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Członkowie rogowskiego chóru z księdzem proboszczem Henrykiem Domino i organistą Franciszkiem Albrychtem 
Na pierwszym zdjęciu (stoją od lewej): Zofia Chilik, Zofia Dembiczak (z domu Parylak), NN, Janina z domu Dembiczak (sio-

stra Zofii Dembiczak), Anna Patla, Władysława Kochan (z domu Lenik), Janina Kanp (z domu Szmyd), Janina Drozd (z domu 
Rymar), Kazimiera Gładysz, Kazimiera Knap, Kazimiera Drozd, najprawdopodobniej Józefa Bogaczyk (z domu Wdowiarz), NN, 
Stanisława Lenik (z domu Pulnar), NN, Elżbieta Knap (z domu Uliasz), Władysława Oczko. Siedzą (od prawej):  ks. proboszcz 
Henryk Domino, organista Franciszek Albrycht. Fot. archiwum Katarzyny Łukańko/facebook  

Na starej fotografii
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Marsz niepodległości 

11 listopada, w 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, ulicami Miejsca Piasto-
wego niesiona była 200-metrowa biało-czerwona flaga. Marsz „Połączeni flagą” wyruszył spod 
Urzędu Gminy w Miejscu Piastowym i przeszedł do Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. 
Bronisława Markiewicza. Biało-czerwoną niosło około 400 osób. – Wszyscy musimy się przy niej 
połączyć – podkreśliła wójt Dorota Chilik.

Był to drugi marsz niepodległości zorga-
nizowany w ramach gminnych obcho-
dów Święta Niepodległości. Pierwszy 
odbył się w Rogach w 2019 roku. Uro-
czysty pochód, podobnie jak poprzed-
ni, prowadziła Orkiestra Dęta Gminy 
Miejsce Piastowe, za którą szły poczty 
sztandarowe: Gminy Miejsce Piastowe, 
jednostek ochotniczych straży pożar-
nych i szkół. Biało-czerwoną niosło oko-
ło 400 osób: władze samorządowe gminy, 
przedstawiciele Powiatu Krośnieńskiego, 
pracownicy Urzędu Gminy, radni, harce-
rze, uczniowie, nauczyciele, siostry mi-
chalitki, przedstawiciele duchowieństwa, 
organizacji społecznych oraz mieszkań-

cy gminy. Ulice Dukielska, Markiewicza 
i droga do Sanktuarium z lotu ptaka wy-
glądały jak biało-czerwona wstęga.

Przy pomniku Anioła Stróża Polski 
aktor Mariusz Marczyk odczytał modli-
twę za Ojczyznę, a kilkadziesiąt delega-
cji – w tym władze gminy: wójt Dorota 
Chilik, zastępca wójta Magdalena Hec
-Mrozek i sekretarz Krzysztof Mercik 
– złożyło wiązanki kwiatów i symbo-
liczne znicze. Później odśpiewany zo-
stał hymn narodowy, a orkiestra dęta 
zagrała kilka pieśni legionowych.

Msza święta miała równie uroczysty 
charakter, przewodniczył jej ks. Dariusz 
Wilk – przełożony generalny Zgroma-

dzenia Świętego Michała Archanioła, 
a w koncelebrze uczestniczyli: ks. dzie-
kan Tadeusz Dudzik, ks. Jerzy Sosiński 

– ekonom generalny, ks. Krzysztof Po-
świata – przełożony Domu Macierzyste-
go Zgromadzenia w Miejscu Piastowym 
oraz kilkudziesięciu innych kapłanów.

W homilii ks. generał, wyrażając re-
fleksję nad tym, czym jest patriotyzm, 
przywołał słowa bł. kard. Wyszyńskie-
go, że zaszczytnie jest umrzeć za Oj-
czyznę, jednakże trudniej jest niekiedy 
żyć dla Ojczyzny, że można w odruchu 
bohaterskim oddać swoje życie na polu 
walki, ale to trwa krótko, a większym 
niekiedy bohaterstwem jest żyć, trwać, 

„Połączeni flagą”
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wytrzymać całe lata. – To nasz patrio-
tyzm dzisiejszych czasów. To nasze boha-
terstwo: żyć, trwać i wytrzymać całe lata 
dla dobra Ojczyzny, w umiłowaniu historii 
tej ziemi, tego narodu z myślą o przyszłości 

– powiedział.
Ks. Krzysztof Poświata przyznał, że 

dzisiejszy dzień, to jeden z tych, kiedy 
serca biją żywiej i mocniej, i że przede 
wszystkim biją rytmem wdzięczności za 
to, że po długiej, ponadstuletniej ciem-
nej nocy nad naszą Ojczyzną zajaśniała 
jutrzenka wolności. Podzielił się także 
osobistą refleksją po wspólnym marszu 
z flagą. – Myślę, że byliśmy wszyscy bardzo 
wzruszeni, trzymając, niosąc tę ogromną 
polską flagę; że ona jest jak nasza Ojczy-
zna, trzeba ją mocno trzymać, trzeba być 
z niej dumnym i można to uczynić tylko ra-
zem. Jeden człowiek nic nie zrobi, ale też, 
gdy jedni trzymają, a drudzy szarpią, rwą, 
to też nic z tej flagi nie będzie. Być dumnym 
i poświęcić wszystkie swoje siły dla Ojczyny, 
którą Pan Bóg nam dał – apelował.

Po mszy św. okolicznościowe prze-
mówienie wygłosiła wójt Dorota Chilik. 
Nawiązując do wydarzeń sprzed 103 lat, 
powiedziała: – Wyobraźmy sobie tamte 
dni. Radość z odzyskanej niepodległości była 
z pewnością ogromna. Ten niebywały entu-
zjazm naszych przodków powinien udzielić 
się również i nam, inspirując do działania 
i budząc dumę z tego, że jesteśmy Polakami, 
że mamy tak bogate dziedzictwo narodowe 
i że kontynuujemy dzieło naszych wielkich 
przodków. Nie możemy ich przecież zawieść. 
Nasze uczucia patriotyczne powinny być 
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w nas tak samo żywe jak wtedy – 11 listo-
pada 1918 roku. Wójt gminy zachęcała 
również: – Manifestujmy swój patriotyzm. 
Nie wstydźmy się naszych uczuć do Polski. 
Uczmy nasze dzieci miłości do Ojczyzny. 
Wierzę, że dzięki temu będziemy państwem 
silnym – takim, z którym będą się liczyć inne 
narody. A składając dziś hołd naszym przod-
kom za najcenniejszy dar, jakim jest wolność, 
pamiętajmy, że powinnością nas wszystkich 
jest zachowanie jej dla pomyślności obecnych 
i przyszłych pokoleń.

Uroczystości zakończył poruszający 
koncert pieśni patriotycznych w aranża-
cji Pawła Mazura, pod dyrekcją Wiktora 
Lorensa. Utwory wykonywał 16-osobowy 
zespół Światło Uwielbienia z Targowisk.

Msza św. transmitowana była na 
żywo przez radio FARA. Relacja z obcho-
dów ukazała się także w telewizji słowac-
kiej. Uroczysty przemarsz z flagą utrwa-
lony został także przez Krosno112.pl na 
nagraniu wykonanym z drona.

Organizatorami gminnych ob-
chodów Święta Niepodległości byli: 
Wójt Gminy Miejsce Piastowe, Gmin-
ne Centrum Kultury i Biblioteka oraz 
Sanktuarium św. Michała Archanioła 
i bł. Bronisława Markiewicza w Miejscu 
Piastowym.

IP 
Fot. Anna Borek, 

 Izabela Półchłopek, Krosno112.pl
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Pamięć dla poległych
Jesteśmy różni, pochodzimy z róż-
nych stron Polski, mamy różne za-
interesowania, ale łączy nas jeden 
cel. Cel ten to Ojczyzna, dla której 
chcemy żyć i pracować.
  Roman Dmowski

10 listopada wójt Dorota Chilik wraz 
z zastępcą wójta Magdaleną Hec-Mro-
zek złożyły kwiaty i znicze w miejscach 
pamięci na terenie gminy, oddając hołd 
wszystkim, którzy 103 lata temu walczy-
li o wolną i niepodległą Polskę.

W Rogach do włodarzy gminy do-
łączyły również dyrektor szkoły Edyta 
Dydo wraz z wicedyrektor Anną Kilar 
oraz uczniowie – przewodniczący Samo-
rządu Szkolnego Rafał Łoś z klasy VIII 
i Anna Uliasz z klasy V.

Święto to uczczone zostało również 
w szkołach i przedszkolach na terenie 
gminy, gdzie odbyły się uroczyste aka-

demie, przedstawienia, wspólne śpiewa-
nie hymnu, wieczornice, a nawet pokaz 
mody biało-czerwonej.

11 listopada obchodzimy największe 
narodowe święto, to dzień radości i dumy 

z odzyskania niepodległości. Ten szcze-
gólny dzień skłania do refleksji na temat 
patriotyzmu, bo nic nie jest tak ważne dla 
narodu, jak posiadanie własnego państwa.

UG

Wyróżnienia dla nauczycieli z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej
Jaki powinien być nauczyciel? Odpo-
wiedzialny, kreatywny, kompetentny, 
serdeczny, wyrozumiały, cierpliwy... 
Cechy dobrego nauczyciela można dłu-
go wymieniać, a świadczą one o tym, jak 
wielkie wymagania stawia się osobom 
pracującym w tym zawodzie.

15 października wójt Dorota Chilik 
wraz z zastępcą wójta Magdaleną Hec- 
-Mrozek i skarbnikiem Gminy Eweliną 
Pilszak spotkały się z dyrektorami i na-
uczycielami szkół z terenu gminy. Dzień 
Edukacji Narodowej to wspaniała oka-
zja do tego, aby docenić i podziękować 
za ciężką pracę nauczycieli.

Wyróżnienie otrzymali:
–  ze SP w Miejscu Piastowym: Renata 

Dąbrowska, Barbara Słaby;
–  ze SP w Głowience: dyrektor Iwona 

Topolska, Renata Kubit, Barbara 
Pojnar, Krzysztof Roman;

–  ze SP w Łężanach: dyrektor Teresa 
Zamorska, wicedyrektor Agnieszka 
Zawojska-Sokołowska;

–  ze SP w Rogach: dyrektor Edyta 
Dydo, Beata Bałuka i Anna Prajzner;

–  ze SP w Targowiskach: Marzena 
Bednarz;

–  ze SP we Wrocance: dyrektor szkoły 
Nina Hanus, wicedyrektor szkoły 
Ewelina Głód;

– ze SP w Zalesiu: Anna Wojnowska.
Liczne sukcesy, jakie odnoszą ucznio-

wie w różnych dziedzinach nauki i spor-
tu, są owocem wielkiego zaangażowania 
nauczycieli, którzy dostrzegają i rozwija-
ją predyspozycje i talenty dzieci. Trudno 
w tym zawodzie pracować bez pasji, za-
miłowania czy oddania. Zawód nauczy-
ciela to misja, to codzienne docieranie do 

uczniów z nową wiedzą, to przekonanie, 
że wykonywana praca jest niezwykle od-
powiedzialna i zaowocuje w przyszłości.

Nauczyciele odebrali wyróżnienia za 
wybitną pracę dydaktyczną, wychowaw-
czą i opiekuńczą. Jest to podziękowanie 
za wielkie serce, którym nauczyciele kie-
rują się na co dzień, i za które – w imie-
niu wszystkich uczniów i rodziców 

– dziękujemy!

Tekst i fot. Anna Borek
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Wójt Gminy Miejsce Piastowe odznaczona 
Srebrnym Krzyżem Zasługi
29 listopada 2021 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie wójt Gminy Miejsce Piasto-
we Dorota Chilik, została odznaczona przez wojewodę podkarpackiego Ewę Leniart Srebrnym Krzyżem 
Zasługi, nadanym przez prezydenta RP Andrzeja Dudę za działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Krzyż Zasługi ustanowiony został 
w 1923 r. Nadawany jest osobom, które 
położyły zasługi dla państwa lub obywa-
teli, spełniając czyny przekraczające za-
kres ich zwykłych obowiązków, a przy-
noszące znaczną korzyść państwu lub 
obywatelom, ofiarną działalność pu-
bliczną, ofiarne niesienie pomocy oraz 
działalność charytatywną.

Dorota Chilik pracowała na rzecz 
innych lokalnych społeczności, udziela-
jąc im wsparcia i pomagając w realizacji 
przedsięwzięć. Były to między innymi:

–  Stowarzyszenie Kółko Rolnicze w Łę-
kach Dukielskich: budowa Wielofunk-
cyjnego Centrum Kultury Wiejskiej 

– pozyskanie ponad 3,2 mln zł, dzię-
ki czemu 21 maja 2021 r. otwarto 
w Łękach pierwszy budynek, a drugi 
jest w stanie surowym zamkniętym. 
Wsparcie przyczyniło się do ochrony 
Stowarzyszenia Kółko Rolnicze i za-
pobiegło jego rozwiązaniu.

–  Wyciąg Narciarski „Kiczera” w Gmi-
nie Rymanów: założenie Stowarzy-
szenia – prace przy projektowaniu 
inwestycji, uzgodnienia, pozyska-
nie środków finansowych z banku 

– w wyniku czego otwarto wyciąg 
narciarski w terenie biednym, rol-
niczym i bez perspektyw na pracę. 
Obecnie jest to duża firma tury-
styczna dająca pracę w sezonie dla 
około 40 osób.

–  Ośrodek Caritas w Myczkowcach: 
po realizacji około 10 projektów bu-
dynek będący w stanie ruiny, bez 
perspektyw, obecnie może zapew-
nić nocleg i wyżywienie dla około 
300 osób, a co roku przyjmuje około 
85 tys. turystów. W Ośrodku Cari-
tas można zwiedzać Ogród Biblij-
ny, Ogród Ekumeniczny i minizoo. 
Rozbudowana została również in-
frastruktura sportowa i rekreacyjna. 
Ośrodek jest jednym z największych 
pracodawców w gminie Solina.

–  Sanktuarium Matki Boskiej w Starej 
Wsi w gminie Brzozów. Przez 12 lat 

realizowany był plan rewitalizacji 
i przywrócenia kompleksu jezuic-
kiego do świetności, a także do ży-
cia turystyczno-pielgrzymkowego. 
Zrealizowane zostały projekty do-
tyczące zabytków i przywrócenia im 
estetycznego wyglądu oraz projekty 
turystyczne, np. Ogród Biblijny, mu-
zeum i kawiarenka.

–  Przygotowanie kompleksowe do-
kumentacji aplikacyjnej i otrzyma-
nie dofinansowania (koordynator 
projektu) na realizację projektu: 

„Skarby Pogranicza – ochrona dzie-
dzictwa kulturowego regionów po-
granicza Polski i Ukrainy”.

–  Kompleksowe przygotowanie doku-
mentacji aplikacyjnej i otrzymanie 

dofinansowania w wysokości około 
3 mln złotych na realizację projektu: 

„Pod Bezpiecznym Dachem – roz-
wój infrastruktury Domu Pomocy 
Społecznej Konwentu Bonifratrów 
w Iwoniczu”, finansowanego ze 
środków szwajcarskich.

–  Przygotowanie kompleksowe doku-
mentacji aplikacyjnej i otrzymanie 
dofinansowania na realizację projek-
tu: „Dom Pomocy Społecznej w Iwo-
niczu – szansą dla ciężko chorych 
dzieci”, finansowanego z RPO WP na 
lata 2007–2013 w wysokości około 
1,3 mln złotych.

UG
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Wsparcie dla szkół z programu 
„Laboratoria Przyszłości"

W ramach rządowego programu „Labo-
ratoria Przyszłości” szkoły z terenu gmi-
ny Miejsce Piastowe otrzymały wspar-
cie finansowe w wysokości 430 000 zł 
na zakup wyposażenia technicznego 
potrzebnego w kształtowaniu i rozwi-
janiu umiejętności manualnych i tech-
nicznych, umiejętności samodzielnego 
i krytycznego myślenia, myślenia ma-
tematycznego oraz umiejętności w za-
kresie nauk przyrodniczych, technologii 
i inżynierii, stosowania technologii in-
formacyjno-komunikacyjnych, jak rów-
nież pracy zespołowej, dobrej organizacji 
i dbania o porządek na stanowisku pracy 
oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Szkoła Podstawowa w Rogach otrzy-
mała 70 tys. złotych dofinansowania, 
szkoły w Łężanach, Głowience, Zalesiu, 

Targowiskach i Miejscu Piastowym po 
60 tys. złotych, a szkoła we Wrocance, 
SP w Targowiskach – filia w Widaczu 
otrzymały po 30 tys. złotych.

„Laboratoria Przyszłości” to program, 
w ramach którego można otrzymać no-
woczesny sprzęt, który uatrakcyjni zaję-
cia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać 
swoje zainteresowania nie tylko na lek-
cjach techniki i w ramach innych obo-
wiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz 
także w ramach zajęć pozalekcyjnych, 
kół zainteresowań i innych form rozwi-
jania umiejętności.

UG

Kto będzie 
odśnieżał gminne 
drogi? 

Za zimowe utrzymanie dróg na terenie 
gminy Miejsce Piastowe odpowiedzial-
ne będą następujące firmy w poszczegól-
nych miejscowościach: 

–  MARPOL-TRANS w Targowiskach 
i Widaczu, 

–  HUBERT ZAJDEL w Miejscu Pia-
stowym, Zalesiu i Łężanach,

– ZBIGNIEW MERCIK w Głowience, 
– MAREK STAROŃ w Rogach,
–  JANUSZ BUKOWSKI we Wrocance 

i Niżnej Łące. 
W przypadku występujących zagro-

żeń, spowodowanych oblodzeniem lub 
zasypaniem drogi, mieszkańcy proszeni 
są o zgłaszanie tego sołtysom. Przypo-
minamy, że Gmina odpowiada wyłącznie 
za zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Kontakty do sołtysów: 
•  Teresa Sirko (Głowienka)  
– tel. 604 832 209

•  Dominik Zając (Łężany) 
– tel. 535 323 486

•  Piotr Frydrych (Miejsce Piastowe)  
– 509 668 363

•  Tadeusz Pacek (Niżna Łąka) 
– tel. 509 668 378

•  Aneta Dobosz (Rogi) 
– tel. 783 688 496

•  Aleksander Mercik (Targowiska) 
– tel. 519 531 131

•  Mariusz Krupski (Widacz) 
– tel. 605 124 902

•  Anna Sieniawska-Kuras (Wrocanka)  
– tel. 609 902 599

•  Władysław Frączek (Zalesie) 
– tel. 509 668 357

UG

Dotacje dla jednostek OSP
Sześć jednostek OSP z gminy Miejsce Piastowe otrzymało dotacje 
z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników 
w Warszawie. Dzięki otrzymanym środkom strażacy zakupią sprzęt 
stanowiący wyposażenie samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Złożone wnioski do Funduszu Składko-
wego Ubezpieczenia Społecznego Rol-
ników w Warszawie rozpatrzono pozy-
tywnie i wsparcie finansowe na ogólną 
kwotę 32 100 zł uzyskało 6 jednostek 
z gminy Miejsce Piastowe: OSP Miej-
sce Piastowe, OSP Rogi, OSP Targowi-
ska, OSP Głowienka, OSP Wrocanka 
i OSP Łężany. Środki zostały przyzna-
ne w ramach zadania „Wyposażenie 
wozów strażackich w ramach wspiera-
nia jednostek Ochotniczych Straży Po-
żarnych z terenów wiejskich". Z otrzy-
manej dotacji jednostki zakupiły m.in.: 
latarki, prądownicę, pompę pływającą, 
rozdzielacz kulowy, drabinę, agregat 
prądotwórczy, bosak dielektryczny, pa-
rawan, sito kominowe, detektor, sprzęt 
do oznakowania terenu akcji.

***
Dla OSP Łężany, Widacz i Wrocanka 
pozyskano dotacje z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej w Rzeszowie w ramach 
programu „Mały Strażak” na kwotę 
26 700 zł. Jednostki zakupiły następu-
jący sprzęt: prądownice, przecinarkę do 
betonu, stali i asfaltu, umundurowanie 
i obuwie bojowe, hełmy, linkę ratowni-
czą, maszt oświetleniowy, bosak dielek-
tryczny. Zakupy dla strażaków Gmina 
dofinansowała kwotą 3 444 zł.

Monika Bełch
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Gminne ćwiczenie obronne
18 października 2021 r., pod kierownictwem wójt Doroty Chilik, zostało przeprowadzone gminne 
ćwiczenie obronne „RONDO 2021".

– Ćwiczenie polegało na przeniesieniu wraz 
z dokumentami i niezbędnymi urządzenia-
mi informatycznymi stanowiska pracy wój-
ta gminy, skarbnika i sekretarza do innego 
bezpiecznego miejsca pracy na wypadek 
wystąpienia sytuacji zagrożenia bezpie-
czeństwa siedziby Urzędu Gminy oraz osób 
funkcyjnych i braku możliwości kierowania 
działaniem Urzędu w dotychczasowej loka-
lizacji – powiedziała Bernarda Binkowicz, 
inspektor ds. zarządzania kryzysowego 
w Urzędzie Gminy, która wspólnie z po-
dinspektorem Moniką Bełch przygoto-
wała i nadzorowała ćwiczenia.

Głównym ich celem było rozwijanie 
umiejętności podejmowania właściwych 
decyzji przez osoby funkcyjne, kształto-
wanie cech osobowościowych niezbęd-
nych do kierowania przebiegu i koor-
dynowania akcji ratowniczych, a także 
szybkiego reagowania uczestników ćwi-
czenia w przypadku powstania zakłóceń 
lub innych nieprzewidzianych zdarzeń.

Ćwiczenie obejmowało praktyczne 
uruchomienie i rozwinięcie akcji kurier-
skiej, polegającej na sprawdzeniu prze-
biegu procesu doręczania adresatom 
dokumentów powołania, uruchomienie 
stałego dyżuru oraz gminnego centrum 
zarządzania kryzysowego i głównego 
stanowiska kierowania wójta.

Ćwiczenie przeprowadzono w godzi-
nach pracy urzędu z wykorzystaniem 
istniejącej sieci łączności przewodowej, 
komórkowej oraz radiowej. W ćwiczeniu 
udział wzięli pracownicy Urzędu Gmi-
ny przydzieleni do poszczególnych grup 
szkoleniowych, w ramach swoich obo-
wiązków służbowych przewidzianych 
w razie wystąpienia zagrożenia bezpie-
czeństwa państwa i w czasie wojny.

W ramach współdziałania zaanga-
żowane zostały środki i siły Komendy 
Miejskiej Policji w Krośnie. Zgodnie 
z harmonogramem ćwiczeń w gotowo-
ści do działania pozostawała jednostka 

OSP Miejsce Piastowe oraz Samodzielne 
Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Kro-
śnie – podstacja Miejsce Piastowe, jed-
nak nie było potrzeby dysponowania 
tych służb do działania. Ogółem w ćwi-
czeniu wzięły udział 52 osoby.

Wszystkie elementy ćwiczenia rozgry-
wane były niemal równocześnie, co wy-
magało doskonałej koordynacji i zdyscy-
plinowania ćwiczących. Cele szkoleniowe 
osiągnięto w stopniu bardzo dobrym, 
wszyscy uczestnicy starali się jak najlepiej 
wykonywać powierzone im zadania.

Red.

Pumptrack w Miejscu Piastowym wyróżniony 
w konkursie na Budowę Roku Podkarpacia 
19 listopada 2021 r. w rzeszowskiej siedzibie Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
ogłoszono wyniki konkursu Budowa Roku Podkarpacia 2020. 

Wzięły w nim udział obiekty oddane do 
użytku w 2020 roku. W konkursie na-
grodzono kilkanaście obiektów – w tym 
także mostowe, drogowe, służby zdro-
wia oraz rekreacyjne.

W kategorii obiekty rekreacyjne wy-
różnienie otrzymała inwestycja reali-
zowana przez Gminę Miejsce Piastowe 

– Pumptrack w Miejscu Piastowym. 
Grand Prix konkursu otrzymał bu-

dynek firmowy Asseco Poland w Rze-
szowie. 

UG
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Konkurs na domek dla jeża
W ramach projektu „Ekointegracja – spotkania z przyrodą” ogło-
szony został konkurs na wykonanie domków dla jeży. Konkurs 
zatytułowany „Czy wiesz, gdzie mieszka jeż?” adresowany był do 
uczniów klas IV–VIII z terenu gminy Miejsce Piastowe. Do konkur-
su zgłoszono 40 pięknych, oryginalnych domków dla jeży.

Zwycięzców wyłoniono w głosowaniu 
na gminnym profilu facebooka. 

Pierwsze miejsce zdobył domek 
wykonany przez Michała Uliasza ze 
SP w Rogach, drugie otrzymała praca 
Julity Uliasz ze SP w Rogach, a trzecie 
miejsce zajął Miłosz Szmyd ze SP w Tar-
gowiskach. Dodatkowo wójt gminy wy-
różniła dwie prace: Emilii Kozioł ze 
SP w Targowiskach i Radosława Brachu-
na ze SP w Łężanach. Uroczyste rozda-
nie nagród odbyło się w Urzędzie Gminy. 
Nagrody zwycięzcom wręczała zastępca 
wójta Magdalena Hec-Mrozek. 

Domki dla jeży mają przede wszyst-
kim zapewnić im bezpieczny, zimowy 
sen, ale mogą być również ciekawym 
elementem ogrodu oraz obiektem obser-
wacji dla miłośników przyrody. Jeże są 
zwierzętami, które mogą przysłużyć się 

człowiekowi w ogrodzie – ich pokarmem 
są ślimaki, robaki, owady. Pożywianie 
się organizmami, które mogą szkodzić 
roślinom, sprawia, że jeże są przydatne 
w utrzymaniu zieleni w dobrym stanie.

Również w zakątkach ekologicznych 
w Głowience, Niżnej Łące, Rogach, Tar-
gowiskach i Wrocance stanęły domki 
dla jeży i tablice edukacyjne, na któ-
rych znajdują się informacje dotyczące 
zwyczajów jeży, sposobów ich ochrony, 
informacje, jak zachowywać się w kon-
taktach z jeżami. 

Projekt „Ekointegracja – spotkania 
z przyrodą” otrzymał dofinansowanie 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rze-
szowie w ramach programu Edukacja Eko-
logiczna 2021.
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I miejsce – Michał Uliasz (SP w Rogach)

II miejsce – Julita Uliasz (SP w Rogach)

III miejsce – Miłosz Szmyd (SP w Targowiskach)Wyróżnienie – Emilia Kozioł 
(SP w Targowiskach)

Wyróżnienie – Radosław Brachun 
(SP w Łężanach)
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Książka smaków 
Warsztaty kulinarne dla kół gospodyń wiejskich i książka kulinarna to efekty projektu pt. „Tradycyjne 
smaki – promocja potraw z terenu gminy Miejsce Piastowe”.

Projekt polegał na zorganizowaniu cyklu 
warsztatów kulinarnych dla członków 
kół gospodyń wiejskich z terenu gminy 
Miejsce Piastowe. Przeprowadziła je die-
tetyczka Monika Dąbrowska. Uczestni-
cy warsztatów nauczyli się przygotowy-
wać zdrowe posiłki, zdobyli wiedzę na 
temat ekologicznej i nieprzetworzonej 
żywności, poznali także sposoby na 
zachowanie walorów smakowych wraz 
z bogactwem witamin w zdrowo przy-
gotowanych daniach. Warsztaty kuli-
narne spotkały się ze sporym zaanga-
żowaniem i zainteresowaniem wśród 
uczestników. Biorący w nich udział mo-
gli nie tylko zdobyć nową wiedzę w dzie-
dzinie gotowania, ale także wymienić 
doświadczenia. Projekt miał również na 

celu poszerzenie aktywizacji mieszkań-
ców obszarów wiejskich oraz promocję 
jakości życia na wsi. Warsztaty odbywa-
ły się w lipcu w poszczególnych miejsco-
wościach gminy. 

Efektem końcowym warsztatów jest 
ilustrowana książka kulinarna, która 
ma zachęcać do odwiedzenia naszego 
regionu i spróbowania tutejszych tra-
dycyjnych potraw. W książce znajdują 
się także krótkie opisy działalności kół 
gospodyń wiejskich (książka dostępna 
będzie w bibliotekach na terenie gminy).

Projekt realizowany był przez Gminę 
Miejsce Piastowe we współpracy z koła-
mi gospodyń wiejskich, a współfinanso-
wany był ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Schematu II Pomocy Tech-

nicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiej-
skich” Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020.

Magdalena Gnap 

Spotkanie w sprawie elektrowni fotowoltaicznych

W spotkaniu udział wzięli: wójt Gmi-
ny Dorota Chilik, zastępca wójta Magda-
lena Hec-Mrozek, kierownik Referatu 
Infrastruktury Bernadeta Jurczak, radca 
prawny Mariusz Ślusarczyk, radni gminy, 
sołtysi, zainteresowani mieszkańcy gmi-
ny oraz przedstawiciele inwestora – Woj-
ciech Poturalski i Marcin Czapka.

Postępowanie administracy jne 
w sprawie wydania decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach dla plano-
wanej budowy elektrowni fotowoltaicz-
nej prowadzone jest na wniosek firmy 
PV 1280 Sp. z o.o. Warszawa. 

Inwestor planuje budowę farmy foto-
woltaicznej o łącznej mocy do 100 MW, 
która ma być ogrodzona oraz wyposa-
żona w ciągi komunikacyjne, 11 placów 
manewrowych i system monitorowania.  

Elektrownia ma powstać na dział-
kach o łącznej powierzchni około 160 
ha, z czego pod instalację przeznaczony 

4 listopada 2021 r. w sali Domu Ludowego w Głowience odbyła się zorganizowana przez wójta Gminy 
Miejsce Piastowe rozprawa administracyjna dla społeczeństwa, w ramach toczącego się postępowania 
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego 
przedsięwzięcia obejmującego budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną w obrębie miejscowości Wrocanka, Głowienka, Miejsce Piastowe.

zostanie obszar o wielkości 121 ha. Bę-
dzie składać się z dwóch części stano-
wiących: część zachodnią o powierzchni 
do około 71,7 ha i mocy do 60 MW oraz 
część wschodnią o powierzchni do oko-
ło 49,3 ha i mocy do około 40 MW.  

W ramach postępowania w spra-
wie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedmiotowe-
go przedsięwzięcia zapewniono udział 
społeczeństwa. Przez 30 dni zaintere-
sowani mogli zapoznać się z dokumen-
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Prawie 10 mln złotych na drogi, 
budynki i wodociągi

Szlachetna paczka dla rodziny z Rogów

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił 25 
października br. wyniki pierwszej edycji 
pilotażowego Programu Inwestycji Strate-
gicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład. 
Gmina Miejsce Piastowe otrzymała prawie 
10 mln zł bezzwrotnego dofinansowania.

Zostanie ono przeznaczone na:
–  modernizację infrastruktury 

drogowej:
•  przebudowę drogi gminnej w Wi-

daczu o długości 797 metrów,
•  przebudowę ul. Nadrzecznej we Wro-

cance o długości 210 metrów;
•  remont mostu w ciągu ulicy Młynar-

skiej w Głowience;
–  budowę i modernizację infra-

struktury kulturalnej:
•  przebudowę Domu Ludowego 

w Łężanach,
•  remont Domu Ludowego w Zalesiu,
•  budowę budynku wielofunkcyjne-

go przy boisku sportowym przy ul. 
Dworskiej w Miejscu Piastowym (na 
parterze zaplanowano szatnie i po-
mieszczenia socjalne dla sportowców, 
na piętrze – salę wielofunkcyjną)

tacją sprawy oraz mogli składać uwagi 
i wnioski w toczącym się postępowaniu.  
W wyznaczonym okresie do Urzędu Gmi-
ny wpłynęły sprzeciwy, protesty, uwagi 
i zastrzeżenia stron postępowania. 

W związku z powyższym wójt gminy, 
jako organ prowadzący postępowanie, 
skorzystała z uprawnień ustawowych 
i postępowanie administracyjne dodat-
kowo rozszerzono o przeprowadzenie 
rozprawy administracyjnej, otwartej 
dla społeczeństwa.

Celem rozprawy było umożliwie-
nie wypowiedzenia się stronom i spo-
łeczeństwu w sprawie prowadzone-
go postępowania o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, 
przedstawienia interesów stron po-
trzebnych do obiektywnego wyjaśnienia 
spornych kwestii, przy jednoczesnym 
udziale wnioskodawcy. Wnioskodawca 
miał natomiast możliwość na miejscu 
złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia 
się na zadane pytania.

Wyniki postępowania z udziałem 
społeczeństwa zostaną wzięte pod 
uwagę przy wydawaniu decyzji o środo-
wiskowych uwarunkowaniach dla pla-
nowanego przedsięwzięcia. 

Bernadeta Jurczak

•  budowę budynku wielofunkcyjne-
go przy ul. ks. Domino w Rogach 
(pomiędzy przychodnią a remizą 
strażacką);

–  budowę infrastruktury wodno
-kanalizacyjnej:
•  budowę odcinka sieci wodociągo-

wej o łącznej długości 7 km, przy 
ul. Trakt Papieski oraz ul. Szkolnej 
w Rogach,

•  budowę odcinka sieci wodociągowej 
o długości 1,2 km w Niżnej Łące,

•  rozbudowę sieci wodociągowo-ka-
nalizacyjnej o łącznej długości 
około 3 km na terenie gminy Miej-
sce Piastowe.

Wójt Gminy Miejsce Piastowe Doro-
ta Chilik dziękuje za wsparcie: premiero-
wi Mateuszowi Morawieckiemu, Annie 
Schmidt – pełnomocnikowi Rządu ds. 
Równego Traktowania, Piotrowi Babi-
netzowi – posłowi na Sejm RP oraz wo-
jewodzie podkarpackiemu Ewie Leniart.
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Zakończyła się zbiórka, 
w której Gmina Miejsce Pia-
stowe wzięła udział w ra-
mach ogólnopolskiej 21. edy-
cji akcji świątecznej pomocy 
„Szlachetna Paczka”.

W kwestę ochoczo włączyli się wójt 
gminy Dorota Chilik, zastępca wójta 
Magdalena Hec-Mrozek, pracownicy 
Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Samorządowego 
Centrum Usług Wspólnych oraz Zakła-
du Gospodarki Komunalnej w Miejscu 
Piastowym, którzy przygotowali paczki 
dla rodziny z Rogów będącej w trudnej 
sytuacji życiowej. 
Paczki, owinięte świątecznym papie-
rem, przewiezione zostały do Domu 

Ludowego w Głowience, gdzie mieści 
się magazyn i sztab „Szlachetnej Pacz-
ki”, a następnie wójt gminy z sołtys Ro-
gów Anetą Dobosz i wolontariuszami 
przekazali prezenty potrzebującej ro-
dzinie. 
Nad całym przedsięwzięciem czuwa-
ła Gabriela Kuźnar wraz z wolontariu-

szami i strażakami OSP z Głowienki, 
a panie z KGW przygotowywały dla 
nich ciepłe posiłki. Mamy nadzieję, że 
otrzymane prezenty wywołają uśmiech 
na twarzy obdarowanych mieszkańców 
naszej gminy i sprawią, że rodzinie choć 
na chwilę uda się zapomnieć o trudno-
ściach, z jakimi spotyka się na co dzień.

Tekst i fot. Anna Borek
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Więcej drzew 
miododajnych 
w gminie
W tym roku Gmina Miejsce Piastowe, ze 
środków Województwa Podkarpackiego, 
otrzymała 50 sadzonek drzew miodo-
dajnych, po 10 sztuk: lipy, klonu pospo-
litego, robinii akacjowej, tawuły szarej 
i irgi błyszczącej. Drzewa zostały posa-
dzone w Niżnej Łące.

Sad zonk i zosta ł y prz yznane 
w ramach projektu pn. „Sadzenie drzew 
miododajnych sposobem na ochronę 
bioróżnorodności w województwie pod-
karpackim”. 
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kominy cegalne - cegła w kolorze naturalnym, nowe obróbki blacharskie w kolorze ciemno
zielonym jak np. RAL 6012 lub 6028

do zastosowania parametry techniczne materiałów i ich kolorystyka wg przykładowych producentów lub materiały innych
producentów o równoważnym kolorze i parametrach technicznych do podanych przykładowo

projektowane pokrycie dachu dachówką ceramiczną ( wzór marsylski) w kolorze ciemno ceglastym

ozdobne deskowanie ścian szczytowych i lukarn - rekonstrukcja, malowane w kolorze
naturalnego drewna - ciemny orzech

istniejące tynki "gaładkie" ścian - do renowacji, kolor jasna oliwka GRE 7520 lub
innego roducenta o równoważnym kolorze

istniejące boniowanie ścian - do renowacji w kolorze oliwkowym GRE 7540  lub innego
producenta o równoważnm kolorze

stolarka okienna malowana na zewnątrz w kolorze ciemno zielonym, od środka na biało
stolarka drzwiowa malowana w kolorze ciemno zielonym RAL 6009

obróbki blacharskie, orynnowanie - z balchy powlekanej w kolorze ciemnozielonym
RAL 6012  lub 6028

istniejące ściany - podmurówka - do renowacji w kolorze ciemno oliwkowym GRE 7550 lub
innego producenta o równoważnym kolorze

boniowania naroży oraz obramienia okien - do renowacji, kolor biały GRE 6910
lub innego roducenta o równoważnym kolorze

elementy ozdobne kute zadaszenia oraz latarnia w kolorze ciemno zielonym  RAL 6012

kamienne  podmurówki - do renowacji, kolor naturalny kamienia - piaskowca

RYSUNEK ZAMIENNY DO RYS. NR 15AW DOKUMENTACJI
PROJEKTU WYKONAWCZEGO 02.2020r
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Przebudowa 
ulicy we 
Wrocance
Zakończyły się prace związane z prze-
budową ulicy Nadrzecznej we Wrocance. 

Zakres prac obejmował m.in.: wy-
konanie na odcinku 350 m nowej na-
wierzchni z masy mineralno-bitumicz-
nej, poszerzenie jezdni do 5 m, budowę 
chodnika oraz kanału technologiczne-
go. W okolicy remizy wykonano rów-
nież wyniesione przejście dla pieszych 
z dwoma lampami zasilanymi energią 
słoneczną i wiatrową.

Zadanie zostało dofinansowane 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
Wykonawcą prac była Firma Handlowo 
Usługowa Grzegorz Ligęzka ze Strzego-
cic. Wartość robót budowlanych wynio-
sła 1 311 723,05 zł.

Dorota Kustroń
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W zabytkowym dworcu 
kolejowym będzie biblioteka

I N W E S T Y C J E  I  R E M O N T Y

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Miejscu Piastowym otrzy-
mało 2 250 000 złotych dofinansowania z wieloletniego Narodowe-
go Programu Rozwoju Czytelnictwa na przebudowę zabytkowego 
budynku stacji kolejowej w Targowiskach. Po adaptacji będzie się 
w nim mieściła biblioteka.

Budynek stacji kolejowej w Targowi-
skach wybudowany został w 1884 roku 
podczas budowy Galicyjskiej Kolei Trans- 
wersalnej. Początkowo pełnił ważną 
funkcję komunikacyjną, aż do czasu, 
kiedy to końcem XX wieku stracił na 
znaczeniu. Wpisany jest do rejestru 
zabytków, a Gmina Miejsce Piastowe 
wszelkie prawa do budynku stacji kole-
jowej przejęła od PKP w 2015 roku.

Wkrótce dworzec kolejowy czeka 
przebudowa, w wyniku której ulegnie 
zmianie sposób jego użytkowania na 
potrzeby biblioteki.

Na parterze budynku biblioteka zo-
stanie zlokalizowana w dwóch dużych 
pomieszczeniach mieszczących księgo-
zbiór. 

Na piętrze budynku będą kolejne po-
mieszczenia biblioteki: czytelnia, sala za-
jęć artystycznych, sala informatyczna oraz 
zaplecze socjalno-sanitarne i biurowe dla 

pracowników biblioteki. Budynek dostoso-
wany będzie dla osób niepełnosprawnych.

Projekt przebudowy przewiduje za-
chowanie historycznego układu i rzeź-
by elewacji. Bryle budynku przywróco-
ny zostanie pierwotny wygląd poprzez 
przebudowę dachu na dach naczółkowy 
z lukarnami. Ze względu na stan tech-
niczny w projekcie uwzględniono rów-
nież konieczne prace, m.in. przy funda-
mentach i ścianach piwnic.

Przewiduje się, że całkowite koszty 
prac będą wynosić ponad 4 mln złotych, 
z czego ponad 2 mln złotych stanowi do-
finansowanie z Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa. Adaptacja zabyt-
kowego budynku na potrzeby biblioteki 
ma potrwać do 2024 roku.

7 grudnia podpisana została umowa 
z firmą budowlaną POL-BUD Grzegorz 
Buczkowicz z Humnisk.

GCKiB w Miejscu Piastowym



Nowa remiza strażacka we Wrocance
29 października br. dokonano od-
bioru prac obejmujących „Rozbu-
dowę, przebudowę i nadbudowę 
budynku remizy OSP we Wrocan-
ce na działce nr 949”.  Gruntowny 
remont remizy strażackiej wyko-
nany został z powodu jej bardzo 
złego stanu technicznego. Prace 
budowlane trwały ponad rok.

Ze względu na znaczny stopień za-
wilgocenia i zdegradowania części ścian 
zewnętrznych konieczne było ich roze-
branie. W miejsce starego płaskiego da-
chu wylano strop i nad nim wykonano 
nowy skośny dach, dzięki temu zyska-
no poddasze. Zakres prac obejmował 
ponadto: rozbudowę budynku o 12-me-
trową wieżę, wykonanie nowych pod-
łóg, nowej elewacji wraz z dociepleniem 

budynku, zdemontowanie istniejących 
wewnętrznych instalacji i wykonanie 
nowych, wykonanie nowej stolarki 
okiennej i drzwiowej oraz zagospodaro-
wanie terenu wokół budynku.

Parterowy budynek remizy składa 
się z części garażowej oraz sali gromadz-

Most w Głowience po remoncie

kiej wraz z zapleczem socjalno-sanitar-
nym. 

Prace budowlane wykonywała firma 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługo-
wo-Handlowe „FEMIX” Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Krośnie. 

UG

Zakończyły się – trwające od lipca br. – prace na moście nad potokiem Lubatówka, łączącego ulicę Po-
górze z ulicą Zieloną w Głowience. 29 listopada odbyło się jego uroczyste otwarcie. Most po remoncie 
zyskał nową nośność – 15 ton.

– To ważna inwestycja, szczególnie dla 
mieszkańców Głowienki. Wyremontowany 
most usprawni komunikację i poprawi bez-
pieczeństwo – powiedziała wójt gminy 
Dorota Chilik, która symboliczną wstę-
gę przecięła wspólnie z zastępcą Magda-
leną Hec-Mrozek, radnymi Robertem 
Staroniem i Januszem Lenikiem oraz 
sołtys Głowienki Teresą Sirko. Most 
poświęcił proboszcz miejscowej para-
fii o. Krzysztof Kozioł, a towarzyszyli 
mu o. Tadeusza Głusiec i o. Tarzycjusz 
Cwykiel.

W otwarciu wzięli także udział: wy-
konawca prac budowlanych Bogdan 
Wronkowicz, skarbnik gminy Ewelina 
Pilszak, kierownik Referatu Infrastruk-
tury Urzędu Gminy Bernadeta Jurczak 
oraz kierownik Referatu Rozwoju Gmi-
ny Magdalena Frydrych.

Prace remontowe objęły m.in.: wy-
konanie i montaż konstrukcji przęsła, 
montaż odwodnienia płyty pomostu, 
wykonanie izolacji na płycie pomostu. 
Zamontowano także nowe elementy 
wyposażenia, tj. barieroporęcze, barie-

ry ochronne (na dojazdach). Na moście 
i na niezbędnym odcinku na dojazdach 
wykonano nawierzchnię mineralno-bi-
tumiczną, a na skarpach i dojazdach do 
mostu – umocnienia z betonowej kost-
ki brukowej. Skarpy koryta umocniono 
także kamieniem łamanym w koszach 
z siatki stalowej.

Prace remontowe wykonywał Za-
kład Produkcyjno-Handowlo-Usługowy 
BOGBUD Bogdan Wronkowicz. War-
tość robót budowlanych – 319 903,75 zł. 
Zadanie zostało dofinansowane w wyso-
kości 250 000 zł z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych.

UG
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Bp Jan Chrapek 
(1948–2001) był 
jednym z najpo-
p u l a r n i e j s z y c h 
polskich biskupów, 
zginął tragicznie 
w wypadku samo-
chodow y m. Był 
przewodniczącym 
Rady Episkopatu 
Polski ds. Środków 
Społecznego Przekazu, wykładowcą na 
Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie i na Wydziale Dzien-
nikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, 
członkiem Rady Programowej Katolickiej 
Agencji Informacyjnej. W czasie ostatniej 
pielgrzymki Jana Pawła II pełnił funkcję 
wiceprzewodniczącego Komitetu Episko-
patu ds. Wizyty Apostolskiej Ojca Święte-
go w Polsce w 1999 r., był również organi-
zatorem wizyty apostolskiej Jana Pawła II 
w Polsce w 1997 r.

W 1963 r. rozpoczął nowicjat w Zgroma-
dzeniu św. Michała Archanioła. Kształcił się 
w Niższym Seminarium Duchownym Mi-
chalitów w Miejscu Piastowym, a egzamin 
dojrzałości zdał w 1967 r. w Liceum Ogól-
nokształcącym w Krośnie. W 1969 r. złożył 
śluby zakonne w zgromadzeniu michalitów. 
W latach 1969–1975 odbył studia filozoficz-
no-teologiczne w Wyższym Seminarium 
Duchownym Księży Michalitów w Krako-
wie. Od 1971 r. poszerzał wykształcenie 
w zakresie socjologii religii i zagadnień pa-
storalnych, studiując na Papieskim Wydziale 
Teologicznym w Krakowie. Święceń prezbi-
teratu udzielił mu 3 maja 1975 r. w Domu 
Macierzystym Zgromadzenia św. Michała 
Archanioła w Miejscu Piastowym przemyski 
biskup diecezjalny Ignacy Tokarczuk.

Bp Chrapek ukończył Państwowy In-
stytut Pedagogiki Specjalnej, w latach 
1969–1975 studiował w Wyższym Semina-
rium Duchownym. W latach 1975–1979 od-
był studia doktoranckie w Katolickim Uni-
wersytecie Lubelskim. 

Od połowy lat osiemdziesiątych do cza-
su nominacji biskupiej (w latach 1986–1992) 
był przełożonym generalnym Zgromadze-
nia św. Michała Archanioła. Sakrę biskupią 
przyjął 5 czerwca 1992 r. w Drohiczynie 
z rąk abpa Józefa Kowalczyka. Początkowo 
był biskupem pomocniczym w diecezji dro-
hiczyńskiej, w 1994 r. – w diecezji toruńskiej, 
a w 1999 r. został biskupem radomskim.

Na podstawie www.niedziela.pl, 
 www.wikipedia.pl
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Bezpłatny Internet dla każdego
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W Głowience, Łężanach, Miejscu Piastowym, Rogach i Wrocance 
stanęły hotspoty, dzięki którym można bezpłatnie korzystać z In-
ternetu.

Informujemy mieszkańców gminy Miej-
sce Piastowe, że dzięki dofinansowaniu 
z projektu WiFi4EU można już korzy-
stać z bezpłatnego dostępu do Interne-
tu w miejscach publicznych. Hotspoty 
dostępne są dla każdego i nie wymagają 
żadnej rejestracji. Konieczne jest tylko 
zaakceptowanie regulaminu wyświe-
tlanego automatycznie po nawiązaniu 
połączenia.

Z otrzymanego dofinansowania 
o wartości 15 000 euro sfinansowano 
montaż 13 hotspotów: 8 zewnętrznych 
i 5 wewnętrznych (lista punktów poni-
żej). Po stronie Gminy Miejsce Piastowe 
pozostało tylko zapewnienie podłącze-
nia do Internetu (abonamentu) oraz ob-
sługa i konserwacja sprzętu, aby zapew-
nić bezpłatne połączenia Wi-Fi przez 
okres co najmniej trzech lat. 

Gdzie powstały hot spoty? 
–  Głowienka, Dom Ludowy – 1 ze-

wnętrzny,
–  Łężany, tereny rekreacyjne przy 

ul. Nawsie – 1 zewnętrzny,
–  Miejsce Piastowe, plac przy Urzędzie 

Gminy – 1 zewnętrzny,
–  Miejsce Piastowe, pumptrack i stadion 

– 1 zewnętrzny,
–  Rogi, Szkoła Podstawowa, 5 wewnętrz-

nych, 1 zewnętrzny,
–  Rogi, okolice stadionu i OSP – 1 ze-

wnętrzny,
–  Rogi, Dom Ludowy – 1 zewnętrzny,
–  Wrocanka, tereny rekreacyjne przy 

Domu Ludowym – 1 zewnętrzny.

Hotspoty WiFi4EU planujemy zain-
stalować także w pozostałych miejsco-
wościach naszej gminy.

Co to jest WiFi4EU?
WiFi4EU to inicjatywa wdrażana przez 
Komisję Europejską. Celem tej inicjaty-
wy jest zapewnienie na szczeblu lokal-
nym – na poziomie gmin – publicznego 
dostępu do bezprzewodowego Interne-
tu. W ramach strategii jednolitego ryn-
ku cyfrowego Komisja postawiła sobie 
za cel poprawę jakości sieci łączności in-
ternetowej w całej Europie. Inicjatywa 
WiFi4EU pomoże osiągnąć ten cel. Pro-
gram WiFi4EU ma umożliwić stworze-
nie ogólnoeuropejskiej sieci publicznych 
hotspotów zapewniających Europejczy-
kom dostęp do Internetu w gminach 
w całej Unii Europejskiej.

Paweł Litwin

Wszystkie lokalizacje bezpłatnego 
dostępu do Internetu oznaczane są 
takimi tabliczkami informacyjnymi



Wspomnienie Jana Pawła II i ks. bpa Jana Chrapka
A przecież nie cały umieram… to, co we mnie niezniszczalne, trwa... św. Jan Paweł II

Pamięć o wielkich Polakach jest wyra-
zem szacunku oraz podziękowania za 
ich życie i postawy, które niejednokrot-
nie są dla nas inspiracją i wzorem do na-
śladowania. Wśród wielu znamienitych 
osób, które zapisały się na kartach hi-
storii, w sposób szczególny, 18 paździer-
nika br., czciliśmy postać św. Jana Paw-
ła II oraz księdza biskupa Jana Chrapka.

43. rocznica wyboru Karola Wojty-
ły na papieża
Wójt Gminy Miejsce Piastowe Dorota 
Chilik oraz zastępca wójta Magdale-
na Hec-Mrozek 18 października zło-
żyły kwiaty pod pomnikiem św. Jana 
Pawła  II w Targowiskach, w związku 
z przypadającą 16 października 2021 
r. 43. rocznicą wyboru Karola Wojtyły 
na papieża. Pod pomnik świętego udały 
się również dzieci z klasy III ze Szkoły 
Podstawowej w Łężanach. Uczniowie 
przynieśli znicze i wspólnie odśpiewa-
na została „Barka” – ukochana pieśń św. 
Jana Pawła II.

18 października 2021 r. – 20. rocz-
nica śmierci księdza biskupa Jana 
Chrapka
O godzinie 10.00 w kaplicy św. Rozalii we 
Wrocance rozpoczęła się uroczysta msza 
święta, której przewodniczył ks. Dariusz 
Wilk, przełożony generalny Zgroma-
dzenia św. Michała Archanioła z kon-
celebrantami: ks. Krzysztofem Poświa-
tą – przełożonym Domu Macierzystego 
Zgromadzenia Michalitów w Miejscu 
Piastowym oraz ks. Janem Nigborowi-
czem, proboszczem parafii Wrocanka.

Po mszy świętej wójt gminy Doro-
ta Chilik wraz z siostrą księdza bisku-
pa Jana Chrapka – s. Barbarą Chrapek, 

odsłoniły tablicę pamiątkową ku czci 
biskupa. Wybór kaplicy św. Rozalii nie 
był przypadkowy. To właśnie kult św. 
Rozalii w sposób szczególny wysławiał 
ksiądz biskup.

Całość obchodów uświetniły występy 
uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Sta-
nisławy Grelli we Wrocance, nawiązujące 
do postaci św. Jana Pawła II, ks. biskupa 
Jana Chrapka oraz św. Rozalii.

Październikowy dzień był pełen 
wzruszeń i emocji. To dzień, w któ-
rym mogliśmy się na chwilę zatrzymać 
i wspominać dwie wspaniałe postacie. 
Jesteśmy bardzo dumni z naszych dzie-
ci, które tak chętnie włączyły się w przy-
gotowania do uroczystości.

Współczesny zabiegany świat sta-
wia przed nami wiele wymagań. Każdy 
z nas dąży do realizacji swoich marzeń 
i planów. Inspirujemy się celebrytami, 
znanymi osobami, czytamy poradniki, 
naśladujemy naszych idoli. Obchodzo-
na uroczystość zwróciła nam uwagę na 
postać nie każdemu znaną, skłoniła do 
zapoznania się z życiorysem księdza bi-
skupa Jana Chrapka, a przede wszyst-
kim pozostawiła w refleksji nad jego ży-
ciowym mottem: Żyj tak, aby ślady twoich 
stóp przetrwały cię.

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
zaangażowanym w przygotowania do 
uroczystości. W sposób szczególny dzię-
kujemy OSP Wrocanka, nauczycielom 
Szkoły Podstawowej we Wrocance oraz 
dyrektor Ninie Hanus, siostrze Barbarze 
Chrapek, pracownikom Zakładu Gospo-
darki Komunalnej w Miejscu Piastowym, 
pracownikom Gminnego Centrum Kul-
tury i Biblioteki w Miejscu Piastowym 
oraz wszystkim przybyłym gościom.

Tekst Anna Borek 
Fot. Anna Borek i TerazKrosno.pl

17P I A S T U N  N R  5 / 9 8

E C H A  G M I N Y



18 P I A S T U N  N R  5 / 9 8

E C H A  G M I N Y

Medale za pół wieku razem
16 listopada 2021 r. w Domu Ludowym w Łężanach wójt Dorota Chilik wraz z zastępcą wójta Magdale-
ną Hec-Mrozek wręczyły parom małżeńskim z terenu gminy, nadawane przez Prezydenta RP Andrzeja 
Dudę Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

– „Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość 
małżeńską”. Myślę, że wszyscy Państwo 
doskonale pamiętacie dzień, w którym spoj-
rzeliście sobie w oczy i wypowiedzieliście te 
słowa. I chociaż życie nie jest usłane różami, 
przez te wszystkie lata, w dniach trosk i nie-
powodzeń, byliście dla siebie wsparciem… 

– rozpoczęła uroczystość złotych godów 
wójt Dorota Chilik, kierując do Jubila-
tów słowa uznania, a także życząc im na 
dalsze wspólne lata dużo miłości, zdro-
wia, uśmiechu i poczucia spełnienia. 

– I chociaż przebyliście długą podróż, myślę, 
że wiele jeszcze przed Wami. Życie bowiem 
jest długie i ciekawe, gdy ma się je z kim 
dzielić. Dziś jest szczególny dzień. Uświa-
damiamy sobie wszyscy, jaką moc ma mi-
łość i przywiązanie do drugiego człowieka. 
Wy, Szanowni Jubilaci, stanowicie swoiste 
świadectwo tego, że miłość wszystko zwy-
cięży – podkreśliła wójt gminy.

Medal za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie Prezydent RP przyznaje oso-
bom, które przeżyły co najmniej 50 lat 
w jednym związku małżeńskim.

Na ten szczególny dzień uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Łężanach przy-
gotowali specjalny program. Wystąpili: 
Kinga Wójcik w piosence „Jeszcze się 
tam żagiel bieli” i „Małe tęsknoty”, kół-
ko teatralne w przedstawieniu pt. „Złote 
gody” przygotowanym przez nauczyciel-
kę Agnieszkę Bednarz oraz uczniowie 
klasy III w „Tańcu z chustami” i „Tańcu 
babuszki-staruszki” w przedstawieniu 

Na 50-lecie 

Najserdeczniejsze życzenia chcę zło-
żyć Wam.

Zawitał miły, radosny czas, 
Złoty Jubileusz Waszych życiowych 

dni. 
Pół wieku mija, gdy Was złączył Bóg.
A złączył Was do ciężkich życia dróg, 
By rozweselić młodość Waszych dni. 
Bez lęku, w miłości, która się w Was 

zapaliła, 
Zbudowaliście dom, bezpieczny dom,
Składając własne troski w swoje ręce. 
O, jakże szczęśliwi byliście w chwili 

tej. 
Dożyjcie setnych godów. 
Czcigodni Jubilaci, w dobrym zdro-

wiu trwajcie. 
Niech Bóg łask obfitych na Was zlewa 

zdrój, 
A cud Waszej miłości jeszcze długo 

czyni. 
Niech błogosławi życia Waszych dni. 
A gdy już przeminie życia Waszego 

bój,
Niech wieczna szczęśliwość w niebie 

błyśnie Wam.
Chociaż  jest w życiu cierpień tyle, 
Życie nie jest czarną kartą. 
Są w nim także piękne chwile, 
Dla których żyć i cierpieć warto.

Jan Kielar, mieszkaniec Targowisk 

przygotowanym przez Renatę Strączek. 
Jubilaci zobaczyli także inscenizację pt. 
„Rzepka”. Wystąpili w niej seniorzy z Klu-
bu Seniora w Łężanach wraz z opiekun-
ką Gabrielą Lipką-Maciejowską, która 
odczytała także wiersz napisany dla se-
niorów przez Jana Kielara z Targowisk.

Wszystkim Jubilatom składamy 
serdeczne gratulacje za tak długi staż 
małżeński oraz życzymy wiele miłości, 
szczęścia, zdrowia i kolejnych pięknych 
wspólnych lat.

Tekst i fot. Anna Borek

ZŁOCI JUBILACI:
–  z GŁOWIENKI: Irena i Augustyn Cze-

kajowie, Maria i Marian Gładyszowie, 
Józefa i Stanisław Wilkowie, Krystyna 
i Jan Zajdlowie;

–  z TARGOWISK: Genowefa i Jan Furtko-
wie, Danuta i Czesław Hedeszowie, Hali-
na i Roman Juszczykowie, Maria i Józef 
Kaflowie, Stefania i Stanisław Polakowie, 
Zofia i Stanisław Szmydowie;

–  z MIEJSCA PIASTOWEGO: Anna 
i Stanisław Jaraczowie, Halina i Jan Ja-
strzębscy, Bogumiła i Jan Kielarowie;

–  z ŁĘŻAN: Joanna i Mieczysław Kozio-
łowie, Rita i Lesław Szatkowscy;

–  z ROGÓW: Michalina i Wiesław Pelcza-
rowie, Wanda i Jan Staniszowie, Irena 
i Tadeusz Warywodowie;

–  z NIŻNEJ ŁĄKI: Kazimiera i Stanisław 
Sępowie;

–  z WIDACZA: Zofia i Stanisław Trza-
skowie;



Irena i Augustyn Czekajowie z Głowienki Genowefa i Jan Furtkowie z Targowisk Danuta i Czesław Hedeszowie z Targowisk

Halina i Jan Jastrzębscy z Miejsca Piastowego Halina i Roman Juszczykowie z Targowisk Maria i Józef Kaflowie z Targowisk

Bogumiła i Jan Kielarowie z Miejsca Piastowego Joanna i Mieczysław Koziołowie z Łężan Michalina i Wiesław Pelczarowie z Rogów

Stefania i Stanisław Polakowie z Targowisk Wanda i Jan Staniszowie z Rogów Rita i Lesław Szatkowscy z Łężan

Zofia i Stanisław Szmydowie z Targowisk Irena i Tadeusz Warywodowie z Rogów Józefa i Stanisław Wilkowie z Głowienki

Krystyna i Jan Zajdlowie z Głowienki



Święto Niepodległości
W 103. rocznicę odzyskania niepodle-
głości, 11 listopada, mieszkańcy Niżnej 
Łąki z proboszczem parafii Bóbrka Sta-
nisławem Babiarzem uroczyście uczcili 
Święto Niepodległości.

O godz. 11:00 została odprawiona 
msza święta. W homilii ks. proboszcz 
odniósł się do wydarzeń sprzed 103 
lat. Po nabożeństwie udaliśmy się pod 
pomnik. Modląc się za ofiary obu wo-
jen światowych, którym ten pomnik 
jest poświęcony, kwiaty i znicze złożyli: 
ks. proboszcz Stanisław Babiarz, radny 
Szymon Węgrzyn, sołtys Tadeusz Pacek 
wraz z Radą Sołecką, dzieci i młodzież 
oraz mieszkańcy Niżnej Łąki.

Na koniec został odśpiewany hymn 
Polski. W obchodach rocznicy niepodle-
głości wzięło udział bardzo wielu miesz-
kańców Niżnej Łąki, jak również przy-
byłych gości.

Dziękujemy wszystkim za udział, 
a szczególnie państwu Magdalenie i Toma-
szowi Kaflom za organizację konnej jazdy. 

W Niżnej Łące

Odwiedziny św. Mikołaja
W dniu imienin św. Barbary, to jest 
4 grudnia, o godzinie 15:00 w Domu Lu-
dowym w Niżnej Łące rozpoczęło się spo-
tkanie ze św. Mikołajem. Odbywały się 
gry i zabawy, chętni malowali twarze lub 
zajmowali się robieniem tatuaży. Dzieci 
bardzo dobrze się bawiły pod kierunkiem 
animatorki Karoliny. Napięcie wzrasta-
ło, niecierpliwie oczekiwano na przyby-
cie specjalnego gościa. Wreszcie nadeszła 

chwila, kiedy na salę, w towarzystwie 
dwóch aniołów, przybył św. Mikołaj. 

Dzieci bardzo grzecznie odpowiadały 
na pytania zadawane przez dostojnego go-
ścia. Wszystkie zostały obdarowane pre-
zentami, które sprawiły im wiele radości. 
Nastrój panował bardzo świąteczny. 

Chciałbym podziękować wszystkim, 
którzy przyczynili się do zorganizowa-
na tego wydarzenia. Zapraszamy za rok. 

Tekst Tadeusz Pacek 
fot. Szymon Muszyński, 

Joanna Klimkiewicz
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Rok działalności Klubu Senior+ w Łężanach
2 grudnia 2021 r. swoje pierwsze urodziny obchodził Klub Seniora w Łężanach. Był tort, wiele prezen-
tów i przedstawienie teatralne.

Spotkanie w Domu Ludowym w Łęża-
nach rozpoczęła i prowadziła opiekun-
ka klubu Gabriela Lipka-Maciejowska, 
która podkreśliła, że na sukces klubu 
wpływa pracowitość, motywacja, chęć 
doskonalenia, wytrwałość, sumienność 
i dobra organizacja.

– Cieszy nas bardzo, że seniorzy garną 
się do naszych klubów, angażują się w wiele 
inicjatyw, za które dziękuję pani Gabrieli, 
która bardzo stara się, aby czas seniorów 
wypełniony był co do sekundy – powie-
działa wójt gminy Dorota Chilik, życząc 
seniorom uśmiechu, zdrowia, pomyśl-
ności, dobrej atmosfery na co dzień 
i w klubie oraz życzliwości ludzkiej.

Życzenia do seniorów, pracowników 
i organizatorów klubu skierowała rów-
nież Minister Rodziny i Polityki Spo-
łecznej Marlena Maląg. „Jestem prze-
konana, że klub stał się już ulubionym 
miejscem spotkań i wydarzeń angażu-
jących nie tylko najstarsze pokolenie. 
Seniorom życzę dużo zdrowia, pogody 
ducha i spędzenia tu wielu miłych chwil, 
zaś pracownikom satysfakcji z wymaga-
jącej, ale mogącej przynosić radość z tak 
potrzebnej pracy” – napisała minister 
w liście, który odczytała zastępca wójta 
Magdalena Hec-Mrozek.

Wiele ciepłych słów do seniorów 
padło również od zaproszonych gości, 
wśród których znaleźli się m.in. prze-
wodniczący Rady Gminy Wiesław Ha-
brat z radnymi Grzegorzem Habratem 
i Piotrem Kilarowskim, a także seniorzy 
z Klubów Senior+ w Rogach, Głowience 
i z „Senior-Wigor” we Wrocance.

Na koniec goście obejrzeli przedsta-
wienie „Anielska manufaktura”, które 
seniorzy z Łężan wspólnie przygotowa-
li z kapelą Pogórzanie z Głowienki. Uro-
czystość wsparli także lokalni przedsię-
biorcy – Serowarnia Piastowska oraz 
EKO Piekarnia Kiełtyka.

Klub Seniora jest miejscem, w któ-
rym osoby w wieku 60+ mogą wspól-
nie spędzać czas. Seniorzy biorą udział 
w licznych warsztatach, wyjeżdżają na 
wycieczki, odwiedzają ciekawe miejsca, 
a także rozwijają swoje talenty aktorskie, 
manualne i pobudzają kreatywność.

Red., fot. Anna Borek



Wieczornica patriotyczna
10 listopada 2021 r. w Domu Ludowym w Głowience miała miejsce uroczysta, środowiskowa wieczor-
nica patriotyczna z okazji 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uroczystość rozpoczęła się 
o godz. 17.30 złożeniem 
wieńców z biało-czerwonych 
kwiatów i zapaleniem zniczy 
pod pomnikami ofiar I i II 
wojny światowej w centrum 
Głowienki oraz ofiar I wojny 
światowej przy moście. Hołd 
poległym w walce za Ojczy-
znę oddali przedstawiciele 
Gminy Miejsce Piastowe na 
czele z panią wójt Dorotą 
Chilik oraz przedstawiciele 
społeczności Głowienki.

Następnie, organizujące 
uroczystości sołtys Tere-
sa Sirko i dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Głowience 
Iwona Topolska, w gościn-
nych murach sali domu lu-
dowego, rozpoczęły główną 
część wieczornicy. Panie 
w ciepłych słowach powitały 
przybyłych gości, po czym 
zaprosiły na wyjątkowy 
spektakl słowno-muzycz-
ny „Pisk białego orła”, w wy-
konaniu uczniów z klas VII 
i VIII Szkoły Podstawowej 
w Głowience, przygotowany 
pod czujnym okiem nauczy-
cieli Agnieszki Turek i Ma-

rzeny Zajdel, we współpracy 
z Wojciechem Ryglem.

Wystawiona trzyaktowa 
sztuka, wzbogacona tańcem 
i pięknymi piosenkami, w cie-
kawej scenerii, z dobrymi re-
kwizytami i wspaniałym 
oświetleniem, wiernie oddała 
realia życia w 1914 r. i zbudo-
wała wzruszający, podniosły 
nastrój. Fabuła przedstawie-
nia osnuta została wokół hi-
storii wiejskiej rodziny, prze-
żywającej wojenną traumę 

– wymarsz ojca i jednego 
z synów na front. Ponadto go-
spodarze domu ukrywali pod 
swoim dachem poetę, który 
odwołując się do literatury 
i poezji okresu zaborów, pod-
trzymywał i umacniał głębo-
ki patriotyzm domowników. 
Symbolem wolnej Polski stał 
się biały orzeł, którego pisk, 
słyszalny w duszy Polaków, 
nie pozwalał tracić nadziei 
na wolność. 

Występ dostarczył pu-
bliczności wielu wrażeń 
i emocji. Był tak bardzo 
wzruszający, że w oku nie-
jednej osoby pojawiła się 

łza. Wszyscy zgromadzeni 
gromkimi brawami podzię-
kowali wykonawcom tego 
niesamowitego przedsta-
wienia. Uczyniła to również 
pani wójt, która nie kryjąc 
wzruszenia, podkreśliła swą 
dumę z utalentowanej mło-
dzieży i wyraziła wdzięcz-
ność za trud włożony w przy-
gotowanie widowiska. 

Po występie, w czasie 
krótkiej przerw y, panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Głowience częstowały go-
ści pysznym żurkiem z chle-
bem oraz ciastkami z kawą 
lub herbatą.

Uroczystość zakończyła 
się wspólnym śpiewaniem 
pieśni patriotycznych i mszą 
świętą za Ojczyznę, odpra-
wioną w kościele parafial-
nym pw. św. Maksymiliana 
Kolbe w Głowience.

Wieczornica patriotycz-
na z pewnością pozostanie 
w pamięci każdego, kto w niej 
uczestniczył. Cały wieczór 
w Głowience panowała od-
świętna i podniosła atmos-
fera. Nie zabrakło wzruszeń 
oraz głębszej refleksji nad 
dziejami naszego kraju.

Marzena Zajdel 
SP Głowienka

Szczególny dzień roku
Święto Niepodległości to za-
wsze szczególny dzień dla 
społeczności naszej szkoły 
i łężańskich harcerzy. W tym 
roku poprzedziła go szkolna 
akademia, podczas której 
odbył się także pokaz mody 
biało-czerwonej. Uroczy-
stość przygotowali ucznio-
wie klasy 7. pod kierunkiem 
wychowawczyni Katarzyny 
Juszczyk. O godzinie 11.11. 
uczniowie i nauczyciele 
wspólnie odśpiewali polski 
hymn narodowy.

18 Drużyna Harcerska im. 
S. Czarnieckiego, działająca 

przy szkole w Łężanach, wzię-
ła udział w gminnych obcho-
dach tego święta. Jak co roku 
w swojej miejscowości pełniła 
wartę honorową przy pomni-
ku poświęconym insurekcji 
kościuszkowskiej i przed ta-
blicą łężańskich bohaterów 
Armii Krajowej zamordowa-
nych przez Niemców w 1943 
r. w Warzycach. W tym szcze-
gólnym dniu pięciu harcerzy 
złożyło na flagę państwową 
przyrzeczenie harcerskie, któ-
re odebrała drużynowa hm. 
Dorota Jurczak.

Szkoła Podstawowa  
w Łężanach
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Wyprawa na górę Kamień nad Jaśliskami
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Miejscu Piastowym zaangażowali się w wiele różnych działań mają-
cych na celu uczczenie 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Przygotowali uroczystą aka-
demię, której najbardziej 
w y mow ny m elementem 
było złożenie biało-czer-
wonych zniczy na symbo-
licznych grobach poległych 
w obronie Ojczyzny. Ucznio-
wie obejrzeli ją w klasach, 
aby zachować wymogi bez-
pieczeństwa związane z ko-
ronawirusem.

Również w klasach, 10 
listopada o godz. 11:11, 
w ramach ogólnopolskiego 
przedsięwzięcia, wszyscy 
odśpiewali hymn narodowy. 

Kolejną c iekawą for-
mą świętowania była tury-
styczna wyprawa. W II Nie-
podległościowym Rajdzie 
na trasie Lipowiec – Czere-
niny – Kamień nad Jaśliska-
mi – Lipowiec wzięło udział 
ponad 40 uczestników. Ma-

syw Kamienia był niemym 
świadkiem zaciekłych walk 
między armią rosyjską i au-
stro-węgierską, rozgrywają-
cych się od listopada do maja 
na przełomie 1914 i 1915 

roku. Uczniowie upamięt-
nili ofiary Wielkiej Wojny, 
składając wiązanki i zapa-
lając znicze na cmentarzach 
wojennych znajdujących się 
na trasie rajdu.

Pokonali ponad 15 ki-
lometrów. Rajd zakończył 
się ogniskiem i pieczeniem 
kiełbasek. 

SP w Miejscu Piastowym 

Dzień praw dziecka w przedszkolu w Łężanach
20 listopada obchodzony jest Ogólnopolski Dzień 
Praw Dziecka, ustanowiony 7 listopada 2014 r. 
przez Sejm RP na wniosek Rzecznika Praw Dziec-
ka. Jest to oficjalne święto w polskim kalendarzu. 
W ten sposób podkreślono, iż prawa człowieka za-
czynają się od praw dziecka.

Tego dnia, w poszczegól-
nych grupach, przedszkola-
ki uczestniczyły w zajęciach 
dydaktycznych przygotowa-
nych specjalnie na tę okazję. 
Prowadzone były pogadanki 
o prawach dziecka i ich zna-
czeniu w przyszłym, doro-
słym życiu. Starszaki i śred-
niaki zostały zapoznane 
z Kodeksem Praw Dziecka. 
Każde z praw omawialiśmy 
bardzo dokładnie, z zazna-
czeniem tego, że ich spełnie-

nie związane jest również 
z poczuciem obowiązku 
człowieka wobec człowieka. 

Podsumowaniem zajęć 
były recytacje wierszy, prace 
plastyczne, „drzewka praw”, 
tańce przy piosenkach o pra-
wach dziecka.
Mamy nadzieję, że poprzez 
zabawę uświadomiliśmy 
dzieciom, że jak każdy czło-
wiek mają prawo do szacun-
ku i miłości. 

Paulina Kisilewicz
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Szkoła pamięta – udział w akcji MEN 
Zgodnie z polską tradycją 1 listopada odżywają 
wspomnienia o zmarłych. W tym dniu zapalamy 
znicze, które są dowodem naszej miłości i do-
brych wspomnień. 

rach, ludziach, którzy wol-
ność cenili ponad wszyst-
ko. Samorząd zorganizował 
w szkole zbiórkę zniczy. Mło-
dzież udała się na miejscowy 
cmentarz, uporządkowała 
opuszczone mogiły i oddała 
hołd poległym za Ojczyznę. 
Uczniowie, przygotowując 
gazetkę, przypomnieli na-
zwiska bohaterów, którzy 
zapisali się w historii naszej 
małej społeczności.

SP w Targowiskach

Samorząd Uczniowski Szko-
ły Podstawowej im. św. Jana 
Kantego w Targowiskach ko-
lejny raz włączył się w akcję 
zaproponowaną przez Mini-
sterstwo Edukacji Narodo-
wej #Szkoła pamięta. Jej ce-
lem było uczczenie ważnych 
postaci i wydarzeń, które 
zapisały się w historii na-
szego regionu i kraju, a także 
uwrażliwienie młodych ludzi 
na potrzebę pielęgnowania 
pamięci o naszych bohate-

Szyjemy dobro
Pod takim hasłem uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Jó-
zefa Piłsudskiego w Zalesiu 
rozpoczęli realizację ogólno-
polskiego projektu „Emot-
kowe pożeracze smutków”. 
Projekt polega na ręcznym 
uszyciu polarowych podu-
szek emotek średniej wielko-
ści. Poduszki mają  rozwese-
lić, poprawić humor osobom 
obdarowanym.  W akcji bio-
rą  udział uczniowie z Samo-
rządu Uczniowskiego oraz 
Szkolnego Koła Wolontaria-
tu. Pieczę nad przebiegiem 
projektu sprasowują panie 
Katarzyna Omachel i Anna 
Wojnowska. Udział w projek-
cie pokazuje, że nawet w ta-
kich czasach jak pandemia 
koronawirusa można zna-
leźć przestrzeń na działania 
wspólne, na zaangażowanie 
społeczne i na sprawianie ra-
dości potrzebującym. 

Projekt powoduje, że 
uczniowie biorący w nim 
udział czują się potrzebni. 
Ma on także charakter pro-
filaktyczny i zdecydowa-
nie pozytywnie wpływa na 

zdrowie psychiczne zaanga-
żowanych uczniów, stwarza 
bowiem okazję do budowa-
nia relacji, odkrywania ta-
lentów i pasji, rozwijania 
sprawności manualnych.

Uczniowie naszej szkoły 
udowadniają, że los drugiego 
człowieka nie jest im obojęt-
ny. Blisko 20 uczniów z klas 
szóstych i ósmych uczest-
niczyło w 3-godzinnych 
warsztatach online, podczas 
których mieli okazję nauczyć 

się szyć emotkowego stwora. 
Uszyte poduszki przekaże-
my wychowankom Domu 
Dziecka im. Janusza Kor-
czaka w Długiem. Są osoby, 
które teraz szczególnie od-
czuwają samotność. Niestety, 
nie wszystkie dzieci spędzą 
tegoroczne święta ze swoimi 
rodzinami. Wierzymy, że taki 

„pożeracz smutków” sprawi 
im radość i pomoże zniwelo-
wać ich troski i zmartwienia. 

Uczestnicy projektu czer-
pią ogromną radość z po-
magania. Bezinteresownie 

„szyją dobro” i to jest w tej 
inicjatywnie najważniejsze. 

Szczególne podziękowania 
składamy Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Miejscu Pia-
stowym za przekazanie środ-
ków finansowych na zakup 
materiałów potrzebnych do 
realizacji projektu.

Katarzyna Omachel
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Listopadowe święta w szkole w Głowience 
#Szkoła do hymnu
W związku z Narodowym Świętem Nie-
podległości nasze przedszkole i szkoła  
wzięły udział  w kolejnej edycji akcji Mi-
nisterstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do 
hymnu”. 10 listopada połączyliśmy się 
ze społecznościami szkolnymi w całej 
Polsce i o symbolicznej godzinie – 11:11, 
odśpiewaliśmy 4 zwrotki „Mazurka Dą-
browskiego”. W czasie śpiewania hym-
nu narodowego dzieci były odświętnie 
ubrane, miały przy sobie rekwizyty 
i symbole narodowe. Było to niezwykle 
uroczyste, podniosłe, a jednocześnie pa-
triotyczne wydarzenie. Jesteśmy dumni, 
że jesteśmy Polakami. 

Dla Niepodległej – montaż słowno- 
-muzyczny 
W tym dniu, również z okazji  103. rocz-
nicy odzyskania przez Polskę niepodle-
głości, w naszej szkole odbyła się uroczy-
stość  przygotowana przez uczniów klas 
V – VIII.  Dzieci, pod kierunkiem nauczy-
ciela Łukasza Mikulskiego, zaprezento-
wały utwory patriotyczne i zaprosiły 
wszystkich do wspólnego śpiewu. Celem 
montażu słowno-muzycznego była po-
pularyzacja wierszy i pieśni o Ojczyźnie, 
uczenie patriotyzmu, szacunku do hi-
storii i wzmacnianie naszej tożsamości 
narodowej. Przygotowany program arty-
styczny wywarł na uczniach duże wraże-
nie. Patriotyczne pieśni i słowa wierszy 
przypomniały wszystkim trudną drogę 
Polski do niepodległości.

#Szkoła pamięta
Szkoła włączyła się również do ogól-
nopolskiej akcji Ministerstwa Edukacji 
i Nauki #Szkoła pamięta. Odbywała się 
ona w okresie, w którym w sposób szcze-
gólny wspominaliśmy zarówno naszych 
bliskich, jak i tych, którzy zapisali się 

w historii ogólnonarodowej i lokalnej. 
Nawiązując do polskiej tradycji świąt 
zadusznych, chcieliśmy również zwró-
cić uwagę uczniów na potrzebę pielęgno-
wania pamięci o bohaterach, szczególnie 
tych, którzy są związani z historią nasze-
go miejsca i regionu. W związku z tym 
szkoła realizowała różnorodne działa-
nia. W ostatnie dni października przed-
stawiciele Samorządu Uczniowskiego 
wraz z nauczycielami  udali się na groby 
zmarłych  nauczycieli, uczniów i innych 
pracowników naszej szkoły. Porządko-
wali i odwiedzali miejsca pamięci w Gło-
wience  (pomnik ofiar I wojny światowej, 
tablica upamiętniająca poległych w cza-
sie I i II wojny światowej mieszkańców 
Głowienki). Pamiętaliśmy o tych, którzy 
oddali życie za wolność Ojczyzny. Skła-

daliśmy kwiaty, paliliśmy znicze, wspo-
minaliśmy osoby ważne dla wspólnoty 
miejscowej. Dzieci z młodszych klas 
przygotowały również w szkole gazetkę 
ścienną, na której zostały zaprezentowa-
ne prace plastyczno-techniczne, nawią-
zujące do świąt zadusznych.

Aby uczcić pamięć i oddać hołd po-
ległym mieszkańcom Głowienki, któ-
rzy walczyli o wolność i niepodległość 
Ojczyzny, przedstawiciele Samorządu 
Uczniowskiego wraz z opiekunami oraz 
dyrektor szkoły Iwoną Topolską, w imie-
niu całej społeczności szkolnej, złożyli 
w miejscach pamięci narodowej wieńce 
z biało-czerwonych kwiatów i zapalili 
znicze. Pokazaliśmy, że pamiętamy. 

SP w Głowience 
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Dzień mody
W Klubie Przedszkolaka w Widaczu, 
w ramach realizacji Międzynarodowego 
Projektu Edukacyjnego ,,Piękna nasza 
Polska cała’’, odbył się wyjątkowy po-
kaz mody patriotycznej. Głównym ce-
lem prezentacji było kształtowanie po-
czucia tożsamości narodowej i poczucia 
dumy z bycia Polakiem. Sala przedszkol-
na zamieniła się w prawdziwy wybieg, 
a przedszkolaki w modeli i modelki. 

Kreacje nawiązywały do historii, kul-
tury i barw narodowych Polski, a dzieci 
prezentowały je na wybiegu przy dźwię-
kach muzyki. Wszystkie kreacje były 
wyjątkowe, a w przedszkolu zagościła 
prawdziwie patriotyczna atmosfera. 
Wydarzenie to było bardzo ekscytujące 
dla przedszkolaków i sprawiło im wiele 
radości. Wszystkim uczestnikom gratu-
lujemy i zachęcamy do dalszego aktyw-
nego udziału w akcjach organizowanych 
przez naszą placówkę.

Magdalena Wilusz

W przedszkolu w Miejscu Piastowym

19 października br. w przedszkolu 
w Miejscu Piastowym obchodziliśmy 
Dzień Dyni. Rozpoczęliśmy go wyciecz-
ką do „Krainy Dyni”, kącika, w którym 
znajdowała się wystawa pięknych dyń. 
Potem grupy Kotków, Biedronek, Motyli 
i Misiów zaprezentowały przedstawie-
nie o dyni.

Prowadząca uroczystość podzieliła 
dzieci na grupy i zorganizowała kon-
kurencje. Było toczenie dyni slalomem 
i zabawa z chustą animacyjną. Dzieci 
uczestniczyły również w zabawie ba-
dawczej „pestki w wodzie” i wykona-
ły dyniowego cudaka. Za swoje prace 
otrzymały pamiątki i dyplomy. 

Tego dnia również posiłki miały 
„dyniowy charakter”. Na obiad była 
zupa dyniowa, przygotowano dyniowe 
babeczki i deser z dyni, jabłka i mar-
chewki. 

Bogusława Boruta
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Ogólnopolskie zwycięstwo – nagroda publiczności

Uczniowie klasy II ze Szkoły Podsta-
wowej im. Stanisławy Grelli przystąpili 
do VI edycji ogólnopolskiego programu 
naukowego „Być jak Ignacy. Tajemnicze 

zniknięcie Ignacego”. Program składa 
się z 8 etapów. Już w I części – „Polarne 
odkrycia”, w konkursie o Nagrodę Pu-
bliczności szkoła zajęła V miejsce w Pol-

sce. Zdjęcie uczestników Koła Naukowe-
go z klasy II  już kolejny raz wygrywa! 
Brawo!

SP we Wrocance
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Podziękowanie od Prezydenta
Szkoła Podstawowa im. Stanisławy 
Grelli we Wrocance została doceniona 
i otrzymała oficjalne podziękowanie 
od prezydenta Andrzeja Dudy za wy-
jątkową inwencję i znakomite przepro-
wadzenie akcji Narodowego Czytania 

„Moralności Pani Dulskiej” G. Zapol-
skiej. Wyrazem tego podziękowania jest 
książka (wydanie okolicznościowe) z de-
dykacją i podpisem pary prezydenckiej. 
Będzie ona stanowiła miłą pamiątkę 
i wzbogaci księgozbiór biblioteki.

SP we Wrocance
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I miejsce w konkursie wojewódzkim
5 listopada br. w oddziale przedszkol-
nym przy Szkole Podstawowej im. Sta-
nisławy Grelli we Wrocance odbyło się 
wręczenie nagrody za udział w kon-
kursie plastycznym „Mój dom, moja 
rodzina, moja miejscowość", który 
był organizowany przez Urząd Staty-
styczny w Rzeszowie w roku szkolnym 
2020/21. Naszą grupę reprezentował 
Jasio Borek, obecnie uczeń I kl. w Szko-
le Podstawowej w Klimkówce. Jasio, 
wraz z  grupą przedszkolną Pszczół-
ki, zdobył I miejsce w województwie! 
Celem konkursu było rozbudzenie 
kreatywności i umożliwienie dzieciom 
zaprezentowania swojego talentu, po-

szerzenie wiedzy na temat statystyki 
publicznej i popularyzacja Narodowego 
Spisu Powszechnego Ludności i Miesz-
kań 2021 r. 

Wirtualna gazetka, czyli szybciej, łatwiej 
i przystępniej
Od niespełna miesiąca uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Rogach cieszą się posiadaniem 
wirtualnej gazetki. Została ona zakupiona za fundusze, które szkoła otrzymała jako nagrodę pienięż-
ną od Zarządu Województwa Podkarpackiego w ramach realizacji programu wspierania młodzieży 
uzdolnionej „Nie zgubić talentu”. 

Zakup był od dawna zaplanowany 
przez dyrektor Edytę Dydo, która od 
początku miała koncepcję, jak wyko-
rzystać ten cud techniki w codziennej 
pracy. Dzisiaj nie potrafimy sobie wy-
obrazić funkcjonowania bez wirtual-
nej gazetki. To skarbnica wiedzy, która 
ułatwia funkcjonowanie naszej szkoły. 
Plany lekcji, zastępstwa, ogłoszenia, 
konkursy i kalendarz świąt nietypo-
wych, a nawet licznik odliczający dni 
do końca roku szkolnego, to tylko nie-
które z informacji, jakie są wyświetla-
ne na jej ekranie. Dzięki temu jesteśmy 
na bieżąco z aktualnymi wydarzenia-
mi, a uczniowie, przyzwyczajeni do 
multimediów, niemalże automatycz-
nie zapoznają się z zamieszczonymi 
tam informacjami. 

Oprócz sprawnego przepływu in-
formacji na tablicy umieszczane są 
ciekawostki z różnych dziedzin. Dużą 
popularnością cieszą się łamańce języ-
kowe i logopedyczne potyczki, z który-
mi na przerwach zmagają się ucznio-
wie. Ponadto chętni mogą poćwiczyć 
tabliczkę mnożenia, przypomnieć 
sobie różne wzory matematyczne 

i utrwalić słówka z języka angielskie-
go. Informacje same wpadają w oko 
każdemu, kto pojawia się w dolnym 
holu szkoły.

Tak od niedawna wygląda nasza co-
dzienność z wykorzystaniem gazetki. 

Z E  S Z K Ó Ł

Zapewne jeszcze nie poznaliśmy w peł-
ni jej możliwości, toteż z niecierpliwo-
ścią czekamy na to, czym nas jeszcze 
zaskoczy. 

Agnieszka Kijowska

Gratulacje dla zwycięzców!

SP we Wrocance



Uczniowie z rogowskiej szkoły na 
wycieczkowych szlakach
Początek roku w naszej szkole był bardzo energiczny. Po długotrwałym czasie pandemii i przymuso-
wym lockdownie z wielkim entuzjazmem zabraliśmy się do pracy i nauki. Szczególny nacisk położy-
liśmy na odnowienie i wzmocnienie więzi koleżeńskich, które zostały nadszarpnięte przez panującą 
pandemię. 

Korzystając z pięknej, jesiennej aury, roz-
poczęliśmy sezon wycieczkowy. I tak, 
klasa VII udała się do Wieliczki – jednej 
z najstarszych kopalni soli na świecie. 
Wędrując podziemnymi korytarzami, 
uczniowie wsłuchiwali się w interesujące 
opowieści przewodnika. Na trasie nie mo-
gło zabraknąć pamiątkowych zdjęć, m.in. 
przy popiersiu patrona naszej szkoły, Ka-
zimierza Wielkiego. Stamtąd wycieczko-
wicze udali się na Kopiec Kościuszki, skąd 
podziwiali panoramę Krakowa.

W ślady starszych kolegów poszli 
młodsi uczniowie, szóstoklasiści. Ci 
z kolei, oprócz zwiedzania Wieliczki, 
postanowili spędzić miło czas w kra-
kowskim zoo. Spacerując alejkami, mieli 
okazję oglądać niespotykane na co dzień 
zwierzęta i ptaki. 

Nieco inny kierunek swojej eska-
pady obrali uczniowie klas IV i V, któ-
rzy udali się na wycieczkę do Bałtowa, 
a konkretnie do tamtejszego Kompleksu 

Turystycznego JuraPark. Na miejscu na 
młodzież czekały nie lada atrakcje: spa-
cer po parku pełnym dinozaurów, wizy-
ta w Sabatówce, czyli wiosce czarownic, 
a także safari po Zwierzyńcu Bałtow-
skim. Największe przeżycia wzbudzi-
ło kino emocji 5D i wizyta w prehisto-
rycznym oceanarium. Dopełnieniem 
atrakcji tego dnia była wizyta w parku, 
w którym znajdują się miniatury naj-
sławniejszych polskich zamków.

Na ostatnią z zaplanowanych wy-
cieczek wyruszyli ósmoklasiści. Kiedy 
o czwartej nad ranem mieszkańcy Rogów 
przewracali się na drugi bok, oni ocho-
czo zajmowali miejsca w autobusie, któ-
ry  zawiózł ich na dwudniową wycieczkę 
do stolicy. Pierwszego dnia zwiedzili Ła-
zienki Królewskie i starówkę, obejrzeli 
Belweder i byli świadkami zmiany warty 
przy Grobie Nieznanego Żołnierza, by 
po południu inspirować się doświadcza-
niem i próbować rozumieć świat poprzez 

zabawy badawczo-rozwojowe w Centrum 
Nauki Kopernik. Wspaniałym podsu-
mowaniem tego dnia była nocna wizyta 
w ogrodzie na dachu Biblioteki Uniwer-
syteckiej w Warszawie i spacer po pięknie 
oświetlonej starówce. Na drugi dzień, od 
rana, wszyscy niecierpliwie czekali na 
wizytę w Muzeum Powstania Warszaw-
skiego, która nieco nostalgicznie nastro-
iła uczestników wyjazdu. O tym niezwy-
kłym miejscu mogli rozmyślać podczas 
jazdy windą na trzydzieste piętro Pałacu 
Kultury i Nauki. Ostatnim punktem pla-
nu była wizyta na Stadionie Narodowym. 
Czerwony dywan, prowadzący na trybu-
ny z 58 tysiącami miejsc, na wszystkich 
zrobił ogromne wrażenie.

Mimo wcześniejszych prognoz, po-
goda okazała się łaskawa dla wszystkich 
wycieczkowiczów, dlatego wyjazdy z pew-
nością pozostaną na długo w ich pamięci.

Agnieszka Kijowska 
Magdalena Michalczyk 

Urszula Stanisz
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Dzieci zasady znają, prąd oszczędzają
„Dzieci zasady znają, prąd oszczędzają” – pod takim hasłem odbył się gminny konkurs ekologiczno-pla-
styczny zorganizowany przez Szkołę Podstawową im. Józefa Piłsudskiego w Zalesiu. Skierowany był 
do uczniów szkół z terenu gminy Miejsce Piastowe.

Konkurs obejmował trzy kategorie wie-
kowe: kategoria I – dzieci z oddziałów 
przedszkolnych; kategoria II – ucznio-
wie z klas I – IV; kategoria III – ucznio-
wie z klas V – VIII. Do komisji kon-
kursowej wpłynęło prawie 100 prac. 6 
grudnia 2021 r. w Szkole Podstawowej 
w Zalesiu, w obecności zastępcy wój-
ta Magdaleny Hec-Mrozek, dyrektor 
szkoły Danieli Kokoszki i przedstawi-
cieli szkół z terenu gminy, odbyło się 
uroczyste wręczenie nagród laureatom. 
Poprzedzone było przedstawieniem 

– nawiązującym do tematu konkursu – 
w wykonaniu uczniów Szkoły Podsta-
wowej w Zalesiu.

NAGRODZENI
Kategoria I
I miejsce – Oliwia Drozd (SP w Rogach)
II miejsce – Dominik Cier piak 
(SP w Miejscu Piastowym)
III miejsce – Mikołaj Sikora (SP w Zale-
siu)
Wyróżnienia: Emilia Bajger (SP w Łęża-
nach), Filip Wąs (SP w Rogach)

Kategoria II
I miejsce – Anna Stanisz (SP w Rogach)

II miejsce – Marcelina Jasłowska; 
(SP w Zalesiu)
III miejsce – Kornel Zygmunt (SP w Łę-
żanach)
Wyróżnienia: Anna Zima (SP we Wro-
cance), Tomasz Wilisowski (SP w Gło-
wience), Lena Jurczak (SP w Zalesiu), 
Filip Klamut (SP w Zalesiu)

Kategoria III
I miejsce – Julia Lorens (SP w Zalesiu)
II miejsce (ex aequo) – Liliana Folcik 
(SP w Miejscu Piastowym) i Lucyna Paw-
łowska (SP w Zalesiu)
III miejsce (ex aequo) – Emilia Zygmunt 
(SP w Łężanach) i Wiktoria Omachel 
(SP w Zalesiu)

SP w Zalesiu
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Przedstawienia i prezenty dla najmłodszych
6 grudnia w sali Domu Ludowego w Głowience odbyło się spotkanie ze Świętym Mikołajem dla dzieci 
z Zespołu Żłobków Gminy Miejsce Piastowe.

W imprezie uczestniczyli również zaproszeni goście: zastępca wój-
ta Magdalena Hec – Mrozek, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Be-
nedykta Wierdaka w Głowience Iwona Topolska i sołtys Głowienki 
Teresa Sirko. Sala wypełniła się podopiecznymi żłobka i rodzicami, 
którzy licznie przybyli na to ważne dla dzieci wydarzenie. Dużą atrak-
cję stanowiły etiudy teatralne przygotowane przez „żłobkowe ciocie”. 
Magdalena Hec-Mrozek w powitaniu gości nawiązała do tematu wy-
stępów. – Spektakle, które panie przygotowały, odzwierciedlają to, co dzie-
je się na zewnątrz. Pierwszy to „Przyszła zima biała”, bo przecież mamy: 
pięknie, śnieżnie, biało. Kolejny z nich to „Jedziemy z górki”. Może zdarzyło 
się tak, że już któreś z waszych pociech jechało dzisiaj na sankach? Trzeci 
to „Prezent dla Świętego Mikołaja”, a dzisiaj nie tylko Mikołaj dostanie 
mnóstwo prezentów! – powiedziała.

Warto dodać, że w przygotowanie spektakli włączyli się wszyscy 
pracownicy żłobków, co zostało docenione przez publiczność grom-
kimi brawami.

W otoczeniu renifera, elfa i śnieżynki pojawił się na scenie Święty 
Mikołaj, a jego sprytni pomocnicy szybko obdarowali dzieci świą-
tecznymi prezentami.

Na zakończenie uroczystości odbyła się sesja zdjęciowa z Mikoła-
jem. Impreza przebiegała w miłej, radosnej atmosferze, przepełnionej 
muzyką i blaskiem migających światełek, mrugających z bajkowej, 
świątecznej dekoracji.

Opiekunki ze żłobków, fot. Anna Borek
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Świadectwo cudownego uzdrowienia
„Zagrożenie życia dziecka  i śmierć jest czymś najgorszym oraz niewyobrażalnym. Nigdy nie 
sądziłam, że będę musiała podjąć walkę o własne dziecko” – dzieli się swoimi trudnymi doświad-
czeniami Edyta Obodyńska, była mieszkanka Targowisk. Jej córka, 22-letnia Natalia przez rok 
zmagała się ze śmiertelną chorobą nowotworową. Teraz cieszy się dobrym zdrowiem. Świadectwo 
cudownego uzdrowienia wygłosiła w kościele w Targowiskach w dniu 26 września br. 

Pragniemy podzielić się naszym  świa-
dectwem wiary i działania Bożego w cza-
sie, który stał się przełomowy w naszym  
życiu, to jest moim i Natalii.  Czas ten 
nakreślił  moment diagnozy choroby 
nowotworowej u mojej córki i właściwie 
nie skończył się po zakończeniu lecze-
nia, ale trwa nieustannie. Poznajemy go 
po znakach będących owocem Bożego 
działania w planie, jakim przygotował 
dla nas Stwórca. Moment ten przyszedł 
tak nagle i  niespodziewanie jak letni 
piorun, którego uderzenie jest  szalenie 
głośne i zaskakujące, a który wstrząsnął 
wszystkimi. Szczególnie  mną jako mat-
ką oraz Natalią – osobą stojącą u progu 
życia, mającą wielkie plany i marzenia. 

Niczym biblijny Hiob
Tego dnia – 24 września 2019, tuż 

po przyjeździe z zagranicy usłyszałam 
wiadomość  o  podejrzeniu nowotwo-
ru u córki. Choć los doświadczył mnie 
ciężkimi życiowymi sytuacjami, ten raz 
był najpotężniejszy ze wszystkich. Na 
wieść o tym wstrząsnął mną rozdzie-
rający szloch, na który mogłam pozwo-
lić sobie dopiero w nocy, w samotności. 
Płakałam tak mocno, że moja zaprzyjaź-
niona  i połączona modlitewnie Znajo-
ma  przebudziła się nagle i zaczęła się za 
mnie modlić – o niczym jeszcze nie wie-
dząc.  Płakałam i płakałam, mając przed 
oczami ogromny trud, jaki będę musia-
ła udźwignąć, a o jakim nie miałam zu-
pełnie  pojęcia. Poczułam się niczym  
biblijny Hiob, któremu dano kolejne 
ciężkie wyzwanie, ale które jest ponad 
nadwyrężone już siły. Zawsze podkre-
ślałam, że  zagrożenie życia dziecka  
i śmierć jest czymś najgorszym oraz 
niewyobrażalnym. Nigdy nie sądziłam, 
że będę musiała podjąć walkę o własne 
dziecko... A jednak.... Bóg tak chciał, tak 
zaplanował, a ja zrobiłam to, co można 
było zrobić najlepiej – przyjęłam choro-
bę córki i nie roztrząsałam, nie pytałam: 
dlaczego nas to spotkało?! Musiałyśmy 

się zmierzyć z największym wyzwaniem 
w życiu...

Od początku: 
Mięsak Ewinga jest chorobą śmier-

telną, dotyka dzieci i młodzież do około 
20 roku życia. To bardzo rzadko wystę-
pujący nowotwór o najwyższym stop-
niu złośliwości i niezwykle szybko się 
rozwija. Prawdopodobnie pojawił się 
wiosną 2019 r., a zdiagnozowany został 
pół roku później dzięki złamaniu pato-
logicznemu kości przedramienia prawej 
ręki we wrześniu. Guz wielkości około 
10 cm. Pierwotnie Natalia była objęta 
opieką w Specjalistycznym Szpitalu On-
kologicznym w Brzozowie, gdzie wyko-
nano rezonans 26 września. Okazało sie, 
że ten dzień był szczególny, gdyż wtedy 
otrzymałyśmy namacalne ZNAKI od 
Stwórcy. 

Główny Orędownik 
Jeszcze dwa dni wcześniej, kiedy 

usłyszałam o podejrzeniu raka, usia-
dłam z Natalią przy stole i wspólnie 
w modlitwie poprosiłyśmy o orędow-
nictwo św. Charbela. Obydwie poczu-
łyśmy bardzo wyraźnie Energię, która 
rozeszła się wokół i wręcz nas przeszy-
ła...  Jesteśmy przekonane, że w tym 
momencie Święty przyszedł, objawia-
jąc swoją obecność. Od tamtego czasu 
każdego dnia zwracałyśmy się do Niego 
w modlitwie, prosząc o wstawiennictwo 
u Boga.  Pewnej nocy przyśnił się Natalii 
i jak wyznała, wyrażnie czuła Jego obec-
ność.  Św. Charbel z Libanu stał się na-
szym głównym Orędownikiem w walce 
o życie i zdrowie Natalii.

Tego dnia, kiedy było badanie rezo-
nansem, doświadczyłam niezwykłe-
go zdarzenia.  Czekając na szpitalnym 
korytarzu, nagle usłyszałam szelest 
spadającego przedmiotu. To biały stary 
różaniec spadł w niewyjaśnionych oko-
licznościach na teczkę z dokumentacją 
medyczną córki. Wyraźnie usłyszałam 
dźwięk spadającego przedmiotu i nie 

znalazłam żadnego logicznego wytłu-
maczenia... Obydwie uznałyśmy, że ten 
różaniec jest dany nam z Nieba po to, 
aby się modlić o zdrowie i życie Natalki. 
Możliwe, że to sprawił św. Charbel. (Rok 
później, ten właśnie sfatygowany stary 
różaniec zaginął nam w dniu, w którym 
odbyła się msza dziękczynna za uzdro-
wienie córki w Sanktuarium Miłosier-
dzia Bożego w Płocku. Jak uważamy, za-
świadcza o tym w pełni przekaz z Pisma 
Świętego, który otrzymałyśmy, pytając 
w sprawie zaginięcia różańca). Tego sa-
mego też dnia, tj. 26 września, jeszcze 
jeden mocny znak obok różańca został 
nam dany – zapałka wyciągnięta z pu-
dełka, w nienaturalny sposób wygięta 
fabrycznie – na podobieństwo złamanej 
ręki. Tę zapałkę wyciągnęłam, zapalając 
świeczkę w intencji córki przy obrazie 
Jezusa Miłosiernego w Sanktuarium 
św. Michała Archanioła i bł. Bronisła-
wa Markiewicza w Miejscu Piastowym. 
Świątynia ta jest mi bliska, gdyż  prawie 
10 lat mieszkaliśmy z rodziną w Targo-
wiskach.  Od razu zrozumiałam, że to 
nie jest przypadek. Spojrzałam na obraz 
obok, w przepełnione miłością oczy Je-
zusa  i zrozumiałam w sercu, że Pan jest 
z nami i będzie nas prowadził. Poczu-
łam się bezpieczna, zapałkę zachowa-
łam. Miałam wewnętrzne przekonanie, 
że to coś więcej niż ogromne nieszczę-
ście, tragedia i że muszę bacznie obser-
wować, poszukiwać znaków, rozezna-
wać sytuację w świetle działania Bożej 
Opatrzności, a nie w wymiarze czysto 
ludzkim.

Prawa ręka, śmierć, modlitwa
Kolejny bardzo ważny przekaz od-

nośnie mojego pytania „co w związku 
z chorobą?” otrzymałam z Pisma Świę-
tego. Uważałam, że  powinnam kiero-
wać się Słowem Bożym i prosić o nie Du-
cha Świętego. Tak więc Biblia stała się 
naszym nieodłącznym ,,towarzyszem 
i kierownikiem duchowym” w drodze 
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do przezwyciężenia choroby. Zapytaw-
szy o przekaz, spojrzałam na fragment 
w Starym Testamencie, w którym wid-
niały trzy kluczowe słowa: prawa ręka, 
śmierć, modlitwa. Dwa dni później po-
nownie zapytałam i otrzymałam ten 
sam przekaz! Zrozumiałam, nie wiedząc 
jeszcze, jak poważna jest sytuacja (wciąż 
nie było pełnej diagnozy), że wska-
zaniem jest MODLITWA i to właśnie 
modlitwa może uratować córkę... Ten 
przekaz mocno wzięłam sobie do serca 
i odtąd żyłyśmy już nieustannie modli-
twą – zaczynając dzień od wspólnego 
błogosławieństwa i modlitwy, a  koń-
cząc przed snem. Patrząc wstecz, mogę 
w pełni powiedzieć, że nasz czas wypeł-
niony był modlitwą, modlitwą i jeszcze 
raz modlitwą. 

W szpitalu w Brzozowie po wyko-
naniu biopsji poddano w wątpliwość 
obecność nowotworu. Lekarz prowa-
dzący był przekonany, że to torbiel. Na 
szczęście pani patomorfolog, dr hab. n. 
med. Ewa Kaznowska, zadecydowała 
ostatecznie wysłać materiał do ośrodka 
referencyjnego w  Warszawie, za co je-
steśmy ogromnie Jej wdzięczne. Inaczej 
nie byłoby prawidłowej diagnozy, a tym 
samym właściwego leczenia. Ze wzglę-
du na przedłużający się czas, zaczęłam 
usilnie dopytywać się o wyniki. Dzwo-
niłam do szpitala jednego, jak i drugie-
go ośrodka, gdzie wyniki miały dotrzeć. 
Dziwne, że materiał wysłany z Brzozo-
wa 16 października (dzień modlitwy ku 
czci św. Jana Pawła II) priorytetem do-
szedł do Warszawy dopiero po tygodniu, 
tj. 22 października (dzień modlitwy ku 
czci św. Rity). W ośrodku warszawskim 
podano mi numer telefonu do patomor-
fologa, któremu przypisano materiał. 
To był niezwykle ważny telefon. Lekarz 
przekonał mnie, żeby kontynuować le-
czenie w tym właśnie ośrodku, wiodą-
cym w Polsce i mającym uznanie w świe-
cie naukowym. Otrzymane w dniu 28 
października (dzień modlitwy ku czci 
św. Charbela) wyniki badań poświad-
czyły niestety obecność niezwykle agre-
sywnego nowotworu – mięsaka Ewinga. 
Na jednej kartce dokumentu z pracowni 
diagnostycznej widnieją 3 daty i dokład-
nie te, które związane są z trzema Świę-
tymi jacy orędowali w tej chorobie: ze św. 
Charbelem, św. Ritą i św. Janem Pawłem 
II. Oczywiście dopiero później sobie to 
wszystko uświadomiłam. Wspomnę, że 
kilka lat wcześniej zawierzyłam oby-

dwie moje córki św. Ricie i myślę, że to 
Jej zawdzięczamy ujawnienie choroby.

W Narodowym Instytucie Onkolo-
gii w Warszawie natychmiast podjęto 
terapię uznaną na całym świecie za naj-
skuteczniejszą, polegającą na 6 kursach 
chemii, radioterapii i operacji, przy zało-
żeniu, że będzie w ogóle możliwa, a na-
stępnie kolejnego pół roku chemiotera-
pii. Powiedziano nam, że jest to choroba 
bardzo rzadka i śmiertelna. Jeszcze kilka 
miesięcy i córki nie byłoby z nami. To był 
dosłownie ostatni moment na ratunek! 

Nieprzypadkowe spotkania
Nie zapomnę pierwszego dnia roz-

poczynającego cykl chemioterapii. 
Wtedy poczułam zwątpienie co do sku-
teczności modlitwy. Odmawiałam no-
wennę pompejańską – najmocniejszą 
modlitwę wstawienniczą. Pomyślałam 
na szpitalnym korytarzu, patrząc jak 
,,trucizna” wlewa się w żyły mojej cór-
ki i mając w wyobraźni Ją bez włosów, 
wyniszczoną chemioterapią, że nie ma 
sensu dłużej się modlić. Niesamowite, 
ale wtedy przyszła mi z pomocą sama 
Maryja, której potęgę zrozumiałam do-
piero podczas choroby, bo to Ona ode-
brała mi lęk o córkę i dała pokój w sercu, 
a w tym właśnie momencie zwątpienia 
wysłała do mnie kobietę. Podeszła do 
mnie, aby powiedzieć mi o nowennie 
pompejańskiej i o Jej własnych cudow-
nych doświadczeniach i uzdrowieniu. 
Monika poczuła silne ponaglenie w ser-
cu, aby wtedy mnie wesprzeć. To dzięki 
Jej pokrzepiającym słowom nie ustałam 
w modlitwie i pogłębiłam swoją ufność. 
Okazało się, że Monika pochodzi z Płoc-
ka, gdzie znajduje się Sanktuarium Mi-
łosierdzia Bożego. Tam też później od-
były się msze św. za Natalkę, w których 
też uczestniczyłyśmy. A więc Miłosier-
dzie Boże prowadziło nas...

13.12. 2019 r. odbyła się msza św. 
w intencji uzdrowienia córki w kaplicy 
szpitalnej. Miesiąc później spotkałyśmy 
Łukasza (cyklicznie widywaliśmy się 
w szpitalu), w podobnym wieku i z tym 
samym nowotworem umiejscowionym 
na prawej ręce, ale już bez ręki... Szok! 
Okazało sie, że chłopak walczył o rękę 
trzy lata, ale bez skutku. Amputacja od-
była się dokładnie 13 grudnia, wtedy 
kiedy była msza za Natalię. Dowiedzia-
łyśmy się, że chłopak odrzucił Boga na 
wiadomość o chorobie. Myślę, że to nie 
jest przypadek, iż nasze drogi się złączy-

ły. Łukasz i jego rodzice zaczęli nas już 
przygotowywać do niechybnej operacji 
amputacji ręki. To było nie do wytrzy-
mania. Powiedziałam tylko w myślach: 
,,Panie Jezu, ale ja tak nie chcę...” – pa-
trząc na szczęśliwe twarze rodziców wy-
rażające to, że ich ukochany syn, choć 
bez ręki, ale ma szansę na życie. Trud-
no było mi to zrozumieć, bo ja miałam 
WIARĘ i nieustanną NADZIEJĘ.  

„Źli doradcy”
Niedługo potem, na dwa dni przed 21 

urodzinami córki, otrzymałam z kliniki 
informację, że Natalię czeka to samo – 
amputacja ręki. Decyzja nieodwołalna! 
To był prawdziwy szok... Zatrzymałam 
to w tajemnicy.  Poszłam do swojego po-
koju i otworzyłam Pismo Święte,  pro-
sząc Ducha Świętego o Słowo, a mój 
wzrok padł na dwa wyrazy: „źli doradcy”. 
To było najważniejsze przesłanie, jakie 
otrzymałam, bo dzięki niemu nie zwąt-
piłam  i uwierzyłam, że nie ma sytuacji 
bez wyjścia. Długo biłam się z myślami, 
w jaki sposób mam uprzedzić moment 
spotkania z lekarzami prowadzącymi, 
zanim córka usłyszy od nich ,,wyrok”.  
Tę tragiczną wiadomość przekazałam 
córce w kaplicy przed obrazem Miłosier-
dzia Bożego, gdzie tak często modliły-
śmy się. To niezwykłe, ale czułam w tym 
najtrudniejszym momencie swojego ży-
cia obecność Bożą i pokój w sercu. My-

Natalia z mamą Edytą Obodyńską po mszy dziękczynnej 
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku
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ślę, że to też była odpowiedź na nasze 
ogromne ZAUFANIE BOGU... 

Pierwsza w kraju taka operacja
Zbyt wiele miejsca zabrałoby mi 

opisanie zdarzeń, które doprowadziły 
do operacji. To kolejna ingerencja  Boża, 
że stało się to możliwe i urzeczywist-
niło w niedalekiej przyszłości. Z po-
czątku wydawało się, że wszystko jest 
już przesądzone. Lekarze wysyłali ja-
sny komunikat, że nic więcej nie da się 
zrobić, biorąc zapewne przykład Łuka-
sza. Ale  zawsze podkreślałam, że jest 
jeszcze OPATRZNOŚĆ BOŻA. Pan Bóg 
znalazł sposoby. Jednym z nich było to, 
że nieoczekiwanie spotkaliśmy w tych 
dniach ojca zakonnego, charyzmaty-
ka, który został zabrany ,,autostopem” 
przez ojca Natalki. Jak się okazało, Oj-
ciec Henryk zawsze prosi Maryję, aby 
mu zatrzymywała samochody. A zda-
rzyło się to w pobliżu Sanktuarium 
w Miejscu Piastowym. To była fak-
tyczna ingerencja Matki Bożej, bo na-
cieki nowotworowe zniknęły w prze-
ciągu około dwóch czy  trzech tygodni 

– wskutek modlitwy ojca. Zajaśniała 
nadzieja, że będzie dokonana operacja 
oszczędzająca. Lekarze na czele z sze-
fem kliniki byli wręcz zszokowani, bo 
niemożliwe stało się możliwe! Operacja 
została przeprowadzona  15 czerwca, a  
następnego dnia (a więc w dzień modli-
twy ku czci św. Jana Pawła II) można 
na to spojrzeć w ten sposób, że Nata-
lia otrzymała nowe życie. Teraz mogła 
patrzeć z optymizmem w przyszłość, 
o ile oczywiście wszystko przebie-
gnie dobrze i przeszczep nie zostanie 
odrzucony – jak powiedziano. Opera-
caja miała na celu dokonanie przesz-
czepu kości z nogi (kość strzałkowa) 

do przedramienia. Kość promieniową 
z guzem wycięto! Uprzedzano nas, że 
ręka i noga nie będą w pełni sprawne 
jak wcześniej, przeszczep może zostać 
odrzucony a cała operacja nieudana. 
Ryzyko wpisane w takie przedsięwzię-
cie medyczne a właściwie eksperyment. 
Operacja pierwsza taka w kraju, zaled-
wie kilka w świecie – bardzo ryzykow-
na i niedająca wiele rokowań na powo-
dzenie.

Zdziwienie lekarzy następnego dnia 
po operacji było bezcenne... Nie mogli 
uwierzyć własnym oczom, że została 
zachowana ruchomość ręki. 

Po tygodniu Natalia wróciła już do 
domu, wypisana 22 czerwca (dzień mo-
dlitwy ku czci św. Rity) i od razu rzu-
ciła kule, a w parę tygodni po operacji 
zatańczyła… Jej sprawność jest w 100 
procentach zachowana, co budzi niedo-
wierzanie samych lekarzy... Rehabilita-
cja trwała zaledwie kilka miesięcy i już 
po kilku spotkaniach doświadczony re-
habilitant, zdumiony efektami, powie-
dział: ,,Ale tak nie powinno być!”.

Nowe życie 
Nie sposób opisać tych trudnych 

miesięcy walki z chorobą, ale to, co naj-
ważniejszego się stało, to budowanie 
relacji z Bogiem i czerpanie świadectw 
na Jego Obecność w życiu. Było to moż-
liwe dzięki zaproszeniu Go do siebie... 
Natalia dostała drugie życie i szansę na 
spełnianie się wedle swojego zamysłu, 
pragnień i możliwości. Takie doświad-
czenie zmienia... buduje od nowa, wy-
znacza inne priorytety…

Dziś mogę powiedzieć, że otrzyma-
łyśmy od Boga przepiękny dar doświad-
czania Jego obecności, zacieśniania re-
lacji dzień po dniu i entuzjastycznego 
wręcz odkrywania tajemnicy Bożego 
planu wobec nas i mocy Jego łask. Dzie-
limy się tym świadectwem, aby pokazać 
innym, że kiedy wydarza się coś najgor-
szego i niewyobrażalnego, niekoniecz-
nie jesteśmy skazani na porażkę. Jeżeli 
mocno zwrócimy się w stronę Stwórcy, 
On na pewno nas nie zawiedzie. WIARA 
jest tu konieczna i równa jest ZAUFA-
NIU. Nie wejdziemy w tę relację, jeśli 
naprawdę nie zaufamy.

Słowa wypowiedziane podczas ho-
milii wysłuchanej kilka dni po operacji, 
a które zapadły głęboko w pamięć: Je-
steśmy obdarowywani na miarę naszej 
wiary.

Pokora i cierpliwość
Nie mogę pominąć najważniejszej 

kwestii w tej całej drodze do odzyska-
nia zdrowia – to podejście do choroby 
samej Natalii i piękna postawa nace-
chowana godnością i ufnością. Bez 
pogodzenia się i przyjęcia choroby nie 
byłoby możliwe, aby ją pokonać. Nikt 
raczej nie zakwestionuje prawdy, jaką 
jest uznanie znaczenia potęgi umysłu 
i umiejętności radzenia sobie z trauma-
tycznymi zdarzeniami w walce z cho-
robą. Córka zdała egzamin życia najle-
piej jak można było, dając mnie samej 
i najbliższym przykład pokory, cierpli-
wości i godności. Nigdy nie uskarżała 
się na dyskomfort i złe samopoczucie, 
jakie przecież towarzyszyło podczas 
leczenia chemioterapią, radioterapią, 
nie wspominając o samej operacji. Jed-
nak wbrew temu co niektórzy uważa-
ją, że przyczyną wygranej jest młody 
wiek i siła charakteru, to odpowiem, 
że dzieci i młodzi ludzie także umiera-
ją z powodu choroby nowotworowej... 
Wiemy obydwie, że bez Bożej ingerencji 
nic by się nie udało, bo najzwyczajniej 
było zbyt trudno, za dużo przeciwności 
i niewiadomej. Jednak miałyśmy silną 
wiarę i marzenia. 

,,Miejcie marzenia a będziecie za-
skoczeni” – mawiał św. Jose L. Escriva. 
To była praca zarówno dla Natalii, jak 
i dla rodziny. Walka o zdrowie, na którą 
składało się także mnóstwo, z pozoru 
małych zdarzeń, a jednak decydujących 
o całości. Patrząc z perspektywy czasu, 
widać, że wszystkie one tworzą spójny, 
sensowny obraz. Każde ogniwo w łańcu-
chu zdarzeń było konieczne i po ludzku 
nie byłoby możliwe, aby tak nad wyraz 
okoliczności mogły sprzyjać... To było 
prowadzenie Boże. 

Moim marzeniem jako matki było, 
aby Natalia miała zachowaną rękę, aby 
operacja się udała a przeszczep przyjął; 
aby córka całkowicie wyzdrowiała i od-
zyskała dawną sprawność; aby mogła 
podjąć studia artystyczne na kierun-
ku, na który została przyjęta rok temu 
i na szczęście – zagwarantowano Jej 
status studentki. Że kiedyś wyjdzie za 
mąż i założy rodzinę. Miałam marze-
nie i trzymałam się go nieustannie, nie 
dopuszczając nawet jednej myśli, że mo-
głoby być inaczej. To bardzo ważne! Nie 
wolno tworzyć negatywnych wyobra-
żeń i roztrząsać jakieś niekorzystne al-
ternatywy! Strach nie może zapanować, 

Natalia z ks. proboszczem Tadeuszem Dudzikiem przed 
powstającym kościołem pw. św. Jana Pawła II w Widaczu
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bo wtedy to równia pochyła do tragedii. 
Póki wierzymy, póty działamy!

Kościół w Widaczu – dar dla 
mieszkańców 

Natalii marzeniem było, aby być 
zdrową, sprawną i mieć zachowa-
ną rękę. Innej opcji nie było. Chciała 
udowodnić, że coś więcej potrafi nią 
zrobić. Zaczęła malować, odkrywając 
w sobie upodobanie i być może nowe 
powołanie. Obydwie chciałyśmy skie-
rować na siebie uwagę i spojrzenie Boga 
w nadziei, że pomoże nam wydostać 
się z tego dramatu. Malowane obrazy 
o tematyce sakralnej są niejako wy-
razem wdzięczności a także głębszej 
relacji, jaką córka zbudowała w trak-
cie choroby. Dlatego też na prośbę ks. 
proboszcza Tadeusza Dudzika chętnie 
namaluje obraz do kościoła w Widaczu. 
Emocjonalnie mocno jesteśmy przeję-
te  tym DZIEŁEM, gdyż kościół ku czci 
wielkiego Świętego to niezwykły dar 
dla mieszkańców. Dopiero teraz ro-
zumiemy, ile łask można wyprosić za 
wstawiennictwem św. Jana Pawła II. 
Jednym słowem to wielki zaszczyt dla 
parafii, do której i my kiedyś należały-
śmy. Ufamy, że wkrótce wszyscy w oko-
licy, a także i osoby z zewnątrz, będą 
cieszyć się Bożymi łaskami płynącymi 
za wstawiennictwem Świętego w nowo 
wybudowanej świątyni.  

Pragniemy w ten sposób wyrazić 
wdzięczność Ojcu Świętemu, który 
przyszedł sam, z własnej woli do córki, 
we śnie (ubrany w biały ornat, z uśmie-
chem na twarzy, objął Ją i tak wspólnie 
szli w objęciach). Stało się to w miesiąc 
po odprawieniu mszy św. przez ks. dr 
Witolda Burdę przed grobem w Waty-
kanie. Odtąd Ojciec Święty stał się na-
szym ważnym Orędownikiem i żywimy 
szczególną cześć do Niego.

Nieosamotnione w walce
Kiedy w grę wchodzi bliska ci osoba, 

warto wszystko odstawić na bok, aby 
pomóc przez to przejść i aby ją urato-
wać. Oczywiście, na ile jest to możli-
we... Nie warto jednak w tak ciężkiej sy-
tuacji walki o życie rozważać, czy uda 
się pogodzić różne rzeczy jednocześnie. 
Można bowiem zaprzepaścić jedyną 
taką szansę. Trzeba mocno chwycić za 
rękę i razem przez to przejść, dzień po 
dniu aż do wytyczonego celu. My mia-
łyśmy szczęście i łaskę, bo nie byłyśmy 

w tej nierównej walce osamotnione. 
Żarliwie zwracałyśmy się do Miłosier-
dzia Bożego i Maryi. To Ona zdjęła ze 
mnie lęki. Nowenna pompejańska jest 
najbardziej skuteczną modlitwą. Dla 
chorych niezwykle pomocny jest sa-
krament namaszczenia chorych. Dzię-
ki niemu Natalia zaczęła łagodniej 
przechodzić chemioterapię w drugiej 
połowie leczenia. To na Świętym Krzy-
żu – w Sanktuarium Relikwii Drze-
wa Krzyża Świętego (świętokrzyskie), 
gdzie zwykle wstępowałyśmy, jadąc 
na leczenie do Warszawy, poznałyśmy 
wyjątkowego Ojca zakonnego – Jacka. 
Osobiście zaangażował się w sprawę 
Natalki. Efekt był taki, że wkrótce cho-
dziła po oddziale i wspierała innych 
chorych, pocieszała i wnosiła nadzieję, 
że można wszystko pokonać! Jest tego 
żywym przykładem.

Dziś mija już rok od zakończenia te-
rapii w NIO w Warszawie. Jeszcze parę 
dni temu byliśmy w rodzinie zaniepo-
kojeni sytuacją zdrowotną córki, gdyż 
istniało podejrzenie wznowy. Rozstrzy-
gnąć miał wynik rezonansu. I w tym 
dniu wydarzyła się kolejna niezwykła 
rzecz. Na Świętym Krzyżu odbywała 
się msza św. w intencji osób chorych 
na nowotwór, w tym także za Natalię. 
W tym czasie córka była na spotkaniu 
Wspólnoty w Warszawie, gdzie była po-
błogosławiona relikwią bł. Kardynała 
Wyszyńskiego. Tej samej nocy miała 
sen – przyszedł do Niej sam Ojciec Pio, 
w brązowej sutannie, ze stygmatami 
na dłoniach i pochylił się nad Jej ręką...  
Lekarz onkolog powiedział podczas 
ostatniej wizyty, że nie ma wznowy, że 
wszystko w porządku!

W Piśmie Świętym napisano: ,,U lu-
dzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko 
jest możliwe” MT 19,26. 

Chcę zawołać: PANIE, WARTO CI 
ZAUFAĆ! Nigdy nie traćmy nadziei, bo 
jest z nami Bóg.

Znaki z Nieba
Wszystkim DZIĘKUJEMY z serca za 

wyproszone łaski dla Natalii i tym sa-
mym dla kochającej Ją rodziny. Dzięku-
jemy bliskim, przyjaciołom, znajomym 
i ludziom dobrego serca, a szczególnie 
Annie Jurczak i jej rodzinie z Targowisk, 
a także wielu księżom, ojcom zakonnym 
i klasztorom, w których otoczono Natal-
kę modlitwą. To był prawdziwy szturm 
do Nieba! Dziękujemy i życzymy błogo-
sławieństwa Bożego na piękny  świą-
teczny czas i Nowy Rok. JESTEŚCIE 
W NASZEJ MODLITWIE NA ZAWSZE.

A oto przesłanie, jakie otrzymałyśmy 
na temat różańca z Nieba, który zaginął 
nam w dniu dziękczynienia za uzdro-
wienie Natalii w Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Płocku dnia 4.10.2020 r.  
Dzięki serdecznemu miłosierdziu naszego 
Boga, przez które nawiedził nas Wschód 
Słońca z wysoka. Aby oświecić siedzących 
w ciemności i w cieniu śmierci. Aby skiero-
wać nasze kroki na drogę pokoju. Łk,1.78.

11.03.2020 r. po raz pierwszy 
uczestniczyłyśmy we mszy św. w Płoc-
ku w intencji uzdrowienia Natalki 
i tam też córka wyszła obejrzeć wschód 
Słońca, gdyż poczuła silne pragnienie 
w sercu. Najwyraźniej Bóg zaplanował 
to pragnienie, aby później przekaz był 
dla nas jasny. To znak z Nieba, podob-
nie jak różaniec.

Edyta Obodyńska 

Świadectwo uzdrowienia wygłoszone 
przez Natalię Obodyńską można wysłu-
chać na kanale youtube pt. "Cud uzdrowie-
nia za wstawiennictwem św. Charbela".

Spotkanie na Świętym Krzyżu; od lewej: o. Stanisław, o. Jacek, pani Zofia, Edyta Obodyńska 
z córkami Adrianną i Natalią (z tyłu)
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Biesiada w Zalesiu
W sobotę, 23 października 2021 r., w Domu Ludowym w Zalesiu odbyła się kolejna edycja Biesiady Zaleskiej. 

Spotkanie to adresowane jest przede 
wszystkim do pań z kół gospodyń wiej-
skich z terenu gminy Miejsce Piastowe. 
To forma podziękowania za ich zaanga-
żowanie i działalność na rzecz Gmin-
nego Centrum Kultury i Biblioteki oraz 
innych instytucji z terenu gminy. Wie-
le imprez nie odbyłoby się bez udziału 
pań, które dbają o kulinarną stronę wy-
darzeń organizowanych przez GCKiB 
i Urząd Gminy Miejsce Piastowe.

Zaproszonych gości powitała wójt 
Dorota Chilik oraz Elżbieta Kilar 

– przewodnicząca KGW w Zalesiu, go-
spodarza imprezy. Głos zabrała także 
Joanna Ziemiańska-Kielar – dyrektor 
GCKiB w Miejscu Piastowym. Po ofi-
cjalnym rozpoczęciu biesiady i wręcze-
niu podziękowań oraz drobnych upo-
minków paniom z KGW rozpoczęła się 
huczna zabawa.

Imprezę uświetniła, zaproszona 
specjalnie z tej okazję, kapela ludowa 
Piasty. Muzyka w ich wykonaniu za-
inspirowała zebranych do wspólnego 

śpiewu. Imprezę taneczną poprowadził 
zespół QUATRO.

GCKiB w Miejscu Piastowym 

Spotkanie nie tylko o górach
„Nie ma rzeczy niemożliwych – naprawdę możecie spełniać swoje marzenia, cały świat stoi przed wami 
otworem” – taką motywację przekazał Łukasz Łagożny, który 16 i 18 listopada 2021 gościł w bibliote-
kach GCKiB w Głowience i Rogach. 

Łukasz Łagożny to pierwszy miesz-
kaniec Podkarpacia, który zdobył Ko-
ronę Ziemi oraz stanął na najwyższej 
górze świata – Mount Everest. Alpini-
sta, himalaista, triathlonista, biegacz 
ultra. Członek Rady Naukowej Biesz-
czadzkiego Parku Narodowego, zgru-
powania unifikacji PHZ oraz Klubu 
Wysokogórskiego Lublin, organizator 
Biegów Górskich Sanok i prezes Stowa-
rzyszenia Pozytywnie Zabiegani Sanok, 
a także autor książek podróżniczych: 

„Jak długa jest noc” oraz „Przepraszam 
za marzenia”. 

Nasz gość z pasją opowiadał o swoich 
wyprawach, wyrzeczeniach i radościach 
związanych z podróżami i przygotowa-
niami do nich, wielokrotnie motywując 
słuchaczy do spełniania marzeń i rozwi-
jania swoich pasji. Zaznaczył, że każdy 
ma swój własny Mount Everest do zdo-
bycia, niekoniecznie dosłowny, a ogra-
nicza nas jedynie odkładanie marzeń na 
przyszłość. Tymczasem to teraz jest od-
powiedni moment, aby zmierzyć się ze 

swoimi słabościami, a potem już tylko 
cieszyć się z sukcesu. 

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, 
skąd wziął się pomysł, aby swoje przeży-
cia zawrzeć w książkach. Mogli obejrzeć 
przywieziony przez pana Łukasza sprzęt 
służący do wypraw górskich, przymierzyć 
specjalną odzież, dowiedzieć się m.in. do 
czego służy tytanowa śruba lodowa, de-
tektor lawinowy i wiele innych przedmio-
tów niezbędnych podczas wyprawy. Na 
spotkaniu zaprezentowany został też film 

z wyprawy pana Łukasza na Mount Eve-
rest. Duże wrażenie zrobiło na zgroma-
dzonych nagranie modlitwy o bezpiecz-
ny powrót do domu. Wyprawy górskie to 
fascynująca pasja, choć bywa też bardzo 
niebezpieczna. Na zakończenie uczestni-
cy mogli zadawać gościowi pytania, zaku-
pić książki a także zdobyć autograf autora.

Dziękujemy za inspirujące spotka-
nie i życzymy jeszcze wielu ciekawych 
wypraw.

GCKiB w Miejscu Piastowym

K U L T U R A  I  I M P R E Z Y



Zabawa taneczna z Klubem Seniora w Targowiskach
Z okazji ogólnopolskiego Dnia Seniora, 
23 października br.,  w Domu Ludowym 
w Targowiskach odbyła się zabawa. Zor-
ganizował ją i przygotował Klub Seniora 

„Uśmiechnij się” z Targowisk.
Spotkanie rozpoczęło się o godz. 

18.00. W imieniu gospodarzy sekretarz 
klubu przywitał uczestników zabawy 
i zaproszonych gości: wójt gminy Do-
rotę Chilik, zastępcę wójta Magdalenę 
Hec-Mrozek, gospodarza wsi Aleksan-
dra Mercika, przedstawiciela Rady So-
łeckiej Janusza Smykę, delegację KGW 
z Targowisk oraz kolegów i koleżanki 
z Klubu Seniora z Wrocanki i Łężan. 
Gospodarze Gminy ufundowali kosz 
z prezentami dla Klubu Seniora, pre-
zent przekazało także KGW w Targo-
wiskach. Następnie wystąpili członko-
wie Klubu Seniora z piosenką „Recepta 
na młodość”, a wiersz pt. „Przyszłość” 
odczytała pani Danuta Pelczar. Swój 
występ teatralny po raz ostatni przed-
stawiła śp. Krystyna Chędoga. Do tań-

ców, które rozpoczęły się po gorących 
posiłkach, przygrywał zespół  Górale. 
Gospodarze imprezy, szefowa kuchni 
i kelnerki pilnowali, aby na stołach ni-
czego nie brakowało. 

Zabawa zakończyła się o godzinie 
drugiej w nocy marszem pożegnalnym. 
Uczestnicy dziękowali organizatorom 

za bardzo dobre przygotowanie impre-
zy. Zorganizowany został konkurs ta-
neczny i wyróżniono dyplomem 5 par 
tanecznych. 

Marian Jakubczyk  
– sekretarz Klubu Seniora  

w Targowiskach „Uśmiechnij się”
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Warsztaty zielarskie
W Targowiskach, Głowience i Rogach w listopadzie odbyły się bezpłatne warsztaty zielarskie, prowa-
dzone przez Wenetę Lidwin. 

Zielarka nie tylko z zamiłowania  (ukoń-
czyła 400-godzinny kurs „Zielarz-fi-
toterapeuta'' organizowany przez Nie-
publiczny Ośrodek Dokształcania przy 
PWSZ w Krośnie) opowiedziała o zasto-
sowaniu wielu ziół i produktów spożyw-
czych używanych na co dzień w kuchni. 
Każdy uczestnik warsztatów  otrzymał 
przepisy, cenne wskazówki i spróbował 
przetworów przygotowanych przez pa-
nią Wenetę. – Warsztaty zdecydowanie 
trwały za krótko. Pani Wenety można by 
było słuchać i słuchać. Wiele jej rad zastosu-
ję w życiu codziennym. Do tej pory nie wie-
działam, że np.  czarnuszka, której często 
używam, ma działanie przeciwbakteryjne 
i jest naturalnym antybiotykiem – przyzna-
ła jedna z uczestniczek warsztatów. 

Były to już ostatnie jesienne warszta-
ty, w ramach których odbyły się zajęcia 
z serowarstwa, pisania ikon, krywulki 

łemkowskiej. Zajęcia zorganizowało 
Gminne Centrum Kultury i Biblioteka 
w Miejscu Piastowym, a dofinansowane 
zostały ze środków Ministerstwa Kul-

tury, Dziedzictwa Narodowego i Spor-
tu w ramach projektu Kultura Ludowa 
i Tradycja 2021.

GCKiB w Miejscu Piastowym 



Jak bezpiecznie korzystać  
z Internetu
W klubotekach w Miejscu Piastowym, Rogach, Głowience i Targo-
wiskach odbyły się spotkania na temat prywatności i bezpieczeń-
stwa w sieci. Pedagog Elżbieta Józefczyk opowiadała, jak rozsądnie 
i bezpiecznie korzystać z Internetu.

Celem prowadzonych zajęć była profi-
laktyka wobec rosnącej liczby interne-
towych niebezpieczeństw oraz niskiej 
świadomości zagrożeń wśród użytkow-
ników sieci komputerowej. – Cel, który 
mi przyświecał, to propagowanie postaw 
wolnych od uzależnień oraz zdrowego stylu 
życia wśród dzieci i młodzieży – podkreśli-
ła pedagog Elżbieta Józefczyk. – Podczas 
spotkań przedstawiłam uczniom rodzaje 
zagrożeń, ale także te pozytywne strony 
korzystania z Internetu. Poznali zasady 
bezpieczeństwa oraz umiejętność stosowa-
nia ich w praktyce. Uczniowie mieli okazję 

usłyszeć o zagrożeniach internetowych 
płynących między innymi z gier komputero-
wych i o narastającej fali agresji i przemocy 
rówieśniczej wynikającej z fascynacji grami 
komputerowymi. Podczas zajęć warsztato-
wych uczniowie sami musieli wybrać, czy 
świat wirtualny jest lepszy od świata real-
nego. Tworzyli zasady „mądrego sieciaka”, 
jak i wizytówki o byciu anonimowym w sieci.
Uczestnicy spotkania zapoznani zostali 
ze zjawiskiem cyberprzemocy rówieśni-
czej oraz z odpowiedzialnością karną za 
działania niezgodne z prawem.

GCKiB w Miejscu Piastowym

Dzieci poznawały tajniki zawodu strażaka 
Na zaproszenie biblioteki w Miejscu Piastowym strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Miejsca Pia-
stowego wzięli udział w spotkaniu „Kim zostanę, jak dorosnę”. Druhowie przybyli na miejsce spotkania 
wraz z młodymi adeptami pożarnictwa z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy OSP. 

Strażacy przekazali dzieciom podsta-
wowe informacje na temat działalno-
ści Ochotniczej Straży Pożarnej, za-
dań i obowiązków strażaka. Pokazali 
również umundurowanie bojowe stra-
żaka, podstawowy sprzęt: wąż W-52 
zakończony prądownicą, deskę ratow-
niczą, torbę PSP- R1, aparat ochrony 
dróg oddechowych oraz defibrylator 
AED. Członkowie Młodzieżowej Dru-
żyny Pożarniczej przedstawili zasady 
udzielania pierwszej pomocy w okre-
ślonych zdarzeniach oraz zaprezen-
towali, jak prawidłowo wykonywać 
resuscytację krążeniowo-oddechową. 
Przypomniane zostały również nume-
ry alarmowe, a także jak powinno się 
postępować w sytuacji niebezpiecznej, 
wymagającej udzielenia pomocy. 

Najmłodsi chętnie odpowiadali na 
pytania zadawane przez strażaków, 
sami również je zadawali. Z zaangażo-
waniem i ciekawością oglądali przed-

stawiany sprzęt, pytając o najmniejsze 
szczegóły. Chętnie próbowali swoich 
sił, wykonując resuscytację krążenio-
wo-oddechową czy też ubierając mun-
dur strażacki. 

Podobne spotkania dzieci ze straża-
kami z odbyły się w klubotekach w Gło-
wience, Rogach i Targowiskach. 

Katarzyna Kozioł 
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Milion złotych dla gminy  
w konkursie „Rosnąca odporność”
Gmina Miejsce Piastowe zajęła I miej-
sce w powiecie krośnieńskim w kon-
kursie „Rosnąca odporność”, organizo-
wanym przez Kancelarię Prezesa Rady 
Ministrów.

Trzy gminy w każdym powiecie 
ziemskim, które odnotowały najwyż-
szy wzrost poziomu zaszczepienia, 
otrzymały odpowiednio: 1 mln złotych, 
500 tys. złotych i 250 tys. złotych. 

Konkurs „Rosnąca odporność” pre-
miował gminy, które osiągnęły najwyż-
szy wzrost poziomu zaszczepienia swo-
ich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia 
a 31 października 2021 r.

W powiecie krośnieńskim nasza 
gmina odnotowała największy wzrost 
poziomu zaszczepienia mieszkańców.

Dziękujemy Państwu za odpowie-
dzialne podejście do własnego zdrowia 
i zdrowia nas wszystkich!

UG

Szczepienia profilaktyczne 
przeciwko grypie 

Informujemy, że SPG ZOZ w Miejscu Piastowym wraz z Gminą Miejsce Piastowe rozpoczyna realizację 
„Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie mieszkańców gminy Miejsce Piastowe na lata 
2021–2023”.

W czasie pandemii szczególnie wskaza-
ne jest zapobieganie zachorowaniu. Se-
zon zachorowań na grypę zaczyna się 
w październiku, a kończy w kwietniu.

Wirusem grypy łatwo się zakazić. 
Przenosi się drogą kropelkową, dlatego 
noszenie maseczek, częste mycie rąk 
i niedotykanie twarzy, kiedy jesteśmy 
poza domem, może dodatkowo ograni-
czać zakażenia.

Grypa:
•  rozwija się bardzo szybko (wirus 

szybko się namnaża),
•  pojawia się wysoka gorączka, katar, 

kaszel, ból głowy,
• chory odczuwa bóle mięśniowe,
•  towarzyszy jej ogólne uczucie osła-

bienia i rozbicia,
•  niekiedy pojawiają się wymioty i ła-

godna biegunka, u małych dzieci ból 
brzucha.

Zachorować na grypę może każdy, ale 
szczególnie ciężko przechodzą grypę:

• osoby powyżej 65. roku życia,
• dzieci poniżej 5. roku życia,
• kobiety w ciąży,
• osoby z nadwagą/otyłością,
•  osoby z przewlekłymi chorobami: 

serca, płuc, niedoborami odporno-
ści (np. zakażenie wirusem HIV), 
cukrzycą, zastoinową niewydolno-
ścią serca.

Żeby chronić siebie oraz swoich bli-
skich przed grypą należy:

• zaszczepić się,
• często myć ręce,
•  kichać w chusteczki lub w zgięcie 

łokciowe tak, aby nie przenosić wy-
dzieliny na dłonie, którymi często 
dotykamy twarzy,

•  unikać przebywania w zatłoczonych 
miejscach (szczególnie w czasie na-
silenia sezonu grypowego),

•  unikać dotykania oczu, nosa i ust 
rękami, którymi dotykaliśmy np. 
klamek, poręczy, pieniędzy,

•  pozostać w domu w przypadku ob-
jawów choroby.

„Program szczepień profilaktycznych 
przeciwko grypie mieszkańców Gminy 
Miejsce Piastowe na lata 2021 – 2023” 
realizowany będzie w Ośrodkach Zdro-
wia: w Miejscu Piastowym, Głowience, 
Łężanach i Rogach. Rejestracja telefo-
niczna: 459 595 207.

SPG ZOZ w Miejscu Piastowym na 
bieżąco przyjmuje również zapisy na 
szczepienia przeciwko COVID-19.

Szczepienie przeciw koronawiruso-
wi to najskuteczniejsza broń w walce 
z ciężkim przebiegiem choroby oraz 
śmiercią. Pozwala uniknąć zachorowa-
nia na COVID-19 lub łagodnie przejść 
przez zakażenie.
Rejestracja telefoniczna: 459 595 207

SPG ZOZ w Miejscu Piastowym

39P I A S T U N  N R  5 / 9 8

Z D R O W I E



Odeszli od nas…
11.08 –  Mieczysław Zięba(64 lata)  

z Głowienki
28.08 –  Marian Gładysz (74 lata)  

z Głowienki
13.10 –  Stanisława Kozubal (93 lata)  

z Wrocanki
16.10 –  Halina Schabowska (64 lata)  

z Targowisk 
22.10 –  Maria Węgrzyn (82 lata)  

z Wrocanki 
23.10 –  Janina Wiśniewska (71 lat)  

z Miejsca Piastowego 
25.10 –  Józef Gruszka (102 lata)  

z Głowienki 
26.10 – Krystyna Wacławik (75 lat) z Rogów 
28.10 –  Waldemar Guzik (65 lat)  

z Niżnej Łąki
28.10 – Jacek Robótka (72 lata) z Rogów 
29.10 – Jolanta Aszengier (54 lata) z Zalesia 
30.10 –  Artur Jaskółka (44 lata)  

z Miejsca Piastowego 
30.10 –  Zdzisława Giemza (64 lata)  

z Wrocanki 
01.11 – Stanisław Wilk (95 lat) z Głowienki 
04.11 – Stanisława Knap (92 lata) z Rogów 
07.11 – Zbigniew Guzik (64 lata) z Zalesia 
04.11 –  Krystyna Chędoga (77 lat)  

z Targowisk 
05.11 –  Władysława Rak (83 lata)  

z Targowisk 
06.11 –  Władysław Gazda (79 lat)  

z Widacza 
12.11 –  Maria Mroczka (77 lat)  

z Miejsca Piastowego 
16.11 –  Stanisław Sidor (73 lata)  

z Targowisk 
17.11 – Jan Kozicki (82 lata) z Głowienki
20.11 – Władysława Kania (89 lat) z Zalesia
22.11 – Barbara Bieniek (74 lata) z Rogów 
22.11 –  Stanisław Staroń (84 lata)  

z Głowienki 
23.11 – Józef Knap (81 lat) z Rogów 
23.11 – Wanda Stanisz (70 lat) z Rogów 
23.11 –  Wanda Warunek (80 lat)  

z Głowienki 
26.11 –  Marian Dobrzański (83 lata)  

z Łężan 
27.11 – Stanisław Jóźwiak (48 lat) z Rogów 
27.11 – Piotr Kawałek (46 lat) z Rogów 
27.11 –  Katarzyna Łach (90 lat)  

z Miejsca Piastowego 
28.11 –  Zygmunt Jagiełło (88 lat)  

z Głowienki 
01.12 – Wiesław Such (73 lata) z Rogów 
01.12 – Tadeusz Sawka (73 lata) z Łężan 
02.12 –  Tomasz Wyrostek (46 lat)  

z Głowienki 
05.12 – Anna Guzik (67 lat) z Zalesia 
07.12 – Józef Muroń (74 lata) z Rogów 

Nowość – komora 
hiperbaryczna  
w SPG ZOZ  
w Miejscu Piastowym

Z przyjemnością informujemy, iż dbając o jakość, ale też o różno-
rodność oferowanych naszym Pacjentom świadczeń, zakupiliśmy 
do Ośrodka Zdrowia w Miejscu Piastowym nową komorę hiperba-
ryczną NASA – LIFE.

Tlenoterapia (komora hiperbaryczna) 
jest efektywną metodą dostarczania 
tlenu do wszystkich organów i tkanek 
organizmu. Podwyższone ciśnienie at-
mosferyczne obniża barierę fizjologicz-
ną i umożliwia przenikanie tlenu przez 
tkanki. Dzięki temu tlen może swobod-
nie przedostawać się do miejsc, które są 
słabiej lub źle ukrwione.

Jest to innowacyjny zabieg wykorzy-
stujący działanie czystego tlenu, który 
korzystnie wpływa na procesy regene-
racyjne. To najbardziej efektywna me-
toda dostarczania tlenu do komórek cia-
ła. Zabieg ten jest ogromną szansą dla 
wielu, nawet ciężko chorych pacjentów, 
u których konwencjonalne metody le-
czenia nie dają pożądanego efektu – ko-
mora hiperbaryczna może okazać się 
jedynym skutecznym leczeniem.

Tlenoterapia hiperbaryczna wpływa 
pozytywnie na naszą kondycję psycho-
fizyczną, wydolność organizmu, wygląd 
oraz jest skutecznym sposobem leczenia 
wielu chorób.

Efektem terapii jest przenikanie 
czystego tlenu do czerwonych krwinek 
i zwiększenie jego ilości w osoczu, ukła-
dzie limfatycznym, a także niwelowanie 
stanów zapalnych i infekcji.

Tlenoterapia oprócz wyżej wymie-
nionych właściwości poprawia jakość 
życia pacjenta i wyraźnie osłabia obja-

wy dolegliwości takich jak udar, paraliż 
czy chroniczne zmęczenie. 

W przypadku niegojących się ran (tj. 
stopa cukrzycowa, urazy wewnętrzne 
tkanek czy oparzenia), jeżeli dotknię-
te obrażeniami obszary nie zostaną 
odpowiednio dotlenione, naturalny 
proces gojenia przebiega bardzo wolno 
lub wcale. Stąd tak dobre efekty stoso-
wania tlenoterapii w tego rodzaju scho-
rzeniach. Stosowana jest również przez 
sportowców do leczenia mikrourazów 
oraz uszkodzeń tkanek, a także jako 
naturalny i co ważne – legalny doping.

Dla osób starszych to szansa na 
odzyskanie energii i witalności, zaś 
dla dzieci z chorobami tj. autyzm czy 
syndrom Downa – szansa na lepsze 
efekty terapii. 

Podsumowując, tlenoterapia hiper-
baryczna jest skuteczną metodą mi-
nimalizowania skutków ubocznych 
niedotlenienia organizmu. Zwiększa 
wydolność organizmu i przyśpiesza pro-
cesy regeneracyjne.

Ze względu na brak możliwości fi-
nansowania tlenoterapii przez NFZ 
zabiegi będą realizowane w formie od-
płatnej.

Informacje o dacie rozpoczęcia za-
biegów, cenie oraz rejestracji: http://
www.spgzozmp.pl/

SPG ZOZ w Miejscu Piastowym
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Drużyna z Targowisk 
zwyciężyła w turnieju 
siatkówki jednostek 
OSP
28 listopada br. w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gło-
wience rozegrany został IX Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej 
Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Organizatorami 
turnieju byli: wójt Gminy Miejsce Piastowe, Gminne Centrum 
Kultury i Biblioteka w Miejscu Piastowym, Zarząd Oddziału 
Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzecz-
pospolitej Polskiej w Krośnie oraz Ochotnicza Straż Pożarna 
w Głowience. 

Zawody oficjalnie otworzyli dyrektor GCKiB w Miejscu Pia-
stowym Joanna Ziemiańska-Kielar oraz prezes ZOP ZOSP RP 
w Krośnie dh Józef Tucki.

Wyniki turnieju:
–  Targowiska – Iskrzynia: 2 – 0 (25:17, 25:10);
–  Targowiska – Głowienka: 2 – 1 (23:25, 25:15, 15:11);
–  Iskrzynia – Głowienka: 0 – 2 (10:25, 19:25).

Klasyfikacja końcowa:
1. OSP Targowiska;
2. OSP Głowienka;
3. OSP Iskrzynia.

Zostały przyznane nagrody indywidualne.  
Otrzymali je:

–  Piotr Świder (OSP Targowiska) – MVP Turnieju,
–  Michał Lipka (OSP Głowienka) – najlepszy atakujący.

Nagrody w postaci pucharów, statuetek i dyplomów wrę-
czali: prezes ZOP ZOSP RP w Krośnie dh Józef Tucki oraz wi-
ceprzewodniczący Rady Gminy Miejsce Piastowe Janusz Lenik.

Mecze sędziowali: Janusz Eustachiewicz i Jerzy Janusz. Za-
bezpieczenie medyczne pełniła Sylwia Liebner.

Tekst: Leszek Zajdel

OSP Targowiska – I miejsce

OSP Iskrzynia – II miejsce

OSP Głowienka – III miejsce
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Drugie mikołajkowe spotkanie „Dzieci z pasją"
Pierwszego grudnia br. w hali sportowej w Szkole Podstawowej w Głowience odbyło się drugie miko-
łajkowe spotkanie „Dzieci z pasją”. Prezenty od św. Mikołaja otrzymało ponad 170 dzieci, które przez 
cały rok rozwijały swoje pasje sportowe, wokalne bądź taneczne.

W spotkaniu udział wzięli nie tylko 
młodzi piłkarze – członkowie Akademii 
Piłkarskiej Beniaminek, ale także dzie-
ci i młodzież z zespołów artystycznych 
działających w gminie Miejsce Piastowe 

– soliści z dziecięcego zespołu śpiewacze-
go Mali Rogowice, tancerze z Pogórzan 
oraz uczestnicy Studia Gama.

Wójt gminy Dorota Chilik, otwierając 
spotkanie, skierowała słowa uznania do 
dzieci, które łączą pasję z codziennymi 
szkolnymi obowiązkami i tym samym 
rozwijają swoje talenty. Na kolejny rok 
pani wójt życzyła dzieciom powodzenia 
oraz sukcesów, zarówno sportowych, 
jak i artystycznych, a trenerom i in-
struktorom podziękowała za wielkie za-
angażowanie w pracę z dziećmi.

Ideę Akademii Piłkarskiej Beniami-
nek Profbud Krosno przybliżył jej me-
nadżer Jarosław Kwella. Potem odbyło 
się pasowanie młodych piłkarzy na no-
wych członków Akademii Piłkarskiej 
Beniaminek. W czasie spotkania zapre-
zentowały się także zespoły artystyczne 
Pogórzanie i Mali Rogowice. Po wystę-
pach św. Mikołaj wszystkim dzieciom 
wręczył prezenty.

Spotkanie zorganizowali: Gmina 
Miejsce Piastowe, Gminne Centrum 
Kultury i Biblioteka w Miejscu Piasto-
wym i Beniaminek Profbud Krosno.

GCKiB

Fot. Anna Borek
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Piłkarski obóz 

W sierpniu spora grupa dzieci i młodzie-
ży z klubu Partyzant MAL-BUD1 Tar-
gowiska przebywała w ośrodku Wiki 
Sanok na obozie zorganizowanym pod 
hasłem „Wakacje na sportowo - waka-
cyjny obóz piłkarski dla dzieci i mło-
dzieży”. 

Pomimo zmiennej aury pogodowej 
(trochę słońca, trochę deszczu) wszyscy 
uczestnicy od samego początku bardzo 
szybko się zaaklimatyzowali i w pełni 
realizowali plan obozu. Oprócz codzien-
nych treningów na boisku, gier i zabaw 
znalazł się także czas na wypad na ba-

sen. Pogoda pozwoliła również poznać 
bliżej okolice Bieszczad podczas pie-
szych wędrówek. Nie brakowało także 
dobrej atmosfery i uśmiechu na twa-
rzach uczestników. 

Obóz został dofinansowany przez 
Fundację LOTTO im. Haliny Konopac-
kiej, Ministerstwo Kultury, Dziedzic-
twa Narodowego i Sportu, a także firmę 
PKN ORLEN jako „Sponsora szkoleń 
piłkarskich dzieci i młodzieży w klubie”.

Przemysław Kubal,  
fot. Mateusz Jurczak

Nowy oddział Beniaminek Soccer Schools  
w Miejscu Piastowym
Zapraszamy dziewczynki i chłopców 
z roczników 2010 – 2017 na treningi do 
Beniaminek Soccer Schools!

Rozpocznijcie swoją przygodę z piłką 
nożną, dobrze się przy tym bawiąc. Czeka-
ją Was zajęcia sportowe prowadzone przez 
trenerów Beniaminka PROFBUD Krosno.

Przyjdźcie i zobaczcie, jak trenuje się 
w „biało-niebieskiej” drużynie!

Aktualne informacje odnośnie na-
szych wszystkich oddziałów BSS:

https://www.facebook.com/Benia-
minekSoccerSchools/

Jeśli macie jakieś pytania, to szcze-
gółowych informacji udzieli koordyna-
tor Beniaminek Soccer Schools – trener 
Patryk Akslar, tel. 690 972 408, e-mail: 
patryk.akslar@beniaminek.org.

Beniaminek Soccer Schools

Zmarł najstarszy 
mieszkaniec 
gminy

25 października br. 
zmarł Józef Gruszka 
z Głowienki, był naj-
starszym mieszkańcem 
gminy Miejsce Piastowe. 
W grudniu obchodziłby 
103 urodziny. 

Józef Gruszka uro-
dził się we Wrocance 
26 grudnia 1918 roku, 
był jednym z pięciorga 
dzieci Franciszka i Ste-
fanii Papciak. Z powodu 

śmierci rodziców wychowywał się w Zakładzie 
Wychowawczym ks. Bronisława Markiewicza 
w Miejscu Piastowym. Tam nauczył się malować 
od Jana Daszkiewicza – ucznia Jana Matejki. 
W przyszłości ta umiejętność przydała mu się 
podczas pracy w Krośnieńskich Hutach Szkła. 
Malowanie obrazków było także dodatkowym 
źródłem dochodów. Był żonaty z Marią, z domu 
Zajdel, mieli pięcioro dzieci. Więcej o życiu śp. 
Józefa Gruszki można przeczytać w tekście opu-
blikowanym z okazji setnych jego urodzin w „Pia-
stunie”  nr 1/2019 roku.

Red. 
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Akwarela kościoła pw. św. Bartłomieja w Rogach

Święta Bożego Narodzenia to czas, w którym doświadczamy szczęścia  
ze spotkania z bliskimi, cieszymy się ich radością i miłością.

Z tej okazji pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia radosnych dni,  
podczas których wszelkie problemy i troski codziennego życia odejdą w zapomnienie.

Niech w tym czasie, najpiękniejszym ze wszystkich, nikt z nas nie będzie sam,  
a szczęście zawita jako stały gość.

Niech nowo narodzone Boże Dziecię zapewni nam wszystkim wszelką pomyślność  
i dostatek oraz obdarzy wszystkich miłością i Bożym błogosławieństwem.

Życzymy także, aby Nowy Rok 2022 był pasmem sukcesów w każdej sferze życia  
i okazją do spełniania marzeń

Przewodniczący Rady Gminy 
Wiesław Habrat

Zastępca Wójta Gminy 
Magdalena Hec-Mrozek

Wójt Gminy
Dorota Chilik


