Andrzej 
Mroczkowski.

Od sikawki ręcznej
– Dzisiejszy dzień dla członków OSP 
w Miejscu Piastowym i jej mieszkańców 
jest dniem szczególnym, bowiem dokonuje 
się ważny etap w historii naszej jednostki 

– powiedział Łukasz Michalak, prezes 
OSP w Miejscu Piastowym, przytacza-
jąc historię jednostki, która sięga 1892 
roku, kiedy to pożar w Miejscu Piasto-
wym doszczętnie zniszczył 57 domów 
i to tragiczne w skutkach wydarzenie 
spowodowało powołanie straży ognio-
wej. Z kilkuosobowego oddziału, wy-
posażonego początkowo w wóz konny, 
bosaki, sikawkę ręczną, po ponad 100 
latach OSP w Miejscu Piastowym sta-
ła się jednostką liczącą kilkudziesięciu 
członków i posiadającą najnowocze-
śniejszy samochód ratowniczo-bojowy, 
jakim dysponują jednostki OSP w Polsce.

Po poświęceniu nowego samochodu 
przez ks. proboszcza Andrzeja Mrocz-
kowskiego kluczyki do nowego wozu 
naczelnikowi OSP Miejsce Piastowe 
Krzysztofowi Węgrzynowi wręczyła 
wójt gminy Dorota Chilik w towarzy-
stwie m.in. marszałka Sejmu Marka 
Kuchcińskiego, posła do Parlamentu 
Europejskiego Bogdana Rzońcy, posła 
na Sejm RP Piotra Babinetza, prezesa 

Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie Ada-
ma Skiby.

Z kolei prezes OSP Miejsce Piastowe 
kluczyki do nowego wozu przekazał kie-
rowcy Mateuszowi Grzybale.

Miejsteccy strażacy uhonorowali 
także osoby, które przyczyniły się do 
rozwoju jednostki i do zakupu nowe-
go samochodu ratowniczo-gaśniczego 
Volvo. Podziękowania i upominki w po-
staci wiernych replik samochodu STAR 
244, który kiedyś służył miejsteckim 
strażakom, otrzymali: prezes Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 
Adam Skiba, wójt Gminy Miejsce Pia-
stowe Dorota Chilik, sekretarz Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP Bernar-
da Binkowicz, komendant miejski PSP 
w Krośnie st. bryg. Mariusz Bieńczak, 
były wójt Gminy Miejsce Piastowe Ma-
rek Klara oraz były przewodniczący 
Rady Gminy Wiktor Skwara.

Spotkanie było także okazją do wrę-
czenia medali i odznaczeń zasłużonym 
strażakom.

W pobliżu Via Carpatia
Nowego wozu strażakom pogratulował 
marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, 
zwracając uwagę, że nowy samochód, 
z funkcją ratownictwa drogowego, bar-
dzo potrzeby jest w Miejscu Piastowym, 
gdzie krzyżują się dwie drogi krajowe. – 
To miejsce szczególne także dlatego, że tutaj 
za kilka lat będzie przebiegała Via Carpatia, 
ważna droga ekspresowa. Dlatego bardzo 
ważne jest, aby Ochotnicza Straż Pożarna 
w Miejscu Piastowym była dobrze przygo-
towana do  swoich zadań. To wy, druhny 
i druhowie, służycie i wspieracie oraz broni-
cie życia i zdrowia. Gratuluję i dziękuję, ale 
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żeby jeszcze lepiej wykonywać swoje zada-
nia, musicie dysponować dobrym sprzętem 
i takim będzie ten wóz ratowniczo-gaśniczy 

– powiedział Marek Kuchciński, marsza-
łek Sejmu RP.

Wiele ciepłych słów do strażaków 
skierowała także wójt Gminy Dorota 
Chilik. – Bycie strażakiem to niezwykłe 
wyzwanie. To wy jesteście zawsze gotowi 
nieść pomoc. To właśnie dzięki waszemu 
ogromnemu zaangażowaniu, poświęceniu 
i służbie, miejstecka straż staje się nowo-
cześniejszą i wszechstronną jednostką 
cieszącą się społecznym zaufaniem. Niech 
święty Florian strzeże was, druhny i dru-
howie. 

– To bardzo ważny dzień dla lokalnej 
społeczności, ale także dla województwa 
podkarpackiego, bo ten sprzęt, który trafia 
do jednostek w terenie, często służy w całym 
województwie – stwierdził wicemarsza-
łek Województwa Podkarpackiego Piotr 
Pilch. Podkreślił także, że w ciągu kilku 
ostatnich lat wiele pieniędzy rządowych 
i samorządowych zostało przeznaczone 
na poprawę bezpieczeństwa ludzi.

Troska o bezpieczeństwo ludzi 
i ochronę środowiska

– Cieszę się, że pada tyle ciepłych słów pod 
adresem druhów – podkreślił prezes Za-
rządu WFOŚiGW w Rzeszowie Adam 
Skiba. – Priorytetem jest ochrona zdrowia, 
walka o bezpieczeństwo ludzi, ale jest jeszcze 
jeden ważny aspekt – ochrona środowiska – 
zaznaczył, że to właśnie strażacy gaszą 
palące się trawy czy usuwają awarie cy-
stern z trującymi substancjami i dlatego 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Narodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska partycypuje w zakupie tego ro-
dzaju sprzętu poprzez krajowy program 

„Finansowanie Służb Ratowniczych”.
Zastępca podkarpackiego komen-

danta wojewódzkiego PSP w Rzeszowie 
st. bryg. Daniel Dryniak stwierdził, że 
udział w uroczystościach takich jak ta, 
jest dowodem współpracy między Pań-
stwową Strażą Pożarną i Ochotniczą 
Strażą Pożarną oraz okazywaniem so-
bie wzajemnego szacunku. – Jako stra-
żacy nigdy nie zatrzymywaliśmy się i nie 
staliśmy w miejscu. Dzisiaj efektem tego 
rozwoju są Państwowa i Ochotnicza Straż 
Pożarna, funkcjonująca w utworzonym już 
ponad dwie dekady temu Krajowym Syste-
mie Ratowniczo-Gaśniczym, systemie, któ-
rego zazdroszczą nam inni i z którego biorą 

przykład inne kraje europejskie – powie-
dział st. bryg. Daniel Dryniak. 

Druhom OSP pogratulował także wi-
cestarosta Powiatu Krośnieńskiego An-
drzej Guzik oraz przewodniczący Rady 
Miasta Krosna Zbigniew Kubit, który 
życzył strażakom, aby to piękne volvo 
wyjeżdżało tylko na ćwiczenia i zawody, 
ponieważ każdy wyjazd to nieszczęście 
ludzkie. Przywołał także pamięć zasłużo-
nego dla jednostki i oddanego jej całym 
sercem długoletniego prezesa OSP Miej-
sca Piastowego śp. Kazimierza Węgrzyna.

Wśród zaproszonych gości był tak-
że m.in. radny Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego Jerzy Borcz. Uroczysto-
ści uświetniły występy orkiestry dętej 
z Miejsca Piastowego oraz parafialnego 
chóru Adoremus.

Najnowocześniejszy samochód
Przekazany samochód jest najnowo-
cześniejszym pojazdem będącym na 
wyposażeniu jednostki. Średni samo-
chód ratowniczo-gaśniczy z funkcją ra-
townictwa technicznego na plac przed 
remizą w Miejscu Piastowym zajechał 

5 października 2018 roku (o powita-
niu samochodu pisaliśmy w „Piastunie” 
nr 4/2018). Na jego zakup jednostka 
otrzymała dofinansowanie w wysoko-
ści 400 tys. złotych z NFOŚiGW w War-
szawie, pozostałą kwotę – ponad 50% 
wartości pojazdu – zabezpieczyła Gmi-
na Miejsce Piastowe. Samochód ten po-
siada zbiornik na wodę o pojemności 3 
000 litrów, a także zbiornik na środek 
pianotwórczy o pojemności 300 litrów. 
Na wyposażeniu pojazdu znajduje się 
również specjalistyczny sprzęt hydrau-
liczny, który służy strażakom do uwal-
niania osób poszkodowanych w wypad-
kach komunikacyjnych.

Jednostka OSP w Miejscu Piasto-
wym liczy 65 członków, w tym 23 upra-
wionych do działań ratowniczo-ga-
śniczych. Od 1995 roku, jako jedna 
z pierwszych w kraju, została włączona 
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga-
śniczego. Jest jedną z najczęściej dyspo-
nowanych do działań ratowniczo-ga-
śniczych jednostek OSP w gminie. Na 
wyposażeniu ma także lekki samochód 
marki Lublin II.

Tekst i fot. IP



Klub seniora w Głowience
Najważniejsza jest rodzinna atmosfera i możliwość zrobienia czegoś razem. 

Klub Senior + w Głowience to – mówiąc 
najprościej – miejsce spotkań osób star-
szych. Jest to grupa wspierana przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Miejscu Piastowym i zatrudnionego 
animatora. W klubie seniora można się 
więc spotkać z sąsiadem czy sąsiadką 
w podobnym wieku i wspólnie z nimi 
spędzić czas w miłej atmosferze. Taka 
właśnie jest idea klubów seniora – mają 
integrować i wspierać aktywność osób 
starszych, ale przede wszystkim zapew-
niać im dobre towarzystwo w pobliżu 
miejsca zamieszkania.

Klub Senior + w Głowience funkcjo-
nuje od 23 stycznia 2019 r. Został stwo-
rzony z myślą o integracji i aktywizacji 
środowiska lokalnego, a przede wszyst-
kim seniorów. Wystarczą dobre chęci, 
odrobina odwagi i wiek powyżej 60 lat, 
by zostać uczestnikiem klubu. Zajęcia 
prowadzone są przez animatora, który 
wspólnie z seniorami ustalił plan działa-
nia i terminarz spotkań. Przynależność 
do klubu daje przede wszystkim możli-
wość spędzania czasu w miłym towarzy-
stwie, rozwijania swoich zainteresowań 
i zdolności. W pakiecie działalności klu-
bu znajdują się zajęcia sportowo-rekre-

acyjne, warsztaty plastyczne, spotkania 
z ciekawymi ludźmi, warsztaty cera-
miczne, warsztaty filcowania, wycieczki 
krajoznawcze po okolicy bliższej i dalszej, 
zwyczajne spotkania przy kawie i ciast-
ku. Klubowicze zarażają się pasją, two-
rzą trwałe więzi przyjaźni, doskonale się 
bawią. Klub umożliwia także realizację 
własnych pasji. Stanowi źródło niewy-
czerpanych inspiracji, pole wymiany 
doświadczeń i poglądów. W ramach 
działalności klubu seniora możliwe jest 
niemal wszystko.

Seniorzy z Głowienki wiedzą, jak 
dodać życia do lat. Aktywnie uczestni-
czą we wszystkich spotkaniach, przy-
gotowują piękne kompozycje kwiatowe, 
wyroby ceramiczne, koszyczki z mydła, 
ozdoby na butelkach (i nie tylko) wy-
konane techniką decoupage. Ich prace 
stanowią piękną ozdobę mieszkań i są 
pomysłem na wykonany własnoręcznie 
prezent dla bliskich i przyjaciół. Uczest-
niczki Klubu Senior+ w Głowience od-
były także serię spotkań z kosmetyczką, 
fryzjerem, podologiem, uzyskując sze-
reg informacji i porad z zakresu pielę-
gnacji twarzy i ciała, włosów oraz stóp. 
Seniorki udzielają się także w społecz-

ności lokalnej i parafii, czego przykła-
dem była piękna palma wielkanocna 
prezentowana w głowieńskim kościele. 
Seniorki wraz z panimi z KGW upiekły 
także ciasteczka na pokaz plenerowy 
filmu w Głowience.  W ostatnim cza-
sie odbyła się wycieczka do Krasiczy-
na i Bolestraszyc. Pogoda dopisała, co 
spotęgowało też dobry nastrój wśród 
uczestników. Klubowiczki zwiedziły 
krasiczyński zamek i park oraz arbo-
retum w Bolestraszycach, jakże piękne 
o tej porze roku. Wśród kwiatowej feerii 
barw i zapachów panie zastanawiały się 
nad kolejnymi wyjazdami i atrakcjami, 
jakie czekają je w przyszłości.

A plany są ciekawe. Przed nami 
warsztaty filcowania, dalsze spotkania 
z ciekawymi osobami, spacery, zajęcia 
plastyczne i wiele innych. Klub tętni 
życiem, tryskają dobre humory, w klu-
bie po prostu zrywa się z nudą! Najważ-
niejsza jest jednak rodzinna atmosfera 
i możliwość zrobienia czegoś razem. 
Uczestnictwo we wspólnocie ofiaruje 
także poczucie jedności i przynależno-
ści do grupy, które jest bezcenne.

Ewa Wais, fot. Izabela Drobek
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Nabór do klubu seniora

Zapraszamy seniorów do Wrocanki

Mieszkańców gminy Miejsce Piastowe w wieku 60+, nieaktyw-
nych zawodowo i samodzielnych, zapraszamy do udziału w za-
jęciach i usługach oferowanych przez Dzienny Dom Pomocy 
Senior-Wigor we Wrocance.

Obecnie w Senior-Wigor jest 10 uczest-
ników. Placówka funkcjonuje od ponie-
działku do piątku, od godziny 8:00 do 
16:00. Zapewnia uczestnikom: trans-
port, obiady (przy dofinansowaniu 
Gminy, odpłatność zależy od dochodu 
uczestnika), wycieczki (ostatnio senio-
rzy byli w Łańcucie, Krynicy, Iwoniczu 
Zdroju, w Muzeum Budownictwa Lu-
dowego w Sanoku), a także warsztaty 
z zakresu terapii zajęciowej (papiero-
plastyka, bibułkarswo, odlewy gipsowe, 
decoupage, drobne formy krawieckie, 
filcowanie wełny itp.). 

Zainteresowanych prosimy o kontakt 
pod numery telefonów: 13 43 539 57, 
513 920 722, 519 531 130, 513 921 157. 

DDP Senior-Wigor posiada konto na 
facebooku, zapraszamy także do jego 
odwiedzenia – facebook/Senior-Wigor 
Wrocanka. 

UG, fot. Magdalena Penar

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe 
w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej informujemy, że pla-
nowane jest uruchomienie dodatkowej 
grupy w Klubie Seniora w Głowience.

I lość miejsc jest ograniczona, 
w związku z tym osoby zainteresowane 
zapraszamy do kontaktu i zapisu na li-
stę uczestników.

Zapisać można się w siedzibie Klubu 
Senior+ w Głowience u Izabeli Drobek 
w dniach i godzinach spotkań uczestni-
ków klubu tj. we wtorki i piątki w godz 
16:30 – 19:00 lub w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Miejscu Piasto-
wym, ul Dworska 14, w godzinach pracy 
ośrodka. Szczegółowe informacje doty-
czące rekrutacji można także uzyskać 
w GOPS pod numerem tel.: 13 43 539 57

Uczestnikami zajęć w klubie seniora 
mogą zostać osoby w wieku 60+. 

Zapisy trwają do dnia 30 września 
2019 r.

Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Miejscu Piastowym 

Ewa Wais
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Malarstwo i śpiew docenione
Powiatowy Dzień Działacza Kultury jest okazją do nagrodze-
nia twórców i artystów. Małgorzata Twardzik-Wilk z Głowien-
ki odebrała honorowe odznaczenie ministerialne Zasłużony 
dla Kultury Polskiej, a dziecięcy zespół śpiewaczy Mali Rogo-
wice, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Miejscu 
Piastowym, otrzymał nagrodę starosty.

Z okazji święta wszystkich ludzi kultu-
ry, twórców, artystów, już po raz kolejny, 
Starostwo Powiatowe w Krośnie zorga-
nizowało spotkanie, które w tym roku 
odbyło się w restauracji Stara Gorzelnia 
w Rymanowie.

Podczas tegorocznego spotkania trzy 
indywidualne nagrody starosty wręczo-
no: Barbarze Marchewce z Łęk Dukiel-
skich, Ewie Michniewskiej z Długiego, 
Katarzynie Marszałek z Krościenka 
Wyżnego. Natomiast nagrody zbioro-
we otrzymali: amatorska grupa teatral-
no-kabaretowa działająca przy Stowa-
rzyszeniu Rozwoju Wsi Żeglce Że Chcę, 
Iwonickie Stowarzyszenie Ocalić od Za-
pomnienia, kapela Jacy Tacy z Jaślisk, 
klub Pod igłą i szydełkiem z Korczyny, 
kapela folkowa Synkole z Odrzykonia, 
oraz zespół Mali Rogowice, w imieniu 
którego nagrodę odebrała instruktor ze-
społu Józefa Knap.

W czasie spotkania wręczone zosta-
ły także trzy odznaczenia Zasłużony 

dla Kultury Polskiej przyznane przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego dla osób z powiatu kro-
śnieńskiego. Otrzymali je: Małgorzata 
Twardzik-Wilk z Głowienki, Rajmund 
Boczar oraz Stefan Stempin z Rymano-
wa Zdroju. Trzy osoby – Ewa Kłos, Beata 
Radzięciak i Jan Łabuda – zostały uho-
norowane przez ministra Piotra Gliń-
skiego Dyplomami Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

Nagrody i odznaczenia wręczali: po-
seł na Sejm Piotr Babinetz, starosta Jan 
Pelczar, wicestarosta Andrzej Guzik, wi-
ceprzewodniczący Rady Powiatu Stani-
sław Kenar, urzędujący członek Zarządu 
Powiatu Monika Subik oraz burmistrz 
gminy Rymanów Wojciech Farbaniec.

Serdecznie gratulujemy wszystkim 
nagrodzonym, a Małym Rogowicom 
i Małgorzacie Twardzik-Wilk życzymy 
wielu dalszych sukcesów artystycznych.

Tekst i fot. Janusz Węgrzyn

Od lewej malarka Małgorzata Twardzik-Wilk, starosta Jan Pelczar, Józefa Knap – opiekunka 
zespołu Mali Rogowice i wójt Dorota Chilik

O nagrodzonych
Artystka malarka  
Małgorzata Twardzik-Wilk

Od kilkunastu lat mieszka i tworzy 
w Głowience. W 1992 roku uzyskała dy-
plom w pracowni malarstwa profesora 
Mariana Stelmasika, na wydziale sztu-
ki UMCS w Lublinie. Maluje farbami 
olejnymi, akrylowymi i pastelami. Od 
ukończenia studiów aktywnie uczest-
niczy w życiu kulturalnym i artystycz-
nym regionu.

Jest organizatorką i komisarzem ar-
tystycznym, a także uczestniczką mię-
dzynarodowych plenerów i sympozjów 
malarskich, zarówno w kraju, jak i za 
granicą (w Polsce, Słowacji, Ukrainie, 
Macedonii, Rumunii, na Węgrzech).

Corocznie prezentuje swoje prace 
na wystawach indywidualnych i zbio-
rowych. Szereg jej prac znajduje się 
w zbiorach prywatnych w Polsce, Fran-
cji, Austrii, Słowacji, Ukrainie, Rumu-
nii, Niemczech, na Węgrzech, a także 
w USA. Za swoje malarstwo była kilka-
krotnie nagradzana. W 2010 r., podczas 
międzynarodowego pleneru malarskie-
go w Rumunii, jej obraz otrzymał nagro-
dę burmistrza gminy Foeni. Otrzymała 
również nagrodę podczas międzynaro-
dowego sympozjum malarskiego w Po-
cspetrii na Węgrzech w 2017 roku. Jest 
członkinią słowackiego stowarzyszenia 
malarzy Umelecka Beseda Slovenska.

Rysowanie i malowanie towarzyszyło 
jej od najmłodszych lat. Pod koniec stu-
diów jej poszukiwania artystyczne skupia-
ły się głównie wokół człowieka i jego życia 

O autorce obrazu „Kobieta w kapeluszu”
Małgorzacie Twardzik-Wilk – s. 18
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wewnętrznego, i miały raczej charakter 
ekspresjonistyczny. Wprawny obserwa-
tor dojrzy tu także inspiracje twórczością 
Gustawa Klimta i secesją wiedeńską.

Obecnie te zainteresowania przebie-
gają dwutorowo. Pozostało zaintereso-
wanie człowiekiem, ale także dążenie 
do bardziej nastrojowego, dekoracyjne-
go ujęcia tematu. Drugim nurtem jest 
zainteresowanie przyrodą i jej pięknem. 
W tych obrazach kontempluje naturę 
i jej nastroje, a szczególnie czar ulubio-
nej pory roku – jesieni. Ostatnie tematy 
to kwiaty, trawy, łąki, ale i architektura, 
co w twórczości artystki jest nowością.

Przez wiele lat z pasją zajmowała się 
fotografowaniem przyrody, a zdjęcia pej-
zaży często inspirowały ją do malowania 
obrazów. W roku 2010 Małgorzata Twar-
dzik-Wilk miała swoją autorską wystawę 
w Budapeszcie, gdzie udała się na zapro-
szenie burmistrza Levente Riz.

Od wielu lat jest osobą zaangażowaną 
w rozwój i upowszechnianie sztuk pla-
stycznych. W ramach projektów unij-
nych na terenie gminy Miejsce Piasto-
we prowadziła warsztaty malarskie dla 

Zespół Mali Rogowice

Zespół Mali Rogowice, który w założe-
niach miał zasilać topniejące w sposób 
naturalny szeregi zespołu dorosłego, 
powstał we wrześniu 2013 roku. Szansa 
taka pojawiła się w momencie zatrud-
nienia w Gminnym Ośrodku Kultury 
instruktora śpiewu pani Józefy Knap. Po 
ogłoszeniu naboru okazało się, że chęt-
nych – spośród dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej w Rogach – do nauki śpiewu lu-

dowego jest naprawdę sporo. Przyszedł 
więc czas na ciężką i mozolną, niepo-
zbawioną jednak radości, pracę. Pierw-
szy występ publiczny odbył się w święto 
Trzech Króli, podczas V Powiatowego 
Przeglądu Kolęd i Pastorałek w Łękach 
Dukielskich.

Zespół występował publicznie ponad 
80 razy, zarówno na terenie gminy, jak 
i poza jej granicami. Brał udział także 

w przeglądach powiatowych i ogólnopol-
skich. Największym jak do tej pory suk-
cesem zespołu jest zdobycie wyróżnienia 
na ogólnopolskim przeglądzie „Dziecko 
w Folklorze” w Baranowie Sandomierskim 
oraz na przeglądzie „Pogórzańska Nuta” 
w Dynowie. Obecnie zespół tworzy 28 
młodych artystów. Więcej o zespole moż-
na przeczytać w „Piastunie” nr 5/2017.

Janusz Węgrzyn

dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest ko-
misarzem plenerów plastycznych orga-
nizowanych na terenie gminy, prowadzi 
liczne plenery także w innych gminach 
naszego powiatu.
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Dożynki gminne w Rogach
8 września br. w Rogach odbyły się dożynki gminne, coroczne 
święto plonów. Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele 
parafialnym pw. Miłosierdzia Bożego, koncelebrowana przez 
ks. proboszcza Marka Siedleckiego w asyście księży: Krzysz-
tofa Poświaty, Andrzeja Mroczkowskiego i wikariusza rogow-
skiego Mariusza Mula. Podczas liturgii poszczególne delegacje 
składały na ręce ks. proboszcza dary ołtarza w postaci chlebów, 
wina i kwiatów. Poświęcenia okazałych „kop dożynkowych”, 
przyniesionych do kościoła przez koła gospodyń wiejskich, do-
konał ks. Mariusz Mul.
Po mszy wszyscy zebrani, wraz z kapelą 
ludową Piasty na czele, przeszli w koro-
wodzie na stadion sportowy, gdzie od-
była się dalsza część uroczystości. Na 
początku, jak przystało na dożynki, 
uczestników święta plonów przywitał 
suitą krośnieńską Zespół Tańca Ludowe-
go Pogórzanie, a potem gości przywitała 
sołtys Rogów Aneta Dobosz. Kolejnym 
punktem programu było przekazanie 
chleba z tegorocznych plonów gospoda-
rzom gminy: przewodniczącemu Rady 
Gminy Wiesławowi Habratowi i wójt 
Dorocie Chilik przez starostów dożyn-

kowych: Michała Muszyńskiego z Ro-
gów i Justynę Gosztyłę z Wrocanki. To 
nowa tradycja dożynkowa. Do tej pory 
starostami byli zawsze mieszkańcy tej 
miejscowości, która była gospodarzem 
gminnego święta plonów. Poszczególne 
delegacje przekazały swoje chleby zapro-
szonym gościom i na tym część oficjalna 
dożynek została zakończona.

W dalszej części na scenie prezento-
wały się zespoły artystyczne: Mali Ro-
gowice, Rogowice, soliści Studia Gama 
i artyści profesjonalni: góralski zespół 
Krywań, gwiazda tegorocznych dożynek 
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Święto plonów w Targowiskach
Uroczystości dożynkowe w gminie Miejsce Piastowe rozpo-
częły się od Targowisk, gdzie 15 sierpnia swoje święto plonów 
miał także Widacz – obydwie wsie należą do tej samej parafii 
pw. św. Małgorzaty. 

Po uroczystej mszy świętej, odprawio-
nej przez ks. dziekana Tadeusza Dudzi-
ka, sołtys Targowisk podjął wszystkich 
zaproszonych gości obiadem dożynko-
wym. O godzinie czternastej rozpoczęła 
się część oficjalna, którą było przekaza-
nie chleba dożynkowego przez starostów 
Renatę Bemben i Grzegorza Józefczyka 
na ręce gospodarza Targowisk, sołtysa 
Aleksandra Mercika.

W dalszej części imprezy było już 
tylko muzycznie i rozrywkowo. Orga-
nizatorzy przygotowali liczne konkursy 
w ramach sąsiedzkiego współzawodnic-
twa pomiędzy Targowiskami i Widaczem.

Wybrane jury w składzie: Edward 
Czekański, Joanna Wojtowicz i Małgo-
rzata Smyka miało niełatwe zadanie, by 
sprawiedliwie oceniać poszczególne kon-
kurencje: przeciąganie liny, picie piwa na 
czas, układanie ziela, robienie masła, 
makaronu i współzawodnictwa druhów 
strażaków. Ostatecznie jury postanowiło 
pogodzić sprawiedliwie obie miejscowo-
ści i po zakończeniu wszystkich zmagań 
konkursowych ogłoszono remis.

W trakcie imprezy na scenie prezento-
wały się zespoły artystyczne: Avito, Qu-
atro, Kapela 50 Plus. Gościnnie wystąpił 
także z minirecitalem Michał Strycznie-
wicz – uczestnik programu The Voice of Po-
land. W ramach cyklu Muzyczne Lato do 
Targowisk zawitała Anna Żebrowska z nie-

zapomnianymi przebojami Anny Jantar: 
„Nic nie może wiecznie trwać”, „Tyle słoń-
ca w całym mieście”, „Wielka dama tańczy 
sama”. Przeboje te przypomniały nietu-
zinkową postać polskiej sceny muzycznej, 
jaką była niewątpliwie Anna Jantar.

Po koncercie gwiazdy wieczoru odbyło 
się jeszcze losowanie nagród dla osób, któ-
re tego dnia zakupiły specjalnie przygoto-
wane „targowiskie pierogi”. Rozlosowano 
ponad 40 nagród, ufundowanych przez 
licznych sponsorów. Tegoroczne dożyn-
kowanie w Targowiskach zakończyła po-
tańcówka przy rytmach kapeli Quatro.

Organizatorami tego wydarzenia byli: 
wójt Gminy Miejsce Piastowe, Gminny 
Ośrodek Kultury, Rada Sołecka na cze-
le z sołtysem, KGW oraz miejscowa jed-
nostka OSP.

Tekst i fot. Janusz Węgrzyn, 
fot. Krzysztof Kobiałka

Izabela Trojanowska i na zakończenie, 
z ponad dwugodzinnym koncertem, ze-
spół Groovinscy. Wręczone zostały rów-
nież nagrody dla zwycięzców trójboju 
rakietowego, imprezy sportowej organi-
zowanej już po raz 10. w okresie wakacyj-
nym na terenie gminy Miejsce Piastowe. 
Pogoda, o dziwo, mimo bardzo niesprzy-
jających prognoz, była wręcz wyśmieni-
ta, więc tłumy zgromadzone na stadionie 
Burzy Rogi bawiły się znakomicie.

Organizatorami tego wydarzenia byli 
wójt Gminy Miejsce Piastowe Dorota 
Chilik oraz dyrektor Gminnego Ośrod-
ka Kultury Janusz Węgrzyn. Organiza-
torzy składają serdeczne podziękowania 
wszystkim zaangażowanym w to przed-
sięwzięcie, w szczególności druhom 
strażakom z jednostek OSP z Rogów, 
Głowienki i Miejsca Piastowego oraz 
Gminnemu Zakładowi Komunalnemu. 
Bez wszystkich tych osób organizacja 
dwudniowej imprezy (wraz z sobotnią – 
relacja na str. 4–5 – przyp. red.) byłaby 
bardzo trudna. Wieńce dożynkowe przy-
gotowane przez koła gospodyń prezentu-
jemy na stronie 40.

Tekst i fot. Janusz Węgrzyn
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Kardynał Wyszyński 
na ekranie w Głowience

W piątkowy wieczór (02.08.) w seansie pod chmurką uczestni-
czyli licznie mieszkańcy gminy. Na placu obok kościoła emito-
wane były dwa filmy: „Jako w niebie tak i w Komańczy” oraz 
„Nikifor”. Organizatorami seansu byli wójt Gminy Miejsce Pia-
stowe Dorota Chilik oraz producent filmu Bogdan A. Miszczak.

Kino plenerowe powoli staje się tradycją 
w gminie Miejsce Piastowe. Jest to jed-
na z najlepszych atrakcji latem, z której 
mogą skorzystać wszyscy i to zupełnie 
za darmo.

Pierwszy z filmów opowiada o losach 
ks. prymasa kardynała Stefana Wyszyń-
skiego podczas internowania w Ko-
mańczy (1955–1956 rok), a tytuł filmu 
nawiązuje do słów, którymi modlił się 
kardynał, kiedy tam przebywał. Film 
ten jest czwartym filmem z cyklu „Hi-
storyczny pejzaż Podkarpacia” zrealizo-
wanym przez Telewizję Obiektyw z Kro-
sna. Autor zdjęć filmu „Jako w niebie tak 
i w Komańczy” Piotr Trznadel, który po-
chodzi z Głowienki, sugestywnie uwy-
datnił kamerą piękno bieszczadzkiego 
krajobrazu.

– Pomysł realizacji f ilmu powstał 
w 2004 roku, po spotkaniu w Komańczy, 
gdzie odbywał się I zjazd szkół im. pryma-
sa Wyszyńskiego. Tam poznałem s. Bogu-
miłę, ona tak cudownie opowiadała o księ-
dzu prymasie i myślę, że to ona zauroczyła 
mnie postacią, jaką był ks. prymas. Wtedy 

pomyślałem, że warto zrobić coś więcej. Po-
wstał scenariusz realizacji i udało się udo-
kumentować to w kadrze. Dziękuję za tak 
liczne przybycie, skupienie i przede wszyst-
kim ciszę, która w tym aspekcie jest bardzo 
wymowna – powiedział Bogdan A. Misz-
czak, producent filmu.

Po zakończeniu filmu głos zabrały, 
zaproszone przez wójt Dorotę Chilik, 
siostry michalitki, które osobiście spo-
tkały się z ks. prymasem. Opowiedzia-
ły o wrażeniach, jakie towarzyszyły im 
podczas spotkań.

Drugim filmem pokazu plenerowe-
go był „Nikifor”, ukazujący ostanie lata 
życia w Foluszu Nikifora Krynickiego, 
który zaliczany jest do grona najwybit-
niejszych na świecie malarzy prymity-
wistów.

W czasie pokazu panie z klubu senio-
ra oraz KGW w Głowience częstowały 
przygotowanymi przez siebie ciastecz-
kami.

Organizatorzy dziękują wszystkim 
za okazaną pomoc w przygotowaniu se-
ansu filmowego.

Izabela Drobek, fot. IP

Noc kupały 
w Niżnej Łące

W niedzielę, 23 czerwca 
br., w Niżnej Łące odbyły 

się „Wianki”, impreza 
inspirowana słowiańską 

tradycją uroczystego 
świętowania nocy kupały.

Wiążące się z nocą kupały zwyczaje, 
miały zapewnić świętującym zdrowie 
i urodzaj. Podczas nocy świętojańskiej, 
nocy najkrótszej w roku, rozpalano 
ogniska, w których palono zioła, m.in. 
szałwię, a skakanie przez ogień miało 
chronić przed złymi urokami i choro-
bami.

Popołudnie spędzone w Niżnej Łące 
pozwoliło wszystkim uczestnikom prze-
nieść się w świat baśni i mitycznych wie-
rzeń, a także podziwiać współczesne re-
alizacje artystyczne.

W świat melodii ludowych wpro-
wadził zespół śpiewaczy Wrocanianki 
z Wrocanki, następnie koncertowały 
kapele ludowe: Pogórzanie z Głowienki, 
Trzcinicoki z Trzcinicy oraz Tarnowcoki 
z Tarnowca, prezentując melodie i przy-
śpiewki ludowe regionu krośnieńskie-
go i rzeszowskiego. Dla najmłodszych, 
w wydzielonej strefie animacji, było 
malowanie twarzy, gry, konkursy i za-



Łężańska familiada 
z piosenkami The Beatles

14 lipca na łężańskich obiektach rekreacyjnych przy ul. Naw-
sie odbyła się kolejna, czwarta już edycja familiady, na którą 
w tym roku zaprosiła wójt gminy oraz dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury.

Jak na familiadę – imprezę rekreacyjną 
dla wszystkich – przystało, było coś dla 
dużych i nieco mniejszych. Dla najmłod-
szych był plac zabaw i liczne dodatkowe 
atrakcje, które w tym roku zapewniła 
firma Weselandia, w pomysłowy sposób 
wypełniając czas najmłodszym uczest-
nikom imprezy.

Ciekawość wzbudzili także strażacy 
z Łężan, którzy zaprezentowali możli-
wości bojowe swojego samochodu po-
żarniczego. Ze sceny rozbrzmiewały 
utwory w wykonaniu różnych zespołów 
artystycznych. Na początku w klimat 
piosenki lekkiej i przyjemnej wprowa-
dził zebranych zespół Kamratki, a na-
stępnie najlepsze szlagiery zespołu The 
Beatles wykonał brawurowo gość spe-
cjalny – grupa The Liverpool. Zespół po-
wstał w 1999 roku w Lubinie i od razu 
sięgnął po nagrodę na I Ogólnopolskim 
Przeglądzie Zespołów Grających Muzy-
kę The Beatles. Ich żywiołowe wykona-
nia legendarnych utworów dostarczają 
publiczności niezapomnianych przeżyć 
i dobrej zabawy. I tak też było w Łęża-

nach. Mogliśmy posłuchać takich szla-
gierów, jak:  „She loves you”, „All You 
Need Is Love” czy też „Imagine”. Chary-
zmatyczny wokalista zespołu, Andrzej 
Górecki, opowiadał ze sceny, w sposób 
humorystyczny, ciekawe i szerzej nie-
znane fakty z historii Beatlesów. A czy 
na pewno prawdziwe? To tylko on wie. 
Kolejnym zespołem prezentującym się 
tego dnia na scenie był nasz rodzimy 
band Kapela 50 plus, wykonująca po-
pularne, w nowatorskich aranżacjach 
muzyków, utwory. Na zakończenie po-
jawił się zespół Piersi-Lepsi z utworami 
muzyki disco polo w nieco rockowym 
brzmieniu. Familiadę zakończyła dys-
koteka pod gwiazdami.

Organizatorami imprezy byli Gmin-
ny Ośrodek Kultury oraz Rada Sołecka 
Łężan. Dziękujemy serdecznie za po-
moc radnym Grzegorzowi Habratowi, 
Piotrowi Kilarowskiemu oraz sołtysowi 
Dominikowi Zającowi.

Tekst i fot. Janusz Węgrzyn
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bawy z chustą animacyjną. Atrakcje te 
zapewniała grupa animacyjna „Wese-
landia” z Beska.

W imprezie uczestniczyli wicesta-
rosty krośnieński Andrzej Guzik, prze-
wodniczący Rady Gminy Miejsce Piasto-
we Wiesław Habrat, wójt Dorota Chilik, 
zastępca wójta Magdalena Hec-Mrozek, 
radni gminy, delegacje z kół gospodyń 
wiejskich oraz ochotniczych straży po-
żarnych z terenu gminy Miejsce Piastowe. 
Podczas imprezy nie zabrakło ludowych 
obrzędów, tradycji, śpiewu oraz tańca, 
które zaprezentował Zespół Tańca Lu-
dowego Pogórzanie z Głowienki. 

Gdy zapadł zmierzch, w stronę rzeki 
Jasiołki wyruszył, prowadzony przez 
kapelę, korowód sobótkowy: dziewczę-
ta, panny, mężatki, strażacy z zapalony-
mi pochodniami, delegacje pań z KGW 
oraz zespoły artystyczne. Z nurtem 
rzeki popłynęły wianki. Wedle tradycji, 
jeśli wianek szczęśliwie popłynie w dal, 
to w niedługim czasie dziewczęta spo-
tkają tego jedynego. Na szczęście żaden 
z wianków nie zaplątał się w szuwarach, 
bo to wróżyłoby spełnienie marzeń do-
piero za rok. Późnym wieczorem ku nie-
bu unosiły się zapalone lampiony, dając 
nadzieję spełnienia marzeń oraz spo-
tkania za rok.

Obsługę gastronomiczną zapewniała 
firma A&M z Krosna oraz panie z KGW 
z Niżnej Łąki. Organizatorami imprezy 
byli: wójt Gminy, Gminny Ośrodek Kul-
tury, Stowarzyszenie Kobiet Gospodyń 
Wiejskich oraz OSP Niżna Łąka.

Izabela Drobek, fot. Janusz Węgrzyn
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Lato na Czarnym Moście

Kolejna edycja imprezy na Czarnym Moście przeszła do histo-
rii, tym razem w deszczowej i bardzo niesprzyjającej aurze, ale 
mimo tego cały zaplanowany program przedsięwzięcia został 
zrealizowany.

Na początku na scenie plenerowej za-
prezentował się zaprzyjaźniony z nami 
od wielu już lat zespół Tereściacy. Grupa 
wykonała kilka łemkowskich i ukraiń-
skich piosenek ludowych.

Zaprezentowali się także soliści Stu-
dia Gama oraz zespół Avito, który tego 
dnia zagrał, w okrojonym składzie, w za-
stępstwie za naszą niespodziankę mu-
zyczną, jaką miała być Old Silver Band 

– grupa muzyków wywodzących się 
z Miejsca Piastowego, specjalnie zmon-
towana na Lato na Czarnym Moście. 
Niestety, choroba jednego z członków 
zespołu uniemożliwiła ich muzyczny 
debiut.

Gwiazdą wieczoru był zespół „Ma-
gic of the Queen” – coverowy band ze 
Szczecina, grający koncerty w Polsce i za 
granicą. Koncerty w stu procentach gra-
ne na żywo wiernie odtwarzają dorobek 
artystyczny grupy Queen i zawierają za-
równo studyjne, jak i koncertowe wer-
sje największych przebojów. Hity, takie 
jak: „Bohemian Rhapsody”, „We Are the 
Champions”, „A Kind of Magic”, “I Want 
to Break Free”, to tylko niektóre z utwo-
rów zaprezentowanych na scenie.

Anielskie 
wakacje 
w parku

Anielskie wakacje to kolejna, 
nowa propozycja dla wszyst-
kich mieszkańców gminy, 
a w szczególności Miejsca Pia-
stowego. W niedzielę (4 sierp-
nia) w parku przy michalic-
kim internacie rodzice wraz 
z dziećmi mogli uczestniczyć 
w pikniku rodzinnym, w któ-
rym nie zabrakło atrakcji dla 
najmłodszych.

Charakterystyczny ruch sceniczny, 
dynamiczna perkusja, jedyne w swoim 
rodzaju brzmienie gitary elektrycznej, 
instrumenty klawiszowe i dopełniająca 
całości gitara basowa oraz energia panu-
jąca podczas koncertu pozwoliły uczest-
nikom imprezy poczuć ducha minionej 
epoki i przypomniały, na czym polegała 
magia Freddiego.

Po bardzo żywiołowym koncercie 
szczecińskiego zespołu przyszedł czas 
na dyskotekę pod gwiazdami, która za-
kończyła tegoroczną, mokrą edycję Lata 
na Czarnym Moście. Organizator impre-
zy, Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu 
Piastowym, składa serdeczne podzię-
kowania Radzie Sołeckiej za ogromny 
wkład pracy w przygotowaniu obiektu 
przed imprezą oraz włodarzom gminy: 
przewodniczącemu Rady Gminy Wie-
sławowi Habratowi, wójt Dorocie Chilik, 
zastępczyni Magdalenie Hec-Mrozek, 
miejsteckim radnym gminnym i powia-
towym za obecność, pomimo kapryśnej 
aury. Oby za rok było lepiej.

Tekst i fot. Janusz Węgrzyn

Były konkurencje sportowe, smakołyki, 
zjeżdżalnie, animatorki bawiące dzieci. 
Były pokazy przygotowane przez miej-
scowych druhów z jednostki OSP, każdy 
mógł usiąść za kierownicą samochodu 
bojowego i driftowego firmy Lo-Stark. 
Na scenie prezentowały się solistki Stu-
dia Gama oraz zespół Lombardino. Dla 
wszystkich organizatorzy przygotowali 
darmowe grillowane kiełbaski.

Podczas imprezy nastąpiło także 
odsłonięcie kolejnej na terenie Miejsca 
Piastowego rzeźby aniołka, tym razem 
z pieskiem. Autorka rzeźby, Iwona Wła-
dyka, nazwała ją „Przyjaciele”. Anioł-
kowi i pieskowi dzieci podczas impre-
zy nadały imiona Tosia i Pimpuś. Od 
niedzieli „Przyjaciół” można podziwiać 
w parku w Miejscu Piastowym.
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Atrakcji było wiele i dla każdego, za-
równo dla najmłodszych, jak i nieco star-
szych uczestników pikniku. Był turniej 
piłki nożnej dla najmłodszych o Puchar 
Rady Sołeckiej i konkurs rzutów piłeczką 
tenisową. W tej dyscyplinie zwyciężyli: 
Dawid Gazda, Oliwia Gazda, Ola Mi-
chalak, Szymon Ciupiński, Gabriel Nie-
miec, Igor Aszklar. W konkursie skoków 
w workach zwycięzcami byli: Ewa Steliga, 
Miłosz Albrycht, Zofia Zajdel, Sebastian 
Wolak.

Nie zabrakło również pokazów 
tanecznych w wykonaniu Weroniki 
i Karola ze studia tańca Gracja. Dzięki 
sponsorom – Urzędowi Gminy, firmom 
Lo-Stark, Wisłok, Hitpool, Fic Sp. z o.o., 
pizzerii Novellus, a także księgarni przy 
klasztorze na Górce – nasz piknik mógł 
odbyć się na bogato.

Organizatorami przedsięwzięcia byli: 
wójt Dorota Chilik, Gminny Ośrodek 
Kultury, Stowarzyszenie Edukacyjne 

„My”, Rada Sołecka wraz z sołtysem oraz 
druhowie z OSP w Miejscu Piastowym. 
Z wielkim zaangażowaniem w przygo-
towanie i przebieg imprezy włączyli się 
również radni: Iwona Pytel, Wojciech 
Urynowicz i Janusz Lenik. Wszystkim 
za pomoc serdecznie dziękujemy. Po-
dziękowania kierujemy także w stronę 
ks. Leszka Przybylskiego – dyrektora 
MZSP w Miejscu Piastowym za udostęp-
nienie terenu. Za rok pewnie spotkamy 
się ponownie.

Janusz Węgrzyn 
fot. Alicja Lejtnar

Dni Głowienki
Dwudniowa impreza, Dni Głowienki – 
Muzyczne Lato, już za nami. W sobotę 
i niedzielę, 17 i 18 sierpnia, obok Domu 
Ludowego w Głowience rozbrzmiewała 
głośna muzyka, było tanecznie i jak zwy-
kle wesoło. W sobotę swój dzień mieli 
wszyscy ci, którzy lubią potańczyć i ba-
wić się przy muzyce mechanicznej, któ-
rą miksował DJ Carry. Przednia zabawa 
trwała do późnych godzin nocnych. 

Niedziela to tradycyjne podczas Dni 
Głowienki dożynki wiejskie. Piękną 
kopę przygotowały panie z KGW, które 
wraz z tegorocznymi starostami dożyn-
kowymi – Ireneuszem Kubitem i Małgo-
rzatą Rajs – w asyście ZTL Pogórzanie 
i kapeli wprowadziły ją na plac dożynko-
wy. Starostowie przekazali chleb w ręce 
gospodarza wsi sołtys Teresy Sirko, a ta 
ofiarowała bochen proboszczowi parafii 
ojcu Jarosławowi Karasiowi. Kolejnym 
punktem dnia była msza święta sprawo-
wana przez proboszcza w asyście o. Ta-
rzycjusza Cwykiela.

Po zakończeniu eucharystii Dni Gło-
wienki przebiegały pod znakiem muzyki 
i tańca. Jako pierwszy zaprezentował się 
na scenie Zespół Tańca Ludowego Pogó-
rzanie w swoim szlagierowym tańcu, su-
icie krośnieńskiej, opracowanej przez cho-
reografkę Małgorzatę Machnik. Następnie 
zagrała kapela Pogórzanie i niezawodna 
Kapela 50 Plus. W dalszej części koncerto-
wały zespoły muzyczne: Vamos, Wyjście 
Awaryjne z charyzmatycznym Łukaszem 
Podkulem na czele, Lombardino i wresz-
cie gwiazda tegorocznych Dni Głowienki 
zespół No To Co. Trzeba przyznać, że star-
si panowie ciągle są w niezłej formie, a na 
scenie dają z siebie wszystko, by zapewnić 
publiczności sporą dawkę dobrej muzyki 
i zabawy. Grupa została utworzona w lip-
cu 1967 roku w Łodzi. Jej założycielem był 
Piotr Janczerski, były wokalista zespołu 
Niebiesko-Czarni. Zespół, jeszcze bez 
nazwy, debiutował 5 grudnia 1967 roku 
w programie telewizyjnym „Po szóstej”. 
W ogłoszonym wtedy konkursie, spośród 
kilku tysięcy nadesłanych propozycji wy-
brano nazwę „Grupa Skifflowa No To Co”. 
W Głowience zespół wystąpił w składzie: 
Aleksander Kawecki (perkusja), Jerzy Ry-
biński (bas, wokal), Zbigniew Brzeziński 
(gitara, wokal).

Przy takich przebojach jak: „Po ten 
kwiat czerwony”, „My kibice” (Po zielonej 
trawie piłka goni), „Te opolskie dziouchy”, 

„Hej, bystra woda”, „Gdy chciałem być żoł-
nierzem”, publiczność bawiła się wybor-
nie. Na koniec, do północy, grał zespół 
Avito. Dni Głowienki przeszły do historii, 
a odbyły się dzięki zaangażowaniu wielu 
osób i instytucji, którym serdecznie dzię-
kujemy za wsparcie, nie tylko finansowe.

Tekst i fot. Janusz Węgrzyn 
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Rozaliada we Wrocance
1 września we Wrocance odbyła się kolejna edycja Rozaliady, pikniku dla całych rodzin. Wiele 
osób i instytucji zaangażowało się w organizację tego przedsięwzięcia, by efekt końcowy był 
naprawdę imponujący. Animacje dla najmłodszych, mnóstwo tematycznych stoisk, plac zabaw 
sprawiły, że nikt z obecnych na Rozaliadzie nie mógł narzekać na nudę.

Przybyli na imprezę: jednostka strze-
lecka z Krosna, grupa ratownictwa me-
dycznego, Legion Gerarda, salon fryzjer-
ski Sarii, Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych, zapewnili moc atrakcji, 
zarówno dla dzieci, bo do nich głównie 
jest skierowana ta impreza, jak i dla doro-
słych, którzy również mogli znaleźć coś 
dla siebie. Można było pooglądać trofea 
myśliwskie, kupić sadzonki krzewów 
i drzew czy też uczestniczyć w konkur-
sie o przyrodzie. Jak zwykle niezmienną 
popularnością cieszył się „basen szczę-
ścia”, z którego „wyłowiono” ponad 400 
atrakcyjnych nagród.

Podczas Rozaliady wręczone zostały 
także nagrody w konkursie zorganizowa-
nym przez szkołę podstawową o tematyce 
związanej ze św. Rozalią oraz Wrocanką. 
Konkurs ten odbył się w ramach projektu: 

„Drogami św. Rozalii – rozwój Wrocanki 
poprzez zagospodarowanie terenu wokół 
kaplicy św. Rozalii, oraz popularyzacja 
jej kultu”. Projekt współfinansowany był 
z budżetu Województwa Podkarpackiego. 
Nagrody wręczała dyrektor szkoły Nina 
Hanus, a otrzymali je zwycięzcy trzech 
pierwszych miejsc. W kategorii klas I–III 
Zuzia Głód zajęła 1. miejsce, Jagna Ko-
strząb 2. miejsce, Natalia Nowak 3. miej-
sce. Z kolei wśród uczniów klas IV–VIII 1. 
miejsce zdobyła Paulina Hejnar, 2. Berna-
detta Kucharska, a 3. Adrianna Longawa.

Wiele działo się również na naszej 
scenie. Prezentowały się wokalistki Stu-
dia Zajdel, zespół Piece Of Cake z Rze-
szowa oraz grupa Chilloud w przebojach 
muzycznych z całego świata. Na zakoń-
czenie wystąpiła doskonale wszystkim 
znana Majka Jeżowska – wokalistka ob-
darzona ciepłym głosem i niezwykłym 
temperamentem estradowym, kompo-
zytorka, autorka wielu przebojów, m.in. 

„Najpiękniejsza w klasie”, „Od rana mam 
dobry humor”, „Margarita”. Jej koncert 
to okazja do wspólnego śpiewania, tań-
ca i uśmiechu dla całej rodziny, i tak też 
było we Wrocance. W trakcie koncertu 
rozdawała publiczności swoje zdjęcia, 
oczywiście z autografem, plakaty, a dla 
najbardziej aktywnych słuchaczy swoją 
najnowszą płytę: „Bajkowo”. Po koncercie, 
każdy kto tylko chciał i miał na tyle wy-
trwałości, by stać w długiej kolejce, mógł 
otrzymać jej autograf, płytę lub plakat.

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
zaangażowanym w przygotowanie i prze-
bieg imprezy, a w szczególności sołtys Ani 
Sieniawskiej-Kuras, druhom z jednostek 
OSP we Wrocance i Targowiskach, Stowa-
rzyszeniu Nasza Wrocanka oraz księdzu 
proboszczowi Janowi Nigborowiczowi za 
wyrozumiałość i sporo kilowatów prądu 
do scenotechniki. Organizatorami przed-
sięwzięcia byli: wójt Gminy Miejsce Pia-
stowe oraz Gminny Ośrodek Kultury.

Tekst i fot. Janusz Węgrzyn 
fot. Jakub Niedziela
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„Podróże po stolicach Europy” za Olimpuska
W Szkole Podstawowej w Miejscu Pia-
stowym została zorganizowana kolejna 
edycja ogólnopolskich olimpiad Olim-
pusek z języka polskiego, matematyki 
oraz języka angielskiego, skierowanych 
do uczniów edukacji wczesnoszkolnej. 
Z języka angielskiego wzięło udział 9 
uczniów z klasy I i 6 uczniów z klasy II, 
z matematyki 12 uczniów, z języka pol-
skiego 6 uczniów z klasy II.

Zad ania roz w ią z y wane przez 
uczniów pozwalał y sprawdzić ich 
wiedzę i umiejętności z poszczegól-
nych przedmiotów. Z języka polskiego 
uczniowie musieli wykazać się umiejęt-
nością wyszukiwania informacji w tek-
ście, znajomością podstawowych pojęć 
z wiedzy o języku oraz podstawowych 
zasad ortograficznych, natomiast z ję-
zyka angielskiego głównie znajomością 
słownictwa i podstawowych zwrotów. 
Konkurs z matematyki sprawdzał umie-
jętność myślenia matematycznego, roz-

poznawania podstawowych figur, roz-
wiązywania równań.

Przygotowując się do olimpiady, 
uczniowie systematycznie uczęszczali 
na zajęcia dodatkowe, które prowadzone 
były przez nauczycielki Annę Such oraz 
Mariolę Janowską. Wyniki olimpiady 
spełniły oczekiwania nauczycieli oraz 
uczestników, zwłaszcza że liczba uczest-
ników była imponująca – z języka angiel-
skiego 2775 uczniów (z klas pierwszych), 
a z języka polskiego 3238 (z klas drugich).

Najlepsze wyniki z naszej szkoły osią-
gnęli:

– z języka angielskiego: Zakrzewska 
Zuzanna – III miejsce (206 punktów 
na 210), Głód Wiktoria – V miejsce (201 
punktów na 210), Świdrak Aleksandra – 
VI miejsce (200 punktów na 210);

– z języka polskiego: Bara Grzegorz – 
XII miejsce (187 punktów na 210).

Zuzia i Wiktoria, za zajęcie najwyż-
szych miejsc w konkursie z języka an-

gielskiego, oprócz dyplomów otrzymały 
również piękne książki, które z pewno-
ścią wykorzystały w przerwie wakacyj-
nej. Były to „Podróże po stolicach Europy” 
oraz baśnie w języku angielskim.

Anna Such

Drogami św. Rozalii
W lipcu br. we Wrocance realizowany był 
projekt „Drogami św. Rozalii – rozwój 
Wrocanki poprzez zagospodarowanie te-
renu wokół kaplicy św. Rozalii oraz popu-
laryzacja jej kultu”. Współfinansowany 
był z budżetu Województwa Podkarpac-
kiego, w ramach Podkarpackiego Pro-
gramu Odnowy Wsi na lata 2017–2020. 
Realizacja projektu objęła szereg działań 
integrujących mieszkańców oraz sprzyja-
jących poprawie wizerunku miejscowości 
pod kątem promocji i rozwoju turystyki.

W ramach projektu główne prace re-
alizowane były przy kapliczce św. Roza-
lii. Utwardzony został teren, nasadzono 
żywopłoty i krzewy, ustawiono ławki, 
stojaki na rowery i kosze. Stanęła tak-
że tablica informacyjna. Większość prac 
wykonali mieszkańcy. 

Projekt angażował także dzieci. 
W szkole podstawowej zorganizowany 
został  konkurs plastyczny o tematyce 
związanej ze św. Rozalią oraz Wrocanką. 

Jego laureaci zostali uhonorowani nagro-
dami zakupionymi w ramach projektu. 

Ponadto na corocznej imprezie, Roza-
liadzie, zorganizowano liczne konkursy 
dla dzieci, w ramach których można było 
wygrać nagrody i gadżety związane ze św. 
Rozalią. Impreza poświęcona jest kultowi 
św. Rozalii, patronki tutejszego kościoła.

Aktywnie działającymi partnerami 
projektu byli: OSP we Wrocance, Stowa-

rzyszenie „Nasza Wrocanka”, szkoła pod-
stawowa, parafia i firma Ogrody Szymon 
Węgrzyn.

Projekt stanowił istotny czynnik za-
pobiegania niekorzystnym tendencjom 
związanym z zanikiem tradycyjnych 
wartości polskiej wsi. Służył integracji 
mieszkańców i zachęcał do dbałości o wi-
zerunek ich Małej Ojczyzny. 

Karolina Serwińska, fot. J. Niedziela
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W Magurskim Parku Narodowym
Uczniowie IV klasy Szkoły Podstawowej we Wrocance pokonali złą passę pogodową 
i pod koniec maja, pod opieką wychowawczyni Małgorzaty Baran oraz Bernadetty 
Hintze i Marii Walczak, wyruszyli na wycieczkę do Magurskiego Parku Narodowego.

Pierwszym etapem wycieczki 
turystyczno-krajoznawczej 
było wejście na Diabli Ka-
mień oraz dojście do wodo-
spadu w Foluszu. Uczniowie 
pokonali dystans bez proble-
mu, choć ścieżka przyrod-

Prawdziwą przyjemno-
ścią był pobyt w Muzeum 
Przyrodniczym w Krempnej. 
Na koniec wycieczki pojecha-
liśmy zobaczyć wodospad na 
Iwełce.

Serdecznie dziękujemy 
pani Marysi Walczak, któ-
ra zgodziła się z nami poje-
chać, ponieważ jej wiedza na 
temat Beskidu Niskiego jest 
bezcenna.

Dziękujemy sponsorom 
za wsparcie finansowe w zor-
ganizowaniu wycieczki do 
Magurskiego Parku Naro-
dowego: Markowi Mareckie-
mu – FUH Markand, Miej-
sce Piastowe; Cyprianowi 
Tokarzowi – KROSGLASS; 
Patrycji Gądeli – Biuro Pro-
mocji, Miejsce Piastowe; Lu-
cynie i Krzysztofowi Kolan-
ko – KROSNOLAB, Krosno.

M. Baran

Rajd ,,Po bezdrożach...”
W XII Wojewódzkim Rajdzie ,,Po bezdrożach ...”, wśród uczestników z różnych stron województwa pod-
karpackiego znaleźli się także uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Głowience. Organizatorem rajdu była 
Mariola Tys, która zapewniła wszystkim uczestnikom noclegi, wyżywienie, przejazdy, nagrody i dyplomy 
w konkursach, pełniła funkcję przewodnika na trasach rajdowych, a także opracowała testy konkursowe.

Rajd rozpoczął się wędrówką 
pieszą na najwyższy szczyt 
w grupie wzgórz zwanych Gó-
rami Iwielskimi – na wzgórze 
Franków (534 m n.p.m.). Jego 
uczestnicy poznali historię 
tych terenów, dowiedzieli się 
o prowadzonych tu w 1944 
roku walkach podczas tzw. 
operacji dukielsko-preszow-
skiej. Mieli również okazję, by 
podziwiać rozległą panoramę 
Beskidu Niskiego. Następnie 
zwiedzili zabytkowy rynek 
dukielski, Muzeum Histo-
ryczne, cmentarze z I i II woj-
ny światowej oraz kościół oo. 
Bernardynów. W schronisku 
PTSM w Dukli była baza noc-
legowa.

Odbyli także pieszą wę-
drówkę na górę Cergowa 
(716 m n. p. m). Dzięki opo-

wieściom prowadzącej wy-
cieczkę Marioli Tys poznali 
dzieje dawnych mieszkań-
ców Beskidu Niskiego i ota-
czającą ich przyrodę. Wspól-
na wędrówka pozwoliła 
również na zawiązywanie 
przyjaźni. Po przyjściu do 
schroniska odbyły się kon-
kursy: ekologiczny, krajo-
znawczo-przyrodniczy, wie-
dzy o PTSM, które zostały 
rozegrane w kategorii szkół 
podstawowych – klas VII, 
VIII i III gimnazjum.

Na zakończenie rajdu 
ogłoszone zostały wyniki 
konkursów, laureaci otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy 
i wspaniałe nagrody (m.in. 
plecaki, śpiwory, głośni-
ki, turystyczne suszarki 
do włosów, karty pamięci 

do telefonów, kocyki tu-
rystyczne, piękne albumy, 
przewodniki, mapy i wiele 
innych). Nagrody i podzię-
kowania otrzymali również 
opiekunowie grup. Wspa-
niała słoneczna pogoda to-
warzyszyła uczestnikom 
przez wszystkie trzy dni.

W rajdzie uczestniczyli 
uczniowie SP w Głowience: 
Jakub Jurasz, Mateusz Jur-
czyk, Filip Jurczyk, Amelia 
Biały; Julia Wasik, Wiktoria 
Guzik, Anastazja Miałkow-
ska, Patryk Szajna. Po raz ko-
lejny zajęli czołowe miejsca 
we wszystkich konkursach.

SP Głowienka

nicza ma około 2 km, czyli 
w dwie strony to odległość 4 
km. Na szczęście potem mo-
gliśmy odpocząć przy ognisku 
i smacznej pieczonej kiełbasce.

Kolejnym etapem było 
wejście na Grzywacką Górę 

w Kątach. Tutaj spotkaliśmy 
się z nieco większym proble-
mem, ponieważ „górka" ma 
nieco ponad 560 m. Jednak 
wszyscy dotarli na punkt 
widokowy, gdzie rozkoszo-
wali się pięknem krajobrazu.
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Rodzice wystąpili dla dzieci
Jeden z ostatnich dni roku szkolnego 
2018/2019 możemy zaliczyć do niezwy-
kłych. Rodzice uczniów oraz nauczyciele 
Szkoły Podstawowej we Wrocance przy-
gotowali dla dzieci niespodziankę, któ-
rą było przedstawienie pt. „Kopciuszek”. 
Uczniowie z dużym zainteresowaniem 
śledzili losy Kopciuszka, który ciężką 
pracą oraz dobrocią serca zasłużył sobie 
na szczęście i miłość u boku księcia. Do-
skonałą grę rodziców i nauczycieli uzu-
pełniały fantastycznie dobrane stroje, 
rekwizyty, scenografia oraz przepiękne 
tańce i muzyka. Dzieci były zachwycone 
i zadowolone z umiejętności aktorskich 
swoich rodziców i nauczycieli. Na za-
kończenie spektaklu Kopciuszek wraz 
z Księciem poczęstowali dzieci cukier-
kami, które sponsorował dla uczniów 
Szymon Węgrzyn, a dyrektor szkoły 

Nina Hanus wręczyła aktorom dyplo-
my z podziękowaniem. Za tą wspaniałą 
inicjatywą stała pani Magdalena Rajs, 
mama uczennicy z kl. II. Rodzice i na-
uczyciele, mimo licznych obowiązków 

zawodowych i prywatnych, chętnie za-
angażowali się w organizację spektaklu. 

Ewelina Głód 
Fot. Bogdan Szarek

Uczniowie z Targowisk w Budapeszcie

W dniach od 4 do 5 czerwca klasa VII 
szkoły podstawowej i klasa III gimna-
zjum uczestniczyły w wycieczce do Bu-
dapesztu, stolicy Węgier, uchodzącej za 
jedną z najpiękniejszych stolic nie tyl-
ko Europy, ale i świata. O tym, że jest 
to miasto pełne historii, mogliśmy się 
dowiedzieć od pani przewodnik, któ-
ra towarzyszyła nam w pierwszym 
dniu wycieczki. Niemal w całej histo-
rycznej części zostało wpisane na listę 
światowego dziedzictwa kulturowego 

UNESCO, między innymi: Dzielnica 
Zamkowa, Aleja Andrassyego – jedna 
z najpiękniejszych ulic Europy, oraz bu-
dowle na brzegu Dunaju.

Zwiedzanie zaczęliśmy od słynne-
go Placu Bohaterów, podziwialiśmy 
najważniejszy historyczny obszar dzi-
siejszego Budapesztu, to jest Wzgórze 
Zamkowe. Tam też mieliśmy nieco cza-
su wolnego, aby samodzielnie pozwie-
dzać i przy okazji skosztować tutejszych 
deserów. Odwiedziliśmy Kościół Macie-

ja, w którym odbywały się królewskie 
koronacje. Zwiedzanie zakończyliśmy 
na Bazylice św. Stefana, która jest naj-
większą świątynią Budapesztu, mogącą 
pomieścić nawet 8500 wiernych. Zoba-
czyliśmy budynek Parlamentu, który 
jest chyba najczęściej spotykanym sym-
bolem Budapesztu, widocznym na wielu 
fotografiach i pocztówkach. Sam budy-
nek, największy na Węgrzech, zrobił na 
wszystkich ogromnie wrażenie.

Na koniec dnia mieliśmy okazję 
spróbować kuchni węgierskiej, która ba-
zuje na mięsie, warzywach sezonowych, 
owocach i świeżym chlebie. Najbardziej 
znaną cechą tej kuchni jest używa-
nie jako przyprawy czerwonej papryki 
w proszku, współcześnie głównie słod-
kiej. W czasie kolacji w jednej z restau-
racji nie tylko kosztowaliśmy węgier-
skich przysmaków, ale słuchaliśmy też 
na żywo tradycyjnej muzyki węgierskiej.

Następnego dnia zwiedziliśmy Eger. 
Miasto jest znane przede wszystkim 
z barokowych zabytków, jest to również 
uzdrowisko, w którym znajdują się źró-
dła wód termalnych. Po dwóch dniach 
zwiedzania, zmęczeni, ale pełni wrażeń, 
wróciliśmy do Polski. Uczniami opieko-
wali się nauczyciele: Aneta Kruczek-Ko-
siba, Marcin Tereszkiewicz, Marzena 
Gurgacz i Radosław Sidor.

Tekst i fot. Aneta Kruczek-Kosiba



Kiedy już nikła nadzieja…
Dwuletnia histo-
ria małej Żydów-
ki w Rogach
Przed kilkoma laty toruńska rozgłośnia 
Radio Maryja ogłosiła zbiórkę nazwisk 
i opisów ludzi ratujących Żydów w cza-
sie okupacji. Chodziło głównie o zgła-
szanie historii nieznanych szerszemu 
gronu. Zgłoszenia te w Radiu Maryja 
zbierało dwóch młodych ludzi: ks. Paweł 
Rytel-Andrianik i jego brat. Mieli oni 
stały kontakt z Instytutem Yad Vashem 
w Jerozolimie i przekazywali tam każ-
de zgłoszone nazwisko; przekazywało 
je również Radio Maryja. Jestem stałą 
słuchaczką tegoż radia i temat ten bar-
dzo mnie zainteresował, ponieważ wie-
działam, że moje stryjostwo, Józefa i Jan 
Uliaszowie, przechowywali w czasie woj-
ny małą żydowską dziewczynkę. Ponie-

waż stryjenka i stryj dawno już nie żyją, 
więc postanowiłam uzgodnić to z ich naj-
starszą córką Wandą, która zgodziła się, 
bym ten fakt zgłosiła. Tak też zrobiłam. 
Napisałam do Torunia, do tzw. Kaplicy 
Pamięci, skąd otrzymałam potwierdze-
nie 19 czerwca 2017 roku, że moje pismo 
zostało przyjęte. Na tej podstawie imio-
na i nazwisko stryjostwa zostały umiesz-
czone na tabliczce, na ścianie Muzeum 
Polaków Ratujących Żydów w Markowej.

W czasie wojny żydowska rodzi-
na mieszkała w Rakszawie, gdzie dom 
miało również nasze wujostwo, Broni-
sława i Tadeusz Plisiowie. Byli to młodzi 
małżonkowie z małym synkiem, którzy 
mieszkali kątem u rodziny wujka. W ich 
sąsiedztwie ta żydowska rodzina miała 
swój dom i tartak, i była bardzo zaprzy-
jaźniona z Plisiami.

Kiedy Niemcy rozpoczęli nagonkę 
na Żydów, rodzina ukryła się w lesie. 

Ponieważ zbliżała się zima, Żyd swoją 
małą, 3,5-letnią córeczkę przyniósł do 
cioci Plisiowej i prosił, żeby opiekując się 
swoim synkiem, zaopiekowała się przez 
zimę również jego córeczką. Ciocia przy-
jęła dziecko, ale sama, ze strachu przed 
sąsiadami, zawiozła je do Rogów [do 
swojej rodziny – przyp. red.]. W ten 
sposób dziewczynka trafiła do Józefy 
i Jana Uliaszów, bo oni również mieli 
małą córeczkę, Wandę, w tym samym 
wieku co przywiezione dziecko. Stryj na 
poczekaniu wymyślił historyjkę, skąd 
się u nich znalazło i ciekawskim opowia-
dał, że jego koledze z Krakowa, z którym 
tam pracował, zmarła żona, a on stracił 
mieszkanie i nie ma warunków do wy-
chowania dziecka.

Faktycznie, ten pan przyjeżdżał 
czasami do stryja. Brał wtedy tę małą 
dziewczynkę i wychodził z nią na spa-
cer, dla pozoru, że jest jej ojcem. Obie 

Hana (pierwsza z prawej), obok niej jej rówieśniczka Wanda, przez dwa lata wychwoywały się razem. Na zdjęciu wśród rogowskich dzieci
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z Wandą były równolatkami urodzony-
mi w 1939 roku. Stryjostwo przecho-
wało dziewczynkę podobno przez dwa 
lata, a odebrał ją od nich Lippa Weis, jej 
wujek, po czym wiadomości się urwały.

Wanda też nie potrafiła mi nic wię-
cej opowiedzieć. Obie byłyśmy jeszcze 
za małe, żeby pamiętać tamte czasy, ale 
członkowie jej rodziny, a także rodzi-
ny Plisiów ciekawi byli dalszych losów 
Hany i starali się ją odszukać.

Elwira, młodsza siostra Wandy, 
mieszka w Krakowie, a jej córka od kil-
kunastu lat ma dom w Stanach Zjed-
noczonych. W święta Bożego Narodze-
nia 2016 roku odwiedziła swoją mamę 
w Krakowie. Spotkała się również 
z Bogumiłą, córką Wandy, mieszkającą 
w Nowym Sączu.

W rozmowach przy świątecznym 
stole wspominano Hanę, którą rodzice 
przechowywali w czasie okupacji. Cór-
ka Elwiry zobowiązała się pomóc w po-
szukiwaniach. Zadzwoniła do swojego 
kolegi z pracy, Żyda, który przetłuma-
czył jej z hebrajskiego odnalezione przez 
nią w bazie ofiar Holokaustu zgłoszenie 
Hany, dotyczące jej rodziców, gdzie po-
dany był jej aktualny adres. Udało się 
także po jakimś czasie ustalić jej numer 
telefonu, więc wkrótce rówieśniczki roz-
mawiały ze sobą przez telefon, a w maju 
2017 roku spotkały się u Wandy w Ro-
gach, w jej rodzinnym domu, i to pra-
wie z całą rodziną. Wizyta trwała krót-
ko, ponieważ mieli ograniczony czas, 
a chcieli jeszcze zobaczyć miejsce jej 
urodzenia i śmierci jej rodziców.

Odrobili sobie te odwiedziny na-
stępnym razem, podczas dwudniowego 
pobytu w sierpniu, w 2018 r. Ale to już 
inna historia i może ją opowiedzieć tyl-
ko Wanda.

Maria Muroń

Decyzją Yad Vashem z dnia 7 marca 
2018 r., na podstawie wniosku Hany 
Geiger Lehner, Janowi i Józefie Uliasz 
a także Bronisławie i Tadeuszowi Pliś zo-
stały przyznane tytuły Sprawiedliwych 
Wśród Narodów Świata. Uroczystość 
wręczenia okolicznościowych medali 
odbyła się w Krakowie 28 czerwca br.

Tekst ukazał się w „Motylu Rogowskim”,  
nr 36/2019

Do tematu wrócimy

Józefa i Jan Uliaszowie z Rogów zostali pośmiertnie nagrodzeni medalem „Sprawiedliwi wśród 
Narodów Świata”

Nazwisko Józefy i Jana Uliaszów zostało umieszczone na ścianie Muzeum Polaków Ratujących 
Żydów w Markowej. Na zdjęciu od lewej: Hana Geiger Lehner, Wanda Aszklar z siostrą Elwirą 
Jackowską

Hana (trzecia z lewej) i Wanda (druga z lewej) spotkały się po ponad 70 latach. Na zdjęciu 
ze swoimi rodzinami podczas odwiedzin w Rogach
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Koło Gospodyń Wiejskich 
w Miejscu Piastowym
Historia KGW w Miejscu Piastowym się-
ga 1961 roku, kiedy to 13 grudnia, pod 
patronatem Banku Spółdzielczego, roz-
poczęło swoją działalność. W tym dniu 
ówczesny dyrektor banku, Fryderyk Wę-
grzyn, ogłosił akt zatwierdzenia koła 
przez wojewódzkie władze bankowe 
w Rzeszowie. Od tej pory kobiety miały 
większy wpływ na rozwiązywanie wielu 
problemów mieszkańców wsi. W życiu 
koła rozpoczął się okres pełen pracy dla 
dobra wspólnego. Były także chwile pod-
niosłe, podczas których nagradzano ich 
zaangażowanie i ciężką pracę na rzecz 
środowiska. Podczas spotkań członkinie 
dzieliły się doświadczeniami zdobytymi 
od swoich mam i babć oraz miło spędza-
ły wspólnie czas. Wszystkie panie były 
bardzo oddane pracy społecznej.

Na pierwszą przewodniczącą koła 
wybrano Katarzynę Sznajder, środowi-
skową akuszerkę (położną), wykształ-
coną w przedwojennym polskim Lwo-
wie. Zastępcą została Karolina Liwosz, 
a sekretarką i skarbnikiem Halina Such 
(główna księgowa w miejsteckim ban-
ku). Z przekazów ustnych wiadomo, że 
funkcję przewodniczących pełniły: Ma-
ria Wojnowska, Irena Wójtowicz, Maria 
Wegrzyn, Anna Żmur, Krystyna Rybak, 
Krystyna Kilar, Urszula Lipińska. Obec-
nie przewodniczącą jest Bożena Wójcik.

Pomagamy w przygotowywaniu lo-
kalnych imprez, organizowanych przez 

GOK, OSP, GBP, Stowarzyszenie Edu-
kacyjno-Kulturalne „My”(m.in. Miej-
steckie kolędowanie, Lato na Czarnym 
Moście). Z okazji świąt odwiedzamy 
przedszkolaków, przekazując tradycje 
i częstując dzieci smakołykami. Zawsze 
chętnie gościmy i dobrze się bawimy na 
gminnych imprezach (np. Wianki, Bie-
siada Zalaska).

Koło Gospodyń Wiejskich w Miej-
scu Piastowym, podobnie jak inne koła, 
bierze udział w corocznych dożynkach 
gminnych. Zawsze prezentujemy samo-
dzielnie wykonany wieniec dożynkowy. 
W 2008 roku nasze koło zostało zapro-
szone na dożynki powiatowe w Korczynie.

W 2016 roku informacje o kole za-
mieszczono w gazecie codziennej „No-
winy”, a w książce „Kulinarne wędrówki 
po Podkarpaciu” znalazł się nasz przepis 
na placki ziemniaczane.

Miejsteckie koło otrzymało wiele 
dyplomów i pucharów za zajęcie czo-
łowych miejsc w imprezach, takich jak: 
Baba Liga, Kartoflisko czy Dożynki.

Obecnie korzystamy gościnnie z po-
mieszczeń OSP w Miejscu Piastowym, 
ze względu na remont dotychczasowej 
siedziby, a majątek zgromadzony przez 
koło jest przechowywany w piwnicach 
szkoły podstawowej.

Obszerny artkuł o historii koła uka-
zał się w „Piastunie” 3/2007, s. 10 – 11.

KGW w Miejscu Piastowym

PRZEPISY ZE STAREJ SZUFLADY:

Pierogi z kaszą gryczaną i serem
Ciasto:
3 szklanki mąki
1 szklanka gorącej wody
1 jajko
szczypta soli
troszkę oleju
Farsz:
200 g kaszy gryczanej
200 g sera białego
1 duża cebula
2 łyżki smalcu
sól
pieprz
masło do omaszczenia
Wykonanie:
Ugotować na sypko kaszę gryczaną. 
Pokroić cebulę w drobną kostkę i zru-
mienić na smalcu. Zemleć ser. Połączyć 
składniki farszu, doprawić.
Sporządzić ciasto pierogowe, rozwałko-
wać, uformować pierogi. Ugotować i po-
dawać polane masłem.

Plaskanka serowa:
Składniki:
75 dkg twarogu
5 jaj
½ łyżeczki kminku (lub więcej)
sól
Wykonanie:
Zemleć ser, dodać żółtka i białka ubite 
na pianę, kminek i sól do smaku. Wy-
mieszać dokładnie, uformować plaskan-
kę przy pomocy drewnianej deseczki na 
grubość około 2 cm i zapiec na złoty kolor 
(wersja współczesna – można posłużyć się 
naczyniem żaroodpornym, wysmarowanym 
masłem). Podawać pokrojoną w plastry.
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Mobilna szatnia dla Partyzanta
Drużyna piłkarska Partyzant MAL-BUD 1 Targowiska 6 wrze-
śnia br. na mecz z Karpatami Krosno o mistrzostwo IV ligi 
podkarpackiej dostała od wójt gminy Miejsce Piastowe mo-
bilną szatnię.

Umowę na wykonanie szatni wójt Doro-
ta Chilik podpisała 13 sierpnia br. Szat-
nia na stadionie w Targowiskach stanęła 
już 6 września.

Budynek o konstrukcji stalowo
-drewnianej, na kołach, ma wymiary 
12×4 m, ściany wykończone są panelem 
elewacyjnym i ocieplone pianką o gru-
bości 10 cm. Okna i drzwi wykonane 
z PCV, dwuspadowy dach pokryty jest 
blachodachówką. Szatnia wyposażo-
na jest w ubikacje, umywalki i kabiny 
prysznicowe, pompę ciśnieniową oraz 
zbiornik na wodę o pojemności 1000 l.

– Cieszymy się bardzo z tej szatni. 
W imieniu  zarządu i całego klubu dzię-
kuję bardzo pani wójt i Radzie Gminy za 
ten prezent – powiedział Tomasz Jur-

czak, prezes Zarządu LUKS Partyzant 
MAL-BUD1 Targowiska. – Dziękujemy 
także za pomoc w przygotowaniu zaplecza 
do rozgrywek w IV lidze. Marzy nam się 
jednak, aby teren, na którym jest stadion, 
stał się własnością gminy, bo aktualnie jest 
dzierżawiony na okres trzech lat. Z powodu 
takiej sytuacji nie można zrobić nic innego 
poza postawieniem kontenerów. Dopie-
ro kiedy stadion będzie własnością gminy, 
możliwa będzie budowa zaplecza szatnio-
wego z prawdziwego zdarzenia. Na co z utę-
sknieniem czekamy.

IP, fot. A. Józefczyk, J. Ziemiańska-Kielar

Ps. Po zaciętym meczu Partyzant MAL
-BUD1 Targowiska pokonał Karpaty 
Krosno 2 - 1.

WSPOMIENIE 
Adam Hejnar (1932-2019)
Radny Gminy Miejsce Piastowe w latach 1990–1994.

Adam Hejnar był aktywnym działaczem samorządo-
wym, pracującym na rzecz gminy Miejsce Piastowe. Był 
sprawnym organizatorem i działaczem społecznym, zaan-
gażowanym w wiele spraw realizowanych w gminie. 

W latach 70. i 80. XX wieku pracował w Urzędzie Wo-
jewódzkim w Krośnie. Zdobytą wiedzę przekładał na re-
alizację zadań w gminie. Przez dwie kadencje, w latach 

1990–1994 i 1994–1998, pełnił mandat radnego Rady Gminy Miejsce Piastowe. Był 
również wieloletnim członkiem Rady Sołeckiej w Miejscu Piastowym, a w latach 
1994–1998 także członkiem Sejmiku województwa krośnieńskiego. Odszedł od nas 
człowiek mocno zaangażowany w ideę umacniania samorządności w gminie Miejsce 
Piastowe. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 22 lipca br. w Miejscu Piastowym. 

Odeszli od nas…
28.06 – Maria Podkul (66 lat) z Miejsca Piastowego 
29.06 – Maria Krzywda (86 lat) z Targowisk 
03.07 – Henryk Wilk (80 lat) z Głowienki
04.07 – Grzegorz Frydrych (57 lat) z Targowisk 
11.07 – Danuta Kłos (75 lat) z Targowisk 
15.07 – Anna Guzior (80 lat) z Targowisk
16.07 – Genowefa Pyter (85 lat) z Łężan
18.07 – Adam Hejnar (86 lat) z Miejsca Piastowego 
19.07 – Zdzisława Tarnawska (86 lat) z Targowisk 
22.07 – Stanisław Zych (60 lat) z Głowienki 
28.07 – Janina Adam (83 lata) z Miejsca Piastowego 
31.07 – Józef Kielar (70 lat) z Łężan 
31.07 – Maria Siudak (73 lata) z Wrocanki 
03.08 – Stanisława Kozioł (90 lat) z Targowisk 
04.08 – Adam Machnik (61 lat) z Głowienki 
05.08 – Józef Muszyński (91 lat) z Rogów 
08.08 – Stanisława Baran (83 lata) z Niżnej Łąki 
09.08 – Stanisława Ryglewicz (77 lat) z Targowisk 
09.08 – Helena Rysz (89 lat) z Targowisk 
09.08 – Zofia Skwara (86 lat) z Targowisk 
13.08 – Maria Paszkiewicz-Kokorzycka (86 lat) z Głowienki 
17.08 – Irena Grzegorczyk (65 lat) z Rogów 
20.08 – Stanisław Jurasz (65 lat) z Targowisk 
24.08 – Jan Wołtosz (60 lat) z Rogów 
24.08 – Tomasz Zajchowski (22 lata) z Targowisk 
27.08 – Lucyna Habrat (54 lata) z Zalesia 
28.08 – Zuzanna Misiak (81 lat) z Wrocanki
02.09 – s. Marianna Jodzisz (89 lat) z Miejsca Piastowego 
07.09 – Maria Sychta (87 lat) z Miejsca Piastowego 
01.09 – Stanisław Wdowiarz (95 lat) z Rogów 
02.09 – Kazimierz Trybus (89 lat) z Miejsca Piastowego 
03.09 – Władysław Ryglewicz (77 lat) z Targowisk 
06.09 – Maria Muroń (87 lat) z Targowisk 
09.09 – Ewa Wiśniowska-Józefczyk (74 lata) z Targowisk 

Łężański Klub Karate zaprasza
KYOKUSHIN BUDO Kai zaprasza na zajęcia z różnych sztuk walk: dla dzieci i mło-
dzieży karate i grappling(walka na chwyty), a dla młodzieży i dorosłych – K1 (walka 
na zmodyfikowanych zasadach japońskiego kick-boxingu, wzbogaconych o tech-
niki z innych stylów) oraz MMA (mieszane sztuki walki). 

Treningi odbywają się w poniedziałki i środy w godzinach 16:00 – 17:00 grupa 
młodsza, a w godzinach 17:15 – 18:15 grupa starsza. Zapisy i szczegółowe informa-
cje pod numerem telefon: 691 381 646. Zapisy na treningi trwają cały rok.

Red. 
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LKS Głowienka bez stadionu
Poprzednie władze gminy Miejsce Piastowe zrezygnowały z budowy stadionu, który był 
uwzględniony w projekcie razem z halą sportową przy szkole i teraz – zgodnie z przepisami 
prawa – potrzebne są nowe pozwolenia. Sytuacja jest patowa. Gmina przeznaczyła 50 tysięcy 
złotych na sporządzenie nowej dokumentacji budowlanej.

Piłkarze LKS Głowienka długie lata 
grali na boisku położonym na obrze-
żach krośnieńskiego lotniska. Po włą-
czeniu tych terenów do strefy inwesty-
cyjnej „Krosno-Lotnisko” klub został 
z niczym. Drużyna piłkarska senio-
rów w roli gospodarza rozgrywa mecze 
w Miejscu Piastowym, a drużyny mło-
dzieżowe (juniorzy, trampkarze, orliki) 
we Wrocance.

Sąsiadująca z Krosnem miejsco-
wość słynęła niegdyś z wyników spor-
towych. Piłkarze grali w klasie mię-
dzyokręgowej, odpowiedniku obecnej 
IV ligi, a w sezonie 1976/77 przegrali 
baraż o awans do III ligi z JKS Jarosław 
1 : 2 i 0 : 2. Udział drużyny wiejskiej 
w rozgrywkach tak wysokiego szczebla 
był wtedy sensacją. Drużyna odnosiła 
sukcesy, ale za tym nie szła w parze 
rozbudowa zaplecza klubowego. Po 
zmianach własnościowych na lotnisku 
klub został bez stadionu.

Plany wybudowania stadionu poja-
wiły się już ponad 40 lat temu. Skoń-
czyło się na marzeniach. Później, gdy 
wójtem gminy Miejsce Piastowe był 
Andrzej Zajdel, mieszkaniec Głowien-
ki i sympatyk piłki nożnej, powstała 
koncepcja budowy stadionu i hali przy 
szkole podstawowej. Został sporządzo-
ny projekt i kosztorys. Okazał się na 
wyrost. 11 milionów złotych przerosło 
możliwości budżetu gminy. Nowy wójt 
Marek Klara podzielił planowaną inwe-
stycję i w październiku 2015 roku od-
dano do użytku nowoczesną halę spor-
tową z boiskami do gry w piłkę ręczną, 
siatkówkę i koszykówkę. Kosztowała 
6,7 mln zł, z czego 1,5 mln zł gmina 
otrzymała w formie dofinansowania. 
Wójt Marek Klara zrezygnował z budo-
wy boiska piłkarskiego, które było ujęte 
w projekcie. Tym samym temat stadionu 
umarł śmiercią naturalną.

Podczas ubiegłorocznej kampanii 
przed wyborami samorządowymi kan-
dydatka na wójta Dorota Chilik obieca-
ła mieszkańcom, że stadion powstanie. 

Miał to być priorytet. Po kilku miesią-
cach działacze sportowi z Głowienki 
postanowili wystąpić z petycją do wójt 
Doroty Chilik i radnych gminy Miej-
sce Piastowe. W piśmie, które złożyli 
26 czerwca w Urzędzie Gminy Miejsce 
Piastowe, przypomnieli o braku od-
powiedniej infrastruktury sportowej 
w Głowience. Poinformowali władze 
gminy, że grupa inicjatywna w skła-
dzie: Piotr Markiewicz (15 lat prezeso-
wał klubowi), Henryk Hejnar (był 25 
lat prezesem LKS i twórcą jego potęgi), 
Stanisław Półchłopek, Jan Bieszczad, 
Wojciech Liebner, Piotr Bieszczad i An-
drzej Zajdel (wójt gminy w latach 1998 

– 2006) przekształciła się w społeczny 
komitet budowy stadionu. Wypomnieli 
pani wójt, że obietnicą budowy stadionu 
kupiła głosy mieszkańców Głowienki.

– Koło szkoły i nowej hali jest dział-
ka o wymiarach 140 na 80 metrów. Stoi 
na niej słup energetyczny linii średnie-
go napięcia. To jedyna przeszkoda, któ-
rą można przecież usunąć, a koszty nie 
są aż tak duże. Twierdzenie, że stadion 
tam się nie zmieści, jest błędne – tłuma-

czy Piotr Markiewicz, który 15 lat był 
prezesem LKS Głowienka. Osobiście 
zmierzył porośnięty trawskiem teren. 

– Stadion w tamtym miejscu znajdował się 
w projekcie z czasów wójta Andrzeja Zaj-
dla. Spełnia wszystkie normy. Wystarczy 
tylko wrócić do starej koncepcji i projektu, 
który powinien znajdować się w urzędzie 
gminy. Po co, a takie podobno są zamiary, 
szukać nowych działek pod budowę stadio-
nu, skoro lokalizacja w pierwotnym miej-
scu jest najbardziej korzystna ze względu 
na bliskie sąsiedztwo hali i szkoły. Ze 
stadionu przecież mogliby korzystać tak-
że uczniowie – przekonuje były prezes 
LKS i pokazuje przepisy licencyjne dla 
klubów IV ligi i klas niższych na sezon 
2019/2020, które precyzują wymia-
ry boisk. Dla IV ligi plac gry musi być 
nie mniejszy niż 100 m i nie większy 
niż 105 metrów długi oraz nie mniej-
szy niż 60 m i nie większy niż 68 m 
szeroki. W V lidze szerokość nie może 
być mniejsza niż 55 metrów, w kla-
sie A – minimalne wymiary to 55 na 
95, a w klasach B – 45 na 90 m. – I jak 
się nie zmieści stadion na działce szerokiej 

W pierwotnym projekcie stadion miał zostać wybudowany obok hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej w Głowience. Fot. Bogdan Hućko
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ponad 80 metrów i długiej na 140? – iry-
tuje się Piotr Markiewicz.

Wójt Miejsca Piastowego Dorota 
Chilik, w odpowiedzi na pismo grupy 
działaczy z Głowienki, przypomniała, 
że jej poprzednik, wójt Marek Klara, we 
wniosku z 12 sierpnia 2015 r. do Powia-
towego Inspektora Nadzoru Budowla-
nego w Krośnie zrezygnował z budowy 
boiska piłkarskiego z bieżnią i trybuna-
mi, na które było pozwolenie z 2005 r. 
Tym samym „brak jest możliwości re-
alizacji budowy stadionu sportowego 
za budynkiem sali sportowej i Szkoły 
Podstawowej w Głowience na podsta-
wie decyzji Starosty Krośnieńskiego 
z dnia 09.08.2005 r.” W takiej sytuacji 
budowa stadionu zgodnie z przepisa-
mi prawa „wymaga uzyskania nowych, 
niezbędnych pozwoleń m.in. decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach 
realizacji przedsięwzięcia oraz decyzji 
o pozwoleniu na budowę.” Pani wójt 
w cytowanym wyżej piśmie informuje, 
że w budżecie gminy jest 50 tys. zł prze-
znaczone na sporządzenie nowej doku-
mentacji budowlanej. Ponadto gmina 
negocjowała zakup terenów pod budo-
wę stadionu przy ul. Słonecznej w Gło-
wience, ale na sprzedaż nie zgodził się 
jeden z właścicieli działek. – „(...) nie 
zrezygnowałam z budowy stadionu 
sportowego, czego potwierdzeniem są 
podjęte działania w zakresie zabezpie-
czenia (...) środków finansowych oraz 
prowadzone uzgodnienia projektowe 
mające na celu ponowne przygotowanie 
tego zadania do realizacji” – czytamy 
w piśmie podpisanym przez wójt Do-
rotę Chilik, która zapewnia, że gmina 
Miejsce Piastowe „podejmuje stosowne 
działania, by przedmiotowa inwestycja 
mogła być realizowana”.

Bogdan Hućko

Tekst ukazał się w „Nowym Podkarpa-
ciu” w numerze 30 NP z 31 lipca 2019 r.

Koszykówka uliczna  
w Targowiskach

Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym oraz Stowa-
rzyszenie Koszykówki JT-TEAM Targowiska byli organizatora-
mi tegorocznego IV Turnieju Koszykówki Ulicznej „Streetball” 
o Puchar Gminy Miejsce Piastowe. Turniej odbył się w upalną 
sobotę, 15 czerwca, na boisku przy Szkole Podstawowej w Tar-
gowiskach. Zawody oficjalnie otworzył dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym Janusz Węgrzyn.

Do rozgrywek przystąpiło pięć drużyn: 
OBP BASKET Świerzowa, DUCK Ogień 
Targowiska, XYZ Rzeszów, Chłopaki 
z PASSATA Rzeszów, CHIL WAGON 
Sanok.

Turniej rozgrywany był w jednej gru-
pie, w systemie „każdy z każdym”.

W wyniku rywalizacji pierwsze 
miejsce zdobyła drużyna gospodarzy 
turnieju JT-TEAM Targowiska-DUCK 
Ogień Targowiska, drugie XYZ Rzeszów, 
trzecie Chłopaki z PASSATA Rzeszów, 
czwarte CHIL WAGON Sanok, a piąte 
OBP BASKET Świerzowa.

Zostały przyznane nagrody indywi-
dualne: „najlepszym rzucającym za „3” 
został Bartłomiej Marciak, a „najlep-
szym rzucającym z połowy boiska” oka-
zał się Sebastian Godek, obydwaj z dru-
żyny Chłopaki z PASSATA Rzeszów. 
Nagrody w postaci pucharów i dyplo-
mów wręczał dyrektor GOK w Miejscu 
Piastowym Janusz Węgrzyn.

Mecze sędziował Łukasz Pilecki, 
a zabezpieczenie medyczne pełniła Mał-
gorzata Niemczyk.

GOK w Miejscu Piastowym 

S P O R T

Wiesławowi Habratowi
Przewodniczącemu Rady Gminy 

Miejsce Piastowe
wyrazy współczucia z powodu śmierci 

Żony
składają

Dorota Chilik
Wójt Gminy Miejsce Piastowe

Radni Gminy Miejsce Piastowe
Pracownicy Urzędu Gminy

Miejsce Piastowe
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Turniej siatkówki plażowej w Niżnej Łące
11 sierpnia br. w Niżnej Łące został rozegrany IX Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Plażowej 
o Puchar Starosty. Organizatorami turnieju byli Starostwo Powiatowe w Krośnie oraz Gminny 
Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym. Do turnieju przystąpiło 7 drużyn z terenu powiatu 
krośnieńskiego.

Wyniki rozgrywek grupowych:
Grupa A
1. Hubert Stareńczak/Bartłomiej Za-
rzycki (Iwonicz-Zdrój I) – Krzysztof 
Skwara/Mateusz Groszyk (Krosno) 21:6
2. Krzysztof Skwara/Mateusz Groszyk 
(Krosno) – Michał Jagiełło/Robert Świą-
tek (Iwonicz-Zdrój II) 21:23
3. Hubert Stareńczak/Bartłomiej Za-
rzycki (Iwonicz-Zdrój I) – Michał Ja-
giełło/Robert Świątek (Iwonicz-Zdrój II) 
21:8
Grupa B
1. Michał Kozubal/Tomasz Żyła (Chor-
kówka) – Kamil Gromek/Radosław Ka-
nia (Jedlicze) 18:21
2. Łukasz Guzik/Bartosz Guzik (Miejsce 
Piastowe I) – Michał Guzik/Sebastian 
Guzik (Miejsce Piastowe II) 18:21
3. Michał Kozubal/Tomasz Żyła (Chor-
kówka) – Łukasz Guzik/Bartosz Guzik 
(Miejsce Piastowe I) 21:13
4. Kamil Gromek/Radosław Kania (Je-
dlicze) – Michał Guzik/Sebastian Guzik 
(Miejsce Piastowe II) 21:8
5. Michał Kozubal/Tomasz Żyła (Chor-
kówka) – Michał Guzik/Sebastian Gu-
zik (Miejsce Piastowe II) 21:17

6. Kamil Gromek/Radosław Kania (Je-
dlicze) – Łukasz Guzik/Bartosz Guzik 
(Miejsce Piastowe I) 21:12

Wyniki meczów półfinałowych
1. Stareńczak/Zarzycki (Iwonicz-Zdrój 
I) – Kozubal/Żyła (Chorkówka) 18:21
2. Jagiełło/Świątek (Iwonicz-Zdrój II) 

– Gromek/Kania (Jedlicze) 4:21

Wyniki meczów finałowych
o 3. miejsce:
Stareńczak/Zarzycki (Iwonicz-Zdrój 
I) – Jagiełło/Świątek (Iwonicz-Zdrój II) 
21:11
o 1. miejsce:
Gromek/Kania (Jedlicze) – Kozubal/
Żyła (Chorkówka) 21:16

Klasyfikacja końcowa
1. Kamil Gromek/Radosław Kania (Je-
dlicze)
2. Michał Kozubal/Tomasz Żyła (Chor-
kówka)
3. Hubert Stareńczak/Bartłomiej Za-
rzycki (Iwonicz-Zdrój I)
4. Michał Jagiełło/Robert Świątek (Iwo-
nicz-Zdrój II)

5. Michał Guzik/Sebastian Guzik (Miej-
sce Piastowe II)
6. Krzysztof Skwara/Mateusz Groszyk 
(Krosno)
7. Łukasz Guzik/Bartosz Guzik (Miejsce 
Piastowe I)

Drużyny z pierwszych trzech miejsc 
otrzymały pamiątkowe puchary, dy-
plomy oraz nagrody rzeczowe w postaci 
piłek siatkowych, natomiast pozosta-
łe – dyplomy za udział. Nagrody, ufun-
dowane przez Starostwo Powiatowe 
w Krośnie oraz Gminny Ośrodek Kul-
tury w Miejscu Piastowym, wręczali: 
przewodniczący Rady Gminy Miejsce 
Piastowe Wiesław Habrat oraz radny 
Szymon Węgrzyn. Mecze sędziował Ja-
nusz Eustachiewicz, a opiekę medyczną 
pełniła Anna Słyś.

Organizatorzy składają serdeczne 
podziękowanie wszystkim, którzy przy-
czynili się do organizacji tegorocznej pla-
żówki: sołtysowi Niżnej Łąki Tadeuszowi 
Packowi, radnemu Szymonowi Węgrzy-
nowi, Maciejowi Węgrzynowi, Arturowi 
Wernejowi oraz jednostce OSP z Gło-
wienki za udostępnienie basenu z wodą.

Leszek Zajdel, fot. Janusz Węgrzyn

Zwycięskie drużyny (od lewej): Jedlicze, Chorkówka i Iwonicz Zdrój I z organizatorami turnieju



XV Międzynarodowy Turniej Szachowy w Rogach

131 zawodników wzięło 
udział w XV Międzynaro-
dowym Turnieju Szacho-
wym, który odbył się 26 
maja br. w hali sportowej 
Szkoły Podstawowej w Ro-
gach pod honorowym pa-
tronatem przewodniczące-
go Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego Jerzego 
Borcza oraz wójta Gminy 
Miejsce Piastowe Doroty 
Chilik.

W turnieju zawodnicy rywa-
lizowali w trzech kategoriach: 
open, roczniki 2004–2009 
oraz roczniki 2010 i młodsze. 
Turniej rozgrywany był w sys-
temie szwajcarskim w 9 run-
dach, w tempie P 15. Zawody 
oficjalnie otworzył przewod-
niczący Rady Gminy Miejsce 
Piastowe Wiesław Habrat. Sę-
dzią głównym zawodów był 
Marian Bysiewicz, a pomocni-
czymi Jerzy Gunia i Sławomir 
Kucza. Turniej zorganizowa-
li Gminny Ośrodek Kultury 
w Miejscu Piastowym oraz 
Ludowo-Uczniowski K lub 
Sportowy Burza Rogi.

Najlepsi w kategorii open
1. Miłosz Szpar (UKS Hetman 
Koronny Trzebinia)
2. Mirosław Lewicki (LKSz 
GCKIP Czarna)
3. Mirosław Grabarczyk (KSz 
Hetman Płock)
4. Maciej Marszałek  (Rze-
szów)
5. Antoni Kozak (LKSz GCKIP 
Czarna)
6. Mieszko Miś (LKSz GCKIP 
Czarna)
7. Daniel Kopczyk (LKS Sano-
via Lesko)

Wyniki rozgrywek junior-
skich (pierwsze trzy miej-
sca)
kategoria juniorek – rocz-
niki 2010 i młodsze:
1. Gabriela Tokarz (KSz Gam-
bit Przeworsk)

2. Daria Kretowicz (GKSz Kor-
nuty Gorlice)
3. Julia Taszycka (KKSz Ura-
nia Krosno)
kategoria juniorów – rocz-
niki 2010 i młodsze:
1. Marcin Schiller (GKSz Kor-
nuty Gorlice)
2. Kacper Krzepkowski (KKSz 
Urania Krosno)
3. Paweł Zapłata (GKSz Kor-
nuty Gorlice)
kategoria juniorek – rocz-
niki 2004–2009:
1. Aleksandra Zgoda (MKSz 
GRYF Dębica)
2. Julia Bartoszek (GKSz Kor-
nuty Gorlice)
3. Klaudia Futyma (UKS SP1 
Brzozów)
kategoria juniorów – rocz-
niki 2004–2009:
1. Sebastian Zieliński  (GKS 
Szach-Mat Wiśniowa)
2. Bruno Tomusiak (LKS Ko-
sienice)
3. Dawid Wolak (Cieszyna)

Najlepsi zawodnicy z gmi-
ny Miejsce Piastowe
kategoria juniorów – rocz-
niki 2004–2009:
1. Kacper Rygiel  (L-UKS Bu-
rza Rogi)
2. Damian Turek (L-UKS Bu-
rza Rogi)
3. Kamil Kucza (L-UKS Burza 
Rogi)
kategoria open:
1. Roman Lipka (L-UKS Burza 
Rogi)

2. Wojciech Niziołek (L-UKS 
Burza Rogi)
3. Arkadiusz Kucza  (L-UKS 
Burza Rogi)

Zawodnicy w kategorii open, 
którzy zajęli miejsca od 1. do 
7., otrzymali nagrody finanso-
we i dyplomy, a w kategoriach 
juniorskich – pamiątkowe 
puchary, dyplomy i nagrody 
rzeczowe, natomiast najlepsi 
zawodnicy z gminy Miejsce 
Piastowe otrzymali nagrody 
w postaci statuetek. Nagro-
dy wręczali: przewodniczą-
cy Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego Jerzy Borcz, 
wicestarosta krośnieński 
Andrzej Guzik, wójt Gminy 
Miejsce Piastowe Dorota Chi-
lik, dyrektor GOK w Miejscu 
Piastowym Janusz Węgrzyn, 
wiceprezes L-UKS Burza Rogi 
Sławomir Kucza i dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Rogach 
Małgorzata Borowska.

Dodatkowo najlepsza ju-
niorka, Gabriela Tokarz, otrzy-
mała nagrodę pieniężną, pu-
char i dyplom od dyrektora 
GOK w Miejscu Piastowym. 
Taką samą nagrodę od prezesa 
L-UKS Burza Rogi otrzymał 
najlepszy junior Marcin Schiller.

Wyróżniony został tak-
że najstarszy zawodnik, Jan 
Bobulski z Ropczyc, które-
mu puchar i dyplom wręczył 
przewodniczący Sejmiku 
Województwa Podkarpackie-

go Jerzy Borcz, a najmłodsza 
zawodniczka, Ewa Taszycka 
z Krosna, nagrodę otrzymała 
od wicestarosty krośnieńskie-
go Andrzeja Guzika.

Nagrody dla szachistów 
w poszczególnych katego-
riach ufundował GOK w Miej-
scu Piastowym, L-UKS Burza 
Rogi oraz Sklep Spożywczo
-Przemysłow y "Karolinka" 
w Rogach Waldemara Patli. 
Organizatorzy składają ser-
deczne podziękowanie Aldo-
nie Kuczy za pomoc przy or-
ganizacji turnieju.

Szczegółowe wyniki tur-
nieju dostępne są pod adre-
sem: www.chessarbiter.com.

Leszek Zajdel,  
fot. Janusz Węgrzyn
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Bieg im. Wroceńskich Legionistów
15 sierpnia br. Ochotnicza Straż Pożarna we Wrocance wraz z Gminą 
Miejsce Piastowe była organizatorem I Biegu i Marszu Nordic Walking 
im. Wroceńskich Legionistów.

Nie był to pierwszy bieg or-
ganizowany przez straża-
ków z Wrocanki, bowiem 
w ubiegłym roku, również 15 
sierpnia, zorganizowali bieg 
z okazji 100. rocznicy odzy-
skania przez Polskę Niepod-
ległości.

W tym roku na starcie 
zameldowało się 117 biega-
czy i 53 zawodników nordic 
walking. Każdy zawodnik na 
mecie został nagrodzony pa-
miątkowym, okolicznościo-
wym medalem. Trasa biegu 
i marszu liczyła 6 km i pro-
wadziła głównie uliczkami 
Wrocanki, zaś w końcowym 
etapie również Niżnej Łąki. 
Wymagające ukształtowanie 
terenu z licznymi wzniesie-
niami z pewnością dało się 
zapamiętać wszystkim za-
wodnikom. Ale najważniej-
sze, że wspaniała atmosfera 
i duch sportowej rywaliza-
cji udzielił się zawodnikom 
oraz przybyłym kibicom.

Zwycięzcą biegu został 
Wojciech Pelczar z czasem 
19:30, na drugim miejscu 
uplasował się Ignacy Domi-
szewski (19:48), a na trze-
cim – Michał Jamioł (20:41). 
Wśród kobiet zwyciężyła 
Monika Węgrzyn (23:36), 
drugie miejsce zdobyła Ma-
ria Domiszewska (24:09), 
a trzecie Beata Bury (26:39).

Na tej samej trasie ry-
walizowali ze sobą także 
zawodnicy nordic walking 
i w tej dyscyplinie pierwsze 
miejsce zajął Marcin Micha-
lec (34:01), drugie wywalczył 
Radosław Niepokój z czasem 
34:51, a trzecie Robert Jano-
cha (35:35). Najszybszymi 
kobietami w marszu zostały: 
Erwina Wilusz (38:24), która 
na metę przybyła przed Mał-

gorzatą Kubiszyn (38:25) 
i Małgorzatą Oleksyk (38:51).

Imprezę uświetniły bie-
gi dla dzieci i młodzieży 
rozgrywane w sześciu kate-
goriach wiekowych, w roż-
nych dystansach, od 80 do 
1000 m. Przygotowanie pa-
kietów startowych dla za-

wodników i całej imprezy nie 
byłoby możliwe bez wsparcia 
sponsorów i ludzi dobrej woli 
oraz strażaków z OSP Wro-
canka, którzy zaangażowali 
się w organizację tego wyda-
rzenia. Wszystkim tym oso-
bom składamy serdeczne po-
dziękowania.

Agnieszka Galica-Niepokój

Dobro powraca
Rozmowa z Dawidem 
Bachem z Sanoka, 
o r g a n i z a t o r e m 
I Charytatywnego 
Biegu i Nordic Wal-
king „Przybij piątkę 
z Kamilem”.

Skąd pomysł organizacji biegu cha-
rytatywnego właśnie w Widaczu?

– Na organizację tego wydarzenia wybra-
liśmy Widacz, dlatego że z tej wsi pocho-
dzi Tomasz Wójtowicz. To sportowiec 
odnoszący sukcesy, z którym prywatnie 
znamy się ze wspólnoty „Męska strona 
rzeczywistości”. Razem wpadliśmy na 
pomysł organizacji biegu, ze szczytnym 
celem, aby zebrać pieniądze na rehabili-
tację dla Kamila Kenara z Krosna.
Co się takiego zdarzyło, że Kami-
lowi potrzebna jest pomoc finan-
sowa?

– Kamil kilka lat temu w bardzo przy-
krych okolicznościach spadł z barierki, 
z pięciu metrów. Uderzył głową w beto-
nowy parking. Doszło wówczas do uszko-
dzenia kręgosłupa, porażenia czterokoń-
czynowego, niewydolności oddechowej. 
Chłopak bardzo długo leżał na oddziale 
intensywnej terapii, walczył o życie. Ma 
w sobie dużo woli, aby w procesie rehabi-
litacji odzyskać przynajmniej część swo-
jego zdrowia, aby nie leżeć przykutym do 
łóżka. My chcemy mu pomóc, bo wiemy, 
że rehabilitacja jest bardzo kosztowna.
Przygotowaliście dla uczestników 
wiele konkurencji, startowały 
dzieci i dorośli. Każdy mógł wziąć 
udział w biegu.

– Frekwencja niesamowicie nas zasko-
czyła. Widać, że ludzie mają otwarte ser-
ca, zgłosiło się ponad 150 zawodników. 
Ludziom bardzo bliskie jest pomaganie 
i dawanie siebie drugiemu człowiekowi. 
Jak mówią: dobro powraca. Warto dawać 
je od siebie.
Czy jest pan zadowolony z wydarze-
nia?

– Tak, bardzo lubię prowadzić działania, 
które jednoczą ludzi wokół jednego celu. 
Dawanie dobra jest nadrzędnym celem 
każdego społeczeństwa. Zorganizowa-
łem ten bieg w pobliżu Krosna, rodzin-
nego miasta Kamila, ponieważ chciałem, 
aby społeczność lokalna zaangażowała 
się w pomoc. Dziękuję także wszystkim 
firmom, które wspomogły nasze wyda-
rzenie.

Rozmawiała Izabela Półchłopek
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W Widaczu biegli dla Kamila
6 710 zł zebrano na rehabilitację 26-letniego Kamila Kenara z Krosna podczas I Charytatyw-
nego Biegu Nordic Walking „Przybij piątkę z Kamilem”, który odbył się 30 czerwca w Widaczu.

Pomimo upalnej pogody liczba uczest-
ników dopisała. Na starcie stanęło po-
nad 150 zawodników. – Opłaty starto-
we w stu procentach przekazywane są na 
rehabilitację Kamila. Kwota, która zosta-
ła zebrana, zostanie przekazana na konto 
fundacji opiekującej się Kamilem – zazna-
czył Dawid Bach, organizator imprezy.

Dla dzieci były biegi na 800 metrów, 
dla starszych na 2, 5 i 10 km. Miłośnicy 
nordic walking rywalizowali na dystan-
sach 5 i 10 km. Trasa prowadziła droga-
mi polnymi i leśnymi. Dla dzieci na pla-
cu obok domu ludowego zorganizowane 
były gry i zabawy.

Każdy z zawodników po przybiegnię-
ciu na metę otrzymał pamiątkowy cera-
miczny medal z odbitą dłonią, symboli-
zującą przybitą z Kamilem piątkę.

Dodatkowo zwycięzcy poszczegól-
nych konkurencji uhonorowani zostali 
pamiątkowymi pucharami i medalami, 
które wręczali: wójt gminy Dorota Chi-
lik, mama Kamila Małgorzata Kenar 
oraz sołtys Widacza Mariusz Krupski, 
który bieg objął patronatem.

– Bardzo dziękuję organizatorom, bie-
gaczom, wszystkim ludziom dobrej woli, 
którzy w jakikolwiek sposób dołożyli się do 
tego, aby mój syn miał szansę na lepsze ży-
cie –powiedziała ze ściśniętym ze wzru-
szenia gardłem Małgorzata Kenar.

Organizatorzy dziękują także firmom, 
które wsparły bieg: Collins Aerospace, 
High System, Auto-Kram – Stacja De-
montażu Pojazdów, Auto Szyby Krosno, 
Auto-Komplex – Mechanika Samochodo-
wa i Stacja Kontroli Pojazdów w Krośnie, 

Panakeja – Prywatne Usługi Pielęgniar-
skie, Netcom Krosno, GRAFFIA – Agen-
cja Wydawniczo-Fotograficzna,  Mysz-
kowe animacje dla dzieci,  Dorsum.pl 

– Gabinet Rehabilitacji, „Coś słodkiego” 
Kawiarnia, M-Ubezpieczenia Sanok 
i Prodeco – mamy rękę do ogrodów.  

Wpłat na pomoc dla Kamila można 
dokonywać na konto Fundacji Pomo-
cy Dzieciom 83 1240 2324 1111 0000 
3323 0456.

Tekst i fot. IP

WYNIKI
Bieg na 2 km
1. WOJTOWICZ Tomasz (Widacz/
Athletic Zręcin), czas 0:06:30,65
2. GAWLAK Tomasz (Biecz/Kołaczyce), 
czas 0:06:51,05
3. KISIELEWICZ Marcin (Krosno/
Athletic Zręcin), czas 0:07:43,60
Bieg na 5 km
1. TOMASZEWSKI Maciej (JGB ''Sokół'' 
Jarosław/GUKLA Bratkowice), czas 
18:48,6
2. BOLEK Daniel (Łężyny), czas 18:53,0
3. BURYŁO Mateusz (OSP Jodłówka/
Perfect Runner Team), czas 18:58,2
Bieg na 10 km
1. JÓZEFCZYK Tomasz (Posmakuj Run 
Team), czas 0:40:25,29
2. FEDAK Grzegorz (Sanok/ PASS Run-
ning Team), czas 0:40:49,61
3. KOSTKA Janusz (Szczepańcowa/Po-
smakuj Run Team), czas 0:41:42,79
Nordic Walking 5 km

1. WOJTOWICZ Tomasz (Krosno/ 
Bieszczadzki Klub NordicWalking), czas 
0:31:42,26
2. SOKOŁOWSKI Marek (Rymanów
-Zdrój /LO Rymanów - PTG "SOKÓŁ" 
Rymanów), czas 0:32:15,25
3. GIERLASIŃSKI Krzysztof (Krosno/ 
NWG PRZYSZŁOŚĆ), czas 0:33:34,35
Nordic Walking 10 km
1. MICHALEC Marcin (KKB MOSIR 
KROSNO), czas 0:59:21,24
2. NIEPOKÓJ Radosław (Wrocanka / 
Bieszczadzki Klub NordicWalking), czas 
1:00:28,90
3. ZYCH Witold (Rogi), czas 1:07:02,97
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Więcej o dożynkach – s. 20  fot. Janusz Węgrzyn 

Głowienka Miejsce Piastowe Niżna Łąka

Wrocanka Targowiska Widacz

Rogi Zalesie Łężany

Wieńce dożynkowe przygotowane przez koła gospodyń 
wiejskich z terenu gminy Miejsce Piastowe


