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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia najserdeczniejsze życzenia zdrowia i spokoju, 
niezapomnianych chwil spędzonych w gronie najbliższych, 
a w Nowym Roku 2019 wszelkiej pomyślności, szczęścia, 

spełnienia wszystkich planów, marzeń i oczekiwań 

życzą 

Wiesław Habrat 
Przewodniczący Rady Gminy 

Magdalena Hec-Mrozek 
Zastępca Wójta Gminy

Dorota Chilik 
Wójt Gminy

Jest taki wyjątkowy wieczór w roku, gdy gasną wszystkie spory,
Jak obyczaj stary prawi, według ojców naszych wiary, 
My pragniemy złożyć Wam życzenia w tym dniu Bożego Narodzenia. 
Niech ta gwiazdka betlejemska, która świeci nam o zmroku, 
Doprowadzi Was szczęśliwie do Nowego Roku 

     Dyrekcja i  pracownicy
     Gminnego Ośrodka Kultury
     w Miejscu Piastowym
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T E M A T  N U M E R U

Zmienił się także skład Rady Gminy 
Miejsce Piastowe. Dziesięć mandatów 
zdobył Komitet Wyborczy Prawo i Spra-
wiedliwość, a pięć – Komitet Wybor-
czy Wyborców „Wspólna Gmina 2023”. 
Czterech radnych zasiądzie w Radzie 
Gminy po raz pierwszy.

Nowi radni to: Wojciech Urynowicz 
(Miejsce Piastowe), Robert Staroń (Gło-
wienka), Krzysztof Jabłoński (Wrocan-
ka) oraz Małgorzata Skwara (Targowiska). 

Dorota Chilik, kandydatka Komitetu 
Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, 
zwyciężyła w wyborach samorządo-
wych na wójta gminy Miejsce Piastowe. 
21 listopada br. jej kandydaturę poparło 
3347 wyborców (53,09%). Dotychczaso-
wy wójt gminy Marek Klara, pełniący tę 
funkcję przez trzy kadencje, zgłoszony 
przez Komitet Wyborczy Wyborców 

„Wspólna Gmina 2023”, zdobył 2957 
głosów (46,91%).

Z dotychczasowych radnych w no-
wej radzie nie zasiądą: Ryszard Lenik 
z Wrocanki (radny od 1998 roku, przez 
pięć ostatnich kadencji), Józef Skwara 
z Targowisk (radny od 2010 r.) oraz Piotr 
Pirga z Głowienki. 

W wyborach nie startował Wojciech 
Kilar (KW Prawo i Sprawiedliwość) 
z Miejsca Piastowego. W Rogach, Wi-
daczu, Niżnej Łące i Zalesiu radni nie 
zmienili się.

DOROTA CHILIK

Funkcje i zajmowane stanowiska
-  Radna Sejmiku Województwa Podkar-

packiego (2014 – 2018 r.);
-  Wiceprzewodnicząca  Sejmiku (2015 – 

2018 r.);
-  Przewodnicząca Komisji Promocji 

i Współpracy z Zagranicą Sejmiku WP;
-  Dyrektor Departamentu Działań Dele-

gowanych (ARiMR w Warszawie 2016 
– 2018 r.);

-  Przewodnicząca Rady Nadzorczej Fir-
my  „ ART GOS”  w Brzozowie.

Wykształcenie i certyfikaty
–  Certificate in Project Management  

2018 r. (Certyfikatu  PRINCE2® Foun-
dation);

–  2001 r. UMCS Rzeszów oraz IUT De 
Saint-Denis Universite Paris Nord – 
studia podyplomowe z zakresu europe-
istyki (specjalizacja: Samorząd Lokalny 
w strukturach UE, dotacje UE);

–  2001 r. Politechnika Rzeszowska – 
uzyskanie tytułu magistra z zakresu 
zarządzania i marketingu – specjali-
zacja: strategie marketingowe, ekono-
mika i zarządzanie;

–  1999 r. AGH Kraków – studia wyższe 
zawodowe na kierunku zarządzanie 
i marketing;

–  USA; Departament Stanu Waszyngton; 
07.06.03 – 28.06.03 – praktyka w USA 
z zakresu: współpracy transgranicz-
nej, realizacji projektów zachowują-
cych dziedzictwo kulturowe i tradycje, 
rozwój inkubatorów przedsiębiorczo-
ści, rozwój demokracji lokalnej, współ-
praca samorządów lokalnych i ich rola 
w kreowaniu wartości lokalnej.

Osiągnięcia
Od 28 lat mieszka w Rogach, rodzinnej 
miejscowości męża, gdzie prowadzi fir-
mę meblarską. Mama pięciorga dzieci. 
Osoba zaangażowana w wiele akcji spo-
łecznych oraz liczne projekty od Biesz-
czad aż po Wrocław. Swoją karierę zawo-
dową zaczynała od własnej działalności, 
później pracowała w Urzędzie Gminy 
Miejsce Piastowe, Urzędzie Gminy Ry-
manów, Towarzystwie Jezusowym Pro-
wincji Polski Południowej, a do 2016 r. 
była głównym specjalistą ds. pozyski-
wania środków UE i rozwoju w Towa-
rzystwie Jezusowym Dom Zakonny 
w Starej Wsi. W Agencji Restrukturyza-

cji i Modernizacji Rolnictwa w Warsza-
wie pracowała na stanowisku dyrektora 
Departamentu Działań Delegowanych, 
gdzie zarządzała 62 pracownikami 
i była odpowiedzialna za przygotowanie 
pełnej dokumentacji aplikacyjnej pod 
ministerialne rozporządzenia dla Pro-
gramu PROW 2014 – 2020 w zakresie 
działań dla samorządów województw 
(projekty dotyczące dróg, kanalizacji, 
wodociągów, targowisk i dziedzictwa 
kulturowego). Zajmowała się także re-
alizacją lokalnych strategii rozwoju po-
przez projekty LGD. 

Od 1997 r. napisała i zrealizowała 
około 60 projektów na łączną kwotę 
około 55 mln złotych. Największe pro-
jekty to: remont kompleksowy Bazyliki 
Jezuickiej w Starej Wsi wraz z powsta-
niem parkingu, ogrodu biblijnego i ka-
wiarenki, projekt inwestycyjny w Domu 
Pomocy Społecznej w Iwoniczu u o. bo-
nifratrów (remont kuchni, pralni, wypo-
sażenie warsztatów, zagospodarowanie 
terenu), projekt Domu Pomocy Społecz-
nej w Iwoniczu u sióstr felicjanek i reali-
zacja prac z zakresu termomodernizacji 
obiektu czy zagospodarowanie terenu 
wokół DPS. Przez 10 lat współpracowa-
ła z Caritasem Diecezji Rzeszowskiej – 
Ośrodek Caritas w Myczkowcach, gdzie 
zrealizowała wiele projektów, w tym 
ogród biblijny, ogród ekumeniczny, mini 
zoo itp. wspierających rozwój ośrodka, 
akcji społecznych dla dzieci i młodzieży, 
projektów partnerskich transgranicz-
nych, ekologicznych, ekumenicznych, 
zachowujących dziedzictwo kulturowe 
i tradycje regionu Bieszczad.

Po wyborach 
nowy wójt i nowa Rada Gminy
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Mandaty radnych zdobyli 
w Głowience 

Janusz Lenik
KW Prawo
i Sprawiedliwość

Robert Staroń
KW Prawo
i Sprawiedliwość

w Łężanach

Grzegorz
Habrat
KW Prawo
i Sprawiedliwość

Piotr
Kilarowski
KW Prawo
i Sprawiedliwość

w Miejscu Piastowym

Wojciech
Urynowicz
KW Prawo
i Sprawiedliwość

Iwona Pytel
KW Prawo
i Sprawiedliwość

we Wrocance

Krzysztof 
Jabłoński
KW Prawo
i Sprawiedliwość

w Niżnej Łące i Wrocance

Szymon Węgrzyn
KW Prawo 
i Sprawiedliwość

w Rogach

Jerzy Wdowiarz
KW „Wspólna Gmina 
2023”

Maria Glazer
KW „Wspólna Gmina 
2023”

Teresa Drozd
KW „Wspólna Gmina 
2023”

w Zalesiu i Targowiskach 

Wiesław Habrat
KW Prawo
i Sprawiedliwość

w Targowiskach

Wiktor Skwara
KW „Wspólna Gmina 
2023”

Małgorzata 
Skwara
KW Prawo
i Sprawiedliwość 

w Widaczu 

Radosław Sidor
KW „Wspólna Gmina 
2023”

w Miejscu Piastowym w Rogach
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Wyniki głosowania na wójta
Głosy oddane na kandydata na wójta w poszczególnych okręgach wyborczych 

Obwód wyborczy Dorota Chilik Marek Klara 

 Głowienka 743 398

  Łężany 448 340

  Miejsce Piastowe 504 458

  Niżna Łąka 67 79

  Rogi 437 643

  Targowiska 380 616

  Widacz 224 142

  Wrocanka 340 231

  Zalesie 204 50

RAZEM 3347 2957

% głosów 53,09 46,91
 

Wyniki głosowania do Rady Gminy 
Przedstawiamy wyniki głosowania na 
kandydatów do Rady Gminy Miejsce 
Piastowe w poszczególnych okręgach 
wyborczych. Mandat radnego zdobyła 
osoba, która otrzymała największą licz-
bę głosów w swoim okręgu wyborczym.

OKRĘG NR 1 – GŁOWIENKA
•	 Piotr Jureczko (KWW „Samorząd So-
łectw”) – 40
•	 Janusz Lenik (KW Prawo i Sprawiedli-
wość) – 385
•	 Piotr Pirga (KWW „Wspólna Gmina 
2023”) – 179

OKRĘG NR 2 – GŁOWIENKA
•	 Bogusława Bogaczyk (KWW „Wspólna 
Gmina 2023”) – 190
•	 Robert Staroń (KW Prawo i Sprawie-
dliwość) – 345

OKRĘG NR 3 – ŁĘŻANY
•	 Grzegorz Habrat (KW Prawo i Sprawie-
dliwość) – 219
•	 Maria Konrad (KWW „Wspólna Gmi-
na 2023”) – 193

OKRĘG NR 4 – ŁĘŻANY
•	 Piotr Kilarowski (KW Prawo i Sprawie-
dliwość) – 256
•	 Jerzy Kozioł (KWW „Wspólna Gmina 
2023”) – 109

OKRĘG NR 5 – MIEJSCE PIASTOWE
•	 Dawid Dudek (KKW Platforma .Nowo-
czesna Koalicja Wyborcza) – 187
•	 Wojciech Urynowicz (KW Prawo 
i Sprawiedliwość) – 291 

OKRĘG NR 6 – MIEJSCE PIASTOWE
•	 Iwona Pytel (KW Prawo i Sprawiedli-
wość) – 250 
•	 Karolina Sznajder (KWW „Wspólna 
Gmina 2023”) – 222 

OKRĘG NR 7 – WROCANKA
•	 Krzysztof Jabłoński (KW Prawo i Spra-
wiedliwość) – 194
•	 Ryszard Lenik (KWW „Wspólna Gmi-
na 2023”) – 152

OKRĘG NR 8 – NIŻNA ŁĄKA/WRO-
CANKA
•	 Ewelina Lenik (KWW „Wspólna Gmi-
na 2023”) – 111
•	 Szymon Węgrzyn (KW Prawo i Spra-
wiedliwość) – 260

OKRĘG NR 9 – ROGI
•	 Jan Socha (KW Prawo i Sprawiedli-
wość) – 156 
•	 Jerzy Wdowiarz (KWW „Wspólna 
Gmina 2023”) – 183 

OKRĘG NR 10 – ROGI
•	 Jakub Bereś (KKW Platforma .Nowo-
czesna Koalicja Wyborcza) – 74 

•	 Maria Glazer (KWW „Wspólna Gmina 
2023”) – 165 
•	 Krzysztof Niziołek (KW Prawo i Spra-
wiedliwość) – 100 

OKRĘG NR 11 – ROGI
•	 Monika Bazan-Murdzek (KW Prawo 
i Sprawiedliwość) – 121 
•	 Teresa Drozd (KWW „Wspólna Gmina 
2023”) – 276 

OKRĘG NR 12 – TARGOWISKA/ZA-
LESIE
•	 Wiesław Habrat (KW Prawo i Sprawie-
dliwość) – 274
•	 Tomasz Winiarski (KWW „Wspólna 
Gmina 2023”) – 195

OKRĘG NR 13 – TARGOWISKA
•	 Anna Jurczak (KW Prawo i Sprawiedli-
wość) – 165
•	 Wiktor Skwara (KWW „Wspólna Gmi-
na 2023”) – 269

OKRĘG NR 14 – TARGOWISKA
•	 Małgorzata Skwara (KW Prawo i Spra-
wiedliwość) – 173
•	 Józef Sidor (KKW Platforma .Nowo-
czesna Koalicja Wyborcza) – 159

OKRĘG NR 15 – WIDACZ
•	 Mariusz Krupski (KW Prawo i Spra-
wiedliwość) – 145
•	 Radosław Sidor (KWW „Wspólna Gmi-
na 2023”) – 221
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Zamiast zaklinać rzeczywistość, czy nie lepiej zastanowić się nad jej sensem i dokonywać 
świadomie wyboru tego, co naprawdę dobre, piękne, jednoczące?

HISTORIA CZY HISTERIA?

F E L I E T O N

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

czyli okiem zakonnicy

F E L I E T O N

Przyzwyczaiłam się, że niemal każde 
dziecko, któremu z powodu jego nie-
właściwego zachowania zwracam uwagę, 
odpowiada: ja nic nie robię! (w domyśle: 
nic złego). Czy wierzy w to, co mówi? Czy 
naprawdę uważa, że np. kopanie plecaka 
kolegi to nic złego? Może właśnie przez 
takie „nic nie robię” mamy obecnie wie-
lu dorosłych, którzy na czarne potrafią 
powiedzieć białe i chlubić się z własnych 
podłości?

Przeraża mnie nieustanne wszczy-
nanie awantury politycznej w obronie 
rzekomej demokracji, bez najmniejsze-
go poszanowania demokratycznie wy-
branego rządu. Boli mnie, gdy w imię 
tzw. „mowy miłości” zieje się jadem nie-
ukrywanej, wręcz totalnej nienawiści. 
Informacje o zbrodniach i wielomilio-
nowych aferach, przestają już szokować. 
Dzieci „kształcą się” na grach w zabija-
nie, od najmłodszych lat ich zabawą jest 
przebieranie się w wampiry i czarownice. 
Oswajanie zła, potworności, brzydoty? 
Czemu to służy? Po co to wszystko? Do 
czego prowadzi?

Niedawno rozstrzygnięto konkurs 
na „kartkę bożonarodzeniową” i opu-
blikowano prace laureatów… Patrzę na 
nie i nie wiem, śmiać się czy płakać? 
Pierwsze miejsce zyskała praca, na któ-
rej wyrysowane są czarnym kolorem na 
pomarańczowym tle trzy postaci. Jedna 
z nich to chyba anioł, a dwie pozostałe 
wyglądają na Żydów… Nad nimi czarny 
napis „gloria”. Inna nagrodzona praca 
przedstawia ości ryby z głową zamiast 
gwiazdy na górze…Kształtem ten rybi 

„szkielet” przypomina choinkę. Dopraw-
dy „bożonarodzeniowe”? Tyleż w tych 
pracach Bożego Narodzenia, radosnej 
atmosfery świąt itd., że powinniśmy 
zabiegać, by taką kartkę kupić i wysłać 

naszym najbliższym! Dziwię się, że jesz-
cze nie zarzucono nimi Empików. Mam 
wrażenie, że na „siłę”, histerycznie, 
chcemy uciec od prawdy, piękna, dobra. 
Tylko po co?

Przepraszam za sarkazm, którym 
usiłuję się bronić, gdyż odnoszę wra-
żenie, jakbyśmy wpadali w jakiś spo-
łeczny obłęd. Co więcej, zaklinanie 
rzeczywistości czy jej negowanie staje 
się obecnie tak częste, że przestajemy 
zauważać to zjawisko. I robi się niebez-
piecznie. Bertold Brecht napisał: Kto nie 
zna prawdy, ten jest tylko głupcem. Ale 
kto ją zna i nazywa kłamstwem, ten jest 
zbrodniarzem. Czy zbrodniarzem nie 
staje się również ten, kto wie, że kła-
mie, a twierdzi uparcie, że to prawda? 
A staje się tym bardziej niebezpieczny, 
że z czasem zaczyna wierzyć we własne 
kłamstwa.  Np. z ust człowieka, który 
popiera przywracanie komunistycznych 
nazw ulic i sprzeciwia się „dezubekiza-
cyjnej ustawie” słyszymy, że kieruje nim 
ten sam „głód wolności”, jaki kierował 

„Solidarnością” walczącą z ubeckim rzą-
dem! A francuska minister, w momencie, 
gdy w jej kraju dokonują się dantejskie 
sceny z udziałem strajkujących i policji, 
twierdzi publicznie, że obywateli Francji 
niepokoi sytuacja sądownictwa w Polsce.  
Albo kobiety – w obronie swojej kobie-
cej godności – wychodzą z wulgarnymi 
hasłami na ulicę i domagają się praw 
do szargania swojej kobiecości oraz do 
zabijania nienarodzonych dzieci, gdy 
te np. mogłyby urodzić się niezupełnie 
zdrowe.

Wracamy do punktu wyjścia? Do 
kłamstwa, które miało miejsce u po-
czątków ludzkości? Dokładnie te same 
mechanizmy i sposoby zamydlania 
oczu, jakim posłużył się „starodawny 

wąż” wobec naszych praprzodków. Ko-
rzystali „z hektarów rajskich ogrodów” 
i z pełni szczęścia, ale uwierzyli, że Bóg 
ogranicza ich wolność, bo nie chce im 
dać spróbować „jednego owocu”. 

Obecnie nie potrzebujemy „węża”. 
Mamy przecież tzw. autorytety. Czy 
jednak bycie, np. aktorem upoważnia do 
wypowiadania się na każdy temat? Na 
scenie, jako odgrywana postać, proszę 
bardzo. Ale trzeba umieć zejść ze sceny 
i poza nią przestać odgrywać eksperta 
w każdej dziedzinie życia i nauki. Gdy-
byż to było jeszcze w stylu: wydaje mi się 
lub z mojego doświadczenia wynika…. 
Ale gdzież tam! Od razu autorytatywnie, 
z pozycji wypełniania życiowej misji, 
bo trzeba „prostaczków”, „fanatyków”, 

„moherów” nauczyć, gdzie ich miejsce-
…A każdy sprzeciw wobec wyznawanej 
przez autorytet filozofii życia trzeba 
zakneblować, nazywając go z góry języ-
kiem nienawiści. 

Czy kłamstwo można nazwać praw-
dą, tylko dlatego, że uwierzyło w nie 
więcej osób? Czy tego domaga się dzi-
siejsza demokracja? Zamiast zaklinać 
rzeczywistość, czy nie lepiej zastanowić 
się nad jej sensem i dokonywać świado-
mie wyboru tego, co naprawdę dobre, 
piękne, jednoczące? 

Patrzę na manipulacje, które dzieją 
się na naszych oczach i zmieniają spo-
sób myślenia człowieka. Mam wiele 
obaw, ale nie wpadam w panikę. Wiem, 
że „starodawny wąż” przegrał. Pycha 
została pokonana przez pokorę Boga, 
który stał się Człowiekiem. Właśnie za-
czynamy świętować Jego Narodzenie, 
ciche, ubogie, a przecież ponadepoko-
we, ponadpodziałowe, radosne i pełne 
nadziei. A zatem: Radosnych Świąt, Dro-
dzy Czytelnicy. 
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Marek Klara stanowisko wójta Gminy 
Miejsce Piastowe pełnił od 2006 roku. 
Wójtem został, mając 27 lat. W wybo-
rach samorządowych w 2006 roku, choć 
startował jako szerzej nieznany na forum 
gminy młody człowiek (zaraz po studiach 

– historia i prawo na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim), poparło go aż 76% mieszkańców 
gminy. W 2009 roku znalazł się wśród 
10 najlepszych wójtów w kraju. W kolej-
nych wyborach samorządowych (w 2010 
r. i w 2014 r.) mieszkańcy także wybrali 
go na wójta. Funkcję tę pełnił przez 12 lat. 
W dotychczasowej historii gminy Miejsce 
Piastowe był to najdłuższy okres, kiedy 
stanowisko wójta pełniła jedna osoba 
(obecnie ustawa o samorządzie gminnym 
ogranicza pełnienie tej funkcji do 10 lat, 
czyli dwóch pięcioletnich kadencji). 

Wójtowie przychodzą, odchodzą, 
a gmina zostaje 

– W moim głębokim przekonaniu był to 
dobry czas dla gminy Miejsce Piastowe, był 

Rada Gminy 
pożegnała Marka Klarę
9 listopada 2018 roku odbyła się ostatnia sesja (LX) Rady Gminy Miejsce Piastowe VII kaden-
cji. Oprócz omówienia bieżących spraw była to także sesja, na której z radnymi pożegnał się 
odchodzący wójt Marek Klara. 

to dobry czas także dla mnie prywatnie. Po 
12 latach mogę powiedzieć, że odchodzę jako 
człowiek spełniony ze względu na to, co zo-
stało zrobione i jak zostało zrobione, w ja-
kiej formie pozostawiam gminę następcom 

– powiedział Marek Klara, zaznaczając, że 
trzeba pamiętać, że gmina Miejsce Pia-
stowe, tak jak każdy samorząd, nie jest 
dana komuś raz na zawsze do zarządza-
nia, że wójtowie przychodzą, odchodzą, 
a gmina zostaje. Z wdzięczną  pamięcią 
odniósł się do swoich poprzedników, 
wójtów Jana Malinowskiego i Andrzeja 
Zajdla, i podziękował za to, co dla gminy 
zrobili: – Bo każdy wójt, a wierzę, że także 
i każdy radny, chce dobrze. To jest pierwsze 
kryterium jego podejmowanych w większości 
działań. Ale to, co uda się zrobić, zależy od 
tego, w jakich czasach przyjdzie sprawować 
mu ten mandat i od tego, jakie poparcie uda 
mu się znaleźć w osobach radnych Rady Gmi-
ny – podkreślił. 

– Myślę, że przez te dwanaście lat wiele 
zrobiliśmy. Jest to wspólny nasz dorobek, 

nie tylko wójta, ale także i radnych, sołty-
sów, kierowników jednostek samorządo-
wych czy urzędu gminy – kontynuował.  

– Progres, który nastąpił w dziedzinach 
dla mnie ważnych, jest oczywisty – po-
wiedział, wyliczając zagadnienia edu-
kacyjne, opiekuńcze, związane z infra-
strukturą czy kulturą funkcjonowania 
urzędu. Podziękował Radzie Gminy 
Miejsce Piastowe VII kadencji za współ-
pracę, przyznając, że zgoda  między 
wójtem a Radą korzystnie wpływa na 
funkcjonowanie samorządu i jego efek-
tywność. – W szczególny sposób dziękuję 
tym ośmiu radnym, którzy podejmowali ze 
mną decyzje nie tylko łatwe i przyjemne, ale 
także i te trudniejsze – zaznaczył. 

Wizję może mieć każdy…
Marek Klara podziękował także kie-

rownikom jednostek administracyjnych 
(„bo to wy w terenie jesteście twarzą gmi-
ny”), sołtysom („za pracę na rzecz na-
szych małych ojczyzn”), pracownikom 
urzędu gminy, na których – jak przyznał – 
w większości mógł liczyć (bo, „wizję może 
mieć każdy, ale żeby stała się ona rzeczy-
wistością, potrzebni są ludzie, dzięki któ-
rym nabiera ona konkretnych kształtów”). 

– Odchodzimy również z urzędu, zagwa-
rantowawszy finansowanie szeregu inwe-
stycji na prawie 18 milionów złotych – pod-
kreślił, wymieniając zagwarantowane 
środki na inwestycje związane z odna-
wialnymi źródłami energii, termomo-
dernizacją gminnego budynku ośrodku 
zdrowa, infrastrukturą czy z moderni-
zacją budynku urzędu gminy. Nowym 
władzom życzył, aby dobrze to wyko-
rzystały i zrealizowały inwestycje, które 
zostały obiecane w kampanii wyborczej, 
aby służyły dobru mieszkańców gminy, 
a na koniec powiedział: – Mam nadzieje, 
że zachowają państwo mnie w życzliwej pa-
mięci, jak i ja państwa zachowam. 
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W związku z zakończeniem kadencji 
Rady Gminy wójt wraz z przewodniczą-
cym Wiktorem Skwarą wręczyli radnym, 
sołtysom, dyrektorom szkół oraz kie-
rownikom jednostek samorządowych 
pamiątkowe zdjęcia Rady Gminy VII 
kadencji oraz drobne upominki. 

12 lat dobrych lat
Działalność wójta Marka Klary pod-

sumował przewodniczący Rady Gminy 
Wiktor Skwara. – Te 12 lat z pewnością 
zapiszą się w historii gminy Miejsce Piasto-
we szczególnie. Były one okresem ogrom-
nego rozwoju, zrealizowania wielu zadań 
i inwestycji. Kogo stać na odrobinę obiekty-
wizmu i rzeczowej analizy, z pewnością to 
widzi i dostrzega – powiedział długoletni 
przewodniczący, mówiąc o pierwszych 
pracach i problemach w gminie zwią-
zanych z siecią kanalizacyjną, o pierw-
szych przedsięwzięciach dotyczących 
edukacji: połączenia szkoły podstawo-
wej i gimnazjum w Miejscu Piastowym 
w zespół szkół, i o przeniesieniu urzędu 
gminy do nowej, obecnej siedziby: – Była 
to jedna z pierwszych decyzji, jeśli chodzi 
o edukację. Później tych decyzji było bar-
dzo wiele i one zmieniły oblicze oświaty 
w naszej gminie. Pamiętamy, jak wyglą-
dały szkoły w 2006 r., i wiemy, jak wyglą-

Rada Gminy Miejsce Piastowe VII kadencji (2014-2018)
Siedzą od lewej: Stanisława Gawlik – zastępca wójta, Teresa Drozd, Iwona Pytel, Wiktor Skwara – przewodniczący Rady Gminy, Marek Klara - 
wójt Gminy Miejsce Piastowe, Maria Glazer, Małgorzata Kochan – skarbnik

Stoją od lewej:  Krzysztof Mercik – sekretarz, Piotr Kilarowski, Radosław Sidor, Józef Sidor – wiceprzewodniczący Rady Gminy, Wiesław Habrat, 
Jerzy Wdowiarz, Szymon Węgrzyn, Piotr Pirga, Ryszard Lenik – wiceprzewodniczący Rady Gminy, Wojciech Kilar, Janusz Lenik

Nieobecny na zdjęciu: Grzegorz Habrat

dają dzisiaj. W kolejnych dziedzinach, we 
wszystkich praktycznie, w których samo-
rząd realizuje swoje zadania, były okresem 
dużego rozwoju, przedsięwzięć, inwestycji, 
które z pewnością wpłynęły pozytywnie na 
poziom i jakość życia naszych mieszkańców: 
infrastruktura, kultura, sport, służba zdro-
wia, przejęcie cmentarzy, wyliczać by moż-
na było długo. Jest tego naprawdę bardzo 
dużo. W dużej mierze, bez współpracy Rady 
trudno byłoby sobie wyobrazić realizowanie 
tych wszystkich inwestycji, niemniej jednak 
większość z tych spraw to była inicjatywa, 
energia, pomysłowość i zaangażowanie wój-
ta. I za to wszystko, za ten rozwój, w imie-
niu swoim i Rady Gminy chciałem podzię-
kować i życzyć sukcesów w dalszym życiu 

– powiedział, wręczając Markowie Kla-
rze wraz z wiceprzewodniczącym Rady 
Gminy Ryszardem Lenikiem upominek 
od Rady Gminy VII kadencji oraz sołty-
sów – obraz wraz z dedykacją: „Markowi 
Klarze, wójtowi gminy Miejsce Piastowe 
w latach 2006 – 2018 w uznaniu dorob-
ku i zasług we wszechstronnym rozwoju 
gminy Miejsce Piastowe”. 

Czyż nie było lepszych…
Przewodniczący Wiktor Skwara tak-

że ze swojej strony podziękował za 13 
i pół roku, kiedy to pełnił funkcję prze-

wodniczącego Rady Gminy. – Z tych 
obowiązków starałem się wywiązać jak 
najlepiej, pełnić tę funkcję z dużym zaan-
gażowaniem i możliwościami, jakie mia-
łem. Starałem się, by obrady przebiegały 
sprawnie i były zgodne z przepisami. Za to 
zaufanie, którym mnie państwo obdarzy-
liście, również bardzo serdecznie dziękuję. 
A na swój użytek, nawiązując do pełnionej 
funkcji, często przypominam sobie frag-
ment wiersza „Przesłanie Pana Cogito” Zbi-
gniewa Herberta: „strzeż się jednak dumy 
niepotrzebnej/ oglądaj w lustrze swą bła-
zeńską twarz/ powtarzaj: zostałem powo-
łany – czyż nie było lepszych” – zacytował 
Herberta. 

Słowa podziękowania skierowali do 
Marka Klary dyrektorzy i kierownicy 
jednostek samorządowych,  sołtysi oraz 
pracownicy urzędu. 

Za długoletnią współpracę z samo-
rządem podziękował także dotychcza-
sowy radny Powiatu Krośnieńskiego 
Aleksander Mercik oraz radny Ryszard 
Lenik z Wrocanki (w dotychczasowej 
historii Rady Gminy Miejsce Piastowe 
najdłużej sprawujący funkcję radnego, 
bo aż 20 lat), który nie wszedł do Rady 
Gminy VIII kadencji. 

Tekst i fot. Izabela Półchłopek



Sesja poprzedzona została mszą świętą 
odprawioną w kościele parafialnym pw. 
Nawiedzenia NMP w Miejscu Piasto-
wym, w koncelebrze której uczestniczy-
ło dziewięciu kapłanów. Nabożeństwu 
przewodniczył ks. dziekan Tadeusz 
Dudzik, a homilię wygłosił ks. Ireneusz 
Folcik.

Na pierwszą sesję do sali narad urzę-
du gminy niespodziewanie przybyło 
tak wiele osób, że konieczne było dosta-
wienie krzeseł. Obecni byli m.in. księ-
ża, dyrektorzy i kierownicy jednostek 
organizacyjnych urzędu gminy, sołtysi, 
pracownicy urzędu gminy, mieszkań-
cy oraz zaproszeni goście. Obrady, do 
momentu wybrania przewodniczące-
go Rady Gminy, prowadziła najstarsza 

wiekiem radna Teresa Drozd, a towa-
rzyszył jej najmłodszy radny Radosław 
Sidor. Uroczystego charakteru sesji do-
dała obecność sztandaru gminy Miejsce 
Piastowe.

Przewodnicząca Gminnej Komisji 
Wyborczej w Miejscu Piastowym Mag-
dalena Kolanko wręczyła nowo wybra-
nym radnym zaświadczenia wydane 
przez terytorialną komisję wyborczą.

10 głosów dla Wiesława Habrata
Przypomnijmy. W 15-osobowej 

Radzie Gminy zasiądzie dziesięciu 
radnych reprezentujących Komitet 
Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, 
tj.: Grzegorz Habrat, Wiesław Habrat, 
Krzysztof Jabłoński, Piotr Kilarow-

ski, Janusz Lenik, Iwona Pytel, Robert 
Staroń, Wojciech Urynowicz, Szymon 
Węgrzyn i Małgorzata Skwara oraz pię-
ciu z Komitetu Wyborczego „Wspólna 
Gmina 2023”: Teresa Drozd, Maria 
Glazer, Radosław Sidor, Wiktor Skwa-
ra i Jerzy Wdowiarz.

Każdy z radnych – wierny konstytucji 
i prawu Rzeczypospolitej Polskiej – ślubo-
wał uroczyście obowiązki radnego sprawo-
wać godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na 
względzie dobro gminy i jej mieszkańców. 
Każdy z radnych ślubowanie zakończył 
słowami: Tak mi dopomóż Bóg. 

Następnie radni spośród siebie 
wybrali przewodniczącego Rady Gmi-
ny. Zostały zgłoszone dwie kandy-
datury. Janusz Lenik zaproponował 

Wójt Dorota Chilik 
i radni złożyli ślubowanie 
W wypełnionej po brzegi sali narad urzędu gminy, 19 listopada br., odbyła się pierwsza sesja 
nowej Rady Gminy Miejsce Piastowe. Nowo wybrana wójt Dorota Chilik oraz radni złożyli ślu-
bowanie. Przewodniczącym Rady Gminy został Wiesław Habrat.
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Wiesława Habrata, radnego z Zalesia 
i Targowisk, argumentując, że jest to 
najaktywniejszy radny poprzedniej 
kadencji. Z kolei Jerzy Wdowiarz 
zgłosił kandydaturę Wiktora Skwary 
z Targowisk. – Jest to osoba, która przez 
ostatnie kilkanaście lat pełniła tę funk-
cję i daje gwarancję, że posiedzenia Rady 
Gminy będą prowadzone profesjonalnie 
i będzie godnie reprezentował naszą gmi-
nę na zewnątrz – powiedział. W tajnym 
głosowaniu (otrzymując 10 głosów) 
przewodniczącym Rady Gminy wy-
brany został Wiesław Habrat.

– Chciałem serdecznie podziękować za 
obdarzenie mnie zaufaniem – powiedział 
nowo wybrany przewodniczący, zapew-
niając jednocześnie, że dołoży wszelkich 
starań, aby nowa, VIII kadencja, obej-
mująca lata 2018-2023,  Rady Gminy 
Miejsce Piastowe pracowała bez więk-
szych problemów. – Dołożę także starań, 
aby naszą gminę, naszą małą ojczyznę, 
godnie reprezentować – zapewnił. Życzył 
nowo wybranym radnym owocnych 
dyskusji, obrad, wielu trafnych decyzji 
i podjętych stosownych uchwał. 

Gospodarz na najbliższe pięć lat
Po wyborze przewodniczącego wójt 

elekt Dorota Chilik złożyła ślubowanie, 
wypowiadając słowa roty: Obejmując 
urząd wójta gminy uroczyście ślubuję, że 
dochowam wierności prawu, a powierzony 
mi urząd sprawować będę tylko dla dobra 
publicznego i pomyślności mieszkańców 
gminy. Ślubowanie także zakończyła 
słowami: Tak mi dopomóż Bóg.

Nie ukrywając wzruszenia, Dorota 
Chilik podkreśliła, że dzisiejszy dzień 
nie jest tylko jej świętem, ale świętem 
całej gminy Miejsce Piastowe. – Z woli 
przeważającej większości wyborców gmi-
ny Miejsce Piastowe staję dziś przed 
wami jako wasz wójt i gospodarz gminy 
na najbliższe pięć lat – powiedziała. Po-
dziękowała mieszkańcom za olbrzymi 
kredyt zaufania oraz zobowiązała się 
do pełnego zaangażowania, pracy dla 
dobra publicznego i pomyślności gmi-
ny. – Rozpoczynając swoją służbę na rzecz 
mieszkańców naszej gminy, wiem, że będzie 
to bardzo ciężki kawałek chleba. Już dziś 
chcę wszystkich zapewnić, że swoje obo-
wiązki będę wykonywała sumiennie i nale-
życie. Obiecuję pracować najlepiej, jak po-
trafię, by nie zawieść pokładanych we mnie 
oczekiwań i nadziei.

Będzie to służba 
Wójt nawiązała także do swojego ha-

sła wyborczego „Z szacunkiem dla każ-
dego”. – Chciałabym, aby każdy kogo spo-
tkam na swojej drodze, czuł się prawdziwie 
dowartościowanym człowiekiem. Szanuję 
każdą osobę, jej czas i problemy. Na zebra-
niach wyborczych powtarzałam wielokrotnie 
i powtarzam to dzisiaj, że w pełni zdaję sobie 
sprawę z tego, że gmina Miejsce Piastowe to 
nie tylko te duże miejscowości, ale wszystkie 
sołectwa, bo wszystkich mieszkańców będę 
traktować równo – zapewniła wójt, licząc 
także na wzajemny szacunek. Wyraziła 
nadzieję, że nowa Rada Gminy będzie 
podejmować mądre i skuteczne decyzje, 
a gwarantem sukcesu jest dobra współ-
praca wójta z Radą Gminy. – Jestem prze-
konana, że przez najbliższe lata będziemy 
sumiennie pracować i w toku konstruktyw-
nej otwartej dyskusji podejmować jak najlep-
sze decyzje dla naszej małej ojczyzny. Liczę 
również na owocną współpracę z podmiota-
mi gospodarczymi, sołectwami, organizacja-
mi pozarządowymi. Chcę też podziękować 
mojemu poprzednikowi Markowi Klarze za 
zaangażowanie i ogromną pracę włożoną 
w rozwój gminy Miejsce Piastowe. Ufam, że 
rozpoczęte inwestycje uda się doprowadzić 
do końca i rozpocząć nowe zadania, które 
przyczynią się do jeszcze prężniejszego roz-
woju gminy. Ponadto deklaruję przywiąza-
nie do wartości chrześcijańskich, katolickich, 
dbałość o tę wspólnotę, dbałość o dziedzic-
two kultury, historii, a przede wszystkim 
o instytucję rodziny. Jestem dla was i będzie 
to służba dla naszego wspólnego dobra – za-
kończyła Dorota Chilik. 

Na swojego zastępcę powołała Mag-
dalenę Hec-Mrozek z Głowienki. – Praca 
zawsze oznaczała dla mnie służbę i mam 
nadzieję, że tę służbę będę pełnić jak naj-
lepiej – powiedziała zastępczyni wójta. 

Potem był czas na kwiaty i życze-
nia. Nowej wójt i przewodniczącemu 
Rady Gminy gratulacje złożyli – m.in. 
w imieniu grupy radnych powiatowych 
PiS – Andrzej Guzik i Tomasz Sieniaw-
ski. Objęcia funkcji wójta w imieniu 
wszystkich pracowników urzędu pogra-
tulował także sekretarz gminy Krzysz-
tof Mercik, w towarzystwie skarbnika 
gminy Małgorzaty Kochan.

Obrady sesji były transmitowane 
na żywo w internecie. Nagarnie z sesji 
można obejrzeć na stronie internetowej 
gminy (kilka dni po sesji nagranie miało 
już 1,9 tys. wyświetleń). 

Tekst i fot. Izabela Półchłopek 
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Na drugiej sesji nowej Rady Gminy (27. 
11. 2018 r.) wybrani zostali wiceprze-
wodniczący Rady Gminy, którymi zo-
stali: Janusz Lenik i Szymon Węgrzyn.

W głosowaniu wyłonione zostały 
także składy komisji Rady Gminy. W po-
szczególnych komisjach zasiądą: 

- w Komisji Rewizyjnej: Piotr Kila-
rowski (przewodniczący), Grzegorz Ha-
brat, Iwona Pytel, Robert Staroń i Wik-
tor Skwara;

- w Komisji Skarg, Wniosków i Pety-
cji: Wojciech Urynowicz (przewodniczą-

cy), Teresa Drozd, Krzysztof Jabłoński, 
Małgorzata Skwara i Robert Staroń;

- w Komisji Budżetowo-Gospodar-
czej: Grzegorz Habrat (przewodniczący), 
Teresa Drozd, Janusz Lenik, Piotr Kila-
rowski, Robert Staroń, Jerzy Wdowiarz 
i Szymon Węgrzyn;

- w Komisji Edukacji Zdrowia 
i Spraw Obywatelskich: Iwona Py-
tel (przewodnicząca), Maria Glazer, 
Krzysztof Jabłoński, Janusz Lenik, Ra-
dosław Sidor, Małgorzata Skwara i Woj-
ciech Urynowicz.

Rada Gminy uchwaliła także – jak 
co roku – program współpracy Gmi-
ny Miejsce Piastowe z organizacjami 
pozarządowymi. Uchwała ma na celu 
wsparcie finansowe stowarzyszeń i or-
ganizacji pozarządowych działających 

Krótko z obrad 
Rady Gminy

19 października br., podpisaniem umo-
wy z firmami ML SYSTEM i SANITO, 
zakończyło się postępowanie przetar-
gowe w związku z realizowanym przez 
Gminę Miejsce Piastowe i Gminę Chor-
kówka projektem OZE. 

Rozpocznie się długo wyczekiwana 
realizacja projektu Odnawialnych Źró-
deł Energii. W postępowaniu przetar-
gowym najkorzystniejsze oferty zostały 

Rozpocznie się montaż kotłów i paneli fotowoltaicznych
złożone przez firmę ML SYSTEM z Za-
czernia, która będzie instalować na tere-
nie gmin Miejsce Piastowe i Chorkówka 
panele fotowoltaiczne, oraz firmę Sanito 
z Warszawy, która zajmie się montażem 
kotłów na biomasę.

Zgodnie z założeniami specyfikacji 
przetargowej montaż instalacji będzie 
się odbywał do końca czerwca 2019 r. 
Kolejność montażu będzie zgodna z ko-

lejnością złożenia deklaracji. W wyjąt-
kowych przypadkach (dotyczy wyłącz-
nie pieców na biomasę) kolejność może 
ulec zmianie.

O podpisaniu umów z mieszkańca-
mi, którzy biorą udział w projekcie, oraz 
o terminach montażu instalacji w po-
szczególnych domach poinformujemy 
wkrótce. 

UG

na terenie gminy. W przyszłym roku na 
ten cel z budżetu gminy przeznaczone 
zostanie 40 tys. złotych. – Choć nie jest 
to duża kwota,myślę, że takimi środkami 
też można wesprzeć organizacje i stowa-
rzyszenia, aby mogły organizować swoje 
małe akcje, zadania czy imprezy – po-
wiedziała wójt Dorota Chilik. Dodała 
także, że w urzędzie gminy wydzielo-
na zostanie jednostka, która organiza-
cjom pozarządowym pomagała będzie 
pisać wnioski i pozyskiwać pieniądze 
z zewnątrz.

Radni po raz pierwszy głosowali 
z wykorzystaniem elektronicznego sys-
temu głosowania. Sesja była transmito-
wana na żywo. Nagranie dostępne jest 
na stronie internetowej gminy w zakład-
ce „Transmisje z obrad Rady Gminy”. 

IP

Mieszkanka Głowienki, 43 lata, mężatka, 
matka dwóch synów w wieku 17 i 19 lat. 

Wykształcenie: magister admini-
stracji, kierunek zarządzanie zasobami 
ludzkimi, licencjat z administracji go-
spodarczej, studia podyplomowe z za-
kresu zamówień publicznych, studium  
z zakresu finansów i rachunkowości 

Magdalena Hec-Mrozek 
zastępca wójta Gminy Miejsce Piastowe 
oraz szereg szkoleń dotyczących pozy-
skiwania, rozliczania i kontroli projek-
tów, procesu inwestycyjnego, księgowo-
ści, kadr, zasad przygotowania i obiegu 
umów oraz obrotu i zarządzania  nieru-
chomościami.

Posiada dw udziestoletnie do-
świadczenie zawodowe. W pierwszym 
okresie pracy zawodowej związana 
z pracą z zakresu usług finansowo

-księgowych w jednostkach prywat-
nych, a w ciągu ostatnich 11 lat pra-
cowała w  Urzędzie Marszałkowskim 
Woj e wó d z t w a  Po d k a r p a c k ie go  
w Rzeszowie, gdzie zajmowała się ob-
sługą projektów finansowanych z bu-
dżetu UE, związanych z rozwojem wsi 
na obszarze naszego województwa. Do 

jej głównych zadań należało wdrażanie, 
ocena oraz kontrola realizacji projektów, 
w tym również projektów związanych 
z rozwojem działalności gospodarczej. 
W ostatnim roku podjęła pracę w Urzę-
dzie Gminy Chorkówka, gdzie zajmowa-
ła się kontrolą wewnętrzną urzędu oraz 
jej jednostek organizacyjnych.

Poza pracą zawodową włączała się 
w szereg inicjatyw społecznych,  poma-
gała w aplikowaniu o środki UE stowa-
rzyszeniom i instytucjom kościelnym 
oraz prywatnym osobom chcącym po-
zyskać środki na uruchomienie własnej 
działalności gospodarczej. Od ponad 12 
lat jest członkiem Ruchu „Światło -Życie” 
w swojej parafii.
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Od 3 do 5 tysięcy złotych mogą otrzy-
mać koła gospodyń wiejskich z budżetu 
państwa, jeśli wpiszą się do krajowego 
rejestru prowadzonego przez Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa. 

Z inicjatywy wójt Doroty Chilik, 3 
grudnia w sali narad Urzędu Gminy Miej-
sce Piastowe, odbyło się spotkanie kół go-
spodyń wiejskich z terenu gminy Miejsce 

Piastowe z przedstawicielami Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Agencja ta, na mocy nowej ustawy z dnia 
9 listopada 2018 roku o kołach gospodyń 
wiejskich, będzie prowadziła Krajowy Re-
jestr Kół Gospodyń Wiejskich i przyzna-
wała pomoc finansową. 

W zależności od liczby członków 
w kole dofinansowanie wynosi: 3 tys. zło-
tych (do 30 osób), 4 tys. złotych (od 31 –75 

Pomoc finansowa 
dla kół gospodyń wiejskich

osób) i 5 tys. złotych (powyżej 75 osób). 
Konieczne będzie także założenie rachun-
ku bankowego. Otrzymane pieniądze koła 
mogą przeznaczyć na potrzeby związane 
z działalnością statutową (np. kupno stro-
jów czy wyposażenia kuchennego). 

Z jednej miejscowości w krajowym 
rejestrze może znaleźć się tylko jedno 
koło, a pierwszeństwo do rejestracji (a co 
za tym idzie przyznanie pomocy finanso-
wej) mają koła już istniejące. Muszą jed-
nak swoją działalność zarejestrować do 
27 grudnia br. Po upływie tego terminu 
rejestracja koła także będzie możliwa, pod 
warunkiem, że z tej samej miejscowości 
w rejestrze nie znajdzie się już inne koło. 

Wnioski o rejestrację do Krajowe-
go Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich 
(w formie papierowej) trzeba dostar-
czyć do powiatowego biura Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
w Krośnie (ul. Żwirki i Wigury 9). Biuro 
otwarte jest od poniedziałku do piątku, 
w godz. 7:30 – 15:30, tel. 13 420 40 81). 

Szczegółowe informacje (wraz z wzo-
rami dokumentów) dostępne są na stro-
nie gminy www.miejscepiastowe.pl oraz 
ARiMR www.arimr.gov.pl w zakładce 
Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejsc-
kich. 

Tekst i fot. IP 

Szanowni Mieszkańcy,
Firma Voice Net S.A. realizuje na 

terenie gminy Miejsce Piastowe pro-
jekt mający na celu budowę sieci świa-
tłowodowej. Taka sieć umożliwi do-
starczenie do gospodarstw domowych 
oraz instytucji szereg usług szeroko-
pasmowych, tj. szybki internet, tele-
wizję oraz telefon.

Aktualnie mieszkańców gminy od-
wiedzają przedstawiciele z legitymacją 
Voice Net S.A., którzy zbierają zgody na 
instalację w poszczególnych gospodar-
stwach domowych. Oczywiście samo 
wyrażenie zgody nie oznacza zawar-
cia Umowy o świadczenie usług. Zgo-
da właściciela posesji jest konieczna 
do dokonania przyłącza, przez które 
mogą być w przyszłości świadczone 

w/w usługi. Dzięki wyrażeniu zgody 
zostanie dokonane darmowe przyłącze 
do budynku i można będzie skorzystać 
z usług szerokopasmowych: internetu, 
telewizji, telefonu w dowolnym czasie.

Zaznaczamy, że z wybudowanego 
przyłącza będzie mógł korzystać każdy 
operator, który będzie miał chęć świad-
czyć usługi dla danego gospodarstwa 
domowego. W sytuacji gdy ktoś nie wy-
razi zgody, przyłącze będzie mogło być 
wykonane w przyszłości, natomiast już 
za odpłatnością, wtedy cena wynosić 
może ok. 2200 zł. Mieszkańcy są pro-
szeni również o wypełnienie ankiet, 
które pozwolą na dostosowanie ofert 
do wymagań i potrzeb.

Zachęcajmy do wyrażania zgód na 
dokonanie przyłącza przez wszystkich 

Budowa sieci światłowodowej
odwiedzanych mieszkańców. Niniejsza 
inwestycja niesie ogromne korzyści dla 
gminy, jak i wszystkich mieszkańców 
miejscowości, gdzie realizowany będzie 
projekt, dlatego ważnym jest, aby wszy-
scy mieszkańcy wyrażali zgodę na przej-
ście kabla światłowodowego wzdłuż 
dróg. Wszystkim powinno zależeć na 
tym, aby rozpiętość sieci światłowodo-
wej była w gminie jak największa. Im 
bardziej rozbudowana jest infrastruk-
tura światłowodowa w danej gminie, 
tym bardziej zyskuje na atrakcyjności 
z punktu widzenia mieszkańców, jak 
i działających w niej przedsiębiorców 
oraz potencjalnych inwestorów. Za-
chęcajmy sąsiadów do wyrażania zgód, 
ponieważ w hipotetycznej sytuacji, gdy 
jedna osoba odmówi wydania zgody na 
przejście kabla przez jej posesję, może 
doprowadzić do zablokowania całej in-
westycji dla pozostałych zainteresowa-
nych mieszkańców.

Voice Net S.A.
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Na sygnale
W nocy paliło się drzewo i pobliskie zarośla
12.10. Strażacy z OSP Rogi i JRG Krosno gasili 
nad ranem pożar dużego drzewa w Rogach przy 
ul. Kościelnej. Pożar powstał prawdopodobnie 
w wyniku składowania blisko zarośli popiołu 
z niewygaszonym żarem. 

Ewakuowani mieszkańcy po uszkodzeniu 
rury gazowej
12.10. Chwile grozy przeżyli mieszkańcy ul. Zie-
lonej w Głowience. W trakcie prowadzonych prac 
ziemnych przy ogrodzeniu operator koparki 
uszkodził rurę gazową. Wyciek był intensywny, 
służby podjęły decyzję o ewakuowaniu miesz-
kańców pobliskich budynków. Pracownicy po-
gotowia gazowego odcięli dopływ ulatniającego 
się gazu z uszkodzonej rury, a następnie zajęli się 
naprawą uszkodzonego odcinka.

Nocny wypadek w Głowience

28.10. Przed drugą godziną w nocy kierujący 
samochodem marki Opel Tigra na ul. Szkolnej 
w Głowience wypadł z drogi i uderzył w słup 
energetyczny. Młody kierowca miał ponad 2 pro-
mile alkoholu w wydychanym powietrzu. W wy-
niku zdarzenia mężczyzna doznał niegroźnych 
obrażeń.

Czołowe zderzenie w Łężanach

19.11. Trzy osoby zostały przewiezione do szpi-
tala po czołowym zderzeniu dwóch samochodów 
w Łężanach. Kierujący dostawczym citroenem 

Plastyczny konkurs pożarniczy 
Prace plastyczne uczniów Szkoły Pod-
stawowej w Łężanach i w Targowiskach 
zostały zakwalifikowane do etapu po-
wiatowego ogólnopolskiego konkursu 
plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”.

Ogółem na gminny etap wpłynęło 
16 prac, i to tylko z dwóch szkół z terenu 
gminy: ze Szkoły Podstawowej w Łęża-
nach i z Targowisk.  Podczas oceny, 30 li-
stopada, do etapu powiatowego zakwa-
lifikowano siedem prac plastycznych 
w dwóch grupach wiekowych. 

W II grupie wiekowej (kl. I – III szkoły 
podstawowej) przyznano dwa wyróżnie-
nia: Fabianowi Głowie i Malwinie Stojak 
ze Szkoły Podstawowej w Łężanach. 

16 października br., z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej, wójt Marek Klara 
nagrodził nauczycieli szkół podstawo-
wych z terenu gminy. Uroczystość, któ-
rą prowadziła zastępczyni wójta Stani-
sława Gawlik, odbyła się w sali narad im. 
Franciszka Matusiewicza w Urzędzie 
Gminy w Miejscu Piastowym. 

Panie usłyszały wiele słów uznania 
za trud w edukowaniu, wychowaniu 
i przygotowywaniu młodego pokolenia 
do dorosłego życia. 

Nagrody finansowe otrzymały peł-
niące funkcję dyrektora: Małgorza-
ta Borowska – dyrektor SP w Rogach 
oraz Małgorzata Lorens – dyrektor SP 
w Targowiskach, a także nauczycielki: 
Małgorzata Baran - SP we Wrocance, s. 
Mariola Lidia Bochniak - SP w Miejscu 
Piastowym, Ewelina Głód - SP we Wro-

Wyróżnieni nauczyciele

5 listopada br., podczas posiedzenia 
Zarządu Oddziału Gminnego Związ-
ku Ochotniczych Staży Pożarnych RP 
w Miejscu Piastowym, nowi druhowie 
wybrani zostali na najważniejsze stano-
wiska w prezydium zarządu. 

Druh Józef Sidor został prezesem 
zarządu, natomiast druh Krzysztof Wę-
grzyn – komendantem gminnym.

Strażacy mają nowego 
 prezesa i komendanta

Zmiany te nastąpiły w związku ze 
śmiercią 24 kwietnia 2018 r. poprzed-
niego prezesa dha Kazimierza Węgrzyna.

Dh Józef Sidor do tej pory był komen-
dantem gminnym, nadal pozostanie 
prezesem OSP Targowiska, natomiast 
dh Krzysztof Węgrzyn pełni funkcję na-
czelnika OSP Miejsce Piastowe.

Red. 

W III grupie wiekowej (kl. IV – VI 
szkoły podstawowej) pierwsze miejsce 
otrzymała Julia Sidor, drugie – Mar-
tyna Bednarz, a trzecie Mateusz Ba-
samania. Wyróżnieniami nagrodzono 
Adriannę Walaszczyk i Kingę Penar. 
Wszyscy są uczniami Szkoły Podstawo-
wej w Targowiskach. 

Prace powyższych autorów zakwali-
fikowane zostały do etapu powiatowego. 
Na etapie gminnym konkurs plastycz-
ny prowadzi Oddział Gminny Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Miejscu Piastowym. 

IP

cance, Iwona Jurczyk - SP w Łężanach, 
Magdalena Krzysztyniak - SP w Zalesiu, 
Danuta Moszczyńska - SP w Targowi-
skach, Barbara Pojnar - SP w Głowience 
i Urszula Stanisz - SP w Rogach. 

SzM
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Na sygnale
podczas wyprzedzania doręczyciela porusza-
jącego się na motorowerze zderzył się czołowo 
z oplem na przeciwnym pasie ruchu. Trzy oso-
by podróżujące oplem zostały przewiezione do 
szpitala.

Karambol w Miejscu Piastowym
22.11. Dwa samochody i tir zderzyły się na 
ul. Krośnieńskiej w Miejscu Piastowym. Dwie 
osoby trafiły do szpitala. Kierujący samocho-
dem ciężarowym na białoruskich numerach re-
jestracyjnych nie zachował należytych środków 
ostrożności i najechał na tył toyoty, a zjechała na 
przeciwny pas ruchu i uderzyła w poruszający się 
prawidłowo samochód marki Suzuki.

Dachowała samochodem. Dziecko wypa-
dło z auta 
27. 11. Trzy osoby, w tym dwoje dzieci, zostały 
przewiezione do szpitala po wypadku na ul. Świę-
tej Rozalii we Wrocance. Kierująca osobowym 
peugeotem, jadąc w kierunku Miejsca Piastowego, 
na śliskiej nawierzchni straciła panowanie nad 
samochodem, zjechała z drogi i uderzyła bokiem 
samochodu w pole orne. Samochodem oprócz 
kierującej podróżowało dwoje dzieci, w wieku 
5 i 8 lat, oboje bez fotelików. Jedno z nich w mo-
mencie uderzenia wypadło przez szybę samo-
chodu.

Poszukiwania zaginionego Kazimierza 
Pernala

1.12. Przy wietrznej i mroźnej pogodzie kilkaset 
osób przeszukiwało rozległy teren gmin Iwonicz

-Zdrój, Miejsce Piastowe i Rymanów. Ochotnicy 
i policjanci szukali Kazimierza Pernala - miesz-
kańca Lubatowej, który wyszedł w nocy 17 li-
stopada z domu i nie wrócił. To już kolejna akcja 
poszukiwawcza podjęta przez służby ratunkowe, 
policjantów i rodzinę.

Bartek Bieszczad 

na podstawie tereazkrosno.pl i krosno112.pl

Most łączy gminne drogi – ulicę Dłu-
gą z ulicą Kościelną. Wymagał remon-
tu z powodu złego stanu techniczne-
go. Usunięte zostały drzewa i krzewy 
w pobliżu mostu oraz wzdłuż brzegów 
potoku.

Nowy most ma długość 11,60 m 
i szerokość 4,90 m. Zwiększona zosta-
ła jego nośność do 15 ton. Na skarpach 
i dojazdach do mostu zostały wykonane 
umocnienia z kostki brukowej, a skar-
py koryta rzeki na długości 10 m zosta-
ły umocnione kamieniem w koszach 
z siatki stalowej.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 
ponad 450 tys. złotych, z czego 200 tys. 
złotych stanowi dotacja z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji. Prace wykonał Rejon Budowy Dróg 
i Mostów w Krośnie.

IP, fot. SzM

Most w Rogach ukończony
Zakończył się remont mostu 
na potoku Lubatówka w Ro-
gach. Prace częściowo zosta-
ły sfinansowane z funduszy, 
które Gmina Miejsce Pia-
stowe pozyskała z budżetu 
państwa na usuwanie klęsk 
żywiołowych.

Odnowiony przedsionek

Swój dawny blask odzyskała polichro-
mia ścienna i  sklepienia przedsionka 
w zabytkowym, drewnianym kościele 
pw. św. Bartłomieja w Rogach. Począt-
kiem października zakończyły się prace 
konserwatorskie.

Kościół pw. św. Bartłomieja jest jed-
ną z najstarszych świątyń w gminie, 
został wybudowany na początku XVII 
wieku, natomiast zabytkowe polichro-
mie datuje się na schyłek wieku XIX. 

Pierwszy (od ponad 100 lat) generalny 
remont drewnianego kościoła w Rogach 
zakończył się w 2010 roku. Obejmował 

m.in. nowe fundamenty i podmurówkę 
zakrystii, konserwację dachu (wymiana 
blachy na gont) oraz ścian.

Obecne prace konserwatorskie skła-
dały się z dwóch etapów – usunięcia 
nawarstwień wtórnych, które zgroma-
dziły się na ścianach i na sklepieniu 
przez dziesięciolecia, oraz konserwacji 
estetycznej malowideł.

Koszt realizacji zadania wyniósł 
31 675 zł, z  czego 15 000 zł zostało 
pokryte z  budżetu Marszałka Woje-
wództwa Podkarpackiego, 15  000 zł 
dofinansowano ze  środków Podkar-
packiego Wojewódzkiego Konserwato-
ra Zabytków, 1 675 zł zapłaciła Parafia 
Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja 
w Rogach.

Prace zostały wykonane przez Za-
kład Budowlano-Konserwatorski „Ar-
kady” z Jarosławia. Następnym etapem 
prac będzie konserwacja polichromii 
prezbiterium i nawy kościoła. 
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Nowy plac nie tylko pozytywnie wpły-
nie na estetykę centrum Miejsca Pia-
stowego, ale będzie również pełnił 
kilka funkcji: turystyczną – bo stanie 
się miejscem do zwiedzania, miejscem 
ciekawym, ponieważ odnowiona figura 
Archanioła niesie ze sobą cząstkę histo-
rii Miejsca Piastowego, rekreacyjną – bo 
na placu można będzie przysiąść i odpo-
cząć, chociażby czekając na autobus na 
pobliskim przystanku czy po załatwie-
niu sprawy w urzędzie, kulturalną – bo 
na placu znajduje się multimedialna 
ławka niepodległości oraz tematyczne 
wystawy.

Obecnie na placu znajduje się wysta-
wa: „Tak powstawała niepodległa”. Dzie-
sięć plansz, zawierających bogaty materiał 
ilustracyjny, przedstawia narodziny oraz 
dorobek II Rzeczypospolitej. 

W celu uczczenia setnej rocznicy od-
zyskania przez Polskę niepodległości tuż 
przed 11 listopada na placu postawiono 
także ławkę niepodległości. Dzięki moż-
liwości odtworzenia i wysłuchania na-
granych materiałów historycznych oraz 
pieśni patriotycznych przechodzień 
może poznać historię narodzin II Rzecz-
pospolitej. Swoim wyglądem ławka nie-
podległości wpisała się w estetykę placu, 
jak gdyby była jego zaplanowanym ele-
mentem. Jej zakup został w większości 

pokryty z funduszy Ministerstwa Obro-
ny Narodowej.

Całości dopełnia jeszcze jeden miej-
stecki aniołek, niewielka figurka z brą-
zu, która została umiejscowiona na 
jednym z sześcianów. Aniołek układa 
puzzle – logotyp Polskiej Sieci Rozwo-
ju Wsi, do której to sieci należy gmina 
Miejsce Piastowe. 

Plac przy urzędzie
Plac został zaprojektowany jako 

miejsce estetyczne, nowoczesne, łączące 
ze sobą elementy architektoniczne i zie-
leń (na którą należy jeszcze trochę po-
czekać). Jest gdzie usiąść, można odpo-
cząć, można naładować telefon, można 
podziwiać plac po zapadnięciu zmroku, 
kiedy to specjalnego charakteru nadają 
mu elementy świetlne.

Szymon Michna 
Fot. IP.

Od stycznia 2019 r. obowią-
zują nowe stawki opłat za go-
spodarowanie odpadami ko-
munalnymi na terenie Gminy 
Miejsce Piastowe

W związku z kolejnym przetargiem 
na obsługę systemu, uchwałą Rady Gmi-
ny z 13 grudnia 2018 r., wprowadzone 
zostały nowe stawki, które obowiązywać 
będą co najmniej do końca 2019 roku. 

Nowe stawki miesięczne: 12,50 zł – 
od osoby segregującej odpady oraz 24 zł 

– od osoby niesegregującej odpadów.
Nowe opłaty są efektem: 
•	  nowego przetargu,
•	  wzrostu kosztów przetwarzania odpa-

dów komunalnych w regionalnej insta-
lacji (RIPOK), oraz innych zakładach 
zajmujących się odzyskiem i recyklin-
giem odpadów,

•	  zwiększającej się ilości odpadów. 

Wprowadzona zmiana wysokości 
opłat nie zobowiązuje mieszkańców 
do złożenia deklaracji. Opłaty według 
nowych stawek zostaną naliczone auto-
matycznie na podstawie danych zawar-
tych w ostatniej deklaracji, a informacja 
o wysokości opłaty i terminach płat-
ności zostanie dostarczona do domów 
wszystkim właścicielom nieruchomości.

UG

Nowe stawki za odpady

Przy urzędzie gminy w Miejscu Piastowym powstał nowy plac. Jego charakterystycznym ele-
mentem jest odnowiona, ponadstuletnia figura św. Michała Archanioła oraz ławka niepod-
ległości. Plac stanie się również miejscem wystaw – obecnie znajduje się tam wystawa „Tak 
powstawała niepodległa”. Przed Bożym Narodzeniem stanęła 8-metrowa choinka.
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W przyszłym roku 
nowe odcinki dróg 
w Targowiskach i Widaczu

13 listopada br. wojewoda podkar-
packi zatwierdziła wstępną listę ran-
kingową wniosków o dofinansowanie 
w ramach Programu Rozwoju Gmin-
nej i Powiatowej Infrastruktury Dro-
gowej na lata 2016 – 2019, przewi-
dzianych do realizacji w roku 2019. 
Dwie inwestycje drogowe (w tym jedna 
dotycząca Targowisk) zgłoszone przez 
powiat krośnieński zajęły dwa pierwsze 
miejsca na 37 wniosków zgłoszonych 
przez powiaty z terenu województwa 
podkarpackiego. Jest to niewątpliwie 
wielki sukces, a zarazem powtórzenie 
sytuacji z 2017 r., kiedy to wnioski zło-
żone przez samorząd powiatu krośnień-
skiego o dofinansowanie inwestycji dro-
gowych zostały wysoko ocenione. 

Tak więc w przyszłym roku miesz-
kańcy Targowisk, Widacza i Wróblika 
powinni się cieszyć z nowych odcinków 
dróg, które będą dopełnieniem inwe-
stycji rozpoczętych w ubiegłym roku. 
W ramach tego zadania zdecydowa-
nej poprawie ulegnie najbardziej nie-
bezpieczny odcinek w Targowiskach 
z bardzo niebezpiecznymi zakrętami, 
powstanie chodnik oraz wyniesione 
i podświetlone przejście dla pieszych, 
jak również poszerzona zostanie jezd-
nia. Pomiędzy Widaczem a Wróblikiem 
zostanie wzmocniona konstrukcja jezd-
ni i poszerzona do 6 metrów. Przebudo-
wany zostanie odcinek drogi na długości 
1343 mb. Planowana wartość zadania to 
kwota ponad 2 mln 920 tys. zł, przy do-
finansowaniu z budżetu państwa w wy-
sokości 1 mln 460 tys. zł.

– Z wielką radością przyjąłem informację 
o tak wysokich pozycjach naszych wniosków 
i liczby uzyskanych punktów. To kolejny po-
wód do satysfakcji z dobrze wykonanej pra-
cy w bardzo owocnej inwestycyjnie kadencji. 
A powtórzenie sukcesu z roku 2017 napawa 
dumą. Dziękuję całemu zespołowi pracowni-
ków starostwa, z którymi dane mi było przy-
gotowywać i realizować ciekawe i odważne 
zadania inwestycyjne. Myślę, że przy reali-
zacji zadania w Targowiskach nowy zarząd 
dokończy budowę brakującego chodnika przy 
Dębinie, który nie mógł być włączony do wy-
żej wymienionego projektu – powiedział 
ustępujący dyrektor Aleksander Mercik.

www.powiat.krosno.pl

Nowa siedziba GOPS
W związku ze zmianami organizacyjnymi od 10 grudnia 2018 roku Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym został przeniesiony do bu-
dynku dawnego Urzędu Gminy za ośrodkiem zdrowia (ul. Dworska 14) w Miej-
scu Piastowym.

Przeprowadzka wiąże się ze zmianą numerów telefonów stacjonarnych. 
O nowych numerach poinformujemy na stronie internetowej gminy oraz w ko-
lejnym numerze „Piastuna”. Do chwili ustalenia nowych numerów prosimy 
o kontakt poprzez telefony komórkowe (517 814 314 – świadczenia rodzinne, 
509 317 370 – świadczenia wychowawcze i 300+, 519 531 130 – pracownicy 
socjalni).

UG

Skierowanie na zabiegi fizjoterapii w wa-
runkach domowych wystawia lekarz 
podstawowej opieki zdrowotnej, a także 
inni lekarze ubezpieczenia zdrowotnego 

- lekarze specjaliści.
Z tego rodzaju świadczeń mogą sko-

rzystać pacjenci z zaburzeniami funkcji 
motorycznych spowodowanymi:

- ogniskowymi uszkodzeniami mó-
zgu (stanami po zatorach mózgowych, 
udarach krwotocznych mózgu, urazach) 

– w okresie do 12 miesięcy od dnia po-
wstania ogniskowego uszkodzenia mó-
zgu;

- ciężkimi uszkodzeniami central-
nego i obwodowego układu nerwowego 
odpowiadającymi piątemu stopniowi 
skali oceny stopnia niepełnosprawno-
ści zwanej skalą Rankina (warunku tego 
nie stosuje się wobec osób do ukończe-
nia 18. roku życia);

- uszkodzeniem rdzenia kręgowego 
- w okresie do 12 miesięcy od dnia po-
wstania tego uszkodzenia;

- chorobami przewlekle postępujący-
mi, w szczególności: miopatiami, cho-
robą Parkinsona, zapaleniem wielomię-
śniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, 
guzami mózgu, procesami demieliniza-
cyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi 
zespołami pozapiramidowymi, reuma-
toidalnym zapaleniem stawów;

- chorobami zwyrodnieniowymi sta-
wów biodrowych lub kolanowych oraz 
po zabiegach endoprotezoplastyki sta-
wu - w okresie do 6 miesięcy od dnia wy-
konania operacji;

- urazami kończyn dolnych - w okre-
sie do 6 miesięcy od dnia powstania 
urazu;

- osobom w stanie wegetatywnym lub 
apalicznym.

NFZ finansuje do 80 dni zabiego-
wych w roku kalendarzowym, nie więcej 
niż pięć zabiegów dziennie. W przypad-
ku uzasadnionym względami medycz-
nymi i koniecznością osiągnięcia celu 
leczniczego czas trwania rehabilitacji 
może zostać przedłużony decyzją leka-
rza zlecającego zabiegi, za pisemną zgo-
dą dyrektora właściwego oddziału NFZ. 
Rehabilitacja w warunkach domowych 
nie może być łączona ze świadczeniami 
hospicjum domowego.

Dodatkowo informujemy, że osoby 
posiadające znaczny stopień niepełno-
sprawności są zwolnione z oczekiwania 
w kolejce i przyjmowane są poza kolej-
nością.

W celu uzyskania dodatkowych in-
formacji prosimy o kontakt, tel. 13 43 
530 17 wew. 21.

SPG ZOZ w Miejscu Piastowym 

Zabiegi rehabilitacyjne w domu
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Miejscu Piastowym informuje, że posiada w swojej ofercie 
usługi w zakresie rehabilitacji domowej, przeznaczonej dla 
pacjentów, którzy nie poruszają się samodzielnie i nie mają 
możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej. 
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Uroczystości rozpoczęły się mszą świę-
tą za Ojczyznę w rogowskim kościele 
pw. Miłosierdzia Bożego z  udziałem 
Orkiestry Dętej Gminy Miejsce Piasto-
we oraz pocztów sztandarowych: gmi-
ny Miejsce Piastowe, gminnych jedno-
stek ochotniczych straży pożarnych 
i  szkół. Nabożeństwu przewodniczył 
proboszcz parafii ks. Marek Siedlecki, 
a homilię wygłosił ks. wikary Piotr Pis-
korz. W koncelebrze uczestniczył tak-
że proboszcz parafii greckokatolickiej 
w Drohobyczu ks. Iwan Pankiw, który 
na koniec mszy powiedział: – Żeby już 
nikt nie zaznał tego, że można stracić wol-
ność, żeby nie było takich czasów, że przez 
123 lata nie było na mapie świata takiego 
państwa jak Polska. To był straszny czas. 
Dla nas Polska jest takim mostem, przez 
który my przechodzimy do wolności. Bo też 
przeżywamy teraz trudny czas. Wy jeste-
ście przykładem dla nas, jak kochać Boga, 
jak kochać Ojczyznę, jak kochać swój naród, 
swoją kulturę i tradycję.

Przed osłonięciem pomnika wójt 
Marek Klara nawiązał do obchodów stu-
lecia niepodległości. – Celebrujemy dzi-
siaj stulecie odzyskania niepodległości, ale 
celebrujemy też ważny moment w naszym 
sołectwie, kiedy upamiętnimy kilkadziesiąt 
osób, które oddały życie za Polskę, za swoją 
gminę, za swoją miejscowość – powiedział, 
a mówiąc o genezie jego powstania, za-
czął od osobistej refleksji. – W starej czę-
ści cmentarza rogowskiego, od strony Iwo-
nicza, jest skromna mogiła. Pochowana jest 
tam Franciszka Pelczar, moja praprababka. 
Kiedy byłem małym chłopcem, z  babcią 
chodziliśmy na ten grób i babcia zawsze 
mówiła, że jej babcia leży sama, ponieważ 

jej mąż poszedł na wojnę i nie wrócił. Tym 
człowiekiem, moim prapradziadkiem, był 
Gerwazy Pelczar, który dzisiaj ma również 
swoje miejsce na tym pomniku, z  czego 
jestem, także prywatnie, dumy. I wtedy 
uzmysłowiłem sobie, że wiele z  naszych 
rodzin ma w swojej historii takie momenty, 
kiedy uczestniczy w historii całego narodu. 
Kiedy członkowie naszych rodzin walczą 
i umierają za ojczyznę.

Pomnik w  Rogach, po Głowien-
ce, Wrocance, Targowiskach, Widaczu 
i Niżnej Łące, na terenie gminy Miejsce 
Piastowe jest już kolejnym miejscem 
pamięci, gdzie uhonorowani zostali 
mieszkańcy wsi, którzy zginęli w czasie 
działań wojennych. Na rogowskim po-
mniku znalazły się nazwiska żołnierzy 
i  cywilów, upamiętniono walczących 
w czasie pierwszej wojny światowej, le-
gionistów Józefa Piłsudskiego, biorą-
cych udział w wojnie polsko-bolszewic-
kiej w 1920 roku oraz w czasie drugiej 
wojny światowej. – To są ludzie, z których 
możemy być jako wspólnota gminna, wspól-
nota sołecka naprawdę dumni – przyznał 
wójt, a z imienia i nazwiska wymienił 
tylko jedną osobę – Franciszka Matu-
siewicza, wójta gminy Miejsce Piastowe 
w latach 1939 – 1945, który oddał swoje 
życie w 1945 roku w Donbasie, na dzi-
siejszej Ukrainie.

Zaapelował także do mieszkańców 
o kontakt w przypadku stwierdzenia 
braku jakiegoś nazwiska. – Dla każdego 
mieszkańca Rogów, który oddał życie w XX 
wieku walcząc za Ojczyznę, na tym pomni-
ku będzie miejsce  – zapewnił. – Bo, jak 
powiedział Wincenty Witos, którego słowa 
wybrałem jako motto na ten pomnik, „Pol-

ska powinna trwać wiecznie”. Tak samo jak 
wieczna powinna być pamięć o bohaterach, 
o tych, którzy od nas wyszli i za Polskę wal-
czyli.

Symboliczną wstęgę na pomniku 
przecięli: wójt Marek Klara, mieszkańcy 
Rogów i krewni upamiętnionych osób: 
Józefa Dembiczak, Teresa Rygiel z sy-
nem, Elwira i Adam Krówka, Edward 
Wdowiarz (potomkowie Karola Dembi-
czaka, Katarzyny Delimaty i Stanisła-
wa Uliasza), w imieniu radnych Teresa 
Drozd i Maria Glazer, a także dyrektor 
rogowskiej szkoły podstawowej Małgo-
rzata Borowska wraz z uczennicami.

Po poświęceniu pomnika przez księ-
dza proboszcza złożono wiązanki kwia-
tów i zapalono znicze. Apel poległych 
odczytał Aleksander Mercik.

Część artystyczna odbyła się w domu 
ludowym, gdzie inscenizację nawiązują-
cą do odzyskania przez Polskę niepod-
ległości przedstawili uczniowie szkoły 
podstawowej. Wystąpiła także Orkie-
stra Dęta Gminy Miejsce Piastowe, so-
liści Studia Gama oraz chór greckokato-
lickiej parafii z Drohobycza.

– Bardzo się cieszę, że stulecie niepodle-
głości w Rogach świętowali z nami bracia 
z  Ukrainy. Można się zastanawiać, dla-
czego na święcie niepodległości w Polsce 
Ukraińcy z  nami śpiewają. A  to dlatego, 
że chyba takim najciekawszym okresem, 
a może i najlepszym w historii naszego na-
rodu, był taki okres naszej państwowości, 
kiedy Rzeczpospolita była matką dla wielu 
narodów – zaznaczył wójt Marek Klara, 
przypominając, że przed wojną w gmi-
nie Miejsce Piastowe obok siebie żyli 
Ukraińcy, Żydzi, a w Targowiskach i Łę-

Wieczna pamięć 
dla rogowskich bohaterów
Gminne obchody święta niepodległości w tym roku miały szczególny charakter. W stulecie 
odzyskania przez Polskę niepodległości w Rogach, 11 listopada 2018 r., odsłonięto pomnik 
upamiętniający poległych w czasie wojen XX wieku. – To są ludzie, z których możemy być jako 
wspólnota gminna naprawdę dumni – powiedział inicjator budowy pomnika wójt Marek Klara.
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żanach było kilkanaście rodzin czesko
-morawskich. – To był dobry czas i warto 
do tego dziedzictwa wracać. Dzisiaj cele-
brujemy stulecie niepodległości. Odsłonili-
śmy pomnik. Jest to też dla mnie wzrusza-
jący moment, ponieważ po raz ostatni staję 
przed państwem jako wójt gminy Miejsce 
Piastowe. Za te 12 lat bardzo serdecznie 
dziękuję. Co było dobre, to – mam nadzie-
ję – że zachowają państwo we wdzięcznej 
pamięci. A co było złe, za to przepraszam. 
Nowym władzom życzę, aby z taką satys-
fakcją jak ja, po upływie swojej kadencji, 
mogły spojrzeć państwu w oczy, i żebyśmy 
wszyscy razem tworzyli jedną gminę – koń-
cząc uroczystość, pożegnał się z miesz-
kańcami wójt Marek Klara.

Tekst i fot. IP

UPAMIĘTNIENI NA POMNIKU 
W ROGACH
Żołnierze I wojny światowej, któ-
rzy walczyli na wszystkich frontach 
Europy: Antoni Pelczar (zm. w 1915 r. 
w Klattau, w Czechach), Stanisław Uliasz 
(zm. w 1918 r. we Lwowie), Józef Dem-
biczak (zm. w 1917 r. w Krakowie), Jan 
Borek (zm. w 1915 r.), Jakub Oczko (zm. 
w 1916 r. w Przemyślu),  Stanisław Drozd 
(zm. w 1917  r. w  Gorycji), Stanisław 
Tomkiewicz (zm. w 1915 r. w Kiwerczy 
koło Łucka), Józef Patla (zm. w 1918 r. 
we Włoszech), Jan Gazda ( zm. w czasie 
I wojny 1914 – 1918 r.), Kazimierz Drozd  
(zm. w 1914 r. na Węgrzech), Augustyn 
Węgrzyn (zm. w 1915 r.),  Józef Tomkie-
wicz (zm. w 1915 r.).Józef Pulnar (zm. 
w 1914 r.), Franciszek Dembiczak (zm. 
w 1917 r. w Albanii), Franciszek Rysz 
(zm. w 1916 r.), Gerwazy Pelczar (zm. 
w 1914źr. w Prusach pod Krakowem), 
Piotr Leniek (zm. w 1917 r. w Rumunii), 
Jan Uliasz (zm. w 1917 r. w Brix na Mo-
rawach), Józef Ekert (zm. w 1916 r. w Ka-
rasinie na Wołyniu), Stanisław Uliasz 
(zm. w 1918 r. w Bielsku), Jan Muroń 
(zm. w czasie I wojny 1914-1918 r.) Jó-
zef Muroń (zm. w 1915 r. w Odrzecho-
wej), Karol Dembiczak (zm. w 1915 r.), 
Franciszek Muszyński (zm. w1918 r. we 
Włoszech).

Żołnierze wojny polsko-bol-
szewickiej, którzy walczyli z  na-
jeźdźcą sowieckim: Józef Guzik (zm. 
w 1920 r. w Grabowie), Józef Szuber (zm. 
w 1920 r. w Pruszkowie), Franciszek Ko-
chan (zm. w 1920 r. w Warszawie), Piotr 

Uliasz (zm. w 1919 r. pod Tarnowem), 
Józef Bajger (zm. w 1920 r. we Włodzi-
mierzu Wołyńskim).

Ofiary II wojny światowej, żoł-
nierze walczący na wszystkich 
frontach Europy, ofiary niemiec-
kich obozów koncentracyjnych, 
cywile: Franciszek Matusiewicz - wójt 
Gminy Miejsce Piastowe (zm. w 1945 r. 
w Jenakijewie w ZSRR), Katarzyna Deli-
mata (zm. w 1944 r.), Czesław Jan  Boga-
czyk (zm. w 1944 r.), Władysław Kopacz 

(zm. w 1943 r. w KL Mauthausen II),  Pa-
weł Makoś (zm. w 1942 r. w Rzeszowie), 
Józef Uliasz (zm. w 1941 r. w Bydgosz-
czy), Jan Raus (zm. w 1944 r. we Wró-
bliku Królewskim),   Stefan Lechow-
ski (zm. w 1944 r.), Tadeusz Niziołek 
(zm. w 1944 r.), Stanisław Rymar (zm. 
w 1944 r. w Draganowej), Michał Ekiert 
(zm. w 1943 r. w KL Auschwitz), Broni-
sław Mikosz (zm. w 1939 r. pod Biłgora-
jem), Franciszek Albrycht (zm. w 1944 r. 
w Miejscu Piastowym).
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11 listopada 
w Miejscu Piastowym 

Powiatowe obchody 
11 listopada, w 100. rocznicę odzyska-
nia przez Polskę niepodległości, powiat 
krośnieński zorganizował uroczysto-
ści patriotyczne w Miejscu Piastowym. 
Obchody rozpoczęły się pod pomnikiem 
Anioła Stróża Polski wspólną modlitwą 
oraz złożeniem wieńców i zapaleniem 
zniczy. Następnie zaproszeni goście, 
prowadzeni przez poczty sztandaro-
we i Gminną Orkiestrę Dętą Miejsca 
Piastowego przeszli pod pomnik bł. ks. 
Bronisława Markiewicza, gdzie rów-
nież złożono kwiaty. Kolejnym punk-
tem uroczystości było posadzenie Dębu 
Niepodległości. Drzewko, pochodzące 
z nasion dębu Bartek, posadzili nadle-
śniczy Nadleśnictwa Dukla Zbigniew 
Żywiec i ks. Krzysztof Poświata, prze-
łożony Domu Macierzystego ks. Micha-
litów. Po uroczystej mszy świętej odbył 
się koncert w wykonaniu laureatów XII 
Powiatowego Konkursu Polskiej Pieśni 
Patriotycznej (wśród laureatów zna-
lazły się dwie osoby: Wiktoria Cetera 
i Katarzyna Such, reprezentujące gmi-
nę Miejsce Piastowe). Konkurs ten Sta-
rostwo Powiatowe w Krośnie, wspólnie 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Miej-
scu Piastowym, realizuje już od kilku lat. 

Laureaci konkursu  
Kategoria  SP klasy IV – VI:
•	 I miejsce – Marcelina Albrycht (Równe),
•	 II miejsce – Oliwia Garbacik (Długie),
•	 III miejsce – Wiktoria Cetera (Studio 
Gama),
•	 Wyróżnienia: Zofia Baran (Dukla), Na-
talia Puchalik (Jaśliska).

Kategoria SP klasy VII – VIII:
•	 I miejsce – Marcelina Gerlach (Kro-
ścienko Wyżne),
•	 II miejsce (ex aequo) – Maria Jarosz 
(Sieniawa), Maja Puchalik (Królik Polski),
•	 III miejsce (ex aequo) – Milena Dzie-
pak (Krościenko Wyżne), Milena Zając 
(Lubatowa), Karolina Turek (Dobieszyn),

Laureaci powiatowego konkursu

W uroczystościach gminnych wzięły także udział dzieci 
ze scholki prowadzonej przez s. Mariolę

Kwiaty złożono pod pomnikiem  650-lecia Miejsca 
Piastowego

•	 Wyróżnienia: Julia Jaśkowska (Iwo-
nicz), Natalia Chowaniec (Jaśliska).

Kategoria szkoły ponadgimnazjalne:
•	 I miejsce – Gabriela Winnicka (LO Ry-
manów),
•	 II miejsce (ex aequo) – Katarzyna Such 
(Studio Gama) i Magdalena Pikuła (Stu-
dio Wokalno-Instrumentalne w Kro-
śnie),
•	 III miejsce (ex aequo) – Krystian Woł-
czański (LO Rymanów) i Alina Dusz-
czyńska (ZS Iwonicz).

Izabela Drobek, fot. Ewa Bukowiecka  

Obchody wiejskie
11 listopada br. w kościele parafialnym 
w Miejscu Piastowym odprawiona 
została uroczysta msza święta za Oj-
czyznę, w czasie której ks. proboszcz 
Andrzej Mroczkowski podkreślił, że 
wolność wywalczona i wymodlona 
przez pokolenia Polaków nie jest nam 
dana raz na zawsze, lecz trzeba ją pie-
lęgnować i o nią ciągle się modlić. Po 
mszy św., przy akompaniamencie or-
kiestry dętej, uczestnicy uroczystości 
przeszli pod pomnik upamiętniający 
650 lat istnienia Miejsca Piastowego, 
by tam odczytać apel poległych za wol-
ność Ojczyzny, pomodlić się za nich 
i złożyć kwiaty. 

Dopełnieniem tego święta było 
przedstawienie w wykonaniu uczniów 
Szkoły Podstawowej z Miejsca Piasto-
wego, które odbyło się w godzinach po-
południowych w kościele parafialnym.

Obchody zorganizowały organizacje 
działające w Miejscu Piastowym: Stowa-
rzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „My”, 
sołtys wraz z radą sołecką, Towarzy-
stwo Sportowe „Piastovia”, jednostka 
Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Koło 
Gospodyń Wiejskich. W święcie uczest-
niczyły także dzieci ze scholki prowa-
dzonej przez s. Mariolę. 

Red., fot. michalitki.pl
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Uroczystości rozpoczęły się mszą 
świętą za Ojczyznę w kościele pw. św. 
Małgorzaty w Targowiskach, którą od-
prawił i homilię wygłosił ks. dziekan 
Tadeusz Dudzik. Nabożeństwo uświet-
niły poczty sztandarowe – Ochotniczej 
Staży Pożarnej oraz Szkoły Podstawo-
wej w Targowiskach. Po mszy wszyscy 
udali się na plac obok remizy strażac-
kiej, gdzie odsłonięto pomnik, który 
postawiony został z okazji obchodzo-
nej w tym roku setnej rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości. 
Symboliczną wstęgę przecięli: sołtys 
Targowisk Aleksander Mercik oraz naj-
starsza mieszkanka Targowisk 98-let-
nia Zofia Nowak. Obecny był tam tak-
że najmłodszy mieszkaniec Targowisk 

– miesięczny Franciszek Kociuba. Oso-
by te – wraz z księdzem dziekanem 

– zaproszone zostały do posadzenia 
pamiątkowego dębu. Po poświęceniu 
pomnika przez ks. dziekana wiązankę 
kwiatów złożył wójt gminy Marek Kla-
ra wraz przewodniczącym Rady Gmi-
ny Wiktorem Skwarą. Kwiaty złożono 
i zapalono znicze także pod tablicą 
upamiętniającą Marszałka Józefa Pił-
sudskiego przy domu ludowym.

Część artystyczna odbyła się w domu 
ludowym, w którym – ku zaskoczeniu 
organizatorów – zgromadziło się ponad 
400 osób. Z okolicznościową insceniza-
cją wystąpili uczniowie szkoły podsta-
wowej, a panie z koła gospodyń tradycyj-
nie przygotowały dla wszystkich żurek. 
Uroczystości zakończyły się wspólnym 
śpiewaniem pieśni patriotycznych.

Tekst i fot. IP

Święto niepodległości 
w Targowiskach
W Targowiskach (9 listopada) 
odsłonięto pomnik z okazji 
setnej rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości. 
Pomnik stanął na placu przy 
remizie ochotniczej straży 
pożarnej.
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Uroczystości poprzedziła msza świę-
ta w kościele filialnym w Niżnej Łące, 
a przewodniczył jej ks. prof. Stanisław 
Haręzga, homilię wygłosił ks. Ireneusz 
Folcik. Po nabożeństwie dzieci i młodzież 
z Niżnej Łąki przedstawiły program ar-
tystyczny, nawiązujący do odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Następnie 
wszyscy udali się na plac przy kościele, 
gdzie uroczyście poświęcono pomnik. 
W jego odsłonięciu wzięli udział: ks. pro-
boszcz Stanisław Babiarz, wójt gminy 
Miejsce Piastowe Marek Klara, sołtys wsi 
Tadeusz Pacek, radny Szymon Węgrzyn, 
radny powiatowy Andrzej Guzik, Marek 
Longawa i Ryszard Szydło oraz Weronika 
Rajs jako przedstawicielka najmłodszych 
mieszkańców wsi.

– Pomnik w Niżnej Łące jest pomnikiem 
szczególnym spośród tych, które są na tere-
nie gminy Miejsce Piastowe – powiedział 
wójt Marek Klara. – Głównie z tego powo-
du, że wśród kilkunastu nazwisk upamięt-
nionych na pomniku praktycznie nie ma 
żołnierzy, a tylko ofiary cywilne.

Jedyny upamiętniony na pomniku 
żołnierz, to poległy w pierwszej woj-
nie światowej kapral Józef Przybyła 
z Cesarsko-Królewskiego 18 Pułku Po-
spolitego Ruszenia. Pozostali to cywile, 
ofiary drugiej wojny światowej. – I tutaj, 
jak w soczewce, skupia się tragedia polskie-
go narodu, bowiem druga wojna światowa 
to olbrzymia hekatomba cywilów  – tłu-
maczył wójt. – Wśród ofiar z Niżnej Łąki 

Pamięć dla ofiar wojny w Niżnej Łące 
W Niżnej Łące (14 października 2018 r.) odsłonięto pomnik poświęcony ofiarom obu wojen 
światowych. To pomnik szczególny spośród tych, które są na terenie gminy Miejsce Piastowe. 

mamy przedstawicieli wszystkich grup: są 
dzieci i młodzież, osoby starsze, są Polacy 
i Żydzi. Niektórzy zginęli przypadkowo – 
mamy człowieka, który został wzięty za 
partyzanta i dlatego został zabity. Mamy 
trzy kobiety, które zginęły w ogniu, kie-
dy bomba trafiła w ich dom. Jest również 
osoba, która celowo została zabita, ponie-
waż była osobą niepełnosprawną. I mamy 
przedstawicieli naszych starszych braci 
w wierze: cztery osoby z jednej rodziny. 
Jest także dominikanin Hieronim Longawa, 
który zginął z rąk sowieckich w Czortkowie. 
Pamiętajmy o tych osobach, odwiedzajmy 
to miejsce, bo teraz jest to jedno z ważniej-
szych miejsc w Niżnej Łące. Składajmy 
tutaj kwiaty, palmy znicze, a od czasu do 
czasu – mam też taką prośbę – aby przy-
nieść kamień, bo u Żydów na cmentarz nie 
przynosi się kwiatów, nie przynosi się zni-
czy, a przynosi się kamienie – jako symbol 
pamięci.

Obecna na uroczystości wicemar-
szałek województwa podkarpackiego 
Maria Kurowska pogratulowała inicja-
torom powstania pomnika. – Piękny po-
mnik, który będzie przypominał o tym, że 
wolność Polski została okupiona krwią. Dzi-
siaj dostaliśmy tę wolność na dłoni. Cieszy-
my się nią, ale nie można zapominać o tych, 
którzy za wolność oddali życie. Dlatego ra-
duje nas to, że w tak niedużej miejscowości 
jak Niżna Łąka taki pomnik powstał, i tu 
będzie się młodzież wychowywać patrio-
tycznie w miłości do Ojczyzny. To kolej-

ny pomnik na naszej podkarpackiej ziemi. 
Proszę, aby obok tego pomnika, tworzyła się 
zawsze piękna, narodowa wspólnota – ape-
lowała wicemarszałek.

Głos zabrała także Dorota Chilik, 
przypominając słowa Marszałka Pił-
sudskiego: Ten, kto nie szanuje i nie ceni 
swej przeszłości, nie jest godzien szacunku 
teraźniejszości ani prawa do przyszłości. 
List od Wojewody Podkarpackiej Ewy 
Leniart odczytał Andrzej Guzik. 

Na koniec złożone zostały okolicz-
nościowe wiązanki kwiatów oraz zapa-
lono znicze. Spotkanie uświetnił poczet 
sztandarowy Ochotniczej Staży Pożarnej 
w Niżnej Łące.

Tekst i fot. Izabela Półchłopek

Na pomniku upamiętnieni zostali: 
•	  kpr. Józef Przybyła – K.K. LIR nr 18, 

zm. 1915 r.
•	 Stanisław Patla, zm. 1943 r.
•	 Maria Longawa, zm. 1944 r.
•	 Michalina Longawa, zm. 1944 r.
•	 Kazimiera Longawa, zm. 1944 r.
•	 Stanisław Guzik, zm. 1944 r.
•	 Eugeniusz Stojak, zm. 1940 r.
•	  o. Hieronim Longawa, dominikanin, 

zm. 1941 r.
•	 Ezra Propker i Sara Propker
•	 Hersz Propker – zm. 1942 r.
•	 Mindl Propker
•	 Hersz Pacher – zm. 1944 r.
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Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą 
w niedzielę, 18 listopada 2018r. Odpra-
wili ją ks. proboszcz Jan Nigborowicz 
oraz proboszcz parafii Bóbrka, ks. Sta-
nisław Babiarz. W homilii ksiądz pro-
boszcz odniósł się do historii naszego 
narodu i podkreślił rolę miłości do Oj-
czyzny w życiu człowieka. Uroczystość 
uświetniła obecność pocztów sztanda-
rowych z OSP we Wrocance oraz Szkoły 
Podstawowej im. Stanisławy Grelli we 
Wrocance. Po mszy uczniowie zapre-
zentowali się w patriotycznym przedsta-
wieniu pt. „Gazeciarze II RP”. Następnie 
odbył się przemarsz uczestników pod 
Pomnik Wdzięczności, gdzie nastąpiło 
odsłonięcie pamiątkowego kamienia 
przez wójta Marka Klarę oraz prezes 
Stowarzyszenia – Annę Sieniawską-Ku-
ras. Po symbolicznym przecięciu wstęgi 
ks. proboszcz dokonał poświęcenia po-
mnika. Finałem obchodów było złoże-
nie okolicznościowych wieńców i wiąza-
nek oraz zapalenie zniczy.

www. parafiawrocanka.blogspot.com

Pomnik wdzięczności we Wrocance
Pomnik Wdzięczności we Wrocance, w parku Senior-Wigor, powstał z inicjatywy Stowarzysze-
nia „Nasza Wrocanka”. Członkowie Stowarzyszenia przeprowadzili na ten cel publiczną zbiórkę 
pieniędzy. Inicjatywę wsparła Gmina Miejsce Piastowe. Piękną okazją do odsłonięcia pomnika 
były listopadowe obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. 
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Pierwszolistopadowa kwesta

Podobnie jak na warszawskich Powązkach, 1 listopada, na czterech cmentarzach komunalnych 
gminy Miejsce Piastowe: w Rogach, Targowiskach, Łężanach i Miejscu Piastowym prowadzona 
była zbiórka pieniędzy na ratowanie zabytkowych nagrobków. W tym roku udało się zebrać 11 
304,39 zł, 8 euro i 12 centów oraz 200 forintów. To o kilkadziesiąt złotych więcej niż w ubie-
głym roku.

To już piąta taka akcja przeprowadzona 
na cmentarzach komunalnych w gminie 
Miejsce Piastowe. Po raz pierwszy zaini-
cjowana została przez Stowarzyszenie 
Miłośników Wsi Rogi w 2013 roku na 
rogowskim cmentarzu. W kolejnych już 
latach, wspierana przez Gminę Miejsce 
Piastowe, rozszerzyła się na inne miej-
scowości. 

Teraz przy bramach cmentarnych 
w Rogach, Targowiskach, Łężanach 
i Miejscu Piastowym kwestują nauczy-
ciele, uczniowie, rodzice, radni, sołtysi, 
strażacy, panie z kół gospodyń wiejskich 
i członkowie stowarzyszeń. Z roku na 
rok pieniędzy wrzuconych do puszek 
jest coraz więcej.

Podczas tegorocznej kwesty zebra-
no: 1558,54 zł i 200 forintów w Łęża-
nach, 2160,26 zł w Miejscu Piastowym, 
3703,52 zł i 2 euro w Rogach, 3882,07 
zł, 6 euro i 12 centów w Targowiskach.

– Dobór pomników do odnowienia wy-
nika z wartości artystycznej obiektów i ich 
stanu zachowania – informuje wójt Ma-
rek Klara na swoim profilu na facebooku, 
zaznaczając, że nie tylko odnawiamy 
nagrobki zasłużonych osób, ale także 
zwykłych ludzi.

Przez te kilka lat – dzięki środkom 
zebranym w czasie kwesty, wsparciu 
finansowemu Gminy Miejsce Piastowe 
oraz w niektórych przypadkach środ-
kom finansowym potomków pochowa-
nych osób  – odnowionych zostało 10 
nagrobków, np. ks. Henryka Domino 
w Rogach, właścicieli majątku –  rodzi-
ny Trzecieskich w Miejscu Piastowym, 
nauczyciela Edwarda Wajdy w Targowi-
skach, niespełna rocznego dziecka Bro-
nisława Trześniowskiego w Miejscu Pia-
stowym, kowala Józefa Turka w Miejscu 
Piastowym, rodziny Uliaszów „Od Pisa-
rza” w Rogach, organisty Józefa Rausa 

w Rogach, Kazimierza Poraj-Porawskie-
go w Targowiskach, osoby związanej 
z przemysłem naftowym, czy Katarzy-
ny Skiby w Targowiskach, o której nie-
wiele wiadomo, i której nagrobek posta-
wiono na nowo z fragmentów leżących 
na ziemi i zarastających mchem.

W tym roku konserwacji poddane zo-
stały pomniki nagrobne Filipa Rajchla 
(1843-1902) w Miejscu Piastowym oraz 
Teofila i Rozalii Paszkowskich w Rogach, 
dziedziców dworu w Lubatówce. Dlacze-
go Gmina Miejsce Piastowe odnawia na-
grobek dziedziców z Lubatówki?

– W przypadku cmentarzy parafii wielo-
wioskowych (Rogi, Targowiska) nie rozróż-
niamy, skąd kto pochodził. W Rogach w kwe-
ście chętnie uczestniczą także mieszkańcy 
Lubatówki, którzy odwiedzają groby swoich 
bliskich na rogowskim cmentarzu – wyja-
śnia wójt na swoim profilu na facebooku. 

– A jeśli chodzi o ludzi pochowanych w tej 
kwaterze, są tam np. profesor UJ, założyciel 
wydziału przekształconego potem w Akade-
mię Rolniczą, aresztowany przez Niemców 
w ramach Sonderaktion Krakau, więzień 
obozu koncentracyjnego, albo nauczycielka, 
którą Niemcy za działalność konspiracyjną 
wysłali do obozu koncentracyjnego w Maj-
danku.

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
ofiarodawcom, a także wolontariuszom: 
młodzieży i nauczycielom, strażakom, 
członkom stowarzyszeń, sołtysom 
i radom sołeckim oraz radnym, którzy 
zaangażowali się w zbiórkę pieniędzy 
niezbędnych do podjęcia konserwacji 
pomników.

W zamian za datki ofiarodawcy 
otrzymywali pamiątkowe kartki przed-
stawiające dotychczas odnowione na-
grobki. Prace renowacyjne wykonywał 
zespół Mirosława Babicza.

Tekst i fot. IP

Nagrobek  Filipa Rajchla w Miejscu 
Piastowym

Nagrobek Teofila i  Rozalii Paszkowskich 
w Rogach

A K T U A L N O Ś C I

24 P I A S T U N  N R  5 / 8 4



Jak co roku spotkanie gwarków poprze-
dziła msza św., odprawiona w intencji 
górników przez proboszcza parafii ks. 
dziekana Tadeusza Dudzika. Na zakoń-
czenie liturgii ks. dziekan złożył górni-
kom życzenia z okazji ich święta, polecając 
ich opiece patronki, św. Barbarze. Trady-
cyjne pamiątkowe zdjęcia przed wielkim 
ołtarzem dopełniły kościelną uroczystość. 
Po wyjściu z kościoła, w pośpiechu, bo 
pochmurna pogoda sprawiła, że zaczy-
nało zmierzchać, gwarkowie udali się na 
miejsce kopanki, gdzie przy figurze św. 
Barbary delegacje górników oraz władz 
samorządowych gminy Miejsce Piastowe 
złożyły kwiaty i zapaliły znicze.

Następnie górnicy udali się do domu 
ludowego, gdzie w sali czekały już na 
nich zastawione stoły. Ta część obcho-
dów – dla uczczenia setnej rocznicy od-
zyskania przez Polskę niepodległości – 
rozpoczęła się od odśpiewania hymnu 
państwowego. Później, przy akompania-
mencie akordeonu, gwarkowie odśpie-
wali hymn górniczy. Chóralne: „niech 

żyje nam górniczy stan” z pewnością 
było słychać poza murami budynku.

Gwarkowie serdecznie powitali 
w swoim gronie zaproszonych na uro-
czystość gości, wśród których znaleźli 
się: posłanka na Sejm RP Joanna Fry-
drych, były wójt gminy Miejsce Piasto-
we Marek Klara, przewodniczący Rady 
Gminy Miejsce Piastowe Wiesław Ha-
brat oraz radna Rady Gminy Miejsce 
Piastowe Małgorzata Skwara. Pani po-
seł i przewodniczący Rady Gminy złoży-
li gwarkom z okazji ich święta serdeczne 
życzenia zdrowia, bezpiecznej pracy, za-
dowolenia i satysfakcji z wykonywania 
trudnego i odpowiedzialnego górnicze-
go zawodu oraz wszelkiej pomyślności. 
Górnikom przekazano wównież życze-
nia od nieobecnego na uroczystości soł-
tysa Targowisk, Aleksandra Mercika. 

Z okazji obchodzonego w tym roku 
jubileuszu targowiskich gwarków ich 
genezę i historię w kilku zdaniach przy-
bliżył zebranym Adam Jurczak, który, 
obok śp. Stanisława Jurczaka, był po-

mysłodawcą i przez kilka lat współor-
ganizatorem uroczystości. Później na 
sali królowały już tylko muzyka, śpiew 
i w przerwach, dla zaczerpnięcia odde-
chu, przyjacielskie rozmowy. Taka at-
mosfera towarzyszy niezmiennie, od 
samego początku, targowiskim obcho-
dom Dnia Górnika i niezmiennie przy-
ciąga do udziału w święcie liczne grono 
gwarków, którzy w tym roku stawili 
się w liczbie około pięćdziesięciu. Wie-
lu z nich przybyło spoza Targowisk czy 
Widacza, bo nafciarska brać, pomimo 
pracy w rozproszonych po rozległym te-
renie miejscach, jest bardzo z sobą zżyta 
i do udziału w barbórkowych obchodach 
w zaprzyjaźnionym gronie nie daje się 
prosić. Jak powiedział na zakończenie 
Tomasz Winiarski – ostatnimi laty orga-
nizator barbórkowych spotkań – o fre-
kwencję za rok również jest spokojny. 
Zatem, jak mówi górnicza przyśpiewka: 

„do spotkania w przyszłym roku”. 

Z górniczym pozdrowieniem: Szczęść Boże

gwarek Wiktor Skwara

Fot. Krzysztof Kobiałka

Barbórka naftowców i gazowników
W sobotnie popołudnie i wieczór (8 grudnia) Dom Ludowy w Targowiskach rozbrzmiewał hucz-
nym śpiewem i dobrą zabawą. Piętnasty już raz miały miejsce uroczyste obchody Dnia Górnika.

A K T U A L N O Ś C I
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Druhowie z Targowisk nie kryli radości 
i otwarcie mówili o spełnionych marze-
niach. Użytkowany bowiem do tej pory 
Star 266 w ubiegłym roku uległ poważ-
nej awarii, a jego remont był zupełnie 
nieopłacalny. Strażacy zostali tym sa-
mym bez samochodu. 

Przywitanie pojazdów było niezwy-
kle huczne, bowiem na uroczystości 
stawiły się jednostki OSP z całej gminy 
oraz wielu mieszkańców Targowisk.

Na plac przy remizie wjechały dwa 
samochody pożarnicze – średni Mer-
cedes Atego, który został przekazany 
przez OSP Miejsce Piastowe oraz lekki 
Lublin 3, który dotychczas służył stra-
żakom z Łężan. Kierowcy samochodów 
przyjęli kluczyki oraz życzenia, by po-
jazdy nigdy strażaków nie zawiodły oraz 
by były potrzebne jak najrzadziej. Sym-
bolicznie szampanem pokropił je wójt 
Marek Klara. Kierowcy zaprezentowali 
sprawność wozów bojowych, włączając 
sygnały świetlne i dźwiękowe – zawyła 
syrena z wieży remizy. 

Strażacy z Targowisk 
znowu w grze
W niedzielę, 7 października, w Targowiskach kilkakrotnie zabrzmiały syreny alarmowe samo-
chodów pożarniczych, a ulicami miejscowości przejechał kordon wozów bojowych. Wszystko 
to za sprawą OSP Targowiska, która tego dnia przywitała w swojej jednostce dwa samochody 
pożarnicze – średniego Mercedesa Atego oraz lekkiego Lublina 3.  

Strażakom z Targowisk gratulowali: 
poseł na Sejm RP Joanna Frydrych, pre-
zes ZOSP w Krośnie Jan Kilar, przewod-
niczący Rady Gminy Miejsce Piastowe 
Wiktor Skwara.

Podczas przemówień nie zabrakło 
słów uznania dla władz samorządo-
wych: – Cieszę się, że w przeciągu ostatnich 
kilku lat na terenie gminy Miejsce Piastowe 
przybyło tyle samochodów – powiedział 
brygadier Zbigniew Nowak z KM PSP 
w Krośnie. – W 2015 roku zakupiono lek-
ki samochód ratowniczy dla OSP Niżna 
Łąka, w 2017 roku lekki samochód ratow-
niczo-gaśniczy dla OSP Łężany, a w roku 
bieżącym – średni samochód ratowniczo-
gaśniczy dla OSP Miejsce Piastowe. Dzisiaj 
natomiast następuje przekazanie samocho-
dówMercedes i Lublin dla OSP Targowiska. 

Jak zapowiedział wójt Marek Klara, 
na tym nie koniec inwestycji w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej. W planie 
jest doposażenie dwóch jednostek z te-
renu gminy Miejsce Piastowe, tj. OSP 

Widacz oraz OSP Głowienka, które 
obecnie dysponują starszymi pojazdami 
marki Star. Natomiast w Targowiskach 
zmodernizowany zostanie budynek re-
mizy OSP, by możliwe było garażowanie 
obydwu pozyskanych pojazdów. W naj-
bliższym czasie zostanie także złożo-
ny wniosek o wpis OSP Targowiska do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśni-
czego. Przedstawiciel Starostwa Powia-
towego w Krośnie Aleksander Mercik 
zapowiedział, że w przyszłym roku plac 
przy remizie w Targowiskach zostanie 
odpowiednio zagospodarowany, by stać 
się wizytówką miejscowości i miejscem 
spotkań strażaków.

Na zakończenie oficjalnej części 
uroczystości samochody pożarnicze 
utworzyły kolumnę i objechały dooko-
ła miejscowość. Kolumnę otwierał Mer-
cedes Atego, po nim jechały wozy z jed-
nostek OSP z gminy, a konwój zamykał 
Lublin 3. 

Tekst i fot. Szymon Michna
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Punktualnie o godz. 11:11 wszyscy 
uczniowie odśpiewali hymn państwowy, 
a w samo południe przedstawiciele Samo-
rządu Uczniowskiego z opiekunem Mario-
lą Tys i dyrektorem szkoły Krzysztofem 
Romanem przeszli pod pomnik ofiar I i II 
wojny światowej w centrum Głowienki 
oraz ofiar I wojny światowej przy moście, 
gdzie złożyli wieńce z biało-czerwonych 
kwiatów i zapalili znicze, oddając hołd po-
ległym w walce za Ojczyznę. Główna część 
obchodów rozpoczęła się zaś o godz. 17:00 
wieczornicą patriotyczną.

Uroczystość była wyjątkowa, nie tylko 
ze względu na okrągłą rocznicę, ale tak-
że wspaniały, profesjonalny i nowatorski 
program słowno-muzyczny, w całości 
opracowany i przygotowany przez Mariolę 
Tys. Wokalnie uczniów przygotował Woj-
ciech Rygiel, a piękną scenografię wykona-
ły Mariola Tys i Mariola Pęcherek.

Wieczornicę rozpoczęło wprowadze-
nie pocztu sztandarowego i odśpiewanie 
hymnu. Następnie głos zabrał dyrektor 
szkoły Krzysztof Roman, który przywi-
tał zaproszonych gości, m.in. panią soł-
tys, radnych gminy Miejsce Piastowe, 
emerytowanych pracowników, nauczy-
cieli, uczniów i mieszkańców Głowienki, 
po czym przedstawił fakty historyczne, 
które przyczyniły się do wyzwolenia na-
szego kraju. Dyrektor poinformował też 
o efektach realizacji projektu Minister-
stwa Edukacji Narodowej. Były to mię-

dzy innymi: wycieczka do Przemyśla 
i Krosna ze złożeniem wieńców pod po-
mnikami bohaterów poległych za naszą 
Ojczyznę, Gminny Turniej Piłki Ręcznej 
Chłopców „Szczypiorniak” i Gminny 
Konkurs Matematyczny „100 zadań na 
100-lecie Niepodległości”. W ramach pro-
jektu odbyły się także różne konkursy 
szkolne: plastyczny, polonistyczny i mul-
timedialny. W kąciku Benedykta Wierda-
ka została odsłonięta pamiątkowa tabli-
ca poświęcona 100. rocznicy odzyskania 
niepodległości, a na placu przed szkołą 
posadzono dąb niepodległości. 

W dalszej części uroczystości odbył się 
program artystyczny. Uczniowie z klas 
V-VIII za pomocą słów, gestów, ruchu sce-
nicznego i pieśni patriotycznych przedsta-
wili dramat naszego narodu, który przez 
123 lata walczył o byt i bronił tożsamości 
narodowej. Widzowie obejrzeli m.in. pro-
fesjonalnie wyreżyserowaną, wzbogaconą 
efektownym oświetleniem i rekwizytami, 
scenę rozbioru Polski oraz sceny z tułacze-
go życia polskich emigrantów, aż po dzień 
11 listopada 1918 r., kiedy to odzyskali-
śmy niepodległość. Występ dostarczył 
publiczności wielu wrażeń i emocji. Był 
tak wzruszający, że w oku niejednej osoby 
pojawiła się łza.

Zgromadzeni, owacją na stojąco, po-
dziękowali wykonawcom i autorce tego 
niezwykłego przedstawienia. Uczynił to 
również dyrektor szkoły, który nie kry-

jąc wzruszenia, podkreślił swą dumę 
z uczniów i wyraził wdzięczność Marioli 
Tys oraz  Wojciechowi Ryglowi za trud 
włożony w przygotowanie widowiska.

Następnie dyrektor podsumował 
konkursy zorganizowane w ramach pro-
jektu „Niepodległa” oraz wręczył zwy-
cięzcom dyplomy i nagrody. Ostatnim 
punktem obchodów było wspólne śpie-
wanie pieśni patriotycznych. 

Marzena Zajdel, fot. Tomasz Pojnar

Zwycięzcy konkursów szkolnych 

Konkurs plastyczny„Polska – moja 
Ojczyzna” 
1. miejsce (ex aequo): Julia Niepokój 
i Kacper Kwaka (kl. I)
2. miejsce (ex aequo): Milena Szydło i To-
masz Wilisowski (kl. I)
3. miejsce (ex aequo): Anna Świątek 
(kl. I) i Kornelia Koczarga (kl. II)

Konkurs „Najpiękniejszy wiersz o Oj-
czyźnie”
1. miejsce - Kamil Gorczyca (kl. VI)
2. miejsce  - Amelia Biały (kl. VII)
3. miejsce - Bartłomiej Niepokój (kl. IV b)

Konkurs „Najładniejsza prezentacja 
multimedialna z okazji 100-lecia od-
zyskania niepodległości” 
1. miejsce - Dawid Delimata (kl. VII)
2. miejsce - Kamil Gorczyca (kl. VI)

9 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Benedykta Wierdaka w Głowience uroczyście 
obchodzono 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Patriotyczne świętowanie w Głowience
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Pasje naszych 
absolwentów
W Szkole Podstawowej w Rogach w po-
przednim roku szkolnym rozpoczęliśmy 
realizację projektu edukacyjnego „Pasje 
naszych absolwentów” adresowanego 
do dzieci przedszkolnych i klas młod-
szych. W tym roku szkolnym, we wrze-
śniu, w ramach tego projektu zorgani-
zowaliśmy spotkanie z Janiną Gołąbek 

– pasjonatką kultury regionalnej. 
Pani  Janina  zaprosiła nas do Za-

grody Etnograficznej w Rogach, miej-
sca, gdzie dzięki takim pasjonatom jak 
ona udało się zgromadzić unikatowe 
przedmioty. Dzieci poznały bogaty zbiór 
przedmiotów używanych w dawnych 
czasach w gospodarstwach wiejskich, 
szczególnie zainteresował je stojący 
nieopodal zagrody drewniany wiatrak. 
Zwieńczeniem naszego spotkania były 
prace „Wiatraki, jakie znamy”, które wy-
konali nasi młodzi konstruktorzy.

Wszystkie prace znalazły się na wy-
stawie i można je podziwiać w Zagrodzie 
Etnograficznej. Najciekawsze otrzyma-
ły wyróżnienia i nagrody ufundowane 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Miej-
scu Piastowym. 

A oto laureaci konkursu 
„Wiatraki, jakie znamy”:
1. miejsce: Damian Dyczko, Martyna 
Skotnicka,
2. miejsce: Milena Uliasz, Kamil Uliasz, 
Oliwia Frydrych, 
3. miejsce: Lena Zygmunt, Szymon Bo-
zentka, Wiktoria Miśko i Wiktoria Uliasz.

Maria Ganczarska

Z Widacza wysłano pocztówki 
powstańcom warszawskim
Dzieci z filialnej Szkoły Podstawowej 
w Widaczu wysłały uczestnikom Po-
wstania Warszawskiego kartki z podzię-
kowaniami i życzeniami.

Dziękuję, że dzięki Panu żyję w wolnej 
Polsce! Życzę, aby wszyscy pamiętali o Pana 
niezłomnej postawie. To tylko niektóre 
z ciepłych słów, które zostały wysła-
ne z Widacza uczestnikom Powstania 
Warszawskiego w ramach pięknej akcji 
BohaterON.

Projekt BohaterON – włącz historię to 
ogólnopolska kampania o tematyce hi-
storycznej, mająca na celu upamiętnienie 
i uhonorowanie uczestników Powstania 

Warszawskiego poprzez wysłanie im kar-
tek i listów. Powstańcy zasłużyli na naszą 
wdzięczność, pamięć i szacunek, a akcja 
BohaterON pozwala każdemu na wyra-
żenie tego w symboliczny sposób. Nie 
zabrakło więc podziękowań za odwagę 
i poświęcenie w walce o wolność. Były ży-
czenia zdrowia i gorące zapewnienia, że 
młodzi ludzie doceniają trud walczących 
i ich oddanie wielkiej sprawie. Mamy na-
dzieję, że dzięki zaangażowaniu uczniów 
sprawimy radość bohaterom, których po-
stawa jest dla nas wspaniałym wzorem 
patriotyzmu, poświęcenia i niezłomności.

Tekst i fot. Magdalena Wilusz 
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W ramach obchodów 100-lecia odzyska-
nia przez Polskę niepodległości w Szkole 
Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego 
w Rogach realizowany był projekt edu-
kacyjny pod nazwą  „Świętujemy Nie-
podległą”. Został objęty honorowym pa-
tronatem Instytutu Pamięci Narodowej 
i Muzeum Niepodległości w Warszawie. 
Jego głównym celem było propagowanie 
wartości patriotycznych i kształtowanie 
postaw obywatelskich.

Realizując projekt, który trwał od 
stycznia do listopada 2018 r., społecz-
ność szkolna brała udział w ciekawych 
przedsięwzięciach, m.in. konkursach hi-
storycznych i wyjazdach tematycznych. 
Najwięcej działań prowadzonych było 
w ramach Tygodnia Niepodległości, od 
5  do 11 listopada 2018r. 

W poniedziałek przedszkolaki zorga-
nizowały kącik patriotyczny „Piękna na-
sza Polska cała”, a klasy I – III uroczyście 
przemaszerowały na cmentarz pod obe-
lisk upamiętniający poległych w I wojnie 

Tydzień Niepodległości w szkole w Rogach
światowej. Złożyły tam kwiaty i zapaliły 
znicze. W tym czasie uczniowie z klas 
IV – VIII, pod czujnym okiem Samorzą-
du Uczniowskiego, malowali pierniczki 
w barwach narodowych, które w niedzie-
lę otrzymali uczestnicy gminnej uroczy-
stości niepodległościowej.

Wtorek w przedszkolu minął pod zna-
kiem farby i pędzla – przedszkolaki wzię-
ły udział w konkursie pt. „Moja ojczyzna”. 
Równolegle młodsi uczniowie uczestni-
czyli w pamiątkowej sesji fotograficznej 
pod nazwą „100 lat Niepodległej”, na-
tomiast starsi zmagali się z dyktandem 
o tematyce niepodległościowej. 

W środę młodsze grupy przedszkol-
ne uczestniczyły w turnieju wiedzy 
patriotycznej „Kocham Cię, Polsko!”, 
natomiast zerówki gościły kolegów i ko-
leżanki z oddziałów zerowych z terenu 
gminy. Podczas spotkania integracyj-
nego „Mali Patrioci – Wiwat Niepod-
legła!” uczestnicy w losowo dobranych 
drużynach rywalizowali w  konkuren-

cjach typu team building, rozwiązywali 
zagadki, układali mega puzzle oraz grali 
w kółko i krzyżyk z wykorzystaniem pol-
skich monet. Na koniec układali memo-
ry ze strojami ludowymi, rozpoznawali 
podobizny znanych polskich postaci 
oraz zmagali się w konkurencji spraw-
nościowej. Wszystkie zadania doskonale 
wpisały się w obchody, a zerówkowicze 
pokazali, że są małymi patriotami, po-
nieważ wykazali się ogromną wiedzą na 
temat naszego kraju. Również w środę, 
z samego rana, klasy I-III wzięły udział 
w biało-czerwonym Biegu Niepodległo-
ści, a klasy IV-VIII uczestniczyły w żywej 
lekcji historii i prelekcji militarnej, przy-
gotowanej i zaprezentowanej przez grupę 
artystyczną POH (Pasjonaci Ożywionej 
Historii) z Rzeszowa.

Czwartek obfitował w wydarzenia 
o znaczeniu historycznym dla naszej 
szkoły, bowiem tego dnia przedszkola-
ki na terenie Zielonej Klasy zasadziły 

„Drzewko pamięci”, a uczniowie klas I-III 
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zakopali tam kapsułę czasu, w której 
znalazły się podpisy uczniów z wszyst-
kich klas, pamiątkowe zdjęcie oraz ka-
lendarz szkolny. Reprezentacja uczniów 
z klas IV – VIII wzięła udział w Gmin-
nym Halowym Turnieju Piłki Nożnej 
z okazji Święta Niepodległości o Puchar 
Dyrektora GOK.

W piątek, od rana, z każdej sali sły-
chać było dźwięki ćwiczonego hymnu. 
Dokładnie o godzinie 11.11 przedszkola-
ki, uczniowie i nauczyciele włączyli się do 
ogólnopolskiej akcji „Rekord dla Niepod-
ległej”. Wspólnie, z ogromnym zaangażo-
waniem, z zachowaniem właściwej posta-
wy, został odśpiewany hymn narodowy. 
Była to niezwykle wzruszająca chwila. Po 
hymnie dyrektor Małgorzata Borowska 
wręczyła nagrody w konkursach zorga-
nizowanych w Tygodniu Niepodległości. 

Mimo że zakończył się tydzień nauki, 
to nie zakończyły się patriotyczne dzia-
łania. W sobotę, 10 listopada, już po raz 
siódmy odbył się pieszy rajd do Lasu Gra-

bińskiego. W tym roku – jak na wyjątko-
wą okazję przystało – w rajdzie uczestni-
czyła rekordowa liczba osób, było aż 203 
uczestników! Tradycyjnie, jak co roku, 
pogoda dopisała, wędrówka minęła szyb-
ko, kiełbaska pod Zagrodą Etnograficz-
ną smakowała jak nigdy, a pieśni patrio-
tyczne, śpiewane przy akompaniamencie 
akordeonu, rozlegały się po okolicy.

Niedziela, 11 listopada 2018 roku, 
zwieńczyła tygodniowe działania zwią-
zane z obchodami setnej rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości. Na-
sza szkolna społeczność uczestniczyła 
w gminnych obchodach Narodowego 
Święta Niepodległości. Uroczystości 
rozpoczęły się mszą świętą, a po niej na-
stąpiło poświęcenie i odsłonięcie pamiąt-
kowych tablic z nazwiskami walczących 
o wolność naszej polskiej ziemi podczas 
I i II wojny światowej oraz wojny polsko
-bolszewickiej. Następnie zebrani prze-
szli do domu ludowego, gdzie odbyła się 
akademia przygotowana przez uczniów 

i nauczycieli naszej szkoły. Urozmaice-
niem uroczystości było wspólne śpie-
wanie pieśni patriotycznych. Obchody 
uświetniły występy Orkiestry Dętej 
Miejsca Piastowego, Małych Rogowiców 
oraz chóru z Drohobycza na Ukrainie. Na 
zakończenie uczniowie rozdali zgroma-
dzonym smaczne pierniczki, własnoręcz-
nie lukrowane w barwy narodowe.

Biało-czerwony Tydzień Niepodległo-
ści obfitował w różne wydarzenia, ponie-
waż okazja była wyjątkowa. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim, którzy zaangażo-
wali się w działania związane z obchoda-
mi: nauczycielom, uczniom, przedszkola-
kom oraz rodzicom.

Dzięki zaangażowaniu wielu osób, tę 
niezwykłą rocznicę mogliśmy przeżyć 
pełniej i głębiej. 

Tekst i fot. Urszula Stanisz
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Realizacja projektu NBP My Polacy – 
niepodlegli, przedsiębiorczy w Szkole 
Podstawowej im. Stanisławy Grelli we 
Wrocance przebiegała w kilku etapach. 
Część środków pieniężnych, otrzyma-
nych z grantu, przeznaczono na zakup 
kostiumów, bezprzewodowych mikro-
fonów nagłownych, gier planszowych, 
materiałów plastycznych oraz nagród 
dla uczniów. Znaczną kwotę wykorzy-
stano na wycieczki, wstępy do muzeów 
i lekcje muzealne. 

Przedstawienie w szkole
„Gazeciarze II Rzeczypospolitej” – taki 
tytuł nosiło przedstawienie zaprezen-
towane przez uczniów klasy VII i IV 
na okoliczność setnej rocznicy odzy-
skania niepodległości przez Polskę, 
zrealizowane w ramach projektu NBP 
My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy, 
pod kierunkiem nauczycielki języka 
polskiego. 

Uczniowie wcielili się w rolę gaze-
ciarzy – kilkunastoletnich chłopców, 
którzy w pierwszych dniach wolności 

Gazeciarze II RP we Wrocance
informowali o najważniejszych dla 
Polaków sprawach, dotyczących roz-
woju gospodarczego, ekonomicznego 
i przemian politycznych w odrodzo-
nym państwie polskim. W spektaklu 
nie brakło ważnych dla polityki i go-
spodarki osób – marszałka Józefa Pił-
sudskiego, Władysława Grabskiego 
oraz Edmunda Kwiatkowskiego. Wal-
ka z hiperinflacją, scalenie gospodar-
cze i polityczne Polski były w rękach 
ludzi, którym na sercu leżało dobro II 
Rzeczypospolitej. W inscenizacji po-
jawili się także żołnierze z I Kadrowej, 
którzy zaśpiewali ważną w tamtych 
czasach pieśń legionową. Realia Pol-
ski porozbiorowej przybliżyła odpo-
wiednia dekoracja i kostiumy z epoki. 
Przedstawienie zakończyło się roz-
rzuceniem pierwszych złotówek – na 
cześć przeprowadzonej przez Grab-
skiego reformy finansowej. 

W obecności pocztu sztandarowego 
odśpiewano cztery zwrotki hymnu Pol-
ski. Uroczystość zakończyła się złoże-
niem kwiatów przez Radę Samorządu 

Uczniowskiego pod tablicą upamięt-
niającą legionistę, rodaka, Jana Droz-
da-Gierymskiego. Patriotyczny nastrój 
podkreślały galowe stroje wszystkich 
uczniów, kotyliony w barwach naro-
dowych i powiewająca biało-czerwona 
flaga. 

Widowisko to uczniowie zaprezen-
towali również po mszy świętej, pod-
czas uroczystego odsłonięcia Pomnika 
Wdzięczności we Wrocance. 

W redakcji „Nowin” w Rzeszowie
Kontynuacją realizacji projektu My Po-
lacy – niepodlegli, przedsiębiorczy był wy-
jazd uczniów z klas IV – VIII do Rzeszo-
wa. Spotkali się z pracującą w redakcji 

„Nowin” Urszulą Sobol, która przekazała 
im istotne wiadomości dotyczące pracy 
dziennikarza, wprowadziła w termino-
logię dziennikarską, zaprezentowała 
program komputerowy do składu cza-
sopisma oraz oprowadziła grupę po 
redakcji. Uczniowie dowiedzieli się, że 
praca dziennikarza nie jest łatwa, ponie-
waż wymaga cierpliwości, poszukiwania 
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tematów i dokładności w ich opracowy-
waniu. 

Uczniowie udali się także do Mu-
zeum Okręgowego, gdzie starsi wzięli 
udział w prelekcji na temat „Z dziejów 
polskiej złotówki”, a młodsi w lekcji mu-
zealnej pt. „Polsko-węgierska współpra-
ca w banknotach zapisana”. Obie lekcje 
wprowadzały w świat pieniądza, jego 
historii oraz roli na przestrzeni wieków. 
Uczniowie wzięli także udział w grze 
planszowej „Poselstwo – średniowiecze”, 
która uczyła właściwego gospodarowa-
nia środkami pieniężnymi. Obie grupy 
otrzymały foldery „Dwie inflacje. Dwie 
reformy”,  przewodniki o historii bank-
notów oraz małe gry planszowe. Obie 
lekcje powiązane były z inscenizacją 
z okazji setnej rocznicy odzyskania nie-
podległości „Gazeciarze II RP”. 

Wycieczkę zakończyło zwiedzanie 
podziemi Rzeszowa, gdzie przewodnik 
opowiadał o pracy rzeszowskich kup-
ców, którzy już od XVI wieku gromadzili 
swoje towary w piwnicach.

W Muzeum Pól Bitewnych w Krośnie
Kolejnym etapem realizacji projek-

tu NBP była wycieczka. 21 listopada 
uczniowie klas IV, VI i VII pojechali do 
Prywatnego Muzeum Podkarpackich 
Pól Bitewnych w Krośnie. Aktualnie mu-
zeum posiada blisko 2 tysiące ekspona-
tów, które są depozytami ich właścicieli 

– organizatorów muzeum. Zbiory pre-
zentowane są w formie ekspozycji sta-
łej w budynku mieszczącym muzeum, 
wystawie półplenerowej na terenie po-
sesji oraz w graniczącym z nim schro-
nie przeciwlotniczym z czasów II wojny 
światowej, należącym wówczas do rozle-
głej infrastruktury krośnieńskiego lot-
niska. Ekspozycje stałe to m.in.: „Kar-
paty 1914 – 1915”, „Szkoła Podoficerów 
Lotnictwa dla Małoletnich w Krośnie 
1938 – 1939”, „Wrzesień 1939”, „Kon-
spiracja niepodległościowa”, „Dukla 
1944”, „Podkarpacie 1945”, „Narzędzia 
wojen”, „Lotnictwo II wojny światowej 
w strefie Krosna”, „Łopatki saperskie 
na przestrzeni wieków”, „Tyle pozosta-
ło”. W muzeum można także zobaczyć 
oryginalną tablicę znad bramy głównej 
obozu pracy przymusowej w Szebniach 
i dowiedzieć się o okrucieństwie, jakiego 
doświadczyli jego więźniowie. Ucznio-
wie wysłuchali ciekawej lekcji muzeal-
nej i z zainteresowaniem obejrzeli boga-

te zbiory muzeum. Wycieczkę zakończył 
poczęstunek w McDonaldzie. 

Szkolny turniej gier planszowych 
Na zakończenie projektu My Polacy – nie-
podlegli, przedsiębiorczy uczniowie wzięli 
udział w szkolnym turnieju gier planszo-
wych. Uczniowie klas IV, V i VI, w czte-
rech grupach, sprawdzali swoje umie-
jętności ekonomiczne w grach: „Pestka, 
drops, cukierek”, „Santiago de Cuba” 
i „Na sprzedaż”. Zadanie nie było łatwe, 
ponieważ lider grupy miał zapoznać się 
z instrukcją, a następnie pokierować 
uczestnikami w grze (przy okazji spraw-
dzono, jak wszyscy radzą sobie w czyta-
niu ze zrozumieniem w praktyce). 

Z kolei uczniowie klas starszych 
wzięli udział w grze „Chłopska Szkoła 

Biznesu”, która polega na organizowa-
niu procesu produkcji, wymianie towa-
rów oraz organizowaniu wypraw han-
dlowych. Gra nawiązuje do działalności 
produkcyjnej i handlowej rzemieślni-
ków z tkackiego ośrodka andrychow-
skiego w XVIII wieku i kształci przed-
siębiorczość. Zwycięzcy obu turniejów 
z klas IV – VI oraz VII – VIII otrzymali 
upominki.

Turniej był podsumowaniem projek-
tu My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy, 
który stworzył okazję, aby uczniowie 
z klas IV – VIII realizowali swoje pa-
sje, miło spędzali wolny czas, a przede 
wszystkim wzbogacali swoją wiedzę na 
temat Niepodległej. 

Tekst i fot. M. Baran
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W ogólnopolskim konkursie plastycz-
nym „Gang Słodziaków”, którego orga-
nizatorem była sieć sklepów Biedronka, 
wyróżnienie przypadło uczniom klasy 
drugiej ze Szkoły Podstawowej im. Sta-
nisławy Grelli we Wrocance.

W konkursie wzięło udział około 5 ty-
sięcy uczniów z całej Polski. Koordynato-
rem ogólnopolskiej akcji, której celem było 
propagowanie czytelnictwa wśród dzieci, 

Wyróżnienie za komiks dla uczniów z Wrocanki

była polonistka Małgorzata Baran, któ-
ra zachęciła wychowawców klas 1 – 3 do 
udziału w konkursie. Każda klasa miała 
za zadanie przedstawić dalsze przygody 
Gangu Słodziaków według kryteriów: kla-
sa 1. – rysunek, klasa 2. – komiks, klasa 
3. – opowiadanie z elementami rysunku.

Drugoklasiści, pod nadzorem wycho-
wawczyni oraz z pomocą bibliotekarki 
Katarzyny Stec, przystąpili do pracy. Za-

danie nie było łatwe do wykonania, ale za-
planowane czynności organizacyjne oraz 
kreatywność uczniów przyniosły niespo-
dziewany sukces. Należy podkreślić, że 
wykonanie komiksu zajęło uczniom wie-
le godzin pracy, jednak przebiegało ono 
w miłej i ciepłej atmosferze. Drugoklasi-
ści z uśmiechem na twarzy odebrali swo-
je nagrody – miękkie poduszeczki z serii 
Gang Słodziaków, które wręczone zostały 
podczas szkolnego apelu. 

Udział w różnego rodzaju akcjach, 
kampaniach czy konkursach jest dla na-
szych uczniów nowym doświadczeniem, 
odkrywaniem swoich pasji oraz okazją do 
poznawania świata. Przystępując do nich, 
wykazują się ogromnym zaangażowa-
niem. Droga do sukcesu jest lekcją współ-
pracy, zaufania, lojalności oraz kompromi-
sów i takie właśnie cele zostały osiągnięte 
przez uczniów naszej szkoły. Sama nagro-
da może nie jest tak wartościowa, lecz naj-
ważniejsze są wiedza i umiejętności pozy-
skane w dążeniu do sukcesu.

Serdecznie gratulujemy uczniom, na-
uczycielom i wychowawcom.

Ewelina Głód, wychowawczyni II klasy 
fot. Barbara Lenik

Mistrz ortografii z Wrocanki

29 października w Domu Ludowym im. 
Józefa Piłsudskiego we Wrocance odby-
ło się I Miejsteckie Dyktando Niepod-
ległościowe. Organizatorem dyktanda 

w dyktandzie. O godzinie 15:00 do stoli-
ków zasiadło 11 odważnych mieszkańców 
naszej gminy, którzy zmierzyli się z tek-
stem pt. „Złotówka Grabskiego”. Uczest-
nicy stwierdzili, że treść dyktanda nie 
była bardzo trudna, choć niektóre wyra-
zy sprawiały kłopot, a nawet wywiązała 
się dyskusja na temat pisowni  wątpliwych 
związków wyrazowych, np. „wte i wewte”, 
czy „w te i wewte”? A może jeszcze inaczej? 
To dobrze, że uczestnicy dyktanda „drąży-
li” zasady pisowni i można stwierdzić, że 
dyskusja jest nadal otwarta.

Mistrzem ortografii został Paweł Go-
ściński z Wrocanki, który uzyskał naj-
lepszy wynik. Tytuł wicemistrza zdobył 
Marek Klara. Komisja, w składzie dwóch 
polonistek, stwierdziła, że poziom pi-
szących był bardzo wysoki. Zwycięzcy 
turnieju otrzymali nagrody książkowe 
i dyplomy, a pozostali uczestnicy dyplo-
my uczestnictwa. Kolejne dyktando już 
za rok i miejmy nadzieję, że odważnych 
będzie więcej.

Małgorzata Baran, fot. Szymon Michna 

była Szkoła Podstawowa im. Stanisławy 
Grelli we Wrocance.

Patronat honorowy wydarzenia spra-
wował wójt Gminy Miejsce Piastowe 
Marek Klara, który wziął również udział 
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Niepodległość na obrazku

W konkursie wzięły udział wszystkie 
placówki edukacyjne z gminy Miejsce 
Piastowe – zgromadzono 36 prac dzie-
ci przedszkolnych i uczniów klas I – III. 
Prace oceniało jury w składzie: dyrektor 
Daniela Kokoszka, Maria Lenik – na-
uczycielka plastyki, Sylwia Sieniawska 

– nauczycielka historii oraz organizator-
ki – Magdalena Krzysztyniak i Katarzy-
na Maciejewska. Po zapoznaniu się ze 
wszystkimi pracami plastycznymi jury 
nagrodziło 12 prac, przyznając, że ich 
wybór był naprawdę trudny, ponieważ 
wszystkie były wspaniałe! 

Podczas rozstrzygnięcia konkursu 
plastycznego zaprezentowana została 
również krótka część artystyczna, wy-
konana przez dzieci z oddziałów przed-
szkolnych i uczniów klas I – III Szkoły 
Podstawowej w Zalesiu. Celem tego 
przedstawienia było uczczenie obcho-
dów setnej rocznicy odzyskania nie-
podległości, przypomnienie ważnych 
dla Polski dat i wydarzeń historycznych 

oraz symboli narodowych. Dzieci mogły 
pokazać swoje zdolności aktorskie, wo-
kalne i taneczne przed zgromadzonymi 
gośćmi, laureatami konkursu oraz ich 
opiekunami z całej gminy Miejsce Pia-
stowe.

Następnie wicedyrektor Katarzyna 
Omachel wręczyła uczestnikom kon-
kursu nagrody i upominki. 

Dziękujemy wszystkim, którzy pod-
jęli wyzwanie, i spróbowali swoich sił 
w konkursie. Cieszymy się, że uczestni-
cy przybyli tak licznie.

Szczególne podziękowanie kierujemy 
do sponsorów konkursu: Gminnej Komi-
sji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych w Miejscu Piastowym, Rady Rodzi-
ców Szkoły Podstawowej w Zalesiu, Glass 
Studio – Macieja i Doroty Habrat, piekar-
ni Jana Wilusza z Iskrzyni, Krzysztofa 
Krukara i jego firmy Rzeźba w Drewnie, 
oraz Mechaniki Pojazdowej w Łężanach 
Auto-Martin. Dzięki wsparciu wymie-
nionych osób i firm udało się zorganizo-

Zwycięzcy konkursu plastycznego
Kategoria dzieci przedszkolne: 
1. miejsce –  Maksymilian Dylewski (Łężany)
2. miejsce –  Amelia Jurczak (Targowiska)
3. miejsce –  Alicja Parylak (Miejsce Piastowe)
Wyróżnienie:  Aleksandra Lenik (Rogi)
Nagroda jury:  Bartosz Szczypiński (Zalesie)

Kategoria klasy I – III: 
1. miejsce –  Mateusz Kolanko (Miejsce Piastowe)
2. miejsce – Izabela Bednarz (Łężany)
3. miejsce –  Wiktoria Omachel (Zalesie)
Wyróżnienie: Milena Pietruszka (Rogi)
Nagroda jury: Anna Przybyła (Głowienka), 
Zuzanna Głód i Natalia Guzik (Wrocanka)

wać to wielkie wydarzenie i przygotować 
ciekawe nagrody i upominki dla małych 
artystów. Serdecznie dziękujemy.

Magdalena Krzysztyniak, 
Katarzyna Maciejewska

8 listopada br. w sali Domu Ludowego w Zalesiu odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie gminne-
go konkursu plastycznego „Niepodległość na obrazku – prace dzieci na 100-lecie odzyskania 
niepodległości”.
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Z Pauliną i Józefem Zakrzewskimi roz-
mawiała Janina Gołąbek. 

JANINA GOŁĄBEK: Jak się pozna-
liście?

JÓZEF ZAKRZEWSKI: Znaliśmy się 
od dzieciństwa, bo mieszkaliśmy prze-
cież w jednej wsi, ale tak na kawalerkę 
zacząłem do niej chodzić dopiero po 
wojsku. Pobraliśmy się jesienią 1958 r. 
i pamiętam, że w tym dniu bardzo pa-
dał deszcz. 
PAULINA ZAKRZEWSKA: Ślub nam 
dawał ks. Domino i po kościele na we-
sele przyszedł. Wesele było w moim ro-
dzinnym domu i w domu u Bykowskich, 
po sąsiedzku, bo tak się wtedy wesela 
urządzało. Rozłożono w izbach stoły, 
przykryto obrusami, przygotowano 
ławy i była gościna jak trzeba. Między 
budynkami, w których biesiadowali  we-
selnicy, były położone deski, żeby nie 
chodzić po błocie. Zaproszeni goście we-
selili się, częstowali jadłem i napitkiem 
w domach, a wieczorem wszyscy szli do 
baraku na zabawę. 

To były trudne, powojenne czasy.
PZ: Tak, bardzo trudne, ale jesienią, 

po zbiorach, było z czego zrobić wesele, 
a i ludzie nanieśli jaj, masła i czego tam 
potrzeba było. Wtedy był już u nas we 
wsi prąd. Kucharką na weselu była Ton-
ka Wdowiarzowa. To była bardzo dobra 
kucharka. Wszyscy ją chwalili, na wese-
la zamawiali i brali do obsługi. Umia-
ła upiec bardzo dobre kołacze weselne, 
które były potem dzielone i po pajdzie 

Diamentowe gody 
60 lat razem

Paulina i Józef Zakrzewscy z Rogów w tym roku, 19 października, obchodzili 60-lecie małżeń-
stwa. W czasie odprawianej w ich intencji mszy św. wspólnie z rodziną i najbliższymi przyja-
ciółmi dziękowali Bogu za razem przeżyte lata. Później świętowali w kameralnym gronie, na 
zorganizowanej przez dzieci, wspaniałej i wzruszającej uroczystości, dzieląc się ze wszystkimi 
swoją miłością, radością i wspomnieniami.  
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rozdawane ludziom, jak szli po wese-
lu do domu. Piekła też ciastka kruche 
i placki. Było wszystko jak należy: na 
obiad – rosół z makaronem, na drugie 
danie – ziemniaki z kapustą i sznyclem.

Czy pan Józef długo chodził na ka-
walerkę?

PZ: Chodził, a jakże. On był kawaler 
jak się patrzy: wystrojony – buty mo-
kasyny, gabardynowy płaszcz, ubranie, 
czyli garnitur  – tak się kiedyś na garni-
tur mówiło. Każdy kawaler musiał mieć 
ubranie. Nie chodził do mnie długo, 
tylko rok. Po wojnie nie było czasu na 
długie kawalerowanie – trzeba się było 
razem wiązać, żeby się czegoś swojego 
w życiu dorobić.

 JZ: Jak zacząłem chodzić na ka-
walerkę, to już byłem po wojsku, które 
odsłużyłem w Szczecinie, w zmotory-
zowanym oddziale piechoty. Na komi-
sję wojskową stawałem w Gdańsku, bo 
myślałem, że mnie dadzą bliżej domu.

Jak to w Gdańsku? Skąd się pan 
tam wziął?

JZ: Po skończeniu Szkoły Zawodo-
wej w Miejscu Piastowym zgłosiłem się 
do hufca Służba Polsce i w wieku 17 lat 
wyjechałem do Gdańska, gdzie rok pra-
cowałem w Stoczni Gdańskiej. Stamtąd 
wzięli mnie do wojska, a po odsłużeniu 
dwóch lat wróciłem z kolegą, pamiętam, 
Zbyszek mu było na imię, do Gdańska. 
On mieszkał niedaleko dworca kolejo-
wego. Przespałem u niego w mieszka-
niu jedną noc i postanowiłem wrócić do 
rodzinnej wsi, do Rogów. Jakoś tak tę-
skno mi było za swoimi, ciągnęło mnie 
w rodzinne strony, więc po wojsku po-
wróciłem do domu. Miałem wtedy 20 lat 
i od razu poszedłem do pracy, do KWR 
w Krośnie, późniejszego Zakładu Urzą-
dzeń Naftowych, gdzie pracowałem do 
emerytury. 

PZ: Ja pracowałam przed ślubem 
w Lniance w Krośnie. Wcześniej chodzi-
łam do szkoły w Rogach. W pierwszej kla-
sie znalazłam sobie przyjaciółkę, Zofię 
Uliasz, teraz Ekert, która mieszkała po 
drugiej stronie rzeki Lubatówki. Prawie 
się nie rozstawałyśmy. Chodziłyśmy do 
szkoły na drugą zmianę, popołudniową, 
na Wdowiarzówkę. Ja przechodziłam po 
kamieniach przez rzekę i szłam po nią 
w drodze do szkoły. Jej mama – dobrze 
ją wspominam – była czuła, często mnie 

pytała, czy mam coś (drugie śniadanie)  
na pauzę. Prawie nigdy nic nie miałam, 
bo bieda wtedy była, więc ona kroiła dwie 
kromy chleba, posypywała cukrem, pole-
wała wodą i takie jedzenie obie dostawa-
łyśmy do szkoły. Czasami to były kromy 
z jabczanką. Po szkole szłyśmy prosto do 
ich domu; u nich w domu, w jednym po-
mieszczeniu, uczyła się klasa piąta i my-
śmy tam bardzo lubiły odrabiać lekcje, 
a potem bawiłyśmy się tam w nauczyciel-
ki. Wieczorem musiałyśmy paść krowy, 
obie gnałyśmy krowy aż pod cmentarz 
choleryczny, pod granicę z Iwoniczem. 
Ona dostała się do pedagogicznej szkoły 
i została nauczycielką, potem dyrektorką 
szkoły, a ja zaczęłam naukę w Jarosławiu 
na wychowawczynię przedszkola, ale na 
drugim roku przerwałam naukę, bo nie 
było pieniędzy na internat i życie. Za-
częłam dojeżdżać do Krosna, do pracy. 
W Lniance było ciężko – praca na trzy 
zmiany. Najgorzej było na drugiej zmia-
nie. Po 22 godzinie nie było już autobusu 
z Krosna do Rogów. Jechałyśmy w nocy 
(trzy dziewczyny z Rogów) pociągiem 
do stacji Targowiska, a dalej na nogach 
w ciemną noc trzeba było iść do domu. 
Jedną z tych koleżanek, z którymi cho-
dziłam, była siostra Józka. I tak go bliżej 
poznałam. Potem już po mnie wyjeżdżał 
rowerem do dworca kolejowego w Targo-
wiskach.

Jak w tej niełatwej, powojennej 
rzeczywistości układaliście sobie 
razem życie?

PZ: Rok mieszkaliśmy w moim ro-
dzinnym domu, a potem przenieśli-
śmy się z mężem i nowo narodzoną 
córką Marysią do domu mojego bra-
ta, Staszka, który wyjechał do Kanady. 
Mieszkaliśmy w jego domu. Staszek 
nam zostawił wszystko: dom, pole, ale 
musieliśmy się opiekować ojczymem 
bratowej i jego niepełnosprawną córką 
Kazią. Mieszkaliśmy pod kościołem, na 
tzw. Poddaństwie. Ciężko pracowaliśmy. 
Oczywiście obrabialiśmy pole, Józef 
pracował w Krośnie, ja zajmowałam się 
wychowaniem dwóch córek, które przy-
szły na świat po ślubie, rok po roku. Nie 
było wtedy urlopów wychowawczych 

– była bieda. Budowaliśmy swój dom, 
odkładając na budowę każdy zarobiony 
grosz. W 1970 roku poszłam do pracy, 
do Szkoły Podstawowej w Krośnie, jako 
intendentka. Tam pracowałam do eme-

rytury. W 1973 roku przeprowadziliśmy 
się do swojego nowego domu, który wy-
budowaliśmy w Rogach. W 1983 r. uro-
dził nam się syn Piotr. Nie było łatwo, 
mąż pracował, ja pracowałam – małe-
go Piotrusia woziłam do specjalnego 
przedszkola w Krośnie. Córki już wte-
dy pokończyły studia i poszły na swoje. 
Starsza, Marysia, po liceum skończyła 
medycynę i otworzyła swój gabinet le-
karski – jest ginekologiem. Młodsza, 
Basia, w ostatnim roku w liceum w Ko-
perniku wygrała ogólnopolską olimpia-
dę językową i poszła na studia językowe. 
Skończyła romanistykę, jest tłumaczem 
przysięgłym francuskiego i hiszpańskie-
go, obecnie mieszka w Kanadzie i uczy 
w szkole –jeździ też po świecie na róż-
ne konferencje. My w trójkę jakoś sobie 
musieliśmy radzić. Praca, wychowanie 
Piotrka, który urodził się z zespołem 
Downa, uprawa pola. Ale nie było źle, 
córki nam zawsze pomagały i pomagają. 
Byliśmy młodsi, dawaliśmy sobie radę 
ze wszystkim.

Wiem, że wyjeżdżaliście kilka razy 
za granicę.

JZ: Ja byłem raz w Kanadzie, żeby 
trochę zarobić, żona była dwa razy u ro-
dziny w Kanadzie i raz, w 2006 roku, by-
liśmy we trójkę, z Piotrkiem, w Calgary.

Pamiętam, to był głośny wyjazd. 
Nawet pisała o was wtedy kana-
dyjska prasa.

JZ: Tak, to prawda, występowaliśmy 
z Piotrkiem na imprezach i to się im tam 
bardzo podobało. Robili z nami wywia-
dy, zdjęcia, Piotruś się cieszył. Dostał 
nawet medal, on lubi występować…

Pan Józef jak zawsze skromny, 
a muzyka w waszej rodzinie to 
ważna sprawa!

PZ: Pamiętam, jak Józek chodził do 
mnie na kawalerkę, to zawsze grał na 
organkach.

JZ: Bo nie miałem wtedy akordeonu. 
Pierwszą harmonię kupiłem po organi-
ście Zdzisku Wdowiarzu. To teraz już za-
bytkowy akordeon, ale mamy w domu 
i inne – Piotrek ma swój. Mamy też 
skrzypce po moim ojcu.

Widzę, że muzykowanie w rodzinie 
Zakrzewskich jest tradycją wielo-
pokoleniową? 
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się przedstawić, coś o sobie powiedzieć. 
Kiedy przyszła kolej na Piotrusia, wziął 
organki (które miał zawsze przy sobie) 
do ręki i zagrał czyściutko, nie fałszując, 

„Szumi dokoła las”. Dostał wielkie bra-
wa od ludzi w autokarze, a my postano-
wiliśmy, że będziemy go uczyć muzyki. 
Zaczął w Szkole Podstawowej w Rogach 
dzięki ówczesnej dyrektorce Zofii Ekert, 
która dostrzegła w nim talent i potrzebę, 
by naszemu synowi zwiększyć liczbę go-
dzin z muzyki. To był jej pomysł! Piotrek 
miał dużo zajęć z nauczycielem muzyki 
Zbigniewem Pernalem i chciał bardzo 
grać na harmonii – ciągle naśladował 
grę akordeonistów. Udawał, tak na niby, 
że trzyma akordeon i gra. I tak się też 
stało! Uczył się gry na tym instrumen-
cie. Miał później prywatne lekcje z pa-

nem Zbyszkiem, a następnie z panem 
Januszem Janasem, nauczycielem ze 
Szkoły Muzycznej w Krośnie.

JZ: A teraz Piotrek lepiej gra ode 
mnie. Czasem występujemy razem na 
scenie. On bardzo lubi występować 
i cały rok czeka, by zagrać na Biesiadzie 
Rogowskiej. Piotrek chodzi do Krosna 
na Warsztaty Terapii Zajęciowej, tam 
na co dzień pracują (robią rozpałki do 
grilla), ale mają też różne artystyczne 
zajęcia i imprezy integracyjne, w któ-
rych bierzemy udział. W tym tygodniu 
dostał na warsztatach ładny akordeon – 
od kogoś, nie wiemy od kogo. Ktoś przy-
niósł akordeon na warsztaty, a że Pio-
trek umie grać, to go dostał. To piękny 
prezent. Dziękujemy!

Panie Józefie, ma pan nadal zna-
komity słuch. Wiem, bo śpiewa 
pan w zespole Rogowice, pamięta 
doskonale melodie piosenek i jest 
filarem męskich głosów.

JZ: Jestem w zespole od jego powsta-
nia. Wspólne spotkania podczas prób 
i występy są dla mnie bardzo ważne. 
Lubię śpiewać. 

Wasz dom jest otwarty dla wszyst-
kich. To miejsce, gdzie zawsze 
można napić się dobrej kawy, zjeść 
kawałek świeżo upieczonej babki 
czy skosztować amoniaczka. Na-
wet redaktorka z „Polityki”, kie-
dy była w Rogach i pisała artykuł 
o naszej wsi, to była u was na pie-
rogach. Wasz dom to miejsce, skąd 
nikt nie wychodzi głodny i, co waż-
ne, dom zawsze pełen gości. Jak wy 
to robicie, że w dzisiejszej zabiega-
nej rzeczywistości macie czas dla 
innych, czas na zwykłą rozmowę?

PZ: To nic takiego…  z ludźmi trze-
ba razem żyć. Kiedyś wszyscy się od-
wiedzali, chodzili na wieczory, baby 
się schodziły i robiły razem na drutach 

– znało się troski i radości sąsiadów. 
I jakoś tak się wszyscy razem trzyma-
li, ludzie sobie pomagali. Razem zawsze 
łatwiej. My lubimy, jak do nas przycho-
dzą sąsiedzi, rodzina, przyjaciele z daw-
nych lat. Jak ktoś przyjdzie, to przecież 
trzeba pogościć, a jedzenia teraz, dzięki 
Bogu, nie brakuje. Jak człowiek dla lu-
dzi ludzki, to i inni w potrzebie pomogą. 
Nam też nieraz pomogli w przeszłości… 
i teraz też… Ja trzy lata temu, w stycz-

JZ: Można tak powiedzieć. Bab-
ka, Katarzyna Zakrzewska, grała na 
skrzypkach, mój tata grał, stryk Janek 
i ciotka Hanka też grali na skrzypcach. 
Ja też trochę umiem grać. Córka Basia 
skończyła I stopień szkoły muzycznej 
na skrzypcach, gra też na pianinie i jej 
dzieci w Kanadzie też grają na pianinie. 
Starsza córka chciała się uczyć w mu-
zycznej szkole, ale wtedy nie było jak.

Kiedy zaczęliście uczyć syna Piotra 
muzyki?

PZ: Córki opłaciły nam wycieczkę – 
wyjazd do Włoch, do Rzymu, do papieża 
Jana Pawła II, z okazji 40-lecia małżeń-
stwa. To było 20 lat temu – syn miał wte-
dy 14 lat. Na początku pielgrzymki, jak 
wsiedliśmy do autokaru, każdy musiał 

Paulina Zakrzewska z córkami, 1965 r.

Piotruś z siostrami: Marysią (z prawej) i Basią, 1996 r.
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niu, miałam ciężki wypadek: szłam 
w niedzielę na ranną mszę do kościoła, 
było ślisko i upadłam. Uderzyłam moc-
no głową w beton. Już myślałam, że po 
mnie… Najgorzej jest przeżyć dwie kosy 
i to się wtedy właśnie stało.

Jakie kosy?
PZ: 77 lat – to dwie kosy. Wypadek 

miałam w dzień urodzin. Dzięki Bogu 
minęło, żyję … Doszłam już do siebie po 
tym wypadku. Trochę jeszcze utykam, 
chodzę na rehabilitację, a mamy bar-
dzo dobrą rehabilitację w gminie. Jakoś 
się każdą biedę przeżyje. Córki i wnu-
ki pomagają. Teraz Piotrek mnie bierze 
pod rękę w kościele, jak idę do komunii. 
Córka jedna w Kanadzie, ale na wakacje 
przyjeżdża do domu, do Polski. Wnu-
ki też przyjeżdżają, nawet prawnuczka 
chodziła u nas w Rogach, w lipcu w tym 
roku, do przedszkola, żeby się języka 
polskiego nauczyć. Najmłodsza wnucz-
ka, Nicol, tańczy w zespole polonijnym 
Krakusy w Calgary i przyjeżdża co roku 
do Polski na Festiwal Polonijnych Ze-
społów. Starsza córka mieszka w Iwo-
niczu Zdroju. Razem z zięciem Stani-
sławem dbają o nas na co dzień. Mamy 
troje dzieci, sześcioro wnuków i jedną 
prawnuczkę.

JZ: A ja karmię kotki, chodzę sobie 
do kurek, daję im jeść – mam swoje ulu-
bione kogutki i kurki, które wytresowa-
łem. Jajkami i tym co urośnie na grząd-
kach, jak się więcej urodzi, dzielimy się 
z innymi. Uprawiamy grządki, żeby 
mieć swoje, zdrowe jarzyny pod ręką. 
Żona lubi gotować. Jak się rozpędzi, to 
czasem narobi i z 40 gołąbków czy ze 
100 pierogów. Tyle nie zjemy sami, to 
rozdajemy po rodzinie. Dla syna, na 
warsztaty do Krosna, przygotowuje na 
wigilię zawsze gołąbki, pierogi, a i pączki 
smaży na tłusty czwartek. Teraz, dzięki 
Bogu, jest wszystko i nie trzeba się o nic 
martwić. Jest dobrze! Niczego nam nie 
brakuje – jesteśmy razem!

Dziękuję bardzo. To była wzru-
szająca rozmowa. Dodam tylko, że 
niejednokrotnie osobiście mogłam 
skorzystać z waszej gościnno-
ści i skosztować u was domowych 
przysmaków. Dziękuję serdecznie! 
Życzę zdrowia.

Rozmawiała Janina Gołąbek 

Spotkanie zainteresowanych czytelni-
ków z Józefem Machnikiem odbyło się 
7 grudnia w sali prób ZTL Pogórzanie 
im. Adeli Kolanko w Głowience. Na wie-
czór autorski przybyli nie tylko zapro-
szeni goście: zastępca wójta Magdale-
na Hec-Mrozek, przewodniczący Rady 
Gminy Wiesław Habrat, radni Głowien-
ki Janusz Lenik, Robert Staroń, radna 
powiatu Teresa Sirko, przewodnicząca 
KGW Bogusława Bogaczyk, radny Szy-
mon Węgrzyn oraz Marek Klara – ini-
cjator i główny pomysłodawca wydania 
książki. Pojawiła się także niemal cała 
redakcja „Piastuna” i wielu mieszkań-
ców Głowienki, jak również najbliższa 
rodzina autora. 

Na wstępie prowadzący spotkanie 
przywitał wszystkich zebranych, po 
czym przedstawił krótką notę biogra-
ficzną autora, ze szczególnym uwzględ-
nieniem mniej znanych faktów ży-
ciorysu, takich które miały wpływ na 
późniejsze zainteresowania Józefa 
historiografią i lotnictwem. Sam autor 
wspominał to tak: 0d dziecka moją pa-
sją życiową i hobby były samoloty i latanie. 
W sposób szczególny utkwiły mi w pamięci 
obrazy przelatujących po niebie samolotów. 

Pozostawiły one w mojej psychice głęboki 
i niezatarty ślad. Wtedy zapewne też, być 
może jeszcze podświadomie, zrodziła się 
moja fascynacja samolotami i lataniem. 
Dlatego też w podeszłym już wieku, za-
chęcony przez dyrektora Gminnego Ośrod-
ka Kultury Janusza Węgrzyna, przy jego 
pomocy i ogromnej cierpliwości, mogłem 
przenieść na papier to, co nosiłem w sobie 
od najmłodszych lat. 

I tak wszystko się zaczęło. Później, 
przez kilka lat, w okresie od 2007 do 
2013 roku, Józef Machnik pisał kolejne 
artykuły do „Piastuna”, a pokłosiem tej 
twórczości jest wspomniana publikacja 
książkowa. 

Kolejnym punktem wieczoru była 
swoista opowieść samego autora o sobie, 
o historii małej ojczyzny – Głowienki, 
o tym jak gromadził materiały do ar-
tykułów i o tym, jak nocami na starej 
wysłużonej maszynie je pisał. Opowia-
dał o ludziach, którzy przekazywali mu 
informacje, dziesiątkach godzin spędzo-
nych w podróżach starym wysłużonym 
fiatem i rodzinie, która pierwsza ocenia-
ła napisane artykuły. 

Na końcu były życzenia, które bo-
haterowi wieczoru, wraz z okazałym 
bukietem kwiatów, w imieniu własnym 
i wójta gminy Doroty Chilik złożyła za-
stępca wójta Magdalena Hec-Mrozek, 
życząc panu Józefowi wielu lat zdrowia 
i miłości a także kolejnych udanych ar-
tykułów. 

Jak na wieczór autorski przystało, 
było także podpisywanie książek i roz-
mowy w kuluarach przy kawie i ciastecz-
kach. Pierwszy wieczór autorski promu-
jący książkę naszego rodzimego twórcy, 
w miłej i serdecznej atmosferze powoli 
dobiegł końca, a nasz historyk amator, 
szczęśliwy i wzruszony długo jeszcze roz-
pamiętywał wydarzenia minionego dnia.

Janusz Węgrzyn, fot. IP 

Spotkanie autorskie 
z Józefem Machnikiem
Wydanie książki „Głosem z Przeszłości”, nakładem Gminy 
Miejsce Piastowe, autorstwa naszego redakcyjnego kolegi 
Józefa Machnika, było doskonałą okazją do zorganizowania 
wyjątkowego spotkania – wieczoru autorskiego. 
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Gminny etap XII Konkursu Polskiej 
Pieśni Patriotycznej odbył się 24 paź-
dziernika w Domu Ludowym w Zale-
siu, tymczasowej siedzibie Gminnego 
Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym. 
W szranki konkursowe stanęło 14 osób, 
z 20 zgłoszonych (z nastaniem jesiennej 
szarugi pojawiają się również choroby). 
Jury konkursowe postanowiło nagrodzić 
sześć osób, które 6 listopada br. reprezen-
towało gminę Miejsce Piastowe na etapie 
powiatowym konkursu w Targowiskach.

W kategorii szkół podstawowych 
klas IV – VI pierwsze miejsce zdobyła 
Wiktoria Cetera (Studio Gama), drugie 

– Kinga Wójcik (SP w Łężanach), a trze-
cie Julia Górska (SP w Głowience).

W kategorii szkół podstawowych 
klas VII – VIII oraz gimnazjum zwycię-
żyła Lena Buczyńska (SP w Głowien-

ce), drugie miejsce zajęła Amelia Biały 
(SP w Głowience), a trzecie – Klaudia 
Gabor (SP w Łężanach). 

W etapie powiatowym wzięła także 
udział uczennica szkoły średniej Kata-
rzyn Such, reprezentująca Studio Gama. 
Zgodnie z regulaminem konkursu re-

Gminny Konkurs Poezji Patriotycznej

prezentanci szkół średnich nie przecho-
dzą przez etap gminny, a bezpośrednio 
zgłaszani są do konkursu na szczeblu 
powiatowym. 

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy 
powodzenia w dalszych etapach kon-
kursu. 

Izabela Drobek, fot. Janusz Węgrzyn 
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Główną ideą tych spotkań, organizo-
wanych przez Wojewódzki Dom Kultu-
ry w Rzeszowie, jest promowanie gry na 
cymbałach i zachęcanie młodego poko-
lenia do sięgnięcia po ten unikatowy in-
strument, który przetrwał na terenach 
południowo-wschodniej Polski i wystę-
puje powszechnie w ludowej praktyce 
instrumentalnej tego regionu. 

Pierwsze Spotkania Cymbalistów 
odbyły się w 1981 r. Obecnie wydarze-
nie ma charakter dwudniowy. Pierw-
szego dnia występują cymbaliści-soliści, 
w kategoriach: dzieci, młodzież, dorośli, 
a kolejnego prezentują się kapele ludowe, 
które w swym składzie mają cymbały. 

W tym roku w konkursie wystąpiło 
21 solistów i 19 kapel z czterech woje-
wództw: zachodniopomorskiego, war-
mińsko-mazurskiego, mazowieckiego 
i podkarpackiego. W konkursie solistów 
grand prix otrzymał także mieszkaniec 
Podkarpacia, Władysław Wojtyna z Bia-
łobrzegów. 

Zachęcamy do przeczytania rozmo-
wy z nagrodzonym muzykiem. Opubli-
kowaliśmy ją w 2016 roku w „Piastunie” 
nr 2, a o kapeli Pogórzanie pisaliśmy 
w numerze 5. również w 2016 roku. 

GOK 
Fot. Janusz Węgrzyn

Grand prix dla cymbalisty 
z Miejsca Piastowego
Stanisław Szajna, członek kapeli Pogórzanie, zdobył grand 
prix, a kapela Pogórzanie wyróżnienie podczas 37. Spotkań 
Cymbalistów, które odbyły się w dniach 1 i 2 grudnia w klubie 
Bohema Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. 
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Uczestnicy podzieleni zostali na dwie 
grupy wiekowe: 7 – 14 lat oraz powy-
żej 14 lat, a występy oceniane były 
w trzech  kategoriach: muzyka, teatr 
i taniec. Największa rywalizacja była 
między zespołami tanecznymi, wśród 
których m.in. znalazł się zespół mażore-
tek Black Stars z GOK w Miejscu Piasto-
wym. To jedyny zespół z gminy Miejsce 
Piastowe biorący udział w Mini-Arcie.  

Założeniem przeglądu jest popula-
ryzacja różnych form artystycznych, 
integracja środowiska twórców-ama-
torów, wymiana doświadczeń, a także 
umożliwienie młodym adeptom obycia 
na scenie.

Przegląd ten miał charakter konkur-
su, w związku z czym wszystkie pre-
zentacje były oceniane przez radę arty-
styczną. W jej skład weszli: Małgorzata 
Machnik (przewodnicząca rady), Janusz 
Węgrzyn i Andrzej Trusz. 

Nagrody główne otrzymali: 
–  w kategorii muzyka: zespół SONG 

ze SP w Krościenku Wyżnem (po-
wyżej 14 lat),

–  w kategorii teatr: Szkolny Teatr 
Lalki i Aktora ze SP w Turzym Polu 
(7-14 lat),

–  w kategorii taniec: grupa VIVID 
z OSP w Jaćmierzu (7-14 lat).

Wyróżnienia zdobyły dwa zespoły 
taneczne: Kleks III z RCKP z Krosna 
(7-14 lat) oraz z GOK w Chorkówce (po-
wyżej 14 lat).

Nagrody i pamiątkowe dyplomy 
wręczył dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Miejscu Piastowym Janusz 
Węgrzyn. Podczas imprezy nie zabra-
kło dobrej zabawy, radości oraz aplauzu 
publiczności.

Izabela Drobek, fot. Szymon Michna

Teatr, taniec 
i muzyka 
w Rogach

Ponad 120 uczestników wzięło udział w XXVI Przeglądzie Amatorskich Zespołów Artystycz-
nych Mini-Art, który odbył się 14 listopada br. w Domu Ludowym w Rogach. Organizatorem 
przeglądu był Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym. 
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Spotkanie to adresowane jest przede 
wszystkim do pań z kół gospodyń wiej-
skich za ich trud i poświęcenie na rzecz 
działalności instytucji kultury oraz in-
nych podmiotów z terenu naszej gminy. 
Tego dnia świętowała także kapela lu-
dowa Piasty, która obchodziła jubileusz 
XX-lecia działalności artystycznej. 

Zaproszonych gości i zespoły arty-
styczne powitali dyrektor GOK Janusz 
Węgrzyn oraz przewodnicząca KGW 
w Zalesiu Elżbieta Kilar. Miłym akcen-
tem – z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

– było także wręczenie kwiatów obec-
nym na biesiadzie nauczycielom. 

Jubilatom – kapeli Piasty wraz z dłu-
goletnim kierownikiem Marianem La-
werą oraz obecnym jej szefem Pawłem 
Cisowskim – złożyli gratulacje wójt 
Marek Klara oraz dyrektor Janusz Wę-
grzyn. Podziękowali za kultywowanie 
folkloru oraz promocję gminy Miejsce 
Piastowe, życzyli członkom zespołu dłu-
gich lat zdrowia w dalszej działalności 
na scenach w kraju i za granicą. 

W części artystycznej wystąpiły ze-
społy śpiewacze Zalaski i Wrocanianki, 
kapela Tarnowcoki z Tarnowca, a także 
kapela Piasty. Wspaniałym prezentem 
dla wszystkich uczestników imprezy 
był pokaz tańca towarzyskiego. Walca 
angielskiego, tango, cha-chę i rumbę 
zatańczyła para z krośnieńskiego klubu 
Gracja: Weronika Czub z Miejsca Piasto-
wego i Karol Sitarz. Wesoło, ze śpiewem 
i z przytupem bawiono się do późnych 
godzin nocnych, jak na prawdziwą bie-
siadę przystało.

Słowa podziękowania należą się 
paniom z Koła Gospodyń Wiejskich 
z Zalesia za przygotowanie imprezy od 
strony kulinarnej, serdeczne przyjęcie 
i gościnność.

Izabela Drobek, fot. IP

Jubileusz kapeli Piasty 
na Biesiadzie Zaleskiej

W niedzielę, 14 października br., w Domu Ludowym w Zalesiu odbyła się kolejna już impreza, 
która na stałe wpisała się w kalendarz imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Miejscu Piastowym oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Zalesiu. 
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Ukazały się dwa tomy listów ks. Markie-
wicza, referatów i ważniejszych dokumen-
tów (każdy tom ma swój rozbudowany 
tytuł). Dzieło fenomenalne, gdyż jest to 
wiedza „z pierwszej ręki”. Nie tzw. nauko-
wo-historyczna, która często ma charak-
ter wtórny.  Marek Klara pisze (czwarta 
strona okładki): „Listy błogosławionego 
Bronisława Markiewicza są prawdziwą 
kopalnią wiedzy o nim samym, ale też 
o Miejscu Piastowym i świecie jego cza-
sów”. A oto kilka przykładowych cytatów, 
może one dadzą zarys treści tej publikacji.

„Świetne c.k. Starostwo” – odnośnie… 
mam zaszczyt oznajmić, iż doniesienie 
Zwierzchności gminnej miejsteckiej 
z dnia 29 października br. (1894) od po-
czątku do końca nie zgadza się z prawdą”… 
na końcu skrupulatnego wyliczenia błę-
dów urzędników podpis: „Ks. Bronisław 
Markiewicz, pleban.” List do „Dyrekcji 
pocztowej” z roku następnego zgłasza 
pretensję o niesolidność pocztmistrzów. 

„Świetna c.k. Dyrekcja zapewniała, że nie-
prawidłowości zostaną usunięte, a winni 
pociągnięci zostaną do odpowiedzialno-
ści. Tymczasem nieprawidłowości trwają 
dalej”. Mianowicie przesyłki dostarcza-
ne bywały na inny niż wskazany adres, 
opóźnienia ważnych przesyłek o niemal 
miesiąc powodowały straty (sukno na 
sutannę dla księdza Sikory udającego 
się na święcenia do Turynu musiano 

Z ksiąg wybitnych
zamówić u innego dostawcy, na ostatni 
moment)”. Od bolesnych skutków urzęd-
niczych działań aż się roi, lecz ks. Mar-
kiewicz upominał się o swoje z taktem, 
wyliczając uchybienia starannie i dokład-
nie. Dziś powiedzielibyśmy: klasa! Albo: 
stara kindersztuba… 

Osobliwie brzmi „Sprawozdanie 
o stanie moralnym parafii w Miejscu 
Piastowym z roku 1911”. Według spisu 
parafia i gmina liczyła wówczas 1222 
mieszkańców, w tym 250 osób z innych 
parafii, rezydujących w zakładach wy-
chowawczych. Autor tego sprawozdania 
chwali rzetelność mieszkańców, którzy 
wspierają parafię moralnie oraz fun-
dując kościołowi m.in. lichtarze, ornat, 
kadzielnicę; dodaje też ks. Markiewicz 
skrupulatnie ceny owych darów. Cnoty 
parafian przypisuje owocom „nabożeń-
stwa do Najśw. Sakramentu, do Męki 
Pańskiej i do Najśw. Maryi Panny.” 

Dziegciem spływają z kart nieliczne 
kuriozalne przypadki, zwłaszcza jeden, 
tyczący sąsiada plebańskiego: „który od 
niepamiętnych lat kradnie chorobliwie. 
Mówię chorobliwie, bo kradnie nieużytecz-
ne dla siebie rzeczy. I tak przed dwoma 
tygodniami żandarmeria zrobiła u nie-
go rewizję i znalazła pomiędzy rzeczami, 
które ukradł w zakładzie wychowawczym, 
także 30 książek do nabożeństwa, jeden 
kancjonał i kilkadziesiąt różańców ukra-
dzionych bardzo prawdopodobnie w są-
siednich kościołach, ponieważ do swojego 
nigdy nie przychodzi. Spowiada się tylko 
wtedy, gdy ciężko zachoruje.”

Samo życie… Sacrum przeplata się 
z profanum, chciałoby się rzec. Tak skru-
pulatna a zarazem zwięzła relacja przy-
darza się kronikarzom niezwykle rzad-
ko, powód tego najczęstszy to trzymanie 
strony mocodawcy. Ks. Markiewicz wciąż 
w swych wypowiedziach szukał obiek-
tywizmu, dawał przykład dobrotliwości 
i miłosierdzia, ale też oddawał sprawiedli-
wość ludzkim czynom, które sam uważał 
i które uważano powszechnie za niegodne. 

W liście „Do Ks. Prefekta dekanatu 
Rymanowskiego” (brulion niedatowany) 
wyraża ubolewanie nad  położeniem ka-
tolików w kraju (którego przecież na ma-
pach nie było), „albowiem podzieleni są 
na obozy polityczne, a żaden z tych nie 

ma Boga na celu, tylko niskie ziemskie 
korzyści i nie są tedy katolickie, w któ-
rych duchowieństwo nie ma żadnego 
udziału i wpływu. (…) W kościele Bo-
żym grek, żydowin nawrócony, polak 

– wszyscy jesteśmy bracia a Chrystus 
Pan  jest primogenitusfratrum”(pisownia 
zachowana zgodnie z reprintem). Ks. 
Bronisław analizuje dogłębnie status 
społeczny Polaka w jego dobie działa-
nia, Polaka uciskanego przez zaborcę, 
ograbianego. Autor tego pisma, w istocie 
historiozoficznego traktatu, reasumuje 
swe wywody: „z dobrami kościelnymi 
rzecz skończona. Ratujmy tylko dusze 
wszystkich owieczek i dusze własne.” 

Fenomenem są kazania i homilie ks. 
Bronisława. To wyraz ducha nauki Kościo-
ła, połączony z tkliwym nawiązaniem do 
idei patriotycznych. Droga tego kapłana 
od współpracy ze św. Janem Bosko, po 
wielkie dzieła w Miejscu Piastowym, za-
sługuje – moim niekompetentnym prze-
cież przekonaniem – na miano świętego.

To zaledwie skromny procent kore-
spondencji, dziś błogosławionego kapła-
na. Były i inne listy, np. list Marii Konop-
nickiej do ks. Bronisława Markiewicza  
z prośbą o przyjęcie do jego zakładu dzieci 
jej sąsiadów. Oczywiście nie sposób było 
zamieścić w i tak obszernej publikacji 
wszystkich pism związanych z ks. Mar-
kiewiczem; redaktor wiedział, co czyni. 

Dwa pięknie wydane tomy reprintów, 
w okładkach skromnej a eleganckiej pla-
styki autorstwa Jakuba Niedzieli, zachęcą 
do czytania. Na czwartej stronie okładki 
czytamy słowa redaktora książki ks. Mar-
cina Różańskiego CSMA: „Z jego listów 
wyłania się kapłan-duszpasterz zaanga-
żowany w pracę  z ubogą młodzieżą. Obie-
rając na patrona św. Michała Archanioła.” 
Poniżej czytamy słowa wójta gminy Miej-
sce Piastowe Marka Klary, współrealizato-
ra dzieła: „Ksiądz Bronisław Markiewicz 
był bez wątpienia świętym człowiekiem, 
który pozostawił swój niezatarty ślad nie 
tylko na miejsteckiej ziemi.” 

Jan Tulik

Publikacja została sfinansowana ze 
środków Zgromadzenia św. Michała Ar-
chanioła, Gminy Miejsce Piastowe, Wy-
dawnictwa Ruthenus (realizatora wydania).
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Rozmowa ze Zbigniewem 
Mazurem z Łężan, miło-
śnikiem rajdów po bezdro-
żach i odkrtywania trud-
no dostępnych zakątków 
świata. 

IZABELA DROBEK: Jesteś pasjona-
tem sportu off road (z ang. – poza 
drogą). Na czym polega ta przy-
jemność i skąd u ciebie zaintereso-
wanie takim sportem? 
ZBIGNIEW MAZUR: Tym, jak to 
ładnie nazwałaś sportem, bawimy się 
w Klubie 4x4 – Off Road Pasja. Jest to 
klub, który zrzesza ludzi z całej Polski. 

Historia z napędem
na cztery koła 

Należą do niego osoby ze Śląska, War-
szawy, Krakowa, no i oczywiście mocna 
grupa z Podkarpacia. Z gminy Miejsce 
Piastowe też należy kilka osób, a wśród 
nich założyciel klubu, Dariusz Kwolek 
z Łężan. 

Off roadem zainteresowałem się 
jakieś 15 lat temu, gdy do Gminnego 
Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym 
przyjechał pan, który opowiadał o ist-
nieniu podobnego klubu w Krakowie, 
o ludziach, którzy jeżdżą i odkrywają 
różne kraje, choćby Albanię – bo o niej 
bardzo ciekawie opowiadał. Zachęcał 
do wstąpienia w ich szeregi, aby w ten 
sposób poznawać świat. Wtedy nie było 
to możliwe, przynajmniej dla mnie, bo 
nie dysponowałem odpowiednim sa-

mochodem terenowym, ale opowieść 
o tym kraju wzbudziła we mnie cieka-
wość i chęć odkrywania nieznanych mi 
zakątków świata. Jak to mówią – ziarno 
zostało zasiane.

Z biegiem lat marzenia zaczęły się 
krystalizować, kupiłeś samochód 
i teraz można było już wyruszyć. 
Jak wygląda organizacja takiego 
wyjazdu?

Zanim wyruszymy z kraju, dzieli-
my zadania wśród uczestników. Okre-
śla się cel wyjazdu – kraj, np.: Mace-
donia i wokół tego wszystko się kręci. 
Wybieramy punkty na mapie, które 
chcielibyśmy zobaczyć i ustalamy tra-
sę – track. Od punktu do punktu szu-
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ka się najdziwniejszej drogi, np. na Go-
ogle Earth. Staramy się wybierać drogi 
szutrowe, nieprzejezdne dla zwykłych 
samochodów. Oczywiście sprzęt i sa-
mochód jest własny. Wyjazd planowa-
ny jest przeważnie na 14 dni, rezerwu-
jemy dwa lub trzy noclegi w hotelu po 
to, aby się po prostu dokładnie umyć 
i wyspać, ale to też nie jest konieczne, 
bo zawsze mamy zbiorniki z wodą na 
dachach samochodów, i po kłopocie. 
Jeśli śpimy na dziko, to nie trzeba niko-
mu tego faktu zgłaszać, rozbić namiot 
można wszędzie, gdzie tylko się  podoba.  
Wspaniałą rzeczą jest to, że na wypra-
wę wyruszają przeważnie sami znajomi 

– osoby, które już nieraz jeździły razem, 
na których zawsze można polegać, zna-
jące się jak łyse konie. Nie musimy się 
wtedy o nikogo martwić, ponieważ wie-
my, że każda z tych osób ma na karku 
ogromny bagaż przejechanych kilome-
trów i doświadczenia.

Inaczej troszeczkę to wygląda, gdy 
prowadzimy grupę dla innych, zaprzy-
jaźnionych firm. Dość dużo wypraw pro-
wadziliśmy dla firmy z Bochni, jest to 
trochę trudniejsze, ponieważ na te wy-
prawy zgłaszają się osoby, których nie 

znamy. Nie wiemy, jakie mają doświad-
czenie w off road, nie wiadomo wtedy 
na kogo i w jakim zakresie można liczyć, 
a będąc odpowiedzialnym za całą grupę, 
trzeba mieć oczy z przodu i z tyłu gło-
wy.  Pierwszy musisz wstawać, ostatni 
chodzić spać. Jednym słowem – trzeba 
myśleć za wszystkich.

Cały czas mówimy o off road wypra-
wowym. Jeździmy też na off road prze-
prawowy, ale to zupełnie inna bajka. 
Inne samochody, zupełnie inaczej wy-
gląda przygotowanie, inne trasy, o wiele 
trudniejsze do przejechania, dużo błota, 
wody i zupełnie odmienne wrażenia.

Ilu wielbicieli takiego sportu jest 
z terenu naszej gminy? 

Jest dużo, wiemy o nich, że jeżdżą, 
ale raczej sami, nie należą do naszego 
klubu. W klubie z Łężan jest nas troje, 
w tym mój kuzyn – założyciel klubu, 
z Targowisk dwie osoby, a potem już 
z Krosna, ze Śląska i z całej Polski.

Jak reagują mieszkańcy, których 
spotykacie na trasach waszego 
przejazdu w danym kraju? 

W każdym kraju, który odwiedzali-
śmy, ludzie przyjmowali nas z otwarty-
mi rękami, wszyscy byli bardzo życzliwi 
i pomocni. Przyjemne jest uczucie, gdy 
kolumna naszych samochodów wzbu-
dza wśród mieszkańców zainteresowa-
nie i zachwyt. Ludzie machają do nas, 
a to znaczy, że są otwarci i pozytywnie 
nastawieni. W obcym kraju, nieznanym 
terenie jest to nadzwyczaj ważne i bu-
dujące.

 ˬ Pasja staje się lekkim sza-
leństwem, kiedy po tygodniu 
już myślimy o kolejnym wyjeź-
dzie, bo nie możemy usiedzieć 
na miejscu.
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Jakie kraje zwiedziliście na prze-
strzeni lat?

W klubie jestem już trzy lata i przez 
ten okres byliśmy (w 2016 r.) w Albanii, 
z grubsza przejechaliśmy też Serbię, Bo-
śnię i Hercegowinę, Czarnogórę i Grecję. 
W 2017 r. dwa razy odwiedziliśmy Ukra-
inę, trzy razy Rumunię i kolejny raz Al-
banię. W 2018 r. znowu pojechaliśmy na 
Ukrainę, przejechaliśmy Bośnię i Her-
cegowinę oraz Macedonię, bo to ona 
była głównym celem wyprawy. Po dro-
dze wstąpiliśmy do Grecji, wjechaliśmy 
o pierwszej w nocy na górę Olimp, bo 
tak nas trasa zmusiła, nie można było 
niestety z niej zawrócić. Potem z powro-
tem pojechaliśmy zobaczyć Meteory 
w Grecji i do Albanii na swoją ulubioną 
dziką plażę. We wrześniu kolejny raz 
odwiedzaliśmy Ukrainę i Rumunię. Jak 
zawsze było rewelacyjnie. 

Cudowny jest fakt, że jeździmy ra-
zem ze swoimi żonami i dziećmi, wspól-
nie przeżywamy różne emocje, na przy-

kład uczucie strachu najbardziej dające 
się we znaki na podjazdach, na górskich, 
wąskich i stromych zboczach.

W 2019 r. planowana jest Mołdawia 
i góry Bułgarii. Myślimy też o Gruzji, ale 
tam już nie swoim samochodem, bo jest 
za daleko. Tam trzeba polecieć i wynająć 
samochody. Ale i to jest do zrobienia.

Co czujesz, przemierzając takie 
przestrzenie? 

Tam możesz wszystko i wszędzie. 
W 2017 r. podczas pobytu w Albanii 
wjechaliśmy na teren parku narodowe-
go, rozbiliśmy obozowisko. Wieczorem 
przyjechała policja i zapytała grzecznie, 
czy czegoś nam nie brakuje. Taki to był 
miły incydent wieczorową porą. 

Sam wyjazd i przygotowania do nie-
go, gdzie zaangażowana jest cała rodzi-
na, to niesamowite uczucie jedności, 
radości i wzajemnego wsparcia, np. pod-
czas wspólnego wyszukiwania sprzętu 
biwakowego w internecie. To jest kil-
kumiesięczna adrenalina jeszcze przed 
wyjazdem, a nie tylko przez te 14 dni. 
Wyobraź sobie kolumnę kilkunastu sa-
mochodów, jadą jeden za drugim, gęsie-
go, pod kołami kamienista nawierzch-
nia, a my wysoko, gdzieś w górach, bez 
możliwości zawrócenia...

Trzy lata aktywnej jazdy to pasja 
czy szaleństwo?

To jest chęć odkrywania czegoś in-
nego, bo każdy kraj to inna kultura, inni 
ludzie, inna mentalność, duchowość. 
Jest to niewątpliwie realizacja własnych 
marzeń. Z drugiej zaś strony pasja staje 
się lekkim szaleństwem, kiedy po tygo-
dniu już myślimy o kolejnym wyjeździe, 
bo nie możemy usiedzieć na miejscu. 
Niemniej jednak jest to miłe i nieszko-
dliwe szaleństwo.

Gdybyś mógł zmienić jedną rzecz 
na świecie, co by to było?

Fajnie by było, jakby w Polsce była 
taka życzliwość ludzka, jaką spotyka-
my w krajach, które odwiedzamy. Do-
brze by było pojeździć sobie spokojnie 
tu i tam, nie rujnując, jak to niektórzy 
myślą, przyrody. W Polsce wokół tylko 
chore zakazy i nakazy.

Jakbyś wygrał dużą kwotę pienię-
dzy, na co byś ją przeznaczył?

Gdybym wygrał, to na pewno ku-
piłbym lepszy samochód wyprawowy 
i dom w Albanii – zamieszkałbym tam 
nawet od dziś. Mamy już wielu przyja-
ciół, m.in. w Albanii, którzy za punkt 
honoru wzięli sobie ściągnięcie nas do 
tego pięknego kraju. 

Dziękuję za rozmowę i my, jako re-
dakcja, czujemy się już zaproszeni.

Zdecydowanie tak.

Rozmawiała Izabela Drobek

Fot. z arch. Zbigniewa Mazura 

 ˬ Sam wyjazd i przygoto-
wania do niego, gdzie zaan-
gażowana jest cała rodzina, 
to niesamowite uczucie jed-
ności, radości i wzajemnego 
wsparcia.
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Być może to ta szczególna, mistyczna 
atmosfera Groty, która – jak głosi legen-
da – nie została poświęcona ręką ludz-
ką, ale przez samego Archanioła lub 
historia czterech cudownych objawień 
św. Michała, o których można usłyszeć 
w tamtejszym sanktuarium. Ciężko to 
ująć słowami, ale kto chociaż raz odwie-
dził Monte Sant’Angelo i wszedł do Gro-
ty, wie o czym mowa. 

Wiedzą to już także członkowie Or-
kiestry Dętej Gminy Miejsce Piastowe, 
która nareszcie zrealizowała swój wielki 
plan i odwiedziła Bazylikę św. Michała 
Archanioła w Monte Sant’Angelo. Po-
mysł wycieczki do Włoch i pielgrzymki 
na Gargano zrodził się już kilka lat temu, 

ale realnych kształtów nabrał dopiero 
po koncercie jubileuszowym w sierp-
niu ubiegłego roku. Udało się namó-
wić do współpracy księży michalitów 
z kościoła na Górce, którzy skontakto-
wali zarząd orkiestry ze swoimi odpo-
wiednikami we Włoszech, ale przede 
wszystkim w roku jubileuszowym po-
jawiły się środki finansowe, które po-
zwoliły realnie myśleć o uruchomieniu 
planu „Gargano 2018”. Obok nagrody od 
Wójta Gminy Miejsce Piastowe, otrzy-
maliśmy także wyróżnienie Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do 
tego środki zebrane na koncie orkiestry, 
honoraria za koncerty, plus składki wła-
sne członków oraz niewielkie wsparcie 

zewnętrznych sponsorów dały nam 
pewność, że tym razem się uda. Zarząd 
orkiestry przez okrągły rok mocno pra-
cował nad tym, żeby plan wycieczki był 
zapięty na ostatni guzik, aż wreszcie 
w piątek, 31 sierpnia, około 16:30 wy-
ruszyliśmy – jak zwykle – spod remizy 
w Miejscu Piastowym. Ekipa była tym 
razem wyjątkowo silna – 30 członków 
orkiestry, 15 mażoretek, opieka pielę-
gniarska i wsparcie z Gminy w osobach 
przewodniczącego Rady Gminy Wiktora 
Skwary oraz Izabeli Półchłopek.

Dotarliśmy na miejsce w sobotę, 
1  września, około 19:30. Trzeba tu 
podkreślić, że wzgórze Gargano wzno-
si się na wysokość 856 metrów, a pro-

Z muzyką u Archanioła
Jest coś niezwykłego w Grocie Objawień św. Michała Archanioła 
na wzgórzu Gargano, co sprawia, że nawet największy sceptyk wy-
chodzi z niej poruszony.

47P I A S T U N  N R  5 / 8 4

P A S J E  –  W Y C I E C Z K I



wadzi do niego niezwykle malownicza 
droga, pełna widowiskowych serpen-
tyn z kierunku miasteczek Mattinata 
i Manfredonia. Sam Dom Pielgrzyma 
w Monte Sant’Angelo, w którym noco-
waliśmy przez kilka kolejnych dni, jest 
również nietypowy, bo recepcja mieści 
się na najwyższym, szóstym piętrze, na 
które wchodzi się wprost z ulicy. Pozo-
stała część hotelowa jest wybudowana 
we wnętrzu góry i dopiero zjeżdżając 
na niższe poziomy, czuje się przestrzeń 
budynku, ukrytą na pierwszy rzut oka 
w niepozornym hollu wejściowym. Po-
ziom energii po 27 godzinach spędzo-
nych w autokarze, nie licząc krótkich 
postojów, nie był specjalnie wysoki. 
Wszyscy marzyli już tylko o ciepłym 
prysznicu i rozprostowaniu nóg na 
wygodnym łóżku. Dlatego wieczór, po 
zakwaterowaniu w pokojach, był prze-
znaczony już tylko na regenerację i wy-
poczynek. 

Ale za to niedziela była dla nas! Za-
częliśmy od porządnego przywitania 
się z mieszkańcami Monte Sant’Angelo. 
Gdyby wtedy ktoś, kto jeszcze nie słyszał, 
że właśnie w gości przyjechała orkiestra 
z Polski, to po naszym przemarszu uli-
cami miasta z muzyką, musztrą paradną 
i pokazem mażoretek już nie miał wąt-
pliwości, skąd nagle tyle zamieszania 
w spokojnym przecież miasteczku. I to 
wszystko przed dzwonami wybijającymi 
południe! Dodatkowo, podczas nasze-
go przemarszu miała miejsce ciekawa 
historia, pokazująca po raz kolejny, jak 
prawdziwe jest powiedzenie, że świat 
jest jednak zaskakująco mały. Podczas 
parady, po kilku chwilach zebrał się wo-
kół nas spory tłum. Jedni robili zdjęcia, 
inni pytali, skąd jesteśmy, jeszcze inni 
po prostu stali i przyglądali się. Była też 
w tłumie kobieta z małą dziewczynką, 
której bardzo spodobały się stroje i ta-
niec naszych mażoretek. Jak się później 
okazało, dziewczynka ma na imię Sophia, 
a jej wujek uczył się w Niższym Semina-
rium Duchownym w Miejscu Piastowym. 
Jej mama Kasia pracuje i mieszka obec-
nie w Monte Sant’Angelo i przyszła zo-
baczyć, jak prezentuje się Orkiestra Dęta 
z Miejsca Piastowego. Sophii tak bardzo 
spodobały się mażoretki, że odwiedzi-
ła nas z mamą jeszcze dwa razy i nawet 
miała okazję zatańczyć z dziewczynami 
podczas koncertu głównego. 

Po tak hucznym otwarciu przyszedł 
czas na wyciszenie i zapoznanie się z ta-
jemnicami Groty św. Michała Archa-
nioła. Bazylika z sanktuarium znajdu-
je się zaledwie kilka kroków od Domu 
Pielgrzyma, więc mieliśmy sporo cza-
su, żeby po obiedzie wyruszyć na mszę 
świętą w grocie, którą odprawił, specjal-
nie dla nas po polsku, ksiądz Marek Ar-
ciszewski, przełożony domu zakonnego 
michalitów w Monte Sant’Angelo. Wcze-
śniej, dzięki księdzu Marcinowi Piór-
kowskiemu, mieliśmy okazję posłuchać 
genezy kultu św. Michała na wzgórzu 
Gargano, historii objawień oraz związ-
ków księży michalitów z tym miejscem. 
A bezpośrednio po mszy wskoczyliśmy 
w galowe stroje i tuż przed wejściem do 
sanktuarium, w naturalnej akustyce 
murów Bazyliki, zaprezentowaliśmy 
się z godzinnym koncertem dla miesz-
kańców Monte Sant’Angelo. Z solowym 
popisem na harmonijce ustnej w utwo-
rze „Funiculi, Funicula” wystąpił Paweł 
Mercik. 

Następnego dnia, w poniedziałek, 
wstaliśmy, kiedy jeszcze wszystkie wło-
skie koguty smacznie spały i około piątej 
rano wyruszyliśmy do oddalonej o nie-
całe 200 km Matery, uważanej za jed-
no z najstarszych miast na świecie. Na 
miejscu zwiedziliśmy przede wszystkim 
historyczną część miasta, zwaną Sassi, 
z unikatowymi domami wydrążonymi 
w skałach i wąwozach, wpisanymi na 
listę światowego dziedzictwa UNESCO. 
Warto dodać, że w Materze kręcono wie-
le scen do filmu „Pasja” Mela Gibsona, 
a miasto bez szczególnych zabiegów 
scenograficznych z powodzeniem od-
grywało Jerozolimę. 

Z Matery wyruszyliśmy do położone-
go o nieco ponad godzinę drogi miastecz-
ka Alberobello w prowincji Bari. Tam, 
prowadzeni przez włoskiego przewodni-
ka, zobaczyliśmy na własne oczy coś, co 
na pierwszy rzut oka przypomina wioskę 
smerfów. Powitało nas około 1,5 tysiąca 
małych domków, zwanych „trulli”, zbu-
dowanych na planie koła i zwieńczonych 
stożkowymi dachami z kamienia, z biały-
mi ścianami przyozdobionymi donicami 
kolorowych kwiatów. To magiczne miejsce 
także można znaleźć na liście UNESCO. 
Po powrocie do Monte Sant’Angelo przy-
szedł czas na rekonesans po miasteczku 

– każdy miał czas dla siebie, na spacery, 

zrobienie zakupów czy po prostu delekto-
wanie się urokami południowej Italii przy 
lampce dobrego wina. 

Kolejny dzień to już czysty relaks na 
plaży w Vieste nad Morzem Adriatyc-
kim, odległej o około 55 km od Monte 
Sant’Angelo. Czas zleciał nam jak z bicza 
trzasł, zdążyliśmy się ładnie opalić, a nie-
którzy wręcz upiec, pograliśmy w wod-
ną siatkówkę i zrobiliśmy kilka sesji 
zdjęciowych pod białymi, wapiennymi 
skałami Vieste. Powrót na Gargano był 
przewidziany na godziny popołudniowe, 
ale nikt z tego powodu nie narzekał, bo 
kolejny dzień, środa, też miał być pod 
znakiem plażingu, chociaż tym razem 
już w miasteczku Manfredonia.

Jednak zanim rozłożyliśmy się po-
nownie na plaży, najpierw odwiedzili-
śmy Sanktuarium św. ojca Pio z Pietrel-
ciny w San Giovanni Rotondo. Artyzm 
wykonania i ogrom pracy włożonej 
w upamiętnienie postaci ojca Pio robi 
w świątyni ogromne wrażenie. Zdecy-
dowanie warto zobaczyć chociażby hi-
storię jego życia uwiecznioną na serii 
misternie stworzonych mozaik we wnę-
trzu sanktuarium. 

Na plaży w Manfredonii dokończyli-
śmy mecz wodnej siatkówki, dopracowa-
liśmy opalenizny, popróbowaliśmy orygi-
nalnej włoskiej pizzy i trzeba było znowu 
wracać na wzgórze Gargano, bo to był 
niestety już ostatni nasz nocleg w Casa 
del Pellegrino. Dzięki siostrze Edycie 
Golińskiej ze zgromadzenia michalitek 
mieliśmy jeszcze okazję zwiedzić nie-
zwykłe muzeum w podziemiach Sank-
tuarium Michała Archanioła – miejsce, 
gdzie nie tak łatwo wejść o każdej porze 
dnia. A w czasie kolacji zabraliśmy kilka 
trąb, trąbek i trochę drewnianego sprzę-
tu, żeby podziękować paniom na recepcji 
i personelowi w kuchni za to, że wytrzy-
mali z nami te kilka dni. Jak to mówią, 
czasem najlepsze są imprezy bez żadnego 
planu, więc spontanicznie, tak jak stali-
śmy, wyszliśmy z instrumentami na ulice 
Monte Sant’Angelo i zagraliśmy jeszcze 
godzinny koncert przy świetle ulicznych 
latarni. W końcu, skoro rozpoczęliśmy 
nasz pobyt głośnym akcentem, nie wy-
padało go zakończyć po cichu. 

I tak zakończył się nasz pobyt 
u św. Michała Archanioła na wzgórzu 
Gargano, ale nie był to wcale koniec 
wycieczki. Wcześnie rano, w czwartek, 
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zapakowaliśmy instrumenty, bagaże 
i wszystkie swoje rzeczy do autokaru, 
i wyruszyliśmy w stronę San Marino. 
Droga była długa, bo mieliśmy do zro-
bienia ponad 500 km, ale warto było 
zobaczyć miasto z perspektywy Mon-
te Titano, najwyższego punktu w tym 
kraju, położonego na wysokości prawie 
750 m. Poza tym była okazja do pospa-
cerowania wąskimi uliczkami, zrobienia 
niewielkich zakupów, a nawet do degu-
stacji win, z których San Marino słynie.

Kolejnym przystankiem na naszej 
trasie było Rimini, oddalone o nieca-
łą godzinę drogi od San Marino. Tam, 
najpierw większe zakupy w jednym 
z hipermarketów na przedmieściach, 
po czym kolacja, rzut oka na pobliską 
plażę i ostatni na włoskiej ziemi nocleg 
w hotelu. Grafik był wciąż napięty, bo 
już następnego dnia, w piątek, po śnia-
daniu, wyjechaliśmy dalej na północ, 
w kierunku Padwy. 

Padwę dzieli od Rimini około 230 
km, więc znowu można było dospać 
w autokarze. W Padwie jest kilka miejsc, 

których nie można pominąć. To przede 
wszystkim Piazza del Duomo z kate-
drą św. Antoniego i bazyliką św. Justy-
ny oraz Uniwersytet Padewski, jeden 
z najstarszych w Europie. Kilka godzin 
spaceru po mieście i około 14:00, po-
wrót na trasę via Polonia. Po drodze 
jeszcze tylko dłuższy postój na obia-
dokolację w Słowenii plus kilka przy-
stanków na rozprostowanie kości. Po 
całonocnej jeździe, wczesnym rankiem, 
w sobotę 8 września zameldowaliśmy 
się szczęśliwie pod remizą w Miejscu 
Piastowym. 

Tak oto podróż do Włoch – druga 
już w historii Orkiestry Dętej z Miejsca 
Piastowego – dobiegła końca. Główny 
punkt wycieczki – Bazylika św. Micha-
ła Archanioła w Monte Sant’Angelo zro-
biła na wszystkich ogromne wrażenie. 
Zresztą nie tylko sama Grota, ale całe 
miasteczko, droga na wzgórze, widoki 
ze szczytu i sposób, w jaki przyjęli nas 
mieszkańcy – naprawdę nie chciało się 
stamtąd wyjeżdżać. To prawdziwa perła 
w koronie zakonu michalitów i aż dziw-

ne, że u nas, w Miejscu Piastowym, tak 
niewiele słyszy się o tym miejscu. Gdy-
by nie peregrynacja figury św. Michała 
kilka lat temu, Gargano byłoby zupełnie 
nieodkrytą ziemią. 

Za wydatną pomoc w zrealizowa-
niu tego wymagającego przedsięwzięcia 
szczególne podziękowania od zarządu 
orkiestry należą się: 

- księżom michalitom za pomoc w na-
wiązaniu kontaktu z kierownictwem 
Sanktuarium Monte Sant’Angelo,

- księdzu rektorowi Władysławowi 
Suchemu za zarezerwowanie terminu 
i wyrażenie zgody na przyjazd orkiestry 
z Miejsca Piastowego,

- siostrze Edycie Golińskiej za wspa-
niałą gościnę i serdeczne przyjęcie 
w Domu Pielgrzyma,

- wójtowi Gminy Miejsce Piastowe, 
Markowi Klarze i wszystkim ofiarodaw-
com za przekazanie części środków na 
pokrycie kosztów wyjazdu,

- wszystkim orkiestrantom i pozo-
stałym członkom wycieczki za świetną 
atmosferę na trasie.

Janusz Sznajder, fot. Wojciech Guzik, IP
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Bo potrzeba wielkiego serca, aby kształ-
tować  młodych ludzi – tymi słowami, 
26 listopada 2018 r., podczas uroczy-
stości pogrzebowej w kościele parafial-
nym pod wezwaniem  św. Małgorzaty, 
pożegnaliśmy wspaniałą nauczycielkę 
matematyki i zasłużoną wychowaw-
czynię wielu pokoleń uczniów Szkoły 
Podstawowej  w Targowiskach, panią 
Marię Penar.

Zmarła Maria Penar (1952-2018)
długoletnia nauczycielka w Szkole Podstawowej w Targowiskach

Wychowankowie pani Marii wspo-
minają, że mieli dużo szczęścia, że 
na ich drodze życiowej stanął tak su-
mienny, życzliwy i oddany pedagog, 
który sprawił, iż każdy z nich czuł się 
potrzebny, wartościowy i ważny. Pani 
Maria była osobą, która doskonale wie-
działa, na czym polega wyjątkowość 
pracy nauczyciela, z jaką determinacją, 
oddaniem i zaangażowaniem należy ją 
wykonywać, mając na uwadze przede 
wszystkim dobro ucznia.

Kiedy pracowała w naszej szkole, jej 
niezwykle ciekawe pomysły, interesują-
ce rozwiązania i nieszablonowe,  nowa-
torskie działania pozwalały skutecznie 
dotrzeć do młodego człowieka.

I nawet wtedy, kiedy przestała już 
nieść przysłowiowy kaganek oświaty 
i przeszła na zasłużoną emeryturę, za-
wsze żywo interesowała się sprawami 
szkoły. Przy każdej nadarzającej się 
okazji wypytywała, doradzała, wspie-
rała. Cieszyła się sukcesami naszej 
szkoły, smuciły ją nasze porażki.

Była niezw ykle zaangażowana 
zarówno w sprawy szkoły,  jak i śro-
dowiska lokalnego. Pokazywała, jak 
pracować dla dobra innych, z jakim od-

05.10 – Alfreda Muroń (79 lat) z Targowisk 

09.10 – Irena Jurczak (69 lat) z Targowisk 

10.10 – Wanda Jaskółka (77 lat) z Niżnej Łąki 

11.10 – Genowefa Głód (100 lat) z Rogów 

11.10 – Genowefa Węgrzyn (93 lata) z Łężan 

11.10 – Krystyna Wilga (90 lat) z Miejsca Piastowego 

12.10 – Edward Albrycht (60 lat) z Rogów 

12.10 – Stanisław Bogaczyk (96 lat) z Rogów 

15.10 – Aniela Szewczyk (84 lata) z Łężan 

22.10 – Jakub Skwara (24 lata) z Targowisk 

26.10 – Władysław Częczek (89 lat) z Łężan 

29.10 – Stanisława Marecka (66 lat) z Wrocanki 

31.10 – Artur Iwaniec (49 lat) z Zalesia 

31.10 – Helena Kubit (85 lat) z Głowienki 

09.11 – Stanisława Frydrych (90 lat) z Wrocanki

16.11 – Zdzisław Frydrych (57 lat) z Targowisk 

21.11 – Krystian Frydrych (26 lat) z Łężan

21.11 – Maria Penar (67 lat) z Widacza

23.11 – Anna Kucharska (71 lat) z Widacza 

01.12 – Władysław Pietruszka (70 lat) z Rogów 

09.12 – Maria Janik (82 lata) z Głowienki 

10.12 – Kazimierz Uliasz (70 lat) z Wrocanki 

daniem  podchodzić do każdego podej-
mowanego działania. Zawsze w myśl 
dewizy: gdy podejmujesz się jakiejś 
pracy, dawaj z siebie wszystko, choćby 
to było najbardziej błahe zajęcie.

A teraz odeszła… cicho, bez poże-
gnania, tak jakby nikogo nie chciała 
zasmucić swym odejściem.

Pani Marii nie ma już wśród nas, ale 
na zawsze pozostanie cząstką historii 
Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kan-
tego w Targowiskach.

Pani Maria aktywnie uczestniczyła 
także w życiu swojej parafii. Przez dwie 
kadencje (w latach  1995 – 2001) była 
prezesem w parafialnym oddziale Akcji 
Katolickiej w Targowiskach i wspólnie 
z księdzem proboszczem co roku orga-
nizowała noworoczne spotkania opłat-
kowe dla mieszkańców Targowisk.  

Małgorzata Lorenc

Odeszli od nas…

Naszej koleżance redakcyjnej 
Magdalenie Penar wyrazy głębokiego 
współczucia z powodu śmierci siostry

składa zespół redakcyjny „Piastuna”
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IV Widacki Bieg Niepodległości

W gminie Miejsce Piastowe już od czterech lat mamy swój bieg niepodległości. Odbywa się on 
w Widaczu, a w tym roku, jak przystało na 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści, przyciągnął on dziesiątki biegaczy oraz kibiców.

To już IV edycja Widackiego Biegu Nie-
podległości. W tym roku wystartowało 
aż 113 zawodników – również z zagra-
nicy. 

Przed biegiem troje zawodników zło-
żyło kwiaty przy pomniku ku czci osób 
z Widacza, które straciły życie podczas 
wojen i prześladowań w XX wieku. War-
tę honorową przy pomniku pełniły har-
cerki z 18. Drużyny Harcerskiej im. S. 
Czarnieckiego w Łężanach. Następnie 
odbyła się wspólna rozgrzewka zawod-
ników.

Start biegu, jak co roku, miał miej-
sce przy amfiteatrze w Widaczu. Prawie 
8-kilometrowa trasa w większości pro-
wadziła leśnymi i polnymi ścieżkami. 
Temperatura powietrza wynosiła około 
10 stopni Celsjusza, jednak zawodnicy 
narzekali na zimny wiatr, który dawał 
się we znaki zwłaszcza podczas biegu 
przez otwarty teren. Oprócz temperatu-
ry również trasa sprzyjała zawodnikom 

– była sucha i twarda, bez błota.
Czołowe miejsca zdobyli zawodnicy 

z Ukrainy i Białorusi. Zwycięzcą biegu 
został Dmytro Didovodovidic z Borys 
Runnig Club z czasem 00:25:54, na-
tomiast wśród kobiet najszybsza była 
Valeriia Zinenko z Borys Runnig Club 
z czasem 00:32:24. Na mecie na wszyst-
kich zawodników czekały medale oraz 
ciepła zupa przygotowana przez firmę 
Posmakuj. 

Pomysłodawcą i współorganizato-
rem Widackiego Biegu Niepodległości 
jest radny Gminy Miejsce Piastowe Ra-
dosław Sidor z Widacza, a organizato-
rami przedsięwzięcia są: Rada Sołecka 
z Widacza, Gminny Ośrodek Kultury 
w Miejscu Piastowym, Gmina Miejsce 
Piastowe.

Tak o widackim biegu napisał jeden 
z jego uczestników Marek Podraza na 
stronie festiwalbiegowy.pl: Organiza-
torzy biegu w Widaczu są bardzo gościnni, 
a dopełnieniem wspaniałej organizacji były 
piękne medale, okolicznościowe koszulki, 
piękna pogoda, puchary i nagrody dla naj-

lepszych, i losowanie nagród. W tym roku 
los uśmiechnął się także do mnie i z biegu 
wracałem z wygranym plecakiem z bukła-
kiem. Oby więcej tak przyjaznych i dobrze 
zorganizowanych biegów czekało na biega-
czy jak w Widaczu.

Dla uczczenia wyjątkowej rocznicy 
w biegu wystartował także przewodni-
czący Rady Gminy Wiktor Skwara. – Od 
początku idea Biegu Niepodległości w Wi-
daczu bardzo mi się spodobała i szczerze 
Radkowi gratuluję tego wspaniałego pomy-
słu i energii z jaką go realizuje – mówi Wik-
tor Skwara.  – Już w 2015 roku, podczas 
pierwszego biegu, kiedy wręczałem nagrody, 
pomyślałem sobie w duchu, że na stulecie 
odzyskania niepodległości też w nim pobie-
gnę. Nie odważyłem się jednak o tym głośno 
mówić, a jeżeli mówiłem, to raczej w żar-

tach. Aż nadszedł rok Wielkiego Jubileuszu 
i należało się ostatecznie zdecydować. Tro-
chę potrenowałem i ku zaskoczeniu wszyst-
kich znajomych pobiegłem! Zmieściłem się 
w założonym przeze mnie czasie jednej go-
dziny, a nawet zszedłem poniżej 50 minut. 
Ogromnie się cieszę, że udało mi się uczcić 
nasze wielkie święto w ten właśnie sposób 
i dziękuję Radkowi, że mi to umożliwił. 

Sponsorami biegu były firmy: Gla-
smark, Lo-Stark, Skyactiv, Posmakuj 
Krosno, Provident, kwiaciarnia Kwiato-
we Love z Łężan oraz S.O.S Ambulans 
Anita Rzepka. Imprezę zabezpieczali 
strażacy z OSP Widacz i OSP Targowi-
ska. Do zobaczenia za rok!

Szymon Michna

Fot. Szymon Michna i Izabela Półchłopek 
(zawodniczka biegu z numerem 134)
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Organizatorem turnieju była Szkoła 
Podstawowa w Rogach oraz Gminny 
Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym. 
Zawody oficjalnie otworzył dyrektor 
GOK Janusz Węgrzyn.

Rozgrywki prowadzone były dla 
uczniów czwartych i piątych klas szkoły 
podstawowej. W turnieju wzięło udział 
cztery drużyny: SP Rogi, SP Miejsce Pia-
stowe, SP Targowiska i SP Zalesie, które 
rywalizowały w jednej grupie w syste-
mie „każdy z każdym”.

Wyniki meczów: Rogi – Miejsce Pia-
stowe (2:1), Targowiska – Zalesie (0:2), 
Rogi – Targowiska (0:0), Miejsce Piasto-
we – Zalesie (1:1), Rogi – Zalesie (1:1), 
Miejsce Piastowe – Targowiska (0:0). 

Końcowa klasyfikacja: 
1. miejsce – SP Zalesie
2. miejsce – SP Rogi
3. miejsce – SP Miejsce Piastowe
4. miejsce – SP Targowiska

Drużyny uhonorowane zostały pa-
miątkowymi pucharami i dyplomami. 
Przyznane zostały także nagrody in-
dywidualne. Najlepszym bramkarzem 
został Nicolas Nowak z Zalesia, a naj-
lepszym zawodnikiem Szymon Kubu-
siak z Rogów. Zawodnicy ci otrzymali 
dodatkowo puchary i dyplomy. 

Nagrody wręczał dyrektor GOK Ja-
nusz Węgrzyn, mecze sędziował Sławo-
mir Kielar, a zabezpieczenie medyczne 
pełniła Renata Rygiel.

Tekst Leszek Zajdel 
Fot. Janusz Węgrzyn   

Rozgrywki 
piłkarskie 
w Rogach 
8 listopada br. w hali spor-
towej Szkoły Podstawowej 
w Rogach rozegrany został 
Halowy Turniej Piłki Noż-
nej o Puchar Dyrektora 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Miejscu Piastowym. SP Zalesie - I miejsce

SP Rogi - II miejsce

SP Miejsce Piastowe - III miejsce
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Turniej piłki siatkowej strażaków 
17 listopada br. w hali spor-
towej Szkoły Podstawowej 
w Głowience odbył się VII 
Powiatowy Turniej Piłki Siat-
kowej Ochotniczych Straży 
Pożarnych. 

Oficjalnie zawody otworzył wiceprezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego Związ-
ków Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP Józef Tucki w towarzystwie preze-
sa Gminnego Związku OSP RP Józefa 
Sidora, sekretarza Gminnego Związku 
OSP RP Bernardy Binkowicz, dyrekto-
ra Szkoły Podstawowej w Głowience 
Krzysztofa Romana, dyrektora Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Miejscu Piasto-
wym Janusza Węgrzyna oraz radnego 
Janusza Lenika. 

Do turnieju przystąpiło pięć jedno-
stek OSP: z Moderówki, Bratkówki, Tar-
gowisk, Głowienki i Korczyny. Drużyny 
rywalizowały w jednej grupie w syste-
mie „każdy z każdym”, do dwóch wy-
granych setów. W sumie rozegranych 
zostało dziesięć meczów. 

Wyniki meczów: 
Moderówka – Bratkówka (2:1), Tar-

gowiska – Głowienka (1:2), Moderówka 
– Korczyna (0:2), Bratkówka – Targowi-
ska (2:1), Głowienka – Korczyna (0:2), 
Moderówka – Targowiska (2:0), Brat-
kówka – Głowienka (2:0), Targowiska 

– Korczyna (0:2), Moderówka – Głowien-
ka (2:1), Bratkówka – Korczyna (0:2). 

 W ostatecznej klasyfikacji pierwsze 
miejsce zdobyła OSP Korczyna, drugie 
OSP Moderówka, a trzecie  OSP Brat-
kówka. Poza podium znalazły się zespo-
ły z Głowienki i Targowisk. 

Drużyny z miejsc I – III otrzymały pa-
miątkowe puchary i dyplomy, pozostałe 
drużyny dyplomy za udział. Zostały także 
przyznane nagrody indywidualne w po-
staci statuetek dla najlepszego atakują-
cego – Miłosza Majsiaka z jednostki OSP 
Moderówka oraz najlepszego rozgrywają-
cego – Pauliny Wilk z OSP Bratkówka. 

Nagrody wręczali Józef Tucki i Józef 
Sidor oraz naczelnik OSP Głowienka 

I miejsce - OSP Korczyna

II miejsce - OSP Moderówka. 
W drugim rzędzie, drugi 
z prawej - najlepszy atakujący 
turnieju Miłosz Majsiak

III miejsce - OSP Bratkówka. 
W pierwszym rzędzie, w środku 
Paulina Wilk, najlepszy 
rozgrywający turnieju

Marian Płoucha, który wręczył dodat-
kowe nagrody rzeczowe dla wszystkich 
drużyn, ufundowane przez jednostkę 
z okazji obchodzonego w tym roku ju-
bileuszu 110-lecia. 

Mecze sędziowali Janusz Eustachie-
wicz i Jerzy Janusz. Zabezpieczenie 
medyczne pełniła Anna Słyś. Turniej 
zorganizowali: Gmina Miejsce Piasto-
we, Gminny Ośrodek Kultury w Miej-
scu Piastowym, Zarząd Oddziału Po-
wiatowego Związków Ochotniczych 

Straży Pożarnych RP oraz Ochotnicza 
Straż Pożarna w Głowience. Patronat 
medialny zapewniły portale interneto-
we Krosno112.pl i terazKrosno.pl oraz 
dwumiesięcznik „Piastun”.

Organizatorzy składają serdeczne 
podziękowanie dyrektorowi szkoły pod-
stawowej za udostępnienie sali do roze-
grania turnieju oraz paniom kucharkom, 
które dla wszystkich uczestników przy-
gotowały ciepły posiłek. 

Leszek Zajdel, fot. Janusz Węgrzyn 
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6 grudnia br. w hali sportowej Szkoły 
Podstawowej w Rogach rozegrany został 
VIII Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej 
Dziewcząt, którego organizatorem był 
Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu 
Piastowym. 

Zawody oficjalnie otworzył dyrektor 
GOK w Miejscu Piastowym Janusz Wę-
grzyn. Turniej rozegrany został w dwóch 
kategoriach: klasy IV-VI szkoły podsta-
wowej oraz klasy VII-VIII szkoły podsta-
wowej i gimnazjum. W obu kategoriach 
wiekowych wzięły udział zawodniczki 
z trzech szkół: Głowienki, Rogów i Tar-
gowisk. W każdej grupie rozegrano po 
trzy mecze. 

W pierwszej kategorii wiekowej Gło-
wienka wygrała z Targowiskami (6:4) 
i Rogami (16:1). Dziewczęta z Targowisk 
z kolei zwyciężyły z Rogami (6:2). W wy-
niku tych rozgrywek pierwsze miejsce 
zdobył zespół  SP Głowienka, drugie SP 
Targowiska, a trzecie  SP Rogi. 

Najlepszą bramkarką została Gabrie-
la Gromek z Głowienki, a najlepszymi za-

Mikołajkowy
turniej piłki ręcznej

Natalia Guzik

Patrycja Niemczyk

Wiktoria Frydrych

wodniczkami Wiktoria Frydrych z Tar-
gowisk i Julia Majerska z Głowienki.

W drugiej grupie wiekowej (kategoria 
szkoła podstawowa VII-VIII klasy i gim-
nazjum) tym razem zespół z Targowisk 
pokonał Głowienkę (5:2) i Rogi (5:0), 
a Głowienka wygrała z Rogami (3:2). 

Tym samym pierwsze miejsce zajęła 
drużyna dziewcząt SP Targowiska, dru-
gie SP Głowienka, a trzecie  SP Rogi. 

Najlepszą bramkarką została Na-
talia Guzik z Głowienki, a najlepszą 
zawodniczką Patrycja Niemczyk z Tar-
gowisk. 

Wszystkie drużyny nagrodzono 
pucharami, dyplomami i słodyczami, 
które wręczał dyrektor GOK w Miejscu 
Piastowym Janusz Węgrzyn. Mecze 
sędziowała Grażyna Biduś. Zabezpie-
czenie medyczne pełniła Renata Rygiel. 
Organizator składa serdeczne podzię-
kowanie dyrektorowi Szkoły Podstawo-
wej w Rogach Małgorzacie Borowskiej 
za udostępnienie obiektu sportowego 
do rozegrania turnieju.

Leszek Zajdel, fot. Janusz Węgrzyn 
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Najlepsze drużyny szczypiornistek

I miejsce - SP Głowienka

II miejsce - SP Targowiska

III miejsce - SP Rogi

I miejsce - SP Targowiska

II miejsce - SP Głowienka

III miejsce - SP Rogi

Kategoria szkoły podstawowe Kategoria szkoły podstawowe i gimnazja
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Wykonane prace były bardzo ciekawe 
i różnorodne. By dokonać oceny, komi-
sja podzieliła mikołaje na trzy kategorie: 
mikołaj tradycyjny, dziecięce fantazje, 
oblicza mikołaja. Oprócz tego komisja 
przyznała wyróżnienia specjalne. Naj-
pierw wybrano tego najważniejszego, 
najpiękniej wypieczonego, tradycyjnie 
wykonanego mikołaja. Mikołajem roku 
2018 została praca Daniela Wołtosza. 
Serdecznie gratulujemy zwycięzcy tego-
rocznego konkursu i wszystkim nagro-
dzonym! A dodajmy, że wszystkie prace, 
które wykonały dzieci, dostały nagrody 
i wyróżnienia.

Organizatorem konkursu od trzy-
nastu lat jest Szkoła Podstawowa 
w Rogach, Gminny Ośrodek Kultury 
w Miejscu Piastowym i Stowarzyszenie 
Miłośników Wsi Rogi. 

Nagrodzone mikołaje

Mikołaj roku
Daniel Wołtosz

Mikołaj tradycyjny
I miejsce – Wiktoria Bołd
II miejsce – Ewa Steliga
III miejsce – Wiktoria Julita i Milena 
Uliasz

Mikołaj dziecięce fantazje
I miejsce  (ex aequo) – Kamil Wołtosz 
oraz Bartosz Jurczak
II miejsce – Szymon, Aleksandra i Bar-
tłomiej Chłap
III miejsce – Jagoda Kochan

Oblicza mikołaja
I miejsce – Aleksandra Jaworska
II miejsce – Szymon i Anna Stanisz
III miejsce – Igor Uliasz

Janina Gołąbek, fot. Janusz Węgrzyn 

Mikołaje rogowskie
To już XIII edycja konkursu 
mikołaje Rogowskie. W tym 
roku dzieci z pomocą doro-
słych przygotowały na kon-
kurs 53 pieczone mikołaje. 

Mikołaj roku
– Daniel Wołtosz

Mikołaj tradycyjny,
I miejsce – Wiktoria Bołd

Mikołaj tradycyjny,
II miejsce – Ewa Steliga

Mikołaj tradycyjny, III miejsce – Wiktoria, Julita 
i Milena Uliasz

Mikołaj dziecięce fantazje, 
I miejsce – Bartosz Jurczak

Mikołaj dziecięce fantazje, I miejsce – Kamil Wołtosz


