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Galeria jednego zdjęcia

Święta na starej pocztówce
Przedwojenna kartka pocztowa, autor obrazka Wacław Boratyński (1908–1939), źródło: polona.pl. Więcej starych pocztówek 
związanych z okresem bożonarodzeniowym i noworocznym można zobaczyć na wystawie okolicznościowej w bibliotece w Miej-
scu Piastowym
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Piękny prezent mikołajowy  
dla Głowienki
Spełniło się marzenie społeczności szkolnej w Głowience. 6 grudnia oddano do użytku kom-
pleks boisk sportowych. Inwestycja kosztowała ponad 2 mln zł.

Dzień 6 grudnia 2022 roku zapisze się 
w historii Szkoły Podstawowej im. Be-
nedykta Wierdaka w Głowience jako 
jeden z ważniejszych. Uczniowie otrzy-
mali wyjątkowy prezent, nowocześnie 
urządzony i wyposażony kompleks bo-
isk: piłkarskie o wymiarach: 58×30 m, 
o nawierzchni ze sztucznej trawy; wie-
lofunkcyjne do koszykówki i piłki siat-
kowej, tenisa, badmintona o nawierzch-
ni poliuretanowej. Do dyspozycji mają 
też rozbieg, zeskok do skoku w dal o na-
wierzchni poliuretanowej. Obiekt jest 
ogrodzony i oświetlony. Na parkingu 
powstała wiata na rowery. Są też trzy 
zbiorniki podziemne na wody opadowe.

– Dzisiaj spełniamy marzenia dzieci 
i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Gło-
wience. Myśl o takiej inwestycji pojawiała 
się przez ostatnich 20 lat. Bardzo brakowa-
ło boiska przy szkole, gdzie można byłoby 
zagrać w gry zespołowe. Jednak dopiero 
teraz udało się to zrealizować, choć droga 
do finału nie była na pewno łatwa, trzeba 
było pokonać wiele trudności. Chciałam też 
dodać, że w Głowience budowany jest, rów-
nież długo oczekiwany, stadion piłkarski 
dla miejscowego klubu. Na obydwa zadania 
otrzymaliśmy duże wsparcie ministerialne – 
powiedziała wójt Dorota Chilik.

Iwona Topolska, dyrektor SP w Gło-
wience poinformowała, że do placówki 
uczęszcza ponad 150 uczniów. Ponadto 
w przedszkolu opieką objętych jest po-
nad 100 maluchów. Przy szkole funkcjo-
nuje też żłobek.

– Myślę, że dzięki tym boiskom, pięk-
nym dopełnieniem hali sportowej, nasze 
dzieci i młodzież będą rozwijać swoje pasje 
i osiągać sukcesy. Przykładem, że z takiego 
małego środowiska jak nasze można wypły-
nąć na szerokie wody, jest choćby nasz były 
uczeń Kacper Bieszczad, obecnie bramkarz 
Zagłębia Lubin, który został powołany do 
reprezentacji Polski w swojej kategorii wie-
kowej – podkreśliła dyrektor Iwona To-
polska.

Tomasz Gorczyca, wicedyrektor 
szkoły w Głowience, a zarazem na-
uczyciel wychowania fizycznego przy-
pomniał, że szkoła posiada dużą halę 
sportową, ale brakowało miejsca do 
prowadzenia zajęć sportowych z praw-
dziwego zdarzenia na zewnątrz.

– Nowy obiekt uzupełnia naszą do-
tychczasową bazę i na pewno uatrakcyj-
ni zajęcia z wychowania fizycznego. Nasi 
uczniowie czekają z niecierpliwością, aż 
będą mogli korzystać z tych pięknych boisk 

– dodał Tomasz Gorczyca.
Całkowity koszt budowy boisk przy 

szkole wyniósł nieco ponad 2 mln zł. Po-
łowę tej kwoty gmina Miejsce Piastowe 
pozyskała z Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki w ramach rządowego programu 

„Sportowa Polska – edycja 2021”.
Wykonawcą inwestycji była firma 

„Bud-Mat” z Krynicy. Prace trwały od 
marca br. i zakończyły się w listopadzie.

Uczestniczący w otwarciu boisk 
sportowych w Głowience poseł Piotr 
Uruski podkreślił, że jako członek sej-
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mowej Komisji Sportu cieszy się z od-
dania każdej tego typu inwestycji na 
Podkarpaciu.

– W Głowience powstał piękny obiekt, 
który będzie służył dzieciom i młodzieży. 
Mam nadzieję, że jeszcze więcej młodych 
ludzi będzie chciało aktywnie spędzać czas 
na świeżym powietrzu. Zabiegamy, żeby 
z Ministerstwa Sportu można było uzyskać 
wsparcie dla takich zadań. Tutaj wspólnymi 
siłami, wraz z samorządem gminy Miejsce 
Piastowe, udało się otrzymać dofinansowa-
nie – zaznaczył poseł Piotr Uruski.

W oficjalnym otwarciu boisk w Gło-
wience wzięli też udział między innymi: 
podkarpacki wicekurator oświaty Sta-
nisław Fundakowski, przewodniczący 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
Jerzy Borcz z radną Joanną Bril, prezes 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszo-
wie Adam Skiba, wicestarosta krośnień-
ski Andrzej Guzik, przewodniczący 
Rady Gminy Miejsce Piastowe Wiesław 
Habrat wraz z radnymi, sołtys Gło-
wienki Teresa Sirko. Tradycyjną wstęgę 
przecinali również wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Janusz Lenik, Anna Buczek
-Bajgrowicz, reprezentująca Radę Rodzi-
ców oraz przewodnicząca Samorządu 
Szkolnego Karolina Bukowczyk.

Nowy obiekt poświęcił proboszcz 
parafii w Głowience o. Krzysztof Kozioł 
w towarzystwie katechety o. Tadeusza 

Głuśca, a pierwszy strzał na bramkę 
strzeżoną przez Maksa Bieszczada od-
dał wicekurator Stanisław Fundakowski.

W części artystycznej zaprezento-
wał się zespół ludowy Pogórzanie oraz 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. 
Benedykta Wierdaka w Głowience.

Andrzej Józefczyk,  
fot. Tomasz Czech 

www.terazkrosno.pl

Dofinansowano ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej, których 
dysponentem jest Minister Sportu 
i Turystyki.
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Święto Niepodległości 
11 listopada, w 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, w gminie Miejsce Piasto-
we odbyła się trzecia edycja Marszu Niepodległościowego „Połączeni flagą”. W Miejscu Piasto-
wym, w hołdzie dla Ojczyzny, mieszkańcy nieśli 200-metrową biało-czerwoną flagę. 

Gminne obchody Narodowego Święta 
Niepodległości rozpoczęły się przy Urzę-
dzie Gminy, gdzie każdy z uczestników 
obchodów został obdarowany kotylio-
nem (dziękujemy za ich wykonanie se-
niorom z klubów seniora w Rogach, Gło-
wience, Łężanach i z „Senior-Wigor” we 
Wrocance). Marsz, jak co roku, prowa-
dziła Orkiestra Dęta Gminy Miejsce Pia-
stowe; kolejno szły poczty sztandarowe: 
gminy Miejsce Piastowe, ochotniczych 
straży pożarnych i szkół. Flagę nieśli 
harcerze z 18 DH Stefana Czarnieckiego 
w Łężanach, władze samorządowe gmi-
ny, radni, sołtysi, pracownicy Urzędu 
Gminy, dyrektorzy szkół i innych jedno-
stek organizacyjnych gminy, nauczyciele, 
uczniowie, strażacy, sportowcy, seniorzy 
i inni mieszkańcy gminy. 

Marsz wyruszył spod Urzędu Gminy 
do Sanktuarium św. Michała Archanio-
ła i bł. Bronisława Markiewicza, gdzie 
przybyłych powitał rektor Sanktuarium 
ks. Jan Seremak, a wójt gminy odmówi-
ła modlitwę do Anioła Stróża Polski. 

Kolejno kilkanaście delegacji złoży-
ło wiązanki kwiatów i znicze. Przy po-
mniku zapalono biało-czerwone flary, 
a orkiestra zagrała kilka pieśni patrio-
tycznych. Mszę św. w Sanktuarium, w in-
tencji Ojczyzny, odprawił i homilie wy-
głosił przełożony Domu Macierzystego 
ks. Tadeusz Musz, a w koncelebrze wzię-
ło udział dziesięciu kapłanów, m.in. ks. 
dziekan Tadeusz Dudzik, ks. proboszcz 
Andrzej Mroczkowski, ks. Jan Seremak 
i ks. Leszek Przybylski. Oprawę muzycz-
ną podczas nabożeństwa zapewniła Or-
kiestra Dęta Gminy Miejsce Piastowe. 

Na koniec obchodów w sali Centrum 
Pracy z Młodzieżą uczestnicy mieli oka-
zję zobaczyć autorski spektakl pt. „Igna-
cy Łukasiewicz, I WSZYSTKO JASNE!” 
w wykonaniu grupy GAFA, działającej 
przy Gminnym Centrum Kultury i Bi-
bliotece w Miejscu Piastowym. Aktorzy, 
wśród których znajdują się mieszkańcy 
gminy Miejsce Piastowe, po przedsta-
wieniu otrzymali owacje na stojąco.

Spektakl, opowiadający o urodzonym 
200 lat temu Ignacym Łukasiewiczu, jest 
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nieprzypadkowy, bowiem ze względu na 
– jak czytamy w uzasadnieniu – wielkie 
i niezwykłe zasługi Ignacego Łukasiewicza 
dla przemysłu i gospodarki Polski, a także 
jego zaangażowanie w walkę o niepodle-
głość Ojczyzny oraz dbałość o pracowników 
rok 2022 ogłoszony został przez Sejm RP 
Rokiem Ignacego Łukasiewicza. 

– W półgodzinnym spektaklu trudno jest 
przedstawić cały imponujący dorobek tego 
wielkiego człowieka o sercu większym niż 
Księżyc. Wybraliśmy kilka epizodów z życia 
Łukasiewicza, by przybliżyć jego postać i być 
może zainteresować jego życiorysem i nowa-
torskimi pomysłami, które nie ograniczały się 
jedynie do nafty – opowiada Sebastian Ja-
kubczyk, instruktor grupy „GAFA” i gra-
jący w spektaklu Ignacego Łukasiewicza. 

Spektakl „Ignacy Łukasiewicz, 
I WSZYSTKO JASNE!” został dofinan-
sowany ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzą-
cych z Funduszu Promocji Kultury.

GCKiB, fot. IP 

7p i a s t u n  n r  5 / 1 0 3

U G  i N F O r M U J e



MAGDALENA FRYDRYCH: Cztery 
lata temu została pani wybrana na 
wójta gminy. Jak ocenia pani ten 
czas?
DOROTA CHILIK: Po czterech latach 
mogę powiedzieć, że kocham to, co ro-
bię. Działanie na rzecz mojej Małej Oj-
czyzny i ich mieszkańców to jest moje 
powołanie. Głównym sukcesem jest 
to, że udało mi się stworzyć zespół nie-
zwykle kompetentnych ludzi, z którymi 
bardzo dobrze układa się współpraca 
i dzięki temu udaje się zrealizować dużo 
zadań inwestycyjnych, a także zadań 
z różnych dziedzin życia społecznego.

Dobrze również układa się współ-
praca z Radą Gminy. Czuję ogromne 
wsparcie przewodniczącego Rady, soł-
tysów, prezesów ochotniczych straży 
pożarnych, przewodniczących kół go-
spodyń wiejskich, klubów sportowych 
i innych organizacji społecznych. Dzię-
ki współdziałaniu tylu osób udało się 
zrealizować wiele przedsięwzięć dla 
poszczególnych miejscowości, zarówno 
inwestycyjnych, jak i społecznych.

Rok 2022 był wyjątkowo korzystny 
dla samorządu i dla mieszkańców.

Minęły cztery lata kadencji, kończy 
się także rok 2022, co skłania do 
podsumowań. Które przedsięwzię-
cia inwestycyjne, pani zdaniem, 
najbardziej poprawiają komfort 
życia mieszkańców?
Nie da się jednoznacznie wskazać naj-
ważniejszej inwestycji. Dla jednego 
mieszkańca ważna będzie droga, dla 
innego kanalizacja, a dla jeszcze inne-
go oświetlenie. Ale wszystkie te zbio-
rowe potrzeby staraliśmy się zaspaka-
jać w miarę możliwości budżetowych 
i w miarę pozyskiwanych środków, 
a w tym roku zdobyliśmy ponad 20 mln 
zł. Tak więc i inwestycji jest dużo.

W bieżącym roku to m.in.: remont 
i rozbudowa infrastruktury drogowej 
we Wrocance, Łężanach, Widaczu, bu-
dowa boisk sportowych przy Szkole Pod-
stawowej w Głowience oraz kompleksu 
stadionów dla klubów sportowych, roz-

budowa sieci wodno-kanalizacyjnej 
w Rogach, Targowiskach, Łężanach, 
Miejscu Piastowym, Głowience, Wro-
cance i Niżnej Łące (ponad 12 212 m 
w roku 2022 r.), rozbudowa oświetlenia 
ulicznego w Zalesiu, Głowience, Wro-
cance, Targowiskach, Miejscu Piasto-
wym, Widaczu, Rogach i Łężanach (102 
lampy w roku 2022 r.). Dbamy o bez-
pieczeństwo naszych mieszkańców po-
przez ciągłe doposażanie jednostek OSP 
w niezbędny sprzęt. Pozyskujemy pro-
mesy na nowe samochody ratowniczo-
gaśnicze (2 samochody dla OSP Rogi, 
nowy wóz dla OSP Wrocanka), remon-
tujemy i wyposażamy remizy. Najwięk-
szym przedsięwzięciem był remont re-
mizy OSP we Wrocance. W 2022 roku do 
jednostek OSP trafił nowy sprzęt oraz 
zestaw kamer termowizyjnych. 

Bezpieczeństwo mieszkańców może 
być zapewnione profesjonalizmem, no-
woczesnym sprzętem oraz nowymi 
możliwościami ochotniczych straży 
pożarnych.

Czy udało się pani zrealizować 
wszystkie plany założone w momen-
cie, kiedy obejmowała pani urząd 
wójta Gminy Miejsce Piastowe?
Dziesięć 5.tek – Dobry Program Gminy 
Miejsce Piastowe to przemyślany, re-
alny program wyborczy, trafiający do 
wszystkich mieszkańców naszej gminy. 
Opracowałam go wraz z kandydatami 
na radnych do Rady Gminy Miejsce 
Piastowe na podstawie własnych ob-
serwacji, w oparciu o ich cenne wska-
zówki oraz moją własną diagnozę sytu-
acji gminy i jej otoczenia. Jest to mój 
autorski program, to są marzenia moje 
i mieszkańców. Skoncentrowałam się 
w nim przede wszystkim na sprawach 
strategicznych i najistotniejszych dla 
naszej całej społeczności. Kolejnych 
dziewięć 5.tek przygotowaliśmy dla 
każdej miejscowości z osobna. O tym, 
co się w nich dzieje, miałam okazję 
przekonać się podczas wycieczki rowe-
rowej. Ponad 60 km przejechanych pod 
wiatr i z wiatrem, jak to w życiu bywa... 

ale jestem szczęśliwa, bo widzę, że moż-
na naprawdę zrobić wiele.

W moim programie skupiłam się na 
promocji gminy, rozwoju gospodarczym 
i rozwiązaniu problemu bezrobocia, wy-
ludniania i marginalizacji naszych te-
renów poprzez przygotowanie terenów 
pod inwestycje, stosowaniu ulg i zachęt 
podatkowych, aktywnym wspieraniu 
funkcjonowania istniejących małych 
i średnich przedsiębiorców, uprzywile-
jowanym traktowaniu lokalnych przed-
siębiorców, wspomaganiu aktywności 
i samozatrudnienia mieszkańców itd., 
a tym samym tworzeniu miejsc pracy 
dla ludzi.

Jak zmieniła się gmina przez ostat-
nie cztery lata?
Nie chciałabym zostać odebrana jako 
chwaląca się swoją pracą i swojego ze-
społu, ale z rozmów z ludźmi, z rozmów 
z petentami w urzędzie wiem, że miesz-
kańcy dobrze odbierają inwestycje, które 
realizujemy. Widzą, jak na korzyść zmie-
niają się miejscowości naszej gminy, jak 
ważnym jest, że do kolejnych domów 
doprowadzana jest sieć wodociągowa 
i kanalizacyjna. Jak istotne jest to, że 
kolejne ulice w miejscowościach są roz-
świetlane nowymi lampami.

Cieszę się, że mieszkańcy coraz chęt-
niej biorą udział w organizowanych uro-
czystościach i cyklicznych imprezach oraz 
różnych wydarzeniach kulturalnych i spo-

Z wiatrem i pod wiatr
Rozmowa z wójt Gminy Miejsce Piastowe Dorotą Chilik o realizacji zamierzeń i planów oraz o tym, jak 
zmieniła się gmina po upływie czterech lat kadencji.
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łecznych w naszej gminie. Obserwuję, jak 
ważnymi ośrodkami w poszczególnych 
miejscowościach stają się szkoły organizu-
jące kiermasze i różnego rodzaju imprezy 
skierowane do ogółu mieszkańców. 

Cieszy mnie bardzo, że integruje nas 
wspólne niesienie flagi, jak i wydarzenia 
kulturalno-rozrywkowe, których jest 
bardzo dużo.

W promocji gminy, wizerunku, po-
stawiłam poprzeczkę bardzo wysoko. 
Liczne akcje, filmy, reportaże o charak-
terze ogólnopolskim czy nawet między-
narodowym pokazują naszą gminę sze-
rokiemu gronu odbiorców i cieszę się, że 
nasza gmina Miejsce Piastowe jest „roz-
poznawana” i chwalona.

Moim zdaniem, jeżeli „rozkochamy” 
naszych mieszkańców w naszej gminie 
to będą z nami działać, współpracować 
i utożsamiać się z tą naszą Małą Ojczyzną.

W swoim założeniu przy kandydo-
waniu na stanowisko wójta pod-
kreślała pani, jak ważne jest pozy-
skiwanie środków zewnętrznych. 
Gmina jest liderem w pozyskiwaniu 
środków zewnętrznych wśród lokal-
nych samorządów. Jakie są to kwo-
ty? Jakie największe inwestycje zo-
stały sfinansowane z tych dotacji?
Jest oczywiste, że bez pozyskania środ-
ków zewnętrznych realizacja planu, in-
westycji jest utrudniona. Dlatego moim 
priorytetem jest pozyskiwanie środków 
zewnętrznych, zarówno z budżetu pań-
stwa, Unii Europejskiej poprzez ogła-
szane programy regionalne i krajowe 

– a w tym mam doświadczenie – jak i re-
alizacja zadań inwestycyjnych w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego. 
Dołożyłam wszelkich starań, by zostało 
złożonych jak najwięcej wniosków i aby 
wykorzystano wszelkie możliwe źródła 
finansowania zewnętrznego.

Pozyskujemy liczne dofinansowa-
nia i dotacje. W 2021 r. budżet Gmi-
ny Miejsce Piastowe wynosił ponad 
79 150 000 zł, a dodatkowa kwota otrzy-
manych dofinansowań, zasilająca budżet 
gminy, to ponad 32 mln. Obecnie budżet 
Gminy wynosi ponad 78 000 000 zł, 
a dodatkowe środki pozyskane w 2022 
roku to około 20 000 000 zł. Jest to 
ogromna kwota, która niesie za sobą 
wiele dobrego działania.

W tym roku Gmina Miejsce Piastowe 
jest na 28 miejscu w województwie pod-

karpackim w Rankingu Serwisu Samo-
rządowego PAP „Gmina dobra do życia” 
i na tym nie pozostajemy.

Hasłem przewodnim pani kampa-
nii wyborczej było „Z szacunkiem 
do każdego”. W trakcie pani pra-
cy otrzymaliśmy tytuł Przyjazny 
Urząd. Czy uważa pani, że jest to 
realizacja tego hasła wyborczego?
W moim pojęciu praca wójta to misja 
i służba dla mieszkańców, a szacunek 
należy się każdemu mieszkańcowi, od 
najmłodszego do najstarszego.

Nasz szacunek wyraża się w tym, że 
pamiętamy o najmłodszych, tworząc 
nowe żłobki. Dbamy o dzieci i młodzież 
z gminy poprzez wspieranie talentów 
stypendiami i promocją najbardziej uta-
lentowanych.

Naszej uwadze nie umykają także 
najstarsi mieszkańcy. Z myślą o nich 
tworzymy kluby seniora i korzystamy 
z ich wiedzy, umiejętności, kreatywno-
ści dla dobra innych mieszkańców. 

Staramy się być przyjaznym urzędem 
i cieszy mnie, że zostało to dostrzeżone. 

Gmina stara się otoczyć swoją tro-
ską wszystkich mieszkańców. I dla-
tego też otrzymaliśmy też tytuł Sa-
morząd Pro Familia.
Tak. Tytuł ten otrzymało jedynie pięć 
samorządów z całej Polski. W konkur-
sie Samorząd PRO FAMILIA 2021 doce-
niono nasze prorodzinne działania. Do 
udziału zgłosiło się 236 gmin, które za-
prezentowały swoje osiągnięcia, a także 
podzieliły się planami na przyszłość. 

Dostosowujemy każdą miejsco-
wość tak, aby rodzinom żyło się lepiej. 
Budujemy place zabaw, otwieramy 
żłobki (3 żłóbki na terenie gminy), or-
ganizujemy spotkania dla seniorów, 
powstały 4 kluby seniora, budujemy ni-
skoczynszowe mieszkania. Nasi miesz-
kańcy mają możliwość zadecydować 
o zadaniach realizowanych z funduszu 
sołeckiego czy budżetu obywatelskiego, 
w 2022 roku odbyła się I edycja loterii 
PIT. Jesteśmy samorządem, który wy-
chodzi naprzeciw potrzebom mieszkań-
ców, otwartym na rozmowę, propozycje 
i ciągłe działanie. 

Aby polityka rodzinna była skutecz-
na, ważna jest współpraca rządu z gmi-
nami i organizacjami pozarządowymi. 
A my, jako samorząd, zdajemy sobie 
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sprawę z tego, jak ważna jest rodzina 
i tworzymy dla niej optymalne warun-
ki do życia. Jako wójt w swoich działa-
niach rozróżniam politykę prorodzinną 
od tej socjalnej. To kluczowe, byśmy 
wspólnie działali na rzecz poprawy do-
brostanu wszystkich rodzin, a nie tylko 
dawali oparcie tym w kryzysie.

Bardzo dużą wagę przywiązuje pani 
do uroczystości patriotycznych 
oraz wydarzeń dla całych rodzin.
W sposób szczególny pielęgnujemy war-
tości patriotyczne, organizując co roku 
marsz „Połączeni Flagą” – mieszkańcy 
przy akompaniamencie Orkiestry Dętej 
Gminy Miejsce Piastowe niosą ulicami 
gminy najdłuższą w Polsce, 200-metro-
wą flagę narodową. Jest to podniosłe 
wydarzenie, w którym uczestniczą po-
słowie, włodarze gminy, przedstawiciele 
policji, Państwowej Straży Pożarnej, jed-
nostek organizacyjnych gminy Miejsce 
Piastowe, ochotniczych straży pożar-
nych, kół gospodyń wiejskich, klubów 
sportowych, stowarzyszeń oraz miesz-
kańcy gminy. 

Organizujemy pikniki rodzinne, 
koncerty, warsztaty, spotkania, zawo-
dy i turnieje sportowe, angażując i in-
tegrując mieszkańców. W tym roku zor-
ganizowano wiele warsztatów, spotkań, 
zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
wystaw m.in. pisania ikon, teatralnych, 
tanecznych, fotograficznych, 7 imprez 
sportowych, 4 imprezy plenerowe. Łącz-
nie było ich 152. Gminne Centrum Kul-
tury i Biblioteka organizuje również za-
jęcia edukacyjne w ramach działalności 
klubotek, cieszących się bardzo dużym 
zainteresowaniem – w 2022 roku od-
było się 661 spotkań, w których udział 
wzięło 6 219 osób. 

Co uznaje pani za osiągnięcie w do-
tychczasowej pracy samorządowej? 
Jakie są najważniejsze wyzwania 
na kolejny rok kadencji?
Pewnie teraz powinnam podać te 
wszystkie tytuły, które dostaliśmy 
jako gmina. Wymienić drogie inwesty-
cje, które zrealizowaliśmy, a jako osoba 
będąca blisko ludzi, wiem, że teraz naj-
ważniejszym tematem jest, aby miesz-
kańcy mieli ciepło w domach. Dlatego 
podam jako sukces to, że udało nam 
się zapewnić tani węgiel dla mieszkań-
ców i żadna rodzina tej zimy w naszej 
gminie nie będzie marzła. Ktoś może 
powiedzieć, że nie jest to nie wiadomo 
jaki sukces, ale tylko ja i moi urzędni-
cy wiedzą, ile pracy i zachodu nas to 
kosztowało, żeby ten węgiel dotarł do 
naszej gminy. Dziękuję bardzo również 
przedsiębiorcom, którzy zaangażowa-
li się i stali się partnerami w tej jakże 
ważnej dla mieszkańców sprawie.

Wcześniejsze działania związane 
z wojną na Ukrainie, szybka mobilizacja 
wszystkich OSP i KGW oraz mieszkań-
ców pozwoliła nam na szybkie niesienie 
pomocy nie tylko uchodźcom z Ukrainy, 
ale także naszym mieszkańcom, który 
przygarnęli pod swój dach ludzi często 
bez niczego, z plecakiem i dzieckiem 
na ręku. Ta solidarność trwa, bo tutaj 
mieszkają wspaniali ludzie.

A wyzwania na kolejny rok kadencji? 
Nadal chcę służyć i pracować dla dobra 
mieszkańców naszej gminy i spełniać 
ich marzenia. Niech przyszły rok będzie 
jeszcze lepszy i spokojniejszy.

Przyszłością narodu jest młode 
pokolenie. Samorząd bardzo inwe-

stuje w oświatę. Ostatnio została 
podjęta z pani inicjatywy uchwała 
o powstaniu Młodzieżowej Rady 
Gminy. W jakim zakresie zakłada 
pani współpracę z młodymi miesz-
kańcami gminy?

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich 
młodzieży chowanie”. Dlatego wystąpi-
łam z inicjatywą do Rady Gminy o utwo-
rzenie Młodzieżowej Rady Gminy, aby 
jak najmłodsze pokolenie włączyć w ży-
cie samorządu. Chciałabym wsłuchać się 
w głos młodych ludzi, którzy patrzą na 
świat inaczej niż starsze pokolenie i mają 
inne potrzeby jako mieszkańcy gminy.

Zakładam, że wspólnie uda nam się 
jeszcze bardziej poszerzyć życie społecz-
ne i kulturalne na terenie gminy.

Bardzo prężnie rozwija się Samo-
dzielny Publiczny Gminny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Miejscu Pia-
stowym. Z jakich dobrodziejstw 
mogą skorzystać mieszkańcy?
Opieka zdrowotna jest ważna dla każdego 
mieszkańca, bez względu na wiek. Ostat-
nie dwa lata pandemiczne pokazały, że 
bardzo trudno dostać się do lekarzy spe-
cjalistów. Dlatego bardzo mocno posta-
wiliśmy na rozwój SPG ZOZ pod kątem 
otwierania gabinetów specjalistycznych.

Nasi mieszkańcy mogą korzystać 
z porad lekarzy i terapeutów z zakresów: 
chirurgii ogólnej, kardiologicznej, gine-
kologiczno-położniczej, neurologicznej, 
reumatologicznej i zdrowia psychicznego.

W 2022 roku powstała również ko-
mora hiperbaryczna. Nasze starania 
zostały docenione tytułem „Samorząd 
Promujący Zdrowie 2021”.

Jesteśmy w szczególnym okresie, 
przed świętami Bożego Narodzenia. 
To czas, kiedy składamy sobie ży-
czenia. Czego życzy pani jako wójt 
mieszkańcom gminy?
Życzę wszystkim, aby te święta były cza-
sem błogosławionym, przeżytym w gro-
nie rodzinnym. Żyjemy w niespokojnym 
czasie, za naszymi granicami toczy się 
wojna, dlatego życzę także pokoju dla 
nas Polaków i dla naszych sąsiadów 
z Ukrainy. Życzę nam wszystkim spo-
koju, zdrowia i spełnienia wszystkich 
planów i marzeń.

Rozmawiała Magdalena Frydrych
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Spotkanie udziałowców SIM Podkarpacie
18 listopada w Boguchwale odbyło się nadzwyczajne zgromadzenie 
wspólników spółki SIM Podkarpacie, której członkiem jest m.in. 
gmina Miejsce Piastowe.

W spotkaniu udział wzięli: reprezentują-
cy Skarb Państwa prezes Krajowego Zaso-
bu Nieruchomości Arkadiusz Urban oraz 
burmistrzowie i wójtowie siedmiu gmin 
Podkarpacia (Boguchwała, Sędziszów 
Małopolski, Leżajsk, Nowa Sarzyna, Ja-
rosław, Dynów, Miejsce Piastowe). Dysku-
towano nad przyjęciem do spółki dwóch 
nowych gmin – Wietrzychowice i Soko-
łów Małopolski, a także o bieżących spra-
wach spółki SIM Podkarpacie.

Konferencję prowadził prezes spółki 
Krzysztof Mazur. Gminę Miejsce Piasto-
we reprezentowała wójt Dorota Chilik.

Po spotkaniu odbyła się otwarta kon-
ferencja z udziałem mediów. Tematem 
przewodnim konferencji było podsu-
mowanie dotychczasowej działalności 
spółki, która będąc Społeczną Inicjaty-
wą Mieszkaniową, jest odpowiedzialna 
za inwestycje polegające na realizacji 
społecznego budownictwa mieszkanio-
wego na terenie wyżej wymienionych 
siedmiu samorządów.

Podkreślono, że program Społecz-
nych Inicjatyw Mieszkaniowych (SIM) to 
filar dokonującego się właśnie przełomu 
w budowie mieszkań o umiarkowanym 
czynszu. – Na terenie gminy Miejsce Pia-
stowe, w Niżnej Łące, powstaną mieszkania 
w systemie zabudowy szeregowej. Jesteśmy 
już po pierwszym naborze, ale spółka SIM 
Podkarpacie planuje przeprowadzić nabór 
uzupełniający. Budowanie mieszkań w ra-
mach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej 
pozwoli na zdobycie nowych mieszkańców 
gminy Miejsce Piastowe, wpłynie na jej roz-
wój i da nowe możliwości – mówiła do ze-
branych uczestników wójt Dorota Chilik.

Prezes KZN Arkadiusz Urban wrę-
czył włodarzom gmin symboliczne 
czeki na pokrycie części kosztów tych 
inwestycji. Gminie Miejsce Piastowe 
przekazano 1 933 814,40 zł. Na konfe-
rencji obecny był również poseł na Sejm 
RP Andrzej Szlachta.

Magdalena Frydrych

W Urzędzie Gminy napisy w alfabecie Braille’a
Gmina Miejsce Piastowe otrzymała 59 521,10 zł dofinansowania z Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępności dla osób 
z problemami słuchu, wzroku oraz poznawczymi a także z ograniczeniami w poruszaniu się”.

Dzięki dofinansowaniu w Urzędzie 
Gminy w Miejscu Piastowym zamonto-
wane zostaną m.in. kontrastowe ozna-
czenia na stopniach schodów, wypukłe 
oznaczenia przed przeszkodami, ozna-
czenia punktów szczególnych pól uwagi 
oraz tyflomapa (dotykowa mapa wypu-
kła przestawiać będzie rozmieszczenie 
pomieszczeń w budynku), dotykowe 
pasy ostrzegawcze przed schodami i in-
nymi niebezpiecznymi miejscami.

Zaplanowano również instalację pętli 
indukcyjnej (dla osób niedosłyszących), 
a także oznaczenia drzwi i pomieszczeń 
przez umieszczenie tabliczek z wypu-
kłym oznaczeniem numeru pokoju, opi-
sem w alfabecie Braille’a i kodem QR.

Magdalena Gnap
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Nagrody dla nauczycieli
Jak co roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej wyróżniającym się nauczycielom przyznane zostały 
nagrody Wójta Gminy Miejsce Piastowe.

– Jak ważną rolę pełni dobry nauczyciel, chy-
ba wie każdy z nas. To właśnie pod okiem na-
uczyciela rozwijają się nasze dzieci, kształcą, 
zdobywają nową wiedzę i odkrywają swoje 
talenty. Nauczyciele z naszej gminy niejed-
nokrotnie udowadniali, że ich praca nie jest 
tylko zwykłym wykonywaniem obowiąz-
ków, ale powołaniem, któremu – jak widać 
po licznych sukcesach uczniów, oddają się 
z największą starannością. To poświęcenie 
chcieliśmy docenić w szczególny sposób – po-
wiedziała wójt Dorota Chilik, która wraz 
ze skarbnikiem gminy Eweliną Pilszak, 
wręczając kilkunastu nauczycielom na-

grody przyznane z okazji Dnia Nauczy-
ciela, dziękowała im za pełną oddania 
pracę i życzyła niegasnącego zapału i po-
czucia satysfakcji zarówno w życiu pry-
watnym, jak i zawodowym.

Wyróżnieni nauczyciele:
–  SP w Miejscu Piastowym: dyrektor 

szkoły Małgorzata Stanisz-Krupa, 
Lucyna Kandefer;

–  SP w Głowience: Agnieszka Turek, 
Małgorzata Walczyk, o. Tadeusz 
Głusiec;

– SP w Łężanach: Anna Perhon;

–  SP w Rogach: dyrektor szkoły Edyta 
Dydo, Elżbieta Józefczyk, Anna Kilar;

–  SP w Targowiskach: Katarzyna Da-
niłowicz;

–  SP we Wrocance: dyrektor szko-
ły Nina Hanus, Małgorzata Baran, 
Ewelina Głód;

–  SP w Zalesiu: dyrektor szkoły Da-
niela Kokoszka, Katarzyna Oma-
chel, Sylwia Sieniawska.

Wyróżniona została również dyrek-
tor Zespołu Żłobków Gminy Miejsce 
Piastowe – Agnieszka Jastrzębska.

Anna Borek

Cztery lata wspólnej pracy
21 listopada 2022 r. zastępca 
wójta Gminy Miejsce Piastowe 
Magdalena Hec-Mrozek złożyła 
rezygnację z pełnionej funkcji. 

– Chciałabym serdecznie podziękować Mag-
dalenie Hec-Mrozek za cztery lata wspólnej 
pracy na rzecz mieszkańców naszej gminy. 
Był to dobry czas wypełniony rzetelną pra-
cą, której efekty widać w wielu aspektach 
działalności samorządu.

Życzę Pani Magdalenie Hec-Mrozek 
sukcesów w nowej pracy i powodzenia w ży-
ciu osobistym.

Wójt Gminy Miejsce Piastowe 
Dorota Chilik
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Rozliczysz podatki 
bez wychodzenia
Gmina Miejsce Piastowe została wyłoniona jako laure-
at pierwszego naboru wniosków o granty na cyfryzację 
samorządów w ramach Giełdy Miejskich Technologii. 
W pierwszym naborze startowało 76 samorządów z całej 
Polski. Oprócz Gminy Miejsce Piastowe granty zosta-
ły przyznane jeszcze 5 samorządom, na łączną kwotę 
275 000 zł. W ramach grantu w Urzędzie Gminy Miejsce 
Piastowe zostanie zinformatyzowany system deklaracji 
podatkowych dla mieszkańców gminy Miejsce Piastowe. 
Mieszkańcy bez wychodzenia z domu będą mogli przy-
gotować deklarację podatkową i rozliczyć ją w Urzędzie 
Gminy.

1 listopada
1 listopada, w dzień Wszystkich Świętych, szczególnie pamiętamy o zmarłych bliskich osobach. Wspo-
minamy tych, którzy żyli przed nami – członków rodziny, przyjaciół, znajomych. Na ich grobach – na 
znak pamięci i wdzięczności – palimy znicze i składamy kwiaty.

Wójt gminy Dorota Chilik wraz z sekre-
tarzem Krzysztofem Mercikiem złożyli 
kwiaty i zapalili znicze na grobach osób 
szczególnie zasłużonych dla gminy, któ-
rzy swoją pracą przyczynili się do jej 
rozwoju. Oddano pamięć tak ważnym 
osobom dla Miejsca Piastowego, jak bł. 
Bronisławowi Markiewiczowi i siostrze 
Annie Kaworek, ale także wójtom gminy, 
przewodniczącym Rady Gminy Miejsce 
Piastowe, radnym, dyrektorom szkół, 
proboszczom, strażakom, żołnierzom po-
ległym w walkach o wyzwolenie Ojczyzny. 
Znicze na cmentarzach w poszczególnych 
miejscowościach zapalili także radni, soł-
tysi i uczniowie. Nie zapomniano również 
o mieszkańcach gminy pochowanych na 
cmentarzach cholerycznych.

Red.
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Zgłoś zapotrzebowanie 
na węgiel
Gmina Miejsce Piastowe przystąpiła do zakupu paliwa stałego 
z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych. 18 listopada br. 
zawarta została umowa sprzedaży węgla z Tauron Wydobycie 
S.A. z siedzibą w Jaworznie. Węgiel kamienny dostarczany jest 
z Zakładu Górniczego Janina w Libążu oraz Zakładu Górniczego 
Sobieski w Jaworznie. 

Zgodnie z przepisami ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa 
stałego dla gospodarstw domowych do dokonania zakupu węgla 
uprawnione są osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, któ-
re spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego oraz 
złożyły lub złożą wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego. 

Gospodarstwa domowe mogą nabyć w preferencyjnej cenie 
maksymalnie 3 tony węgla w następujących transzach:

–  do końca tego roku – można nabyć nie więcej niż 1 500 kg 
węgla,

–  od 1 stycznia 2023 roku do 30 kwietnia 2023 roku – kolejne 
1 500 kg węgla.

Usługę transportu, dystrybucji i wydawania węgla dla miesz-
kańców świadczą przedsiębiorcy z terenu gminy:

–  Firma Handlowo Usługowa Daniel Liebner w Głowience;
–  Transport Towarowy Handel Detaliczny i Hurtowy Materiały 

Budowlane Zajdel Józef – skład Targowiska. 
Cena węgla za 1 tonę wynosi 1 950 zł. Szczegółowe informa-

cje w tym zakresie można uzyskać telefonicznie pod numerem 
134309751 lub osobiście w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe, 
pokój 111. 

Bernadeta Jurczak

Seniorzy dostaną 
tablety
Gmina Miejsce Piastowe otrzymała dofinansowanie 
z Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych na do-
posażenie placówek Senior+ oraz Dziennego Domu 
Pomocy „Senior-Wigor” we Wrocance i podniesienie 
poziomu kompetencji cyfrowych seniorów.

Dofinansowanie w kwocie 78 000 zł  zostanie 
przeznaczone na zakup tabletów, które trafią do wy-
żej wymienionych klubów seniora w gminie Miejsce 
Piastowe.

Magdalena Frydrych



Uczniowie z Łężan z wizytą  
w Urzędzie Gminy

17 października do Urzędu Gminy przy-
jechali uczniowie klasy II Szkoły Podsta-
wowej w Łężanach wraz z nauczycielka-
mi Agatą Paczosą i Agatą Bajger. Wizyta 
ta związana była z realizacją programu 
Planeta Energii. Tematem zgłębianym 
przez uczniów w ramach projektu jest 
bioróżnorodność.

Uczniowie mieli okazję zobaczyć, jak 
wygląda praca w urzędzie, po którym 
oprowadzała ich wójt Dorota Chilik, 

skarbnik gminy Ewelina Pilszak oraz za-
stępca kierownika Samorządowego Cen-
trum Usług Wspólnych Grzegorz Meier.

Planeta Energii to program edu-
kacyjny Energi z Grupy ORLEN. Jego 
głównym celem jest propagowanie 
wśród dzieci wiedzy o energii elektrycz-
nej, odpowiedzialnym i racjonalnym 
korzystaniu z prądu, a także o tema-
tach związanych z ochroną środowiska 
i zrównoważonym rozwojem.

UG
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Szkolenie 
pracowników 
Urzędu Gminy 
W Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe 
5 października odbyło się szkolenie pn. 
,,Przeciwdziałanie negatywnym skut-
kom stresu w miejscu pracy", w którym 
udział wzięli pracownicy Urzędu Gminy.
Szkolenie przeprowadziła Anna Pie-
trzyk, młodsza inspektor Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Rzeszowie, reali-
zując program profilaktyczny Państwo-
wej Inspekcji Pracy.

Kompleksowy program profilak-
tyczny „Przeciwdziałanie negatywnym 
skutkom stresu w miejscu pracy” składa 
się z kilku ścieżek: edukacyjnej, anali-
tycznej, oceny ryzyka zawodowego oraz 
eliminacji zagrożeń. Obejmuje szko-
lenia dla pracowników i pracodawców, 
dotyczące m.in. stresu, dyskryminacji, 
wypalenia zawodowego i zapobiegania 
mobbingowi.

Robert Zajdel

Plastyczny konkurs pożarniczy
2 grudnia br. w Urzędzie Gminy Miej-
sce Piastowe odbyło się rozdanie nagród 
uczestnikom gminnego etapu ogólno-
polskiego konkursu plastycznego. Kon-
kurs skierowany był do dzieci, młodzie-
ży i dorosłych z terenu gminy, a zadanie 
konkursowe polegało na przedstawieniu 
prac plastycznych związanych z udzia-
łem straży pożarnej, m.in. w akcjach ra-
towniczo-gaśniczych. 

Jury wyłoniło prace w trzech katego-
riach wiekowych.
Przedszkola:
1.  Szymon Szydło (SP w Miejscu Piasto-

wym),
2. Milan Kurdyła (SP w Łężanach),
3. Emila Kijowska (SP w Łężanach).
Wyróżnienie: Mikołaj Filip (SP w Miej-
scu Piastowym).

Szkoła podstawowa, klasy I–IV: 
1. Amelia Jurczak (SP w Targowiskach),
2. Lena Borula (SP w Łężanach),
3.  Helena Sereda (SP w Miejscu Piasto-

wym).

Wyróżnienie: Jan Kleczyński (SP 
w Miejscu Piastowym).

Szkoła podstawowa, klasy V–
VIII: 
1.  Weronika Frydrych (SP w Targowi-

skach).

Dziękujemy za udział w konkursie 
i serdecznie gratulujemy zwycięzcom. 
Nagrodzone prace zostały przesłane na 
eliminacje powiatowe, które odbyły się 
30 listopada w remizie OSP w Krościen-
ku Wyżnem. 

Tekst i fot. Monika Bełch 



Lipy i krzewy miododajne 
nasadzone
W Zalesiu, Głowience i Miejscu Piastowym posadzone zostały lipy, 
berberysy, pęcherznice kalinolistne i krzewy tawuły japońskiej.

Podobnie jak w poprzednich latach 
gmina Miejsce Piastowe wzięła udział 
w akcji organizowanej przez samorząd 
województwa podkarpackiego pt. „Sa-
dzenie drzew i krzewów miododajnych 
sposobem na ochronę bioróżnorodności 
w województwie podkarpackim”. 

W ramach akcji (28.10) gmina otrzy-
mała 30 sztuk drzew i 20 sztuk roślin 
miododajnych. Rośliny posadzone zo-
stały: w Zalesiu – obok stadionu (28 lip); 
w Głowience, przy ul. Wspólnej (1 lipa 
i 1 robinia akacjowa); w Miejscu Piasto-
wym – na skarpie przy ulicy Dworskiej, 
obok ośrodka zdrowia, (7 krzewów pę-
cherznicy kalinolistnej, 6 krzewów ta-
wuły japońskiej, 7 berberysów).

Celem akcji jest poprawa bioróżno-
rodności i stanu środowiska naturalnego 
oraz zwiększenie obszaru pożytków dla 
pszczół oraz innych owadów zapylających.

Agnieszka Zajdel

Ponad 450 tys. 
złotych dotacji
Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, w ramach Pro-
gramu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicz-
nej, Gmina Miejsce Piastowe otrzymała dotację 
w kwocie 63 618,48 zł. Zostanie ona przeznaczona 
na zadanie pn. „Współpraca w rolnictwie ekolo-
gicznym”, które będzie realizowane podczas wy-
darzenia „Wiele Kultur – Jedno Miejsce. Od Kłaj-
pedy po Saloniki”. Odbędzie się ono 3 września 
2023 r. Zadanie składać się będzie z konferencji 
poświęconej rolnictwu ekologicznemu, konkursu 
wiedzy i konkursu kulinarnego. Dodatkowo pla-
nowany jest kiermasz ekologicznych produktów 
oraz wydanie ekoprzewodnika po rynku produk-
tów ekologicznych oraz ekomiejscach gminy Miej-
sce Piastowe. 

Gmina otrzymała także dofinansowanie 
w wysokości 391 128,35 zł na realizację zada-
nia „Budowa miasteczka rowerowego przy Szkole 
Podstawowej w Miejscu Piastowym”. Dofinan-
sowanie zostało przyznane w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 
2014–2020, Priorytet III: „Rozwój sieci drogowej 
TEN-T i transportu multimodalnego” w Działaniu 
3.1 „Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T”.

Karina Kordasiewicz

Wycieczki w Polskę
We wrześniu br. cztery szkoły podsta-
wowe: w Głowience, Łężanach, Rogach 
i Targowiskach otrzymały z Minister-
stwa Edukacji i Nauki dofinansowanie 
na wycieczki w ramach programu „Po-
znaj Polskę”. Łączna kwota dofinanso-
wania wynosiła 73 996 zł.

Wycieczki już się odbyły. Najmłodsi 
uczniowie zwiedzili najbliższe miejsca, 
takie jak Centrum Dziedzictwa Szkła 
w Krośnie, Muzeum Marii Konopnic-
kiej w Żarnowcu, Muzeum Budownic-
twa Ludowego w Sanoku, Jezioro Soliń-
skie, Przemyśl i Krasiczyn. Niektóry byli 
w Centrum Nauki i Zmysłów w Krako-
wie. Uczniowie klas starszych najczęściej 
jechali w bardziej odległe zakątki Polski. 
Ruszyli w kierunku Krakowa, Warszawy, 
Sandomierza czy Zakopanego.

Wycieczki urozmaicają zajęcia lek-
cyjne, dzięki czemu nauka nabiera prak-
tycznego wymiaru. Uczenie się oparte 
na praktycznym odkrywaniu śladów 

Uczniowie kl. 4–6 szkoły w Targowiskach w Muzuem Budownictwa Ludowego w Sanoku

historii czy też eksperymentowaniu 
w centrach nauki stworzyło uczniom 
warunki do zdobywania nowych umie-

jętności w niepowtarzalnym środowi-
sku edukacyjnym.

Red.

15p i a s t u n  n r  5 / 1 0 3

U G  i N F O r M U J e



Remont mostu na potoku Lubatówka  
w Głowience
Zakończył się remont mostu na potoku Lubatówka w ciągu drogi gminnej nr 114955R w Głowience 
(przy ul. Młynarskiej). 

25 listopada br. odbyło się jego oficjal-
ne poświęcenie i otwarcie. Wójt Dorota 
Chilik wraz ze skarbnikiem gminy Ewe-
liną Pilszak, sołtys wsi Głowienka Teresą 
Sirko, kierownikiem Referatu Inwestycji 
Łukaszem Pają, wykonawcą Bogdanem 
Wronkowiczem i inspektorem nadzoru 

Rozbudowana sieć wodno-kanalizacyjna  
przy ul. Podmiejskiej w Głowience

budowlanego Stanisławem Pękalskim 
przecięli symboliczną wstęgę. Odre-
montowany most poświęcili francisz-
kanie z Parafii Głowienka – proboszcz 
o. Krzysztof Kozioł i o. Tadeusz Głusiec.

Remont mostu trwał od lutego 
2022 r. Całkowity koszt remontu wy-

niósł 529 388,57 zł z czego Gmina 
Miejsce Piastowe otrzymała na to za-
danie 95-procentowe dofinansowanie 
z programu Rządowy Fundusz Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Anna Borek

Końcem listopada br. została ukończona 
inwestycja pn.: „Rozbudowa sieci wodo-
ciągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na 
potrzeby działek zlokalizowanych przy 
ul. Podmiejskiej w miejscowości Gło-
wienka”. Dzięki wykonanym pracom 
dostęp do sieci wodociągowej oraz sieci 
kanalizacji sanitarnej zyska nowo budo-
wane osiedle mieszkaniowe. 

Wykonawcą robót wodno-kanaliza-
cyjnych była  firma KUBAPOL z Dobie-
szyna (odbiór robót odbył się 25 listo-
pada br.). Całkowita wartość inwestycji 
wyniosła 119 212,10 zł.

Magdalena Gnap 
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Ulica Krzywa 
we Wrocance 
naprawiona 

Od 1 września do 24 października br. realizo-
wane było zadanie związane z modernizacją ul. 
Krzywej – drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
we Wrocance. 

W ramach wykonanych prac droga uzyskała 
nową podbudowę oraz nawierzchnię asfaltową. 

Wykonawcą robót była firma Ligęzka Sp. z o.o. 
z siedzibą w Strzegocicach. Wartość robót wynio-
sła 147 688,42 zł z czego 118 000 zł to dofinanso-
wanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego. 

Łukasz Paja

Remont ponad 200 metrów 
ulicy Nadrzecznej 
Zakończyła się przebudowa frag-
mentu drogi gminnej nr 114951 R 
(ul. Nadrzeczna) we Wrocance. Pra-
ce trwały od lutego br. Inwestycja 
została dofinansowana z rządowe-
go programu. 

Droga ta, na odcinku 210 me-
trów (w km 0+355 – 0+565), zosta-
ła poszerzona do 5 metrów, wybu-
dowano chodnik oraz wyniesione 
przejście dla pieszych. Poprawi to 
w znaczący sposób bezpieczeń-
stwo użytkowników ruchu drogo-
wego oraz pieszych.

Wykonawcą robót była Fir-
ma Handlowo Usługowa Grze-
gorz Ligęzka ze Strzegocic. Cał-
kowity koszt inwestycji wyniósł 
1 054 996,66 zł, z czego Gmi-
na Miejsce Piastowe otrzymała 
95-procentowe dofinansowanie 
z programu Rządowy Fundusz 
Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych – Modernizacja in-
frastruktury drogowej na terenie 
gminy Miejsce Piastowe.

UG

Zielona klasa w Miejscu Piastowym
W ramach pierwszej edycji budżetu obywatelskiego na działce przy Szkole Podstawowej w Miejscu 
Piastowym powstała altana, w której będzie można prowadzić zajęcia lekcyjne. 

W sierpniu i wrześniu br. realizowane 
było zadanie pn. „Zielona klasa przy 
Szkole Podstawowej w Miejscu Piasto-
wym”. W ramach prac wybudowana zo-
stała drewniana altana (o powierzchni 
około 34 metrów kwadratowych) wraz 
ze ścieżkami chodnikowymi. Alta-
na, w której będzie można prowadzić 
zajęcia lekcyjne, znajduje się za Szko-
łą Podstawową w Miejscu Piastowym, 
w południowo-zachodniej części działki. 
Inwestycja, która kosztowała 96 000 zł, 
realizowana była w ramach pierwszej 
edycji budżetu obywatelskiego Gminy 
Miejsce Piastowe. Oddano ją do użytku 
13 października br. Całość prac wykona-
ła firma „Murverk” z Lubatowej. 

UG
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Prace Zakładu Gospodarki 
Komunalnej
Remonty, usuwanie awarii czy pomoc w przygotowaniu wydarzeń 
kulturalnych – to tylko niektóre zadania wykonane przez pracow-
ników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miejscu Piastowym.

ZGK realizuje swoje zadania, współpra-
cując także z innymi jednostkami gminy 
Miejsce Piastowe. Pracownicy angażują 
się w przygotowania do wydarzeń oraz 
imprez kulturalnych, jak np. „Wiele Kul-
tur – Jedno Miejsce. Od Kłajpedy po Sa-
loniki”. Przykładem wspólnych działań 
było przygotowanie pola przed rekon-
strukcją bitwy na Klarowcu – wykona-
no zasieki oraz okopy. Oprócz tych prac  

– i wielu innych związanych z utrzyma-
niem czystości i porządku – wykonali sze-
reg prac remontowych oraz naprawczych.

Na wyglądzie zyskało wejście na te-
ren cmentarza komunalnego w Miejscu 
Piastowym  od strony ul. Bł. B. Markie-
wicza – pracownicy wybudowali nowe 
schody i podjazd dla osób niepełno-
sprawnych, zamontowali poręcz.

W Szkole Podstawowej w Łężanach 
uszczelniony został dach przy dziewięciu 
kominach, wyremontowano też wejście 
do budynku szkoły. W Rogach, w Domu 
Ludowym przy wejściu od strony połu-
dniowej, wykonano nowe balustrady.

Wiele czasu zajmuje usuwanie zda-
rzających się awarii, np. usunięcie awa-
rii systemu ogrzewania wody w Szkole 
Podstawowej w Miejscu Piastowym po-
legało na montażu wymienników ciepłej 
wody, wymianie zaworków kulowych 
i zwrotnych, wymianie samoczynnych 
odpowietrzników oraz filterków wody.

Postawiono nowy przystanek – Za-
lesie 5c, a w wyremontowanej wiacie 
przystankowej na ul. Krośnieńskiej 
w Miejscu Piastowym zamontowano 
nowy kosz i  ławki. Zainstalowano je 
również w uporządkowanej części par-
ku w Targowiskach.

Na terenie gminy na bieżąco przepro-
wadzana jest wycinka drzew  stanowią-
cych zagrożenie, a na ich miejsce prowa-
dzi się nasadzenia kompensacyjne.

Pracownicy, w miarę możliwości sa-
modzielnie, wykonują naprawy  pojaz-
dów oraz sprzętu. Samodzielnie wyko-
nali obciążnik do traktora, który ułatwi 
pracę przy zimowym utrzymaniu dróg.

Monika Kaczmarczyk

Nowe barierki w Domu Ludowym w Rogach

Przygotowania do rekonstrukcji bitwy na Klarowcu

44. rocznica 
wyboru na 
papieża

17 października br. przy pomniku św. Jana 
Pawła II w Targowiskach wójt Dorota Chilik 
i sekretarz gminy Krzysztof Mercik spotkali się 
z uczniami i nauczycielami Szkoły Podstawowej 
w Łężanach, aby wspólnie uczcić (przypadającą 
16 października) 44. rocznicę wyboru metro-
polity krakowskiego Karola Wojtyły na papieża. 
Uczniowie, idąc pod pomnik, nieśli długą biało-
żółtą flagę papieską i wspólnie odśpiewali „Bar-
kę”.  Złożone zostały kwiaty i zapalono znicze na 
znak pamięci o wielkim papieżu Polaku. 

UG, fot. Anna Borek

Sprostowanie
W „Piastunie” nr 3/2022, w tekście „Dotacje do 
zajęć sportowych i kulturalnych” podana zo-
stała informacja, że Klub Seniora „Złota Jesień” 
z Targowisk otrzymał dotację z budżetu gminy 
w wysokości 1800 złotych z przeznaczeniem 
na wycieczkę. Klub „Złota Jesień” zrezygnował 
jednak z przyznanego dofinansowania, a w ko-
lejnym numerze „Piastuna” (4/2022) podana 
została błędna informacja, że z dofinanso-
wania zrezygnował Klub Seniora z Targowisk 

„Uśmiechnij się”.
Klub Seniora „Uśmiechnij się” z Targowisk 

z budżetu gminy otrzymał dotację w wysokości 
3 300 złotych i wykorzystał ją na wycieczkę do 
Sanoka, Markowej, Krasiczyna, Kalwarii Pacław-
skiej, która odbyła się pierwszego czerwca br. Oba 
kluby seniorów przepraszamy za pomyłkę.

Redakcja 
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150. rocznica urodzin Sługi Bożego  
o. Hieronima Longawy
8 października br. podczas uroczystej mszy świętej w Niżnej Łące obchodziliśmy 150. rocznicę urodzin 
naszego rodaka – męczennika z Czortkowa – dominikanina Sługi Bożego o. Hieronima Longawy.

Na uroczystości został zaproszony 
o. Roman Bakalarz – dominikanim 
z Borku Stargo. W czasie mszy świętej 
o. Roman wygłosił okolicznościowe ka-
zanie, w którym w piękny sposób przed-
stawił postać o. Hieronima i jego umiło-
wanie do modlitwy różańcowej.

Ojciec Hieronim Longawa urodził 
się 6 października 1872 roku w Niż-
nej Łące (powiat Krosno, diecezja prze-
myska). Ukończył szkołę elementarną 
we Wrocance, wydziałową w Krośnie 
oraz gimnazjum w Przemyślu i Jaśle. 
W 1894 roku wstąpił do zakonu domi-
nikanów w Krakowie. Na księdza został 
wyświęcony 7 lipca 1901 roku. Jako ka-
płan pracował we Lwowie, Podkamieniu, 
Bohorodczanach, Tyśmienicy, Potoku 
Złotym, Żółkwi, Tarnopolu, Jezupo-
lu. W 1937 roku został skierowany do 
klasztoru w Czortkowie. Tam zastała go 
druga wojna światowa.

Po wkroczeniu wojsk sowieckich 
w nocy z 1 na 2 lipca 1941 roku o. Hie-
ronim został zamordowany przez funk-
cjonariuszy NKWD, wspomaganych 
przez miejscowych komunistów. W tym 
czasie w klasztorze z ich rąk męczeń-
ską śmierć ponieśli dwaj inni zakonnicy 
oraz jeden z tercjarzy dominikańskich. 

Ponadto czterech dominikanów wypro-
wadzono z klasztoru i zamordowano 
nad brzegiem Seretu. Na miejscu zbrod-
ni zrobiono mogiłę, ustawiono krzyże, 
a całość ogrodzono. Zaraz po zakoń-
czeniu wojny władze sowieckie ogłosi-
ły, że zbrodni dokonali ukraińscy prze-
stępcy wojenni. Była to oficjalna wersja 
obowiązująca przez blisko 50 lat, choć 
nikt z mieszkańców Czortkowa i świad-
ków tamtych strasznych lipcowych dni 
w nią nie wierzył.

Wraz z nastaniem władzy radzieckiej 
miejsce pierwszego pochówku zostało 
zdewastowane i zamienione na wysypi-
sko śmieci. W 50. rocznicę męczeńskiej 
śmierci zakonników 2 lipca 1991 r. od-
był się ponowny pogrzeb. Szczątki za-
konników przeniesiono do dominikań-
skiego grobowca. W 2006 roku kardynał 
Marian Jaworski rozpoczął we Lwowie 
proces beatyfikacyjny. Pamięć o męczen-
nikach czortowskich do dziś tkwi głębo-
ko w sercach mieszkańców Niżnej Łąki 
i Bóbrki. Staramy się wspominać tę bole-
sną, wciąż nieosądzoną do końca prawdę 
o cierpieniach naszego rodaka i modlimy 
się o wyniesienie na ołtarze męczenni-
ków – zakonników z Czortkowa.

Organizatorzy, fot. Krzysztof Marosz
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Anna Wojnar trzecia w województwie
16 listopada br. w Rzeszowie podczas uroczystego zakończenia plebi-
scytu medycznego Hipokrates 2022 jedną z nagrodzonych była miesz-
kanka Miejsca Piastowego, mgr farmacji Anna Wojnar. Prowadząca 
Aptekę Piastowską przy ulicy Dworskiej w Miejscu Piastowym zajęła 
trzecie miejsce w województwie podkarpackim jako Farmaceuta Roku. 

W plebiscycie medycznym Hipokrates, 
organizowanym przez Nowiny24, brali 
udział lekarze wszystkich specjalizacji, 
farmaceuci, pielęgniarki, położne i ra-
townicy medyczni województwa pod-
karpackiego. Celem plebiscytu było 
nagrodzenie pracowników ochrony 
zdrowia, którzy cieszą się największym 
uznaniem wśród pacjentów. 

Zwycięzcom konkursu dyplomy i na-
grody wręczono podczas uroczystej gali, 
która odbyła się pod patronatem Mini-
stra Zdrowia i NFZ w Hotelu Prezydenc-
kim w Rzeszowie. 

To nie pierwsza nagroda Anny Woj-
nar – w 2014 roku znalazła się wśród 
10 najlepszych farmaceutów w Pol-
sce, otrzymując tytuł Anioła Farmacji 
w plebiscycie organizowanym przez 
miesięcznik „Moda na Zdrowie”. 

Anna Wojnar jest znana w swojej 
miejscowości i okolicy jako osoba su-
mienna, oddana chorym, podchodząca 
do każdego pacjenta z sercem i zrozu-
mieniem. – Swój wybrany zawód uważam 
za powołanie. Dzięki licznym głosom od-
danym przez pacjentów zostałam po raz 
kolejny uhonorowana za swoją codzienną 

pracę i poświecenie. To dla mnie zaszczyt, 
że dzięki Państwa głosom stanęłam na po-
dium. Bardzo serdecznie wszystkim dzięku-
ję – powiedziała farmaceutka z Miejsca 
Piastowego. 

Red. 

KGW w Głowience ma własny kąt
Koło Gospodyń Wiejskich w Głowience od października br. swoją oficjalną siedzibę ma w remizie w Gło-
wience. Wprawdzie przez 50 lat panie maglowały tam dla mieszkańców pościel i obrusy, ale chętnymi 
do zajęcia lokalu byli także strażacy. Komu zostanie przyznany, ostatecznie zdecydowali – wyjątkowo 
licznie przybyli na zebranie wiejskie – mieszkańcy Głowienki. 

– Własne pomieszczenie jest nam potrzeb-
ne z kilku powodów. Jednym z nich jest 
konieczność posiadania adresu siedziby 
KGW, ponieważ koło jest zarejestrowane 
w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, gdzie wymagany jest adres or-
ganizacji. Jesteśmy organizacją ze 120-let-
nią tradycją, posiadamy mnóstwo nagród, 
dyplomów, kronik, których nie mamy gdzie 
przetrzymywać, nie mówiąc już o ich wy-
eksponowaniu z powodu wilgoci, którą 
emitował magiel – tłumaczyła przewod-
nicząca KGW Bogusława Bogaczyk, wy-
jaśniając, że koło do tej pory korzystało 
z pomieszczenia, w którym przez ostat-
nie pół wieku był także magiel. – Dzisiaj 
jest to wiekowe urządzenie, a pozyskała go 
jeszcze w latach 70. Adela Kolanko – wie-
loletnia przewodnicząca koła, i przez 50 lat 
służył mieszkańcom. Teraz przeszedł na za-
służoną już emeryturę. Nie został jednak 
wyrzucony na złom, tylko przekazaliśmy go 
do Zagrody Etnograficznej w Rogach jako 
eksponat. Pomieszczenie to wspólnymi si-
łami także wyremontowaliśmy. 

Po tym, jak panie z KGW usunęły 
z pomieszczenia stary magiel, strażacy 

także poczynili starania o lokal, z racji 
tego, że lokal znajduje się w remizie OSP. 
Komu ostatecznie zostanie on przyzna-
ny, zdecydowali mieszkańcy Głowienki 
na zebraniu wiejskim (19 września br.). 

– Cała sala, po moim wystąpieniu, zagłoso-
wała, że pomieszczenie należy się naszemu 
kołu – z zadowoleniem podkreśla Bogu-
sława Bogaczyk.

– Uchwałą zebrania wiejskiego pomiesz-
czenie w remizie OSP zostało oddane do 
użytkowania dla Koła Gospodyń Wiejskich 
w Głowience. Głosowało za tym 118 osób 

– wszyscy, którzy byli na zebraniu. Nie było 

głosów przeciwnych – mówi sołtys Gło-
wienki Teresa Sirko. 

– Bardzo cieszymy się, że to wyczekiwane 
pomieszczenie stało się naszą siedzibą, histo-
rycznie było nasze i nadal jest. Nasze koło 
aktywnie działa i prężnie się rozwija, o czym 
świadczy napływ młodych kobiet. To cieszy, 
bo daje nadzieję na kontynuowanie wielopo-
koleniowych tradycji – podkreśla przewod-
nicząca KGW Bogusława Bogaczyk. 

Oficjalne przekazanie lokalu odbyło 
się 5 października, kiedy to wójt Dorota 
Chilik podpisała z przewodniczącą KGW 
odpowiednią umowę użyczenia.

IP
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Górnicy naftowcy i gazownicy świętowali 
Barbórkę
Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią górnicy naftowcy i pracownicy gazownictwa powrócili 
do uroczystego świętowania Dnia Górnika w Targowiskach.

Obchody odbyły się 3 grudnia, w wigilię 
wspomnienia w kalendarzu liturgicznym 
św. Barbary, patronki górników. Przyby-
ła na uroczystość górnicza brać spotkała 
się w kościele, gdzie proboszcz parafii, ks. 
dziekan Tadeusz Dudzik odprawił mszę 
św. w intencji górników, którym na za-
kończenie liturgii życzył zdrowia i opieki 
św. Barbary w ich trudnej i niebezpiecz-
nej pracy. W mszy św. uczestniczyli rów-
nież zaproszeni na tę okoliczność goście 

– wójt Dorota Chilik, przewodniczący 
Rady Gminy Wiesław Habrat i sołtys 
Targowisk Aleksander Mercik. Przybyli 
również inspektorzy Okręgowego Urzę-
du Górniczego w Krośnie, czynny – Ro-
bert Myćka i emerytowany – Bolesław 
Kubit. Tradycyjnie udział w liturgii został 
upamiętniony wspólną fotografią przed 
wielkim ołtarzem.

Następnie zebrani udali się pod ko-
pankę ropną, obok której ustawiona 
jest figura św. Barbary. Tam górnicy 
pod przewodnictwem ks. proboszcza 
odmówili modlitwę, a delegacja z wójt 
Dorotą Chilik, przewodniczącym Rady 
Gminy Wiesławem Habratem, sołtysem 
Aleksandrem Mercikiem i radnym Wik-

torem Skwarą przed figurą św. Barbary 
złożyła kwiaty i zapaliła znicz. Kwiaty 
złożyli również i zapali znicze reprezen-
tujący zebranych górników gwarkowie: 
Joanna Krawiec, Adam Jurczak oraz To-
masz Jurczak.

Kolejnym miejscem obchodów gór-
niczego święta była udekorowana na 
okoliczność Barbórki sala Domu Lu-
dowego w Targowiskach, gdzie czekały 
już zastawione do tradycyjnej górniczej 
biesiady stoły. Wszyscy gwarkowie i za-
proszeni goście zostali uroczyście powi-
tani. Do grona wymienionych wcześniej 
gości dołączył były wiceprezes Zarządu 
PGNiG S.A. Waldemar Wójcik.

Minutą ciszy uczczono pamięć gwar-
ków, którzy w minionym od ostatniej 
uroczystości czasie odeszli na wieczną 
szychtę.

Barbórka w Targowiskach, choć bar-
dzo podobna w swej formie do wielu 
organizowanych z okazji Dnia Górni-
ka uroczystości, w jednym aspekcie 
istotnie się od nich różni. Uczestniczą 
w niej bowiem pracownicy nie jednej, ale 
różnych firm branży naftowej i gazow-
niczej, a łączy ich głównie nie to samo 

miejsce pracy, ale przede wszystkim po-
chodzenie czy inny związek z Targowi-
skami, Widaczem, czy szerzej z gminą 
Miejsce Piastowe oraz nawiązane zna-
jomości, koleżeństwo i przyjaźnie. Pa-
radoksalnie terytorialne rozproszenie 
i częsta zmiana lokalizacji miejsca pracy, 
bardzo charakterystyczne dla firm naf-
towych, działa w tym przypadku jed-
nocząco. I tę jedność doskonale widać 
w atmosferze, jaka towarzyszy górni-
czej biesiadzie. Wspólne, chóralne śpie-
wy przy akompaniamencie akordeonu, 
niezważająca na hierarchię i stanowiska 
poufałość, radość ze spotkania i ser-
deczne rozmowy wszystkich ze wszyst-
kimi znamionują tę część barbórkowej 
uroczystości w Targowiskach. Charak-
terystyczna jest też, składana przez 
wszystkich wychodzących po dobrej za-
bawie gwarków, obietnica przybycia na 
uroczystość za rok. A więc, jak mówią 
słowa górniczej przyśpiewki kończącej 
biesiadę: „pożegnanie z łezką w oku, do 
spotkania w przyszłym roku”.

Z górniczy m pozdrow ieniem: 
Szczęść Boże!

gwarek Wiktor Skwara
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Wygrał park trampolin i mural 
Pogórzan w Głowience
W ramach drugiej edycji budżetu obywatelskiego zgłoszonych zo-
stało sześć projektów z pięciu miejscowości gminy: z Głowienki, 
Rogów, Miejsca Piastowego, Niżnej Łąki i dwa zadania z Targowisk. 
Mieszkańcy proponowali m.in. place zabaw, wybudowanie wiaty 
czy chodnika.

Budżet obywatelski to projekt, w któ-
rym mieszkańcy decydują o przezna-
czeniu części budżetu gminy na przed-
sięwzięcia zgłoszone bezpośrednio 
przez obywateli.

Łącznie do głosowania przystąpiło 
4 935 osób, czyli o 3 593 osób więcej niż 
podczas ubiegłorocznej edycji budżetu 
obywatelskiego. Głosować może każdy 
mieszkaniec gminy, bez względu na wiek.

Najwięcej głosów, bo 1 752, odda-
nych zostało na zadanie zaproponowa-
ne w Głowience „Zagospodarowanie 
działki koło domu ludowego poprzez 
budowę miniparku trampolin dla dzieci 
i uzupełnienie strefy gier oraz wykona-
nie muralu na ścianie starego domu lu-
dowego z okazji 50-lecia ZTL Pogórzanie” 
(co ciekawe, wśród głosujących na to za-
danie byli także mieszkańcy Wrocanki).

Pozostałe zgłoszone projekty:
–  Rogi: „Serce rogowskiej radości” – 

plac zabaw dla dzieci i młodzieży. 
Remont placu zabaw powiększony 
o strefę rekreacji (1 522 głosów);

–  Miejsce Piastowe: „Wiata przy 
pumptracku w Miejscu Piastowym” 
(765 głosów);

–  Targowiska: „Wykonanie odcinka 
chodnika przy drodze gminnej na 
ul. Piłsudskiego o długości około 
200 m” (541 głosów);

–  Ta rgow i sk a :  „ Z agos pod a ro -
wanie placu upamiętniającego 
100. rocznicę odzyskania niepod-
ległości” (268 głosów);

–  Niżna Łąka: „Przyjazna miejscowość”: 
wykonanie placu zabaw i punktu na-
prawy rowerów (59 głosów).

Łącznie oddano 28 głosów nieważ-
nych. Więcej o zgłoszonych zadaniach 
można przeczytać na stronie: http://
budzetobywatelski.miejscepiastowe.eu/
projekty-2023/

Co powstanie w Głowience?
Projekt zakłada rozbudowę strefy gier, 
która znajduje się na działce obok Domu 
Ludowego w Głowience, i powstanie ma-
łego parku trampolin dla dzieci, stołu do 
gry w tenisa stołowego oraz podwójnego 
stołu do gry w szachy i chińczyka. Dla 
bezpieczeństwa teren od strony drogi 
powiatowej zostanie ogrodzony (ozdob-
ne ogrodzenie na wys. 1 metra). Ścieżki 
spacerowe będą wyłożone kostką bru-
kową. „Plac ten może stać się miejscem 
spotkań mieszkańców naszej miejsco-
wości, ponieważ będą tam umieszczo-
ne urządzenia zarówno dla dzieci, jak 
i dorosłych. Obecnie, po długim okre-
sie pandemii, mieszkańcy spragnieni są 
spotkań z innymi. Wskazane jest, aby 
spotkania te odbywały się na zewnątrz. 
Nasz projekt stanowi innowację na skalę 
gminy, ponieważ na jej terenie brak jest 
parku trampolin terenowych. Mamy 
również nadzieję, że w końcu uda nam 
się zagospodarować plac, który od kilku 
lat wydaje się być niedokończony” – na-
pisano w projekcie opisującym zadanie. 
W planach znajduje się także wykona-
nie – nawiązującego do działalności 
Zespołu Tańca Ludowego Pogórzanie 

– muralu, który umieszczony zostanie 
na ścianie budynku starego domu ludo-
wego (od strony mostu). W przyszłym 
roku przypada 50. rocznica powstania 
zespołu, który jest dumą miejscowości, 
i w którym tańczą kolejne pokolenia 
mieszkańców, reprezentując Głowienkę 
oraz gminę na zewnątrz. „Mural będzie 
stanowił miejsce upamiętnienia i uho-
noruje długoletnią działalność zespołu” 

– argumentują wnioskodawcy. 
Zadanie realizowane ma być w przy-

szłym roku.

UG
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Słuchowisko

Fragmenty wspomnień Włady-
sławy Markiewicz z Głowienki, 
Stanisława Tomonia z Miejsca 
Piastowego oraz Józefa Kobyla-
ka z Głowienki zostały uwiecz-
nione w słuchowisku.
W miesiącach wakacyjnych uczestnicy 
zajęć „Senior-Wigor” we Wrocance wzię-
li udział w realizacji słuchowiska w ra-
mach projektu „Perspektywa pokoleń 

– ważne sprawy”.
Całość przedsięwzięcia polegała 

na zebraniu wspomnień najstarszych 
mieszkańców regionu i stworzenia z na-
granych głosów słuchowiska, w którym 
odbiorca mógłby poszukać odpowiedzi 
na pytania: Co było ważne dla starszych 
pokoleń? Co jest ważne dziś dla nas? Jak 
zmienił się świat? Co jest „na lepsze”, 
a czego, może, trochę żal?

Grupa badaczy terenowych, repre-
zentujących młodsze pokolenie, koor-
dynowana przez Aleksandrę Karmeli-
tę we współpracy z Fundacją na Rzecz 
Kultury „Walizka”, w miesiącach waka-
cyjnych przeprowadziła szereg rozmów 
z seniorami. Tematy dotyczyły dzie-
ciństwa, ambicji i marzeń najstarszych 
mieszkańców w czasach ich młodości, 
możliwości jakie dawało im życie i tego, 
jakimi torami się ono potoczyło.

Wśród rozmówców znaleźli się senio-
rzy z gminy Miejsce Piastowe – Włady-
sława Markiewicz z Głowienki, Stani-



Koło naukowe z Wrocanki 
reprezentuje Podkarpacie
2 listopada uczniowie z koła naukowe-
go działającego w Szkole Podstawowej 
we Wrocance odbyli niecodzienną wy-
cieczkę do Rzeszowa. Wyjazd odbył się 
na zaproszenie przewodniczącego Sej-
miku Województwa Podkarpackiego. 
Laureaci programu edukacyjnego „Być 
jak Ignacy” uświetnili swoim wspania-

łym występem sesję. Wizyta w sejmiku 
była dla uczniów niezwykłą przygodą. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali gromkie 
brawa i wspaniałe upominki!

Po występie trzecioklasiści zwiedzali 
Stare Miasto i rzeszowskie podziemia. 

SP Wrocanka,  
fot. Biuro Prasowe UMWP
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z udziałem 
seniorów

sław Tomoń z Miejsca Piastowego oraz 
Józef Kobylak z Głowienki. Fragmenty 
ich wspomnień stały się częścią słucho-
wiska, będącego efektem badań, rozmów 
i poszukiwań. Słuchowisko jest umiesz-
czone w sieci i można je znaleźć na You 
Toube Fundacji na Rzecz Kultury „Wa-
lizka”. Fragmenty wspomnień były tak-
że prezentowane na funpege Fundacji 
w krótkich filmikach. Zaistniały też 
jako element instalacji dźwiękowej i ar-
tystycznej podczas performatywnego 
zwiedzania Etnocentrum Ziemi Kro-
śnieńskiej – uroczystego podsumowania 
projektu, które odbyło się we wrześniu.

Zachęcamy do wysłuchania słucho-
wiska i obejrzenia filmików z seniorami 

– można je znaleźć na You Toube oraz 
funpage „Walizki”. Mamy nadzieję, że 
doświadczenia seniorów będą rezono-
wać w przyszłości, skłaniając do reflek-
sji nad tym, co jest ważne, mimo upły-
wu czasu. Dając wyraz temu, że mimo 
tak bardzo podkreślanej „pokoleniowej 
przepaści” – w najważniejszych i pod-
stawowych sprawach, jakimi są rodzi-
na, miłość, bezpieczeństwo – wcale nie 
różnimy się tak bardzo. A nowe techno-
logie mogą czasami pomóc we wzajem-
nym zrozumieniu i utrwaleniu tego, co 
cenne z naszej wspólnej przeszłości.

Aleksandra Karmelita 
Fot. Kuba Żelichowski

Pasowanie na ucznia w szkole  
w Miejscu Piastowym 
13 października br. pierwszoklasiści ze 
Szkoły Podstawowej w Miejscu Piasto-
wym – w obecności nauczycieli, rodzi-
ców, starszych kolegów i koleżanek – zo-
stali pasowani na uczniów. Pod opieką 
wychowawczyni Bożeny Lajdanowicz 
uczniowie przygotowali wiersze i pio-
senki, nawiązujące do tematyki szkolnej 
i zachęcające do patriotycznych i pro-
społecznych postaw. Złożyli uroczystą 
przysięgę, m. in. ślubując być dobrym 
uczniem i kolegą. Dyrektor Małgorzata 
Stanisz-Krupa pasowała każde dziecko 
na ucznia, dotykając jego ramienia du-
żym, żółtym ołówkiem. Życzyła wszyst-
kim wielu sukcesów w nauce. Każdy 
uczeń otrzymał na pamiątkę słownik 
ortograficzny, pamiątkowy dyplom 
i legitymację szkolną. Te ważne chwile 

związane ze szkołą utkwią im zapewne 
na długo w pamięci.

W tym samym dniu w naszej szkole 
odbyła się uroczysta akademia z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej, święta przy-
padającego na 14 października. Uroczy-
stość dedykowana była nauczycielom 
i pracownikom szkoły. Uczniowie klasy 
V (pod kierunkiem Elżbiety Gosztyły) 
oraz klas I i IV przygotowali montaż 
słowno-muzyczny. W ten sposób wy-
razili podziękowania i wdzięczność za 
trud wychowania, wysiłek, oddanie, 
życzliwość i pomoc wszystkim nauczy-
cielom i pracownikom szkoły. Uroczy-
stości towarzyszyły niezapomniane 
wrażenia, budząc szczególne emocje 
wśród najmłodszych uczniów.

Bożena Lajdanowicz



Jesienny las na pracach przedszkolaków
28 października br. w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Łężanach odbyło się uroczyste wręczenie 
nagród w Gminnym Konkursie Ekologiczno-Plastycznym „Jesienny las i jego mieszkańcy”  organizo-
wanym w ramach projektu „Z ekologią na TY!”.

Honorowy patronat nad konkursem 
objął wójt Gminy Miejsce Piastowe Do-
rota Chilik oraz Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych w Krośnie, która 
ufundowała również nagrody rzeczowe 
dla uczestników.

Uroczystość rozpoczął w ystęp 
przedszkolaków z grupy średniaków 
i starszaków, które zaprezentowały się 
jako skrzaty, listki i leśne zwierzątka 
witające jesień. Następnie wójt gminy 
Dorota Chilik oraz Magdalena Misio-
rowska z Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych wręczyły nagrody laure-
atom konkursu. Po części oficjalnej od-
było się spotkanie z leśnikiem. 

Po uroczystości laureaci, zaproszeni 
goście i wszyscy uczestnicy wydarzenia 
mogli skosztować „leśnych smakołyków” 
przygotowanych przez nauczycieli i pra-
cowników przedszkola. 

LAUREACI KONKURSU 
I miejsce (ex aequo): Patryk Praisnar 
(Przedszkole w SP w Miejscu Piasto-
wym) oraz Francesco Menegatti (Przed-
szkole w SP we Wrocance);
II miejsce (ex aequo): Barbara Ko-
chan (Przedszkole w Szkole Podstawo-
wej w Rogach) oraz Julian Jakubowicz 
(Przedszkole w Szkole Podstawowej 
w Łężanach);

III miejsce (ex aequo): Julia Budyń 
(Przedszkole w Szkole Podstawowej 
w Miejscu Piastowym) oraz Liwia Cze-
kańska (Przedszkole w Szkole Podsta-
wowej w Zalesiu).
Wyróżnienia: Lena Cudzewicz (Przed-
szkole w SP w Targowiskach), Edyta Bąk 
(Przedszkole w SP w Głowience), Emilia 
Bajger (Przedszkole w SP w Łężanach), 
Marcelina Balawajder (Przedszkole w SP 
w Rogach), Rozalia Homka (Przedszkole 
w SP  we Wrocance). 

Paulina Kisilewicz

Serce i pomoc

29 września 2022 r., w Światowym Dniu 
Serca, dyrektorzy pięciu szkół podstawo-
wych z terenu gminy Miejsce Piastowe 
(Łężan, Miejsca Piastowego, Targowisk, 
Wrocanki i Zalesia) odebrali certyfikaty 
I stopnia z rąk Podkarpackiego Kuratora 
Oświaty Małgorzaty Rauch za wykonanie 
zadań w ramach projektu „Serce i pomoc”.

Jest to innowacyjny projekt realizo-
wany na terenie województwa podkar-
packiego. Ma na celu podejmowanie au-
torskich i innowacyjnych działań, które 
poprawiają i ułatwiają uczniom klas 
trzecich przyjazne przejście na wyższy 
etap edukacyjny i związane z nim wy-
magania. Chodzi o to, aby wyelimino-

wać niepowodzenia szkolne uczniów na 
tym etapie nauczania.

Wymienione placówki znalazły się 
w gronie 20% wszystkich podkarpac-
kich szkół podstawowych, które włą-
czyły się do tego przedsięwzięcia.

UG
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Kolejni bohaterowie upamiętnieni 
W wyjątkowy sposób uczczono w Rogach 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 9 listopada 
na pomniku, znajdującym się przy kościele parafialnym, upamiętniającym poległych w wojnach XX wieku, 
dołożone zostały kolejne tabliczki z nazwiskami żołnierzy, którzy zginęli podczas I i II wojny światowej. 

Upamiętnieni na nich zostali mieszkań-
cy Rogów:

– Stanisław Dembiczak – ur. 
w 1913 r., z zawodu architekt budowla-
ny, technik meliorator, pracujący jako 
urzędnik w Sanoku; w czasie mobili-
zacji w 1939 r. został powołany jako 
podporucznik rezerwy do 4. batalionu 
saperów w Przemyślu; zginął w 1940 r. 
na terenie ZSRR, prawdopodobnie w By-
kowni pod Kijowem;

– Jan Uliasz – ur. w 1890 r., zginął na 
wojnie na froncie włoskim w 1915 r.; był 
starszym szeregowym kompanii Galizien;

– Jan Dembiczak – ur. w 1884 r.; był 
żołnierzem armii austro-węgierskiej; 
poległ w 1918 r. nad Piawą we Włoszech.

– Pamięć o lokalnych rogowskich patrio-
tach to płynąca w naszej krwi szkoła praw-
dziwych wartości: honoru, męstwa i odwa-
gi. Chcąc upamiętnić bohaterstwo, a przede 
wszystkim życie, którego oddanie jest naj-
wyższą ofiarą poniesioną w służbie Ojczyź-
nie, dzisiaj w sposób szczególny wspomina-
my te postaci – podkreśliła Dorota Chilik, 
wójt gminy Miejsce Piastowe.

Przy odsłoniętych tablicach oraz na 
cmentarzu pod pomnikiem złożone zo-
stały wiązanki kwiatów i zapalono zni-
cze. W uroczystości uczestniczyli także 
poseł Piotr Babinetz i Piotr Uruski.

Druga część obchodów odbyła się 
w szkole podstawowej, podczas któ-
rej rodziny upamiętnionych rogowian 
otrzymały z rąk wójt gminy Doroty Chi-
lik pamiątkowe listy.

W trakcie uroczystości uczniowie 
i uczestnicy spotkania śpiewali pieśni 
patriotyczne. 

www.terazkrosno.pl
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Minister Przemysław Czarnek z wizytą  
w Miejscu Piastowym
Wójt Gminy Miejsce Piastowe Dorota 
Chilik uczestniczyła w V edycji akcji Mi-
nisterstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do 
hymnu", której gościem specjalnym był 
Minister Przemysław Czarnek. 

Zebrani w auli Michalickiego Zespo-
łu Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu 
Piastowym uczniowie i zaproszeni goście 
dokładnie o godzinie 11.11 odśpiewali 
hymn Polski – „Mazurek Dąbrowskiego”.

Do wspólnego śpiewania hymnu 
przystąpiło 4 152 960 uczniów oraz 
396 495 nauczycieli w całej Polsce. Łącz-
nie do akcji zgłosiło się 20 434 szkół 
z całego kraju.

Udział w akcji „Szkoła do hymnu” 
zgłosiły także szkoły polskie za granicą. 
Wpłynęło 359 zgłoszeń ze szkół polonij-
nych z całego świata, w tym 231 szkół 

społecznych, 46 szkół przy placówkach 
dyplomatycznych i 82 szkoły w syste-
mie oświaty kraju zamieszkania.

UG
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Górale, żołnierze i sanitariuszka w żłobku
„Jest takie miejsce na mapie świata, gdzie mieszka mama, ja, no i tata.
To Polska właśnie, to moje miejsce, tutaj mocniej bije mi serce.”

11 listopada obchodzimy Narodowe 
Święto Niepodległości. W trosce o pa-
mięć dla historycznego wydarzenia oraz 
patriotyczne postawy młodego pokolenia 
Zespół Żłobków Gminy Miejsce Piastowe 
podjął szereg działań upamiętniających 
104. rocznicę odzyskania niepodległości. 

W przeddzień Święta żłobek w Gło-
wience gościł wójt Dorotę Chilik, kie-
rownik Beatę Bodzioch-Kaznowską 
i zastępcę kierownika Samorządowego 
Centrum Usług Wspólnych Grzegorza 
Meiera oraz dyrektor Zespołu Żłobków 
Gminy Miejsce Piastowe Agnieszkę Ja-
strzębską.

Tego dnia żłobkowa sala przybrała 
barwy narodowe. Dekoracja – ojczysta 
flaga, biały orzeł, ludowe stroje – nada-
ła wyjątkowości i powagi uroczystości. 
Jej patriotyczny charakter podkreśliło 
wspólne odśpiewanie „Mazurka Dą-
browskiego”. Następnie zaprezentowali-
śmy inscenizację do piosenek pt.: „Moja 
Ojczyzna”, „Płynie Wisła, płynie…”. Póź-
niej odbył się pokaz mody. Na „wybiegu” 
pojawili się: górale i góralki, krakowiacy, 
polscy kibice, sanitariuszka i żołnierz, 
którzy swoim ubiorem nawiązali do 
historii, kultury, tradycji polskiej oraz 
barw narodowych.

Po części artystycznej, niosąc biało
-czerwoną flagę, udaliśmy się na miej-
sce pamięci ofiar I  i II wojny światowej 
w Głowience. Oddając hołd poległym, 
wójt Dorota Chilik wraz z dyrektor 
Agnieszką Jastrzębską złożyły pamiąt-
kowy wieniec i zapaliły znicz.

Święto Niepodległości to lekcja pa-
triotyzmu nie tylko dla dorosłych, ale 
także dla najmłodszych członków nasze-
go społeczeństwa. Nikt nie rodzi się pa-

triotą, postawę tę buduje się stopniowo. 
Zaszczepienie w najmłodszych miłości 
i szacunku do Polski jest obowiązkiem 
wszystkich dorosłych. Mamy nadzieję, 
że podejmowane przez nas działania za-
procentują kiedyś wielką miłością dzie-
cięcych serc do naszej Ojczyzny.

„Żłobkowe ciocie” z Głowienki



Narodowe Święto Niepodległości 
w Targowiskach
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kante-
go w Targowiskach włączyła się w gmin-
ne obchody Narodowego Święta Niepod-
ległości. 10 listopada w Domu Ludowym 
w Targowiskach odbyła się uroczystość 
środowiskowa z okazji 104. rocznicy 
odzyskania przez Polskę suwerenności. 
Zostali na nią zaproszeni przedstawi-
ciele władz samorządowych, dyrektorzy 
szkół oraz mieszkańcy Targowisk. 

Licznie zgromadzonych zebranych 
przywitała dyrektor szkoły Małgorza-
ta Lorenc. Następnie uczniowie klas 
IV – VIII zaprezentowali się w montażu 
słowno-muzycznym i scenkach teatral-
nych nawiązujących do trudnej historii 
naszej Ojczyzny oraz przedstawiających 
drogę Polaków do odzyskania niepod-
ległości. Na dużej scenie zadebiutowali 
pierwszoklasiści, którzy zatańczyli po-
loneza, a chór szkolny dał piękny kon-
cert pieśni patriotycznych. Podniosła 
atmosfera sprzyjała refleksji nad prze-
szłością i współczesnością naszego kra-
ju. Dzięki naszym przodkom możemy 
uświadomić sobie, czym jest wolność 
i docenić niepodległość naszej Ojczyzny.

Po części artystycznej głos zabrała 
wójt Dorota Chilik. Zwróciła uwagę, że 
wolność to jedna z najważniejszych war-
tości. Nie powinniśmy zapomnieć, że 
walczyło o nią ofiarnie kilka pokoleń Po-
laków i nie jest nam dana na zawsze. Nie 
mogło zabraknąć oczywiście pysznego 
targowiskiego żurku, na który zaprosił 
sołtys Targowisk Aleksander Mercik. 

Uroczysta akademia została przygo-
towana przez Katarzynę Sidor, Jolantę 
Stryczniewicz i Martę Michałowicz-Ku-
bal, pierwszoklasiści tańczyli poloneza 
pod kierunkiem wychowawczyni Da-
nuty Moszczyńskiej, chór szkolny przy-
gotował Leszek Konrad, a  scenografię 
Grażyna Karczewska.

Jolanta Stryczniewicz

Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami
Rocznica odzyskania przez Polskę nie-
podległości, a wraz z nią uroczyste świę-
towanie tego wielkiego wydarzenia, na 
stałe wpisały się w kalendarz szkolnych 
uroczystości. W tym roku Narodowe 
Święto Niepodległości w Szkole Podsta-
wowej im. Józefa Piłsudskiego w Zalesiu 
obchodziliśmy w czwartek, 10 listopada. 

Cała społeczność uczniowska 
w odświętnych strojach zebrała się w sali 
gimnastycznej. Nauczyciele i uczniowie 
z kotylionami w barwach narodowych, 
przedszkolaki z własnoręcznie wykona-
nymi chorągiewkami podkreślali pod-
niosły nastrój akademii. Uroczystość 
rozpoczęliśmy o symbolicznej godzinie 
11.11 od wspólnego odśpiewania „Ma-
zurka Dąbrowskiego”, a tym samym włą-
czyliśmy się do ogólnopolskiej akcji pod 
nazwą „Szkoła do hymnu”. Następnie 
uczniowie przypomnieli okoliczności 
odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści w 1918 roku po 123 latach niewo-

li. Uczennice klasy siódmej dały popis 
umiejętności tanecznych, wykonując 
taniec z flagami. Uroczystość dopełniły 
wzruszające wiersze oraz pieśni patrio-
tyczne. Na zakończenie wspólnie z chó-
rem odśpiewaliśmy pieśni żołnierskie.

To była wspaniała lekcja historii w oto-
czeniu barw narodowych. Możemy być 
dumni z tego, że nasza szkoła nosi imię 

wielkiego Polaka, Józefa Piłsudskiego, 
który budował przyszłość naszego kraju 
po trudnym dla Polski okresie zaborów. 
To święto sprawia, że w zabieganym ży-
ciu stajemy na chwilkę i wspominamy 
naszych dziadków i pradziadków wal-
czących o wolność naszej ojczyzny. 

Sylwia Sieniawska, Anna Wojnowska 
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Rogowscy naukowcy na tropie nauki
Po rocznej przerwie uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Kazimierza Wielkie-
go w Rogach ponownie zdecydowali się 

„kształcić z Ignacym”, dlatego też przy-
stąpili do udziału w VII edycji programu 
edukacyjnego Być jak Ignacy: Zostań amba-
sadorem nauki. Projekt polega na prowa-
dzeniu zajęć w kole naukowym na podsta-
wie otrzymanych scenariuszy. Uczniowie 
zdobywają wiedzę z interesujących dzie-
dzin nauki, a także poznają odkrycia wy-
bitnych polskich naukowców.

Tegoroczny konkurs składa się 
z ośmiu etapów. Wykonując ekspery-
menty, uczniowie zdobywają wiedzę 
z następujących dziedzin: cząstki ele-
mentarne i chemia w życiu codziennym, 
woda, wyporność i życie podwodne, 
astronomia i układ słoneczny, krypto-
logia i matematyka, siły natury, komu-
nikacja i języki na świecie, optyka – jak 
widzimy i jak działają złudzenia optycz-
ne, podstawy ekonomii i finanse. Pełni 
entuzjazmu członkowie koła naukowe-

go już zrealizowali część działań doty-
czących cząstek elementarnych oraz 
wody i wyporności. Przed nimi kolejne 
ekscytujące eksperymenty, doświad-

czenia i angażujące zadania. Organiza-
torem konkursu niezmienne jest Funda-
cja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

Anna Prajzner

Badminton w Głowience 
Szkoła Podstawowa im. Benedykta 
Wierdaka w Głowience od połowy wrze-
śnia do listopada realizowała projekt za-
akceptowany i finansowany przez Fun-
dację Banku Gospodarstwa Krajowego 
pod nazwą „Sport na start - badminton”.

Dzięki wsparciu przez Fundację BGK 
szkoła zakupiła sprzęt sportowy i nagro-
dy dla uczniów o wartości 11 950 zł (40 ra-
kiet do badmintona, 480 lotek, 10 piłek, 
medale i dyplomy). Wszystkie przybory 
zostały wykorzystane do realizacji pro-
jektu, który miał na celu popularyzację 
oraz rozwijanie wśród dzieci i młodzieży 
umiejętności gry w badmintona. 

Ogółem przeprowadzono 30 godzin 
zajęć (w tym 3 turnieje szkolne). Sprzęt, 
który wzbogacił szkolną bazę sportową, 
jeszcze długo będzie służył do nauki 
tej pięknej dyscypliny sportu w naszej 
miejscowości. Ponadto wszyscy uczest-
nicy treningów otrzymali pamiątkowe 
dyplomy, a najlepsi zawodnicy i zawod-
niczki każdego turnieju zostali uhono-
rowani medalami. W projekcie wzięło 
udział 31 osób. Na uwagę zasługuje fakt, 

że ponad pięćdziesiąt procent uczest-
ników projektu stanowiły dziewczęta 
(17 uczennic i 14 uczniów). Ten ich licz-
ny udział należy przypisać badmintono-
wi, który budzi pozytywne skojarzenia 
z rodzinnym aktywnym wypoczyn-
kiem. Jest to sport, który łączy graczy 
obu płci w jednych zawodach. W tym sa-

mym turnieju występują singliści i sin-
glistki, debliści i deblistki oraz pary mie-
szane (mixty). Oby grono sympatyków 
badmintona powiększało się nie tylko 
w szkole, ale w całej naszej gminie. Do 
zobaczenia na kortach!

SP Głowienka



Szóstoklasiści ze szkoły we Wrocance  
u Marii Konopnickiej w Żarnowcu 

15 listopada 2022 r. w Muzeum Marii 
Konopnickiej w Żarnowcu odbyła się 
konferencja metodyczna dla nauczycieli 
języka polskiego, której organizatorami 
byli: Muzeum, PCEN w Rzeszowie od-
dział w Krośnie i Biblioteka Pedagogicz-
na w Krośnie. 

Podczas spotkania przybyli wysłu-
chali czterech wykładów poświęconych 

życiu i twórczości pisarki. Jeden z wy-
kładów wygłosiła Małgorzata Baran 

– wroceńska polonistka, pełniąca funk-
cję doradcy metodycznego.

Następnie uczniom, którzy zwycię-
żyli w konkursie „Z panią Marią poetyc-
ka wyprawa do lasu”, wręczono nagrody. 
Na zakończenie konferencji wystąpili 
uczniowie z Wrocanki, którzy przygoto-

wali inscenizację na podstawie noweli 
„Franek” Marii Konopnickiej.  

Za uświetnienie konferencji ucznio-
wie zostali obdarowani maskotkami, 
a przewodniczący Sejmiku Wojewódz-
twa Podkarpackiego wręczył dzieciom 
pięknie wydane egzemplarze książek. 

SP Wrocanka

Sukces Mateusza Stanisza z Rogów 
15 listopada 2022 r. w dworku Marii 
Konopnickiej w Żarnowcu odbyła się 
konferencja metodyczna dla nauczycie-
li języka polskiego pn. „W ławce szkolnej 
z Konopnicką”. Podczas jej trwania zosta-
ły wręczone nagrody dla laureatów Woje-
wódzkiego Konkursu Literacko-Plastycz-
nego „Z panią Marią poetycka wyprawa 
do lasu”. Głównym celem konkursu było 
przybliżenie dzieciom i młodzieży twór-
czości Marii Konopnickiej – Patronki 
Roku 2022 oraz kształtowanie postaw 
proekologicznych. Zadaniem uczestni-
ków było napisanie własnego, krótkiego 
wiersza o lesie starannym pismem od-
ręcznym i wykonanie oprawy plastycznej 
do tekstu w formacie A3. W wierszu mu-
siały znaleźć się wskazane słowa – klucze.

Pójdę do lasu
Pójdę do lasu po wytchnienie,
pójdę do lasu po uspokojenie.
Na miękkim mchu moje kroki,
poczuję jak gąbczaste obłoki.

Tu oczy odpoczną wśród zieleni,
tu uszy usłyszą kojący szum strumieni.
Tu nos poczuje woń paproci leśnej.
Dotknij! Też poczuj to, co ja wcześniej.

Popatrz na prawo, popatrz na lewo,
i tu, i tam omszałe drzewo.
Tam z dziuplą dąb stary,
kryje skarby – nie uwierzysz – bez miary!

Zza drzewa jeleń spogląda zaciekawiony,
spójrz na niego – nie bądź zdziwiony.
Uważaj na mrowisko z pracowitymi mrówkami,
wrzosami zasłonięte – nie jesteśmy tu sami!

Mateusz Stanisz

Na konkurs wpłynęło 122 prace. Na-
grodzono 10 uczestników, w tym nasze-
go ucznia Mateusza Stanisza z kl. IVa. 
Gratulujemy sukcesu!

SP Rogi
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Młodzi adepci nauki
Uczniowie klasy III, należący do koła 
naukowego Pinezka w Szkole Podstawo-
wej im. J. Piłsudskiego w Zalesiu, podjęli 
wyzwanie zostania ambasadorem nauki 
w projekcie „Być jak Ignacy". Już po raz 
drugi klasa rozpoczęła przygodę z ta-
jemnicami otaczającego nas świata „pod 
opieką” sławnego polskiego uczonego. 
Jesteśmy już po realizacji drugiego mo-
dułu, a przed nami jeszcze 6 ciekawych 
odkryć. Młodzi adepci nauki poznali 
sylwetki dwojga wybitnych polskich 
naukowców: Marię Skłodowską-Curie 
oraz ze Stefana Drzewickiego. Wykona-
li wiele doświadczeń i zrealizowali kilka 
ciekawych projektów przydatnych w co-
dziennym życiu.

SP Zalesie 

Dzień gier planszowych
W Szkole im. Stanisławy Grelli we Wro-
cance odbył się dzień gier zorganizo-
wany przez Samorząd Uczniowski. Na 
każdym piętrze, w specjalnie ozna-
czonych miejscach, zostały rozłożone 
gry. Uczniowie mieli możliwość grać 
w uno, bierki, pchełki, pędzące żółwie, 
5 sekund, kółko i krzyżyk czy szachy. 
Samorząd szkolny zrealizował pomysł 
ze „Skrzynki pomysłów”, która jest 
umieszczona na korytarzu drugiego 
piętra szkoły. Jak widać głowy uczniów 
są pełne pomysłów!

SP Wrocanka

Spotkanie z niezwykłym gościem  
– Andrzejem Szczęsnym 

W szkole we Wrocance mieliśmy zaszczyt 
gościć Andrzeja Szczęsnego – polskiego 
narciarza, paraolimpijczyka, chorążego 
polskiej reprezentacji paraolimpijskiej 
w Pekinie. W wieku 10 lat przeszedł za-
bieg amputacji prawej nogi, zajętej przez 
nowotwór kości. Nasz gość poprzez swo-
ją  wspaniałą i wzruszającą historię życia 
udowodnił, że niepełnosprawność nie 
ogranicza człowieka w spełnianiu ma-
rzeń. Organizatorem spotkania była pe-
dagog Elżbieta Józefczyk.

SP Wrocanka



Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka w Rogach
Dziecko ma prawo być sobą.  
Ma prawo do popełniania błędów. 
Ma prawo do posiadania własnego 
zdania. Ma prawo do szacunku.

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru 
skóry, wyznania czy pochodzenia, przy-
sługują takie same prawa – prawa dziecka. 
O tym, jak ważne są one w naszym kraju, 
świadczy fakt, iż zostały one uwzględnio-
ne w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

20 listopada to wyjątkowy dzień – 
rocznica uchwalenia Konwencji o Pra-
wach Dziecka. Jest to moment, w którym 
uwaga wszystkich kierowana jest na dzie-
ci i ich prawa. W naszej szkole obchodzili-
śmy go w poniedziałek, 21 listopada.

Był to dzień tym bardziej szczegól-
ny, że gościliśmy wójt Gminy Miejsce 
Piastowe Dorotę Chilik, wizytator Ku-
ratorium Oświaty w Krośnie Justynę 
Bogaczyk-Zając, kierownik Samorządo-
wego Centrum Usług Wspólnych Beatę 
Bodzioch-Kaznowską oraz zastępcę kie-
rownika SCUW Grzegorza Meiera.

Motywem przewodnim święta był ko-
lor niebieski. Zanim mali artyści w cudow-
ny sposób – wierszem i piosenką – poka-
zali, jak ważne są ich prawa, pani dyrektor 
Edyta Dydo powiedziała, że jest to kolor 

nieba, delikatności, wrażliwości i świado-
mości. W tym szczególnym dniu dzieci 
na całym świecie jednoczą się i podejmują 
wiele działań w imieniu swoich rówieśni-
ków – tych, których prawa są łamane.

W tym miejscu należy podkreślić, że 
tegoroczne obchody Międzynarodowe-
go Dnia Praw Dziecka miały szczególny 
przekaz, bowiem, jak podkreśla UNICEF, 
dzień upływał pod hasłem tolerancji 
i przeciwdziałania dyskryminacji. Nale-
ży pamiętać, że sytuacja jest daleka od 
idealnej – na całym świecie trwają kon-
flikty zbrojne, które narażają pierwsze 
i główne prawo dzieci, czyli prawo do ży-

cia. Poprzez wspólną solidarność okaza-
liśmy wsparcie wszystkim tym, których 
prawa nie są respektowane. Warto wspo-
mnieć, że integrowaliśmy się z naszymi 
kolegami z Ukrainy, którzy dołączyli do 
szkół i przedszkoli w Polsce. Dzięki temu 
uczymy się o tym, co nas różni, a co łączy. 
Na zakończenie akademii zaproszeni go-
ście zostali poproszeni o wypuszczenie 
balonów, symbolizujących solidarność 
ze wszystkimi dziećmi na świecie. To 
niezwykłe wydarzenie przygotowały 
panie: pedagog Elżbieta Józefczyk i ty-
flopedagog Bożena Drobek.

Elżbieta Józefczyk
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Aniołki  
w Widaczu
9 grudnia w Klubie Przedszkolaka 
w Widaczu odbył się Dzień Anioła. By 
uczcić to święto, dzieci same zamieniły 
się w małe aniołki. Miały na sobie białe 
stroje, skrzydełka i aureole, a anielska 
dekoracja w sali sprawiła, że wszyscy 
czuli się jak w niebie.

W tym wyjątkowym dniu mieliśmy 
okazję gościć w naszym przedszkolu pra-
cownika gminnej biblioteki Agnieszkę 
Kobiałkę, która pojawiła się z ogromnym 
koszem wypełnionym po brzegi aniel-
skimi książeczkami dla najmłodszych. 
Pani Agnieszka zaprosiła przedszkola-
ków w cudowny, niebiański świat bajek, 
opowiadań i wierszy. Wszystkie przed-
szkolaki z rozmarzeniem słuchały czyta-
nych przez nią przygód, odpowiadały na 
zadawane pytania, rozwiązywały zagadki 
oraz z wielką ochotą oglądały kolorowe 
bajki. Dzieci również dowiedziały się, że 

każdy ma swojego Anioła Stróża, który 
się nim opiekuje oraz chroni od zła i nie-
bezpieczeństw. Dzień ten był pełen rado-

snych zabaw, tańców i śpiewu. Oby aniel-
ski nastrój pozostał z nami jak najdłużej…

Magdalena Wilusz
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Jubileusz kapeli Piasty i bal seniora w Łężanach 
18 listopada br. w Domu Ludowym w Łężanach odbył się bal seniora, podczas którego kapela ludowa 
Piasty świętowała jubileusz 25-lecia. Z tej okazji zespół otrzymał nagrodę finansową Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, którą wręczył doradca ministra Grzegorz Nieradka. 

– Reprezentuję dzisiaj ministra Piotra Gliń-
skiego, ponieważ obchodzimy piękny jubile-
usz 25-lecia istnienia kapeli ludowej Piasty. 
Z tej okazji Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego przyznał dla zespołu nagrodę 
okolicznościową, 15 tysięcy złotych, z Fun-
duszu Promocji Kultury – powiedział 
doradca ministra Grzegorz Nieradka, 
któremu w ramach podziękowań za 
wspieranie działań samorządu Gminy 
Miejsce Piastowe wójt Dorota Chilik 
wręczyła pamiątkowy grawerton.

Kierownik kapeli Paweł Cisowski nie 
krył, że nagroda ta jest wielką niespo-
dzianką. – Jesteśmy zaskoczeni i jednocze-
śnie bardzo wdzięczni. Rozpoczynając dzia-
łalność w kapeli, przejąłem dotychczasowy 
jej dorobek i staram się go kontynuować 

– podkreślił, wyrażając wdzięczność do-
tychczasowym członkom kapeli, a szcze-
gólnie długoletniemu kierownikowi Ma-
rianowi Lawerze, oraz osobom, dzięki 
którym powstała kapela. Jedną z nich 
był obecny na sali Grzegorz Mermon, 
choreograf – nieistniejącego już dzisiaj 

– zespołu tanecznego Małe Piasty.
Był rok 1997, kiedy to przy ówcze-

snym Gminnym Ośrodku Kultury 
w Miejscu Piastowym powstała nowa 
kapela ludowa w składzie: Marian Lawe-

ra (skrzypce), Albina Lawera (solistka), 
Stanisław Szajna (cymbały), Bogusław 
Jakieła (klarnet), Zbigniew Mięsowicz 
(skrzypce, harmonijka), Stanisław Sta-
warz (śpiew, kontrabas). 

Przez lata skład kapeli zmieniał się, 
grali w niej: Grzegorz Mermon (akordeon), 
Bogusław Szczurek (akordeon), śp. Sta-
nisław Zajdel (akordeon), Stanisław Ra-
chwał (klarnet), Bożena Czelny (solistka).

Do dzisiaj z pierwotnego składu 
kapeli zostało tylko dwóch muzyków: 
Zbigniew Mięsowicz (wielokrotnie na-
gradzany podczas różnych festiwali za 
grę na harmonijce) oraz Bogusław Ja-
kieła. To oni od ćwierćwicza są z kapelą. 

– Szkoda, że Zbysia dzisiaj nie ma, bo on żyje 
muzyką – mówił o swoim chorym kole-
dze Bogusław Jakieła. Inni członkowie 
kapeli to: Ewa Ziemba (śpiew), Andrzej 
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Ziemba (śpiew, klarnet), Andrzej Trusz 
(kontrabas) i najmłodszy członek ze-
społu Julia Cisowska (skrzypce). Kapela 
działa przy Gminnym Centrum Kultury 
i Bibliotece w Miejscu Piastowym.

Na przestrzeni ćwierćwiecza kapela 
zagrała setki koncertów, upowszech-
niając muzykę ludową Podkarpacia na 
terenie kraju, a także poza jego grani-
cami. Piasty są laureatem wielu nagród 
i wyróżnień, mają w swoim dorobku 
dwie płyty, a także nagrania dla Pol-
skiego Radia i TVP. Kapela otrzymała 
wiele nagród i wyróżnień w licznych 
przeglądach i konkursach. Ze względu 
na zasługi w upowszechnianiu i po-
pularyzacji kultury ludowej oraz gro-
madzeniu i archiwizowaniu starych, 
autentycznych przyśpiewek i piosenek 
w 2013 roku otrzymała Odznakę Hono-
rową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, 
przyznaną przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. 

Podczas balu wójt Dorota Chi-
lik, w imieniu własnym oraz dyrektor 
GCKiB Joanny Ziemiańskiej-Kielar, 
wręczyła kapeli Piasty pamiątkowy 
grawerton w podziękowaniu za upo-
wszechnianie muzyki ludowej oraz pro-
mocję gminy, życząc członkom kapeli 

kolejnych sukcesów muzycznych i licz-
nych koncertów. 

Więcej o kapeli ludowej Piasty moż-
na przeczytać w „Piastunie” (4/2013 
rok) w artykule „Lata muzyką i śpiewem 
malowane”, napisanym z okazji jubile-
uszu 15-lecia zespołu.

Bal dla seniorów, w którym wzięły 
udział kluby seniora z Głowienki, Rogów, 
Łężan oraz „Senior-Wigor” z Wrocanki, 
odbył się z okazji przypadającego 14 li-
stopada Ogólnopolskiego Dnia Seniora. 

Była to okazja do zabawy, spotkania, 
wspólnych rozmów. Seniorzy – pod opie-
ką Gabrieli Lipki-Maciejowskiej – przy-
gotowali przedstawienie, autorską wersję 
wiersza Juliana Tuwima „Lokomotywa”. 
Marek Pilch ze Stowarzyszenia MANKO 
mówił o zdrowym stylu życia, a po pre-
lekcji wręczył wójt Dorocie Chilik certyfi-
kat dla Gminy Miejsce Piastowe Partner-
stwa Kampanii „Solidarni z Seniorami 

– Razem Damy Radę”. Seniorzy bawili 
się przy muzyce Kapeli 50 Plus. Od kie-
rownik GOPS Joanny Boczar otrzymali 
drobne upominki, a wszystkim obecnym 
seniorzy z „Senior-Wigor” wręczyli wła-
snoręcznie wykonane z pluszu dynie. 

GCKiB
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Orkiestra zagrała na piątych urodzinach NIW  
w Warszawie
Orkiestra Dęta Gminy Miejsce Piastowe (25 listopada) zagrała w czasie obchodów 5-lecia Narodowego 
Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie. Na jubileusz 
pojechała na zaproszenie prezesa NIW Wojciecha Kaczmarczyka.

Swoim koncertem rozpoczęła konferen-
cję „5 lat NIW. Nowe szanse dla trzecie-
go sektora”, która odbyła się w Centrum 
Konferencyjnym Legii Warszawa. Mu-
zycy, pod dyrekcją kapelmistrza Miło-
sza Markiewicza, zagrali kilka utworów 
muzyki rozrywkowej – „Big Four”, „Hello 
Mary Lou”, a na koniec obowiązkowe – 
jak to podczas urodzin – “Sto lat”. Wraz 
z orkiestrą wystąpiły także mażoretki.

– Wielkim zaszczytem dla naszej gminy 
był fakt, że spotkanie rozpoczęło się koncer-
tem Orkiestry Dętej Gminy Miejsce Piasto-
we. Jesteśmy z tego bardzo dumni, bo nasi 
artyści pokazali się, jak zawsze, z najlepszej 
strony – powiedziała wójt Dorota Chilik, 
która wraz z orkiestrą pojechała na uro-
czystości do Warszawy.

Konferencja była okazją do podsu-
mowania i rozmów na temat przyszło-

ści trzeciego sektora w Polsce. W wyda-
rzeniu wziął m.in. udział wicepremier 
Piotr Gliński. Narodowy Instytut Wol-
ności – Centrum Rozwoju Społeczeń-
stwa Obywatelskiego powołany został 
w 2017 roku do wspierania organizacji 
pozarządowych.

– Ponad 800 mln zł przyznanych dotacji 
i blisko 5 tysięcy wspartych organizacji po-
zarządowych – to bilans pięciu lat działal-
ności Narodowego Instytutu Wolności. Te 
liczby robią wrażenie. Ale to nie tylko liczby, 
a konkretne działania społeczników, które 
zmieniają Polskę – podsumował prezes 
agencji Wojciech Kaczmarczyk.

Wśród organizacji, które otrzymały 
wsparcie finansowe z NIW, jest także 
OSP Miejsce Piastowe. W partnerstwie 
z Gminnym Centrum Kultury i Biblio-
teką w Miejscu Piastowym otrzymało 

ponad 500 tys. złotych na remont pod-
dasza w remizie strażackiej w Miejscu 
Piastowym i utworzenie tam sali prób 
dla orkiestry dętej oraz studia nagrań. 
Przy pomocy finansowej gminy Miejsce 
Piastowe prace remontowe – niezago-
spodarowanego dotychczas pomiesz-
czenia – zakończyły się w tym roku. 
W przyszłym roku sala zostanie wypo-
sażona w profesjonalny sprzęt do studia 
nagrań.

Od połowy października br. orkie-
stra, która do tej pory ćwiczyła w re-
mizie, a potem w jednej z sal w Szkole 
Podstawowej w Miejscu Piastowym, roz-
poczęła już próby w profesjonalnie przy-
gotowanym akustycznie pomieszczeniu.

IP 
fot. Magdalena Frydrych

k U l t U r a  i  i M p r e z y
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Mikołaj rozdał ponad 150 paczek
6 grudnia, w Szkole Podstawowej w Głowience, podczas III Miko-
łajkowego Spotkania „Dzieci z pasją”, Mikołaj wręczył prezenty naj-
młodszym mieszkańcom gminy Miejsce Piastowe, udzielającym się 
w grupach artystycznych i sportowych. 

Prezenty otrzymali zawodnicy z przed-
szkoli piłkarskich „Beniaminka”, dru-
żyny „Beniaminek Soccer Schools” 
z gminy Miejsce Piastowe: Rogów, Gło-
wienki i Targowisk, a także członkowie 
zespołów i grup artystycznych działają-
cych przy Gminnym Centrum Kultury 
i Bibliotece w Miejscu Piastowym: Mali 
Rogowice, Pogórzanie, soliści ze Studia 
Gama oraz mażoretki Orkiestry Dętej 
Gminy Miejsce Piastowe. 

Wójt Dorota Chilik wraz z prze-
wodniczącym Rady Gminy Wiesławem 

Habratem wyjątkowy prezent wręczy-
li Julii Sechman z Miejsca Piastowego 

– bilet lotniczy do Rzymu, gdzie Julka, 
w lutym 2023 r. na festiwalu Viva Italia 
w Rzymie, będzie reprezentować Polskę 
i gminę Miejsce Piastowe.

Podczas mikołajkowego spotkania 
w programie artystycznym zaśpiewały: 
Julia Sechman oraz Tosia Stec ze Studia 
Gama, a pokaz musztry zaprezentowały 
mażoretki. Pomoc w dostarczeniu pre-
zentów zapewniła Mikołajowi firma Hat

-Bud z Miejsca Piastowego.

GCKiB  
fot. Anna Borek, IP
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Bibliotekę w Głowience – w ramach „Spotkań z książ-
ką” – odwiedziły dzieci z miejscowego przedszkola. 
Gościem spotkania była malarka i poetka Dorota 
Długosz, która opowiedziała o swojej pasji tworze-
nia obrazów i ikon oraz malowania na przedmiotach 
codziennego użytku. Przeczytała również książeczkę 
Angeliki Kluźniak „O Zofii, co zbierała kolory. O Zo-
fii Stryjeńskiej”, dzięki której dzieci poznały postać 
polskiej malarki. Książka stała się też inspiracją do 
warsztatowej części zajęć, podczas których każdy 
przedszkolak stworzył swoje własne dzieło sztuki.

***
W ramach kampanii „Mała książka – wielki człowiek” 
do rogowskiej biblioteki zaprosiliśmy dzieci z klasy 
0 ze SP w Rogach. Zachęcaliśmy najmłodszych do 
nauki czytania, odwiedzania biblioteki i korzysta-
nia z jej zasobów. Dzieci poznały także ciekawostki 
dotyczące Stanów Zjednoczonych, w nawiązaniu do 
wystawy Wydawnictwa Dwie Siostry, która przed-
stawia ilustracje do książki „Mapy” Aleksandry i Da-
niela Mizielińskich.

***
W klubotece w Rogach odbyły się warsztaty tworze-
nia makramowych aniołów. Pomysłodawczynie spo-
tkania, panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Rogach, 
przekazywały dzieciom i młodzieży swoją wiedzę 
dotyczącą makramowych splotów. Powstały prze-
piękne anioły, które posłużyć mogą jako prezent lub 
świąteczna dekoracja.

***
Wroceńską bibliotekę odwiedziły dwie grupy przed-
szkolne ze szkoły we Wrocance. Dla niektórych była 
to pierwsza wizyta w bibliotece. W trakcie spotkania 
z najmłodszymi rozmawialiśmy o jesieni i wspólnie 
czytaliśmy książkę „Drzewa” P. Sochy i W. Grajkow-
skiego. Wykonywaliśmy też kolorowe drzewa w for-
mie witrażu. Ze starszą grupą przedszkolną pozna-
waliśmy książkę „Ignaś Ziółko gotuje. Przygoda 
w warzywniaku” J. Krzyżanek, a tematem naszych 
zajęć były dary jesieni. Na koniec zajęć robiliśmy pa-
pierowe dynie. 

***
25 listopada, w Dniu Misia, bibliotekę w Targowi-
skach odwiedziła klasa I wraz z wychowawcą. Na po-
czątku zajęć pierwszaki dowiedziały się, że pierwszy 
miś na świecie miał na imię Teddy, które pochodziło 
od imienia prezydenta USA. Podczas spotkania dzie-
ci doskonale rozwiązywały każde zadanie, świetnie 

Krótko  
z bibliotek

Nietypowe „Mapy” w bibliotekach
W listopadzie we wszystkich placów-
kach bibliotecznych Gminnego Cen-
trum Kultury i Biblioteki w Miejscu 
Piastowym można było oglądać in-
teresującą wystawę ścienną. Były to 
duże i przepięknie wydane ilustracje 
do książki „Mapy” autorstwa Aleksan-
dry i Daniela Mizielińskich – mistrzów 
przekazywania wiedzy w atrakcyjny 
i przystępny sposób.

Ekspozycja zamówiona została przez 
bibliotekę w Miejscu Piastowym w Wy-
dawnictwie Dwie Siostry z Warszawy. 
Z niecierpliwością czekaliśmy na nią 
cały rok.

Wybrane strony z bestsellerowego 
atlasu „Mapy” wydrukowano na płótnie 
laminowanym o wymiarach 150×100 cm. 
Obrazkowa podróż po lądach, morzach 
i kulturach świata stała się inspiracją do 
przeprowadzenia cyklu spotkań w na-
szych bibliotekach. 

Każda biblioteka GCKiB w Miejscu 
Piastowym przygotowała fascynują-
ce zajęcia dla uczestników „Spotkań 
z książką” oraz oddziałów przedszkol-
nych. Dzieci wybrały się w dalekie po-
dróże m.in. po Francji, Chinach, Sta-
nach Zjednoczonych, Polsce, Wielkiej 
Brytanii, Madagaskarze, Arktyce oraz 
Indiach, poznając kulturę tych państw 
i odkrywając wiele pasjonujących infor-
macji zilustrowanych na dużych ma-
pach. Edukacyjne wędrówki po plan-
szach ściennych połączone z pracami 
plastycznymi spotkały się z dużym 
zainteresowaniem wśród młodych po-
dróżników w każdej z bibliotek.  

Zainteresowanych tą niezwykle cie-
kawą książką zapraszamy do naszych 
bibliotek, można ją wypożyczyć na zi-
mowe wieczory i wyruszyć całą rodziną 
w najdalsze zakątki świata. 

Justyna Prajsnar

11 listopada w bibliotekach
W listopadzie we wszystkich biblio-
tekach publicznych z gminy Miejsce 
Piastowe można było oglądać wystawę 

– Wydawnictwa Dwie Siostry – która jest 
związana z książką „Mapy” Aleksandry 
i Daniela Mizielińskich. Organizując za-
jęcia biblioteczne we Wrocance i w Tar-
gowiskach z okazji Święta Niepodległo-
ści wykorzystaliśmy mapę Polski. Była 
ona doskonałą ilustracją do rozmowy 
o Polsce, charakterystycznych dla niej 
symbolach i miastach. 

W bibliotece we Wrocance wraz 
z uczniami drugiej klasy mówiliśmy 
o początkach państwa polskiego i słu-
chaliśmy dwóch wersji legendy o Gnieź-
nie, a także za pomocą kodów tworzyli-
śmy godło Polski. 

W Targowiskach omawialiśmy te-
maty związane z niepodległością i pa-

triotyzmem. Następnie dzieci wyko-
nały barwne ptaszki. Na zakończenie 
spotkania złożyliśmy kwiaty i zapalili-
śmy znicze pod popiersiem Józefa Pił-
sudskiego. Bibliotekę odwiedziła także 
klasa pierwsza z SP w Targowiskach. 
Wspólnie szukaliśmy na mapie Polski 
miast leżących nad Wisłą oraz miejsc, 
które dzieci odwiedziły podczas podró-
ży z rodzicami.

W rogowskiej klubotece odbyły się 
zajęcia nawiązujące do obchodów Naro-
dowego Święta Niepodległości. Uczest-
nicy zajęć rozmawiali o tym, czym jest 
patriotyzm, wysłuchali fragmentów 
książki „Komendant wolnej Polski” 
Wojciecha Widłaka i tworzyli prace pla-
styczne związane z narodowymi sym-
bolami. Dzieci wypuściły także w niebo 
białe i czerwone baloniki.

GCKiB 
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ze sobą współpracowały i wykazały się naukową wie-
dzą na temat gatunków niedźwiedzi i ich trybu ży-
cia. Nie obyło się bez sesji zdjęciowej z udziałem misi 
Targusi. Najlepszym efektem doskonałej współpra-
cy okazał się wyklejony bibułą miś, któremu nadano 
imię Miodek. Pod koniec zajęć dzieci skosztowały 
pysznego miodu. 

***
Ogólnopolska akcja Czytamy z Sercem to inicjatywa, 
która łączy w sobie obchody dwóch świąt odbywają-
cych się 29 września – Ogólnopolskiego Dnia Gło-
śnego Czytania oraz Światowego Dnia Serca. Celem 
akcji jest nie tylko promocja literatury i czytelnic-
twa, ale również poszerzanie wiedzy na temat budo-
wy, funkcjonowania, chorób i symboliki serca, oraz 
propagowanie zdrowego stylu życia. W tym dniu 
w bibliotece w Targowiskach odbyły się dwa ciekawe 
spotkania. Pierwsze, z uczniami klasy II ze szkoły 
w Targowiskach, podczas którego dzieci czytały na 
głos fragmenty swoich ulubionych książek oraz dys-
kutowały na temat zalet czytania. Natomiast drugie, 
z dziećmi z Klubu Przedszkolaka, które wysłuchały 
wybranych przez siebie fragmentów bajek, opowia-
dań i wierszy. Nie zabrakło również rozmowy o zdro-
wym trybie życia. 

***
Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Miejscu Pia-
stowym realizuje zadanie zakupu i zdalnego dostępu 
do nowości wydawniczych w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.  W tym roku 
nasze biblioteki po raz drugi przystąpiły do progra-
mu i znaleźliśmy się w gronie 276 instytucji w Polsce 
objętych tym wsparciem finansowym. 

Otrzymana w II edycji kwota 15 000 zł jest naj-
wyższą dotacją w województwie podkarpackim. 
Środki w całości zostały przeznaczone na zakup 
książek. Zapraszamy do naszych bibliotek po no-
wości wydawnicze i zachęcamy do śledzenia strony 
internetowej, profilu na Facebooku oraz katalogu 
on-line, gdzie na bieżąco zamieszczamy informacje 
o najnowszych zakupach.

Dofinansowanie dla bibliotek publicznych na 
zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego 
dostępu do książek w formatach e-booków i/lub au-
diobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kie-
runek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0.

Krótko  
z bibliotek

Spotkania z Marią Konopnicką
Wycieczka do Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu zakoń-
czyła realizację projektu „Bi-blio-teka otwieramy świat zamknięty 
w książkach”, w ramach których od maja do końca października 
odbyło się szereg warsztatów i spotkań we wszystkich bibliotekach 
gminy. 

Celem wyprawy do muzeum w Żarnow-
cu było poznanie miejsca, gdzie żyła 
i tworzyła poetka. Zwiedziliśmy ekspo-
zycję biograficzno-literacką prezentują-
cą życie i twórczość Marii Konopnickiej. 
Dzieci z uwagą słuchały przewodnika 
i miały okazję zobaczyć unikatowe eks-
ponaty, rękopisy, pierwodruki dzieł, do-
kumenty archiwalne, stare fotografie.

W ramach projektu odbyły się także 
warsztaty ceramiczne, które prowadziła 
Iwona Władyka z Pracowni Ceramicznej 
Joszko z Krosna. Na zajęciach powsta-
ły piękne, ręcznie wykonane kubki gli-
niane, na których znaleźli się bohatero-
wie bajek Marii Konopnickiej. Kolejne 
warsztaty prowadzone były przez Ate-
lier Di Chocolate – pracownię tortów 
artystycznych i czekolady z Wrocanki. 
Z kolei warsztaty kaligrafii pn.: „Poezja 
Marii Konopnickiej w kaligrafii” prowa-
dził Jakub Niedziela z Wrocanki (więcej 
o warsztatach pisaliśmy w poprzednim 
numerze „Piastuna” nr 4/2022).

Odbyły się także spotkania literacko
-plastyczne „Seniorzy dzieciom – czyli 
kulturalna bajka”. Prowadziła je Maria 
Stefanik – poetka z Żarnowca, która 

inspirację do pisania czerpie z miejsca, 
w którym kiedyś żyła i tworzyła Maria 
Konopnicka. Ostatnie warsztaty, „Kolo-
rowy świat”, prowadziła artysta malarz 
Małgorzata Twardzik-Wilk z Głowienki. 
Wiersze oraz ilustracje z tomiku Marii 
Konopnickiej pt.: „Z łąk i pól” stały się 
natchnieniem dla uczestników warszta-
tów plastycznych, którzy wykonali pięk-
ne prace techniką suchych pasteli.

Spotkania i warsztaty odbywały się 
w bibliotekach GCKiB w Miejscu Piasto-
wym i były dobrą okazją do integracji, 
nauki, rozwijania pasji i zainteresowań 
oraz popularyzacji twórczości Marii 
Konopnckiej, której imieniem Sejm RP 
ustanowił rok 2022. 

Na projekt „Bi-blio-teka otwieramy 
świat zamknięty w książkach” Gminne 
Centrum Kultury i Biblioteka w Miejscu 
Piastowym otrzymało 18 000 zł dofi-
nansowania ze środków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, po-
chodzących z Funduszu Promocji Kul-
tury, w ramach  programu Partnerstwo 
dla Książki.

GCKiB



Nowe poradnie w SPG ZOZ  
w Miejscu Piastowym 
Z przyjemnością informujemy, iż stale 
podnosząc jakość funkcjonowania na-
szego ośrodka zdrowia otworzyliśmy 
kolejną poradnię w Miejscu Piastowym. 
Zapraszamy pacjentów do nowo powsta-
łej Poradni Reumatologicznej w Ośrodku 
Zdrowia w Miejscu Piastowym (ul. Dwor-
ska 14). Do końca roku przyjmować w niej 
będzie lekarz Bogdan Tomasiewicz, a od 
Nowego Roku mamy w planach nawią-
zanie współpracy z kolejnymi lekarzami. 
Rejestracja tel.459 595 207.

Dodatkowo, jak zapewnia dyrektor 
SPG ZOZ w Miejscu Piastowym Małgo-
rzata Szeliga, na początku przyszłego 
roku w ośrodku zdrowia uruchomiona 
zostanie kolejna Poradnia – Ortope-

dyczna – która we współpracy z funk-
cjonującą Poradnią Chirurgiczną oraz 
planowanym otwarciem punktu oferu-
jącego wysokiej klasy sprzęt ortopedycz-
ny – zarówno refundowany poprzez 

NFZ, jak i umożliwiający zaopatrzenie 
prywatne pacjenta – zapewni komplek-
sową i profesjonalną obsługę pacjenta 
nie tylko z terenu gminy, ale także z ca-
łego powiatu krośnieńskiego.

SPG ZOZ w Miejscu Piastowym
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Wystawa rysunków inspirowana tomikiem 
„Z łąk i pól”

1  grudnia w bibliotece w Miejscu Piasto-
wym odbył się wernisaż prac uczestni-
ków warsztatów malarskich. Zajęcia od-
bywały się we wszystkich bibliotekach: 
Miejscu Piastowym, Rogach, Targowi-
skach i Wrocance, a prowadziła je arty-
sta-malarz Małgorzata Twardzik-Wilk 
z Głowienki. 

W zajęciach malarskich wzięło 
udział łącznie 75 osób – dorośli i mło-
dzież z terenu gminy Miejsce Piastowe. 
Warsztatom towarzyszył pomysł połą-
czenia i upamiętnienia dorobku literac-
kiego Marii Konopnickiej i jej wkładu 

w działalność patriotyczną, bowiem 
Sejm RP ustanowił rok 2022 Rokiem 
Marii Konopnickiej.

Każdy z uczestników, w ciągu jed-
nego dnia, namalował pastelami obraz 
z wybranym przez siebie motywem. 
Inspiracją był tomik wierszy Marii Ko-
nopnckiej pt. „Z łąk i pól”. Na pracach 
najczęściej pojawiały się pejzaże. Na jed-
nej z prac została upamiętniona postać 
poetki. 

Podczas wernisażu odbyło się loso-
wanie zakładek – niespodzianek. Na-
grodą za wylosowanie zakładek ozna-

czonych serduszkiem były książki. 
Prace prezentowane były w bibliotece 
do 15 grudnia br. 

Warsztaty to jedno z działań 
w projekcie pn.: „ Bi-blio-teka otwiera-
my świat zamknięty w książkach”. Od-
były się w ramach programu PARTNER-
STWO DLA KSIĄŻKI, na które GCKiB 
w Miejscu Piastowym otrzymało 18 000 
zł dofinansowania z Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego. 

Tekst i fot. Patrycja Kulig 



Odeszli od nas…
24.09 – Rafał Dumanowski (35 lat) z Łężan
27.09 – Marcin Gromek (48 lat) z Głowienki
02.10 –  Helena Głowińska (95 lat)  

z Głowienki 
05.10 – Janina Jurczak (83 lata) z Targowisk 
10.10 – Maria Niżnik (76 lat) z Głowienki
12.10 – Jan Ratuszny (77 lat) z Głowienki
13.10 – Artur Frączek (52 lata) z Głowienki 
20.10 – Zofia Kosiorek (10 lat) z Widacza 
21.10 – Anna Guzik (70 lat) z Głowienki 
21.10 –  Rozalia Wójtowicz (87 lat)  

z Wrocanki
22.10 – Wanda Słyś (87 lat) z Rogów 
22.10 – Piotr Sroka (102 lata) z Wrocanki
24.10 – Stefan Zając (91 lat) z Targowisk 
26.10 –  Władysław Grochmal (56 lat)  

z Zalesia 
27.10 –  Kazimierz Lipka (81 lat) 

z Miejsca Piastowego 
28.10 – Stanisław Czekaj (86 lat) z Głowienki 
28.10 – Maria Jurczak (87 lat) z Targowisk 
02.11 – Marek Longawa (70 lat) z Niżnej Łąki
02.11 –  Małgorzata Lajdanowicz (35 lat) 

z Rogów 
04.11 –  Grażyna Michalczyk (65 lat)  

z Wrocanki 
10.11 –  Edward Hałabura (70 lat)  

z Głowienki
12.11 –  Mariola Rakoczy (64 lata)  

z Targowisk 
16.11 – Edward Witusik (72 lata) z Wrocanki
16.11 –  Adam Kaczkowski (59 lat)  

z Targowisk 
18.11 – Wanda Hejnar (73 lata) z Głowienki
19.11 – Marek Krzysik (56 lat) z Łężan 
21.11 – Maria Jaracz (85 lat) z Głowienki
21.11 – Zofia Szajna (88 lat) z Rogów 
22.11 – Zbigniew Kubit (71 lat) z Zalesia 
22.11 – Bogdan Steliga (56 lat) z Głowienki 
27.11 – Halina Guzik (71 lata) z Rogów 
02.12 – Edward Jurczak (82 lata) z Rogów  
03.12 –  Stanisław Juszczyk (76 lat)  

z Targowisk 
07.12 – Stanisław Lenik (67 lat) z Rogów 
07.12 – Dominik Bajger (79 lat) z Targowisk 
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Andrzej Biel (1957–2022)
2 listopada 2022 r. odszedł Andrzej Biel. Z gminą Miejsce Piastowe 
związany był przez osiemnaście lat jako dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Widaczu. Na zawsze pozostanie we  wdzięcznej pamięci 
wychowanków i pracowników. 

Urodził się 5 sierpnia 1957 roku w Rze-
szowie, tam też studiował polonistykę 
w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Po 
ukończeniu studiów podjął pracę jako 
nauczyciel języka polskiego w gminie 
Trzebownisko, a następnie objął stano-
wisko dyrektora w Szkole Podstawowej 
w Małej w gminie Ropczyce. W  1984 r. 
zamieszkał w Rymanowie i przez 10 lat 
kierował Szkołą Podstawową w Klim-
kówce, a od 1994 r. Szkołą Podstawową 
w Widaczu.

W swoim życiu zawodowym najdłu-
żej związany był właśnie z Widaczem. 
Wpisał się w historię szkoły, miejsco-
wości i gminy, pełniąc funkcję dyrekto-
ra do roku 2012, kiedy to Szkoła Pod-
stawowa w Widaczu stała się placówką 
filialną. Za jego kadencji kontynuowa-
no prace związane z rozbudową szkoły, 
podniesiono też jej stopień organizacyj-
ny. Niewielka szkoła, mająca dobre wa-
runki do nauki, funkcjonowała spraw-
nie, mogła pochwalić się osiągnięciami 
i była otwarta na środowisko. Za osią-
gnięcia w roku szkolnym 2009/2010 
Szkoła Podstawowa w Widaczu została 

uhonorowana Pucharem Przechodnim 
Wójta Gminy Miejsce Piastowe dla Naj-
lepszej Szkoły.

Potrafił jednoczyć ludzi we wspól-
nym działaniu. Przez trzy kadencje 
pełnił funkcję radnego Rady Miejskiej 
w Rymanowie oraz aktywnie działał na 
rzecz lokalnej społeczności w  Stowarzy-
szeniu „Nasz Rymanów”.

Andrzej Biel był człowiekiem o wy-
sokiej kulturze osobistej, pozytywnie 
nastawionym do świata, otwartym, 
przychylnym i szczerym. Wymagający 
od siebie i innych, dbał o dobre relacje 
wśród pracowników, cenił koleżeńską 
atmosferę, wzajemną życzliwość. Posia-
dał również umiejętność radzenia sobie 
w trudnych sytuacjach.

Był nie tylko bardzo dobrym dyrek-
torem, ale także świetnym polonistą, 
osiągającym sukcesy edukacyjne, lubia-
nym przez dzieci. 

Takim go zapamiętamy. Odszedł 
zbyt szybko.

Jolanta Stryczniewicz

Andrzej Biel z Pucharem Przechodnim Wójta Gminy Miejsce Piastowe, który Szkoła 
Podstawowa w Widaczu otrzymała w 2010 r.



Moderówka zwycięzcą strażackiego turnieju 
siatkarskiego
26 listopada 2022 r. w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Głowience rozegrany został X Jubi-
leuszowy Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Zawody oficjalnie otworzył 
prezes ZOP ZOSP RP w Kro-
śnie dh Józef Tucki, w towa-
rzystwie przewodniczącego 
Rady Gminy w Miejscu Pia-
stowym Wiesława Habrata, 
sekretarza ZOP ZOSP RP 
w Krośnie dha Krzyszto-
fa Podkula, dowódcy JRG 
Krosno mł. bryg. Dariusza 
Gruszki, prezesa ZOG ZOSP 
RP w Miejscu Piastowym 
dha Józefa Sidora, dyrektora 
SP w Głowience Iwony Topol-
skiej oraz prezesa OSP Gło-
wienka dha Jacka Kuźnara.

Zawody swoją obecnością 
uświetniła delegacja straża-
ków DHZ Olsavce ze Słowacji 
na czele ze starostą Sławomi-
rem Havirem.

Do turnieju przystąpi-
ło 9 drużyn: OSP Targowi-
ska, OSP Moderówka, OSP 
Bratkówka, OSP Iskrzynia, 
OSP Głowienka, OSP Kro-
śnienko Wyżne, PSP Krosno, 
OSP Korczyna i DHZ Olsav-
ce. Drużyny rywalizowały 
w dwóch grupach, rozgrywa-
jąc jednego seta do 21 pkt. W  
meczach finałowych rozgry-
wały jednego seta do 25 pkt.

W wyniku rozgrywek 
w grupach, w półfinale spo-
tkały się: OSP Bratkówka 
i OSP Korczyna (21:12) oraz 
OSP Moderówka z PSP Kro-
sno (21:13). W meczu o III 
miejsce OSP Korczyna prze-
grała z PSP Krosno (25:27). 
W finale OSP Moderówka 

pokonała OSP Bratkówka 
(25:14). 

Klasyfikacja końcowa 
turnieju
1. OSP Moderówka
2. OSP Bratkówka
3. PSP Krosno
4. OSP Korczyna

Najlepszym zawodni-
kiem turnieju został Konrad 
Hyziak (OSP Moderówka).

Drużyny z miejsc 1–4  
otrzymały pamiątkowe pu-
chary i dyplomy, pozostałe 
dyplomy za udział. 

Mecze sędziowali Marze-
na Szepieniec i Janusz Eu-
stachiewicz. Organizatora-
mi turnieju byli: wójt Gminy 
Miejsce Piastowe, Gminne 

Centrum Kultury i Biblio-
teka w Miejscu Piastowym, 
Zarząd Oddziału Powiato-
wego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczpo-
spolitej Polskiej w Krośnie, 
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Głowience oraz Szkoła 
Podstawowa im. Benedykta 
Wierdaka w Głowience. Or-
ganizatorzy składają podzię-
kowanie Piekarni Frydrych 
z Głowienki za ufundowa-
nie drożdżówek dla uczest-
ników turnieju.

Tekst: Leszek Zajdel 
Fot. Anna Płoucha,  

Leszek Zajdel 

1. miejsce – OSP Moderówka 2. miejsce – OSP Bratkówka

3. miejsce – PSP Krosno 4. miejsce – OSP Korczyna
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Mikołajkowy turniej piłki nożnej  
dla Przełęczy Dukla, Partyzant trzeci!
27 listopada, w niedzielę, na Profbud 
Arena w Krośnie odbył się „Mikołajkowy 
turniej piłki nożnej CUP 2022” w kate-
gorii juniorów starszych. Zwycięzcą tur-
nieju została drużyna Przełęczy Dukla, 
drugie miejsce zajęła Rędzinianka Wo-
jaszówka, natomiast na najniższym 
stopniu podium rywalizację ukończyła 
drużyna Partyzanta MAL-BUD1 Targo-
wiska. Kolejne miejsca zajęli odpowied-
nio: Cisy Jabłonica Polska, Guzikówka 
Krosno oraz Przełom Besko. Najskutecz-
niejszym strzelcem turnieju został zdo-
bywca 7 bramek Konrad Wajs (Przełęcz 
Dukla), najlepszym zawodnikiem Bar-
tosz Głód (Rędzinianka Wojaszówka) 
z kolei najlepszym bramkarzem Kamil 
Zoła (Partyzant MAL-BUD1 Targowi-
ska). Na koniec wszyscy zawodnicy zo-
stali nagrodzeni gadżetami w postaci 
kubków, długopisów i smyczy klubowych.

Organizatorem turnieju był Party-
zant MAL-BUD1 Targowiska, a sponso-
rem PKN ORLEN jako „Sponsor szkoleń 
piłkarskich dzieci i młodzieży w Klubie”.

Wyniki:
Rędzinianka Wojaszówka – Partyzant 
MAL-BUD1 Targowiska 2:1
Cisy Jabłonica Polska – Przełęcz Dukla 
0:1
Guzikówka Krosno – Przełom Besko 5:0
Rędzinianka Wojaszówka – Przełęcz 
Dukla 2:3
Partyzant MAL-BUD1 Targowiska 

– Przełom Besko 3:2
Cisy Jabłonica Polska – Guzikówka Kro-
sno 2:0
Rędzinianka Wojaszówka – Przełom 
Besko 5:2

Przełęcz Dukla – Guzikówka Krosno 5:1
Przełom Besko – Cisy Jabłonica Polska 
1:2
Przełęcz Dukla – Partyzant MAL-BUD1 
Targowiska 0:0
Rędzinianka Wojaszówka – Cisy Jabło-
nica Polska 1:1
Guzikówka Krosno – Partyzant MAL
-BUD1 Targowiska 1:2
Przełom Besko – Przełęcz Dukla 2:9
Rędzinianka Wojaszówka – Guzikówka 
Krosno 3:1
Partyzant MAL-BUD1 Targowiska 

– Cisy Jabłonica Polska 3:0

Tabela końcowa:
1. Przełęcz Dukla 13 pkt., bramki: 18-5 
2. Rędzinianka Wojaszówka 10, 13-7

3. Partyzant MAL-BUD1 Targowiska 
10, 9-5
4. Cisy Jabłonica Polska 7, 5-6
5. Guzikówka Krosno 3, 8-12
6. Przełom Besko 0, 7-24

Skład Partyzanta: Kamil Zoła - Remigiusz 
Dubiel, Jakub Delimata, Kacper Kwolek, 
Michał Drozdowski, Michał Józefczyk, 
Dominik Jakubczyk, Paweł Jaworski, Mi-
łosz Kluczek, Wojciech Malinowski.

Korzystając z okazji Zarząd Klubu 
Partyzant MAL-BUD1 Targowiska skła-
da podziękowania firmie PKN ORLEN 
za wsparcie udzielone w zakończonej 
niedawno rundzie jesiennej.

Tekst: Przemysław Kubal 
Foto: Konrad Kwolek
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LKS Głowienka 
po rundzie 
jesiennej 2022
Drużyna seniorów LKS Gło-
wienka, występująca w sezonie 
2022/23 w rozgrywkach klasy 
„B” – gr. III Krosno, zakończyła 
początkiem listopada rundę je-
sienną, prowadząc na półmetku 
rozgrywek. O awans do klasy „A” 
drużyna z Głowienki walczy już 
od kilku sezonów.

W poprzedniej bata l i i  dr uży na 
LKS-u zajęła 3. miejsce, ustępując je-
dynie Guzikówce Krosno i Iwełce Iwla. 
Szanse na promocję do klasy wyższej 
zawodnicy z Głowienki stracili na trzy 
kolejki przed końcem rozgrywek. Do 
nowego sezonu drużyna przystąpiła 
w niezmienionej kadrze, jednak decyzją 
Wydziału Gier przy Podokręgu Krosno 
została przeniesiona do innej grupy, 
w związku z czym w jesiennych zma-
ganiach grała z innymi przeciwnikami 
niż w poprzedniej rundzie. Z powodu 
krótkiego letniego okresu przygoto-
wawczego zawodnicy rozegrali zaled-
wie dwa mecze kontrolne, przegrywając 
z przeciwnikami z klasy wyższej (z Wi-
słokiem Krościenko Wyżne i Tęczą Zrę-
cin). Runda jesienna rozpoczęła się 14 
sierpnia, a w pierwszym spotkaniu dru-
żyna LKS-u rozgromiła na wyjeździe KS 
Szczepańcowa 1 : 8 i dzięki tej wysokiej 
wygranej została liderem w tabeli po 
inauguracyjnej kolejce. W następnych 
trzech meczach LKS również notował 
zwycięstwa, wygrywając kolejno z LKS 
Lubatowa, Florianem Rymanów Zdrój 
i JKS Jasionów. W piątej kolejce druży-
na poniosła pierwszą porażkę, ulegając 
na wyjeździe spadkowiczowi z klasy 

„A” – Błękitnym Jasienica Rosielna 3 
: 2, mimo że do 80 minuty prowadziła 
1 : 2. Następnie zawodnicy z Głowienki 
przegrali w meczu z wiceliderem Soko-
łem Trześniów, jednak po zakończonych 
zawodach okazało się, że w drużynie ry-
wali wystąpił nieuprawniony zawodnik 
i LKS otrzymał 3 punkty walkowerem. 
Drużynę dopadł lekki kryzys, który zo-
stał zażegnany po wyjazdowym meczu 
derbowym przeciwko Piastovii Miejsce 
Piastowe, wygranym przez Głowienkę 

0 : 2. W ósmym i dziewiątym spotkaniu 
Głowienka odniosła kolejne zwycięstwa, 
pokonując u siebie Orła Pustyny, a na 
wyjeździe LKS Wesoła, choć w tym me-
czu zajmujący ostatnią pozycję w tabeli 
przeciwnicy postawili trudne warunki 
zawodnikom LKS-u. Drugą porażkę 
w rundzie jesiennej drużyna poniosła 
u siebie, ulegając kolejnemu przeciwni-
kowi z czołówki, Sokołowi Domaradz 
i tracąc pechową bramkę w drugiej czę-
ści gry. W kończących rundę jesienną 
dwóch spotkaniach LKS zdobył dwu-
krotnie komplet punktów, najpierw po-
konując Dwór Kombornia po klasycz-
nym hat-tricku Radosława Frydrycha 
i na zakończenie pierwszej części sezo-
nu wygrywając u siebie z Orłem Milcza. 

Trenerem drużyny seniorów z Gło-
wienki od 4 lat nieprzerwanie jest Ma-
riusz Michalski, który skład opie-
ra w większości na wychowankach 
LKS-u bądź zawodnikach pochodzą-
cych z Głowienki. Trzon drużyny sta-
nowią zawodnicy doświadczeni, tacy 
jak Konrad Guzik, Michał Krupa, Paweł 
Półchłopek, Tomasz Wilk (kapitan dru-
żyny) czy najlepszy strzelec po rundzie 
jesiennej Radosław Frydrych (9 goli). 
W klubie z Głowienki od kilku sezonów 
odważnie stawia się na młodzieżow-
ców, wśród których dobrą dyspozycję 
w jesiennej kampanii prezentowali Da-
mian Dobosz, Jakub Grocholski i Dawid 
Guzik. Dzięki dobrej postawie w pierw-
szej rundzie obecnego sezonu, wszyscy 
związani z LKS-em liczą na długo ocze-
kiwany awans do klasy „A”, w której dru-
żyna z Głowienki ostatni raz występo-
wała przed siedmioma laty. Ze względu 
na budowę nowego stadionu „Na Jawo-
rze”, którego koniec budowy przewidzia-
ny jest w 2024 roku, drużyna rozgrywa 
swoje mecze jako gospodarz na stadio-

nie we Wrocance. Zawodnicy, działacze 
i sympatycy LKS Głowienka są pełni na-
dziei, że na koniec sezonu uda się utrzy-
mać pozycję lidera i w czerwcu będą po-
wody do świętowania z okazji awansu 
do wyższej klasy rozgrywkowej.

LKS Głowienka po rundzie jesien-
nej sezonu 2022/23 – statystyka 
ogólna
1. miejsce w klasie „B” – grupie III Krosno
12 rozegranych spotkań, 30 punktów, 
10 zwycięstw – 0 remisów – 2 porażki. 
Stosunek bramek: 42-13.
Wyniki: KS Szczepańcowa 8:1 (W), LKS 
Lubatowa 4:1 (D), Florian Rymanów 
Zdrój 3:1 (W), JKS Jasionów 1:0 (D), Błę-
kitni Jasienica Rosielna 2:3 (W), Sokół 
Trześniów 3:0 wo (D, na boisku 1:2), Pia-
stovia Miejsce Piastowe 2:0 (W), Orzeł 
Pustyny 4:0 (D), LKS Wesoła 7:3 (W), So-
kół Domaradz 0:1 (D), Dwór Kombornia 
3:0 (W), Orzeł Milcza 5:3 (D)
Strzelcy bramek: Radosław Frydrych 9, 
Dawid Guzik 6, Damian Dobosz 5, Ja-
kub Czekaj 4, Paweł Półchłopek 4, Mi-
chał Krupa 2, Dominik Marszał 2, Ka-
mil Skrabacz 2, Tomasz Wilk 2, Jakub 
Bielecki 1, Konrad Dobosz 1, Sławomir 
Fortuna 1, Patryk Kucza 1
Kadra drużyny: bramkarze – Łukasz 
Frydrych, Jakub Urbanek; obrońcy 

– Paweł Buczek, Wiktor Czekaj, Jakub 
Grocholski, Konrad Guzik, Michał Kru-
pa, Kamil Kucza, Patryk Kucza, Dawid 
Wilk, Łukasz Wojnar; pomocnicy – Ja-
kub Czekaj, Konrad Dobosz, Dawid Gu-
zik, Arkadiusz Hejnar, Dominik Mar-
szał, Paweł Półchłopek, Kamil Skrabacz, 
Tomasz Wilk; napastnicy – Jakub Bie-
lecki, Damian Dobosz, Sławomir Fortu-
na, Radosław Frydrych, Krystian Zajdel; 
trener – Mariusz Michalski. 

Łukasz Frydrych

Zawodnicy LKS Głowienka w niedawno zakończonej rundzie jesiennej mieli sporo powodów do 
radości, fot. Tomasz Czech



Turnieje 
piłkarskie 
„PIASTOVIA 
CUP”
W sobotę, 26 listopada, w hali sportowej 
w Rogach w ramach organizowanego 
cyklu młodzieżowych turniejów piłkar-
skich „PIASTOVIA CUP" wzięło udział 
17 zespołów z dziesięciu klubów, z róż-
nych części naszego województwa: Ko-
pytowej, Krosna, Paleśnicy, Wiśniowej, 
Pustyn, Głogowa Małopolskiego, Jasła, 
Brzostka i Miejsca Piastowego. Turniej 
przebiegał w wyśmienitej atmosferze, 
zarówno na boisku, jak i na trybunach. 
Każda z drużyn dawała z siebie wszyst-
ko, stwarzając wspaniałe widowisko 
piłkarskie. Patronat honorowy nad wy-
darzeniem objął Podkarpacki Związek 
Piłki Nożnej, a partnerami byli: Gmina 
Miejsce Piastowe, ŻABKA Miejsce Pia-
stowe, Lo-stark Miejsce Piastowe, FUL-
SPORT.

TS Piastovia 

Piastovia zaprasza 
do sekcji szachowej
Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 6 do 15 lat na zaję-
cia sekcji szachowej TS PIASTOVIA Miejsce Piastowe, które 
prowadzi doświadczony instruktor posiadający wymagane 
uprawnienia.

Zajęcia odbywają się cyklicznie, w każdy wtorek, w go-
dzinach od 15:00 do 16:40 w Szkole Podstawowej w Miejscu 
Piastowym.

Uczestnicy nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat, 
całość zadania współfinansowana jest ze środków Gminy 
Miejsce Piastowe oraz programu KLUB 2022.

TS Piastovia 
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Sukces Weroniki 
Bykowskiej
Weronika Bykowska, 
mieszkanka Miejsca Pia-
stowego, podczas odby-
wających się w dniach 29 
września – 2 paździer-
nika 2022 r. Mistrzostw 
Polski Kobiet i Mężczyzn 
w Strzelectwie Sporto-
wym zdobyła brązowy 
medal w konkurencji ka-
rabin pneumatyczny ko-
biet indywidualnie oraz 
3 srebrne medale druży-
nowo, w konkurencjach: 
karabin pneumatyczny 
60, karabin sportowy 
3x20, karabin sportowy 
60 leżąc. 

Dziękujemy za godne reprezentowanie gminy Miejsce 
Piastowe i życzymy dalszych sukcesów. 

UG




