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Dwudziestolatki z „Niebylca” w Miejscu Piastowym od lewej: Bronisława Guzik z domu Płatek, w środku Hanna Kindel z domu 
Płatek (siostra Bronisławy, po ślubie zamieszkała w Lubatówce); po prawej Józefa Zajdel z domu Dzięgiel (kuzynka i sąsiadka 
Bronisławy). Fot. archiwum Wojciecha Guzika 
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Pomoc Ukrainie  
w obliczu wojny z Rosją
24 lutego br. rosyjskie wojska wkroczyły na teren Ukrainy. Ty-
siące uchodźców, głównie matek z dziećmi, w wyniku działań 
wojennych wyjechało ze swojej ojczyzny. Cała Polska, także 
Gmina Miejsce Piastowe, pomaga Ukrainie.

W remizie OSP w Miejscu Piastowym 
odbył się gminny sztab wsparcia 
Ukrainy, mający na celu koordyno-
wanie działań i przekazywanie in-
formacji
W obliczu toczącej się wojny Gmina 
Miejsce Piastowe włączyła się do udzie-
lania pomocy uchodźcom. W remizie 
OSP w Miejscu Piastowym przygotowa-
ne zostały miejsca na przyjęcie 20 osób, 
rozłożono łóżka polowe, przygotowano 
koce.

– Jednocześnie zwracam się z apelem do 
mieszkańców naszej gminy, aby nie pozo-
stać obojętnym na krzywdę i dramat rodzin 
uciekających przed wojną i włączyć się do 
udzielania pomocy – zaapelowała wójt 
Dorota Chilik. – Wszyscy, którzy mogą 
przyjąć pod swój dach rodziny pochodzą-
ce z Ukrainy, proszone są o zgłoszenie tego 
faktu do Urzędu Gminy Miejsce Piastowe 
lub poprzez e-maila: gmina@miejscepiasto-
we.pl. Pozwoli to na stworzenie bazy osób, 
które chętne są do udzielenia pomocy w tej 
formie.

Osoby przyjmujące pod swój dach 
uchodźców muszą jednak mieć świado-
mość, że przyjmują ludzi na swoją od-
powiedzialność i swój koszt oraz muszą 
pomóc w zalegalizowaniu ich pobytu, 
do dwóch tygodni, na terenie RP.

Rozpoczęto także organizowanie 
zbiórek podstawowych artykułów, któ-
re pomogą uchodźcom w pierwszych 
dniach po przekroczeniu granicy, i które 
będą mogli zabrać ze sobą w dalszą po-
dróż do ośrodków dla uchodźców bądź 
innych punktów schronienia. Ofiarność 
mieszkańców gminy była olbrzymia. 
Zbiórki organizowane były w remizach 
OSP. Mieszkańcy przynosili produk-
ty żywieniowe (kawy, herbaty, cukier, 
konserwy, ciastka, czekolady, makaro-
ny, zupy instant, soczki dla dzieci), ko-
smetyki, produkty sanitarne, pampersy 
dla dzieci, środki czystości, koce, odzież. 

W pomoc przy zbiórkach, oprócz straża-
ków, często włączały się osoby prywat-
ne, szkoły, stowarzyszenia.

27 lutego Ochotnicza Straż Pożar-
na Rogi poinformowała, że pierwsi 
uchodźcy lokowani są już na terenie 
gminy Miejsce Piastowe
Jest to kilkadziesiąt matek z dziećmi 
oraz kobiety w ciąży. – Mamy od nich li-
stę, czego potrzeba mężczyznom na froncie! 
Po zebraniu większej ilości rzeczy strażacy 
dowiozą je do granicy, które potem trafią 
bezpośrednio na Ukrainę – powiedział 
prezes OSP Rogi Tobiasz Łacek. Zebra-
ne rzeczy gromadzone były w remizie 
OSP w Rogach. – Mieszkańcy przynosili 
śpiwory, karimaty, latarki, gazy opatrun-
kowe, jedzenie w puszkach. Dostaliśmy na-
wet agregat prądotwórczy – powiedziała 
Aneta Dobosz, sołtys Rogów. Pierwszy 
transport z rzeczami na front z Rogów 
wyjechał już 1 marca.

Obywatelki Ukrainy, które w ramach 
pomocy ukraińskim uchodźcom 
przebywają na terenie naszej gminy, 
28 lutego spotkały się z władzami 
gminy
W Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe 
mieszkanki Ukrainy spotkały się z wój-
tem gminy Dorotą Chilik, zastępcą wój-
ta Magdaleną Hec-Mrozek oraz dyrek-
tor SPG ZOZ w Miejscu Piastowym 
Małgorzatą Szeligą oraz dyrektor Ze-
społu Żłobków Gminy Miejsce Piastowe 
Agnieszką Jastrzębską.

Spotkanie miało charakter organiza-
cyjny, obywatelki Ukrainy dowiedziały 
się między innymi, gdzie mogą uzyskać 
podstawową pomoc medyczną – wśród 
uchodźców znajduje się kobieta w ciąży 
oraz kobieta z rozrusznikiem serca. Dy-
rektor Agnieszka Jastrzębska zapropo-
nowała pomoc w postaci zorganizowa-
nia czasu ukraińskim dzieciom – mogą 
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przychodzić do żłobka w Łężanach i ba-
wić się z dziećmi, które tam uczęszczają.

Propozycja pomocy spotkała się 
z wdzięcznością ze strony naszych go-
ści. Przybyłe również zaoferowały swoje 
wsparcie, m.in. w przygotowaniu jedze-
nia wspólnie z członkiniami kół gospo-
dyń wiejskich, które już wkrótce udadzą 
się na granicę polsko-ukraińską, a także 
pomoc w zakresie świadczenia usług me-
dycznych, gdyż jedna z Ukrainek jest z le-
karzem i bardzo dobrze mówi po polsku.

– To trudny czas nie tylko dla obywa-
teli Ukrainy, ale również i dla nas. To czas, 
w którym zdajemy egzamin z bezintere-
sownej pomocy i umiejętności współpracy 
ponad podziałami. Dziś wyciągamy rękę do 
naszych wschodnich sąsiadów, bo wiemy, 
jak ważne jest poczucie bezpieczeństwa i do-
skonale rozumiemy, jak ważny jest dom i ro-
dzina – powiedziała wójt Dorota Chilik.

Gmina Miejsce Piastowe i jednostki 
OSP przekazały sprzęt pożarniczy 
oraz odzież ochronną
Gmina (28 lutego) przekazała do Ko-
mendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Krośnie sprzęt pożarniczy 
oraz odzież ochronną, będące zarówno 
majątkiem gminy, jak również znajdu-
jące się na wyposażeniu Ochotniczych 
Straży Pożarnych z gminy Miejsce Pia-
stowe. Sprzęt ma zostać dostarczony na 
terytorium objętej wojną Ukrainy.

Z apelem o przekazanie sprzętu wy-
stąpili: komendant główny Państwowej 
Straży Pożarnej w Warszawie nadbryg. 

Andrzej Bartkowiak, marszałek Woje-
wództwa Podkarpackiego Władysław 
Ortyl oraz prezes Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Rzeszowie Adam Skiba.

Władze Gminy Miejsce Piastowe 
przychyliły się do apelu, a jednostki z te-
renu gminy: OSP Miejsce Piastowe, OSP 
Rogi, OSP Głowienka, OSP Widacz, OSP 
Niżna Łąka, OSP Wrocanka oraz OSP 
Łężany dostarczyły sprzęt do punktu 
zbiórki w remizie OSP Miejsce Piasto-
we. Przekazano m.in.: agregaty prądo-
twórcze, motopompy, prądownice, węże 
pożarnicze, ubrania ochronne, buty, rę-
kawice, kominiarki, latarki, hełmy.

Koła gospodyń wiejskich wspierają 
uchodźców na granicy
Podczas spotkania (1 marca) przed-
stawicielek kół gospodyń wiejskich 
z terenu gminy Miejsce Piastowe z wójt 
Dorotą Chilik i jej zastępcą Magdale-
ną Hec-Mrozek zdecydowano o wspar-
ciu osób znajdujących się na granicy 
polsko-ukraińskiej. Ustalono, że gospo-
dynie będą gotować ciepłe posiłki na 
zmianę i przy pomocy strażaków z OSP 
będą dostarczać jedzenie na granicę. Do 
akcji przyłączyły się również pracownice 
z Zespołu Gminnych Żłobków w Miejscu 
Piastowym, które będą robić kanapki.

Pierwszy transport ze 150 litrów cie-
płej zupy 1 marca wyruszył wieczorem 
z Wrocanki.

Anna Borek
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Dla Ignasia
Kto by pomyślał, że w ciągu miesiąca na leczenie dziecka uda się uzbierać 250 tys. złotych. Do po-
trzebnego miliona jeszcze trochę brakuje, ale 17-miesięczny Ignaś Zajdel jest już po pierwszej operacji.

Wszystko zaczęło się od nauczycieli 
i Rady Rodziców w Szkole Podstawowej 
w Łężanach. Agnieszka Bednarz, na-
uczycielka języka polskiego w tej szkole 
opowiada: – Wiedzieliśmy, że urodził się 
wnuk naszej pani dyrektor, ale nie wie-
dzieliśmy, że urodził się tak chory. Dopie-
ro w ubiegłym roku, na koniec konferencji, 
pani dyrektor poprosiła, żeby – jeśli ktoś 
może, przeznaczyć 1% z rocznego rozlicze-
nia PIT-u na leczenie jej wnuka. I wtedy, ła-
miącym się głosem, opowiedziała, w jakim 
stanie urodził się Ignaś. Wszyscy byliśmy 
w szoku. Od jakiegoś czasu wyczuwaliśmy, 
że nasza pani dyrektor nie jest sobą, ale ni-
gdy nie dawała po sobie poznać, że w jej ro-
dzinie rozgrywa się taki dramat.

Cztery operacje w pierwszym roku 
życia
Ignaś Zajdel, wnuk Teresy Zamorskiej, 
pochodzącej z Targowisk dyrektor Szko-
ły Podstawowej w Łężanach, urodził się 
z bardzo rzadką chorobą genetyczną 

– asocjacją VACTERL. Urodził się z wada-
mi rączek, kręgosłupa i układu pokarmo-
wego. Pierwszy rok życia to dla dziecka 
i rodziców nieustający pobyt w szpitalu. 
W tym czasie przeszedł cztery operacje 
(w tym dwie w pierwszej dobie życia) – le-
karze udrożnili zrośnięty przełyk i po-
łączyli go z żołądkiem. Wykonali także 
stomię, aby umożliwić dziecku wypróż-
nianie się. Operacje te, ratujące życie, fi-
nansowane były z Narodowego Funduszu 
Zdrowia. Niestety, kolejne – te zapewnia-
jące sprawność rączek – już nie. Z powo-
du braku kości promieniowych i kciuków 
Ignasia rączki są skrócone, dłonie niena-
turalnie wygięte, łokcie nie zginają się, 
a palce mają ograniczoną ruchomość). 
Do tego operacje te wykonuje tylko dwóch 
specjalistów na świecie. Jeden z nich, któ-
ry przyjeżdża ze Stanów Zjednoczonych, 
ma swoją placówkę w Warszawie – Paley 
European Institute. Aby zapewnić Igna-
siowi sprawność, potrzebne są trzy opera-
cje, których całkowity koszt oszacowany 
został na około milion złotych.

180 paczek ciast
– Zastanawiałyśmy się, jak pomóc uzbie-
rać tak duże pieniądze, skąd wziąć milion? 

Sprzedać dom, to będzie mało – opowia-
da Agnieszka Bednarz. – Pierwsza myśl: 
zorganizujemy kiermasz przed świętami 
Bożego Narodzenia. W szkole wszyscy się 
zmobilizowali, żeby pomóc naszej szefowej, 
która jest cudownym człowiekiem, na któ-
rego zawsze mogliśmy liczyć. Poruszył nas 
jej los, nie mogliśmy patrzeć na tak duże jej 
zmartwienie.

Pierwszy kiermasz odbył się przy 
Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym, 
drugi tego samego dnia przy kościele 
w Łężanach, kolejny podczas Koncertu 
Kolęd i Pastorałek w Domu Ludowym 
w Łężanach. Sprzedaży produktów to-
warzyszyła zbiórka do puszek. – Przy-
gotowanie do kiermaszów to była niesamo-
wita mobilizacja rodziców, pracowników 
szkoły i uczniów. Rodzice piekli ciasta, 
w szkole robiliśmy stroiki, świąteczne deko-
racje, ozdoby choinkowe. Wszystkiego było 
tak dużo, że obawiałam się, czy to wszyst-
ko sprzedamy. Ciast mieliśmy 180 paczek 
i wszystkie się rozeszły. Zebraliśmy łącz-
nie niemal 10 000 zł! – wspomina pani 
Agnieszka, podkreślając, że to nie było 
działanie pojedynczych osób. – Pierw-
szy raz w szkole widziałam taką inicjatywę, 
wielką solidarność, wolontariat przez wiel-
kie „W” – podkreśla z dumą.

#challengekolędadlaignasia
– Czułam, że to wszystko będzie jednak 
mało – mówi o pieniądzach uzyskanych 
z kiermaszy i zbiórki do puszek Agniesz-
ka Bednarz. – Zdecydowaliśmy się pisać 
listy z prośbami o wsparcie do różnych in-

stytucji. I pewnego dnia z Anną Perhon, ka-
techetką w naszej szkole, napisałyśmy list 
do pani wójt Doroty Chilik. Z pismem tym, 
z przewodniczącą Rady Rodziców Eweliną 
Kowal, pojechałyśmy do Urzędu Gminy. 
I wtedy zadziałały czary – rozpętało się 
„challengowe” szaleństwo. Jestem dozgon-
nie wdzięczna pani wójt, bo zareagowała 
błyskawicznie. Akcję wszyscy podchwycili. 
Pieniądze zaczęły spływać.

Zapoczątkowana przez Gminę 
Miejsce Piastowe akcja #challengeko-
lędadlaignasia miała olbrzymi zasięg, 
tak jak zapowiedziała pani wójt, która, 
rozpoczynając ją wraz z pracownikami 
Urzędu Gminy, powiedziała: – Rozpoczy-
namy czas cudów dla Ignasia. Tylko na tak 
szeroką skalę zakrojona akcja pozwoli nam 
zebrać tę dużą sumę, którą Ignaś potrzebuje 
na operację. Musimy wykorzystać do tego 
Internet.

Akcja polegała na zaśpiewaniu kolę-
dy i opublikowaniu nagrania na facebo-
oku oraz nominowaniu kolejnych osób 
i instytucji. Jej zasięg przerósł najśmiel-
sze oczekiwania. Dla chłopca zaśpiewa-
no setki kolęd. Śpiewały przedszkolaki, 
uczniowie szkół, chóry, schole, mini-
stranci, seniorzy, strażacy, kluby pił-
karskie, koła gospodyń wiejskich, radni, 
przedstawiciele firm i instytucji. Nagra-
niom towarzyszyły zbiórki pieniędzy, 
które wpłacane były na specjalne konto. 
Kwota na koncie Fundacji SiePomaga 
z około 50 tys. złotych szybko urosła 
do 300 tys. złotych. Na jedną operację 
pieniądze już były.
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Artyści dla Ignasia
Kolejną formą pomocy dla Ignasia była 
aukcja prac artystów z gminy Miejsce 
Piastowe i osób z nią związanych. Au-
kcję zorganizowało Gminne Centrum 
Kultury i Biblioteka w Miejscu Piasto-
wym. Na licytację wystawionych zo-
stało ponad 30 prac, wśród nich były 
obrazy, rzeźby, albumy, ikony, grafiki 
i przedmioty artystyczne. Ogromnie 

– jeszcze raz – dziękujemy wszystkim 
artystom, twórcom, a także osobom 
prywatnym, którzy ofiarowali na licy-
tację swoje dzieła: Stanisławie Olszań-
skiej-Marszałek z Łężan, Małgorzacie 
Twardzik-Wilk z Głowienki, Robertowi 
Myszkalowi z Rymanowa, Jakubowi 
Niedzieli z Wrocanki, Aleksandrze Perec 
z Głowienki, Iwonie Albrycht, Jerzemu 
Nerciowi z Wrocanki, Małgorzacie Gło-
dowskiej z pracowni ,,Malowany piec” 
z Krosna, Klaudii Jasińskiej z Wrocanki, 
Dorocie Bogaczyk z Targowisk, Barba-
rze Świątek z Krosna, Józefowi, Halinie 
i Patrykowi Zajdlom z Miejsca Piasto-
wego, Kazimierzowi Łachowi z Miejsca 
Piastowego, Adamowi Szydło z Niżnej 
Łąki (który dodatkowo przekazał rysu-
nek autorstwa Anny Muni), Tadeuszowi 
Gaździe z Korczyny, Szczepanowi Ra-
chwałowi z Miejsca Piastowego, Edycie 
Dufaj z Krakowa, Maciejowi Habratowi 
ze Studio Glass we Wrocance oraz kro-
śnieńskiemu wydawnictwu Ruthenus.

Licytowane były także rzeźby: 
śp. Jana Juchy z Rogów (przekazane 
przez syna Łukasza), Marka Więcha 
(przekazane przez Gminę Miejsce Pia-
stowe), obrazy Krzysztofa Marosza 
z Niżnej Łąki (przekazane przez radne-
go Szymona Węgrzyna) oraz kalendarz 
i album Arkadiusza Andrejkowa. Wynik 
licytacji znowu był imponujący. Udało 
się sprzedać prawie wszystkie wysta-
wione na aukcję prace, uzyskując około 
30 tys. złotych. Obecnej do końca aukcji 
Teresie Zamorskiej z mężem trudno było 
ukryć łzy wzruszenia.

– Nie ukrywam, że mieliśmy obawy, bo 
takie wydarzenie, bardzo trudne logistycz-
nie, organizowaliśmy pierwszy raz – po-
wiedziała Joanna Ziemiańska-Kielar, 
dyrektor Gminnego Centrum Kultury 
i Biblioteki w Miejscu Piastowym. – Au-
kcja odnosiła finalnie ogromy sukces, a to 
wszystko dlatego, że uruchomiliśmy trzy 
kanały licytacji. Wydarzenie transmitowa-
liśmy na żywo. Wystawiane dzieła można 
było licytować przez Internet, telefonicznie 

lub osobiście z sali. Takim sposobem organi-
zacji licytacji mogą poszczycić się tylko duże 
domy aukcyjne w Polsce. Emocje były duże, 
nie brakło licytujących (którym jeszcze raz 
serdecznie dziękujemy za taką hojność), bo 
ceny za dzieła rosły ze 100 do 1000 złotych, 
a w przypadku herbu Krosna, nawet do 10 
tys. złotych. To było nieprawdopodobne.

Na aukcję, niespodziewanie, przyje-
chali także Karolina i Mateusz Zajdlo-
wie z 17-miesięcznym Ignasiem i 4-let-
nią córką Alicją. – Trudno jest prosić 
o pomoc, jeszcze trudniej jest prosić o po-
moc materialną. Dlatego jesteśmy ogrom-
nie wdzięczni wszystkim, którzy wspierają 
nas, naszą zbiórkę, aby uzbierać tę ogrom-
ną kwotę, która jest ceną sprawności rączek 
naszego dziecka. Sami nie dalibyśmy rady 

– przyznała Karolina Zajdel, przekazu-
jąc na ręce pani wójt gminy i dyrektor 
GCKiB szczególnie podziękowania.

Aukcja połączona była z tradycyjnym 
koncertem noworocznym Orkiestry 
Dętej Gminy Miejsce Piastowe. Koncert 
dla Ignasia odbył się także w kościele 
pw. Miłosierdzia Bożego w Rogach. Wy-
stąpili: Chór Canticum, Mali Rogowi-
ce, klasa pierwsza Szkoły Podstawowej 
w Rogach oraz soliści z Rogów: Emilia 
Pietruszka, Zofia Drozd, Zofia Knap, Ja-
kub Kucharski (podczas koncertu uda-
ło się zebrać 4 000 zł). Kolejny koncert 
charytatywny dla Ignasia zorganizo-
wany został także w Łodzi, w kościele 
pw. Chrystusa Króla, zaśpiewała w nim 
m.in. rogowianka Marlena Rygiel.

Już po pierwszej operacji
Ignaś jest już po pierwszej operacji rą-
czek. Odbyła się 13 lutego br. w War-
szawie. – Syn był operowany przez ame-
rykańskiego doktora D. Paley’a. Przez trzy 
miesiące po operacji obydwie rączki Ignasia 
będą unieruchomione. Po tym czasie będzie 
intensywna rehabilitacja pooperacyjna, aby 
móc przejść do kolejnych etapów leczenia. 
Przed nim jeszcze dwie operacje, aby zapew-
nić rączkom możliwość chwytu – utworze-
nie kciuków z palców wskazujących. Opera-
cje są długie, skomplikowane, wymagające 
ogromnej precyzji, dlatego etap ten będzie 
składał się z dwóch operacji – oddzielnie dla 
ręki prawej i lewej – mówi mama dziecka.

Aktualne informacje o Ignasiu rodzi-
ce umieszczają na Facebooku, na stro-
nie: Trzymamy kciuki za Ignasia. Przez 
cały czas w Internecie funkcjonuje tak-
że profil „Licytacja dla Ignasia”, gdzie 
można wystawić i wylicytować róż-

ne rzeczy, a pieniądze uzyskane w ten 
sposób zasilają konto zbiórki. Jako że 
skończył się czas kolędowania, akcja 
#challengekolędadlaIgnasia przerodzi-
ła się w #challengepiosenkadlaIgnasia. 
Pierwsze nagrania już się pojawiły. Śpie-
wajmy i wpłacajmy. Pomóżmy uzbierać 
pieniądze na kolejne operacje.

Izabela Półchłopek

Pieniądze dla Ignasia można 
wpłacać na konto
Fundacja ,,Serca dla maluszka’’, 
Tytuł: 1473 IGNACY ZAJDEL
Nr konta: 85 1160 2202 0000 
0001 9214 1142
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Konsultacje z mieszkańcami Targowisk i Zalesia
Od 28 lutego do 10 marca br. trwały konsultacje społeczne w sprawie zmiany rodzaju miejscowości 
Zalesie z przysiółka wsi Targowiska na wieś oraz zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Kolonia 
– przysiółka wsi Targowiska. Konsultacje dotyczyły mieszkańców Targowisk, Zalesia i Kolonii.

Sondaż przeprowadzany był za pomo-
cą ankiety konsultacyjnej, którą można 
było uzyskać:

–  na stronie internetowej www.miej-
scepiastowe.pl;

–  w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Miejsce Piastowe;

–  w Urzędzie Gminy Miejsce Piasto-
we w godzinach pracy Urzędu;

– w Domu Ludowym w Zalesiu w go-
dzinach od 11:00 do 17:00;

– w Domu Ludowym w Targowiskach 
w godzinach od 12:00 do 18:00.

Wypełnione ankiety konsultacyjne 
można było składać w miejscach ich 
udostępnienia. Udział w konsultacjach 
polegał na udzieleniu odpowiedzi na 
pytanie: „Czy jesteś za zmianą rodzaju 
miejscowości Zalesie z przysiółka wsi 
Targowiska na wieś Zalesie, zgodnie 
z załącznikiem do ankiety określającym 
granice wsi Zalesie, oraz za zniesieniem 

urzędowej nazwy miejscowości Kolonia, 
przysiółka wsi Targowiska?”.

Głosowanie polegało na umieszczeniu 
znaku X w odpowiedniej rubryce ankiety 
konsultacyjnej: ,,TAK”, ,,NIE”, ,,WSTRZY-
MUJĘ SIĘ” oraz podaniu koniecznych da-
nych osobowych i złożeniu podpisu (znak 
X należało postawić tylko w jednym, wy-
branym przez siebie polu, w przeciwnym 
razie ankieta byłaby nieważna).

W obowiązującym wykazie urzę-
dowych nazw miejscowości Zalesie 
i Kolonia figurują jako miejscowości 
będące przysiółkami wsi Targowiska. 
Przysiółek Kolonia przyłączony został 
1 stycznia 1998 r. do gminy Miejsce Pia-
stowe z gminy Haczów.

O zmianę tę do Rady Gminy Miej-
sce Piastowe i do wójta gminy wystąpił 
sołtys Zalesia Władysław Frączek wraz 
z Radą Sołecką. Do wniosku przed-
łożono mapę poglądową z propozycją 

przebiegu granic wsi. Jako że ustalenie, 
zmiana lub zniesienie urzędowej nazwy 
miejscowości musi być poprzedzone 
konsultacjami z mieszkańcami, na sesji 
w dniu 31 stycznia br. Rada Gminy Miej-
sce Piastowe podjęła (10 głosami „za”, 
1 „wstrzymującym się” i 1 „przeciw”) 
odpowiednią uchwałę w tej sprawie 
(nr LVI/346/2022). Nie obyło się bez ży-
wej dyskusji. I choć radni i obecni sołtysi 
byli zgodni co do tego, że miejscowości 
Zalesie należy się samodzielność, to 
spór toczył się o przebieg zapropono-
wanych granic pomiędzy Targowiska-
mi a Zalesiem.

Celem konsultacji było poznanie opi-
nii mieszkańców w tej sprawie. Ostatecz-
ną decyzję w sprawie podejmie Minister 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
po złożeniu stosownego wniosku przez 
Radę Gminy Miejsce Piastowe, za pośred-
nictwem wojewody podkarpackiego. 

IP
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110. rocznica śmierci bł. księdza  
Bronisława Markiewicza
29 stycznia 2022 r. przypadała 110. rocznica śmierci błogosławio-
nego księdza Bronisława Markiewicza – patrona gminy Miejsce 
Piastowe.

Z tej okazji wójt Dorota Chilik i zastęp-
ca wójta Magdalena Hec-Mrozek złoży-
ły kwiaty i znicz pod pomnikiem i przy 
relikwiach bł. księdza Bronisława Mar-
kiewicza w Sanktuarium św. Michała 
Archanioła i bł. Bronisława Markiewi-
cza w Miejscu Piastowym.

Ks. Bronisław Markiewicz żył i dzia-
łał w Miejscu Piastowym na przełomie 
XIX i XX wieku. Przez 20 lat był pro-
boszczem w parafii Nawiedzenia NMP 
w Miejscu Piastowym. W tym czasie 
poświęcił się również opiece nad opusz-
czonymi dziećmi i młodzieżą. W roku 
1898 założył „Towarzystwo Powścią-
gliwość i Praca”, którego celem było 
wychowywanie młodzieży. Przez 15 
lat oczekiwał na pozwolenie założenia 
nowego zgromadzenia zakonnego, któ-
re ostatecznie – jako Zgromadzenie św. 

Michała Archanioła – zostało zatwier-
dzone w 1921 roku, kilka lat po jego 
śmierci. Beatyfikowany został w 2005 
roku. Dzień urodzin błogosławionego 
(13 lipca) Rada Gminy Miejsce Piastowe 
w 2008 roku ustanowiła świętem patro-
na gminy Miejsce Piastowe.

30 stycznia przypada liturgiczne 
wspomnienie błogosławionego. Z tej 
okazji w Sanktuarium św. Michała Ar-
chanioła i bł. Bronisława Markiewi-
cza odbyły się uroczyste msze święte. 
Odpustową sumę celebrował biskup 
Krzysztof Chudzio, który także wygło-
sił homilię. Z kolei wieczornej mszy św. 
przewodniczył przełożony generalny 
michalitów ks. Dariusz Wilk. W obu na-
bożeństwach uczestniczyło kilkunastu 
kapłanów, siostry michalitki, młodzież 
oraz licznie przybyli wierni.

Rok 2022 to rok kilku okrągłych 
rocznic związanych z bł. ks. Markiewi-
czem:

• 29 stycznia – 110. rocznica śmierci,
•  24 marca – 130. rocznica przybycia 

do Miejsca Piastowego,
•  4 czerwca – 15. rocznica ustano-

wienia Sanktuarium św. Michała 
Archanioła i bł. Bronisława Markie-
wicza,

• 13 lipca – 180. rocznica urodzin.

Red., fot. UG

Kamery termowizyjne dla OSP Rogi
28 grudnia 2021 r. wójt Dorota Chilik podpisała z prezesem OSP Rogi Tobiaszem Łackiem umowę użyczenia 
zestawu kamer termowizyjnych wraz z osprzętem, w którego skład wchodzą: kamera termowizyjna dla 
dowódcy, kamera termowizyjna dla roty, ładowarki, zasilacze, stacja ładowania, retraktor i oprogramowanie.

W przekazaniu kamery termowizyjnej 
dla OSP Rogi wzięli także udział poseł 
na Sejm Piotr Uruski, członek Europej-
skiego Komitetu Ekonomiczno-Społecz-
nego Tadeusz Majchrowicz, zastępca 
wójta Magdalena Hec-Mrozek, skarb-
nik Gminy Ewelina Pilszak, sołtys wsi 
Rogi Aneta Dobosz, osoba nadzorująca 
projekt – Monika Bełch, skarbnik OSP 
Rogi Kamila Uliasz oraz naczelnik OSP 
Rogi Krzysztof Niziołek.

Na realizację zadań z Funduszu Po-
mocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej – Funduszu Spra-
wiedliwości, którego dysponentem jest 
Minister Sprawiedliwości, na zadanie 

„Zakup kamery termowizyjnej z przezna-
czeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
Rogi” Gmina Miejsce Piastowe pozyskała 
dotację w kwocie 40 000 zł.

Zakupiony sprzęt usprawni dzia-
łania ratownicze w zadymionych po-

mieszczeniach oraz podczas poszuki-
wania osób zaginionych.

UG



Ogłoszenie Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Miejscu Piastowym
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Miejscu Piastowym 
informuje, że 15 grudnia ubiegłego 
roku rozpoczęła się kwalifikacja osób 
do uczestnictwa w Programie Ope-
racyjnym Pomoc Żywnościowa/Pod-
program 2021/współfinansowanym 
z Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym.

Z pomocy w formie żywności będą 
mogli skorzystać mieszkańcy gminy 
Miejsce Piastowe, których dochód 
z miesiąca poprzedzającego miesiąc 

wydania skierowania nie przekracza 
odpowiednio kwoty:

•  1542,20 zł dla osoby samotnie go-
spodarującej;

•  1161,60 zł w przypadku osoby 
w rodzinie.

Szczegółowych informacji udziela-
ją pracownicy Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Miejscu Piastowym 
pod numerem telefonu: (13) 43 539 57 
oraz 519 531 130 lub w siedzibie insty-
tucji przy ul. Dworskiej 14.

GOPS w Miejscu Piastowym 

PRZYSTANEK GODZINY ODJAZDÓW 

Głowienka – dom ludowy 07:00 15:00 15:45

Głowienka – pole 07:01 15:01 15:46

Głowienka – Skrzyżowanie 07:02 15:02 15:47

Wrocanka – ul. Krośnieńska, pole 07:03 15:03 15:48

Wrocanka – ul. Krośnieńska, 
skrzyżowanie 

07:04 15:04 15:49

Wrocanka – ul. Długa,  
dom ludowy 

07:05 15:05 15:50

Wrocanka – ul. Nadrzeczna, most 07:06

Wrocanka – ul. Długa,  
dom ludowy 

07:07 15:05 15:50

Wrocanka – ul. Krośnieńska, 
skrzyżowanie 

07:08 15:06 15:51

Wrocanka – przy św. Rozalii 07:10 15:07 15:52

Miejsce Piastowe – POM 07:12 15:09 15:54

Miejsce Piastowe – szkoła 07:13 15:10 15:55

Miejsce Piastowe 07:14 13:20 14:32

Łężany – centrum 07:16 13:22  14:34

Targowiska – Orlen 07:17 13:23  14:35  

Zalesie – młyny 07:18 13:24 14:36  

Zalesie – k. domu ludowego 07:19 13:25  14:37  

Busem z Głowienki do Zalesia
W bieżącym roku nadal będzie czynna 
linia autobusowa na trasie Głowienka 

– Zalesie. W dalszym ciągu będzie ją ob-
sługiwał przewoźnik Beskid. Linia au-
tobusowa działa dzięki dofinansowaniu 

Demograficzne 
podsumowanie 
2021 roku
W ubiegłym roku w gminie Miejsce Pia-
stowe urodziło się 118 dzieci: 65 dziew-
czynek i 53 chłopców. Najczęściej nada-
wanymi imionami były: Pola, Julia 
i Zuzanna oraz Stanisław, Michał i Igor. 
Na dzień 31 grudnia 2021 roku w gmi-
nie zameldowanych na pobyt stały było 
13 586 osób. W ubiegłym roku zmarło 
180 osób. 

UG

PRZYSTANEK GODZINY ODJAZDÓW 

Zalesie – k. domu ludowego  07:40 14:40  

Zalesie – młyny  07:41 14:41  

Targowiska – Orlen  07:42 14:42  

Łężany  07:43 14:43  

Miejsce Piastowe – szkoła 06:50 07:46 14:46 15:22

Miejsce Piastowe – POM 06:51  14:47 15:25

Wrocanka – przy św. Rozalii 06:53  14:49 15:27

Wrocanka – ul. Krośnieńska, 
skrzyżowanie 

06:54  14:50 15:29

Wrocanka – ul. Długa,  
dom ludowy 

    14:51 15:31

Wrocanka – ul. Nadrzeczna, most    14:52 15:32

Wrocanka – ul. Długa,  
dom ludowy 

 14:53 15:37

Wrocanka – ul. Krośnieńska,  
skrzyżowanie 

   14:54 15:38

Wrocanka – ul. Krośnieńska, pole 06:55  14:55 15:39

Głowienka – skrzyżowanie 06:56  14:56 15:40

Głowienka – pole 06:57  14:57 15:42

Głowienka – dom ludowy 06:58  14:58 15:43

z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkie-
go w ramach Funduszu Rozwoju Prze-
wozów Autobusowych Podkarpackiego 
Urzędu Wojewódzkiego. Bus kursuje od 
poniedziałku do piątku. Bilety można 

kupić u kierowcy. Przystanki: Wrocanka 
– przy św. Rozalii oraz Miejsce Piastowe 
– POM chwilowo wyłączone są z ruchu, 
dlatego bus kursuje przez Rogi. 

Red. 
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Pożar w oczach dzieci i młodzieży
20 grudnia 2021 roku odbyło się rozstrzygnięcie gminnego etapu konkursu plastycznego ,,Zapobie-
gajmy pożarom”, na który wpłynęło 31 prac plastycznych.

Konkurs skierowany był do uczniów 
szkół z terenu gminy Miejsce Piastowe, 
a zadanie polegało na przedstawieniu 
plakatu dotyczącego zapobiegania po-
żarom. Jury nagrodziło prace w trzech 
kategoriach wiekowych:

I grupa – przedszkola
1.  Mikołaj Filip (SP w Miejscu Piasto-

wym)
2.  Nikola Michalak (SP w Miejscu Pia-

stowym)
3.  Oliwia Wiśniowska (SP w Miejscu Pia-

stowym)
Wyróżnienie: Bartosz Drozd (SP w Miej-
scu Piastowym)

II grupa – szkoły podstawowe 
klasy I–IV
1. Hanna Kielar (SP w Targowiskach)
2. Julia Pilecka (SP w Targowiskach)
3. Helena Rygiel (SP w Targowiskach)
Wyróżnienie: Damian Ryglewicz 
(SP w Targowiskach)

III grupa – szkoły podstawowe 
klasy V–VIII
1.  Weronika Frydrych (SP w Targowi-

skach)

2. Maja Krupska (SP w Targowiskach)
3. Faustyna Pobuta (SP w Targowiskach)

Nagrody uczniom wręczała wójt 
gminy Doroty Chilik wraz z zastępcą 
Magdaleną Hec-Mrozek. W imieniu 
nieobecnych uczniów nagrody odebra-
ły nauczycielki: Ewa Czekańska ze Szko-

ły Podstawowej w Targowiskach oraz 
Ewa Kucharska ze Szkoły Podstawowej 
w Miejscu Piastowym.

Zwycięskie prace zostały zakwalifi-
kowane do etapu powiatowego, który 
odbył się w styczniu br.

Monika Bełch

Laptopy dla dzieci i wnuków byłych 
pracowników PGR
W ramach konkursu „Granty 
PPGR – wsparcie dzieci i wnu-
ków byłych pracowników PGR 
w rozwoju cyfrowym” gminie 
Miejsce Piastowe przyznano 
50 laptopów z niezbędnym 
oprogramowaniem.

Wkrótce, po podpisaniu umowy, ogło-
szony zostanie przetarg na zakup ww. 
sprzętu.

W związku z dużym zainteresowa-
niem, o przyznaniu laptopa, decydowała 
kolejność złożenia wniosku do Urzędu 
Gminy Miejsce Piastowe (przyjmowa-
nie wniosków zostało już zakończone). 

Każdy starający się otrzyma oficjalną 
informację o decyzji.

Osoby, które będą spełniać warunki 
do przyznania sprzętu z programu Cy-
frowa Gmina, a nie otrzymają go w tej 
edycji, automatycznie zostaną zapisane 

na listę rezerwową (z zachowaniem ko-
lejności zgłoszeń) i będą miały pierw-
szeństwo w kolejnym etapie realizowa-
nia programu.

UG
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Rogi wśród 10 najpiękniejszych wsi Podkarpacia

Wśród 10 wsi, które zostały wybrane 
w pierwszym etapie konkursu, znalazły 
się Rogi. Komisja konkursowa brała pod 
uwagę m.in.: architekturę budowlaną, 
zabytki, budynki sakralne, budownic-
two zagrodowe, krajobraz przyrodniczy, 
aspekty społeczno-kulturalne wsi (dzia-
łające stowarzyszenia, cykliczne impre-
zy), dbałość o kulturę i tradycję, funk-
cjonowanie lokalnych organizacji czy 
też dbałość o czystość wsi i środowisko. 
Kolejnym etapem było głosowanie inter-
netowe, trwające do 30 listopada 2021 r., 
w którym Rogi zajęły szóste miejsce.

Nagrodę z rąk wicemarszałka Woje-
wództwa Podkarpackiego Piotra Pilcha 
odebrały sołtys wsi Rogi Aneta Dobosz 
wraz z kierownikiem Referatu Rozwoju 
Gminy Magdaleną Frydrych.

Dziękujemy wszystkim, którzy swoją 
pracą angażowali się w poszczególnych 
etapach konkursu, aby wieś naszej gmi-
ny wypadła jak najlepiej, a także za każ-
dy oddany głos.

Pierwsze miejsce w konkursie zajęła 
wieś Dębno (gm. Leżajsk), drugie – Kro-
ścienko Wyżne (gm. Krościenko Wyżne), 
a trzecie – Markuszowa (gm. Wiśniowa).

UG

Wygrał śniegowy samochód
Już trzeci rok z rzędu odbył się 
konkurs wójta Gminy Miejsce 
Piastowe na rzeźbę śnieżną.

Wyniesione przejście dla pieszych przy szkole w Zalesiu
Od ponad dwóch miesięcy w pobliżu 
Szkoły Podstawowej w Zalesiu istnieje 
wyniesione przejście dla pieszych, zmu-
szające przejeżdżające przez nie samo-
chody do znacznego zmniejszania pręd-
kości. Dodatkowo, w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa przy przejściu, stanęły 
dwie lampy hybrydowe zasilane energią 
słoneczną i wiatrową.

29 grudnia 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbyła się uroczysta gala, podsumowu-
jąca trwający od września 2021 r. konkurs „Piękna Wieś Podkarpacka 2021”.

22 grudnia 2021 r. odbył się odbiór 
techniczny prac budowlanych wykona-
nych przez firmę z Rymanowa – Usługo-
wy Zakład Ogólnobudowlany Jarosław 
Wronkowicz.

Inwestycja kosztowała 76 290,09 zł, 
z czego 37 200 zł dofinansowane zosta-
ło z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

UG

Na konkurs napłynęło kilkanaście zdjęć 
rzeźb śnieżnych. Zdjęcia zostały opubli-
kowane na facebooku gminnym, gdzie 
odbyło się głosowanie.

Pierwsze miejsce, czyli najwięcej 
„lajków” (627), zdobyła rzeźba Młodzie-
żowej Drużyny Pożarniczej OSP Wro-
canka. Drugie miejsce otrzymał Hubert 
Sieniawski z Zalesia, zdobywając 517 
głosów, a trzecie miejsce Milan Kuryła 
z Łężan z 320 głosami.

Dodatkowo wójt Dorota Chilik wraz 
z zastępcą Magdaleną Hec-Mrozek 
przyznały dwa wyróżnienia dla Mar-

tyny, Kamila i Wioletty Wołtoszów 
z Rogów oraz Darii Kandefer również 
z Rogów! Gratulujemy!

UG
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Boisko piłkarskie w Głowience za dwa lata
16 lutego 2022 r. wójt Dorota Chilik podpisała z Magdaleną Janik – właścicielką firmy „MAGNOLIA”, 
umowę na wykonanie zadania pn. „Budowa boisk: piłkarskiego, treningowego, budynku zaplecza szat-
niowo-socjalnego w miejscowości Głowienka”. Kompleks boisk powstanie przy ul. Na Jaworze.

Umowa została podpisana w obecności 
zastępcy wójta Magdaleny Hec-Mrozek 
oraz inspektora nadzoru Macieja Raj-
chla. W ramach zadania powstaną m.in.:

–  dwa boiska piłkarskie o nawierzchni 
z trawy naturalnej,

–  budynek zaplecza szatniowo-socjalnego,
– 200-miejscowa trybuna,
–  dwie wiaty stadionowe dla zawodni-

ków rezerwowych,
– parking,
– oświetlenie zewnętrzne,
–  zbiornik bezodpływowy na nieczysto-

ści ciekłe,
–  zbiorniki podziemne na wody opadowe 

oraz zbiornik przeciwpożarowy.
Planowane ukończenie prac – luty 

2024. Całkowita wartość inwestycji 
– 3 813 000 zł. Na realizację tego zada-
nia Gmina Miejsce Piastowe otrzymała 
2 124 100 zł dofinansowania z Minister-
stwa Sportu i Turystyki w ramach pro-
gramu Sportowa Polska 2021. Więcej 
o inwestycji pisaliśmy w „Piastunie” nr 
3(96)/2021 roku.

UG

Ponad 60 nowych lamp
W listopadzie i grudniu 2021 
roku zakończyły się prace 
związane z budową oświe-
tlenia ulicznego na terenie 
gminy Miejsce Piastowe. Re-
alizowane były ze środków 
funduszy sołeckich oraz 
z budżetu Gminy. W cią-
gu całego roku postawiono 
łącznie 61 lamp, oświetlają-
cych około 2,5 km ulic.

Pon i ż e j  zest aw ien ie 
wykonanego oświetlenia 
ulicznego wraz kosztami 

w poszczególnych miejsco-
wościach:
•  Miejsce Piastowe, ul. Łyso-

górska – 7 lamp (36 400 zł);
•  Miejsce Piastowe, ul. Dwor-

ska – 5 lamp (23 912,65 zł);
•  Głowienka, ul. o. Anzelma 

Kubita oraz ul. Wspólna  
– 4 lampy (21 664,47 zł);

•  Wroca n k a ,  u l .  D ł uga  
– 7 lamp (49 695,59 zł);

•  Targowiska, ul. Akacjowa  
– 4 lampy (23 000 zł);

•  Targowiska, ul. Markiewi-
cza – 6 lamp (40 000 zł);

•  Zalesie, droga w kierun-
ku DK 19 (kontynuacja)  

– 5 lamp (27 500 zł);
•  Widacz, tzw. „Osiedle” 

oraz koło budynku szkoły  
– 6 lamp (31 200 zł);

•  Rogi, ul. Kościelna oraz  
ul. Nadbrzeżna – 13 lamp 
(67 600 zł);

•  Niżna Łąka, ul. Murowaniec 
– 4 lampy (21 200 zł);

We Wrocance, Głowience 
i Targowiskach (przy ul. Mar-
kiewicza) prace budowlane 
prowadziła firma F.H.U „Al-
max” Aneta Liwosz ze Świe-
rzowej Polskiej, w pozosta-
łych miejscowościach budowę 

oświetlenia realizowała Fir-
ma Elektryczna i Teletech-
niczna Kamil Jasiński z Przy-
donicy (woj. małopolskie).

Marcin Czekaj
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Wodociąg  
w Targowiskach  
i Łężanach ukończony 
W listopadzie i grudniu za-
kończono prace związane 
z rozbudową sieci wodocią-
gowej w Targowiskach oraz 
Łężanach. Można przyłączać 
się już do sieci. 

W Targowiskach, przy 
ul. Dębowej i ul. Granicz-
nej, wybudowany został 
wodociąg o łącznej długości 
955 m. Z kolei w Łężanach 
sieć wodociągowa – o dłu-
gości 422 m – powstała przy 
ul. Jana Pawła II. Prace bu-
dowlane prowadziło Przed-
siębiorstwo Robót Wod-
no-Kanalizacyjnych Rokan 
Rość Dawid Spółka Jaw-
na. Wartość inwestycji to 
264 424,17 zł. 

W kolejnym etapie, w Tar-
gowiskach przy ul. Dwor-
skiej, rozbudowano sieć 
wodociągową o 786 m. Wo-
dociąg – o długości 4 146 m 

– powstał także w obrębie 
ulic: Piłsudskiego, Łukasie-
wicza, Floriańskiej, Wiśnio-
wej, Ogrodowej, Stolarskiej, 
Zjazdowej, Lipowej i Staro-
wiejskiej. Prace budowlane 
prowadził Zakład Instala-
cyjno-Budowlany „LISBUD” 

z Pstrągowej. Inwestycja 
kosztowała 604 545 zł. 

Obie inwestycje finanso-
wane były ze środków Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych.

Wybudowane odcinki zo-
stały przekazane do utrzyma-
nia i eksploatacji Miejskiemu 
Przedsiębiorstwu Gospodar-
ki Komunalnej w Krośnie 
w ramach zawartej umowy 
z Gminą Miejsce Piastowe. 
Osoby zainteresowane przyłą-
czeniem się do sieci wodocią-
gowej powinny zgłosić się do 
MPGK Krosno, ul. Fredry 12 
w celu złożenia wniosku o wy-
danie warunków technicz-
nych przyłączenia do sieci. 

Marcin Czekaj 

Prace Zakładu 
Gospodarki 
Komunalnej w Miejscu 
Piastowym

Ostatnie miesiące w Zakła-
dzie Gospodarki Komunal-
nej to okres przeprowadzania 
nie tylko prac porządkowych, 
remontowych, ale także dba-
łość o zimowe utrzymanie 
dróg i wycinkę drzew. 

Te ostatnie działania wy-
nikają między innymi z tro-
ski o bezpieczeństwo, gdyż 
wiele drzew jest już starych 
i spróchniałych. Nie tylko 
wycinamy, ale także przyci-
namy i formujemy drzewa 
i krzewy oraz dokonujemy 
nasadzeń kompensacyjnych, 
np. na cmentarzu komunal-
nym w Łężanach. W Niżnej 
Łące pracownicy zakładu za-
sadzili kilkadziesiąt drzew 
i krzewów, które następnie 
wzmocniono palikami.

Prace związane z wycin-
ką i obróbką ściętych drzew 
ułatwi i usprawni zakupiony 
ostatnio rębak do drewna. 

Efekty naszych prac moż-
na zobaczyć między innymi 
w Zagrodzie Etnograficznej 
w Rogach, gdzie pracownicy 
wykonali pomieszczenie WC. 
Wiązało się to z wykonaniem 
prac ziemnych, przyłączy oraz 
wykończeniem pomieszcze-
nia i podłączeniem urządzeń 
sanitarnych. Na ulicy Dwor-
skiej w Miejscu Piastowym 
elektrycy dokonali wymiany 
opraw oświetleniowych.

Ponadto wykonaliśmy 
i zamontowaliśmy ogra-
niczniki parkingowe przy 
hali sportowej Szkoły Pod-
stawowej w Zalesiu, a także 
metalowe konstrukcje pod 
montowane tablice informa-
cyjne. Dokonano oznakowa-
nia poziomego i pionowego 
na drogach gminnych, zgod-
nie z nową organizacją ruchu. 

Na bieżąco przeprowadza-
ne są prace koparką związa-
ne z wyrównywaniem terenu, 
korytowaniem i utwardza-
niem dróg, np. drogi gminnej 
na granicy Wrocanka–Rogi. 
We wszystkich dziewięciu 
miejscowościach sukcesyw-
nie utwardza się pobocza, 
uzupełnia ubytki na drogach 
i oczyszcza rowy. 

Monika Kaczmarczyk 

Most w Głowience 
będzie remontowany
Wkrótce rozpoczną się prace 
przy remoncie mostu na po-
toku Lubatówka w ciągu ulicy 
Pogórze, przy skręcie na ulicę 
Młynarską w Głowience.  

Umowę z Bogdanem 
Wronkowiczem, właścicie-
lem firmy „BOGBUD” z Ry-
manowa, 17 lutego br. pod-
pisała wójt Dorota Chilik, 
w obecności zastępcy Mag-
daleny Hec-Mrozek. 

Koszt inwest yc ji  to 
529 388, 57 zł. Zadanie 

w 95% dofinansowane jest 
z Rządowego Funduszu Pol-
ski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych. Zakończenie 
prac remontowych zaplano-
wane jest na listopad – gru-
dzień 2022 r. 
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Droga gminna Wrocanka–Rogi

Rębak do drewna

Nasadzenia drzewek  
na cmentarzu w Łężanach
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Gmina planuje budowę osiedli 
mieszkaniowych
Już wkrótce w Niżnej Łące powstanie Osiedle Słoneczne w ramach 
Spółki Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM Podkarpacie). 
W pierwszym etapie inwestycja zakłada budowę 44 budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych – jedno- i dwulokalowych wraz z in-
frastrukturą techniczną i drogową (miejsca parkingowe, jezdnie 
manewrowe, chodniki itp.)

Spółka SIM Podkarpacie powstała 
w 2021 roku i tworzy ją 7 gmin z Pod-
karpacia: Boguchwała, Dynów, Jarosław, 
Leżajsk, Miejsce Piastowe, Nowa Sarzy-
na, Sędziszów Małopolski oraz Krajowy 
Zasób Nieruchomości. Przedmiotem 
działania Społecznej Inicjatywy Miesz-
kaniowej (SIM) jest budowanie budyn-
ków mieszkalnych i ich eksploatacja na 
zasadach najmu z możliwością dojścia 
do własności.

Gmina Miejsce Piastowe otrzymała 
wsparcie w wysokości 3 000 000 zł ze 
środków Rządowego Funduszu Rozwoju 
Mieszkalnictwa na sfinansowanie dzia-
łania polegającego na objęciu przez Gmi-
nę Miejsce Piastowe udziałów w utworzo-
nej spółce SIM Podkarpacie. Mieszkania 
powstaną na gruntach stanowiących 
w chwili obecnej własność gminy.

Osiedle Słoneczne zostanie wybu-
dowane w Niżnej Łące przy ul. o. Hie-
ronima Longawy na dwóch działkach. 
W pierwszym etapie inwestycja zakła-
da budowę 44 budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych – jedno- i dwulokalo-
wych wraz z infrastrukturą techniczną 
i drogową (miejsca parkingowe, jezdnie 
manewrowe, chodniki itp.) w zabudowie 
szeregowej.

Mieszkania na parterze będą mieć 
48,62 m2, a na poddaszu 52,20 m2, 

z możliwością połączenia dolnego i gór-
nego segmentu.

Decyzja o warunkach zabudowy 
dla Osiedla Słonecznego w Niżnej Łące 
została już wydana. Pierwsi mieszkań-
cy będą mogli odebrać mieszkania już 
w 2023 roku. Przeprowadzona w gminie 
ankieta wskaże skalę zainteresowania 
ofertą SIM Podkarpacie, pozwoli opra-
cować projekt budowlany i określi po-
trzebę struktury i wielkości mieszkań.

Kto będzie mógł starać się o miesz-
kanie? Nie są jeszcze określone warunki, 
jakie trzeba będzie spełnić, aby wyna-
jąć mieszkanie na Osiedlu Słonecznym 
w Niżnej Łące. Kryteria naboru zostaną 
opracowane przez radę gminy po prze-
prowadzeniu ankiet – w zależności od 
liczby zainteresowanych. Nie będą to 
jednak mieszkania socjalne, lecz dla ro-
dzin pracujących, z co najmniej jednym 
dzieckiem.

Koszty wynajmu nie są jeszcze zna-
ne, ale system finansowania ma być bar-
dzo korzystny dla najemców. Mieszkań-
cy będą mogli również liczyć na dopłaty 
do czynszów przez Gminę Miejsce Pia-
stowe. Wstępnie koszt jednego budynku 
szacowany jest na kwotę 450 tys. zł.

Anna Borek

Ankiety dla 
zainteresowanych 

mieszkaniami  
w Niżnej Łące 

e c h a  g m i n y

Osoby, które były zainteresowane wynaj-
mem lokali mieszkalnych w Niżnej Łące, 
mogły wypełnić ankietę oraz przekazać 
ją do Urzędu Gminy Miejsce Piastowe 
(Biuro Obsługi Klienta) do 8 marca 2022 
roku, w godzinach pracy Urzędu lub za 
pośrednictwem poczty (decyduje data 
wpływu do Urzędu) lub na adres e-mail: 
sim@miejscepiastowe.pl.

Ankieta pozwoliła określić skalę za-
interesowania ofertą SIM Podkarpacie. 
Państwa zapytania, opinie i udzielone 
w ankiecie informacje będą przydatne 
przy opracowaniu projektu budowlane-
go, pozwolą ustalić potrzebną struktu-
rę i wielkość mieszkań. Właściwy na-
bór osób zainteresowanych wynajmem 
mieszkań odbywać się będzie w odręb-
nym postępowaniu, o którym będziemy 
informować.

Ankieta dostępna była w Urzędzie 
Gminy Miejsce Piastowe (Biuro Obsłu-
gi Klienta), można ją było także pobrać 
ze strony internetowej www.miejsce-
piastowe.pl (z zakładki Społeczna Ini-
cjatywa Mieszkaniowa w Miejscu Pia-
stowym). W razie pytań i wątpliwości 
zachęcamy do kontaktu mailowego: 
sim@miejscepiastowe.pl; telefoniczne-
go pod nr tel.: 532 344 805 lub osobi-
stego: w każdy czwartek w godzinach 
pracy Urzędu Gminy Miejsce Piastowe 
(pokój nr 107).

UG
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Odkrycie osady sprzed blisko 2 tysięcy lat  
w Miejscu Piastowym
Od września do października 2021 roku 
na terenie gminy Miejsce Piastowe 
trwały sondażowe badania archeolo-
giczne na trasie budowy drogi eks-
presowej S-19. Prace terenowe były 
prowadzone na 4 stanowiskach zloka-
lizowanych w Miejscu Piastowym oraz 
w Rogach. Wykonawca badań – Pra-
cownia Archeologiczna Mirosław Ma-
zurek – był zobowiązany wykonać je do 
końca listopada ubiegłego roku. Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad Oddział w Rzeszowie zależało, 
by prace przeprowadzić jak najszybciej 
z uwagi na zbliżający się termin reali-
zowanej inwestycji. Dzięki badaniom 
udało się uchwycić fragment osady 
z okresu wpływów rzymskich sprzed 
blisko 2 tysięcy lat (stanowisko Miejsce 
Piastowe 22). Osada zlokalizowana jest 
kilkadziesiąt metrów od Sanktuarium 
św. Michała Archanioła i bł. Bronisła-
wa Markiewicza, w kierunku Iwonicza. 
Wśród znalezisk odnotowano ślady do-
mostw, m.in. palenisko, gdzie ówcześni 
mieszkańcy przygotowywali swoje po-
trawy oraz liczne fragmenty używanych 
przez nich naczyń. 

Nie we wszystkich miejscach doko-
nano spektakularnych odkryć. Nale-
ży tu wspomnieć o innym stanowisku 
w Miejscu Piastowym (nr 23), które 
w ewidencji konserwatorskiej widnie-
je jako miejsce potyczki konfederatów 
barskich. Pomimo historycznej warto-
ści przebadanego miejsca nie udało się 
odnaleźć pozostałości po militarnym 
konflikcie. Podobna sytuacja miała 
miejsce podczas badań archeologicz-
nych na stanowiskach w Rogach (nr 8 
i nr 23), gdzie pomimo wcześniejszych 
przesłanek o funkcjonowaniu tu osad, 
w trakcie prac badawczych nie udało się 
zarejestrować ich pozostałości. Całość 
prac ziemnych, związanych z realizacją 
inwestycji, objęta będzie stałym nad-
zorem archeologicznym. Oznacza to, 
iż nad wszystkimi działaniami będzie 
czuwał archeolog, który w przypadku 
ujawnienia jakichkolwiek pozostało-
ści pradziejowych bądź historycznych 
niezwłocznie poinformuje o tym fakcie 
wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

Na podstawie wyników badań, któ-
re potwierdziły istnienie osadnictwa 
w przebadanym rejonie, teren wcho-
dzący w obręb inwestycji zostanie 
wyznaczony do przeprowadzenia wy-
przedzających badań archeologicz-
nych. Poskutkuje to lepszym rozpo-

znaniem historycznym najbliższych 
terenów gminy a prace badawcze nie 
będą wstrzymywać planowanej budo-
wy drogi ekspresowej.

Anna Okoniewska  
fot. Mirosław Mazurek
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Święto Trzech Króli w Niżnej Łące
Przedłużająca się pandemia korona-
wirusa i związane z nią obostrzenia 
również w tym roku uniemożliwiły 
nam zorganizowanie Orszaku Trzech 
Króli w tradycyjnej formie. Chcąc jed-
nak pokreślić powagę Święta Objawie-
nia Pańskiego, wspólnie z księdzem 
proboszczem Stanisławem Babiarzem 
zorganizowaliśmy koncert kolęd i pa-
storałek. Koncert odbył się w kościele 
filialnym w Niżnej Łące po uroczystej 
mszy świętej. Nabożeństwo rozpoczę-
ło się od procesyjnego wejścia z Trzema 
Królami na czele. Królowie złożyli rów-
nież dary mszalne. Tradycyjnie w role 
Trzech Króli wcielili się radni i soł-
tys wsi. Grupę koncertową stanowiło 
14 osób z Niżnej Łąki w różnym prze-

dziale wiekowym – od przedszkolaków 
po seniorów oraz ksiądz proboszcz z gi-
tarą. Wybrane i wykonane przez nas ko-
lędy i pastorałki zostały bardzo ciepło 
przyjęte przez zgromadzonych na kon-
cercie słuchaczy i nagrodzone gromki-

mi brawami. Bardzo dziękujemy wszyst-
kim wykonawcom. Mamy nadzieję, że 
w przyszłym roku Orszak Trzech Króli 
odbędzie się już tradycyjnie.

Tadeusz Pacek

Przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego 
dla OSP w Głowience
Przy dźwiękach syren zaprzyjaźnionych i zaproszonych jednostek OSP z pobliskich miejscowości 
oraz ze Słowacji z miejscowości Olsavce 29 stycznia br. z remizy OSP Głowienka wyjechał średni 
samochód ratowniczo-gaśniczy MAN. Dla strażaków z Głowienki to ważne wydarzenie, dotychczas 
mieli tylko wysłużonego, ponad 30-letniego STARA. – MAN, choć nie jest nowy – ma już 12 lat i do tej 
pory był na wyposażeniu OSP z Rogów, to i tak przeskok cywilizacyjny dla strażaków – mówi prezes jednostki 
Jacek Kuźnar.

Podczas uroczystości, cytując Modlitwę 
Strażaka, wójt Dorota Chilik przekaza-
ła na ręce prezesa OSP Głowienka Jacka 
Kuźniara kluczyki do samochodu oraz 
symboliczny akt przekazania samocho-
du pożarniczego wraz toporem dielek-
trycznym. Zastępca wójta Magdalena 
Hec-Mrozek wręczyła klucz hydrantowy, 
życząc, aby powierzone sprzęty służy-
ły nie tyko mieszkańcom naszej gminy, 
ale również poprawiły komfort i bezpie-
czeństwo wyjeżdżających do akcji stra-
żaków ochotników.

Antoni Kubit, prezes krośnieńskiego 
Oddziału Zarządu Polskiego Towarzy-
stwa Numizmatycznego, przekazał na 
ręce prezesa OSP Głowienka ryngraf 
z Matką Boską Ostrobramską, życząc 
bezpiecznej służby i zawsze szczęśli-
wych powrotów z akcji.

Ostatnim punktem uroczystości 
było spotkanie w budynku domu ludo-
wego, gdzie strażacy podziękowali go-
ściom za obecność i wsparcie jednostki, 

wręczyli im także symboliczne tabliczki 
ze zdjęciem samochodu.

MAN ma napęd na cztery koła, posia-
da zbiornik na wodę o pojemności 2500 li-
trów i zbiornik na środek pianotwórczy 
o pojemności 250 litrów. Aby samochód 

mógł zmieścić się w garażu, w ubiegłym 
roku garaż został zmodernizowany.

OSP Głowienka w swoich szeregach 
skupia 60 członków w tym 28 w jedno-
stce operacyjno-technicznej.

Red.
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Drugie miejsce w konkursie 
szopek dla uczennicy  
z Wrocanki
25 stycznia 2022 r. 
uczennica klasy VI 
Szkoły Podstawowej 
im. Stanisławy Gre-
lli we Wrocance, Ja-
gna Kostrząb, brała 
udział w uroczystym 
podsumowaniu Mię-
d z y n a r o d o w e g o 
Kon kursu Szopek 
B o ż o n a r o d z e n i o -
wych w Muzeum Hi-
storycznym w Dukli, 
z o r g a n i z o w a n y m 
przez samorząd Po-
wiatu Krośnieńskie-

Trzecie miejsce  
w międzynarodowym 
konkursie

Kinga Wójcik, uczennica klasy VIII Szkoły Pod-
stawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łężanach, 
zajęła III miejsce w VIII Międzygminnym Kon-
kursie Kolęd i Pastorałek w Dukli, w kategorii 
klas VII–VIII. Wydarzenie odbyło się 28 stycz-
nia br. w sali kinowo-teatralnej Ośrodka Kultu-
ry w Dukli. Serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów!

Wojciech Rygiel

go. Jagna uzyskała 
II miejsce w kategorii 
szkoły podstawowe, 
k lasy I V–V I.  Ser -

decznie gratulujemy 
i życzymy kolejnych 
sukcesów!

SP Wrocanka

O życzliwości, prawach i obowiązkach  
na apelach szkolnych
W Szkole Podstawowej im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym od kilku lat organizowane są 
apele z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. Profilaktyka jest spotkaniem z drugim człowiekiem 
w atmosferze życzliwości, empatii i zrozumienia. Jest czasem poświęconym innym w celu przeciwdzia-
łania niepożądanym zachowaniom. W ramach tej inicjatywy podejmujemy różne działania, dotyczące 
aktywnego stylu życia, zdrowego odżywiania i klimatu społecznego.

„Dbajmy o dobry klimat w klasie i w szko-
le” – pod takim hasłem odbył się apel 
przygotowany przez uczniów klasy III 
pod czujnym okiem wychowawczyni. 
Podczas występu wyraźnie zaznaczono, 
że każdego dnia uczniowie mają okazję 
obserwować, doświadczać i uczyć się 
tego, co jest ważne w życiu i w kontakcie 
z drugim człowiekiem. Młodzi artyści, 
recytując wiersze i śpiewając piosenki, 
wyjaśnili, że jednym z podstawowych 
warunków efektywności procesu wy-
chowania jest zbudowanie właściwego 
klimatu w klasie i w szkole, bo przecież: 

„Dobre słowa nie kosztują dużo, choć 
czynią wiele dobrego”.

Uczniowie klasy VII zaprezentowali 
swoje umiejętności aktorskie w apelu: 

„Znam swoje prawa i obowiązki”. Hasło 
to stało się również myślą przewodnią 
przygotowanej prezentacji multime-
dialnej. Młodzi ludzie podczas występu 
chcieli przypomnieć swoim kolegom 
i koleżankom z klas starszych, jakie są 

prawa i obowiązki ucznia. Każdy bo-
wiem powinien wiedzieć, że przysługu-
ją mu prawa, ale musi być też świadomy 
swoich obowiązków. Należy pamiętać, 
że korzystając ze swoich praw, nie mo-
żemy ograniczać praw innych ludzi.

„Bezpieczeństwo podczas ferii” to ko-
lejny, bardzo ważny temat, nad którym 
przez kilka dni pracowali uczniowie 
klasy I, przygotowując swój występ. Za-

nim opuścili mury szkoły i udali się na 
zasłużony odpoczynek, przypomnieli 
wszystkim dzieciom, w jaki sposób mają 
bezpiecznie i spokojnie spędzić dwa ty-
godnie ferii zimowych.

Wszystkie poczynania małych i du-
żych aktorów można śledzić na naszym 
szkolnym facebooku.

SP w Miejscu Piastowym
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Wyróżnienie drugoklasistów w ogólnopolskim 
konkursie
Uczniowie klasy II Szkoły Podstawowej 
we Wrocance osiągnęli niemały sukces! 
Istotnym celem w realizacji ogólnopol-
skiego programu edukacyjnego pod 
nazwą „Szkolne Przygody Gangu Swo-
jaków” było odkrywanie sekretów ota-
czającego środowiska. Tym razem dzieci 
poznały regiony Polski, w których wy-
stępują zagrożone i chronione gatunki 
zwierząt. Zrealizowane lekcje pozwoliły 
zrozumieć magię natury, a wykonanie 
zdjęcia zbiorowej pracy konkursowej 

– mapy małej ojczyzny wraz z zagrożo-
nymi gatunkami zwierząt, było pod-
sumowaniem klasowej przygody. Dzie-
ciom towarzyszyły pozytywne emocje 
oraz ogrom motywacji do rozwijania za-
interesowań o tematyce przyrodniczej. 
Uczestnicy konkursu otrzymali nagro-
dy rzeczowe i pamiątkowe dyplomy, któ-
re były kolejnym powodem do radości.

SP Wrocanka

Bajkowy bal karnawałowy 

Bal karnawałowy dla przedszkolaków to niezwykły, długo wyczekiwany dzień. Jest atrakcją bardzo 
lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości.

Już od rana w przedszkolu w Miejscu 
Piastowym pojawiały się kolorowe po-
stacie. Dzieci przebrane były za bohate-
rów znanych bajek, można było spotkać 
wróżki, księżniczki, motylki, rycerzy, 
piratów, policjantów, Spider-Mana, 
Batmana... Nie sposób zliczyć i wy-

mienić tych wszystkich postaci. Dzie-
ci świetnie się bawiły przy rytmicznej 
i skocznej muzyce, było bardzo wesoło 
i kolorowo. Mimo chwilowego zmęcze-
nia uśmiech nie znikał z dziecięcych 
twarzy. Nie zabrakło również konkur-

sów, w których przedszkolaki chętnie 
uczestniczyły.

Wspólna zabawa przyniosła wiele 
radości naszym wychowankom, co było 
głównym celem tego spotkania.

Renata Dąbrowska
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Kodują z klasą

Na kółku matematycznym uczniowie 
klasy I ze Szkoły Podstawowej we Wro-
cance biorą udział w cyklicznych zaję-
ciach w ramach innowacji pedagogicznej 
,,Koduję z klasą”. Systematyczny trening 
kodowania w szkole oraz na zajęciach 
z panią Kasią we wroceńskiej Klubote-
ce przynoszą uczniom duże korzyści, 
co widoczne jest każdorazowo podczas 
kolejnych zajęć. Programowanie i kodo-
wanie pozwala w kreatywny sposób re-
alizować pomysły uczniów.

SP Wrocanka

Dzień Babci i Dziadka we Wrocance

Święto Babci i Dziadka dla uczniów i przedszkolaków to szczególnie ważne dni. Z powodu obowiązujących obostrzeń związanych 
z koronawirusem, uroczystości z tej okazji nie mogły odbyć się w szkole, ale dzieci nie zapomniały o swoich kochanych babciach 
i dziadkach. Przygotowały dla nich piękne piosenki, laurki oraz życzenia.

SP Wrocanka

Wygrajmy ze smogiem
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Targowiskach przystą-
piła do projektu pn. „Wygrajmy ze smogiem”.

Projekt jest realizowany w ramach umo-
wy z Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej (pod 
nazwą „Pogromcy smogu. Program 
edukacji ekologicznej szkół podstawo-
wych”) i obejmuje swoim zasięgiem całą 
Polskę.

Celem projektu jest podwyższenie 
świadomości ekologicznej i kształtowa-
nie postaw ekologicznych wśród adresa-
tów projektu, czyli uczniów szkół pod-
stawowych i ich rodzin oraz wszystkich 
mieszkańców Targowisk. 

Nasza szkoła znalazła się wśród setki 
wyselekcjonowanych, spośród zgłoszo-
nych z całej Polski, którym udostępnio-
no zestaw do pomiaru jakości powietrza. 
Czujnik zainstalowany w szkole ma 
możliwość komunikowania się przez 
bezprzewodową sieć WiFi.

Dane z czujnika odświeżane są raz 
na 5 minut i zapisują jakość powietrza 
w danej chwili. Serwer dokonuje agre-
gacji i przetworzenia zebranych danych, 
analizuje je i przesyła informację na 

umieszczony na szkolnym korytarzu 
monitor.

Na stronie internetowej Szkoły Pod-
stawowej im. św. Jana Kantego w Targo-
wiskach – www.sptargowiska.edupage.
org znajduje się dedykowana zakładka 

„Jakość Powietrza – Targowiska”, która 
przekierowuje użytkownika na stronę 
www.esa.nask.pl, gdzie prezentowany 
jest aktualny stan powietrza. Na pod-
stawie analizy losowo wybranych wy-
kresów pomiarów zanieczyszczeń po-
wietrza możemy stwierdzić, że jakość 
powietrza w Targowiskach jest zadowa-
lająca. Zachęcamy do bieżącego śledze-
nia aktualnych pomiarów. 

Małgorzata Lorenc
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Ignacy Łukasiewicz patronem roku 2022
W Klubie Przedszkolaka w Widaczu, 
w ramach realizacji Międzynarodowego 
Projektu Edukacyjnego "Piękna Nasza 
Polska Cała", dzieci poznały sylwetkę 
Ignacego Łukasiewicza, który jest jed-
nym z patronów roku 2022.  Wynalaz-
ca, naukowiec, społecznik, filantrop, 
człowiek o wielkim sercu, należy do 
zaszczytnego grona Polaków, którego 
działalność odcisnęła wielki i pozy-
tywny wpływ na rozwój Polski i całego 
świata. Przybliżając najmłodszym po-
stać Ignacego Łukasiewicza, pragnie-
my w ten sposób oddać hołd wielkiemu 
Polakowi, a najmłodszym życzymy, by 
wzorując się na lokalnym patriocie, osią-
gali jak najwięcej sukcesów i dawali in-
nym tyle dobra co „ojciec Łukasiewicz”.

Magdalena Wilusz

Sukcesy uczennic z Rogów w konkursach 
plastycznych

8 grudnia 2021 r. Lena Urban, uczenni-
ca klasy VI Szkoły Podstawowej im. Ka-
zimierza Wielkiego w Rogach, odebrała 
nagrodę za wyróżnienie w wojewódz-
kim konkursie na wykonanie plakatu 
popularyzującego wiedzę o kulturze 
wołoskiej i tradycjach pasterskich, zor-
ganizowanym przez Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia 
"Pro Carpathia". To niezwykle miłe wy-

różnienie, ponieważ na konkurs wpły-
nęło 67 prac, a wyłoniono tylko pięciu 
zwycięzców i pięć prac wyróżniono. 
Lena pracę wykonała pod kierunkiem 
pana Dariusza Habrata.

Natomiast 12 stycznia 2022 r. Lena 
Zygmunt z klasy V odebrała nagrodę za 
zajęcie drugiego miejsca w III Ogólnopol-
skim Konkursie Plastycznym „Anioły” 
w kategorii ceramika, zorganizowanym 

przez Miejski Dom Kultury w Aleksan-
drowie Łódzkim. To także ważna nagro-
da, ponieważ na konkurs wpłynęło 127 
prac w technice ceramika. Lenka wyko-
nała swojego anioła w trakcie „Aniel-
skich warsztatów" z panem Jerzym Ner-
ciem, które odbywały się w naszej szkole 
w listopadzie i w grudniu, z inicjatywy 
pani Eweliny Nerć-Sporniak.

Urszula Stanisz

Lena Urban z Anną Kilar, zastępcą dyrektora SP w Rogach Lena Zygmunt 
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Szkoła w Głowience zachęca do czytania
We wrześniu 2021 r. Szkoła Podstawowa im. Benedykta Wierdaka w Głowience złożyła wniosek o udzie-
lenie wsparcia finansowego w ramach programu wieloletniego – Narodowy Program Rozwoju Czytel-
nictwa 2.0. na lata 2021–2025. Wniosek przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej oraz 
oceny merytorycznej i tym samym placówka otrzymała dofinansowanie w kwocie 5 tysięcy zł, które 
zostało przeznaczone na zakup nowości wydawniczych (80 tytułów), nagród dla uczniów oraz elemen-
tów wyposażenia biblioteki (pufy i siedziska, regał do prezentacji nowości czytelniczych). 

Zakup książek i wyposażenia to niejedy-
na zaleta realizacji programu. To także 
szereg działań, które promują i wspie-
rają rozwój czytelnictwa wśród dzieci 
i młodzieży. W związku z tym biblioteka 
szkolna nawiązała współpracę z Gmin-
nym Centrum Kultury i Biblioteką 
w Miejscu Piastowym – filia w Głowien-
ce i zorganizowała spotkanie z jej pra-
cownikiem, Anną Ziembą-Lonc, autorką 
kilku tomików poetyckich. Pani Anna 
zapoznała dzieci z kilkoma własnymi 
wierszami, opowiedziała, jak i dlaczego 
powstały, wyjaśniła, co było inspiracją 
do tworzenia wierszy kiedyś i dzisiaj, 
zwróciła uwagę, że w jej  utworach  po-
jawia się tematyka przyrody, przyjaź-
ni, piękna wsi, a także  bieszczadzkich 
aniołów. Uczniowie dowiedzieli się tak-
że, co znaczą pojęcia, takie jak: poezja, 
tomik, natchnienie oraz poznali cieka-
wostki dotyczące pracy poety. Pani Lonc 
uatrakcyjniła spotkanie prezentacją 
multimedialną, a także proponowała 
dzieciom zabawy rozwijające myślenie 
i wyobraźnię. Podczas zajęć dzieci były 
bardzo aktywne, chętnie zgłaszały się 
do uczestnictwa w zabawach i czytania 
wierszy.

W listopadzie i grudniu ubiegłego 
roku, w ramach współpracy międzybi-
bliotecznej, uczniowie klas IV–VII wzięli 
udział w cyklu „spotkań anielskich”, zor-
ganizowanych przez bibliotekę publicz-
ną  w Głowience. Obejrzeli goszczącą 
w bibliotece wystawę „Papierowe skrzydła” 
Eweliny Drążkiewicz, poznali literaturę 
poświęconą aniołom, przekonali się, że 
ze starych zużytych książek można wy-
konać piękne aniołki. Podczas między-
pokoleniowych warsztatów tworzenia 
aniołów z makramy uczniowie klasy VII b, 
pod kierunkiem pań z Klubu Senior Gło-
wienka, poznawali tajniki sztuki czesania, 
a następnie wiązania sznurków tak, aby 
powstały małe cuda – aniołki. 

Jedną z form upowszechniania czy-
telnictwa i aktywizacji czytelników są 

konkursy czytelnicze. Dlatego ogłoszo-
no i przeprowadzono konkursy: „Mistrz 
pięknego czytania”, plastyczny dla klas 
I–III „Baśnie i legendy z całego świata”, 
fotograficzny „Przyłapani na czytaniu”. 

Zdając sobie sprawę z udziału rodzi-
ców w kształtowaniu nawyków czytel-
niczych dzieci, bibliotekarze szkolni 
opracowali poradnik dla rodziców klas 
IV–VIII w formie prezentacji multime-
dialnej pt. „Jak (i dlaczego) zachęcać 
dzieci do czytania?” Do rodziców klas 
I–III został skierowany list w sprawie 
czytania dzieciom.

Niestety, czas, w którym przyszło re-
alizować wymogi programu, jest bardzo 
niekorzystny ze względu na pandemię 
koronawirusa i obostrzenia z nią zwią-
zane. Wobec tego nowości zakupione do 
biblioteki szkolnej będą prezentowane 

czytelnikom nie tylko przez bibliote-
karzy w szkole, ale również na stronie 
internetowej szkoły oraz przy wykorzy-
staniu aplikacji wakelet. Wszystko po to, 
by uczniowie wiedzieli, jakie nowości 
ma do zaoferowania biblioteka szkolna 
i żeby ciekawie doposażony księgozbiór 
pozwolił im rozwijać zainteresowania 
czytelnicze.

Pamiętajmy o wciąż aktualnych sło-
wach Wisławy Szymborskiej: Czytanie 
książek to najpiękniejsza zabawa, jaką so-
bie ludzkość wymyśliła.

Ze względu na krótki czas realizacji 
projektów edukacyjnych i działań pro-
mujących czytelnictwo zadania w ra-
mach programu realizowane będą do 
końca roku szkolnego.

SP Głowienka 
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Czy emocje mają kolor?
Bezpieczeństwo, modelowanie pozytywnych zachowań uczniów i profilaktyka to podstawowe działa-
nia pedagoga szkolnego Elżbiety Józefczyk ze Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Rogach.

Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydak-
tycznej, jest dbałość o wszechstronny 
rozwój każdego ucznia oraz wspoma-
ganie wychowawczej funkcji rodziny. 
Program profilaktyczny stanowi inte-
gralną część Programu wychowawcze-
go szkoły, wspierającego kompleksowy 
rozwój naszych podopiecznych. Pedagog 
szkolny Elżbieta Józefczyk koncentruje 
się właśnie na profilaktyce uniwersalnej, 
mającej na celu promocję zdrowia i za-
pobieganie pojawianiu się problemów 
związanych z zachowaniami destruk-
cyjnymi. Prowadząc szereg działań pro-
filaktycznych we wszystkich klasach, 
stara się zapobiegać i przeciwdziałać 
zjawiskom patologii społecznej oraz 
kształtować odpowiednie postawy i za-
chowania wśród uczniów.

W celu monitorowania sytuacji 
w szkole na bieżąco prowadzone są ba-
dania ankietowe uczniów, dotyczące za-
chowań agresywnych, stosowania uży-
wek, cyberprzemocy, a także rozwijania 
empatii, tolerancji i bezpieczeństwa. By 
dzieci potrafiły radzić sobie ze swoimi 
emocjami, wyposażamy je w podsta-
wowe umiejętności. Bardzo pomocna 
jest w tym innowacja pedagogiczna 

„Czy emocje mają kolor?”, jak również 
cykle warsztatowe poświęcone działa-
niom zapobiegania przemocy i agresji 
w szkole, prowadzone przez pedagog. 
Podczas zajęć uczniowie dowiadują się 
o zagrożeniach internetowych, czyha-
jących między innymi na nieuważnych 
graczy komputerowych, a także o fali 

agresji i przemocy rówieśniczej, wyni-
kającej z fascynacji grami. Uczniowie 
sami dokonują wyboru między świa-
tem realnym a wirtualnym. Kolejnym, 
równie ważnym tematem, porusza-
nym podczas warsztatów, jest zjawisko 
cyberprzemocy. Uczniowie podczas 
tych zajęć mogli dowiedzieć się, jak 
z nią walczyć i jak sobie z nią radzić. 
Kluczowe w tym aspekcie jest sprawne 
wyeliminowanie problemu poprzez re-
alizowanie skutecznych strategii prze-
ciwdziałania przemocy w środowisku 
szkolnym. Tym, co możemy zrobić, aby 
uchronić dzieci przed przemocą, jest 
ich ciągłe edukowanie w tym zakresie. 
Uczniowie poznają zachowania ofiary, 
świadka lub sprawcy cyberprzemocy. 
Edukowanie uczniów przez pedagoga 
w zakresie zagrożeń, jakie niesie ze sobą 
cyberświat, to tylko jeden z aspektów 
walki z cyberprzemocą. Koniecznym 
jest sprawowanie ciągłej kontroli nad 
tym, co dziecko przegląda, z kim się 
kontaktuje w Internecie, w jaki sposób 
się zachowuje, jak też ile czasu spędza, 
surfując w sieci.

Wiadomym jest, że każdy rodzic 
pragnie, aby jego dziecko miało dostęp 
do wielu różnorodnych źródeł wiedzy, 
w tym dostęp do świata wirtualnego. To 
wymaga jednak szczególnej uwagi i kon-
troli, stąd też na terenie naszej szkoły 
ma miejsce szereg akcji profilaktycz-
nych. Mądre przewodnictwo to klucz 
do ochrony dziecka przed zagrożenia-
mi, jakie niesie ze sobą cyberśrodowisko.

W szkole skupiamy się także na prze-
prowadzaniu i organizowaniu warszta-
tów, dotyczących prawidłowej komuni-
kacji i kształtowaniu właściwych relacji 
między uczniami. Dla pedagoga ważne 
jest to, aby wszystkie działania profi-
laktyczne nie były tylko doraźnymi ak-
cjami ani nie opierały się wyłącznie na 
zwalczaniu skutków zagrożeń, lecz by 
kładły duży nacisk na kształtowanie od-
powiednich postaw uczniów, bo to one 
stanowią przecież najważniejszy filar 
bezpieczeństwa. Aby zminimalizować 
ryzyko negatywnych zachowań wśród 
dzieci, pedagog szkolny ściśle współpra-
cuje z rodzicami, wskazuje też możliwe 
działania w przypadku wystąpienia sy-
tuacji stresowych. Dzieci, tak jak doro-
śli, każdego dnia narażone są na stres. 
Dlatego tak ważna jest rozmowa i profi-
laktyka zapobiegająca takim sytuacjom.

Dokładamy wszelkich starań, aby 
szkoła była miejscem przyjaznym, peł-
nym ciepła i życzliwości. Jednocześnie 
wytyczamy jasne granice dopuszczal-
nych zachowań. Szkolny pedagog daje 
uczniom poczucie, że można zawsze 
porozmawiać, że każdy problem zosta-
nie potraktowany poważnie, a przede 
wszystkim nikt nie zostanie negatywnie 
oceniony. Empatia, wrażliwość i otwar-
tość na drugiego człowieka to wartości, 
które towarzyszą nam każdego dnia.

Elżbieta Józefczyk
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Koncert kolęd i pastorałek
W niedzielę, 19 grudnia ubiegłego roku, w Domu Ludowym w Łężanach odbył się koncert laureatów 
XXIII Konkursu Kolęd i Pastorałek. Publiczność miała także okazję wysłuchać utworów w wykonaniu 
zespołu Światło Uwielbienia.

Laureatów do koncertu galowego wy-
łoniono spośród 57 osób podczas eli-
minacji, które odbyły się 9 grudnia 
w Domu Ludowym w Łężanach. Wy-
stępy solistów oceniało jury w składzie: 
przewodnicząca jury Kornelia Wojnaro-
wicz – wokalistka i nauczycielka śpiewu 
w Prywatnej Szkole Muzycznej II stop-
nia w Jaśle, a także członkowie jury: Mo-
nika Twarduś – dyrygent chóru Soli Deo 
z Jasła oraz Wiktor Lorens – dyrygent 
muzyczny zespołu Światło Uwielbienia.

LAUREACI X XIII KONKURSU  
KOLĘD I PASTORAŁEK
Kat. przedszkole
Nagroda główna: Dominik Graboń
Wyróżnienie: Wiktoria Seńczak
Kat. kl. 1–3 szkoła podstawowa
Nagroda główna: Zuzanna Gacek
Wyróżnienia: Daria Zabawa, Laura Rybak

Kat. kl. IV–VI szkoła podstawowa
Nagroda główna: Amelia Borkowska
Wyróżnienia: Oskar Nocek, Zuzanna 
Rak, Zofia Knap

Kat. kl. 7–8 szkoła podstawowa
Nagroda główna: Zofia Drozd
Wyróżnienie: Klaudia Kubit

Kat. szkoła średnia
Nagroda główna: Oliwia Mielcarek

Wyróżnienia: Aleks Szczepanik, Julia 
Błaszczyk
GRAND PRIX – Maria Błaszczyk

Dyplomy i nagrody laureatom wrę-
czali: dyrektor Gminnego Centrum Kul-
tury i Biblioteki w Miejscu Piastowym 
Joanna Ziemiańska-Kielar oraz prze-
wodniczący Rady Gminy Miejsce Pia-
stowe Wiesław Habrat.

Po koncercie laureatów zagrał ze-
spół Światło Uwielbienia pod kierow-
nictwem Wiktora Lorensa, absolwenta 
Akademii Muzycznej w Krakowie. Ze-

spół tworzą studenci akademii muzycz-
nych oraz absolwenci szkół muzycz-
nych; są wśród nich także mieszkańcy 
Targowisk. Światło Uwielbienia wyko-
nuje głównie repertuar religijny, ale tak-
że pieśni patriotyczne i kolędy.

Koncertowi, który zorganizowało 
Gminne Centrum Kultury i Biblioteka 
w Miejscu Piastowym, towarzyszyła 
zbiórka pieniężna oraz kiermasz, z któ-
rego dochód przeznaczony został na le-
czenie Ignasia Zajdla.

Koncert transmitowany był na żywo 
przez portal TerazKrosno.pl.

GCKiB
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Jarmark w Miejscu Piastowym
Podczas jarmarku, który odbył 
się 18 grudnia ubiegłego roku 
przy Urzędzie Gminy w Miej-
scu Piastowym, na stoiskach 
rękodzielników z okolicznych 
miejscowości pojawiły się pięk-
ne, oryginalne ozdoby świątecz-
ne – ręcznie malowane bombki, 
aniołki ze sznurka, zestawy pre-
zentowe, bogato zdobione cho-
inki i wieńce, renifery i mikołaje 
zrobione z wykorzystaniem róż-
nych form artystycznych. Nie za-
brakło także zdobionych lukrem 
pierników, domowych wypieków 
i innych tradycyjnych przysma-
ków, które można było zakupić 
przed zbliżającymi się świętami.

Jarmark bożonarodzeniowy otworzyła 
wójt Dorota Chilik, życząc wszystkim ze-
branym spokojnych i rodzinnych świąt. 
Głos zabrała także dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury i Biblioteki w Miejscu 
Piastowym Joanna Ziemiańska-Kielar. 
Na jarmarku, jak zwykle, nie zabrakło 
kół gospodyń wiejskich – w wydarzeniu 
wzięły udział panie z Miejsca Piastowe-
go i z Rogów. Z ozdobami i rękodziełem 
przyjechali wystawcy, m.in.: Anna Deli-
mat-Lavendowienka „Handmade” z Gło-
wienki, Klub Seniora z Rogów, oferując 
oryginalne ozdoby pasujące do każdego 
wnętrza. Wydarzeniu towarzyszyła świą-
teczna muzyka w wykonaniu Orkiestry 
Dętej Gminy Miejsce Piastowe, wsparła 
je również Młodzieżowa Drużyna Pożar-
nicza OSP Miejsce Piastowe.

Podczas jarmarku trwała zbiórka dla 
Ignasia, który urodził się z wieloma wa-
dami genetycznymi. Zbiórkę do puszek 
i sprzedaż prowadzili: Rada Rodziców, 
nauczyciele oraz uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki 
w Łężanach. Zebrano kilka tysięcy zło-
tych, które zostały przekazane na po-
krycie kosztów operacji dłoni, na które 
czeka chłopczyk. Całkowity koszt lecze-
nia to blisko 1 milion złotych, ale wie-
rzymy, że wspólnymi siłami uda nam się 
zbliżyć do tak olbrzymiej kwoty.

Dziękujemy za obecność na tegorocz-
nym jarmarku i zapraszamy za rok!

GCKiB

25p i a s t u n  n r  1 / 9 9

k u l t u r a / i m p r e z y



Konkurs na mikołaje
Długoletnią tradycją w Rogach jest pieczenie drożdżowych mikołajów przed świętami Bożego Na-
rodzenia. 14 grudnia w szkole podstawowej wręczono nagrody w konkursie „Rogowski Mikołaj”. Na 
tegoroczny konkurs zgłoszono 36 mikołajów.

Mikołaje, tradycyjnie, oceniane były 
w trzech kategoriach. Ze wszystkich prac 
wybrano także Mikołaja Roku. Prace oce-
niało jury w składzie: Wojciech Krężałek 

– zastępca dyrektora Gminnego Centrum 
Kultury i Biblioteki w Miejscu Piasto-
wym, Bogusława Niziołek – przewod-
nicząca KGW w Rogach, Sylwia Pelczar 

– kustosz Zagrody Etnograficznej w Ro-
gach, Stanisław Muszyński – członek 
Stowarzyszenia Miłośników Wsi Rogi.

Mikołaj Roku
WIKTOR LAJDANOWICZ

Mikołaj Tradycyjny
I miejsce – WIKTORIA BOŁD 
II miejsce – KACPER MUSZYŃSKI
III miejsce – KLUB SENIOR ROGI

Mikołaj Nowoczesny
I miejsce – ZOFIA i MARTA DROZD
II miejsce – LENA LAJDANOWICZ
III miejsce – WIOLETTA WOŁTOSZ

Mikołaj Dziecięce Fantazje
I miejsce – GABRYSIA JASIONOWICZ
II miejsce – BARTEK LEŃ 
III miejsce – ANTONI KNAP

Upominki otrzymały wszystkie 
dzieci, które brały udział w konkursie. 
Nagrody zostały ufundowane przez: 
Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę 
w Miejscu Piastowym, KGW w Rogach 
i Stowarzyszenie Miłośników Wsi Rogi.

GCKiB
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GAFA i Teatr Przedmieście w Łężanach
12 grudnia ub. w Domu Ludowym w Łężanach po raz pierwszy zaprezentowała się nowo utworzona 
Gminna Amatorska Formacja Artystyczna. Gościnnie wystąpił także Teatr Przedmieście z Rzeszowa.

GAFA, działająca przy Gminnym Cen-
trum Kultury i Bibliotece w Miejscu 
Piastowym, zaprezentowała trzy przed-
stawienia: „Miodek” „Lokomotywę” Ju-
liana Tuwina oraz inspirowane sztuką 
Stanisława Mrożka „Racket Baby”. Gru-
pę artystyczną GAFA tworzą mieszkań-
cy gminy Miejsce Piastowe, a zajęcia 
z młodymi aktorami prowadzi pocho-
dzący z Targowisk Sebastian Jakubczyk. 
Próby do spektakli trwały kilka miesię-
cy, niektóre z nich pod okiem aktorów 
z Teatru Przedmieście z Rzeszowa. Na 
premierowy występ młodych aktorów 
z gminy Miejsce Piastowe Teatr Przed-
mieście przyjechał z autorskim przed-
stawieniem „Kroniki podwórkowe”. 

Na koniec występów dyrektor GCKiB 
Joanna Ziemiańska-Kielar uczestnikom 
grupy GAFA wręczyła pamiątkowe cer-
tyfikaty. 

Spotkanie dofinansowano ze środ-
ków Ministra Kultury, Dziedzictwa Na-
rodowego i Sportu pochodzących z Fun-
duszu Promocji Kultury.

GCKiB

Bezpłatny dostęp do tysiąca książek  
i audiobooków w sieci 
Gminne biblioteki od tego roku oferu-
ją darmowy dostęp do szerokiej oferty 
e-booków i audiobooków na platfor-
mie Legimi, czyli największego serwi-
su książek elektronicznych w Polsce. 
Dzięki Legimi czytelnik otrzymuje sta-
ły i wygodny dostęp do tysięcy książek. 
Wystarczy dodać na swoją półkę tytuły, 
które chcemy czytać. Bestsellery i no-
wości dostępne są na smartfonie, table-
cie i czytniku e-booków.

Jak uzyskać darmowy kod dostępu 
do Legimi i jak korzystać z internetowej 
wypożyczalni Legimi?

1.  Trzeba być aktywnym czytelni-
kiem bibliotek GCKiB w Miejscu 
Piastowym.

2.  Aby otrzymać darmowy kod dostę-
pu, należy zwrócić się do biblioteki 
w Miejscu Piastowym drogą mailo-

wą – bibliotekamp@poczta.onet.pl 
(w mailu należy podać imię i nazwi-
sko oraz numer karty czytelnika).

3.  Biblioteka rozdaje kody od pierw-
szego dnia roboczego danego mie-
siąca do wyczerpania limitu kodów 
przeznaczonych na dany miesiąc. 
Uwaga: decyduje kolejność zgłoszeń. 
Liczba kodów jest ograniczona. 

4.  Po otrzymaniu kodu należy zalo-
gować się na stronie www.legimi/
podkarpackie i dokonać jednorazo-
wej rejestracji konta. 

5.  Kod należy aktywować w miesiącu, 
w którym czytelnik go otrzymał 

– inaczej kod wygasa. Aktywowa-
ny kod ważny jest przez miesiąc, 
licząc od dnia aktywacji. Po miesią-
cu można zwrócić się do biblioteki 
po następny kod.

6.  Z Legimi można także korzystać 
samodzielnie, wnosząc stosowne 
opłaty. 

GCKiB w Miejscu Piastowym
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Krótko z życia 
bibliotek

W ubiegłym roku biblioteki pozyskały z Naro-
dowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dodat-
kowe środki na zakup nowości – książki i aubio-
booki kupiono za 12 tys. złotych.  W tym roku 
biblioteki będą również aplikowały o kolejne 
środki na doposażenie księgozbioru z Narodowe-
go Programu Rozwoju Czytelnictwa, w którym 
biorą udział od 2004 roku. 

*** 
Kontynuujemy cykl wystaw „Dziel się pasjami”,  
zapraszamy więc osoby, które chcą przedstawić 
swoje dzieła bądź kolekcje. Organizujemy także 
wystawy propagujące literaturę oraz upamiętnia-
jące ważne osoby i rocznice. W styczniu, na wy-
stawie, także wirtualnej, przybliżyliśmy postać 
bł. ks. Br. Markiewicza  pt. „ROK 2022 – MAR-
KIEWICZOWSKIE ROCZNICE”.

***
Patronami 2022 roku, ustanowionymi przez 
Sejm, są m.in. osoby związane z naszym regio-
nem – Maria Konopnicka i Ignacy Łukasiewicz. 
Wiele działań podejmowanych przez biblioteki 
będzie związanych z ich spuścizną. 

***
Na przełomie ubiegłego i obecnego roku biblio-
teki odwiedził koziołek Klemens z Wieruszowa, 
zwiedził najciekawsze zakątki naszej gminy, a in-
formacje o nich przekaże kolejnym bibliotekom 
odwiedzanym podczas wędrówki po Polsce.

*** 
14 lutego, w Dzień św. Walentego, czytelnicy, któ-
rzy odwiedzili jedną z filii bibliotek GCKiB, mogli 
wypożyczyć książkę, nie widząc jej okładki, nie 
znając tytułu, autora czy recenzji. Akcja „Randka 
w ciemno z książką” cieszyła się sporym zainte-
resowaniem. 

*** 
Od 26 lutego biblioteka w Miejscu Piastowym będzie 
otwarta również w ostatnią sobotę każdego miesią-
ca, w godzinach 8:00–15:00. Szczegółowy harmono-
gram – na stronie www.gminnecentrum.pl

*** 
Wreszcie dotarł do nas dyplom, który biblioteki 
otrzymały za zajęcie drugiego miejsca na naj-
ciekawsze wydarzenie organizowane w ramach 
Tygodnia Bibliotek 2021. O sukcesie pisaliśmy 
w „Piastunie” (nr 4/2021). 

GCKiB

Sukces bibliotek  
w ogólnopolskim rankingu 
W 2021 rok nasze biblioteki awansowały na 89. miejsce (o 30 pozycji) 
w rankingu bibliotek organizowanym przez Instytut Książki i dziennik 
„Rzeczypospolita”, do którego przystępują również biblioteki z gmin miej-
skich i miejsko-wiejskich.

W pierwszej trójce znalazły się: Biblio-
teka Publiczna i Centrum Kultury im. 
Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzcian-
ce, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego 
i Biblioteka Publiczna Gminy Biesie-

kierz. Najlepszymi bibliotekami w wo-
jewództwie podkarpackim są: Gminna 
Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szeb-
niach oraz Gminna Biblioteka Publiczna 
w Boguchwale.

Red. 

Film w reżyserii bibliotekarek 
doceniony 

Zdobywanie nagród za kreatywność 
i zaangażowanie oraz możliwość cią-
głego awansowania w rankingach jest 
dobrą motywacją do pracy. Biblioteki 
GCKiB w Miejscu Piastowym znalazły 
się w dziesiątce nagrodzonych przez 
Instytut Książki bibliotek (wraz z bi-
bliotekami wyższymi rangą). Nagroda 
przyznana była za najlepsze działania 
promujące kampanię „Mała książka – 
wielki człowiek”. „Jesteśmy pod wiel-
kim wrażeniem zaangażowania, jakie 
wszyscy bibliotekarze włożyli w przygo-
towanie prac konkursowych i jakie na co 
dzień wkładają w swoją pracę z Mały-
mi Czytelnikami, by rozbudzać w nich 
miłość do książek. Jesteśmy dumni, 
że nasza kampania ma tak wspania-
łych ambasadorów w każdym zakątku 
Polski. Otrzymaliśmy blisko 120 prac, 
z których wybór 10 laureatów okazał się 
niezwykle trudny” – można przeczytać 

na stronie organizatorów konkursu 
http://wielki-czlowiek.pl.

 – W ramach tej akcji nagraliśmy film 
z udziałem przedszkolaków z Miejsca Pia-
stowego w reżyserii naszych bibliotekarzy. 
Dzieci, które zaprosiliśmy do biblioteki, 
m.in. recytowały wierszyk, który napisała 
jedna z naszych bibliotekarek, Magdalena 
Grądalska. Przedszkolakom zaprezentowa-
liśmy także teatrzyk „Kamishibai – warto 
zaznaczyć, że do recytacji wiersza Joanny 
Papuzińskiej ilustracje wykonała stażystka 
Klaudia Jasińska, a zdjęcia i montaż filmu 
to praca Marii Winnickiej. Bardzo nam miło, 
że film spotkał się z uznaniem organizato-
rów konkursu – powiedziała kierownik 
bibliotek GCKiB w Miejscu Piastowym 
Justyna Prajsnar. Film można obejrzeć 
na facebooku bibliotek oraz na stronie 
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki 
w Miejscu Piastowym www.gminnecen-
trum.pl/w zakładce biblioteki. 

GCKCiB 



Firma godna zaufania
Z przyjemnością informujemy, że SPG ZOZ w Miejscu Piastowym 
otrzymał certyfikat „Firma Godna Zaufania”.

To wyróżnienie jest przyznawane za niena-
ganną opinię pacjentów i kontrahentów, etykę 
w prowadzeniu działalności oraz rzetelność.

Certyfikaty są przyznawane od 2013 roku 
dzięki analizie tzw. współczynnika opinii – al-
gorytmu, na podstawie którego została stwo-
rzona zupełnie innowacyjna, autorska meto-
dologia badań. Inicjatorem przedsięwzięcia jest 
Centrum Badania Opinii Klientów. Podstawą 
do przyznania certyfikatu są specjalistyczne 
badania opinii publikowane w Internecie za 
pośrednictwem oprogramowania wskaźni-
ka opinii przy zastosowaniu fraz wrażliwych. 
Warunkiem pozytywnego przejścia weryfikacji 
jest posiadanie nieposzlakowanej opinii oraz 
wysokiej satysfakcji pacjentów.

SPG ZOZ w Miejscu Piastowym

Nowe świadczenie zdrowotne  
– Poradnia Zdrowia Psychicznego
W SPG ZOZ w Miejscu Piastowym 1 lutego 2022 r. została otwarta 
Poradnia Zdrowia Psychicznego. 

W ramach poradni realizowane są:
–  usługi lekarskie: diagnostyka psychia-

tryczna, poradnictwo, farmakoterapia, 
psychoedukacja, psychoterapia indywidu-
alna, wsparcie psychospołeczne dla rodzin 
i opiekunów osoby chorej psychicznie,

–  usługi psychologiczne: diagnoza psycho-
logiczna, pomoc psychologiczna, opinio-
wanie psychologiczne, orzekanie psycho-
logiczne i psychoterapia.

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Miejscu Piastowym

Lek. Ewa Zięba-Rydzyk – specjalista w dziedzinie psychiatrii
Lek. Paweł Hejnar – specjalista w dziedzinie psychiatrii

Marzena Barczentewicz-Kus – magister psychologii

Rejestracja w ośrodku zdrowia w Miejscu Piastowym, 
tel. 459 595 207, 13 425 52 60 

Darmowe testy na koronawirusa
Wszystkich chętnych, którzy chcą sprawdzić stan swojego zdrowia pod kątem zakażenia COVID-19, 
zapraszamy na darmowe, szybkie testy antygenowe w SPG ZOZ Miejsce Piastowe. 

Test antygenowy jest jednym z badań 
wykorzystywanych w diagnostyce ko-
ronawirusa, rekomendowanym przez 
Światową Organizację Zdrowia (WHO) 
w diagnostyce zakażeń SARS-CoV-2. 
Test pozwala na szybkie, jakościowe 
wykrycie antygenu SARS-CoV-2 w prób-
kach wymazu z nosa lub nosogardzieli 
(w zależności od rodzaju testu), dopusz-
cza wstępną diagnozę COVID-19.

Jak przebiega badanie?
1.  Przed wykonaniem testu personel 

medyczny przeprowadza z pacjentem 
wywiad na temat stanu zdrowia.

2.  Personel medyczny za pomocą jałowej 
wymazówki pobiera materiał z nosa: 
pacjent ma odchyloną do tyłu głowę, 
a badający przez około 10 sekund de-
likatnie obraca wymazówkę w każ-
dym nozdrzu.

3.  Po pobraniu wymazu próbkę mate-
riału nanosi się do otworu na płytce 
testowej i po określonym czasie doko-
nuje odczytu.

4.  Po badaniu pacjent na miejscu czeka 
na wyniki, które dostępne są po około 
15 minutach.

Testy są BEZPŁATNE i realizowane bez 
skierowania.

SPG ZOZ w Miejscu Piastowym
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Obrazy poprawiam bez końca
„To, że obraz poprawiam, wynika z jakiegoś dyskomfortu, z tego, że coś mnie w nim uwiera, 
gryzie – jak kamień w bucie” – mówi artysta malarz Małgorzata Twardzik-Wilk z Głowienki.

IZABELA PÓŁCHŁOPEK: Gosiu, 
w Głowience nie mieszkasz od dziec-
ka, co cię tutaj sprowadziło?
MAŁGORZATA TWARDZIK-WILK: 
Tak naprawdę jestem duklanką, a bar-
dziej szczegółowo – to cergowianką. 
Swoje dzieciństwo spędziłam u stóp 
góry Cergowej i ta Cergowa ciągle we 
mnie siedzi, ciągle mam do niej wielki 
sentyment. Życie się tak potoczyło, że 
w Głowience zbudowaliśmy z mężem 
dom i już 18 lat tu mieszkam. A górę 
cergowską ciągle mam jednak przy sobie, 
bo widzę ją z okien mojej głowieńskiej 
pracowni. I lubię na nią patrzeć.

Czy, jako mała dziewczynka, ma-
rzyłaś, że zostaniesz malarką?
Zawsze lubiłam malować, rysować. To 
było takie moje zajęcie, kiedy zostawa-
łam sama. I wtedy nigdy się nie nudzi-
łam, bo mogłam rysować.

Kiedy skończyłam szkołę podstawo-
wą, zastanawiałam się, czy iść do liceum 
plastycznego. Ale wtedy jeszcze nie mia-
łam takiej odwagi w sobie, pewności, ta-
kiego ciśnienia, że już wiem, co chcę robić 
w życiu, więc poszłam do Liceum Ogólno-
kształcącego w Dukli – co zresztą bardzo 
dobrze wspominam, mam masę przy-
jaźni z tego okresu. Kiedy skończyłam 
liceum, to już wiedziałam, że na pewno 
chcę malować, że to jest moja droga ży-
ciowa. Poszłam na studia artystyczne do 
Lublina. I w ten sposób moja profesjonal-
na kariera malarska się rozpoczęła.

Studia ukończyłaś na wydziale sztu-
ki UMCS w Lublinie, w pracowni 
nieżyjącego już prof. Mariana Stel-
masika. Czy osoba profesora miała 
wielki wpływ na twoją twórczość?
Osoba profesora zawsze ma znaczenie. 
Mój profesor, Marian Stelmasik, bar-
dzo by się chyba zdziwił, gdyby się do-
wiedział, że zostałam malarką. Bo nie 
zapowiadałam się na żadną malarkę, 
mnie na studiach malować się nie chcia-
ło. (śmiech). Przynosiłam do oceny cią-
gle te same prace, bo wszystko było cie-
kawsze od malowania – imprezowanie, 
życie akademickie. Studiowałam, jak to 

się mówi, „lewą tylną nogą”. Wszystko 
wokół było takie świeże, nowe, po pro-
stu chciało się żyć. Wtedy jeszcze nie 
myślałam poważnie o swoim życiu, ale 
tak się potoczyło, że po jakimś czasie 
malowanie zaczęło podobać mi się coraz 
bardziej i bardziej. A w tej chwili już so-
bie nie wyobrażam życia bez malowania.

Czy masz ulubione tematy, które 
szczególnie lubisz malować?
Nie narzucam sobie jakiejś dyscypliny, 
to są takie spontaniczne skojarzenia. 
Teraz np. mam „okres rybny”. Ten te-
mat zawsze mnie fascynował, ale nie 
umiałam go ugryźć w taki sposób, żeby 
te ryby nie były takie realistyczne. Zma-
gałam się z tematem długo i w końcu je-
stem zadowolona.

Rozstrzał tematów jest bardzo duży; 
maluję to, co mnie interesuje. Stąd nie-
chętnie robię obrazy na zamówienie. 
Dlatego że to mnie ogranicza, jeżeli czu-
ję jakąś presję, że są jakieś oczekiwania, 
wybija mnie to z rytmu.

Każdy obraz przechodzi moją we-
wnętrzną kontrolę jakości, więc jeśli ją 
przejdzie, to nawet jeśli zamawiającemu 
się nie spodoba – co się bardzo rzadko 
zdarza – to wiem, że ten obraz znajdzie 
sobie jakiś inny dom. Podstawowe kry-
terium dla mnie jest takie, żeby oso-
ba, do której obraz pójdzie, dobrze się 

z nim czuła, żeby on współgrał z ener-
gią domu. Lepiej jednak, żeby ludzie wi-
dzieli wcześniej obraz, żeby to nie było 
kupowanie kota w worku.

Czy poprawiasz swoje prace?
Malowanie nie zawsze jest czystą rado-
ścią, a to dlatego, że stawiam sobie ja-
kieś zadania, cele, a nie zawsze udaje mi 
się je osiągnąć. Jeżeli te cele, które sobie 
założyłam, nie są zrealizowane, to rodzi 
się frustracja i zaczyna się poprawianie.

A obrazy poprawiam bez końca… 
W którymś momencie sama je przed sobą 
chowam, bo poprawiam i poprawiam. 
I często psuję…, bo to nie jest tak, że to 
jest proces, który powoduje, że obrazy są 
coraz lepsze – absolutnie nie. Ale nie żału-
ję tego psucia, bo nie chodzi tylko o efekt 
końcowy, ale także o proces tworzenia, 
o naukę. To, że obraz poprawiam, wynika 
z jakiegoś dyskomfortu, frustracji, że nie 
jest doskonały, z tego, że coś mnie w nim 
uwiera, że coś mi się w nim nie podoba, 
gryzie – jak kamień w bucie, co czasami 
skutkuje tym, że obraz całkiem psuję 
i wszystko trzeba zaczynać od początku.

Dlatego m.in. chętnie stosuję techni-
kę olejną, bo przy moim dosyć poryw-
czym temperamencie, przy akrylach, 
które szybko schną, często obrazy psuję, 

„zamęczam”. A olej po prostu wymusza 
na mnie to, że muszę się zatrzymać, po-
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nieważ po zrobieniu pewnego etapu mu-
szę obraz zostawić, żeby wysechł, żeby 
dalej móc na nim pracować. Mam wtedy 
czas, żeby ochłonąć i dzięki temu nabie-
ram dystansu.

Czy masz jakiś swój ulubiony obraz?
Jest wiele obrazów, które sobie szczegól-
nie cenię i tych obrazów „nie puszczam” 
w świat; bądź puszczam, ale z żalem. Są 
to obrazy, które w jakiś szczególny spo-
sób zapadły w moim sercu. Ale nie jest 
to związane ani z formą, ani z tym, co 
one przedstawiają. Są to obrazy, które 
dają mi jakieś wewnętrzne poczucie 
satysfakcji, spokoju, samozadowolenia 
wypływającego z poczucia, że wykona-
łam dobrą robotę. Są to obrazy zawiera-
jące w sobie jakąś tajemnicę, takie, które 
za każdym razem, gdy je oglądamy, wy-
dają się nam nieco inne, ciekawsze, ta-
kie, które się nie nudzą.

Kiedy przychodzi mi do głowy jakiś 
nowy pomysł na obraz i ten obraz po-
wstaje, to taki pierwszy obraz z nowej 
serii nazywam obrazem-matką. Z niego 
rodzą się następne obrazy-dzieci zwią-
zane z tym tematem. Ale ten pierwszy 
zawsze jest najlepszy, tam jest najwięcej 
energii, siły, pasji, radości, prawdziwości 
i szczerości.

I nawet zwykli ludzie , którzy zarze-
kają się, że się nie znają na malarstwie, 
jednak go rozumieją. Jakoś tak intuicyj-
nie, na poziome energetycznym. I kiedy 
przychodzą do mojej pracowni, to wła-
śnie te obrazy wybierają, mówią, że te są 
najładniejsze, że do nich przemawiają. 
To jest fascynujące, bo w tym kontek-
ście język malarstwa jest uniwersalny. 
Rozumieją go wszyscy. To nie znaczy, że 
późniejsze obrazy w danym cyklu nie są 
dobre, ale w obrazach-matkach jest coś 
magicznego. Bez względu na temat. Jest 
w niech jakaś energia, którą ludzie czują.

Co cię inspiruje do malowania?
Wszystko ! I pejzaż, i twarze ludzkie, 
i kwiaty, ale nie chodzi tylko o to, co się 
widzi, tylko o wzruszenie, jakiego się 
doznaje w kontakcie z danym motywem. 
Malarstwo to są emocje, a nie odtwarza-
nie rzeczywistości.

Co jest dla malarza największą na-
grodą?
W kategoriach docenienia zewnętrznego 
zdarzyły mi się nagrody i medale za moje 
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malarstwo i za moją działalność kultu-
ralną, ale tak wewnętrznie – największą 
nagrodą jest samozadowolenie. Kiedy się 
stworzy jakiś fajny obraz i kiedy człowiek 
czuje wewnętrzny spokój, radość, że oto 
ukazało się, udało się, urodziło się to 
dziecko , ten obraz – to jest satysfakcja, 
duża nagroda. Ale ta satysfakcja, nieste-
ty, nie trwa długo. Za kilka dni człowiek 
z powrotem zabiera się do malowania 
i znowu zaczyna się tarmosić z materią, 
więc jest to niekończąca się historia bo-
jów, upadków i drobnych radości.

Czasem zdarza się, że spotykam 
przypadkowo osoby, które mają mój ob-
raz w domu. Pamiętam, jak jedna pani 
mi powiedziała: „Proszę pani, dzięku-
jemy za ten obraz, my jesteśmy szczę-
śliwi, że mamy ten obraz w domu. On 
nam daje tyle radości, że nie wyobraża-
my sobie, żeby go nie mieć”. Nie jestem 
próżna, ale takie słowa to jest dla mnie 
naprawdę olbrzymia nagroda.

Czy masz swoje ulubione kolory?
Liczba kolorów jest w naturze absolut-
nie nieograniczona. Kolory farb, które są 
w tubce, są punktem wyjścia do tego, żeby 
je wymieszać i uzyskać swój własny, stwo-
rzyć go. I w tym kontekście artysta jest 
właśnie Stwórcą. Zabrzmiało biblijnie bar-
dzo (śmiech). A kolory, które są własne, są 
wartościowe, bo jedyne w swoim rodzaju.

Każdy artysta ma pewne okresy ko-
lorystyczne. Ja już przeszłam przez zie-
lony, przez kolory ciepłe – brązy, beże, 
a w tej chwili jestem przy niebieskim. 
Mierzę się z nim w kontekście tematu 
wody i próbuję „wycisnąć” z niego jak 
najwięcej osobistej energii.

Od uzyskania dyplomu namalowa-
łaś na pewno setki obrazów. Coraz 
mniej w nich odtwarzania rzeczy-
wistości. Zmierzasz ku abstrakcji?
Abstrakcja jest koroną malarstwa. Arty-
sta malarz powinien przejść całą szko-
łę, jak dziecko, które uczy się chodzić: 
najpierw raczkuje, siada, chodzi , biega, 
potem jeździ na rowerze, potem może 
wsiąść do samochodu. A nieliczni już tyl-
ko robią licencję i latają samolotem. Tak 
samo malarz powinien przejść całą szko-
łę, po kolei: od odtwarzania rzeczywisto-
ści, poprzez jej przetwarzanie, ewentual-
nie do zagubienia rzeczywistości.

Kiedy odtwarzanie rzeczywistości 
wewnętrznie już artyście nie wystarcza, 

zdarza się tak, że przedmiot już się za-
ciera, znika i wtedy powstaje abstrakcja. 
I taka abstrakcja jest dobra, prawdziwa, 
jest cenna, bo wynika z całego procesu 
poszukiwań.

Ale, jest też wielu malarzy, którzy nie 
rozumieją tej drogi, nie rozumieją, że 
trzeba się nauczyć najpierw odtwarzać 
rzeczywistość, potem ją przetwarzać, 
a potem ją ewentualnie zgubić. I zaczy-
nają od abstrakcji. Ale tak naprawdę nie 
jest to żadna abstrakcja, tylko powiem 
dosadnie – zwykłe bohomazy, efekciar-
stwo. Nie ma w tych obrazach prawdy, 
nie ma poszukiwań.

Najwięksi, znani malarze abstrakcjo-
niści zawsze mieli za sobą całą tę drogi 
od odtwarzania rzeczywistości i, jak się 
to potocznie mówi, „umieli malować”.

Ja ciągle poszukuję. W zasadzie każ-
dy z tych etapów jest w mojej twórczo-
ści obecny, bo maluję jeszcze obrazy 
realistyczne , ale już rzadko. Najwięcej 
tworzę obrazów figuratywnych, prze-
twarzających rzeczywistość, gdzie 
przedmiot jest jeszcze czytelny, widocz-
ny, ale już nie jest wiernym odtworze-
niem rzeczywistości. Ale zmierzam ku 
abstrakcji, bo to jest naturalna droga 
każdego poszukującego artysty. I pod-
chodzę do niej z wielkim szacunkiem.

Czy obraz może leczyć, pomagać?
Tak, może. Jest przecież arteterapia, 
czyli leczenie poprzez uprawianie sztu-
ki. Arteterapia pomaga szczególnie oso-

bom z nerwicami, zaburzeniami osobo-
wości itp. I w tym kontekście oczywiście 
nie chodzi o to, aby powstało jakieś wiel-
kie dzieło, nie chodzi o wynik, lecz cho-
dzi o proces, radość tworzenia, relaks, 
uspokojenie nerwów.

Do takich dzieł nie przykładamy 
miary dotyczącej oceny profesjonalnego 
malarstwa, a więc bez względu na to, jak 
obraz wygląda, nigdy nie nazwałabym 
takiego obrazu „bohomazem”. To zu-
pełnie nie o to w tej twórczości chodzi. 
Nie wolno takiej sztuki w ogóle oceniać. 
Tam chodzi o to, żeby mieć z malowania 
radość, bez względu na to, co „wyjdzie”.

Ale można też pomagać poprzez 
sprzedawanie sztuki, np. w formie aukcji 
charytatywnych. Ostatnio była wspania-
ła aukcja zorganizowana przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym. 
Artyści z naszego regionu (ja także), ofia-
rowali swoje dzieła na sprzedaż, a dochód 
został przeznaczony na leczenie małego 
chłopca. Fantastyczna inicjatywa, która 
ma w zasadzie same zalety.

Rozmawiała Izabela Półchłopek

Zachęcamy do obejrzenia dwuodcinko-
wego materiału o Małgorzacie Twardzik- 
Wilk, zrealizowanego przez Gminne 
Centrum Kultury i Bibliotekę w Miejscu 
Piastowym w ramach cyklu „Kadry kul-
tury”. Filmy opublikowane zostały na 
stronie www.gminnecentrum.pl; moż-
na je także znaleźć na kanale youtube.
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Koncepcja kompleksu sportowego w Targowiskach

W Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe 
powstała koncepcja zagospodarowania 
działki, na której obecnie znajduje się 
boisko drużyny piłkarskiej Partyzant 
MAL-BUD1 Targowiska.

Obok istniejącego już boiska piłkar-
skiego, na którym rozgrywa mecze i tre-

nuje LUKS Partyzant MAL-BUD1 Tar-
gowiska, planuje się utworzenie boiska 
treningowego, a przy nim zaplecza szat-
niowo-socjalnego. Na działce wyzna-
czono także miejsce na pumtrack, obok 
którego ma stanąć ławka multimedialna 
i stojaki na rowery.

Zagospodarowany zostanie również 
skwer z pomnikiem św. Jana Pawła II. 
Obok ma powstać plac zabaw albo ska-
tepark. Wyznaczonych zostanie ponad 
100 miejsc parkingowych oraz miejsca 
postojowe dla autokarów.

UG

Turniej badmintona w Głowience
Kategoria do VI kl. – chłopcy
1. Maksymilian Zajdel (Głowienka)
2. Tomasz Wilisowski (Głowienka)
3. Kamil Nowak (Głowienka)

Kategoria VII – VIII kl. – dziewczęta
1. Julia Gorczyca (Głowienka)
2. Brygida Jakubczyk (Targowiska)
3. Nina Wilk (Głowienka)

Kategoria VII – VIII kl. – chłopcy
1. Wiktor Niepokój (Głowienka)
2. Michał Pełdjak (Głowienka)
3. Antoni Charzewski (Targowiska)

Kategoria seniorska
1. Tomasz Gorczyca (Głowienka)
2. Sebastian Jakubczyk (Targowiska)
3. Joanna Boczar (GOPS Miejsce Piastowe)

Kategoria gra podwójna – OPEN
1.  Brygida Jakubczyk/Sebastian Jakub-

czyk
2. Joanna Boczar/Hubert Nowak
3. Julia Gorczyca/Tomasz Gorczyca

Zawodnicy z miejsc I – III otrzyma-
li nagrody –  statuetki i dyplomy, które 
wręczali: przewodniczący Rady Gminy 
w Miejscu Piastowym Wiesław Habrat, 
zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Głowience Tomasz Gorczyca oraz in-
struktor ds. sportu Gminnego Centrum 
Kultury i Biblioteki w Miejscu Piasto-
wym Leszek Zajdel. Wszyscy uczestnicy 
turnieju otrzymali słodycze.

Leszek Zajdel

18 grudnia 2021 r. w hali sportowej 
przy Szkole Podstawowej im. Benedykta 
Wierdaka w Głowience został rozegrany 
świąteczny turniej badmintona, którego 
organizatorami byli: wójt Gminy Miej-
sce Piastowe, Gminne Centrum Kultury 
i Biblioteka w Miejscu Piastowym oraz 
Szkoła Podstawowa w Głowience. 

Oficjalnie zawody otworzył prze-
wodniczący Rady Gminy w Miejscu Pia-
stowym Wiesław Habrat. W turnieju 
uczestniczyło 30 zawodników rywali-
zujących w sześciu kategoriach.

ZWYCIĘZCY TURNIEJU 
Kategoria do VI kl. – dziewczęta
1. Julia Niepokój (Głowienka)
2. Anna Świątek (Głowienka)
3. Martyna Grocholska (Głowienka)
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Odeszli od nas

Partyzanta wspiera Orlen
PKN ORLEN pozostaje sponso-
rem szkoleń piłkarskich dzieci 
i młodzieży w LUKS Partyzant 
MAL-BUD1 Targowiska!

Zarząd Klubu LUKS Partyzant MAL
-BUD1 Targowiska ma przyjemność po-
informować, że umowa dotycząca spon-
sorowania przez PKN ORLEN szkoleń 
piłkarskich dzieci i młodzieży w Klubie 
została przedłużona o kolejne dwa lata.

Po raz kolejny przekonujemy się, że 
PKN ORLEN wspiera w Polsce nie tylko 
sport profesjonalny, ale także amatorski. 
Koncern angażuje się w propagowanie 
sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez 
wspieranie szkoleń i wydarzeń sporto-

wych adresowanych do najmłodszych 
i tak też właśnie jest w naszej drużynie.

To efekt prac, jakie w ostatnich ty-
godniach wykonał Zarząd Klubu. Tym 
samym przez kolejne 24 miesiące dru-
żyny dziecięce i młodzieżowe naszego 
Klubu występować będą z logo ORLENU 
w centralnym miejscu na koszulkach 
meczowych.

Zarząd Klubu serdecznie dziękuje 
sponsorowi za współpracę.

Szachy jak zawsze w modzie
12 lutego br. w Domu Ludowym w Rogach rozegrany został XVI 
Turniej Szachowy o Mistrzostwo Rogów. Wzięło w nim udział 87 
zawodników.
Organizatorami turnieju byli: wójt Gmi-
ny Miejsce Piastowe, Gminne Centrum 
Kultury i Biblioteka w Miejscu Piasto-
wym oraz Klub Szachowy „Czarny Koń” 
Rogi. Oficjalnie zawody otworzyła wójt 
Dorota Chilik. Turniej rozgrywany był 
w systemie szwajcarskim, na dystan-
sie 9 rund, w tempie gry 12+2’ w grupie 
Open i P’15 w grupie B – 2012 i młodsi.

Wyniki rozgrywek w poszczegól-
nych kategoriach:

Rocznik 2012 i młodsi
1. Mateusz Penar
2. Mateusz Puzio
3. Filip Durał
Najlepszą zawodniczką została Patrycja 
Oberc

Rocznik 2009–2011
1. Marcin Schiller
2. Dawid Futyma
3. Dominik Puzio
Najlepszą zawodniczką została Marty-
na Mansz

Rocznik 2005–2008
1. Ignacy Rość
2. Julia Bartoszek
3. Kacper Rygiel
Najlepszą zawodniczką została Klaudia 
Futyma

Open:
1. Mateusz Jaszczuk
2. Andrzej Żegota
3. Dominik Gazda
Najlepszą zawodniczką została Julia 
Wolak

Nagrody w postaci medali, pucharów 
i dyplomów wręczali: wójt Dorota Chilik, 
prezes Klubu Szachowego „Czarny Koń” 
Rogi i główny sędzia turnieju Sławomir 
Kucza. Wszystkie dzieci za udział w tur-
nieju otrzymały słodycze. Organizato-
rzy składają serdeczne podziękowanie 
Jerzemu Guni za sędziowanie gier dzie-
cięcych oraz wszystkim, którzy przyczy-
nili się do zorganizowania turnieju.

Tekst: Leszek Zajdel

Rok 2021
08.12 – Kazimierz Jurczyk (79 lat) z Łężan
11.12 – Władysława Świątek (92 lata) z Głowienki
16.12 – Helena Mikosz (84 lata) z Rogów
17.12 – Piotr Jaracz (58 lat) z Głowienki
17.12 – Barbara Pelczar (55 lat) z Targowisk
19.12 – Jan Michalczyk (72 lata) z Rogów
19.12 – Dariusz Gołąb (59 lat) z Wrocanki
19.12 – Robert Pikul (58 lat) z Wrocanki
20.12 –  Grzegorz Karaś (52 lata)  

z Miejsca Piastowego
20.12 – Aniela Matuszek (86 lat) z Targowisk
20.12 – Stanisława Pikul (85 lat) z Wrocanki
22.12 – Julianna Nizio (93 lata) z Niżnej Łąki
22.12 – Stanisława Śmigla (92 lata) z Zalesia
23.12 – Zofia Fara (67 lat) z Wrocanki
23.12 – Kazimiera Sieniawska (83 lata) z Widacza
25.12 –  Katarzyna Płatek (96 lat)  

z Miejsca Piastowego
31.12 – Janina Bieleń (95 lat) z Łężan

Rok 2022
02.01 – Józefa Pulnar (85 lat) z Rogów
05.01 – Maria Jurczak (74 lata) z Łężan
06.01 – Marianna Sieniawska (95 lat) z Zalesia
06.01 –  Władysław Wiśniewski (71 lat)  

z Miejsca Piastowego
08.01 – Anna Słyś (85lat) z Rogów
10.01 – Czesław Supel (75 lat) z Łężan
11.01 – Ewa Trybus (67 lat) z Miejsca Piastowego
11.01 – Jan Gruszka (64 lata) z Niżnej Łąki
12.01 – Jan Guzik (69 lat) z Zalesia
13.01 –  Stanisław Brejda (70 lat)  

z Miejsca Piastowego
13.01 – Edmund Sęp (94 lata) z Niżnej Łąki
16.01 – Stanisław Jurczak (75 lat) z Targowisk
16.01 – Stanisław Nycz (67 lat) z Głowienki
17.01 – Zofia Leś (92 lata) z Głowienki
17.01 – Antonia Majerska (88 lat) z Głowienki
21.01 – Maria Czekaj (82 lata) z Wrocanki
21.01 – Tadeusz Sieniawski (90 lat) z Łężan
25.01 – Andrzej Baran (75 lat) z Łężan   
25.01  – Zofia Bogaczyk (81 lat) z Łężan
25.01 – Genowefa Michalczyk (100 lat) z Wrocanki
29.01 – Władysław Leń (85 lat) z Rogów
01.02 –  Jerzy Sopczyk (59 lat)  

z Miejsca Piastowego
04.02 – Grzegorz Urbanek (60 lat) z Głowienki
03.02  – Ludwika Kubit (95 lat) z Głowienki
06.02 – Kazimierz Kostrząb  (69 lat) z Wrocanki
08.02  – Bronisław Kozioł (88 lat) z Targowisk
09.02 – Jan Konopski (89 lat) z Targowisk
12.02 – Maria Kilar (76 lat) z Miejsca Piastowego
12.02 – Edward Studziński (77 lat) z Targowisk
13.02 – Grażyna Gazda (65 lat) z Targowisk
14.02 – Andrzej Wójtowicz (67 lat) z Głowienki
16.02 – Józef Siemiński (94 lata) z Targowisk
17.02 –  Władysław Wdowiarz (79 lat)  

z Miejsca Piastowego
19.02 – Krystyna Niepokój (81 lat) z Głowienki
21.02 – Jacek Hejnar (45 lat) z Łężan
21.02 – Jan Dróbek (75 lat) z Wrocanki
22.02 – Wojciech Ekiert (57 lat) z Rogów
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Stypendia wójta dla sportowców
20 tysięcy złotych przeznaczono w tegorocznym budżecie Gminy Miejsce Piastowe na stypendia dla 
wyróżniających się sportowców. 

23 lutego w sali narad Urzędu Gminy 
Miejsce Piastowe wręczone zostały sty-
pendia utalentowanym sportowcom 
z terenu gminy na rok 2022.

Uchwałę w sprawie ich przyznania 
Rada Gminy Miejsce Piastowe przyjęła 
w grudniu 2019 r.

W tym roku stypendiami wójta Gmi-
ny Miejsce Piastowe uhonorowano sie-
dem osób, a z budżetu gminy łącznie 
przeznaczono na nie 20 tys. zł.

W gronie stypendystów znaleźli się:
Weronika Bykowska z Miejsca Piasto-
wego, strzelectwo sportowe – 4 000 zł 
(podczas Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski w Bydgoszczy zwyciężyła w ka-
rabinie dowolnym 3 x 40 strzałów oraz 
w karabinie dowolnym 60 strzałów 
leżąc, a podczas Akademickich Mi-
strzostw Polski w Bydgoszczy dwu-
krotnie zajęła III miejsce w karabinie 
dowolnym 60 strzałów leżąc i karabinie 
pneumatycznym 60 strzałów),

Emanuel Gibała z Łężan, piłka nożna 
– 3 600 zł (obecnie zawodnik Rakowa 
Częstochowa, otrzymał powołanie na 
zgrupowanie Reprezentacji Polski U-15 
w Pruszkowie, gdzie w rozegranych 
trzech meczach kontrolnych strzelił 
3 bramki i zanotował 4 asysty),

Adrian Kowalczyk z Targowisk, gool-
ball – piłka toczona: dyscyplina para-
olimpijska dla osób słabowidzących 
lub niewidomych – 2 000 zł (w 2021 
r. zajął II miejsce w Mistrzostwach 
Polski Juniorów, Młodzików i Kobiet 
w Wiśle oraz IV miejsce w Pucharze 
Polski w Blind Football we Wrocła-
wiu i Polskiej Lidze Seniorów Goolball 
w Krakowie),

Julia Majerska z Głowienki, siat-
kówka – 2 400 zł (zawodniczka mło-
dzieżowych drużyn Karpaty Krosno, 
z drużyną wywalczyła III miejsce 
w ćwierćfinałach Mistrzostw Polski 
w Łasku, zdobyła też wicemistrzostwo 
Podkarpackiej Ligi Młodziczek, powo-
łana została przez Polski Związek Pił-
ki Siatkowej na zgrupowanie do kadry 
Polski U-14/15),

Radosław Niepokój z Wrocanki, nor-
dic walking – 2 400 zł (w 2021 r. mię-
dzy innymi zajął I miejsce w kategorii 
OPEN podczas Górskich Otwartych 
Mistrzostw Polski w nordic walking 
w Polanicy Zdroju na dystansie 10 km, 
I miejsce w Sztafetowych Mistrzo-
stwach Polski w Lublińcu, zwyciężył 
w Otwartych Mistrzostwach Par nordic 
walking w Białym Borze),

Kinga Penar z Widacza, siatkówka 
– 2 400 zł (zawodniczka młodzieżo-
wych drużyn Karpaty Krosno, z zespo-
łem zdobyła wicemistrzostwo Podkar-
packiej Ligi Młodziczek oraz III miejsce 
w ćwierćfinałach Mistrzostw Polski 
w Łasku, powołana została przez Polski 
Związek Piłki Siatkowej na zgrupowa-
nie do kadry Polski U-14/15),

Tomasz Wojtowicz z Widacza, nordic 
walking – 3 200 zł (w 2021 r. między 
innymi zwyciężył w Mistrzostwach 
Europy w nordic walking w Kolbuszo-
wej w kategorii OPEN, w Górskich Mi-
strzostwach Polski w nordic walking 
w Piwnicznej Zdroju w kategorii OPEN, 
w Otwartych Mistrzostwach Polski Par 
w Białym Borze w kategorii OPEN).

Symboliczne czeki oraz upominki 
wręczyła wójt gminy Miejsce Piastowe 
Dorota Chilik wraz z zastępcą Magda-
leną Hec-Mrozek.

– Dziękuję wam za 2021 rok. Wszyscy 
wiemy, jak bardzo był on trudny. Jednak da-
waliście sobie świetnie radę, o czym świad-
czą osiągnięte wyniki. Jesteście dowodem na 
to, że jak się chce, to można odnosić sukcesy. 
Dziękuję też za promocję gminy Miejsce Pia-
stowe i życzę sukcesów również w tym roku 

– powiedziała wójt Dorota Chilik.

Andrzej Józefczyk/TerazKrosno.pl




