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Pielgrzymka mieszkańców Targowisk, Widacza i Łężan do Częstochowy z organizatorem pielgrzymki ks. proboszczem 
Józefem Miezinem, początek lat 50. XX w. Fot. z arch. Marty Lorenc. 

Spośród ponad 70 osób na zdjęciu rozpoznanych zostało ponad 40, choć ze względu na odległe czasy i charakter zdjęcia mogły 
wkraść się pomyłki.

–  w górnych rzędach od lewej: Bronisława Penar, Stefania Polnar, Zofia Skwara, Czesława Lorenc, Rozalia Jurczak, Marta Jur-
czak, Wojciech Bielecki, Eleonora Lorenc, Kazimierz Penar, Stefania Kubal, Kazimierz Kubal, Władysława Skwara, Maria 
Dobrzańska, Maria Kozioł, Anna Raczek, Barbara Pelczar, Emilia Sieniawska, Zofia Nycz, Helena Kuchta, Stanisława Lorenc

–  środkowe rzędy: Zofia Józefczyk, Genowefa Czekańska, Izabela Muroń, Stanisława Kozioł, Aniela Matuszek, Helena Woj-
towicz, Zuzanna Dębiec, Władysława Bełch, Helena Skwara

–  dolne rzędy: Józefa Cisowska, Maria Skiba, Maria Frydrych, ks. Józef Miezin (w środku), Apolonia Kuś, Stanisława Kuś, 
Marianna Kuś, Anna Bukielska, Stefania Ziemba

– dzieci: Ignacy Sieniawski (z teczką), Stanisław Sieniawski, Aleksandra Jurczak, Maria Bajger

Galeria jednego zdjęcia
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Regionalna konferencja szkoleniowa 
na temat rozwoju najmłodszych
Pod patronatem wójta gminy Doroty Chilik 14 i 15 lipca br. Zespół Żłobków Gminy Miejsce Pia-
stowe zorganizował Regionalną Konferencję Szkoleniową „Z miłości do najmłodszych – wspo-
maganie rozwoju dzieci do lat trzech, najlepsze praktyki i nowe wyzwania”. W pikniku, który 
był zakończeniem konferencji, udział wzięli: Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena 
Maląg i Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart.

Pod patronatem wójta Gminy Miejsce 
Piastowe Doroty Chilik 14 i 15 lipca br. 
Zespół Żłobków Gminy Miejsce Piasto-
we zorganizował regionalną konferen-
cję szkoleniową „Z miłości do najmłod-
szych – wspomaganie rozwoju dzieci 
do lat trzech, najlepsze praktyki i nowe 
wyzwania”.

Celem konferencji była interdyscy-
plinarna wymiana doświadczeń z za-
kresu jakości wczesnej opieki i edukacji 
najmłodszych dzieci, jej znaczenia dla 
późniejszego rozwoju dziecka oraz za-
sadności inwestowania w sektor opieki 
nad dziećmi. Konferencja miała rów-
nież uświadomić uczestnikom, z jakimi 
nowymi wyzwaniami trzeba się zmie-
rzyć, aby poprawić jakość usług świad-
czonych przez żłobki, kluby dziecięce 
czy dziennych opiekunów. W spotka-
niu uczestniczyli zaproszeni goście, jak 
również przedstawiciele żłobków, klu-
bów dziecięcych, przedszkoli i szkół 
z regionu.

Prelekcje i warsztaty
Konferencję prowadziła dyrektor Ze-
społu Żłobków Agnieszka Jastrzębska, 
a uroczystego otwarcia dokonała wójt 

Dorota Chilik. Pani wójt wspomniała, że 
pomysł konferencji zrodził się w chwili, 
gdy gmina Miejsce Piastowe otrzymała 
statuetkę „Samorząd Pro Familia” – wy-
różnienie dla gminy, dla której losy rodzi-
ny nie są obojętne. Wszystko zaczyna się 
przecież od małego dziecka, które dobrze 
poprowadzone, w przyszłości stanie się 
mądrym, wartościowym człowiekiem.

Zaproszeni goście mieli okazję uczest-
niczyć w prelekcjach wygłoszonych przez 
Annę Wójcik – psychologa i licencjonowa-
nego terapeutę behawioralnego, Kingę 
Mazur – rehabilitantkę, Jolantę Findysz 

– intendentkę i dietetyczkę oraz Elżbietę 
Gierlach – psychologa.

Podczas konferencji omówiono te-
maty: „Rosnę radośnie i bezpiecznie” 

– czyli co nieco o rozwoju małego dziec-
ka, „Dajcie mi tuzin zdrowych niemow-
ląt” – elementy stosowanej analizy za-
chowania w pracy z małym dzieckiem, 

„Czynniki zaburzające prawidłowy roz-
wój ruchowy małego dziecka”, „Od pier-
si do talerza”, czyli jak karmić i czym 
karmić małe dziecko, „Czym skorupka 
za młodu nasiąknie…” – postawy rodzi-
cielskie, funkcjonowanie dziecka w ro-
dzinie dysfunkcyjnej.

W czasie przerwy goście mogli obej-
rzeć fotoksiążki corocznie przygotowy-
wane przez żłobki i wręczane podopiecz-
nym na zakończenie roku szkolnego 
oraz wpisać się do pamiątkowych kro-
nik prowadzonych w placówkach.

Dla przybyłych gości kuchnia Ze-
społu Żłobków Gminy Miejsce Piastowe 
przygotowała poczęstunek – zarówno 
w pierwszym, jak i drugim dniu imprezy.

Podsumowaniem konferencji były 
warsztaty szkoleniowe zorganizowane 
przez żłobkowe opiekunki. W Gminnym 
Żłobku im. Janusza Korczaka w Miej-
scu Piastowym odbyły się warsztaty 
muzyczno-taneczne „Pląsające nutki”. 
Goście poprzez czynny udział w propo-
nowanych zajęciach mogli zapoznać się 
z wpływem, jaki muzyka i taniec mają 
na rozwój najmłodszych. Natomiast 
w Gminnym Żłobku im. Władysławy 
Markiewiczówny w Głowience odbyły 
się warsztaty sensoryczne zatytuło-
wane „Śladami dziecięcych zmysłów”. 
Uczestnicy mieli okazję stworzyć ksią-
żeczki manipulacyjne według własnych 
pomysłów, dostosowanych do wieku 
dzieci, z którymi pracują. Na zakończe-
nie warsztatów każdy otrzymał płytę 
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z piosenkami oraz własnoręcznie wy-
konaną książeczkę sensoryczną. W mi-
łej atmosferze i z bagażem nowych do-
świadczeń został zakończony pierwszy 
dzień konferencji.

Żłobek oczami rodziców
Drugi dzień szkolenia rozpoczął się od 
panelu dyskusyjnego pt. „Mamo, tato, 
witaj w moim świecie” – żłobek oczami 
rodziców. W tym dniu głos zabrali rodzi-
ce dzieci, które uczęszczają do żłobków 
w naszej gminie. Mogli oni przedstawić 
swój punkt widzenia, wymienić się uwa-
gami i przemyśleniami. Dyskusję pro-
wadziły opiekunki z Zespołu Żłobków 
Marzena Gurgacz-Janusz i Małgorzata 
Skwara, a zaproszeni goście mogli włą-
czyć się w rozmowę. Panel dyskusyjny 
pomógł skonfrontować dwie perspekty-
wy – rodzica i opiekuna, których współ-
praca przy wychowaniu i rozwoju dziec-
ka jest bardzo ważna.

Podsumowaniem regionalnej konfe-
rencji szkoleniowej był piknik rekreacyj-
ny pod hasłem „Bajkowy zawrót głowy”, 
który odbył się przy Gminnym Żłobku 
im. Matki Anny Kaworek w Łężanach. 
Panie opiekunki ze żłobków przygo-
towały kolorowe stoiska do zabaw: 

„Roszpunka”, „Masza i niedźwiedź”, 
„Psi patrol”, „Elza”, „Myszka Miki” oraz 
stoisko „Przysmaki Kubusia Puchatka” 
z możliwością degustacji żłobkowych 
potraw. Nie zabrakło również Mia-
steczka 500+, bawiącego najmłodszych 
uczestników imprezy.

Biorący udział w konferencji mogli 
zobaczyć wszystkie placówki wchodzące 
w skład Zespołu Żłobków Gminy Miej-
sce Piastowe, a podsumowaniem był 
udział w pikniku w żłobku w Łężanach, 
w otoczeniu roześmianych dzieci, które 
przybyły wraz ze swoimi rodzicami.

Minister na pikniku w Łężanach
Gościem honorowym była Marlena Ma-
ląg – minister Rodziny i Polityki Spo-
łecznej. Swoją obecnością zaszczyciła 
nas także Ewa Leniart – wojewoda pod-
karpacki, Adam Śnieżek – poseł na Sejm 
RP oraz Jerzy Borcz – przewodniczący 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Pani minister podziękowała za 
zorganizowanie tak dużego przedsię-
wzięcia. Podkreśliła również, że Gmina 
Miejsce Piastowe w szczególny sposób dba 
o rozwój rodziny. Na nowych mieszkańców 
gminy czekają pakiety powitalne, „Karta 
Dużej Rodziny Miejsteckiej”, przeznaczo-
na dla rodzin wielodzietnych. Ważnym 
elementem polityki prorodzinnej jest bu-
dowa mieszkań dla młodych małżeństw, 
a także prowadzenie gminnych żłobków. 
Gmina rozwija obszary rekreacji rodzin-
nej, budując nowoczesne place zabaw, 
ścieżki turystyczne i rowerowe. Podczas 
briefingu prasowego uczestnicy konfe-
rencji zaproponowali, aby w przyszło-
ści utworzyć Dzień Pracownika Żłob-
ka i Klubu Dziecięcego. Pomysł został 
przyjęty z aprobatą.

Zaproszeni goście miło spędzili czas 
przy żłobkowych hitach, tańcach oraz 

„wielkim grillowaniu”. Na zakończenie 
konferencji szkoleniowej wszystkim 
uczestnikom zostały wręczone certy-
fikaty. Żywimy nadzieję, że nie jest to 
ostatnie spotkanie, lecz początek wspól-
nej wymiany doświadczeń, realizacji 
wyznaczonych celów i zdobywania eta-
pów wiedzy w kolejnych edycjach, które 
będą cyklicznym przedsięwzięciem Ze-
społu Żłobków Miejsce Piastowe.

Agnieszka Jastrzębska 
dyrektor Zespołu Żłobków  

Gminy Miejsce Piastowe
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Wotum zaufania i absolutorium  
na połowę kadencji
18 czerwca 2021 r. w Domu Ludowym w Łężanach odbyła się uroczysta XLIV sesja Rady Gminy 
Miejsce Piastowe.

Poza radnymi w sesji uczestniczyli zaproszeni 
goście: poseł RP Piotr Babinetz, wicestarosta 
krośnieński Andrzej Guzik, przewodniczą-
cy Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
Jerzy Borcz, Zofia Szydłowska, Magdalena 
Kopacz – kierownik PGE Technologie, która 
reprezentowała prezes PGE Technologie Lu-
cynę Podhalicz, członkowie Kółka Rolnicze-
go w Łękach Dukielskich: prezes Małgorzata 
Tomkiewicz, Piotr Węgrzyn oraz wiceprezes 
Joanna Reczkowska, a także dyrektor RCKiB 
Joanna Ziemiańska-Kielar, kierownik GOPS 
Ewa Wais i Małgorzata Szeliga – dyrektor SPG 
ZOZ w Miejscu Piastowym.

Wśród zaproszonych gości obecni byli 
również sołtysi, przedstawicielki kół gospo-
dyń wiejskich, prezesi ochotniczych straży 
pożarnych i dyrektorzy szkół.

Podniosłość wydarzenia była spowo-
dowana faktem, iż właśnie minęła połowa 
kadencji wójt gminy Doroty Chilik, która 
podczas sesji przedstawiła szczegółowe 
sprawozdanie ze swojej działalności z okre-
su pomiędzy sesjami oraz raport o stanie 
gminy, a skarbnik Ewelina Pilszak zapre-
zentowała sprawozdanie finansowe gminy 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budże-
tu za 2020 r.

W wyniku głosowania radni udzieli-
li wójt Dorocie Chilik wotum zaufania. 
Otrzymała też, jednogłośnie, absolutorium 
za 2020 r.

Za swą działalność, zaangażowanie 
i otwarte serce pani wójt usłyszała wiele po-
dziękowań i słów uznania.

Z wielkim wzruszeniem wójt podzięko-
wała wszystkim radnym, przybyłym go-
ściom oraz kierownikom i pracownikom 
Urzędu Gminy, a zwłaszcza swojej zastęp-
czyni Magdalenie Hec-Mrozek. Za szczegól-
ną pomoc dla gminy dziękowała również po-
słowi Piotrowi Babinetzowi, wręczając mu 
okolicznościowy grawerton.

To było wyjątkowe wydarzenie. Nasza 
Mała Ojczyzna pięknieje, staje się miejscem, 
w którym można się rozwijać, uczyć, bawić 
i odkrywać nowe możliwości.

Anna Borek 
Fot. Tomasz Czech
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O „Czystym powietrzu”
w Łężanach

Spotkanie rozpoczęła krótkim przemó-
wieniem wójt Dorota Chilik, a następnie 
wystąpili zaproszeni goście: prezes Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 
Adam Skiba oraz doradcy energetyczni 
WFOŚiGW w Rzeszowie: Wojciech Mu-
cha i Jerzy Janiec. Doradcy omówili wa-
runki, jakie należy spełnić, aby skorzy-
stać z programu „Czyste powietrze” oraz 
odpowiadali na pytania i oferowali po-
moc wszystkim zainteresowanym. 

Między wystąpieniami piosenkę 
„Rogowski hymn ekologiczny” wykona-
ła Zofia Drozd, uczennica Szkoły Pod-

Wyróżnienie dla 

stawowej im. Kazimierza Wielkiego 
w Rogach.

Na koniec spotkania wystąpiła Iwo-
na Kondracka, która przybliżyła zebra-
nym temat programu „Mój prąd”. Spo-
tkanie można obejrzeć na gminnym 
kanale youtube.pl. 

Każdy, kto chciałby dowiedzieć się 
więcej o programie „Czyste powietrze”, 
może zasięgnąć informacji, odwiedza-
jąc biuro programu w Urzędzie Gminy 
Miejsce Piastowe (ul. Dukielska 14) albo 
dzwoniąc pod nr telefonu: 798 833 245 
lub 13 43 530 12.

UG

www.miejscepiastowe.pl
8 czerwca 2021 r. odbyło się wręczenie nagród 
21. edycji konkursu Podkarpacka Nagroda Sa-
morządowa.

Gmina Miejsce Piastowe została wyróżnio-
na w  kategorii „Wizerunek Samorządu w  sie-
ci Internet” za najlepszą stronę www. Konkurs 
zorganizowany był w ramach obchodów Dnia 
Samorządu Terytorialnego. Nagrody wręczono 
w Sali Kongresowej Centrum Wystawienniczo- 
-Kongresowego Województwa Podkarpackiego 
G2A Arena w Jasionce k/Rzeszowa.

UG

u g  i n f o r m u j e

2 lipca br. w Domu Ludowym w Łężanach odbyło się spotkanie infor-
macyjne dotyczące programów „Czyste powietrze” oraz „Mój prąd”. 

Umowa podpisana, mieszkania coraz bliżej

28 czerwca 2021 r. wójt Dorota Chilik 
podpisała umowę, na mocy której Gmi-
na Miejsce Piastowe stała się wspólni-
kiem w nowo utworzonej spółce SIM 
Podkarpacie sp. z o.o. z siedzibą w Bo-
guchwale. Dzięki temu w naszej gminie 
powstaną mieszkania.

Planowana jest budowa mieszkań 
w Niżnej Łące i we Wrocance.

Gmina otrzymała wsparcie w wyso-
kości 3 000 000 zł ze środków Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa 
na sfinansowanie działania polegają-
cego na objęciu przez Gminę Miejsce 

Piastowe udziałów w utworzonej spółce 
SIM Podkarpacie. Mieszkania powstaną 
na gruntach będących obecnie własno-
ścią gminy.

Przedmiotem działania Społecznej 
Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM) jest bu-
dowanie budynków mieszkalnych i ich 
eksploatacja na zasadach najmu z moż-
liwością dojścia do własności.

Spółka ta powstała z udziałem Krajo-
wego Zasobu Nieruchomości oraz sied-
miu gmin: Gminy Boguchwała, Gminy 
Miejskiej Jarosław, Gminy Miejskiej 
Dynów, Gminy Miasto Leżajsk, Gminy 
Nowa Sarzyna, Gminy Sędziszów Ma-
łopolski oraz Gminy Miejsce Piastowe.
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Gimnastyka korekcyjna
dla uczniów
Na gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną dla 
uczniów gmina Miejsce Piastowe otrzymała do-
finansowanie w wysokości 16 740 zł ze środków 
Funduszu Zajęć Sportowych, których dysponen-
tem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodo-
wego i Sportu.

W ramach projektu: „Rosnę zdrowo na sporto-
wo – zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla uczniów 
gminy Miejsce Piastowe” uczniowie klas I, II i III 
oraz oddziału przedszkolnego „0” ze wszystkich 
szkół z terenu gminy mogą uczestniczyć w zaję-
ciach, których celem jest aktywizacja sportowa 
dzieci w szkole oraz profilaktyka wad postawy.

Zajęcia realizowane są od maja do grudnia br. 
(z przerwą wakacyjną). Całkowity koszt projektu 
to 33 480 złotych.

Karina Kordasiewicz



Nagrody wójta dla najlepszych 
uczniów, nauczycieli i szkoły
Na zakończenie roku szkolnego, 29 czerwca br., w sali Domu Ludowego w Łężanach najwybit-
niejsi uczniowie i absolwenci szkół podstawowych z gminy Miejsce Piastowe wraz z nauczycie-
lami otrzymali nagrody i liczne wyróżnienia. Najwyższe gminne odznaczenie – Medal Markie-
wiczowski – zdobyła Natalia Fortuna, uczennica Szkoły Podstawowej im. Tytusa Trzecieskiego 
w Miejscu Piastowym, a najlepszą szkołą w gminie została Szkoła Podstawowa im. Kazimierza 
Wielkiego w Rogach, do której powędrował Puchar Wójta Gminy Miejsce Piastowe.

O przyznaniu wyróżnienia decydowała 
komisja w składzie: wójt Dorota Chilik, 
zastępca wójta Magdalena Hec-Mrozek, 
przewodniczący Rady Gminy Wiesław 
Habrat oraz przewodnicząca Komisji 
Edukacji, Zdrowia i Spraw Obywatel-
skich Iwona Pytel. – To był ciężki wybór, 
w naszych szkołach jest wielu zdolnych 
uczniów – powiedziała na początku spot- 
kania kierownik Samorządowego Cen-
trum Usług Wspólnych Beata Bodzioch
-Kaznowska.

Uczniowie byli nagradzani za liczne 
sukcesy w konkursach międzyszkol-
nych, wojewódzkich, a nawet międzyna-
rodowych oraz za wysokie wyniki w na-
uce, wzorowe zachowanie, osiągnięcia 
sportowe, a także udział w akcjach 
i kampaniach społecznych oraz pracy 
w kole naukowym „Być jak Ignacy”.

– Jesteśmy bardzo dumni, że możemy 
dziś wręczać wam te wyróżnienia. Jeste-
ście wspaniałym przykładem dla innych. 
Bardzo cieszymy się, że osiągacie wielkie 

sukcesy w tak młodym wieku. Gratuluje-
my również nauczycielom – bo to z waszą 
pomocą ci młodzi ludzie mogą się rozwijać 

– zwróciła się do uczniów i nauczycieli 
wójt Dorota Chilik.

Za szczególną aktywność w działa-
niach na rzecz dzieci i młodzieży wyróż-
nieni zostali również nauczyciele. Poza 
gratulacjami szkoły otrzymały bony 
pieniężne, które mogą przeznaczyć na 
dowolny, wybrany przez siebie cel.

Nagrodami za pracę w roku szkol-
ny m 2020/2021 u honorowa no: 
17 uczniów, 2 koła naukowe, grupę 
przedszkolną sześciolatków, 11 nauczy-
cieli oraz szkołę.

Wyróżnieni uczniowie:
–  Julia Sechman, Jakub Bystrański, 

Mateusz Karaś (SP w Miejscu Pia-
stowym),

–  Julia Majerska, Jakub Jurasz, Ka-
mil Gorczyca (SP w Głowience),

–  Kinga Wójcik (SP w Łężanach),

–  Dawid Koperstyński, Mateusz 
Knap, Mateusz Domaradzki, Szy-
mon Stanisz (SP w Rogach),

–  Amelia Jurczak, Mateusz Basa-
mania, Oleksandr Małomużew, 
grupa przedszkolna sześciolatków 
(SP w Targowiskach),

–  Jagna Kostrząb (SP we Wrocance),
–  Oliwia Inglot (SP w Zalesiu).

Wyróżnione koła naukowe:
–  Koło naukowe ze Szkoły Podstawo-

wej w Rogach: Jakub Dobosz, Zofia 
Drozd, Antonina Knap, Rafał Łoś, 
Kacper Rygiel, Szymon Stanisz, 
Emilia Ucherek, Julita Uliasz, Pa-
weł Uliasz i Martyna Wołtosz;

–  Koło naukowe ze Szkoły Podstawo-
wej we Wrocance: Filip Borek, Mi-
łosz Jakubowicz, Maciej Kostrząb, 
Krzysztof Kucia, Martyna Kucia, 
Laura Mikoś, Nikola Rajchel, Melania 
Stojak, Lena Szelc, Filip Zatorski, Do-
minik Zielański i Hubert Zielański.

Puchar Wójta Gminy Miejsce Piastowe zdobyła Szkoła Podstawowa w Rogach
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Wyróżnieni nauczyciele:
–  Lucyna Kandefer, s. Mariola Lidia 

Bochniak (SP w Miejscu Piasto-
wym),

–  Wojciech Rygiel (SP w Łężanach),
–  Anna Prajzner, Sabina Uliasz, Prze-

mysław Janczewski, Joanna Sokół 
(SP w Rogach),

–  Katarzyna Matuszewska, Danuta 
Moszczyńska, Beata Szeligowska 
(SP w Targowiskach),

–  Ewelina Głód (SP we Wrocance).

Medal Markiewiczowski, najwyż-
sze gminne odznaczenie, zdobyła 
Natalia Fortuna, uczennica Szkoły 
Podstawowej im. Tytusa Trzecieskie-
go w Miejscu Piastowym. Uzyskała ty-
tuł laureata Ogólnopolskiego Konkursu 
Historycznego „Losy żołnierza i dzieje 
oręża polskiego w latach 972 – 1514. Od 
Cedyni do Orszy” oraz otrzymała naj-
wyższe wyniki w nauce – średnia ocen 
na świadectwie ukończenia szkoły 5,94 
oraz wzorowe zachowanie.

Puchar Wójta Gminy Miejsce Pia-
stowe w tym roku otrzymała Szkoła 
Podstawowa im. Kazimierza Wielkie-
go w Rogach.

Osiągnięcia w roku szkolnym 
2020/2021:

–  uzyskanie 1. miejsca w II oraz III 
etapie konkursu ogólnopolskiego 

„Być jak Ignacy”, w IV etapie tego 
konkursu szkoła uzyskała 2. miej-
sce, a w III etapie została wytypo-
wana do nagrody publiczności;

–  w roku szkolnym 2020/2021 
uczniowie zdobyli tytuł: laureata 

konkursu kuratoryjnego „Losy 
żołnierza i dzieje oręża polskiego 
w latach 972–1514. Od Cedyni do 
Orszy” oraz finalisty konkursu ku-
ratoryjnego z chemii;

–  3. miejsce w wojewódzkim konkur-
sie pod nazwą „Turystyka wiejska 
i aktywny wypoczynek” organizo-
wany przez Urząd Marszałkowski 
w Rzeszowie (nagrodę otrzymał 
uczeń klasy VIIa, a wyróżnienie 
klasa IIIb i opiekun Beata Bałuka za 
przygotowanie inscenizacji „Ocal-
my naszą planetę”;

–  wyróżnienie w konkursie ogólno-
polskim, plastyczno-filmowym 

„Śnieżny dekalog” organizowanym 
przez Komendę Główną Policji 
w Warszawie;

–  1. i 3. miejsce w ogólnopolskim kon-
kursie plastycznym „My kochamy 
las, las kocha nas” pod hasłem 

„Mieszkańcy naszych lasów”;
–  laureat 1. miejsca konkursu biblij-

nego organizowanego przez Archi-
diecezję Przemyską (ranga woje-
wódzka konkursu);

–  promowanie gminy i szkoły w pra-
sie i telewizji lokalnej.

Szkoła w nagrodę otrzymała bon 
wartości 1000 złotych. Gratulujemy 
dyrektor szkoły Edycie Dydo oraz wice-
dyrektor Annie Kilar, opiekunom koła 
naukowego: Annie Prajzner, Sabinie 
Uliasz, Przemysławowi Janczewskiemu 
oraz wszystkim uczniom, którzy ciężko 
pracowali na sukces szkoły. Równie ser-
deczne gratulacje składamy wszystkim 
wyróżnionym uczniom i nauczycielom.
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Medal Markiewiczowski otrzymała Natalia Fortuna, uczennica Szkoły Podstawowej w Miejscu 
Piastowym

Statuetka „Lider 
Powszechnego 
Spisu Rolnego 
2020” dla gminy

Powszechny Spis Rolny 2020 trwał od 
1 września do 30 listopada 2020 r. To 
najważniejsze badanie statystyczne pol-
skiego rolnictwa przeprowadzane raz na 
10 lat. 

Rolnicy udzielali informacji o swo-
ich gospodarstwach rolnych w formie 
samospisu internetowego, przeprowa-
dzanego za pośrednictwem interak-
tywnej aplikacji, poprzez udzielanie 
odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym, 
przeprowadzanym przez rachmistrza 
telefonicznego oraz przez udzielanie 
odpowiedzi na zadawane przez rachmi-
strza terenowego pytania   w wywiadzie 
bezpośrednim. 

Dzięki zaangażowaniu rolników, 
rachmistrzów oraz członków Gminne-
go Biura Spisowego tak wielkie przedsię-
wzięcie logistyczne, jakim był spis rolny, 
zakończyło się na terenie gminy Miejsce 
Piastowe sukcesem. 

 Doskonały wynik prac spisowych 
został doceniony – gminie przyznano 
statuetkę „Lider Powszechnego Spisu 
Rolnego 2020”. 

Magdalena Frydrych
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Zmiana godzin otwarcia 
Urzędu Gminy

Informujemy, że od 7 czerwca 2021 r. zmie-
niły się godziny otwarcia Urzędu Gminy 
Miejsce Piastowe (ul. Dukielska 14).
Godziny otwarcia Urzędu Gminy
poniedziałek  7:00 – 16:00
wtorek – czwartek  7:00 – 15:00
piątek    7:00 – 14:00
Kasa czynna
poniedziałek   7:15 – 15:40
wtorek – czwartek   7:15 – 14:40
piątek    7:15 – 13:40 

Więcej zapłacimy za wywóz odpadów
Od 1 sierpnia wzrośnie miesięczna stawka za odpady komunalne. Segregując odpady, zapłacimy 28 zło-
tych od osoby, a aż 56 zł, jeśli oddajemy odpady niesegregowane. Można otrzymać miesięcznie 2 złote 
zniżki od osoby, jeśli bioodpady będziemy gromadzić w przydomowych kompostownikach. W związku 
ze zmianą stawki nie ma potrzeby składania do Urzędu Gminy nowych deklaracji.

Działając na podstawie art. 6m ust. 
2a ustawy z dnia 13 września 1996 
r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888), 
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiada-
mia, o zmianie stawek opłat za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi 
wynikającej z podjętej przez Radę Gmi-
ny Miejsce Piastowe w dniu 28 czerwca 
2021 r. uchwały Nr XLV/294/2021.

Zgodnie z powyższą uchwałą od 
1 sierpnia 2021 roku:

1)  miesięczna stawka opłaty za go-
spodarowanie odpadami komu-
nalnymi zbieranymi w sposób se-
lektywny ustalona została na 28 zł 
od każdego mieszkańca zamiesz-
kującego daną nieruchomość,

2)  miesięczna stawka opłaty podwyż-
szonej za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi – jeżeli właściciel nie-
ruchomości nie wypełnia obowiąz-
ku zbierania odpadów komunalnych 
w sposób selektywny – ustalona zo-
stała na 56 zł od każdego mieszkańca 
danej nieruchomości. W przypadku 
niedopełnienia przez właściciela nie-
ruchomości obowiązku segregacji 
odpadów wójt z urzędu wyda decy-
zję, w której określi wysokość opłaty 
podwyższonej za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za miesiąc 
lub miesiące, w których nie wypeł-
niono obowiązku segregacji, stosując 
stawkę opłaty podwyższonej.

Właściciele nieruchomości, którzy 
kompostują bioodpady w przydomowych 
kompostownikach, mogą skorzystać ze 
zwolnienia w części z opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi, składając 
do Urzędu Gminy Miejsce Piastowe dekla-
rację, w której zobowiążą się do kompo-
stowania ww. odpadów w przydomowym 
kompostowniku. Właściciele nierucho-
mości, którzy złożyli wcześniej deklaracje 
z wyliczeniem zniżki (tj. od 20 stycznia 
2020 r.), nie muszą już tego robić ponownie, 
zadeklarowana zniżka nadal obowiązuje. 
Od sierpnia 2021 roku kwota zwolnienia 
to 2 zł na miesiąc od osoby.

W razie stwierdzenia, że właściciel 
nieruchomości, który złożył deklara-
cję uprawniającą do zniżki, nie posiada 
kompostownika i nie kompostuje w nim 
odpadów, wójt wyda decyzję o utracie 
prawa do zwolnienia.

Zmiana stawki opłaty nie wiąże się 
z koniecznością składania nowej dekla-
racji przez właściciela nieruchomości. 
Do właścicieli nieruchomości, których 
zmiana będzie dotyczyć, będą wysyłane 
zawiadomienia o wysokości miesięcznej 
opłaty, wyliczonej jako iloczyn nowej 
stawki opłaty i liczby osób (podanych 
w deklaracji) zamieszkujących daną 
nieruchomość. Zawiadomienia zostaną 
doręczone przed pierwszym terminem 
płatności zmienionej opłaty.

Terminy wnoszenia opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi nie 
ulegają zmianie i obowiązują;

1)  za styczeń, luty i marzec  
– do 30 marca,

2)  za kwiecień, maj i czerwiec  
– do 30 czerwca,

3)  za lipiec, sierpień i wrzesień  
– do 30 września,

4)  za październik, listopad i grudzień 
– do 30 grudnia.

Opłatę za gospodarowanie odpadami 
należy uiścić w kasie Urzędu Gminy Miej-
sce Piastowe lub przelewem na rachunek 
bankowy (indywidualne numery kont) 
podany w zawiadomieniu, a także we wcze-
śniejszej informacji, którą każdy mieszka-
niec otrzymał początkiem br. dotyczącej 
opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Jed noc ześn ie prz y pom ina my 
wszystkim właścicielom nierucho-
mości, że wszelkie zmiany związane 
z liczbą osób zamieszkałych w nieru-
chomości, np.: z przeprowadzką osób, 
narodzinami dzieci, zgonami osób itp., 
mające wpływ na wysokość opłaty, na-
leży zgłaszać w terminie do 10 dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym nastąpiła zmiana, do Urzędu 
Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 
14; 38-430 Miejsce Piastowe, pokój nr 
111. W razie wątpliwości prosimy o kon-
takt telefoniczny pod nr. 13 43 097 50.

Zgodnie z art. 6r ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach, 
opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi stanowi dochód gminy, 
a z pobranych opłat gmina pokrywa 
koszty funkcjonowania systemu gospo-
darowania odpadami komunalnymi, na 
które składają się: odbieranie, transport, 
zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie 
odpadów komunalnych, utrzymanie 
punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, obsługa administracyjna 
tego systemu, edukacja ekologiczna w za-
kresie prawidłowego postępowania z od-
padami komunalnymi, koszty usunięcia 
odpadów komunalnych z miejsc nieprze-
znaczonych do ich składowania i maga-
zynowania. Na podstawie dokonanej 
analizy funkcjonowania systemu w 2020 
i pierwszego półrocza 2021 roku oraz 
przewidywanych wpływów i wydatków 
w 2021 i 2022 roku, związanych z go-
spodarką odpadami wynika, że dochody 
z tego tytułu przy utrzymaniu aktualnie 
obowiązujących opłat będą niższe niż 
wydatki. W związku z tym konieczne 
było podwyższenie stawki opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi.

Informacje i prezentacje dotyczące 
podniesienia opłat za odpady komunal-
ne obszernie zostały omówione na sesji 
Rady Gminy Miejsce Piastowe w dniu 
28 czerwca 2021 r. Osoby zaintereso-
wane odsyłamy do transmisji XLV obrad 
Rady Gminy Miejsce Piastowe. Nagranie 
znajduje się na stronie www.miejscepia-
stowe.pl w zakładce po prawej stronie 
pn. Transmisje obrad Rady Gminy.
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Ruszyła pierwsza 
edycja budżetu 
obywatelskiego
Po raz pierwszy mieszkańcy gminy Miejsce Pia-
stowe mogli zdecydować, na jakie inwestycje 
wydać część gminnego budżetu. Projekty można  
było zgłaszać od 19 lipca do 9 sierpnia.

Na realizację pomysłów 
mieszkańców jest 100 tysię-
cy złotych. Zgodnie z harmo-
nogramem, propozycje za-
dań można było zgłaszać od 
19 lipca do 9 sierpnia. Każde 
zgłoszenie musiało poprzeć 
co najmniej 13 mieszkańców 
gminy.

W ramach budżetu oby-
watelskiego mogły być zgła-
szane projekty należące 
do zadań własnych gminy, 
zgodne z obowiązującymi 
w gminie dokumentami pla-
nistycznymi i strategicznymi, 
niekolidujące z zadaniami 
rozpoczętymi lub planowa-
nymi do realizacji przez gmi-
nę, realizowane na składni-
kach mienia komunalnego, 
niegenerujące po realizacji 

kosztów utrzymania niew-
spółmiernie wysokich w sto-
sunku do wartości. Projekt 
nie mógł być też podzielony 
na etapy.

Weryfikacja i ocena zgło-
szonych projektów będzie 
trwać do 31 sierpnia, a kon-
sultacje z mieszkańcami do 
3 września. Od 6 września 
rozpocznie się głosowanie, 
które potrwa do 28 września. 
Głosować będzie można za 
pomocą karty dostępnej na 
stronie www gminy i w biu-
rze podawczym UG. Wypeł-
nione karty należy dostar-
czyć lub przesłać do Urzędu 
Gminy. Ogłoszenie projektu 
do realizacji nastąpi 30 wrze-
śnia 2021 r. 

www.Krosno112.pl

Pożegnanie emerytów

Spis do końca września

29 lipca w sali narad Rady Gminy Miej-
sce Piastowe odbyło się pożegnanie dłu-
goletnich pracowników Urzędu Gminy 
przechodzących na emeryturę.

Podczas uroczystego spotkania wójt 
Dorota Chilik złożyła na ręce pracowni-
ków: Anny Szajny, Elżbiety Kołodziej-
czyk, Teresy Filiks i Stanisława Loren-

ca podziękowania za wiele lat owocnej 
pracy na rzecz gminy. Podziękowania 
w imieniu pracowników Urzędu złożyła 
również skarbnik Ewelina Pilszak oraz 
sekretarz Krzysztof Mercik.

Czego życzyć naszym emerytom? 
Pytani o  plany na przyszłość mówią 
przede wszystkim o odpoczynku, pracy 

w ogródku, zabawie z wnukami i spę-
dzaniu czasu z bliskimi. 

Życzymy więc realizacji tych wszyst-
kich planów i wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym.
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Od 1 kwietnia 2021 r. na te-
renie Polski jest realizowany 
Narodowy Spis Powszech-
ny Ludności i  Mieszkań 
2021. Przeprowadzający go 
rachmistrze nie mają ła-
twego zadania, gdyż wiele 
osób odmawia odpowiedzi 
na pytania zamieszczone 
w formularzu spisowym. 
Odmowa może skutko-
wać wnioskiem o ukaranie 
grzywną w wysokości nawet 
do 5 tys. złotych. Przypomi-
namy, że udział w spisie jest 
obowiązkowy.

Można tego dokonać sa-
modzielnie:

–  poprzez stronę interne-
tową (spis.gov.pl),

–  odwiedzenie punktu 
spisowego utworzonego 
w Urzędzie Gminy Miej-
sce Piastowe,

–  zadzwonienie na infoli-
nię spisową: 22 279 99 
99 i spisanie się przez 
telefon.

Czas na samodzielne do-
konanie spisu mamy jedynie 

do momentu, kiedy rach-
mistrz skontaktuje się Pań-
stwem. Nie można odmówić 
udzielania rachmistrzowi 
informacji. Odmowa może 
zostać potraktowana jak od-
mowa udziału w spisie.

Do zakończenia spisu po-
zostało jeszcze niecałe dwa 
miesiące, zostanie zakończo-
ny 30 września 2021 r.

UG
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z Miejsca Piastowego do Dukli
Odcinek S19 z Miejsca Piastowego do Dukli będzie miał nieco ponad 10 kilometrów. Koszt jego 
wybudowania to prawie 479 milionów zł. Wykonawca – firma Strabag – zapowiada, że pierwsza 
łopata będzie wbita w listopadzie przyszłego roku, a prace zakończą się w połowie 2025 roku.

Podpisanie umowy Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad z fir-
mą Strabag miało uroczysty charakter. 
W poniedziałek, 12 lipca, na placu przed 
Urzędem Gminy w Miejscu Piastowym 
podpisy pod dokumentem, który ofi-
cjalnie rozpoczyna etap budowy, złoży-
li przedstawiciele GDDKiA oraz wyko-
nawcy. Stało się to w obecności ministra 
i wiceministra infrastruktury, europo-
sła Tomasza Poręby, posła Adama Śnież-
ka, władz województwa i gminy.

Umowa przewiduje opracowanie pro-
jektu i budowę odcinka drogi ekspreso-
wej S19 o długości około 10,1 km.

Powstanie odcinek drogi ekspreso-
wej o przekroju dwujezdniowym (z dwo-
ma pasami ruchu w obu kierunkach), 
węzeł drogowy zlokalizowany w rejonie 
Dukli, który połączy S19 z DK19 oraz 
drogą powiatową nr 1956R.

GDDKiA zaznacza, że rozwiązania 
projektowe węzła (typu karo) umoż-
liwiają późniejsze włączenie do niego 
drogi wojewódzkiej nr 993 relacji Gor-
lice – Nowy Żmigród – Dukla.

Wiadukty i mosty
Na odcinku S19 z Miejsca Piastowego 
do Dukli powstanie 47 obiektów inży-
nierskich – 22 w ciągu głównym drogi 
ekspresowej (trzy estakady, pięć wia-
duktów, dziewięć mostów, trzy przejścia 
dla zwierząt oraz dwa przepusty). Dro-
ga zostanie wyposażona w urządzenia 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz 
ochrony środowiska. Przebudowane lub 
rozbudowane zostaną kolidujące drogi 
poprzeczne, a także infrastruktura 
techniczna oraz cieki wodne i urządze-
nia melioracyjne. Wybudowane zostaną 
również dwa Miejsca Obsługi Podróż-
nych Równe.

Minister infrastruktury Andrzej 
Adamczyk podkreśla, że poprzez budo-
wę kolejnych odcinków drogi S19 reali-
zowane są obietnice złożone mieszkań-
com wschodniej części Polski. – Ponadto 
z każdym kolejnym kilometrem przybliża-

my się do ukończenia międzynarodowego 
szlaku Via Carpatia – mówi.

– Budowa odcinka drogi ekspresowej S19 
Miejsce Piastowe – Dukla stanowi kolejny 
etap tworzenia wyodrębnionego korytarza 
dla ruchu tranzytowego w kierunku Sło-
wacji. Dzięki niemu poprawi się poziom 
bezpieczeństwa ruchu drogowego w regio-
nie, a mieszkańcy miejscowości położonych 
wzdłuż DK19 będą mogli odetchnąć od ru-
chu ciężkich pojazdów – mówi Rafał We-
ber, wiceminister infrastruktury.

Dorota Chilik, wójt gminy Miejsce 
Piastowe zaznacza, że mieszkańcy dłu-

go czekali na tę inwestycję. – Mieszkań-
cy potrzebują spokoju, ale potrzebują też 
rozwoju, a droga to jest arteria życia, która 
odblokuje nasze tereny, przysporzy nam 
więcej pracy, ale też ściągnie wielu inwe-
storów – mówi. Dodaje, że już jest spore 
zainteresowanie.

Budowa drogi w trudnym terenie
Odcinek drogi ekspresowej S19 Miejsce 
Piastowe – Dukla przebiega przez teren 
o skomplikowanej budowie geologicz-
nej. GDDKiA informuje, że specyficzne 
ukształtowanie terenu skutkuje wystę-



– Badania sondażowe będą przeprowadzone 
na niewielkiej powierzchni (od 1 do 3 arów) 
i mają na celu weryfikację charakteru da-
nego stanowiska. Potwierdzą, czy mamy 
do czynienia z dużą, nieprzebadaną jesz-
cze osadą, czy stanowią jedynie śladowy 
incydent po przejściu tamtędy człowieka 
kilka tysięcy lat temu. W przypadku natra-
fienia na liczne ślady po ludzkiej działalno-
ści stanowisko zostanie objęte regularnymi, 
szerokopłaszczyznowymi badaniami, po-
przedzającymi prace budowlane przy S19 

– mówi kierownik planowanych badań 
Mirosław Mazurek. 

Najstarsze z miejsc, które wyzna-
czono do badań, to stanowiska nr 22 
w Miejscu Piastowym. W trakcie badań 
powierzchniowych, przeprowadzonych 
w 2016 r. przez Fundację Rzeszowskie-
go Ośrodka Archeologicznego, odkryto 
tam szczątkowy rdzeń z krzemienia 
narzutowego z środkowej lub młodszej 
epoki kamienia. To ślad osadniczy, mo-
gący sięgać nawet od 9. do 2. tysiąclecia 
przed naszą erą. Planowane badania po-
mogą bliżej określić wiek artefaktu. Na 
kolejnych dwóch stanowiskach – Rogi 8 
oraz Rogi 23 – natrafiono na nieliczne 
fragmenty potłuczonych naczyń cera-

micznych z epoki brązu i ogólnie okre-
ślonych jako prehistoryczne. Ostatnie 
z miejsc, które mają sprawdzić archeolo-
dzy (Miejsce Piastowe nr 23), to miejsce 
potyczki konfederatów barskich. 

Zabytki archeologiczne pozyska-
ne w trakcie prac badawczych, dzięki 
uprzejmości dyr. Jana Gancarskiego, 
trafią do Muzeum Podkarpackiego 
w Krośnie.

Planowane na 2021 rok badania son-
dażowe z pewnością przyniosą sporo 
informacji na temat przeszłości gminy 
Miejsce Piastowe. Budowa wszelakiej 
infrastruktury drogowej jest doskona-
łą okazją do prowadzenia tego typu ba-
dań, zwłaszcza na terenie tak słabo roz-
poznanym archeologicznie jak powiat 
krośnieński.

Anna Okoniewska 

Badania archeologiczne 
w gminie Miejsce Piastowe
W 2021 roku planowane jest przeprowadzenie sondażowych 
badań archeologicznych na trasie budowy drogi ekspresowej 
S-19, odcinek Babica – Barwinek. Prace wykopaliskowe mają 
być wykonane na 22 stanowiskach archeologicznych. Cztery 
z nich znajdują się na terenie gminy Miejsce Piastowe. Zlece-
niodawcą prac jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Au-
tostrad Oddział w Rzeszowie, a wykonawcą Pracownia Arche-
ologiczna Mirosław Mazurek.

Rdzeń ze stanowiska w Miejscu Piastowym

Miejsca wypełnione kolorem fioletowym to stanowiska, na których będą prowadzone badania 
archeologiczne
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powaniem licznych osuwisk i obszarów 
zagrożonych powstawaniem osuwisk.

W ramach rozpoznania geologicznej 
budowy podłoża wykonano badania 
geofizyczne, wiercenia i sondowania. 
Prowadzono też monitoring osuwisk 
(wgłębny i powierzchniowy). Łączny me-
traż wykonanych otworów badawczych 
to 9066 mb, a sondowań sprawdzają-
cych – 1441 mb.

GDDKiA podkreśla, że ten odcinek 
S19 przebiega przez teren i obszar gór-
niczy Bóbrka – Równe I o intensywnej 
niegdyś eksploatacji górniczej ropy naf-
towej metodą otworową i za pomocą tzw. 
kopanek.

Adam Zarzycki z firmy Strabag przy-
znaje, że na planowanym odcinku jest 
sporo niewiadomych pod względem geo-
technicznym. – Wiele zagadek zostanie 
rozwiązanych dopiero po wykonaniu dodat-
kowych odwiertów – mówi. Informuje, że 
firmę czeka budowa siedemnastu obiek-
tów mostowych, w tym trzech estakad.

Kiedy ruszą prace w terenie? – Pierwszą 
łopatę planujemy wbić w listopadzie przyszłe-
go roku – mówi Adam Zarzycki. Dodaje, że 
prace nie będą prowadzone zimą.

Najważniejsze terminy
Wykonawca na projekt i roboty budow-
lane wraz z uzyskaniem decyzji o po-
zwoleniu na użytkowanie będzie miał 
36 miesięcy. Wymaganiem GDDKiA 
jest złożenie wniosku o uzyskanie decy-
zji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej (ZRID) w terminie 10 mie-
sięcy od podpisania umowy (tzw. ka-
mień milowy nr 1). Ponadto w terminie 
23 miesięcy wymagane jest wykonanie 
robót i materiałów o wartości nie mniej-
szej niż 15 proc. zaakceptowanej kwoty 
kontraktowej (tzw. kamień milowy nr 2). 
Zakończenie inwestycji zaplanowano na 
połowę 2025 roku.

Droga ekspresowa S19 to element 
międzynarodowego szlaku Via Carpatia, 
łączącego Europę północną i południo-
wą. W Polsce trasa ta będzie miała po-
nad 700 km długości i przebiegać będzie 
przez województwa podlaskie, warmiń-
sko-mazurskie, mazowieckie, lubelskie 
i podkarpackie. Na Podkarpaciu bę-
dzie miała docelowo długość około 169 
km, z czego 30,2 km oddane zostały 
do ruchu (od węzła Sokołów Małopol-
ski do węzła Rzeszów Południe), kolej-
ne 74,2 km jest w realizacji, a 64,4 km 
w przygotowaniu.

Tomasz Jefimow/Krosno112.pl 
Fot. Anna Borek



14 p i a s t u n  n r  3 / 9 6

i n w e s t y c j e  i  r e m o n t y

Stanowisko władz gminy Miejsce Piastowe  
w sprawie budowy obwodnicy
Po zapoznaniu się z planowanym prze-
biegiem poszczególnych wariantów ob-
wodnicy Miejsca Piastowego ciągu dro-
gi krajowej DK28 radni Gminy Miejsce 
Piastowe podczas XLVI sesji Rady Gmi-
ny w dniu 22 lipca 2021 r. jednogłośnie 
przyjęli stanowisko, że najkorzystniej-
szym wariantem będzie wariant nr 1, 
z modyfikacją polegającą na włączeniu 
obwodnicy do drogi ekspresowej S19 
(tj. utworzenie podwęzła pomiędzy 

Oznaczenia:
różowy – wariant 1 (z propozycją utworzenia podwęzła), popierany przez wójta i Radę Gminy Miejsce Piastowe
zielony – wariant 2
fioletowy – wariant 3
niebieski – wariant 4

węzłem Miejsce Piastowe a węzłem 
Iskrzynia) i następnie kontynuacja 
wariantu nr 1 – przebieg wskazanej 
propozycji ilustruje załącznik poniżej.

Wskazany wariant jest najbardziej 
korzystny dla rozwoju gminy zarówno 
pod względem społecznym, jak i eko-
nomicznym. Przebieg zaproponowane-
go wariantu omija gęstą sieć zabudowy 
i rozwija tereny gminy pod względem 
inwestycyjnym i mieszkaniowym.

Natężenie ruchu krajowego i mię-
dzynarodowego w Miejscu Piastowym 
obecnie jest bardzo duże, a połączenie 
obwodnicy z drogą ekspresową S19 
pozwoli wyprowadzić ruch tranzyto-
wy z centrum na obrzeża miejscowości.

Wójt Dorota Chilik przychyla się do 
stanowiska Rady Gminy i również uwa-
ża, że optymalnym wariantem przebie-
gu obwodnicy jest wariant nr 1.
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Konsultacje społeczne
8 lipca br. w Urzędzie Gminy odbyły się konsultacje społeczne dotyczące projektowanej obwod-
nicy Miejsca Piastowego w ciągu drogi krajowej nr 28. 

W spotkaniu uczestniczył projektant 
oraz przedstawiciele GDDKiA w Rze-
szowie. Zainteresowane strony miały 
okazję zapoznać się z planami przebie-
gu poszczególnych wariantów obwod-
nicy, dla których materiały projektowe 
zostały wyłożone w Urzędzie Gminy 
na 7 dni przed planowanym spotka-
niem informacyjnym oraz na stronach 
GDDKiA. 
Wszelkie uwagi, wnioski i zastrzeże-
nia do przedstawionych wariantów 
przebiegu obwodnicy zainteresowane 
strony mogły zgłaszać na spotkaniach 
informacyjnych lub w formie pisemnej 
na formularzach opinii udostępnionych 
w urzędach gmin oraz na spotkaniach 
informacyjnych. Podpisane formularze 
opinii, dotyczące przedsięwzięcia, nale-
żało przesłać do 26.07.2021 r. pocztą na 
adres: MPRB Sp. z o.o., ul. Jana Deker-

ta 18, 30-703 Kraków lub pocztą elek-
troniczną na adres: biuro@mpmosty.pl. 
Przesłane opinie miały zostać przeana-
lizowane i w przypadkach uzasadnio-

nych, tj. możliwych do zastosowania 
ze względów technicznych, prawnych 
i finansowych oraz środowiskowych 

– uwzględnione. 

UG

Ulica Rajsy w Miejscu Piastowym 
będzie przebudowana 

Na odcinku 787 metrów zostanie wy-
konana nawierzchnia z masy mineral-
no-bitumicznej. Niewielka szerokość 
pasa drogowego umożliwia wykonanie 
jezdni jedynie o wymiarach tożsamych 
z  obecnie istniejącą nawierzchnią, tj. 
około 2,6 metra.

Umowę na wykonanie tego zadania, 
w obecności kierownika budowy Ryszar-
da Fica, wójt Gminy Dorota Chilik pod-
pisała 23 lipca 2021 r. z Andrzejem Zy-

garem, prezesem Rejonu Budowy Dróg 
i Mostów w Krośnie. 

Wartość robót budowlanych wynie-
sie 236 729 zł. Na realizację inwestycji 
Gmina otrzymała dotację w  wysoko-
ści 75 000 zł z Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Podkarpackiego w ra-
mach modernizacji dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych. Planowany termin 
zakończenia prac – 23 października 
2021 r.

UG

Nowe alejki  
na cmentarzu  
w Rogach

Wójt Gminy Dorota Chilik – w obecności sołtys 
wsi Rogi Anety Dobosz – podpisała umowę z Bog-
danem Wronkowiczem, prowadzącym Zakład 
Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „BOGBUD” 
z siedzibą w Rymanowie, na wykonanie alejek 
o nawierzchni mineralno-bitumicznej na cmen-
tarzu komunalnym w Rogach. 

W ubiegłym roku wykonano w nawierzchni 
mineralno-bitumicznej główną aleję prowadzą-
cą od wejścia cmentarza do nowego kościoła, 
a w tym roku planowane jest wykonanie czterech 
bocznych alejek. Prace mają potrwać do połowy 
września 2021 r.

UG



Sala bankietowa 
w Łężanach
Od ubiegłego roku trwał 
remont sali bankietowej 
w Domu Ludowym w Łęża-
nach. Ściany i sufit zostały 
wygładzone i pomalowa-
ne, ponadto w dolnej części 
ścian wykonano tynk z ele-
mentami dekoracyjnymi. Za-
montowano nowe oświetle-
nie oraz zawieszono lustra. 
Przeprowadzono prace po-
sadzkowe – w miejsce stare-

Przebudowa drogi 
wewnętrznej  
w Widaczu

W Widaczu przebudowany zo-
stanie 202-metrowy odcinek 
drogi wewnętrznej (łącznik 
dróg prowadzących do stacji 
kolejowej i szkoły). Na tym 
odcinku wykonana zostanie 
jezdnia o nawierzchni mine-
ralno-bitumicznej, szerokości 
3 m. W celu poprawy komfor-
tu użytkowników ruchu koło-
wego na wysokości budynku 
o numerze 263, na długości 
12 metrów, powstanie posze-
rzenie (mijanka) o szerokości 
nawierzchni 4,5 metra.

Ponadto prace przewidują:
–  wykonanie stabilizacji 

spoiwem hydraulicz-
nym (cementem) istnie-
jącej podbudowy,

–  ułożenie górnej warstwy 
podbudowy z kruszywa 
łamanego o grubości po 
zagęszczeniu 15 cm,

–  utwardzenie poboczy 
kruszywem łamanym – 
prace ziemne związane 
z wykonaniem oporu 
dla pobocza,

–  poprawę odwodnienia – 
poprzez ułożenie kory-
tek ściekowych, napra-
wę przepustu.

Prace wykonywała będzie 
firma Handlowo-Usługowa 
Grzegorz Ligęzka. Umowę 
na wykonanie tego zadania 
wójt gminy Dorota Chilik 
z właścicielem firmy podpi-
sała 26 lipca br. w Urzędzie 
Gminy Miejsce Piastowe.

Wartość robót budowla-
nych to 104 036,35 zł. Za-
kończenie prac przewidzia-
no na koniec października 
2021 r. 

UG

Powstał ogród 
zmysłów we Wrocance

go parkietu ułożono nowy, 
dębowy, a w części położo-
no płytki. Wykonano nowe, 
drewniane schody prowa-
dzące na scenę, a parkiet na 
scenie poddano renowacji. 
Na balustradzie, znajdującej 
się na tarasie, zamontowano 
dębowy pochwyt. Ponadto 
uzupełniono wyposażenie 
sali – zakupiono krzesła, bla-
ty stołowe, karnisze, zasłony.

UG

Zakończono prace związane z budową sensorycz-
nego placu zabaw we Wrocance. Na inwestycję 
pozyskano ponad 100 tys. złotych z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Park sensoryczny, lub ina-
czej ogród zmysłów, to tak 
zaprojektowana przestrzeń, 
że bodźce pozawzrokowe, tj. 
zmysł słuchu, węchu, doty-
ku, użyte są celowo w więk-
szym natężeniu niż zwykle. 

Zabawa na  takich pla-
cach jest wielowymiarowa 

– zachęca do  eksperymen-
towania z nauką, inspiruje, 
angażuje wszystkie zmysły, 
rozwija motorykę, dzięki 
temu działa terapeutycznie 

i  edukacyjnie. Unikatową 
wartością takich parków jest 
to, że integrują całą rodzinę, 
bez  względu na  płeć, wiek 
lub poziom sprawności. 

Na budowę placu po-
zyskano kwotę 109 000 zł 
z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 
2014–2020. 

Oddanie do użytku Parku 
Sensorycznego im. św. Roza-
lii odbędzie się 1 września br.

Karina Kordasiewicz
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Akcja badania trzeźwości
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Komenda Miejska Policji w Krośnie 
15 i 28 czerwca br. przeprowadziły akcję badania trzeźwości na drogach gminy Miejsce Piastowe.

Punkty kontroli trzeźwości wyznaczo-
ne zostały w Targowiskach i Rogach 
oraz Głowience i Wrocance. Łącznie 
skontrolowano prawie 100 kierowców, 
z których tylko jeden (zatrzymany do 
kontroli w pierwszym dniu akcji) był 
nietrzeźwy.

– Alkohol jest jedną z przyczyn zdarzeń 
drogowych, niejednokrotnie tych najtra-
giczniejszych w skutkach. Każdy, kto zde-
cyduje się wsiąść za kierownicę w stanie 
nietrzeźwości lub pod wpływem środków 
odurzających, może być potencjalnym 
sprawcą wypadku – podkreśla Magdale-
na Hec-Mrozek przewodnicząca GKRPA.

Podczas akcji kierowcy otrzymywa-
li materiały informacyjne, dotyczące 

bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz 
zagrożeń i  konsekwencji związanych 
z prowadzeniem pojazdu pod wpływem 
alkoholu, a także gadżety sfinansowane 
ze środków Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych. Akcja 

badania trzeźwości na drogach jest re-
komendowana przez Państwową Agen-
cję Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych w Warszawie i w naszej gminie 
będzie organizowana cyklicznie.

UG
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Prace Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Miejscu Piastowym
Lato dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miejscu Piastowym jest okresem wzmożonych prac związanych 
z pielęgnacją zieleni. W zakres tych zadań wchodzą  nie tylko prace związane z sadzeniem i pielęgnacją roślin.

To także wycinka obumarłych drzew 
i krzewów oraz przycinanie tych nad-
miernie przerośniętych, zasłaniających 
widoczność na drogach. W ramach tych 
prac na terenie rekreacyjnym „Senior- 

-Vigor” posadzono lipy drobnolistne. 
Przycięty został żywopłot na skrzyżo-
waniu ulicy Szkolnej z ulicą ks. H. Domi-
no w Rogach, wycięto uschnięty świerk 
na terenie rekreacyjnym i nasadzono 
zastępczy, uprzątnięto złamane drzewo 
z terenu rekreacyjnego w Głowience czy 
też przycięto gałęzie na ulicy Pogórze. 

Do nas należy utrzymanie dróg w na-
leżytym stanie. Dzięki odpowiedniemu 
sprzętowi na bieżąco uzupełniamy ubyt-
ki na drogach. Korytujemy, wyrównuje-
my i klińcujemy drogi gminne, napra-
wiamy przepusty i pobocza naruszone 
podczas ulewnego deszczu, np. na ul. 
Szkolnej i ul. Rajsy w Miejscu Piastowym.

Dbamy o czystość i porządek 
w budynkach gminnych i ich otoczeniu, 
a zgłaszane awarie i szkody są na bieżą-
co usuwane przez pracowników zakła-
du. To na przykład wymiana zbiornika 
buforowego w kotłowni budynku Domu 
Ludowego we Wrocance czy też napra-
wa pompy wodnej w budynku socjalnym 
przy ul. Dworskiej w Rogach.

Obecnie wykonywane są dwa zjazdy 
publiczne z drogi gminnej, trwa budo-
wa odcinka kanalizacji deszczowej przy 
Szkole Podstawowej w Zalesiu.

W Głowience została zamontowana 
tablica informacyjna. Prace polegały na 
wykonaniu konstrukcji, zalaniu jej beto-
nem, wykonaniu instalacji elektrycznej 
oraz wyłożeniu wokół kostki brukowej.

Elektrycy dokonują wymiany insta-
lacji elektrycznej i oświetlenia. Przykła-
dem jest montaż lamp oświetleniowych 
oraz gniazdek elektrycznych w budyn-
ku Szkoły Podstawowej w Targowiskach. 
Ostatnio wykonano prace związane 
z przeniesieniem tablicy multimedialnej 
w Szkole Podstawowej w Rogach oraz  

przyłączeniem kanalizacji wody i prądu 
do dygestorium laboratoryjnego w pra-
cowni chemicznej.

Ponadto pracownicy zakładu biorą 
czynny udział w przygotowaniu organi-
zowanych imprez plenerowych. Pomo-
gli na przykład w przygotowaniu „Dnia 
profilaktyki zdrowotnej i bezpieczeń-
stwa seniorów” i pikniku rodzinnego 

„Anielskie wakacje” .
Prac jest bardzo wiele i w większo-

ści powtarzają się we wszystkich dzie-
więciu miejscowościach gminy Miejsce 
Piastowe. Nie sposób wymienić wszyst-
kich, staramy się wykonywać je w miarę 
możliwości jak najlepiej, tak aby spro-
stać oczekiwaniom mieszkańców gminy. 

Monika Kaczmarczyk

Usunięcie uschniętych tui i zasadzenie nowych



Sprzątanie Niżnej Łąki  
i brzegów rzeki Jasiołki
Przez dwie soboty, 22 i 29 maja, odby-
wała się akcja sprzątania miejscowości 
i brzegów Jasiołki. Została zorgani-
zowana przez sołtysa i Radę Sołecką. 
Uczestnicy akcji podeszli do tego zada-
nia bardzo sumiennie. Zebrano około 
70 worków śmieci i 30 opon samocho-
dowych, zlikwidowano też dzikie wysy-
pisko. Organizatorzy bardzo dziękują 
Gminie Miejsce Piastowe za pomoc przy 
odbiorze odpadów. Serdeczne podzię-
kowania składamy wszystkim uczest-
nikom akcji. Zapraszamy do udziału 
w sprzątaniu w następnym roku.

Sołtys Tadeusz Pacek  
wraz z Radą Sołecką

Trzy kobiety z gminy z tytułem 
„Osobowość Roku 2020”
14 lipca br. w G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowym 
w Jasionce odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczono na-
grody laureatom kolejnej edycji plebiscytu „Osobowość Roku”, zor-
ganizowanego przez gazetę codzienną „Nowiny” i portal interneto-
wy Nowiny24.pl. Plebiscyt honorowym patronatem objął Marszałek 
Województwa Podkarpackiego i Wojewoda Podkarpacki. 

Tych, którzy w minionym roku najbar-
dziej zasłużyli się dla lokalnych społecz-
ności, wybierali czytelnicy i internauci. 
Na poszczególnych kandydatów można 
było głosować na stronie plebiscytu albo 
poprzez wysyłanie smsów. 

W pierwszym etapie, obejmującym 
powiat krośnieński, laureatkami zostały 
panie z gminy Miejsce Piastowe. Tytułem 

„Osobowość Roku 2020” uhonorowano: 
–  Dorotę Chilik – w kategorii polityka, 

samorządność i społeczność lokalna 
(nominacja za walkę o odzyskanie pie-

niędzy utraconych przez gminę w wy-
niku restrukturyzacji PBS Banku);

–  Marlenę Rygiel – w kategorii kultu-
ra (nominacja za liczne sukcesy wo-
kalne na muzycznych festiwalach 
oraz zaangażowanie w występy 
podczas gminnych uroczystości);

–  Annę Lędźwę, właścicielkę piekarni 
w Rogach – w kategorii biznes (no-
minacja za prowadzenie piekarni 
z pasją i dostarczanie klientom pie-
czywa najwyższej jakości).

Red. 

Kobiety z naszej gminy nagrodzone tytułem Osobowość Roku – od prawej wójt Dorota Chilik, 
Marlena Rygiel i Anna Lędźwa

Dzień Dziecka 
w OSP Miejsce 
Piastowe

Mimo niesprzyjającej aury 13 czerwca 
2021 r. odbył się dzień otwarty remizy 
OSP Miejsce Piastowe. Wydarzenie łą-
czyło się z zaległym Dniem Dziecka.

Zaczęliśmy spokojnie – rozpaliliśmy 
grille, wyjechaliśmy samochodami, roz-
stawiliśmy stoliki i parasole. Na początek 
wystąpiła Orkiestra Dęta Gminy Miejsce 
Piastowe, a w międzyczasie pracownicy 
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki 
w Miejscu Piastowym zorganizowali po-
kaz książek i grę terenową. Po występie 
orkiestry jednostki OSP Miejsce Piasto-
we oraz OSP Rogi przygotowały pokaz 
ratownictwa technicznego.

W trakcie pokazu dojechała sekcja ra-
townictwa wysokościowego z JRG KM 
PSP Krosno. Niemal 40-metrowa, rozsu-
wana drabina wywarła niesamowite wra-
żenie na uczestnikach! Na całkiem sporą 
wysokość wyjechała również pani wójt 
Dorota Chilik. Gratulujemy odwagi! Jed-
nostkę odwiedził także przewodniczący 
Rady Gminy Wiesław Habrat.

Po pokazach młodzież korzystała 
z hydronetek, uczestniczyła też w zorga-
nizowanych grach i zabawach. Wszyscy 
chętni mogli zobaczyć sprzęt strażacki 
i zwiedzić remizę. A strażacy wszystkim 
chętnym serwowali watę cukrowa, pop-
corn, kiełbaski z grilla i grochówkę.

OSP Miejsce Piastowe
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Akcja „kamyczki”
Zabawa zaczęła się w Czechach, a wiosną 2020 roku przywędrowała 
do Polski, konkretnie na Śląsk. Bardzo szybko przyłączyli się do niej 
mieszkańcy innych regionów kraju, w tym seniorzy z Senior-Wigor 
we Wrocance. 

Na czym polega akcja „kamyczki”? Naj-
prościej rzecz ujmując, na malowaniu 
kamyków i układaniu ich w różnych, ła-
two dostępnych miejscach: w centrach 
miast, w parkach, na deptakach, przy 
pomnikach, na szlakach turystycznych, 
trasach rowerowych i innych popular-
nych miejscach.

Kamyk (najlepiej niezbyt wielki 
i raczej płaski) trzeba pomalować farbą 
akrylową albo wodoodpornymi pisaka-
mi, tematyka dowolna i naprawdę nie 
trzeba być artystą. Oprócz rysunku na 
kamyku trzeba umieścić kod pocztowy 
miejsca, w którym powstał, i nazwę gru-
py na facebooku (#kamyczki). Na koniec 
dobrze jest zabezpieczyć całość przezro-
czystym lakierem akrylowym. Kamyk 
można zostawić w swojej miejscowości 
albo w miejscu, które akurat odwie-
dzisz, np. podczas wycieczki. Możesz 
zrobić zdjęcie kamyka i umieścić w po-
ście w grupie na FB, by później śledzić 
tam jego losy. A co, jeśli znajdziesz inny 
malowany kamyk? Nie bój się go zabrać. 
Ktoś zostawił go właśnie po to, żeby 
sprawić ci odrobinę radości. Wstaw zdję-
cie kamyka na wspomnianą grupę, ko-
niecznie wpisując umieszczony na nim 
kod i informację, gdzie został znalezio-
ny. Na pewno wkrótce odezwie się jego 
twórca. Możesz zostawić kamyk sobie, 
ale najlepiej byłoby wysłać go w dalszą 
podróż. Niektóre kamyki tym sposobem 

„zwiedziły” kawał Polski, a nawet prze-
kroczyły granice kraju. Akcja „kamyczki” 
to wyłącznie dobra zabawa, nie wiąże się 
z żadnym wyzwaniem ani zbiórką.

Wroceńscy seniorzy dowiedzieli się 
o niej, jak to zwykle bywa, przypadkiem 
i niezwłocznie przystąpili do działania. 
Na szczęście w pobliskiej Jasiołce ka-
myków nie brakuje. W ruch poszły far-
by, pędzelki i w ciągu kilku dni prawie 
sto kamyków było gotowych do podró-
ży. Pierwsze z nich zostawili przy okazji 
wycieczki w Rymanowie Zdroju licząc, że 
wśród kuracjuszy znajdzie się ktoś, kto 
słyszał o zabawie. Nie zawiedli się. Nim 
wrócili do Wrocanki, na facebooku była 
już informacja, że kamyk został znalezio-
ny i powędruje do Lublina. Następnego 
dnia znalazło się kilka kolejnych. Odna-
lazła się też część kamyków rozłożonych 
w Iwoniczu Zdroju – pojadą na Dolny 
Śląsk. Po parę kamyków seniorzy roze-
słali po Polsce przez swoich krewnych, 
a teraz czekają, kiedy i gdzie się odnajdą.

Zainspirowani działaniami senio-
rów do akcji włączyli się młodzi uczest-
nicy kluboteki we Wrocance. Ich piękne, 
kolorowe kamyczki też już wyruszyły 
w drogę. Mamy nadzieję, że wkrótce do 
zabawy przyłączy się więcej osób. Zapra-
szamy, bo z doświadczenia wiemy, że to 
mała rzecz, która daje dużo radości.

Więcej informacji na grupie #ka-
myczki na facebooku.

Magda Penar

Odnowiony 
powrócił na swoje 
miejsce
W czerwcu na swoje dawne 
miejsce, przy drodze z Tar-
gowisk do Widacza, powrócił 
odremontowany drewniany 
krzyż.

Uwagę na to, że krzyż podgnił i zbutwiał, 
zwrócili sami mieszkańcy. Krzyż został 
poddany konserwacji, oczyszczony 
i podmalowany na nowo. Zyskał dawny 
wygląd i w połowie czerwca br. wrócił na 
swoje dawne miejsce. 

Postawiony został w 2013 roku i jest 
już kolejnym krzyżem, który stoi przy 
drodze z Targowisk do Widacza. – Miesz-
kańcy nie pamiętają, kiedy po raz pierwszy 
i w jakich okolicznościach w tym miejscu 
stanął drewniany krzyż. Ludzie mówią, że 
stał tam od zawsze. Możliwe, że to już po-
nad 100 lat – mówi radny Radosław Sidor, 
mieszkaniec wioski. 

W renowację krzyża zaangażowali 
się: sołtys Mariusz Krupski wraz z Radą 
Sołecką, radny Radosław Sidor i OSP 
w Widaczu. 

Red. 

Kamyczki, które wyruszą w podróż z Senior-Wigor we Wrocance
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Nowi strażacy ratownicy
13 czerwca na stadionie Piastovii odbył się długo wyczekiwany egzamin praktyczny na strażaków-ra-
towników KM PSP Krosno. Do egzaminu przystąpiło 20 kandydatów. Pierwotnie egzamin miał się 
odbyć w kwietniu 2020 roku, jednak ze względu na pandemię COViD-19 został przełożony. Z tego 
powodu był to chyba najdłuższy kurs na strażaka-ratownika OSP. 

Wszyscy druhowie zaliczyli egzamin 
z wynikiem pozytywnym, a są to: 

–  z OSP Głowienka: Norbert Aren-
darczyk, Mikołaj Betlej, Karol Krze-
miński, Paweł Mercik,

–  z OSP Łężany: Jakub Rygiel, Wal-
demar Rygiel. 

–  z OSP Miejsce Piastowe: Dariusz 
Leń, Kamil Lorenc, Borys Piekarski, 
Katarzyna Rajnik, 

–  z OSP Rogi: Krzysztof Jaworski, 
Konrad Pulnar, Damian Sajdak, Da-
ria Zajdel, Kacper Zajdel, 

 –  z OSP Targowiska: Paweł Bemben, 
Arkadiusz Cypcarz, Robert Dobro-
wolski, Aleksandra Leś,

–  z OSP Widacz: Kamil Romańczak. 
Dziękujemy KM PSP Krosno za orga-

nizację kursu, a władzom TS Piastovia 
za udostępnienie stadionu do ćwiczeń 

i przeprowadzenie egzaminu. Serdecz-
nie gratulujemy świeżo upieczonym 
strażakom-ratownikom!

Zarząd Oddziału  
Gminnego Związku OSP RP w Miejscu 

Piastowym

Wspólne ćwiczenia strażaków i żołnierzy
W niedzielę, 4 lipca, druhowie z OSP Miejsce Piastowe i OSP Targowiska wraz z żołnierzami Wojsk 
Obrony Terytorialnej prowadzili ćwiczenia zgrywające. 

Pierwsza część ćwiczeń, teoretyczna, 
polegała na zapoznaniu z podstawowy-
mi zasadami kwalifikowanej pierwszej 
pomocy. Żołnierze dowiedzieli się, jak 
udzielić pierwszej pomocy, opatrzeć po-
szkodowanego oraz przygotować go do 
transportu. Druga część ćwiczeń pole-
gała na odnalezieniu zaginionego – żoł-
nierze WOT, przeszukując targowiski 
las, mieli za zadanie odnaleźć zaginio-
ną osobę. 

Składamy serdeczne podziękowanie 
za wsparcie w przygotowaniu ćwiczeń 
Urzędowi Gminy Miejsce Piastowe.

OSP Miejsce Piastowe/facebook



Zastępca komendanta PSP w Krośnie brygadier Krzysztof Marszałek (z lewej) wręcza prezesowi 
OSP w Rogach Tobiaszowi Łackowi promesę na dofinansowanie zakupu samochodu
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Samochód, hełmy i buty dla OSP
Dzięki pozyskanemu dofinan-
sowaniu OSP Rogi wzbogaci się 
o nowy samochód ratowniczo-
gaśniczy MAN, a jednostki OSP 
Widacz, Łężany i Wrocanka za-
kupią sprzęt pożarniczy.

Umowa na zakup średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego MAN z funkcją 
ratownictwa technicznego podpisana 
została 16 lipca br. w Urzędzie Gminy 
Miejsce Piastowe. Umowę podpisali: 
prezes OSP Rogi Tobiasz Łacek wraz ze 
skarbnikiem jednostki Kamilą Uliasz 
z Witoldem Małysiakiem, przedstawi-
cielem firmy „WAWRZASZEK Inżynie-
ria Samochodów Specjalnych Spółka 
z Ograniczoną Odpowiedzialnością” 
Spółka Komandytowa z Bielsko-Białej.

Samochód o wartości 815 tys. zło-
tych finansowany będzie ze środków: 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji – Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego (350 000 zł), 
Gminy Miejsce Piastowe (300 000 zł) 
oraz Narodowego i Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej (165 000 zł).

Natomiast jednostki OSP Wrocan-
ka, OSP Łężany i OSP Widacz otrzyma-
ły środki na zakup sprzętu w ramach 

„Ogólnopolskiego programu finansowa-
nia służb ratowniczych”. Jednostki za-
kupią ubranie czy potrzebny im sprzęt 
do akcji ratowniczych o łącznej wartości 
ponad 30 tys. złotych, przy dofinanso-
waniu 27,5 tys. złotych. Pozostałą kwo-
tę dołoży Gmina.

Odpowiednie umowy prezesi jedno-
stek: Radosław Niepokój (OSP Wrocan-
ka), Kazimierz Sadowski (OSP Widacz) 

i Krzysztof Omachel (OSP Łężany) pod-
pisali z Adamem Skibą, prezesem Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 
Podpisanie umowy odbyło się 19 lipca 
w Urzędzie Gminy w obecności: posła 
na Sejm RP Piotra Babinetza, zastępcy 
komendanta PSP Krzysztofa Marszałka 
oraz wójt gminy Doroty Chilik i zastęp-
cy wójta Magdaleny Hec-Mrozek.

OSP Łężany za 8 660,60 zł (w tym 
7 700 zł z WFOŚiGW) zakupi: buty spe-
cjalne strażackie gumowe (5 par), hełmy 
strażackie (5 sztuk), sprzęt do oświetle-
nia terenu akcji (1 komplet) i bosak die-
lektryczny.

OSP Wrocanka za 12 092,58 zł (w tym 
10 800 zł z WFOŚiGW) zakupi: rękawice 
specjalne (10 par), kombinezon ochronny 
na owady, szelki bezpieczeństwa (2 szt.), 
linkę strażacką ratowniczą, spodnie pila-
rza oraz hełmy strażackie (10 szt.).

OSP Widacz za 10 189,90 zł (w tym 
9 000 zł z WFOŚiGW) zakupi: prądownicę, 
piłę tarczową do stali i betonu, buty spe-
cjalne skórzane strażackie (6 par), ubranie 
koszarowe trzyczęściowe (6 kompletów).

Wnioski w ramach „Ogólnopolskiego 
programu finansowania służb ratowni-
czych” złożone zostały dla wszystkich 
jednostek OSP gminy Miejsce Piastowe. 
Prezes Adam Skiba na spotkaniu w Urzę-
dzie Gminy deklarował, że jeżeli środki 
na to pozwolą, to kolejne jednostki OSP 
z gminy mogą otrzymać dofinansowanie.

Dodatkowo wszystkie jednostki OSP 
z gminy otrzymały dotację – po 5 tys. 
złotych dla jednostki – z MSWiA ze 
środków Funduszu Przeciwdziałania 
COVID19 z przeznaczeniem głównie na 
elementy ochrony osobistej strażaka, tj. 
ubranie specjalne, hełmy, buty, komi-
niarki i rękawice.

UG.



XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP 
w Miejscu Piastowym
26 czerwca w Targowiskach odbył się XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Miejscu Pia-
stowym. Został wybrany nowy zarząd oddziału gminnego, w skład którego weszli przedstawiciele 
jednostek OSP działających na terenie gminy oraz osoby współpracujące ze związkiem.

Wśród zaproszonych gości byli między 
innymi: Adam Skiba – prezes Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Rze-
szowie, mł. bryg. Dariusz Gruszka 
z Komendy Miejskiej PSP w Krośnie, 
dh Jan Kilar – prezes Zarządu Oddzia-
łu Powiatowego ZOSP RP w Krośnie, 
Katarzyna Janas – asystentka poseł 
Joanny Frydrych, dyrektor GCKiB Jo-
anna Ziemiańska-Kielar. 

Obecni byli również włodarze gmi-
ny: wójt Dorota Chilik, zastępca wójta 
Magdalena Hec-Mrozek oraz przewod-
niczący Rady Gminy Wiesław Habrat.

Podczas zjazdu ukonstytuował się 
nowy Zarząd Oddziału Gminnego 
Związku OSP RP w Miejscu Piastowym. 
W jego skład wchodzą:

–  prezes: Józef Sidor, 
–  wiceprezesi: Dorota Chilik, Marek 

Bajger i Krzysztof Niziołek,
–  komendant gminny: Krzysztof Wę-

grzyn,
–  sekretarz: Monika Bełch,
–  skarbnik: Wiesława Guzik,
–  członkowie prezydium: Jacek Kuźnar, 

Radosław Niepokój, Marcin Lenik,

–  członkowie zarządu: Paweł Bem-
ben, Tadeusz Furtek, Paweł Klara, 
Agnieszka Leś, Tobiasz Łacek, Łu-

kasz Michalak, Krzysztof Omachel, 
Hubert Płatek, Kazimierz Sadowski, 
Joanna Ziemiańska-Kielar.

Strażacka gwiazda dla Józefa Sidora
11 lipca, podczas XXVI Podkarpackiej 
Pielgrzymki Strażaków, w Kalwarii 
Pacławskiej, prezes OSP Targowiska 

– druh Józef Sidor – został odznaczony 
Medalem Honorowym im. Bolesława 
Chomicza oraz otrzymał odznaczenie 
honorowe Strażacka Gwiazda Podkar-
pacia. Gratulujemy!

www.facebook/osp targowiska

Fot. krosno112.pl
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W rocznicę mordu ojca Hieronima Longawy  
i innych dominikanów z Czortkowa
W 80. rocznicę mordu czortkowskich dominikanów, wśród których był pochodzący z Niżnej Łąki ojciec 
Hieronim Longawa, w jego rodzinnej miejscowości 1 lipca br. odbyła się uroczystość upamiętniająca 
tamte wydarzenia. 

Było lato 1941 roku, 80 lat temu. II woj-
na światowa trwała już rok i 10 miesięcy. 
Były to straszne dni. Znowu nie było na-
szej Ojczyzny. Dwaj okupanci, Rosja Ra-
dziecka i Niemcy, podzielili się ziemiami 
polskimi, siali terror i spustoszenie. So-
wieci zaczęli masowo wywozić Polaków 
na Syberię. W Katyniu wymordowano 
polskich oficerów. W samym sercu tych 
światowych dziejów znalazł się nasz ro-
dak, dominikanin ojciec Hieronim Lon-
gawa. Wybuch drugiej wojny światowej 
i agresja Niemiec na Związek Sowiecki 
zastały go w Czortkowie, dawnym pol-
skim mieście na Podolu, gdzie domini-
kanie mieli swój klasztor od 1610 roku. 
Tam pracował i służył Bogu, i ludziom. 
Razem z ojcem Hieronimem w klasz-
torze przebywało: trzech ojców, trzech 
braci oraz tercjarz. Działalność duszpa-
sterską, patriotyczną i społeczną czort-
kowskich dominikanów, słynącą na całe 
Podole, przerwało wkroczenie wojsk so-
wieckich we wrześniu 1939 roku. Za-
konnikom zabroniono wszelkiej pracy 
duszpasterskiej, a klasztorne majątki, 
jak i większa część klasztoru zostały 
skonfiskowane przez władze sowiec-
kie. Czortkowscy dominikanie trwali 
do końca na posterunku, płacąc za to 
najwyższą cenę. W nocy z 1 na 2 lip-
ca 1941 roku funkcjonariusze NKWD, 
przy wsparciu miejscowych komuni-
stów, wtargnęli do klasztoru i areszto-
wali 4 zakonników: przeora ojca Justy-
na Spyrłaka, proboszcza Jacka Misiutę, 
wikarego ojca Anatola Znamirowskie-
go oraz brata Andrzeja Bojakowskiego. 
Wyprowadzili ich następnie na brzeg 
rzeki Sered i strzałem w tył głowy za-
mordowali. Na miejscu w klasztorze 
zginęli niedołężni i starsi wiekiem – oj-
ciec Hieronim Longawa, brat Reginald 
Czerwonka, brat Metody Iwaniszczow 
i tercjarz kościelny Józef Wincentowicz. 

Na miejscu zbrodni, nad rzeką Se-
red, miejscowa ludność zrobiła mogiłę, 
ustawiono krzyże, a całość ogrodzono. 
Jednak wraz z nastaniem władzy ra-
dzieckiej miejsce pierwszego pochów-

ku zostało zdewastowane i zamienione 
na wysypisko śmieci. Jak zaznaczył ks. 
prof. Józef Marecki w książce poświę-
conej ojcu Hieronimowi Longawie, spra-
wą mordu zakonników i czortkowskich 
więźniów jeszcze w czasie trwania woj-
ny zajęła się powołana przez Niemców 
specjalna komisja. Jednak wyników jej 
prac nigdy nie opublikowano. Zaraz po 
zakończeniu wojny władze sowieckie 
ogłosiły, że zbrodni dokonali ukraiń-
scy przestępcy wojenni. Była to oficjal-
na wersja obowiązująca przez blisko 50 
lat, choć nikt z mieszkańców Czortkowa 
i świadków tamtych lipcowych straszli-
wych dni w nią nie wierzył. W 1991 roku 
prokuratorzy z łódzkiego oddziału ko-
misji badania zbrodni przeciwko naro-
dowi polskiemu wszczęli dochodzenie 
w celu wykrycia i osądzenia sprawców 
zbrodni. 

W 50. rocznicę męczeńskiej śmie-
ci zakonników, 2 lipca 1991 r., odbył 
się ponowny pogrzeb. Ekshumowano 
szczątki czortkowskich męczenników 
i przeniesiono do dominikańskiego gro-
bowca przy ul. Mickiewicza w Czortkowie. 

10 lat później w kościele św. Stani-
sława w Czortkowie odsłonięto tablicę 
upamiętniającą pomordowanych domi-
nikanów, a od 2006 roku trwa rozpo-
częty przez kardynała Mariana Jawor-
skiego we Lwowie proces beatyfikacyjny. 
Kardynał Marian Jaworski, Metropolita 
Lwowski, stwierdził, że masakra ośmiu 
dominikanów została popełniona z nie-
nawiści do wiary i nienawiści do Pana 
Boga. Razem z nim cierpiała Matka 
Boża, której wizerunek został przebity 
pociskami w czasie napadu na klasztor. 

Pamięć o męczennikach czortkow-
skich do dziś tkwi głęboko w sercach 
Polaków znających tamte bolesne wy-
darzenia chociażby z przekazu najbliż-
szych sobie osób. Staramy się o nich 
pamiętać. Módlmy się o wyniesienie 
na ołtarze męczenników – zakonników 
z Czortkowa. 

Z inicjatywy ks. proboszcza Stani-
sława Babiarza i Rady Sołeckiej Niżnej 

Łąki została zorganizowana uroczystość 
upamiętniająca tamte wydarzenia. 

1 lipca, w 80. rocznicę mordu czort-
kowskiego, ks. proboszcz Stanisław 
odprawił mszę świętą. Po mszy został 
przedstawiony program słowno-mu-
zyczny, w wykonaniu młodzieży naszej 
miejscowości i ks. proboszcza. Na zakoń-
czenie, prowadzeni przez poczet sztanda-
rowy OSP Niżna Łąka, wszyscy udaliśmy 
się z zapalonymi, biało-czerwonymi zni-
czami, pod pomnik poświęcony ofiarom 
obu wojen. Kwiaty i znicze złożyli obec-
ni na uroczystości: wicestarosta Powia-
tu Krośnieńskiego Andrzej Guzik, wójt 
Gminy Miejsce Piastowe Dorota Chilk, 
zastępca wójta Magdalena Hec-Mrozek, 
radny Szymon Węgrzyn, przedstawiciele 
rodziny ojca Hieronima oraz sołtys Tade-
usz Pacek wraz z Radą Sołecką. Uroczy-
stość zgromadziła bardzo wielu miesz-
kańców naszej miejscowości. 

Szczególne podziękowania kierujemy 
do księdza proboszcza Stanisława Babia-
rza, pani Ewy Szydło i Barbary Pacek oraz 
młodzieży za przygotowanie programu 
artystycznego.

Te bolesne wydarzenia postaramy się 
wspominać w każdą rocznicę mordu. 

Sołtys Tadeusz Pacek, 
fot. Krzysztof Marosz
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Nie ma monotonii jak w pracy na etacie
Rozmowa z rolnikami Wiolettą i Arturem Guzikami z Głowienki, zdobywcami statuetki Agro-
Liga 2020 w kategorii „rolnicy”

SYLWIA PELCZAR: Jak wygląda 
prowadzenie tak dużego gospodar-
stwa? Czy macie jakąś pomoc?
ARTUR GUZIK: Raczej prowadzimy je 
sami, czasem pomagają nam moi bra-
cia. Żona zajmuje się „biurokracją”, do-
kumentami. Teraz są różne maszyny, 
to idzie trochę sprawniej, ale maszyny 
nie są niezawodne, czasami zdarzają się 
usterki. Niektóre prace zajmują dużo cza-
su, czasami pogoda nie sprzyja, człowiek 
się stresuje, chociaż nerwy nie pomagają. 
Ale nawet jak jest nawał pracy, to daje-
my sami radę. Pomagają nam też dzieci, 
z roku na rok coraz więcej, zwłaszcza że 
jedna córka jest po szkole rolniczej. Dzie-
ci od małego są wychowane na gospodar-
ce i wiedzą, co i jak funkcjonuje.

Jak długo prowadzicie już gospo-
darstwo?
ARTUR GUZIK: Pierwsze hektary dosta-
łem od taty jeszcze w 1998 roku, tak że 
gospodarzymy już 23 lata. Na początku 
nie było aż tylu hektarów, od taty dosta-
łem dwa, ale z czasem się dokupowało. 
Dużą część areału dzierżawimy. W 2005 
roku mieliśmy już około 50 hektarów 
i zaczęła się praca bardziej intensywna. 
Zakupiliśmy nowoczesne maszyny, ko-
rzystamy z programów unijnych.

Gdzie pan dzierżawi pola?
ARTUR GUZIK: W Głowience, Wrocan-
ce, Rogach. I to wszystko trzeba zago-
spodarować.

Czy te nowoczesne maszyny wam 
pomagają, czy czasami przeszka-
dzają?
ARTUR GUZIK: Dużo jest w nich elek-
troniki, trzeba się na tym znać, ale i my 
z czasem uczymy się, jak je obsługiwać 
i jak działają. Jeśli nic się nie psuje, to 
ułatwiają pracę.

Jesteście rolnikami z pokolenia na 
pokolenie?
ARTUR GUZIK: Można powiedzieć, że 
tak, bo mój tatuś też gospodarzył. Nie 
było wtedy tylu maszyn i takiej techniki.

WIOLETTA GUZIK: U mnie w domu 
też zawsze była gospodarka. Tata miał 
około trzech hektarów pola, więc od 
młodych lat się pracowało. Ale to były 
inne czasy. Oboje się wychowaliśmy na 
gospodarstwie, tak, że nie było nam ni-
gdy obce.

Pracowaliście państwo kiedyś w in-
nych miejscach?
WIOLETTA GUZIK: Ja tak. Po szko-
le przepracowałam kilka lat poza rol-
nictwem. Teraz nie da już się łączyć 
wszystkiego, musiałabym wybrać: albo 
praca, albo gospodarstwo. Mamy dużo 
zwierząt, przy których jest dużo pracy. 
A czas bardzo szybko mija. Lubimy mieć 
też wszystko posprzątane, zadbane.
ARTUR GUZIK: Trzeba dbać, bo musi 
być przede wszystkim bezpiecznie.

Jak wyglądało powiększanie wa-
szego gospodarstwa?
ARTUR GUZIK: Zaczęło się od paru 
hektarów, teraz łącznie jest ich 200, 
z czego 70 należy do nas, a resztę dzier-
żawimy. Wszystko jest obsiane, cały 
czas w obrocie.
WIOLETTA GUZIK: A mąż jeszcze cią-
gle dokupuje! On tak to kocha, ciągle 
w pole inwestuje.

A zwierzęta?
ARTUR GUZIK: Ze zwierząt mamy 
świnki. Teraz jest około 40 sztuk.

Czy przywiązujecie się państwo do 
zwierząt?
ARTUR GUZIK: Nie, nie może się czło-
wiek przywiązać, bo później ciężko by-
łoby sprzedać.

Stosujecie nowoczesne techniki 
rolnicze?
ARTUR GUZIK: Tak, stosujemy nowo-
czesne techniki nawożeń, oprysków, 
uprawy bezorkowe. Tradycyjnego rol-
nictwa też tu nie braknie. Siejemy po 
starodawnemu, najpierw trzeba zorać, 
później zasiać. Ale jak się uprawia zie-
mię bezorkowo, to trzeba więcej środ-

ków przeznaczyć na chemię. I tak musi 
być coś za coś.

Czy według was nowe technologie 
ułatwiają pracę rolnika?
ARTUR GUZIK: Czasami usprawniają, 
a czasami nie. Najgorsza jest elektroni-
ka. Jak coś się zepsuje, to trzeba czekać 
na serwis kilka dni. Praca wstrzymana, 
terminy się przesuwają. Nowoczesne 
maszyny przede wszystkim skracają czas 
pracy, o ile działają tak, jak powinny.
WIOLETTA GUZIK: Teraz już czas na 
żniwa, to znowu pogody nie ma. Jest 
dużo stresu, ale mąż jakoś to psychicz-
nie wytrzymuje.

Rolnictwo to wasza pasja?
WIOLETTA GUZIK: Pomagam mężo-
wi w pracy, bo on to kocha. Mąż cały 
czas inwestuje i kupuje nowe pola. Moja 
mama mówiła mi, że pamięta, jak mój 
mąż był jeszcze młodziutki, a już z brać-
mi pracował i zarabiał u ludzi w polu.
ARTUR GUZIK: Trzeba lubić taką pracę, 
nie każdy będzie ją wykonywał. Niestety, 
w tej pracy nie ma świąt. Nie powiemy 
śwince, że dzisiaj nie ma jedzenia, bo 
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jest niedziela. Praca kosztuje dużo wy-
rzeczeń, ale jest to mój sposób na życie 
i też ogromna przyjemność.

Korzystacie państwo z dofinanso-
wań?
ARTUR GUZIK: Pierwsze wsparcie finan-
sowe otrzymaliśmy w 2008 roku, można 
było wtedy otrzymać do 300 tysięcy zło-
tych na maszynę, później do 200 tysięcy. 
Jest w Krośnie Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego i tam pomagają wypełniać rol-
nikom niezbędne wnioski. Czasem cała 
procedura trwa nawet 2 lata. Ale często 
się udaje i wnioski rozpatrywane są po-
zytywnie. Wtedy możemy zakupić nie-
zbędne maszyny, a to zawsze cieszy. Po 
wejściu do Unii Europejskiej ceny ogrom-
nie się podniosły, ale rolnicy zaczęli do-
stawać też różne dopłaty.

Jak wyglądało zgłoszenie do plebi-
scytu AgroLiga? Czyj to był pomysł?
ARTUR GUZIK: Właśnie pani z ODR 
w Krośnie podpowiedziała nam, żeby się 
zgłosić. Braliśmy już wcześniej udział 
w takim konkursie, ale wtedy zajęliśmy 
czwarte miejsce. Oceniają tam różne 
rzeczy, np. czy środki unijne są dobrze 
wykorzystywane. Przyjeżdżała też ko-
misja z Rzeszowa.
WIOLETTA GUZIK: Pani, która nam 
podpowiedziała zgłoszenie, powiedzia-
ła to chyba na początku dla żartu. Wie-
dzieliśmy, że będzie dużo pracy i przy-
gotowań. Nie wiadomo było, na co będą 
zwracać uwagę, ale postanowiliśmy się 
zgłosić.

Byliście zaskoczenie wygraną?
ARTUR GUZIK: Tak, nie wiedzieliśmy, 
że tak to się potoczy. Zgłoszenie wysła-
liśmy już w zeszłym roku, ale wyniki po-
jawiły się całkiem niedawno.
WIOLETTA GUZIK: Poczuliśmy się 
ogromnie wyróżnieni i tym bardziej 
odczuliśmy satysfakcję z pracy.

Czy w związku z tym, że ciągle pra-
cujecie państwo razem, dochodzi 
między wami do konfliktów? Czy 
można rozdzielić pracę od życia ro-
dzinnego?
ARTUR GUZIK: Dogadujemy się do-
brze. Razem dbamy o wszystko i mamy 
wspólny cel.
WIOLETTA GUZIK: Męża najczęściej 
nie ma - zajmuje się bardziej polem, a ja 

zwierzętami. Nie spędzamy ze sobą aż 
tak dużo czasu.

Jesteście państwo zadowoleni z tu-
tejszych gruntów? Co najlepiej uda-
je się uprawiać?
ARTUR GUZIK: U nas ziemie są w mia-
rę urodzajne, może czasami ciężkie do 
uprawy, ale można uzyskać dobre plony. 
Uprawiamy na swoich polach kukury-
dzę, rzepak i pszenicę.

Współpracujecie na stałe z firmami 
oferującymi skup zboża, sprzedaż 
agrochemii?
ARTUR GUZIK: Mamy stałe umowy 
na środki uprawy roślin, nawozy. Póź-
niej sprzedajemy im swoje płody rolne 
i taka współpraca daje wzajemną ko-
rzyść. Kontrakty są raczej stałe i dość 
pewne. Współpracujemy z polskimi 
firmami, a chyba największa jest z Tar-
nowa. Zdarza się, że sprzedajemy plony 
również przez pośredników.
WIOLETTA GUZIK: Zwykle umowy 
trzeba podpisać wiele miesięcy wcze-
śniej. Kukurydza jeszcze nie jest zasia-
na, bo się nie da, a już trzeba podpisać 
kontrakt. Czasem wiatr, grad może 
wszystko zniszczyć, ale z umowy trzeba 
się wywiązać. Jak nie, to trzeba zapłacić 
karę, chociaż nas to na szczęście nigdy 
nie spotkało. Ale jest to ryzyko wpisa-
ne w nasz zawód. To największy minus 
tej pracy – niemożność przewidywania 
przyszłości.

Czy zdarza się, że zbiory zalegają 
lub zostają na zimę?
ARTUR GUZIK: Raczej się sprzedaje 
wszystko, ale za różną cenę. Musimy po-
dejść do cen konkurencyjnie, bo nie za-
wsze się da sprzedać za tyle, ile chcemy. 
Cena rynkowa musi być dobra. Jak jest 
dużo zboża, to i cena mniejsza. W tam-
tym roku było dużo mniej pszenicy, to 
od razu jej cena była wyższa.
WIOLETTA GUZIK: O, naprzykład te-
raz rzepak ma dobrą cenę, ale mąż czeka, 
aż będzie jeszcze lepsza.

Jakie są według państwa główne 
wady pracy w rolnictwie?
ARTUR GUZIK: Chyba brak czasu i dys-
pozycyjności. Na przykład kukurydzę 
trzeba suszyć miesiąc, a czasami dłużej. 
To dużo pracy, czasu i kosztów. Po no-
cach trzeba do suszarni iść, nastawiać 

nowy cykl suszenia, zasypać, przerwać. 
Suszarnia pracuje 24 h/dobę i co 8 - 10 
godzin trzeba zasypywać kolejne porcje. 
Często brakuje czasu na cokolwiek, ale 
to moje całe życie. Mój tata pracował po-
dobnie i chyba przekazał mi to w genach. 
Cieszył się, że kontynuuję tradycję i że 
miał komu zostawić gospodarstwo. No 
i wadą jest też brak wpływu na pogodę. 
Chciałoby się zamówić czasami piękny 
dzień, żeby udało się wszystko zreali-
zować.

Jesteście młodymi rolnikami. Jak 
wyobrażacie sobie swoje gospodar-
stwo za kilka lat? Jakie są wasze 
marzenia, inwestycje?
WIOLETTA GUZIK: Mąż już planuje 
kupno nowego kombajnu.
ARTUR GUZIK: To na razie marzenia. 
Raczej nie planujemy powiększenia are-
ału, ale bardziej będzie to moderniza-
cja, wymiana maszyn, rozbudowa silo-
sów, budynków, hal. Chcemy, żeby było 
wszystko zadaszone, zadbane. Dzięki 
temu i maszyny lepiej służą i można się 
pochwalić ładem i porządkiem.

Co państwa najbardziej cieszy w tej 
pracy?
ARTUR GUZIK: Dobre plony nas cieszą 
i jak się uda je dobrze sprzedać. Pienią-
dze też cieszą, bo za nie można coś ku-
pić, inwestować dalej, rozwijać swoje go-
spodarstwo. Na koniec roku czy sezonu 
dochód cieszy. Jest to satysfakcja i wy-
nagrodzenie. Robimy swoje i staramy się 
nie martwić na zapas.

Pamiętacie państwo jakiś rok, któ-
ry był wyjątkowo ciężki lub nieuda-
ny?
ARTUR GUZIK: Chyba nigdy nam nic 
w polu nie zostało. Były mokre lata, że 
kombajny tonęły i ściągaliśmy ostatnie 
zboża 15 września. Ale raczej udaje się 
wszystko zebrać na czas.

Myśleliście kiedyś o zmianie życia?
ARTUR GUZIK: Nie, raczej nie. Szkoda 
by było wszystko sprzedać, bo wydaje 
mi się, że dobrze gospodarujemy. I tutaj 
nie ma aż takiej monotonii jak w pracy 
na etacie. Każdego dnia dzieje się coś 
innego.
WIOLETTA GUZIK: Nie ma chyba już 
za bardzo jak. To już kwestia przyzwy-
czajenia.

Rozmawiała Sylwia Pelczar



Kluboteka na was czeka!
Kluboteka to połączenie klubu i biblioteki, rozrywki i edukacji, śmiechu, radości, a także wyci-
szenia i refleksji. Nowe miejsca dla dzieci na mapie gminy Miejsce Piastowe przyciągają spra-
gnionych wiedzy małych odkrywców.

Kluboteki to placówki wsparcia dzien-
nego, prowadzone przez Gminne Cen-
trum Kultury i Bibliotekę w Miejscu 
Piastowym. Powstały po to, aby każde 
dziecko w naszej gminie mogło spędzić 
wolny czas w ciekawy sposób. Klubo-
teki funkcjonują: we Wrocance, Targo-
wiskach, Głowience, Rogach i Miejscu 
Piastowym. W klubotekach pokazujemy, 
że nauka nie musi być nudna. Dodajemy 
jej wyrazu i ekspresji za sprawą nowych 
technologii, ciekawych i kolorowych 
eksperymentów, zabawy w języku an-
gielskim czy interesujących i kształcą-
cych podróży w głąb wciągającej fabuły 
i wartkiej akcji. Tam znajdziecie swoich 
przyjaciół i odkryjecie swoje pasje. 

W naszych klubotekach możecie 
spędzać czas całymi rodzinami. Kie-
dy dziecko będzie programować robo-
ty, mama może w tym czasie poczytać 
książkę i napić się kawy. Chcemy, aby to 
miejsce tętniło życiem, było kolejnym 
domem, tryskało radością. Kluboteki 
powstały z myślą o całej rodzinie. Swój 
kącik zainteresowań odnajdzie zarów-
no przedszkolak, nastolatek, jak i rodzic 
czy dziadek. Zajęcia w klubotece są nie-
odpłatne, więc z oferty może skorzy-
stać każdy, nawet ten, kto do tej pory 
nie mógł sobie pozwolić na kosztowne 
zajęcia dla swoich pociech. 

Co proponujemy?
Spotkanie z książką – Jeśli myślicie, że 
książka może być nudna, to nic bardziej 
mylnego! Tutaj zapominamy o słowie 
nuda. Kreatywne i różnorodne zajęcia 
związane z literaturą pomogą najmłod-
szym nauczyć obcowania z książką, któ-
rą od pierwszych zajęć pokochają całym 
sercem. Podczas wakacji przeprowadza-
my zajęcia pod hasłem „Podróże z biblio-
teką”, podczas których dzieci podróżują 
w różne zakamarki literackiej fabuły.

LEGOmaniacy – Jeśli komputer i ta-
blet, to tylko ucząc się programowania! 
A jeśli programowanie, to tylko za po-
mocą ukochanych i wszystkim świet-

nie znanych klocków LEGO. Podczas 
zajęć uczestnicy mogą budować różne 
modele z klocków, które później ożywa-
ją. Dzieci wykazują się kreatywnością 
i inwencją twórczą. To tutaj właśnie 
rozpoczną swoją przygodę z progra-
mowaniem. Zajęcia organizowane są 
w różnych grupach o różnym stopniu 
zaawansowania. 

Dwie godzinki dla rodzinki – a może 
i trzy? Nie ma sprawy. Dzieci, rodzice, 
dziadkowie, wujowie i ciocie – zaprasza-
my! Jeśli stajecie na głowie, żeby zainte-
resować wasze dziecko kolejną zabawką, 
a piaskownica i basen już dawno poszły 
w odstawkę, zapraszamy do kluboteki. 
Tutaj zrelaksujecie się i odpoczniecie 
przy lekturze, podczas gdy wasze dziec-
ko na nowo odkryję siłę i radość płynącą 
z zabawy.

Młodzi odkrywcy – Bum! Bach! Trzask, 
prask! Tak, to u nas tak głośno! Niezwy-
kłe, kolorowe wulkany, efektowne, ale 
bezpieczne i kontrolowane wybuchy, 
a także solidna dawka wiedzy z biologii, 

chemii, fizyki. W naszym laboratorium 
nikt nie będzie się nudził, a zajęcia to 
świetny początek przygody z naukami 
o otaczającym nas świecie.

Hello English – te zajęcia to nasz hit! 
Dzięki wyjątkowemu programowi i na-
uce w naszym wydaniu,  dzieci zaskoczą 
was jeszcze w niejednej rozmowie. Tu-
taj oswajamy się z językiem angielskim 
i uczymy się nim posługiwać. Zajęcia 
prowadzone są głównie w języku angiel-
skim, który dzieci poznają poprzez za-
bawę, grę i szaleństwo. Od teraz każde 
dziecko pokocha naukę języków. 

Kluboteki i zajęcia przez nas organi-
zowane cieszą się ogromnym zaintere-
sowaniem, dlatego pracujemy nad tym, 
aby w przyszłości poszerzyć naszą ofer-
tę i zapewnić kolejne miejsca dla więk-
szej liczby uczestników. Być może uda 
nam się to już niebawem. Działalność 
klubotek finansowana jest ze środków 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych.

Joanna Ziemiańska-Kielar
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Prowadząca prace konserwator zabyt-
ków Katarzyna Kasperkowicz podkre-
śla, że jest to na skalę regionu wyjątko-
we odkrycie. Malowidło przedstawia 
twarz mężczyzny, który trzyma w dło-
ni berło i jest okryty płaszczem.

Na prowadzone w kościele prace 
konserwatorskie Gmina Miejsce Pia-
stowe przeznaczyła blisko 60 tys. zło-
tych. – Zależy nam wszystkim, aby ko-
ściół w Rogach odzyskał dawny blask. Na 
pewno będziemy wspierać dalsze prace 

– poinformowała wójt Dorota Chilik. 

UG

Niesamowite odkrycie w zabytkowym 
kościele w Rogach
Od maja w zabytkowym 
kościele w Rogach prowa-
dzone są prace konserwa-
torskie, podczas których 
odkryto polichromie po-
chodzące najprawdopodob-
niej z 1600 roku. Malowidło 
ukryte było za ołtarzem, 
pod starą farbą. Jest w do-
brym stanie. 

W kościele pw. św. Bartłomieja w Ro-
gach podczas prac konserwatorskich 
natrafiono na dekoracje malarskie 
pochodzące najprawdopodobniej 
z czasów budowy kościoła, tj. 1600 r. 
Malowidła zachowane są na ścianach 
absydy w prezbiterium.
Drewniany kościół w Rogach konsekro-
wano w 1603 r. W latach 1886 – 1888 
świątynia została przebudowana po-
przez przedłużenie nawy w kierunku 
zachodnim i wybudowanie nowej wieży 
dzwonnej, zapewne na wzór pierwot-
nej. Kościół stanowi wartościowy przy-
kład drewnianej architektury sakralnej 
z początku XVII w., o silnych wpływach 
późnośredniowiecznego ciesielstwa ma-
łopolskiego.

Wystrój malarski wnętrza pochodzi 
z dwóch okresów. W obrębie nawy i kru-
chty są to dekoracje malarskie powstałe 
po zakończonej rozbudowie świątyni 
w 1888 r., wykonane zostały przez bli-
żej nieznanego artystę malarza Micha-
ła Hornalkiewicza. Zwracają one uwagę 
oszczędnością zastosowanych barw, co 
w ogólnym oglądzie tworzy efekt malo-
widła wykonanego en camaïeu. Prezbi-
terium zdobią malowidła sanockiego 
malarza Władysława Lisowskiego, po-
wstałe w 1931 r. Stanowią one przykład 

licznych realizacji ściennych tego artysty, 
a utrzymane są w duchu secesyjnym. 

Obecnie prowadzone są prace konser-
watorsko-restauratorskie przy polichro-
mii w prezbiterium. Na ten rok zaplano-
wano prace w obrębie ściany południowej 
z dekoracją Lisowskiego oraz absydy 
(ściany wschodniej). W celu dostępu do 
absydy zdemontowano ołtarz główny; na 
tej ścianie nie ma malowideł Lisowskiego, 
zachowane były tu wtórne dwie jednolite 
powłoki malarskie, a w naturalnych od-
krywkach uwidaczniały się starsze de-
koracje. Wykonawca prac poszerzył te 
odkrywki, w wyniku czego odsłaniają się 
malowidła pochodzące najprawdopodob-
niej z czasów budowy kościoła, tj. 1600 r. 
Na tym etapie widoczna jest męska po-
stać, ornamentalne bordiury tworzące 
ramowe obramienia wszystkich trzech 
ścian absydy oraz zacheusz. 

Stan zachowania tej dekoracji ma-
larskiej określić można mianem - ide-
alny. Docelowo ściana absydy zostanie 
zasłonięta ołtarzem głównym, a prace 
ograniczą się do działań stricte konser-
watorskich, bez wprowadzania żadnych 
uzupełnień. Tak, aby tegoż świadka hi-
storii odsłonić, zabezpieczyć oraz udo-
kumentować dla kolejnych pokoleń.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 
z/s w Przemyślu

Drewniany kościół w Rogach.  
Fot. Szymon Michna

Odkryta polichromia pochodząca najprawdopodobniej z okresu budowy kościoła



17 czerwca br., podczas powiatowej gali 
z okazji Dnia Działacza Kultury, medal 
Zasłużony dla Kultury Polskiej odebra-
ła Józefa Knap, instruktorka śpiewu 
w Gminnym Centrum Kultury i Biblio-
teki w Miejscu Piastowym. 

Józefa Knap działalność artystycz-
ną rozpoczęła ponad 30 lat temu. Ma na 
swoim koncie udział w licznych przed-
sięwzięciach kulturalnych. Od 2011 
roku jest instruktorką w Studio Wokal-
nym Gama działającym przy Gminnym 

Centrum Kultury i Biblioteki w Miejscu 
Piastowym, prowadzi także zespół dzie-
cięcy Mali Rogowice. Jej wychowanko-
wie reprezentują gminę na szczeblu po-
wiatowym i ogólnopolskim, i mogą się 
poszczycić wieloma osiągnięciami.

Medal, nadany przez Ministra Kul-
tury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, 
podczas gali zorganizowanej przez Sta-
rostwo Powiatowe w Krośnie, wręczał 
poseł na Sejm RP Piotr Babinetz. 

GCKiB

Józefa Knap zasłużona dla kultury polskiej
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OSP Miejsce Piastowe w partnerstwie 
z Gminnym Centrum Kultury i Biblio-
teką w Miejscu Piastowym otrzymało 
535 000 zł od Narodowego Instytutu 
Wolności – Centrum Rozwoju Społe-
czeństwa Obywatelskiego na wybudo-
wanie profesjonalnej sali prób dla Or-
kiestry Dętej Gminy Miejsce Piastowe, 
a także studia nagrań. Sala prób i stu-
dio nagrań powstanie po adaptacji pod-
dasza w remizie OSP w Miejscu Piasto-
wym. Przebudowana zostanie również 
kotłownia. 

– Jeszcze w styczniu tego roku, kiedy 
spotkałam się z orkiestrą i strażakami, 
o profesjonalnej sali prób mówili jak o wiel-
kim marzeniu. Kilka dni później znalazłam 
projekt, dzięki któremu to marzenie mogło 
się spełnić. Dosłownie w dwa tygodnie na-
pisałam wniosek, który przewiduje również 
utworzenie studia nagrań – powiedziała 
Joanna Ziemiańska-Kielar, dyrektor 
GCKiB w Miejscu Piastowym. 

Spotkanie inaugurujące projekt, 
z udziałem władz gminy, GCKiB, człon-
ków zarządu orkiestry dętej i OSP, odby-

ło się 30 lipca br. w remizie OSP Miejsce 
Piastowe. Omówione zostały szczegó-
ły projektu, podzielono zadania, prze-
analizowano zakres robót. W dowód 
wdzięczności za przygotowanie projektu 
oraz wsparcie Krzysztof Węgrzyn – na-
czelnik OSP Miejsce Piastowe, wręczył 
kwiaty wójt Dorocie Chilik, dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury i Bibliote-
ki Joannie Ziemiańskiej-Kielar, a także 
skarbnik gminy Ewelinie Pilszak. 

Sala prób wraz ze studiem nagrań 
powstanie za dwa lata.

GCKiB w Miejscu Piastowym 

Profesjonalna sala prób dla orkiestry dętej 
i studio nagrań
W budynku remizy OSP w Miejscu Piastowym powstanie profesjonalna sala prób dla Orkiestry Dętej 
Gminy Miejsce Piastowe oraz studio nagrań.

k u l t u r a  i  i m p r e z y
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6 czerwca Orkiestra Dęta Gminy Miej-
sce Piastowe wzięła udział w XVII Roz-
toczańskim Przeglądzie Orkiestr Dę-
tych im. Jana Sochy w Zwierzyńcu. Po 
dłuższej przerwie nadarzyła się okazja 
wyjazdu w nieco dalszą trasę i zadebiu-
towania w zwierzynieckim przeglądzie, 
który wraca do cyklu letnich imprez 
Roztocza po przerwie spowodowanej 
pandemią koronawirusa. 

Wyruszyliśmy spod remizy OSP oko-
ło 12:30 i po kilku godzinach dotarliśmy 
do punktu zbiórki przy Centrum Kultu-
ry i Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu. 
Organizatorzy pierwotnie planowali 
koncert tylko w amfiteatrze umiesz-
czonym malowniczo w zwierzynieckim 
Parku Środowiskowym, ale program 
został nieomal w ostatniej chwili zmie-
niony i powrócono do kilkunastoletniej 
tradycji przemarszu ulicami miasta. 

W związku z nieoczekiwanymi kor-
kami na trasie dotarliśmy na miejsce 
nieco później niż to było planowane. 
Musieliśmy więc uruchomić tryb przy-
spieszony przebierania się w stroje ga-
lowe, ale na szczęście, jak zawsze, zdą-
żyliśmy na czas i wraz z pozostałymi 
dziewięcioma orkiestrami przeszliśmy 
w efektownym pochodzie ulicą Zamoj-
ską do amfiteatru. W Zwierzyńcu spo-
tkaliśmy dobrze nam znane orkiestry, 
jak choćby orkiestry z Dobrynina, Pod-
stolic czy Mełgwi. W amfiteatrze zagra-
liśmy koncert jako druga z kolei orkie-
stra. Zaprezentowaliśmy różnorodny 
repertuar – od energicznych marszy 

„Big Four” i „Rosamunde”, przez klasycz-
ne „Over the rainbow” i „Disney Favori-
tes”, kończąc efektownym „Fascinating 
Drums” i stylizowanym na jazzowy jam 
session „Watermelon Man” z popiso-
wymi solówkami w wykonaniu Dawida 
Dudka (saksofon), Bartka Bykowskiego 
(gitara basowa) i samego kapelmistrza 
Miłosza Markiewicza (trąbka). 

Po obiedzie i wysłuchaniu wszyst-
kich pozostałych orkiestr wyruszyliśmy 
w drogę powrotną i szczęśliwie zamel-
dowaliśmy się w Miejscu Piastowym 
późnym wieczorem. Warto podkreślić, 
że nie był to klasyczny przegląd orkiestr, 
z punktowanymi elementami i miejsca-
mi premiowanymi do awansu na wyższy 

Orkiestrowy Zwierzyniec

szczebel. W Zwierzyńcu liczył się udział, 
za który każda orkiestra dostała nagro-
dę pieniężną, pamiątkowy dyplom i sło-
ik wybornego, roztoczańskiego miodu. 
Dla nas to był jednak wyjazd niezwykle 
istotny, bo dzięki temu zrobiliśmy kolej-
ny krok do złapania prawidłowego ryt-
mu po tak długiej przewie wymuszonej 
koronawirusem. Dzięki temu mogliśmy 
wzmocnić integralność zespołu, poczuć 
na nowo atmosferę wspólnie spędzo-
nego czasu, mobilizację i pozytywny 
dreszczyk emocji wywołany występem 
przed nową publicznością i – co może 

najważniejsze – wspólny wyjazd po-
zwolił zaszczepić bakcyla muzykowania 
wśród naszych najmłodszych członków. 

Podsumowując, wyjazdem do Zwie-
rzyńca wróciliśmy na dobre tory. Jeśli 
są wśród czytelników „Piastuna” fani 
Tolkiena i Petera Jacksona, to zapew-
ne kojarzą scenę z „Dwóch Wież”, kie-
dy Gandalf zdejmuje zły urok z króla 
Theodena i mówi „palce przypomną so-
bie dawną siłę, kiedy chwycą za miecz”. 
Parafrazując Gandalfa: w Zwierzyń-
cu Orkiestra Dęta z Miejsca na nowo 
chwyciła za miecz. 

Janusz Sznajder, fot. IP

k u l t u r a  i  i m p r e z y
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Z pielgrzymką 
do Strachociny

26 czerwca w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie od-
była się Pierwsza Pielgrzymka Rodzin Rolników z udziałem  mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy. W uświetnienie 
uroczystości, zorganizowane z inicjatywy ministra, włączyła się 
także Gmina Miejsce Piastowe. Pielgrzymi w Strachocinie mieli 
okazję wysłuchać koncertów zespołów działających przy Gminnym 
Centrum Kultury i Bibliotece w Miejscu Piastowym oraz popróbo-
wać smakołyków przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich 
z Głowienki, Widacza i Targowisk. 

Wydarzenie zgromadziło licznych piel-
grzymów z całej Polski, których przy-
witał ks. prałat Józef Niźnik. Jemu 
to właśnie w Strachocinie objawił się 
święty Andrzej Bobola, święty, który 
w 2002 roku został patronem Polski.

– Przybyliśmy dziś z pielgrzymką do 
domu św. Andrzeja Boboli. Wielkiego pa-
trioty, który Polskę kochał pond życie. Chciał, 
aby była wielka i silna również dzięki chrze-
ścijańskim wartościom, które ją ukształto-
wały. Przyjechaliśmy pokazać naszą jedność 
i solidarność wielkiej rolniczej rodziny, jaką 
tu wspólnie stanowimy. I ogromnie cieszę się, 
że jest ona tak liczna. Rodzina zawsze była, 
jest i dzięki wielkiemu przywiązaniu rolni-
ków do wartości i tradycji zawsze będzie tą 
najważniejszą wartością, która wzmacnia 
trwałość całego narodu. Dla mnie rodziny 
rolników są symbolem mocnych więzi – mó-
wił minister Grzegorz   Puda w czasie 
spotkania z pielgrzymami. Zapowie-
dział także, że wkrótce rząd przedstawi 
rolnikom ustawę o rodzinnych gospodar-
stwach rolnych.

Uroczystości rozpoczęły się Dro-
gą Krzyżową wokół „Bobolówki”. Re-
likwie świętego Andrzeja Boboli niósł 
minister rolnictwa, przedstawiciele 
organizacji rolniczych, władz samorzą-

dowych, wśród których była m.in. wójt 
Gminy Miejsce Piastowe Dorota Chilik. 
Odbyła się także uroczysta msza świę-
ta, której przewodniczył bp Leszek Lesz-
kiewicz, delegat Konferencji Episkopatu 
Polski ds. Duszpasterstwa Rolników. Po 
nabożeństwie przy pomniku niepodle-
głościowym złożono wiązanki kwiatów.

Pielgrzymce towarzyszyły kierma-
sze, na których koła gospodyń wiej-
skich z Podkarpacia serwowały lokalne 
wyroby. Można było popróbować pie-
rogów, bigosu i gołąbków przygotowa-
nych m.in. przez koła z gminy Miejsce 
Piastowe: z Głowienki, Widacza i KGW 

„Nadzieja” z Targowisk.
Pielgrzymi mieli także okazję wysłu-

chać koncertów w wykonaniu zespołów 
ludowych. Zagrała kapela Piasty, Pogó-
rzanie, zaśpiewali Mali Rogowice oraz 
Katarzyna Such – solistka Studia Gama. 
Przyśpiewki z Wesela Trześniowskie-
go zaprezentował Zespół Obrzędowy 
Trześniowianie. Podczas ich występu 
do tańczących obok sceny Małych Ro-
gowiców dołączył minister Puda, który 
na ręce wójt Doroty Chilik złożył po-
dziękowania za pomoc przy organizacji 
pielgrzymki.

GCKiB
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z e  s z k ó ł

8 sierpnia br. we Wrocance odbył się 
– po raz pierwszy w gminie Miejsce Pia-
stowe – Dzień Profilaktyki Zdrowotnej 
i Bezpieczeństwa Seniorów zorganizo-
wany przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Miejscu Piastowym, Gmi-
nę Miejsce Piastowe pod patronatem 
Fundacji ORLEN.

Zebranych gości, a zwłaszcza tych, 
dla których to wydarzenie zostało zor-
ganizowane, czyli seniorów, powitała 
wójt Dorota Chilik.

Podczas spotkania zainaugurowano 
funkcjonowanie Ogólnopolskich Kart 
Seniora. Prezes Stowarzyszenia MAN-

Pierwszy taki dzień dla seniorów
Jeżeli senior kojarzy się z bujanym fotelem, ciepłymi skarpetami i spokojnym trybem życia, to 
seniorzy z gminy Miejsce Piastowe są tego zupełnym zaprzeczeniem.

KO, Łukasz Salwarowski, poinformował, 
w  jaki sposób działa stowarzyszenie 
oraz do czego uprawnia karta seniora. 
Marek Pilch, członek stowarzyszenia 
MANKO, mistrz Polski w lekkoatletyce 
Masters w biegu na 10 km podkreślał, 
jak ważny jest ruch i regularna aktyw-
ność fizyczna w każdym wieku. Prelek-
cje wygłosili również: lekarz SPG ZOZ 
Karolina Wójcik-Syniec, dietetyk Moni-
ka Dąbrowska, fizjoterapeutka Paulina 
Prajsner-Adamczyk oraz aspirant szta-
bowy Paweł Buczyński z KMP Krosno. 

Spotkanie uatrakcyjniły występy 
dzieci ze  Szkoły Podstawowej z  Wro-

canki. Zaprezentowały się także kluby 
seniorów z Głowienki, Łężan, Rogów 
i Targowisk oraz seniorzy z Dzienne-
go Domu Pomocy „Senior-Wigor” we 
Wrocance. Gościnnie udział wzięło 
Stowarzyszenie Diabetyków z Jedlicza. 
Na scenie wystąpił zespół Pogórzanie. 
Członkowie z klubów seniora prezento-
wali swoje rękodzieła, wypieki, przetwo-
ry i różne smakołyki. Seniorzy pokazali, 
że świetnie sprawdzają się jako aktorzy, 
poeci, a śpiewając piosenki wykazali dy-
stans do siebie, do starości i niesamowi-
te poczucie humoru. 

Tekst i fot. Anna Borek
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Anielskie wakacje w Miejscu Piastowym
W niedzielę, 18 lipca, w parku dworskim 
w Miejscu Piastowym odbył się piknik 
rodzinny pod hasłem „Anielskie waka-
cje”. Podczas imprezy całe rodziny mo-
gły skorzystać z licznych atrakcji.

Niedzielne wydarzenie nie bez po-
wodu odbyło się w Miejscu Piastowym, 
bo to właśnie tutaj błogosławiony Broni-
sław Markiewicz opiekował się dziećmi 
i młodzieżą, zapewniając im schronie-
nie i otaczając miłością. Organizato-
rzy dołożyli więc wszelkich starań, aby 
stworzyć “boski dzień”, podczas którego 
rodziny mogły go celebrować. Motywem 
przewodnim spotkania były anioły, 
chociaż tam gdzie są dzieci, nie potrze-
ba aniołów.

Piknik oficjalnie otworzyli dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury i Biblio-
teki w Miejscu Piastowym Joanna Zie-
miańska-Kielar oraz przewodniczący 
Rady Gminy Miejsce Piastowe Wiesław 
Habrat. Towarzyszyli im: prezes Towa-
rzystwa Sportowego „Piastovia” Tomasz 
Sieniawski, radni Iwona Pytel i Wojciech 
Urynowicz, sołtys Piotr Frydrych, Lucy-
na Kandefer – przewodnicząca Stowa-
rzyszenia „My”, Bożena Wójcik – prze-
wodnicząca KGW oraz Łukasz Michalak 

– prezes OSP w Miejscu Piastowym.
Organizatorzy przygotowali wiele 

atrakcji. Rozpoczęły je występy wokal-
ne absolwentek Szkoły Podstawowej 
w Miejscu Piastowym: Wiktorii Micek 
oraz Weroniki Czub. Najmłodsi spor-
towcy wzięli udział w turnieju przygo-

towanym przez Towarzystwo Sportowe 
„Piastovia”, a aspirant Tomasz Czelny, 
z wykorzystaniem policyjnych świateł, 
opowiadał o przepisach ruchu drogowe-
go, zaspokajając tym samym ciekawość 
małych odkrywców. Ochotnicza Straż 
Pożarna w Miejscu Piastowym przygo-
towała pokaz samochodu i sprzętu po-
żarniczego, który został wykorzystany 
do przeprowadzenia wspólnej akcji ga-
śniczej.

Zgromadzenie Sióstr Michalitek 
w Miejscu Piastowym zaprosiło uczest-
ników do Malinkowa – strefy zabaw 
i gier dla najmłodszych. W kąciku biblio-
tecznym, przygotowanym przez Gmin-
ne Centrum Kultury i Bibliotekę w Miej-
scu Piastowym, czekała na uczestników 
anielska fotobudka, wykonywano książ-
kowe aniołki, anielskie pocztówki, a ko-
lorowanki pobudzane były do życia.

Podczas imprezy można było skorzy-
stać z anielskiego salonu, gdzie malowa-
no dziecięce buzie, oraz z kącika zabaw 
przygotowanego przez Monikę Pietruś 
i  Jadwigę Habrat ze Stowarzyszenia 

„My” w Miejscu Piastowym.
Całość uświetniały rozdawane kolo-

rowe balony w ramach akcji „Balon od 
mojego anioła”, puszyste dmuchańce, 
a także popcorn, ciepłe kiełbaski, lody, 
granita, domowe drożdżówki i anielskie 
ciasteczka.

Organizatorami „Anielskich waka-
cji” byli: wójt Gminy Miejsce Piastowe, 
Gminne Centrum Kultury i Biblioteka 
w Miejscu Piastowym, sołtys miejsco-
wości wraz z Radą Sołecką, Stowarzy-
szenie „My”, OSP w Miejscu Piastowym, 
Towarzystwo Sportowe „Piastovia”, 
Koło Gospodyń Wiejskich w Miejscu 
Piastowym oraz Zgromadzenie Sióstr 
Michalitek z Miejsca Piastowego.

Organizatorzy składają serdeczne 
podziękowania sponsorom: zakładom 
masarskim „Wisłok”, sklepom: „Hitpol”, 

„Delikatesy Centrum”, „Zielony koszyk”, 
firmie JD kuchnie F.H.U. Janusz Kry-
nicki, LO-STARK, Starostwu Powiato-
wemu w Krośnie oraz księgarni księży 
michalitów.

Sylwia Pelczar  
fot. Paulina Patlewicz
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W wyjątkowo ciepły wieczór impreza 
plenerowa zgromadziła wielu widzów, 
których przywitała dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury i Biblioteki w Miejscu 
Piastowym Joanna Ziemiańska-Kielar. 
Koncert rozpoczął się od utworu „Mia-
sto” z filmu wojennego Jana Komasy 

„Miasto 44”. Kolejno można było wysłu-
chać przebojów, zaczerpniętych z kultury 
ludowej, jak choćby: „Lipka” z filmu Boże 
Ciało, czy „Dwa serduszka” z nominowa-
nego do Oskarów filmu „Zimna wojna”. 
Miłośników kina akcji, a w szczególności 
Jamesa Bonda, na pewno ucieszył utwór 
„Writing’s on the Wall”. Nie brakło także 
przebojów z bajek dla dzieci, takich jak: 

„Kraina Lodu”, „Mała Syrenka” czy „Król 
Lew”. Rozbrzmiewającej ze sceny muzy-
ce towarzyszyły wyświetlane na ekranie 
sceny pochodzące z danej produkcji fil-
mowej. Uroku dodawały także wyjątko-
we suknie solistek z kolekcji Moniki Pa-
radysz z Paradise Moments Foto.

W koncercie zaśpiewali soliści z gru-
py wokalno-artystycznej Inspiracja, 
czyli: Julia Baczyńska, Milena Dziepak, 
Marta Bober, Dawid Wojtoń, Klaudia 
Graboń, Aneta Aszlar, Karolina Czapor, 
Nikodem Szmyd, Krystian Wołczański, 
Magdalena Folta i Kacper Malinowski.

Koncert muzyki filmowej 
w parku dworskim 
w Targowiskach
W piątek, 9 lipca br., w dworze w Targowiskach odbył się kon-
cert muzyki filmowej połączony z kinem plenerowym. Wśród 
wiekowych, potężnych dębów rozbrzmiewała różnorodna mu-
zyka ze znanych produkcji filmowych.

Organizatorzy przygotowali także 
inne atrakcje. Przed koncertem muzyki 
filmowej można było posłuchać stan-
dardów jazzowych w wykonaniu zespo-
łu Łukaszewicz Combo. Była także de-
gustacja wina z krośnieńskiej winnicy 
Stawczana Góra oraz czekolady z „Ate-
lier Di Chocolate” we Wrocance. Można 
było także spróbować regionalnych po-
traw ugotowanych przez kucharza z Tar-
gowisk Tomasza Findysza. Dla dzieci 
atrakcje, z których dużą radość sprawiła 
zabawa z chustą, przygotowały bibliote-
karki z Gminnego Centrum Kultury i Bi-
blioteki w Miejscu Piastowym.

Wieczór filmowy zakończył się wy-
świetleniem filmu „Król rozrywki”, 
z którego wcześniej piosenka „A milion 
dreams” w wykonaniu Kacpra Malinow-
skiego rozbrzmiewała ze sceny. Koncert 
prowadzili Dominika Różnicka i Seba-
stian Jakubyczk, a na zakończenie wie-
czoru przybyłych widzów pożegnała 
wójt Dorota Chilik.

Wydarzenie zorganizowało Gminne 
Centrum Kultury i Biblioteka w Miejscu 
Piastowym przy współudziale najem-
ców dworu w Targowiskach.

GCKiB, fot. IP
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O piekarni bez tajemnic
O tym, jak upiec chleb bez mąki, „wrednych” surowcach ekologicznych i o worku siedemset  
dwudziestki, dzięki której można było przenieść się 20 lat wstecz, na żniwa.
Rozmowa z Markiem Kiełtyką, właścicielem Piekarni Kiełtyka w Łężanach.

IZABELA PÓŁCHŁOPEK: Już jako 
9-letni chłopiec był pan przy wy-
pieku chleba w piekarni.
MAREK KIEŁTYKA: Tak się ułożyło. Tato 
w 1993 roku stwierdził, że jest kłopot 
z dostępem do dobrego pieczywa na Pod-
karpaciu, to znaczy w okolicach Krosna. 
A prowadzili wtedy z mamą sklep i o taki 
chleb trzeba było walczyć. Był budynek, 
było miejsce, tato miał zacięcie, więc stwo-
rzył piekarnię. A że wujek był zdunem, 
miał kto postawić piec, no i powstała pie-
karnia. Sławetna data, 13 grudnia, może 
niekoniecznie wesoła dla Polski, ale dla 
nas ważna, bo wtedy z piekarni wyszedł 
pierwszy wypiek. Brakowało mi wtedy 
dokładnie trzy tygodnie do dziewięciu lat. 
I tak utknąłem już na dobre.

W 2015 roku tato się rozchorował, 
w 2016 zmarł i musiałem przejąć piekar-
nię, nazwijmy to tak - na twardo. Etato-
wo i razem z tatą pracowałem od 2003 
roku, więc miałem to szczęście, że 14 lat 
miałem się od kogo uczyć. I potem już to 
zderzenie nie było takie trudne.

Czyli wybór drogi życiowej nie był 
problemem, sama się nasuwała?
Wbrew pozorom wybór drogi życiowej, 
jeśli chodzi o edukację, nie był wcale 
taki oczywisty. Bo skończyłem liceum 
techniczne, potem zrobiłem magister-
kę z marketingu. Więc wybór zawodo-
wy był jakby obok, ale sztuki piekarskiej 
uczyłem się tutaj, na miejscu. Miałem 
od kogo, bo mieliśmy bardzo fajnych 
pracowników w tamtym czasie. Teraz 
mogę powiedzieć, że w piekarni nie ma 
dla mnie tajemnic. Dzisiaj może bar-
dziej zgłębiam procesy piekarnicze od 
strony chemicznej, biofizycznej, tak aby 
zrozumieć zachowanie naturalnych su-
rowców, dlaczego czasem są „wredne”.

„Wredne”? Dlaczego?
Bo żeby chleb się udał, nie da się go zrobić 
tak jak przy pieczeniu konwencjonalnym, 
gdzie mąka jest standaryzowana, gdzie 
pierwszy, dziesiąty czy setny worek mąki 
jest taki sam. Mąka potrafi być różna - na 
początku, w środku czy na końcu worka. 

I ta z początku przyjmie litr wody, ze 
środka 1,2 litra, a z końca - tylko 0,80 li-
tra. I trzeba się nauczyć reagować. A na to 
trzeba piekarzy, a nie wytwórców pieczy-
wa. W dużych zakładach piekarniczych 
już piekarzy nie ma, tam jest więcej in-
formatyków, którzy dozują odpowiednią 
ilość produktu. I produkcja idzie, ale to 
nie jest rzemiosło tylko fabryka.

Jak to się stało, że w pewnym mo-
mencie postawiliście na produkty 
ekologiczne?
To był 2012 roku. Niektórzy mówią na 
to „synchroniczność zdarzeń”, niektó-
rzy że to „palec boży”, a inni jeszcze ina-
czej. Nastąpił splot kilku okoliczności. 
Może trochę też z powodu problemów 
zdrowotnych w rodzinie, może taka 
chęć przyjrzenia się temu, co robimy od 
strony prozdrowotnej, może też chęć 
robienia czegoś swojego, autorskiego, 
niepowielania tego, co wszyscy robią na 
rynku. Mniej więcej od 2006 roku w pie-
karnictwie ogólnopolskim pojawiło się 
mnóstwo mieszkanek, gotowców. Te go-
towce przyjeżdżały do zakładów w wo-
rach, zresztą jest tak do dzisiaj. W każdej 
piekarni piekło się dokładnie to samo, 
choć nazywało się inaczej. Nie było 
w tym jakiegokolwiek pomysłu piekarza, 
można było wpuścić kogoś z ulicy i on 
wsypał worek tego, łopatę tego, z litr ole-
ju i trochę wody, i było. A myśmy chcieli 

inaczej, po swojemu. Wujek w tamtym 
czasie zajmował się rolnictwem ekolo-
gicznym w Urzędzie Marszałkowskim. 
Dziś żartuję, że jest „ojcem chrzest-
nym” mojej przygody z ekologią, z rol-
nictwem ekologicznym – jestem mu za 
to ogromnie wdzięczny. Podpowiedział 
nam, jak zacząć, poznał nas też z panem 
Marianem Wojtowiczem, prekursorem 
piekarnictwa ekologicznego na Podkar-
paciu. Pan Marian wyjaśnił, na czym to 
polega, i przeraził ilością dokumentacji, 
która jest potrzeba. W 2013 roku zrobi-
liśmy pierwszy certyfikat aż na cztery 
produkty. A dzisiaj mamy certyfikat na 
104 produkty. Mamy satysfakcję, choć 
nie jest łatwo, zwłaszcza od strony orga-
nizacyjnej. Mnóstwo dokumentów, kon-
troli, trudności z dostępem do surowca. 
Klasyczną mąkę można kupić w każdym 
sklepie, a mąkę ekologiczną, jak myśmy 
zaczynali, to można było kupić w czte-
rech młynach w Polsce.

Pamięta pan pierwszy worek takiej 
ekologicznej mąki?
Tak, siedemset dwudziestka… W mo- 
mencie, kiedy ta mąka przyjechała 
i otworzyliśmy worek, to poczułem inny 
zapach. Ciężko to opowiedzieć. Zbożem 
było czuć w całym pomieszczeniu. Tato 
pochodził z gospodarki i dla niego taki 
zapach był oczywisty. Mówił, że on 
przeniósł się 20 lat wstecz, na żniwa.
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Powiedział pan, że zaczęliście od 
czterech produktów ekologicznych.
Tak, certyfikat najpierw dostaliśmy na 
cztery produkty. I co ciekawe, są to pro-
dukty, które do dzisiaj robimy i przez 
cały czas są takimi top wyrobami, jak np. 
chleb 100% żytni, na zakwasie, bez droż-
dży. Czysty, prosty, czteroskładnikowy 
chlebek, wredny, bo długo się go robi. Kil-
kadziesiąt godzin właściwie. Drugi pro-
dukt to chleb żytnio-orkiszowy, także na 
zakwasie, bez drożdży. Inny to chleb go-
sposi: pszenno-żytni, pieczony bez for-
my, jak babcie kiedyś piekły i wrzucały 
chleb prosto na blachę do pieca. Te chleby 
do dzisiaj dobrze się sprzedają.

Jak szło ze sprzedażą tych produk-
tów?
Był taki moment zwrotny,kiedy szu-
kaliśmy zbytu. W sklepach, u nas, szło 
nie najlepiej, trochę z własnej winy, bo 
z czterema produktami ciężko było wejść 
na rynek. Zaczęliśmy szukać miejsca do 
sprzedaży i tak poznaliśmy całą ekipę 
BioBazaru w Warszawie. Pamiętam, jak 
tam pojechaliśmy pierwszy raz, 8 czerw-
ca 2013 roku. To już będzie ponad osiem 
lat, jak tam jeździmy. I tak się zaczęło. 
Klienci nas bardzo dobrze przyjęli.

BioBazar to giełda produktów?
To miejsce, gdzie na początku raz w ty-
godniu, teraz to już trzy razy w tygodniu, 
zjeżdżają się producenci produktów eko-
logicznych z całej Polski. Z czasem roz-
rosło się do ponad 100 wystawców, my 
dołączyliśmy tam w trzecim roku funk-
cjonowania. Teraz jesteśmy trochę na 
wygnaniu z powodu remontów, ale we 
wrześniu wracamy ze stoiskiem całoty-
godniowym.

Czyli głównych klientów macie 
w Warszawie?
Od Warszawy się zaczęło, po roku doszły 
Katowice, potem Kraków, z tym że to są 
stoiska, gdzie przyjeżdżamy raz, dwa razy 
w tygodniu. Nakręciła się także sprzedaż 
do sklepów ekologicznych czy hurtowni, 
bo zaczęliśmy robić produkty z dłuższym 
okresem przydatności do spożycia.

Drugie takie odbicie to był moment, 
gdy zaczęliśmy dostrzegać zapotrzebo-
wanie na produkty niszowe, dietetycz-
ne – produkty bezglutenowe, bez węglo-
wodanów czy bez laktozy. Bardzo dużo 
klientów zwracało się do nas, czy to 
na bazarach, czy przez internet, że po-

trzebują takich produktów. Obraliśmy 
kierunek produktów niskowęglowoda-
nowych dla diabetyków, insulinoopor-
nych. Do wypieku nowych rodzajów 
produktów zmobilizował nas jeden 
z kolegów, który zaczął stosować dietę 
keto. To następny wredny problem, bo 
jak upiec coś bez podstawowych skład-
ników, czyli bez mąki czy bez soli lub 
cukru, a przecież czymś drożdże trzeba 
aktywować. Trzeba się naprawdę starać 
i być kreatywnym, żeby coś fajnego zro-
bić. Wykorzystujemy więc migdały, ko-
kos, łubin. Można także zamówić nasze 
produkty przez internet. Mamy sporo 
odbiorców indywidualnych na terenie 
całej Polski. Sprzedajemy wypieki, któ-
rych nie można kupić w każdym sklepie. 
Zakładów, które robią podobne produk-
ty jak my, w Polsce są trzy, więc jest to 
niszowa produkcja. Nieśmiało próbu-
jemy zdobywać rynki zagraniczne. Już 
pierwsze transporty pojechały na Litwę 
i do Niemiec.

Należy pan do Cechu Rzemiosł Róż-
nych w Krośnie, w którym w zarzą-
dzie pełni pan funkcję starszego 
Cechu. Co dla pana znaczy przyna-
leżność do Cechu?
Tato należał i ja też należę. Tak się składa, 
że jestem jednym z najmłodszych człon-
ków, ale już drugą kadencję pełnię tę 
funkcję. Przynależność do Cechu jest bar-
dzo ważna. Zbiór przykazań dla rzemieśl-
ników jest ciągle aktualny. Że człowiek 
ręczy swoim nazwiskiem za to, że robi to 
dobrze i uczciwie. Szkoda, że ta etyka rze-
mieślnicza dzisiaj się gdzieś zatraciła. Do 
1989 roku był obowiązek przynależności 
do Cechu. Cechy w jakiś sposób dawały 
rękojmię, że jeśli ktoś coś robi, to robi 
to dobrze, że ma jakiekolwiek doświad-
czenie. Był odpowiedni system eduka-
cji: uczeń, czeladnik, mistrz. Wiadomo 
było, że ktoś, kto był czeladnikiem, ma 
doświadczenie, bo kilka lat musiał pra-
cować pod okiem mistrza. Kiedyś płaciło 
się mistrzowi, żeby wziął kogoś do nauki. 
Dzisiaj zaczyna brakować mistrzów, a jak 
ich braknie, to nie będzie miał kto prze-
kazać wiedzy i część tej wiedzy umrze, 
zgubimy wielowiekową tradycję. Tak 
jest z każdym rzemiosłem. Skąd wzięło 
się słowo partacz? Z łacińskiego „a par-
te” - niezrzeszony, spoza cechu. Z drugiej 
strony dzisiaj jest może fajniej, bo każdy 
może sobie otworzyć działalność gospo-
darczą. Pytanie, czy to jest lepsze?

Powiedział pan kiedyś, że piekarz 
powinien się znaleźć na liście zawo-
dów artystycznych.
Tak. I w dalszym ciągu tak uważam, bo 
piekarz jest jednym z tych zawodów, 
który daje bardzo dużo satysfakcji. To 
jest kreacja, to jest robienie czegoś, co 
jest odpowiedzią na zapotrzebowania 
klienta. Zaspokajanie czyjejś potrzeby 
daje satysfakcję.

Zmieniła się technika wypieku 
chleba. Jak ona wpływa na osta-
teczny produkt?
Kiedyś z ojcem sformułowaliśmy takie 
stwierdzenie, że technika jest bardzo po-
trzebna, ale musi łączyć się z najlepszym 
surowcem, a przy tym z sercem piekarza. 
To jest taki wzór na dobry wyrób. Tech-
nika jest potrzebna, choć są pewne roz-
wiązana, które mi nie odpowiadają, bo 
mają za zadanie tylko przyśpieszyć pro-
ces. Pewnie z punktu ekonomicznego są 
bardzo dobre, tylko jeśli mąka nie ma wy-
starczającego czasu, aby dojrzeć, fermen-
tować, żeby się ukwasić, to czy ten wyrób 
jest potem pełnowartościowy? Raczej nie. 
Jest to substytut chleba.

Czyli każdy dobry chleb potrzebuje 
czasu…
Kiedyś klientka zapytała, co jest takie-
go dobrego w naszym chlebie, że jedząc 
go, czuje się dobrze, a po innym, o iden-
tycznym składzie - nie. Przeanalizowali-
śmy skład i dostrzegliśmy jedną różnicę 
- właśnie czas. Chodziło o chleb żytnio- 
-orkiszowy na zakwasie, bez drożdży. 
U nas ten chleb powstaje, licząc z wy-
prowadzeniem zakwasu, blisko trzy dni, 
choć dałoby się go zrobić w trzy godziny.
Tylko co nam z tego wyjdzie?

Jest pan drugim pokoleniem, któ-
re prowadzi piekarnię. Czy trzecie 
pokolenie będzie kontynuowało ro-
dzinne tradycje?
Zobaczymy! Mam wrażenie, że swoimi 
działaniami ciągle idziemy „pod prąd”. 
Wierzę, że przysłowie, które mówi: „co 
dziadek rozpoczął, syn rozwinie, a za-
przepaści wnuk” w naszym przypadku 
zabrzmi: „dziadek stworzył, syn rozwinął, 
a wnuk doprowadził do świetności”. Nie 
naciskam, staram się, aby dzieci poznały, 
jak fantastyczny jest świat aromatu zboża 
i wypieków. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.

Rozmawiała Izabela Półchłopek



Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty
Zagroda etnograficzna, dwór w Targowiskach i rzeka Jasiołka to bohaterowie nagrodzonych 
fotografii w konkursie „Gmina Miejsce Piastowe – odkrywamy”, ogłoszonym przez Gminne 
Centrum Kultury i Bibliotekę w Miejscu Piastowym. 

1. miejsce: „Drewniani ludzie”,  
fot. Joanna Szepelak-Frydrych

2. miejsce: „Dworek w Targowiskach”, fot. Marcin Gnap

3. miejsce: „Jasiolka – naturalna granica wiosek”, fot. Mariusz Szymczakowski

Zwycięzcy konkursu fotograficznego: 

 I MIEJSCE – Joanna Szepelak-Fry-
drych, za fotografię „Drewniani ludzie”

 II MIEJSCE  – Marcin Gnap, „Dwo-
rek w Targowiskach”

 III MIEJSCE – Mariusz Szymcza-
kowski, „Jasiołka – naturalna grani-
ca wiosek”

WyRóŻNIENIA: 
�•��Jerzy�Adamik,�„Wodospad�w�Gło-

wience”
•��Bartłomiej�Frydrych,�„Kaczki”
•���Gabriela�Gromek,�„Krajobraz�z�Win-

nej Góry”
•���Grzegorz�Hec,�„Drewniany�kościół�

w Rogach”
•��Natalia�Nowak,�„Różowe�drzewo”
•���Joanna�Szepelak-Frydrych,�„Złota�

godzina”

Fotografie oceniali: Ariusz Nawroc-
ki – fotograf, Joanna Ziemiańska-Kielar 

– dyrektor Gminnego Centrum Kultury 
i Biblioteki w Miejscu Piastowym oraz 
Izabela Półchłopek – redaktor naczelna 
dwumiesięcznika „Piastun”.

Zwycięzcy konkursu oraz wyróż-
nieni otrzymali nagrody finansowe. 
Wszystkim uczestnikom konkursu dzię-
kujemy za nadesłane zdjęcia.

Red. 
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Kolejny sukces młodej 
siatkarki z Głowienki 

Nikomu nie trzeba przypominać, że 
sport to zdrowie. Dbając o odpowied-
nią dawkę ruchu, poprawiamy krążenie, 
dostarczamy organizmowi endorfin, 
zwanych hormonem szczęścia, wzmac-
niamy mięśnie, kształtujemy sylwetkę. 
Zalet uprawiania sportu jest bardzo 
wiele, dlatego 22 czerwca 2021 r. Samo-
rząd Uczniowski Szkoły Podstawowej 
im. Benedykta Wierdaka w Głowience, 
we współpracy z Radą Rodziców oraz 
Gminną Komisją Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Miejscu Pia-
stowym, zorganizował Szkolny Dzień 
Sportu. Tego dnia lekcje nie odbywały 

się  w tradycyjnej formie, ponieważ na 
cały dzień zostały zaplanowane atrakcje, 
mające na celu promowanie zdrowego 
trybu życia i aktywności fizycznej. 

Pod czujnym okiem nauczycieli wy-
chowania fizycznego przebiegały zawo-
dy międzyklasowe w grach zespołowych. 
Uczniowie z klas I – IV prezentowali 
swoje umiejętności w grze w unihokeja, 
natomiast z klas VI – VIII w grze w piłkę 
siatkową. Rozgrywkom drużynowym 
towarzyszyły wielkie emocje i sporto-
wy duch walki.

Dużym urozmaiceniem dla wszyst-
kich uczestników były dmuchane zjeż-

Dzień Sportu w szkole w Głowience 
dżalnie oraz projekcje filmów o tema-
tyce profilaktycznej. Sił do aktywności 
dodały dzieciom pyszne zapiekanki, 
wafelki i soczki przygotowane przez ro-
dziców. 

Pogoda dopisała, uczniowie spędzi-
li czas aktywnie i w miłej atmosferze. 
Dzień ten był znakomitą okazją do za-
szczepienia ducha rywalizacji, promocji 
ruchu, ale przede wszystkim integracji 
i odnowienia kontaktów koleżeńskich 
po długiej nauce zdalnej.

SP Głowienka

Uczennica Szkoły Podstawowej w Głowience, Julia 
Majerska, która od 3 lat trenuje siatkówkę, w imie-
niu Polskiego Związku Piłki Siatkowej i Siatkarskich 
Ośrodków Szkolnych została powołana przez trene-
ra i zatwierdzona przez Biuro Projektu Siatkarskich 
Ośrodków Szkolnych na akcję szkoleniową KAMPY 
2021, stanowiącą jeden z etapów naborowo-selekcyj-
nych do kadry Polski U-14/15 oraz w perspektywie 
dalszego szkolenia poprzez kadry U-16/17, zakończo-
ne mistrzostwami Europy. Julii gratulujemy i życzymy 
dalszego rozwoju sportowego realizowanego poprzez 
udział w rywalizacji międzynarodowej.

SP Głowienka



Podczas jednej z czerwcowych lekcji 
języka angielskiego uczniowie klasy 
IV napisali list do królowej Elżbiety II. 
Opisali w nim, co lubią robić w wolnym 
czasie, swoje zainteresowania oraz jak 
wygląda okolica, w której mieszkają. 
List został wysłany z okazji oficjalnych 
urodzin królowej, które obchodzone są  
9 czerwca. Do listu dołączyliśmy 
też piękne rysunki wykonane przez 
uczniów. Wszyscy byli bardzo zaanga-
żowani w pracę nad listem. 

Po około dwóch miesiącach ucznio-
wie Szkoły Podstawowej we Wrocance 
otrzymali odpowiedź z Pałacu Bucking-
ham. Dama dworu, w imieniu królowej 
Elżbiety II, podziękowała za list oraz 
piękne rysunki. Do listu zostały dołą-
czone interesujące materiały dotyczące 
królowej oraz rodziny królewskiej. Nad 
pracą uczniów czuwała nauczycielka ję-
zyka angielskiego Kamila Krukar.

SP Wrocanka

List z Pałacu Buckingham  
do uczniów z Wrocanki
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Młodzi „adepci” sztuki dziennikarskiej 
ze Szkoły Podstawowej im. Stanisławy 
Grelli we Wrocance uczyli się w minio-
nym roku szkolnym, jak tworzyć teksty 
prasowe i składać gazetę. Swoją wiedzę 
wykorzystywali, redagując miesięcznik 

„Echo Szkoły”, który powstawał przy 
współpracy z portalem edukacyjnym 
Junior Media. 

Dzięki profesjonalnym narzędziom, 
udostępnianym przez portal, we wrze-
śniu 2020 roku na platformie Junior 
Media ukazał się pierwszy numer gazet-
ki. Uczniowie mieli okazję nauczyć się, 
jak być nowoczesnym dziennikarzem 
i jak tworzyć nowe media. 

Innowacje pedagogiczne, realizo-
wane na kółku dziennikarsko-ekolo-
gicznym, zakończyły się sukcesem dla 
uczniów klasy VI, którzy z pomocą 
nauczycielki języka polskiego Małgo-
rzaty Baran tworzyli, pod patronatem 

„Nowin”, swoją szkolną gazetę. Młodzi 
dziennikarze publikowali głównie ar-
tykuły na tematy ekologiczne, zwłasz-
cza dotyczące zmian klimatycznych na 
świecie. Na 136 redakcji z całej Polski, 
zarejestrowanych na stronie junior-
media.pl, ich gazetka znalazła się na 
dziesiątym miejscu. Szkolna redakcja 
otrzymała dyplom, szkoła certyfikat, 
a uczniowie miłe upominki. Za publika-
cję artykułów specjalne nagrody przy-
znano: Adriannie Longawie, Patrykowi 
Zielańskiemu, Michałowi Kucharskie-
mu, Milenie Skaubie, Kamili Górze.

SP Wrocanka

„Echo Szkoły”
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W II semestrze świetlica w Łężanach wzięła 
udział w projekcie „Ogólnopolska Świetlicowa 
Wymiana Pocztówkowa”. Nawiązaliśmy kontak-
ty z innymi świetlicami z Polski i do każdego wo-
jewództwa wysłaliśmy kartki, które otrzymali-
śmy z Urzędu Gminy. Łącznie w projekcie wzięło 
udział 30 placówek z Polski i Litwy. Podczas zajęć 
układaliśmy teksty pozdrowień, rysowaliśmy ry-
sunki i adresowaliśmy koperty. Mimo przerwy 
w stacjonarnej nauce kartki docierały do nas 
przez cały czas. Na zdjęciu obok przedstawiamy 
mapę naszych kontaktów.

 Karina Świątek

Wymiana pocztówkowa

25 czerwca w Klubie Przedszkolaka 
w Widaczu odbyło się uroczyste zakoń-
czenie roku przedszkolnego. Dzieci za-
prezentowały swoje talenty aktorskie, 
taneczne i wokalne. Młodsze przed-
szkolaki pożegnały kolegów, którzy od 
września swoje pierwsze kroki będą 
stawiać w szkole. Przyjaźnie, które 
narodziły się w przedszkolu, to cenny 
skarb, który ze sobą zabiorą. To, czego 
nauczyli się w przedszkolu, to pierw-
szy bagaż doświadczeń: pierwsze zaba-
wy z rówieśnikami, pierwsza książka, 
pierwsza ocena ich pracy. To niezatarte 
wspomnienia ich dzieciństwa, ważne, 
a może nawet najważniejsze. W tym 
wyjątkowym dniu nie zabrakło życzeń, 
podziękowań, a nawet łez wzruszenia. 
Naszym kochanym absolwentom ser-

Pożegnania nadszedł czas

decznie gratulujemy i życzymy samych 
sukcesów w dalszej edukacji. 

Dziękujemy wszystkim dzieciom za 
ten wspaniały czas spędzony razem, ży-

czymy słonecznych wakacji, interesują-
cych podróży, niezapomnianych wrażeń 
oraz szczęśliwego powrotu do przedszkola.

Magdalena Wilusz
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Mateusz Domaradzki, uczeń klasy VI 
Szkoły Podstawowej w Rogach, zajął 
pierwsze miejsce w finale Konkursu 
Biblijnego, zorganizowanego przez Ar-
chidiecezję Przemyską, otrzymując tym 
samym tytuł laureata. Hasło przewod-
nie konkursu brzmiało: „Jezus groma-
dzi Kościół na Świętej Wieczerzy”, a jego 
przedmiotem była znajomość wybra-
nych fragmentów Ewangelii według św. 
Mateusza. Łącznie w zmaganiach kon-
kursowych uczestniczyło 116 uczniów. 
Brawo, Mateusz!

SP Rogi

Sukces Mateusza Domaradzkiego 
w konkursie biblijnym

Drużyna koła naukowego kolejny raz 
znalazła się w czołówce zwycięzców, 
zajmując w czwartym etapie programu 

„Być jak Ignacy” II miejsce.
Cztery części programu i cztery wiel-

kie zwycięstwa w skali kraju! To nieby-
wały sukces i wielki powód do radości 
i satysfakcji. Podsumowując udział 
uczniów w projekcie, przypomnijmy 
o dotychczasowych, spektakularnych 
sukcesach koła naukowego z rogowskiej 
szkoły: I miejsce w drugim i w trzecim 
etapie programu, II miejsce w rywali-
zacji o Nagrodę Publiczności w drugim 
etapie oraz II miejsce we wspomnianym 
na wstępie etapie czwartym.

Ostatnia część projektu dotyczyła 
technologii cyfrowych, Internetu i pro-
gramowania. Uczniowie poszerzali swo-
ją wiedzę o wirtualnej rzeczywistości. 
Zgłębiali zagadnienia dotyczące progra-
mowania oraz tematy związane z robo-
tyką i sztuczną inteligencją. Tym razem 
przygotowali ambitny projekt odpowia-
dający na pytanie, jak nowe technologie 
i technologie przyszłości mogą pomóc 
ludziom w codziennym życiu. W pra-
cy konkursowej wykorzystali technikę 
efektów specjalnych greenscreen, sto-
sowaną w nowoczesnych produkcjach 
filmowych i teledyskach, brawurowo 
przedstawiając, jak wyobrażają sobie 
świat za 40 lat.

Gminny Konkurs 
Czytania ze Zrozumieniem
11 czerwca 2021 r. odbył się Gminny Konkurs 
Czytania ze Zrozumieniem zorganizowany 
przez Szkołę Podstawową w Rogach. Z powodu 
panującej pandemii uczestnicy zmagań kon-
kursowych rywalizowali ze sobą na platfor-
mie MS Teams. Łącznie przystąpiło do niego 
pięć szkół z terenu gminy Miejsce Piastowe, tj. 
Głowienka, Łężany, Wrocanka, Zalesie oraz 
Rogi.

Po laur zwycięstwa sięgnęli uczniowie z SP 
w Głowience, drugie miejsce zajęli wychowan-
kowie SP Rogi, natomiast na trzecim miejscu 
uplasowali się uczniowie z SP w Łężanach. Na-
grody ufundowała Rada Rodziców z Rogów.

SP Rogi

W ramach nagrody za serię zwy-
cięstw uczniowie wraz z opiekunami 10 
i 11 czerwca pojechali na upragnioną, 
dwudniową wycieczkę. Punktem do-
celowym pierwszego dnia była wyma-
rzona Energylandia – największy park 
rozrywki w Polsce, gdzie młodzież z en-
tuzjazmem zaliczała kolejne atrakcje. 
Drugi dzień wycieczki przeznaczony był 
na wypoczynek w wodach termalnych 
Bani w Białce Tatrzańskiej. 

Udział w projekcie „Być jak Ignacy”, 
kolejne zwycięstwa oraz wycieczka speł-
niły oczekiwania i marzenia wszystkich 
członków koła naukowego, pozostawia-

jąc niesamowite wspomnienia. Dzięku-
jemy serdecznie wszystkim, którzy nam 
kibicowali, wspierali i pomagali na różne 
sposoby w niełatwych zmaganiach kon-
kursowych, a w szczególności pani dyrek-
tor Edycie Dydo i pani wicedyrektor Annie 
Kilar. To był rok ciężkiej pracy, wielkiego 
wysiłku i zaangażowania, ale również nie-
zapomnianych, ekscytujących chwil sza-
lonej radości (świętowania zwycięstw). 
Przepełnia nas radość i duma z tak wiel-
kich, nieprawdopodobnych sukcesów oraz 
promocji naszej szkoły. 

Opiekun Koła Naukowego 

Anna Prajzner

Szkoła w Rogach kolejny raz tryumfuje 
w ogólnopolskim konkursie „Być jak Ignacy”
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Samodzielny Publiczny Gminny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piasto-
wym, wychodząc naprzeciw potrzebom 
i oczekiwaniom pacjentów, informuje, 
że z dniem 1 sierpnia br. została uru-
chomiona poradnia neurologiczna, któ-
ra mieści się w ośrodku zdrowia w Miej-
scu Piastowym.

Neurologia jest bardzo istotną dzie-
dziną medycyny, która zajmuje się scho-
rzeniami obwodowego oraz ośrodkowego 
układu nerwowego. Neurologia i psychia-
tria są dziedzinami pokrewnymi, a nie-
które choroby są domeną zarówno neuro-
loga, jak i psychiatry. Neurologia skupia 
się przede wszystkim na schorzeniach, 
których podłożem są procesy niszczące 
układ nerwowy człowieka.

Neurolog bada podłoże powsta-
łych chorób neurologicznych, stawia 
diagnozę i zleca odpowiednie leczenie. 
Obserwuje reakcje ciała pacjenta, bada 
czynności układu nerwowego, diagno-
zuje i wdraża specjalistyczne leczenie. 
Czym dokładnie zajmuje się i na czym 
polega jego praca? Oto kilka informacji.

Neurolog przeprowadza wywiad le-
karski oraz wykonuje proste badania 
odruchów fizjologicznych, np. odru-
chu kolanowego, odruchu z mięśnia 
dwugłowego lub trójgłowego ramienia, 
odruchu skokowego, odruchu z mięśni 
przywodzicieli uda, odruchu ramien-
no-promieniowego, tzw. objawu Babiń-
skiego. Oprócz badania tych odruchów 
neurolog skupia się na ocenie prawidło-
wości mowy, ocenie chodzenia i czucia 

Poradnia neurologiczna w Miejscu Piastowym
powierzchniowego. Poprzez zbadanie 
jednego lub kilku z tych odruchów neu-
rolog może podejrzewać, jaki rodzaj za-
burzenia ma pacjent, ale do postawienia 
konkretnej diagnozy zleca wykonanie 
innych badań.

Lekarz neurolog zajmuje się lecze-
niem, między innymi, takich scho-
rzeń, jak:

– zwyrodnienie kręgosłupa,
– rwa kulszowa,
– choroba Parkinsona,
– choroba Alzhaimera,
– choroba Huntingtona
– padaczka,
– udary mózgu oraz stan po udarze,
– guzy mózgu,
– migreny oraz pozostałe bóle głowy,
–szumy uszne,
–  zawroty głowy oraz zaburzenia rów-

nowagi,
– zaburzenia przytomności, omdlenia,
–  nieprawidłowa praca zwieraczy (np. za-

burzenia w oddawaniu moczu).
Ich przyczyny mogą być różnorodne. 

Najczęściej objawy neurologiczne są na-
stępstwem przebytych urazów, infekcji, 
zatruć. Mogą być też wywołane przez 
rozwijające się guzy, wrodzone wady 
genetyczne, a także stanowić objaw ta-
kich chorób, jak cukrzyca, alkoholizm, 
zwyrodnienia kręgosłupa, niedobór wi-
taminy B12 itd. 

Po wstępnym rozeznaniu choroby, 
w celu dalszej diagnostyki, specjalista 
może zlecić pacjentowi przeprowadze-

nie kolejnych badań. Wśród nich znaj-
dują się:

– tomografia komputerowa (TK),
– rezonans magnetyczny (MRI),
– elektroencefalografia (EEG),
– tomografia emisyjna (PET- CT).

Aby zarejestrować się do poradni 
neurologicznej w Miejscu Piasto-
wym, należy zadzwonić pod numer 
459 595 207.

SPG ZOZ w Miejscu Piastowym 

W piątek, 19 czerwca, w przedszkolu 
w Targowiskach miało miejsce nieco-
dzienne wydarzenie sportowe. Wszyst-
kie dzieci z grup przedszkolnych zmaga-
ły się w konkurencjach sprawnościowych, 
biorąc udział w Przedszkolnej Olimpia-
dzie Sportowej. Celem olimpiady była 
popularyzacja ruchu sportowego od naj-
młodszych lat, wyzwalanie ducha rywa-
lizacji, respektowanie ustalonych zasad, 
ćwiczenie umiejętności czekania na swo-
ją kolej, wzmacnianie samoświadomości 
oraz odczuwanie radości z przebywania 
w grupie przedszkolnej. 

Dzieci rywalizowały w umiejętno-
ściach sportowych w siedmiu konku-

Olimpiada dla przedszkolaków
rencjach, dostosowanych do ich wieku 
i możliwości. Były to między innymi 
rzuty do celu, wyścigi slalomem, skoki 
oraz tory przeszkód. Olimpiada spor-
towa swoją oprawą nawiązywała do 
Igrzysk Olimpijskich. 

Zawody dostarczyły wszystkim 
dzieciom wiele radości i zabawy. Przed-
szkolaki z wielkim zaangażowaniem 
wykonywały stawiane przed nimi zada-
nia. Na zakończenie zawodów wszyscy 
uczestnicy otrzymali medale za zajęcie 
pierwszego miejsca. W końcu najważ-
niejsza jest dobra zabawa. 

E. Czekańska 



Odeszli od nas…

Druh Artur Steliga  
(1979–2021)

Druh Artur Steliga, członek 
Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Rogach, w jednostce 
OSP służył od 1994 roku. 
Był czynnym członkiem 
jednostki, przez jedną ka-
dencję pełnił również funk-
cję gospodarza i członka za-
rządu. Ukończył szkolenie 
podstawowe, ratownictwa 
technicznego i dowódców 
OSP. Zawsze na posterun-
ku. Niejednokrotnie z nara-
żeniem własnego życia go-
towy pomagać tym, którzy 
tego potrzebują. 28 lutego 

2021 r. Artur doznał krwo-
toku w okolicy pnia mózgu, 
stracił przytomność i zo-
stał przewieziony do szpi-
tala. Długo był nieprzytom-
ny, podpięty do respiratora, 
dializowany. Od 10 czerwca 
przebywał w Polskim Cen-
trum Rehabilitacji Funkcjo-
nalnej VOTUM w Krakowie. 
Niestety, 1 sierpnia 2021 r. 
dotarła do nas smutna in-
formacja o śmierci naszego 
Druha. Miał 42 lata. Cześć 
Jego pamięci.

OSP Rogi 

03.06 –  Michał Habaj (57 lat) 
z Rogów

11.06 –  Wojciech Dembiczak 
(46 lat) z Rogów

13.06 –  Jan Śliwiak (56 lat) 
z Targowisk

13.06 –  Stanisława Wdowiarz 
(79 lat) z Rogów

21.06 –  Ireneusz Kluk (44 lata) 
z Rogów

24.06 –  Jan Albrycht (71 lat)
z Rogów

02.07 –  Je r z y  Ja ź w i e c k i 
(63 lata) z Targowisk

03.07 –  Jerzy Ma l inowsk i 
(60 lat) z Łężan

08.07 –  Adam Machnik (80 lat) 
z Wrocanki

10.07 –  Jan Lorenc (70 lat) 
z Łężan

11.07 –  Jan Jucha (72 lata) 
z Rogów

16.07 –  Leokadia Czekańska 
(81 lat) z Widacza

16.07 –  Jol a nt a Gi n a l sk a 
(61 lat) z Wrocanki

17.07 –  Antonina Czekańska 
(90 lat) z Głowienki

18.07 –  Barbara Drozd (63 lata) 
z Rogów

19.07 –  B o ż e n a  R a k o c z y 
(87 lat) z Targowisk

29.07 –  Stanisław Węgrzyn 
(85 lat) z Miejsca Pia-
stowego

01.08 –  Artur Steliga (42 lata) 
z Rogów42 p i a s t u n  n r  3 / 9 6
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29 lipca br., w wieku 85 lat, 
zmarł wspaniały, serdeczny 
człowiek, były prezes, długo-
letni sekretarz Ochotniczej 
Straży Pożarnej i członek Or-
kiestry Dętej w Miejscu Pia-
stowym, działacz społeczny, 
animator kultury i członek 
dawnego teatru w Miejscu 
Piastowym, miłośnik historii 
Miejsca Piastowego, niezapo-
mniany Kolega i Przyjaciel.

Dh Stanisław przez wiele 
lat był zaangażowany w dzia-
łalność jednostki i zawsze 
zależało mu na rozwoju OSP 
Miejsce Piastowe. Jako se-
kretarz wszystko starannie 
zapisywał, a wszelką doku-
mentację prowadził w nie-
naganny sposób. Do końca 
swoich dni był zaintereso-
wany naszą jednostką, zda-
rzeniami i naszymi proble-
mami, jeszcze uczestniczył 
w corocznym zebraniu spra-
wozdawczym OSP.

Pan Stanisław był skarb-
nicą wiedzy dotyczącej 
zarówno przeszłości, jak 
i teraźniejszości Miejsca 
Piastowego. Swoimi dzia-
łaniami dawał przykład 
niezwykłej troski o dobro 
społeczne.  Jesteśmy pełni 
uznania dla inicjatyw po-
dejmowanych przez świętej 
pamięci Stanisława, doty-
czących różnych dziedzin 
naszego życia – od edukacyj-
nej, kulturalnej, sportowej aż 
po reprezentacyjną w czasie 
ważnych uroczystości. Dzię-
kujemy Mu za bezinteresow-
ną służbę drugiemu człowie-
kowi, za Jego poświęcenie 

Druh Stanisław 

w s p o m n i e n i e

i profesjonalizm. Pozostawił 
po sobie wielką pustkę, ale 
i piękną spuściznę dla kolej-
nych pokoleń mieszkańców 
Miejsca Piastowego. Jego 
działalność, zasługi i miłość 
do lokalnej historii, jaką oka-
zywał na każdym kroku, po-
zostaną w naszych sercach 
jako wzór do naśladowania.

Słowa: „Jak nie wiesz, to 
zadzwoń do Stasinka” już ni-
gdy nie padną... 

Żegnamy Cię, dumni 
z Twojej przyjaźni, która 
połączyła pokolenia. Będzie 
nam bardzo brakowało Two-
jej mądrości i pogody ducha. 
Do zobaczenia, Panie Stani-
sławie! Zostaniesz zawsze 
w naszej pamięci! Odpoczy-
waj w pokoju.

Pogrzeb św. pamięci Stani-
sława Węgrzyna odbył się 31 
lipca w Miejscu Piastowym. 
W ostatniej drodze towarzy-
szyliśmy mu wraz z orkiestrą 
dętą oraz pocztami sztandaro-
wymi z terenu gminy.

Miłośnicy historii Miejsca 
Piastowego,  

Twoja ukochana orkiestra 
dęta oraz brać strażacka 

w Miejscu Piastowym

Węgrzyn  
(1936–2021)



Jan Jucha (1949-2021)
11 lipca br., niespodziewanie, w wieku 72 lat zmarł Jan Jucha 
z Rogów, rzeźbiarz, społecznik, członek zespołu śpiewaczego 
Rogowice i Stowarzyszenia Miłośników Wsi Rogi.

Niecały tydzień przed jego śmiercią, 
w Zagrodzie w Rogach, nagrywaliśmy 
zdjęcia do filmu promocyjnego. Chcieli-
śmy, aby się w nim znalazł. Już wtedy nie 
czuł się najlepiej, ale dawał nam nadzieję, 
że może na chwilkę przyjdzie. Nie przy-
szedł. Za kilka dni zmarł. Dwa miesiące 
wcześniej udało się nam na szczęście 
przeprowadzić, jak się okazało, ostat-
ni z nim wywiad (opublikowany został 
w poprzednim numerze „Piastuna”).

Śp. Jana Juchę wspominają Tadeusz 
Majchrowicz – prezes Stowarzyszenia 
Miłośników Wsi Rogi, Janina Gołąbek – 
długoletnia kustosz Zagrody Etnograficz-
nej w Rogach, Jan Stachyrak – kolega „od 
dłuta”, były dyrektor Zespołu Karpackich 
Parków Krajobrazowych, Marian Szwed 

– kolega z technikum oraz syn.

Wyróżniał się pod każdym  
względem
TADEUSZ MAJCHROWICZ – prezes 
Stowarzyszenia Miłośników Wsi Rogi: 
To niepowetowana strata dla Stowarzysze-
nia Miłośników Wsi Rogi, w którym śp. Jan 
był od samego początku aktywnym człon-
kiem. Wyróżniał się szczególną osobowo-
ścią, a jego twórczość wspaniale wzbogacała 
nasze Stowarzyszenie.

Jeden z nielicznych z nas z tak ogrom-
nym talentem, gdzie oprócz wykonania 
mnóstwa rzeźb – szydełkował, co przecież 
często jest domeną kobiet. Poza tym uzdol-
niony muzycznie, wielokrotnie uczestniczył 
w festiwalach harmonijkarzy w Kamieniu. 
I ten jego niski głos... Od razu było wiadomo, 
czy Jan śpiewa z zespołem Rogowice – za-
wsze było go słychać.

Wyróżniał się pod każdym względem. 
Uczciwy, szczery, bezpośredni – co w sercu, 
to na języku. Jego bardzo cieszyło, że mógł 
pomagać. Przekazywał wiele swoich prac 
dla różnych fundacji. Nie przywiązywał 
wagi do rzeczy materialnych, do pieniędzy, 
cieszył się, że jego rzeźby idą w świat. Ni-
gdy nie okazywał złości. Nawet gdy chciał 
dobitnie coś powiedzieć, zawsze starał się 
to przekazać swoistym, dyplomatycznym 
językiem. Bardzo blisko z nim współpraco-
wałem – rozumiałem często wypowiadane 
przez niego półsłówka. Dzwonił do mnie, 
kiedy coś go nurtowało w życiu społecz-
no-politycznym i pytał: „Tadeusz, co tam 
w wielkiej polityce?”. Bywało, że te rozmo-

wy były bardzo długie. Przyjaźniliśmy się 
od dawna, a poznałem go jeszcze w czasie 
jego aktywności zawodowej, gdy Jan praco-
wał w telekomunikacji.

Wielokrotnie brałem od niego jego prace, 
by mogły zdobić kolejne mieszkania, ple-
banie czy gabinety. Ludzie ogromnie to do-
ceniali, od razu dostawałem zdjęcia, gdzie 
postawili nowy nabytek, a Jana to cieszyło, 
czerpał z tego wielką satysfakcję. Myślę, że 
jako Stowarzyszenie postaramy się utrwalić 
jego postać, bo warto i trzeba, żeby kolejne 
pokolenia mogły go poznać, tym bardziej, 
że w całej wsi są jego ślady. Podczas imprez 
plenerowych, nie mówiąc nikomu, on już 
coś przygotowywał. Wielu uczestników ma 
z pewnością pamiątki, które on wykonywał, 
np. na Biesiadę Rogowską. Pozostawił po 
sobie wiele dobra, to był prawdziwy artysta 
ludowy, uzdolniony pod każdym względem. 
To jego szydełkowanie i haftowanie najbar-
dziej mnie fascynowało. I myślę, że nie tylko 
mnie.

Przez te wszystkie lata nie zmieniał się, 
zawsze był sobą, nigdy nie „szpanował”. 
Dlatego pierwsza myśl, jaka przyszła mi do 
głowy po jego śmierci, to słowa ks. Twar-
dowskiego: „Śpieszmy się kochać ludzi, tak 
szybko odchodzą”. I odszedł.

W trotach się urodził
JANINA GOŁĄBEK – długoletni ku-
stosz Zagrody Etnograficznej w Ro-
gach: Dwa tygodnie przed śmiercią dzwo-
nił do mnie, że chce uregulować składki 
do Stowarzyszenia Miłośników Wsi Rogi, 
nawet umówiliśmy się w Zagrodzie, gdzie 
Jan miał brać udział w nagrywaniu filmu. 
Jednak nie dał rady przyjść, a ja skręciłam 
wtedy nogę i też nie mogłam tam dotrzeć. 
Tak się poskładało - nie spotkaliśmy się więc 
po raz ostatni…

Przegadaliśmy wiele godzin, rozmawiając 
o kulturze lokalnej, Zagrodzie, o tym co waż-
ne i mniej ważne. Zawsze wspierał wszelkie 
działania na rzecz Rogów i sprawy wsi nie 
były mu obojętne. Interesował się wsią: wy-
rzeźbił dużego Chrystusa Frasobliwego sto-
jącego na cokole przed Zagrodą, podziwiane-
go przez turystów. Mieszkający w kapliczce 
szafkowej, wiszącej na ścianie przy wejściu 
do Zagrody, Frasobliwy Chrystus to też jego 
dzieło. Wykonał napis Zagroda Etnograficz-
na, który wisi na płocie. Swego czasu wyrzeź-
bił wszystkie tablice z napisami dla instytucji 

mieszczących się w domu ludowym. Tablice 
wisiały nad drzwiami i wskazywały drogę. 
Czytał o Rogach i dzielił się pozyskanymi 
informacjami. Najpierw w świetlicy GOK

-u w Rogach, później w Zagrodzie prowadził 
wiele organizowanych przeze mnie warszta-
tów dla dzieci i młodzieży. Dzieci lubiły go 
słuchać, bo oprócz pokazów umiał opowia-
dać ciekawe historie i z dowcipem opowiadał 
o rękodziele, które wykonywał, o kołodziej-
stwie, o rzeźbie. Przynosił na pokazy dużo 
swoich narzędzi i wszyscy uczyli się nimi po-
sługiwać. Walili drewnianymi kołodziejskimi 
młotkami, wbijając dzwona do kół, dłutami 
dłubali w drewnie, strugali łyżki. Mawiał 
wtedy, że on się w „trotach urodził”, to i im 
nic nie będzie. Podczas wycieczek z dziećmi 
przeważnie wstępowałam do domu Jana, 
bo dzieci chciały zobaczyć dom rzeźbiarza. 
Zawsze nas przyjął. Jak zbliżała się Wiel-
kanoc, to dzwonił z informacją, że bazie 
już na wierzbie przed domem są gotowe, 
że można je ścinać i pytał, kiedy zaczynam 
palmy robić. Interesował się zawsze tym, co 
rogowskie i był dumny ze swojej miejscowo-
ści. Jestem mu wdzięczna za nieustającą 
promocję Zagrody i życia kulturalnego wsi. 
Jak wyjeżdżaliśmy na występy z zespołem 
„Rogowice” lub gdy odwiedzały Stowarzysze-
nie albo Zagrodę osobistości „ze świata”, Jan 
przekazywał dla nich drobne wyrzeźbione 
przez siebie upominki: „pacioche”, kapelusz 
ludowy czy małego Frasobliwego Chrystusa. 
Z tyłu sygnował rzeźby skromnymi inicjała-
mi, dodawał napis Rogi i datę – tak mi wtedy 
mówił: „Niech pamiętają, że byli w Rogach”. 
Nie urodził się w Rogach i zawsze lubił ma-
wiać o sobie, że jest przywłoką. Nie wiem, 
ile trwa kadencja na rogowianina, ale wiem, 
że śp. Jan Jucha zdał egzamin celująco. Był 
samorodnym Artystą i wielkim miłośnikiem 
lokalnej Ojczyzny.

Wspólna pasja – rzeźba w drewnie
JAN STACHYRAK – kolega „od dłuta”: 
Trudno jest pisać o koledze i przyjacielu 
w czasie przeszłym. Jednak mam świado-
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Podczas ostatniego wywiadu opublikowanego 
w „Piastunie” z Sylwią Pelczar



mość, że poprzez wspomnienia mogę wró-
cić do miłych chwil spędzonych w towarzy-
stwie Janka. Moja znajomość, a później 
przyjaźń nie trwały długo, bo zaledwie 10 
lat. Połączyła nas wspólna pasja – rzeźba 
w drewnie. Janek z wielkim talentem i do-
świadczeniem, ja – początkujący, szukający 
wzorca do naśladowania.

Los tak chciał, że trafiłem do Janka 
przypadkowo, poprzez kolegę z Cisnej. 
Jemu zwierzyłem się z mojej nowej pasji na 
emeryturze, czyli dłubania w drewnie. On 
właśnie, Stasio Wróbel, wskazał mi Janka 
mówiąc: „Jedź, jedź do Janka, to człowiek 
zawsze chętny do bezinteresownej pomo-
cy, on udzieli ci fachowych wskazówek, jak 
z kawałka drewna stworzyć nie dłubankę, 
ale prawdziwą rzeźbę”.

Tak też uczyniłem. Skorzystałem z pora-
dy i odnalazłem w Rogach początkowo kole-
gę, a po niedługim czasie przyjaciela. Janek 
okazał się życzliwym, otwartym i serdecz-
nym, a ponadto skromnym człowiekiem. 
Spędziliśmy wiele godzin na rozmowach, 
których tematy daleko wykraczały poza 
rzeźbiarstwo. Zawsze mieliśmy o czym po-
rozmawiać, a nasze rozmowy telefoniczne 
przedłużały się w nieskończoność.

Poznałem jego prace, jego dzieła, pozna-
łem jego talenty, poznałem jego charakter. 
Spędziliśmy wiele godzin u niego w warsz-
tacie, gdzie – między innymi – próbowałem 
dorównać mistrzowi, rzeźbiąc jego ukocha-
ną figurkę Chrystusa Frasobliwego…

To Janek uświadomił mi, że przede 
wszystkim talent i dodatkowo chęci decy-
dują o końcowym sukcesie i zadowoleniu 
z twórczości. W takim klimacie, pokrzepio-
ny i zachęcony przez Janka, mogłem rozwi-
jać i doskonalić swoją pasję.

Pamiętam, jak Janek – z radia czy tele-
wizji – dowiedział się, że z Kapliczki Pamię-
ci w Cisnej skradziono figurkę Chrystusa 
Frasobliwego. Dzieląc się ze mną tą infor-
macją, powiedział: „Kapliczka bez figurki 
stać nie może. Wyrzeźbię „Frasusia” i poje-
dziemy do Cisnej wstawić go do kapliczki”. 
Niedługo potem figurkę wstawiono uroczy-
ście do Kapliczki, dodatkowo zabezpieczając 
ją kratą. Stoi ona do dzisiaj, a „Frasuś” trzy-
ma w dłoniach zakapiorski kapelusz.

Początkiem tego roku Kapliczkę z fi-
gurką Chrystusa Frasobliwego, wykonaną 
przez Janka Juchę, poświęcono i zawieszo-
no na okazałej jodle w Mucznem. Patronuje 
ona narciarzom – biegaczom odwiedzają-
cym ten urokliwy zakątek Bieszczadów.

Janek był człowiekiem niezwykłym, co 
przejawiało się niemal każdego dnia poprzez 
czyny i gesty względem otaczających go lu-
dzi. Bardzo chętnie pomagał potrzebującym, 
udzielał się charytatywnie, przekazując swo-
je dzieła dla stowarzyszeń i fundacji. Krzyw-
da bliźniego nigdy nie była mu obojętna.

Może zabrzmi to nieskromnie, ale z mo-
jej inicjatywy utworzyliśmy tzw. „grupę 
promującą”, a następnie złożyliśmy wniosek 
do Ministerstwa Kultury o przyznanie Jan-
kowi odznaczenia Zasłużony dla Kultury 
Polskiej. Uzasadnienie wniosku, w którym 
zawarliśmy ogrom jego dokonań, nie bu-
dziło wątpliwości i odznaczenie wręczono 
[w 2012 roku] Jankowi uroczyście w Mu-
zeum Rzemiosła w Krośnie.

Wszystko to, o czym wspomniałem, 
a jest to jedynie zaledwie wycinek, sprawia, 
że jest mi szczególnie trudno pożegnać się 
z przyjacielem. Jego odejście napełnia mnie 
żalem i smutkiem.

Moje jest tylko to, co rozdałem
MARIAN SZWED z Ustrobnej, kole-
ga z technikum: Cóż powiedzieć … żal. 
Znajomość z Jaśkiem sięga czasów nauki 
w Technikum Elektrycznym w Turaszówce. 
Kiedy po latach spotykaliśmy się, mawiał 
żartobliwie, że ożeniłem się dzięki niemu. 
Wtedy Jasiek mieszkał u rodziców w Brat-
kówce. Było mi po drodze, gdy chodziłem do 
dziewczyny. Żeby nie jechać nocą przez las, 
po wertepach, zostawiałem u niego rower. 
Tak się zdarzyło, że ta dziewczyna została 
moją żoną. Później, gdy się spotykaliśmy, 
przekomarzaliśmy się, czy mam mu dzię-
kować, czy go „obić”.

Do codziennych uczniowskich proble-
mów podchodził z humorem i nie miał zwy-
czaju narzekać. Opowiadał, że w czasie 
uczęszczania do szkoły mieli z bratem bliź-
niakiem identyczne teczki. Pewnego dnia 
w drodze do szkoły zamienili je niechcący, 
więc nie miał odrobionych zadań domowych, 
z czego również umiał się śmiać. Z tego co 
pamiętam, w szkole średniej zajmował się 
fotografią. Zdjęcia samodzielnie wywoły-
wał i obrabiał, co w czasach aparatów z kli-
szą wymagało większych niż obecnie umie-
jętności. Był z zamiłowania elektrykiem, bo 
wspominał, jak podłączał się do radiowęzła 
i zakłócał programy propagandowe. Chyba 
uzyskał odpowiednią praktykę, bo po tech-
nikum pracował w telekomunikacji.

Mimo iż w szkole uczono nas na elektry-
ków, u Jaśka można było dostrzec jego talen-
ty plastyczne. Do dziś umiem wnuczkom na-
rysować kota kilkoma oszczędnymi kreskami, 
którą to technikę podglądnąłem u Niego. Dla 
żartu rysował twarz, która oglądana nor-
malnie, jak i odwrócona pozostawała twa-
rzą. Oczywiście wykorzystywany był do 
prac, gdzie potrzebne były takie zdolności. 
Po maturze w 1968 roku, do wykonania ta-
bleau nie było innej kandydatury niż Jasiek. 
Chętnie je zaprojektował i wykonał.

O jego pasji rzeźbiarskiej i hafciarskiej 
dowiedzieliśmy się na naszych rocznico-
wych zjazdach maturalnych. Haftowali ra-
zem z żoną Zosią. On duże formaty haftem 

krzyżykowym a Zosia haftem popularnym 
obrusy. 

Jeśli był obecny na zjazdach matural-
nych, to przygotowywał pamiątkowe, wła-
snoręcznie wykonane prezenty. Przykłado-
wo na czterdziestolecie każdego uczestnika 
obdarował pamiątkową „paciochą” czy in-
nymi drobiazgami. Na pięćdziesiątą roczni-
cę matury wykonał pamiątkowe drewniane 
deski w kształcie naramiennej tarczy szkol-
nej (takie były obowiązkowe w czasach na-
szej nauki ), na których obecni złożyli swoje 
autografy. Dodam tutaj i podkreślam, że 
robił to bezinteresownie.

Jasiek lubił ludzi i obdarowywał chętnie 
i szczodrze swoimi rzeźbiarskimi prezenta-
mi, a dał ich wiele. Były to najczęściej figur-
ki Jezusa Frasobliwego. Rzeźbił je różnej 
wielkości. Nigdy nie oczekiwał rewanżu. 
Kiedy wprowadzałem się do nowego domu 
w 1996 roku, podarował mi ozdobny, wła-
snoręcznie wykonany trójnogi kwietnik, że 
o innym wielkim szklanym opakowaniu 
z zawartością nie wspomnę. Ofiarował mi 
również inne rzeźbiarskie pamiątki.

Nie pamiętam, kto jest autorem sentencji: 
„Moje jest tylko to co rozdałem”. W takim ro-
zumieniu jesteś, Jaśku, bardzo bogaty. Będę 
Cię pamiętał i zawsze dobrze wspominał.

Pozwolił nawet rozkręcić komarka
ŁUKASZ JUCHA o tacie: Tata miał za-
wsze rację. Nawet jak z bratem mieliśmy 
dziwne pomysły, to tłumaczył, dlaczego to 
nie jest dobry plan. Dużo nam wyjaśniał, 
rozmawiał z nami, ale nigdy nie narzucał 
nam niczego. Dawał nam dużo swobody. 
Pozwolił nam nawet rozkręcić komarka. 
I miał do nas, jako do synów, ogromne za-
ufanie. Dbał o nas. Na co go było stać, to 
nam kupował. Kupił nam komputer, który 
wyszukaliśmy razem z bratem, a potem 
przywiózł mi perkusję. My też wiedzieliśmy 
jednak, co można, a czego nie. Miał dobre 
serce, przez lata zajmował się chorą mamą, 
a co miał, oddałby potrzebującemu.

Kiedy urodziły się wnuki, co chwilę wy-
syłaliśmy mu zdjęcia, chociaż mówił, że to 
mama o nie prosi. Może nie był zbyt wy-
lewny i nie okazywał uczuć, ale ja wiem, że 
był bardzo wrażliwy. Był zawzięty i uparty, 
mówił, nie owijając w bawełnę, ale bardzo 
lubił ludzi. Nigdy nie dawał nam też odczuć, 
że praca jest dla niego ważniejsza, bo nawet 
kiedy w telekomunikacji pracował dłużej, 
bardzo często dzwonił do domu.

Na pewno by też nie chciał, żeby teraz 
jego prace sprzedać, one były przecież jego 
dumą. Może oddamy którąś z prac na au-
kcję charytatywną, żeby komuś pomóc? 
Myślę, że tata by tego chciał.
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W Głowience powstanie  
stadion i boiska sportowe
Gmina Miejsce Piastowe otrzymała ponad 3,3 mln dotacji z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu w ramach programu „Sportowa Polska – edycja 2021”. Dzięki otrzymanej dotacji w Głowience powsta-
nie stadion dla piłkarzy LKS Głowienka oraz boiska sportowe przy szkole podstawowej. 

–  boisko wielofunkcyjne do koszy-
kówki i piłki siatkowej, tenisa, bad-
mintona o nawierzchni poliureta-
nowej; 

–  rozbieg, zeskok do skoku w dal o na-
wierzchni poliuretanowej; 

– piłkochwyty; 
–  stalowa wiata na rowery, ogrodze-

nie i oświetlenie.
Ukończenie prac planowane jest na 

wrzesień 2022 r. 

– Bardzo cieszymy się, że na terenie na-
szej gminy powstaną obiekty sportowe, któ-
re będą służyć dzieciom, młodzieży i całej 

Projekt stadionu przy ul. Na Jaworze 
obejmuje budowę: 

–  boiska piłkarskiego o wymiarach 
116×76,18 m wraz ze strefą bezpie-
czeństwa (płyta boiska 105×68 m);

–  dwóch kabin dla zawodników rezer-
wowych – po 10 miejsc; 

–  zaplecza szatniowo-socjalnego wy-
posażonego w toalety dla zawodni-
ków i gości o powierzchni użytko-
wej 99,51 m2; 

–  boiska treningowego o wymiarach  
116×76, (płyta boiska 90×45 m)  
wraz z piłkochwytami (łączna 
dł. 263 m);

– trybuny na 200 miejsc;
–  piłkochwytów wysokości 6 m, 

o łącznej długości 379,50 m3; 
–  parkingu, oświetlenia i drogi poża-

rowej. 
Projekt na budowę nowego kom-

pleksu sportowego jest już gotowy. Po 
podpisaniu umowy o dofinansowanie 
zostanie ogłoszony przetarg na wyko-
nanie inwestycji. 

Planuje się, że stadion zostanie odda-
ny do użytku w 2023 r. 

Natomiast za budynkiem Szkoły 
Podstawowej w Głowience powstanie 
kompleks boisk. Będzie to:

–  boisko piłkarskie o wymiarach: 
58×30 m o nawierzchni ze sztucz-
nej trawy; 

społeczności lokalnej. Mamy nadzieję, że 
budowa boisk sportowych spełni oczekiwa-
nia nie tylko mieszkańców Głowienki, ale 
i pozostałych mieszkańców naszej gminy. 
Szczególne podziękowania kierujemy do 
Państwa Wioletty i Artura Guzików – bez 
Państwa pomocy budowa stadionu byłaby 
w dalszym ciągu tylko planem. Dziękuje-
my również wszystkim tym, którzy pomo-
gli w stworzeniu tego wielkiego projektu 
oraz za wszelkie słowa wsparcia, które dają 
poczucie satysfakcji i motywują nas do dal-
szych działa – powiedziała wójt Dorota 
Chilik.

Anna Borek

Projekt boiska wraz z zapleczem przy ulicy Na Jaworze

Projekt boiska przy Szkole Podstawowej w Głowience
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Zawody oficjalnie otworzyli: radny Po-
wiatu Krośnieńskiego Tomasz Sieniaw-
ski oraz zastępca wójta Gminy Miejsce 
Piastowe Magdalena Hec-Mrozek w to-
warzystwie dyrektor Gminnego Cen-
trum Kultury i Biblioteki w Miejscu 
Piastowym Joanny Ziemiańskiej-Kielar.

Do rozgrywek przystąpiło 8 drużyn, 
które zostały rozlosowane do dwóch grup.

Grupa A:
•��Paweł�Wdowiarz/Paweł�Niżnik�–�Miej-

sce Piastowe 3;
•��Hubert�Stareńczak/Bartłomiej�Zarzyc-

ki – Iwonicz Zdrój;
•��Wiktor�Kozubal/Gabriel�Krzanowski�
– Krosno;
•��Michał�Kozubal/Łukasz�Orzechowicz�
– Chorkówka.

Grupa B:
•��Witold�Zatorski/Damian�Guzik�–�Miej-

sce Piastowe 1;
•��Patryk�Jagiełło/Mateusz�Węklar�–�Kroś- 

cienko Wyżne;
•��Maciej� Barszczewski/Konrad� Piróg�
– Korczyna;
•��Krzysztof�Salamon/Patryk�Kucharski�
– Miejsce Piastowe 2.

W wyniku rozgrywek grupowych do 
półfinału przeszli: Kozubal/Krzanow-
ski, Jagiełło/Węklar, Stareńczak/Za-
rzycki, Barszczewski/Piróg. 

Mecze półfinałowe
Kozubal/Krzanowski – Jagiełło/Węklar 
(21 : 8) Stareńczak/Zarzycki – Barsz-
czewski/Piróg (21 : 18)

Mecze finałowe
mecz o III miejsce
Jagiełło/Węklar – Barszczewski/Piróg 
(21 : 8)

mecz o I i II miejsce
Kozubal/Krzanowski – Stareńczak/Za-
rzycki (21 : 15)

Turniej piłki siatkowej w Niżnej Łące

TABELA KOŃCOWA
1.  Wiktor Kozubal/Gabriel Krzanow-

ski – Krosno
2.  Hubert Stareńczak/Bartłomiej Za-

rzycki – Iwonicz Zdrój
3.  Patryk Jagiełło/Mateusz Węklar – 

Krościenko Wyżne
4.  Maciej Barszczewski/Konrad Piróg 

– Korczyna

Drużyny z miejsc 1 – 3 otrzymały pa-
miątkowe puchary, dyplomy oraz piłki, 
natomiast pozostałe drużyny dyplomy 
za udział. Nagrody ufundowane przez 
Starostwo Powiatowe w Krośnie oraz 

Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę 
w Miejscu Piastowym wręczali: radny 
Powiatu Krośnieńskiego Tomasz Sie-
niawski, radny Gminy Miejsce Piasto-
we Szymon Węgrzyn oraz sołtys Niżnej 
Łąki Tadeusz Pacek. Mecze sędziował 
Janusz Eustachiewicz, a zabezpieczenie 
medyczne pełniła Teresa Boczar.

Organizatorzy składają serdeczne 
podziękowanie za wszelką pomoc przy 
organizacji turnieju: radnemu Szymo-
nowi Węgrzynowi, sołtysowi Tadeuszo-
wi Packowi, Maciejowi Węgrzynowi 
oraz strażakom z OSP z Głowienki za 
basen z wodą.

Tekst i fot. Leszek Zajdel

W niedzielę, 11 lipca, w Niżnej Łące rozegrany został XI Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej 
Plażowej o Puchar Starosty Krośnieńskiego. Organizatorami turnieju byli: Starostwo Powiato-
we w Krośnie, Wójt Gminy w Miejscu Piastowym oraz Gminne Centrum Kultury i Biblioteka 
w Miejscu Piastowym.
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Zwycięzcą turnieju, w pełni zasłużenie, 
z kompletem punktów, został Przełom 
Besko. Drugie miejsce przypadło Wisło-
kowi Krościenko Wyżne, z kolei na naj-
niższym stopniu podium uplasowała 
się LKS Lubatowa. Kolejne miejsca za-
jęli odpowiednio: Beniaminek Profbud 
Krosno, Koniczynka Krosno oraz Party-
zant MAL-BUD1 Targowiska, który tego 
turnieju nie może zaliczyć do udanych. 

Najskuteczniejszym strzelcem tur-
nieju został Michał Kapłon, natomiast 
najlepszym bramkarzem Rafał Woj-
taszko (obaj Przełom Besko). Turniej 
w przyjemniej atmosferze rozegrano 
systemem „każdy z każdym”. 

Wyniki poszczególnych spotkań:
•��LKS�Lubatowa�–�Partyzant�MAL-BUD1�

Targowiska 0:0
•��Beniaminek�Profbud�Krosno�–�Wisłok�

Krościenko Wyżne 0:3
•��Koniczynka�Krosno�–�Przełom�Besko�1:8
•��LKS� Lubatowa� –�Wsłok�Krościenko�

Wyżne 2:3
•��Partyzant� MAL-BUD1� Targowiska�
– Przełom Besko 1:4
•��Beniaminek�Profbud�Krosno�–�Koni-

czynka Krosno 5:2
•��LKS�Lubatowa�–�Przełom�Besko�1:2
•��Wisłok�Krościenko�Wyżne�–�Koniczyn-

ka Krosno 2:1
•��Partyzant� MAL-BUD1� Targowiska�
– Beniaminek Profbud Krosno 0:2
•��Przełom�Besko�–�Beniaminek�Profbud�

Krosno 4:2
•��Wisłok�Krościenko�Wyżne�–�Partyzant�

MAL-BUD1 Targowiska 1:0
•�LKS�Lubatowa�–�Beniaminek�Profbud�
Krosno 2:1

•��Koniczynka�Krosno�–�Partyzant�MAL- 
-BUD1 Targowiska 1:0
•��Przełom�Besko�–�Wisłok�Krościenko�

Wyżne 5:0
•��LKS�Lubatowa�–�Koniczynka�Krosno�

2:1

Tabela końcowa:
1.  Przełom Besko (15 pkt.), 23 – 5 bramki
2.  Wisłok Krościenko Wyżne (12 pkt.), 

9 – 8
3. LKS Lubatowa (7 pkt.), 7 – 7
4.  Beniaminek Profbud Krosno (6 pkt.), 

10 – 11
5. Koniczynka Krosno (3 pkt.), 6 – 17
6.  Partyzant MAL-BUD1 Targowiska (1 

pkt.), 1 – 8 
Organizatorem turnieju był Party-

zant MAL-BUD1 Targowiska, a sponso-
rem PKN ORLEN jako „Sponsor szkoleń 
piłkarskich dzieci i młodzieży w klubie”.

 Przemysław Kubal, fot. Michał Rysz

19 czerwca br. na stadionie w Tar-
gowiskach odbył się finał II edycji 

„ORLEN Beniaminek Soccer Schools 
Ligi”. Pogoda była wyśmienita, a mali 
sportowcy jeszcze bardziej podnieśli 
temperaturę i na murawie było gorąco 
i emocjonująco.

Nie brakło także dodatkowych atrak-
cji. Był speed-ball z koordynatorem gry 
Jackiem Kościelnym oraz kurtyna wod-
na, którą zapewnili niezawodni strażacy 
z OSP w Miejscu Piastowym. 

W rozgrywkach udział wzięły dzieci 
ze wszystkich lokalizacji Beniaminek 
Soccer Schools, tj. z Głowienki, Iłży, 
Iwonicza, Jedlicza, Krosna, Przedszkola 
Piłkarskiego Krosno, Rogów, Rzeszowa 
i Targowisk.

Turniej piłki nożnej dla dzieci
W niedzielę, 6 czerwca 2021 r., na 
Profbud Arenie w Krośnie odbył 
się „Wiosenny turniej piłki noż-
nej ORLEN dla dzieci”. W turnieju 
uczestniczyło 6 drużyn w katego-
rii młodzików (orlików). 

Piłkarski finał w Targowiskach
Dzieci pokazały, że wszyscy grają do 

jednej bramki – jeden wielki Beniami-
nek. Nie wynik w tym dniu był najważ-
niejszy, dlatego każdy uczestnik otrzy-
mał pamiątkowy medal. Wręczali je wójt 
Gminy Dorota Chilik, przewodniczący 
Rady Gminy Wiesław Habrat, dyrektor 
Akademii Grzegorz Raus oraz koordyna-
tor i trener Łukasz Aszklar.

Wszyscy uczestnicy za udział w „OR-
LEN Beniaminek Soccer Schools Lidze” 
otrzymali kolejne medale, więc już 
mogą skompletować swój duży MEDAL 
PUZZLE za udział w II edycji festiwalu.

Rozgrywki w ramach II edycji „OR-
LEN Beniaminek Soccer Schools Ligi” 
odbyły się także na stadionie w Rogach 
(5 czerwca br.).

ORLEN Beniaminek Soccer Schools Liga
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