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Wykopki w Widaczu, pierwsza połowa lat 40. XX wieku. Rozpoznano Marię Sieniawską z domu Wojnowską (pierwsza z lewej). 
Fot. Józef Wojnowski, archiwum rodziny Penarów z Widacza
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Szkoła w Zalesiu ma salę gimnastyczną

Ten wyjątkowy dzień niewątpliwie za-
pisze się w historii szkoły, do której 
uczęszczają dzieci z Zalesia i Pustyn 

– otrzymała ona pierwszą w swojej 
65-letniej historii salę gimnastyczną.

– Szkoła Podstawowa w Zalesiu istnieje 
od 1956 roku, została wybudowana z inicja-
tywy mieszkańców wsi. Powstała szkoła no-
woczesna, ładna architektonicznie, nawiązu-
jąca swoim wyglądem do polskich dworków, 
z możliwością jej rozbudowy. Mieściło się 
w niej cztery duże sale lekcyjne i korytarz 
wyłożony woskowanym parkietem buko-
wym, który do dzisiaj pełnił rolę tymczaso-
wej sali gimnastycznej. Później okazało się, 
że aby przejść na naukę jednozmianową, na-
leży rozbudować istniejącą szkołę. W II po-
łowie lat osiemdziesiątych i na początku lat 
dziewięćdziesiątych minionego stulecia do-
budowano drugi budynek, połączony z już 
istniejącym, w którym było 6 sal lekcyjnych, 
ale nie było sali gimnastycznej. Korytarz 
szkolny w dalszym ciągu pełnił funkcję za-
stępczej sali gimnastycznej – powiedziała 
dyrektor szkoły Daniela Kokoszka. Za-
znaczyła, że o budowę sali zabiegał już 
jej poprzednik, dyrektor Kazimierz Jur-
czak, a ona w czasie kadencji poprzed-
niego wójta również czyniła starania 
zmierzające do rozpoczęcia budowy sali 
gimnastycznej. Powstał projekt i koszto-
rys, jednak zbyt kosztowny na możliwo-
ści finansowe gminy. – Temat budowy sali 
gimnastycznej był poruszany na wielu se-
sjach Rady Gminy, ale tak naprawdę dopiero 
gdy wójtem Gminy Miejsce Piastowe w 2018 
roku została pani Dorota Chilik, marzenia 
uczniów, rodziców i mieszkańców Zalesia 
i Pustyn miały szanse na spełnienie – pod-
kreśliła obecna dyrektor szkoły.

Umowa z wykonawcą na budowę 
sali gimnastycznej została podpisana 
w listopadzie 2019 roku. W tym samym 
miesiącu ruszyły prace, a w grudniu 
2019 roku odbyło się uroczyste wmuro-
wanie kamienia węgielnego. Inwestycja 
została ukończona, zgodnie z harmo-
nogramem prac, po niespełna dwóch 
latach od momentu jej rozpoczęcia.

Wójt gminy Dorota Chilik podkreśli-
ła, że dumna jest z tego, że dotrzymała 

słowa o budowie sali. – Powstanie tej sali 
jest dowodem, że nasza gmina rozwija się 
prężnie, a marzenia się spełniają. Główną 
ideą, przyświecającą nam przy realizacji 
tego projektu, jest zapewnienie wszech-
stronnego rozwoju dzieci i młodzieży, bo 
to młodzież jest przyszłością naszej gminy, 
regionu i Ojczyzny. Młodzi ludzie powin-
ni mieć możliwości zdobywania rzetelnej 
wiedzy i umiejętności zarówno w wielkim 
mieście, jak i w tej małej miejscowości. Chcę, 
aby nasze dzieci rozwijały zdolności umy-
słowe, artystyczne, ale i też sportowe. Pod-
noszenie sprawności fizycznej poprzez sport 

jest walką nie tylko z rywalami, ale przede 
wszystkim walką z sobą, przełamywaniem 
swoich słabości i lęków, kształtowaniem 
siły woli i dyscypliny, które procentują póź-
niej w codziennym życiu – powiedziała 
wójt gminy Dorota Chilik. Na koniec 
zaapelowała do dzieci i młodzieży: 

– Nie rezygnujcie z trudów zdobywania wy-
kształcenia, wasze umysły, serca i talenty 
stanowią bezcenną wartość. Niech ta sala 
stanie się pomostem do lepszej przyszłości, 
tak waszej, jak i waszej społeczności lokal-
nej i waszych rodziców, bo jesteście ich chlu-
bą, pociechą i nie wstydźcie się nigdy mówić, 

Spełniły się marzenia uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej z Zalesia. Od nowego roku 
szkolnego zajęcia wychowania fizycznego odbywać się będą w nowo wybudowanej sali gimna-
stycznej. Uroczyste jej otwarcie odbyło się 3 września br.
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że jesteście z Zalesia, z małej miejscowości 
w gminie Miejsce Piastowe. Może za jakiś 
czas gmach tej sali stanie się wizytówką 
naszej gminy, może dzięki tej inwestycji 
odkryjemy nowy talent sportowy na miarę 
olimpijską.

Podczas otwarcia sali symboliczne-
go przecięcia wstęgi dokonali: wicemi-
nister Edukacji i Nauki Włodzimierz 
Bernacki, wójt Dorota Chilik, zastępca 
wójta Magdalena Hec-Mrozek, dyrektor 
szkoły Daniela Kokoszka, przewodni-
czący Rady Gminy Wiesław Habrat oraz 
uczniowie. Nową salę sportową poświę-
cił ks. proboszcz Tadeusz Osiński. 

W otwarciu sali gimnastycznej udział 
także wzięli: poseł na Sejm RP Piotr Ba-
binetz, Jerzy Borcz – przewodniczący 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
wraz z radną Joanną Brill, wicekurator 
oświaty Stanisław Fundakowski, wice-
starostwa krośnieński Andrzej Guzik 
wraz z radną powiatową Teresą Sirko, 
a także radni gminy Miejsce Piastowe, 
dyrektorzy szkół i jednostek organizacyj-
nych gminy oraz nauczyciele, uczniowie, 
rodzice. Bogaty program artystyczny na-
wiązujący do tematyki sportu przedsta-
wili uczniowie szkoły w Zalesiu.

Nowa sala gimnastyczna wypo-
sażona została w pełne zaplecze sa-
nitarno-szatniowe. Jednokondygna-
cyjny obiekt ma wymiary zewnętrzne 
40,72 × 23,29 metra (przy wymiarach 
sali gimnastycznej 12,8 × 24,66 metra  
i wysokości 10 metrów). Wejście do sali 
prowadzi poprzez przewiązkę, łączącą 
istniejący budynek szkoły. Pozostałe 
wejścia znajdują się po stronie północ-
nej. Wybudowane zostały także chodni-
ki, miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych wraz z drogami dojazdowy-
mi. Przeniesiony został również plac za-
baw, wykonano dodatkowe oświetlenie 
terenu oraz dwa zjazdy z drogi gminnej 
i dwie bramy przesuwne.

Prace budowlane wykonywała firma 
PPHU KK-BUD Józef Klara i Franciszek 
Kraś S.J., a projekt budowlany opracowała 
firma Biuro Usług Projektowych i Inwesty-
cyjnych DOMINEX Oktawian Woźniak. 
Inwestycja kosztowała 3 183 617,31 zł 
brutto, z czego 1 398 500 złotych Gmina 
Miejsce Piastowe otrzymała dofinansowa-
nie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

IP 
Fot. Tomasz Czech/terazKrosno.pl, 

Tomasz Jefimow/Krosno112, 
Anna Borek
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Jak witamy nowych 
mieszkańców

Narodziny dziecka to dla rodziców wzru-
szająca i niezapomniana chwila. To rów-
nież radosny moment dla lokalnej spo-
łeczności, która w ten sposób powiększa 
się i staje się pełniejsza.

Właśnie dlatego, chcąc wyrazić ra-
dość z przyjścia na świat każdego no-
wego mieszkańca w gminie Miejsce Pia-
stowe, rodzice nowo narodzonych dzieci 

Budżet obywatelski – wyniki
Znane są już wyniki głosowania pierwszej edycji budżetu obywatel-
skiego w gminie Miejsce Piastowe. Zgłoszono kilka projektów, na 
które łącznie oddano 1342 głosy, z czego ważnych 1319.

W ramach pierwszej edycji budżetu 
obywatelskiego w gminie Miejsce Pia-
stowe zrealizowany zostanie projekt 

„Zielona klasa przy Szkole Podstawowej 
w Miejscu Piastowym", który otrzymał 
564 głosy, tj. około 43% wszystkich waż-
nych głosów. Projekt zakłada utworze-
nie miejsca z wyposażeniem, gdzie, na 
świeżym powietrzu, prowadzone będą 
lekcje, wykłady, pogawędki, odczyty 
i spotkania tematyczne dla okolicznych 
mieszkańców, spotkania rekreacyjne 
przy ognisku. 

Ile głosów otrzymały pozostałe pro-
jekty: 

•  plac zabaw dla dzieci w Rogach 
w części wsi zwanej „Rogi-Dół” 
(343 głosy),

•  zagospodarowanie placu upamięt-
niającego 100. rocznicę odzyskania 

niepodległości przy OSP w Targowi-
skach (347 głosów),

•  utworzenie ścieżki edukacyjno-hi-
storyczno-kulturalnej w Rogach 
(14 głosów),

•  poprawa walorów turystycznych 
gminy Miejsce Piastowe poprzez 
instalację samoobsługowych stano-
wisk do naprawy rowerów (51 gło-
sów).

Budżet obywatelski to nie tylko reali-
zacja zgłoszonych projektów, ale przede 
wszystkim oddawanie głosu mieszkań-
com, aby mogli współdecydować o wy-
datkach publicznych w swojej gminie. 

Bardzo dziękujemy za wszystkie 
pomysły, zgłoszenia i za każdy oddany 
głos! Mamy nadzieję, że kolejne edycje 
budżetu obywatelskiego będą cieszyć się 
coraz większym zainteresowaniem. 

Anna Borek

otrzymują powitalny prezent: list gratu-
lacyjny oraz body z logo gminy – 100 % 
Serca, które są pamiątką przypominają-
cą miejsce urodzenia.

Mamy nadzieję, że ta mała istota, 
która od narodzin staje się wartościo-
wą częścią naszej gminnej społeczności, 
będzie się zawsze z dumą utożsamiać 
z gminą Miejsce Piastowe.

Anna Borek

Pomagamy znaleźć  
dom bezdomnym 
zwierzętom
W ostatnim czasie do Urzędu Gminy tra-
fia wiele zgłoszeń o bezdomnych kotach 
i psach, które poszukują nowych właści-
cieli. Mając na uwadze dobro bezdomnych 
zwierząt, na stronie internetowej gminy 
www.miejscepiastowe.pl stworzyliśmy 
kącik adopcyjny, w którym na bieżąco pu-
blikowane są ogłoszenia o zwierzętach po-
szukujących nowego domu. Zachęcamy do 
odwiedzania naszego kącika adopcyjnego! 

Gmina dopłaca  
do sterylizacji 
zwierząt
Przypominamy, że mieszkańcy gminy 
Miejsce Piastowe mogą otrzymać dofinan-
sowanie do zabiegu kastracji i sterylizacji 
zwierząt domowych. Warunkiem uzyska-
nia dofinansowania jest złożenie odpowied-
niego wniosku do Urzędu Gminy. Dofinan-
sowanie obejmuje tylko dwoje zwierząt 
z danej nieruchomości w ciągu roku. Stery-
lizacja lub kastracja odbywa się w gabinecie 
lekarza weterynarii Janusza Uliasza w Kro-
śnie, ul. Łukasiewicza 95, tel. 13 43 22380, 
lub 502 930 915. Gmina w 80% pokrywa 
koszty, dzięki czemu za sterylizację kota lub 
psa zapłacimy od 20 do 40 zł. 

Dofinansowanie 
w ramach progra-
mu „Maluch+”
W ramach resortowego programu rozwoju 
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 
lat 3 „MALUCH+” 2021  Gmina Miejsce 
Piastowe otrzymała łącznie 60 480 zł do-
finansowania na funkcjonowanie trzech 
żłobków w gminie. Kwota dofinansowa-
nia przeznaczona jest na zapewnienie 
63 miejsc opieki w żłobkach (32 miejsca 
w żłobku w Miejscu Piastowym, 16 w żłob-
ku w Łężanach i 15 w żłobku w Głowience).

UG

6 p i a s t u n  n r  4 / 9 7

u g  i n f o r m u j e



O programie Czyste Powietrze
W Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe (ul. Dukielska 14) funkcjonuje 
Biuro Programu Czyste Powietrze. Można tam uzyskać informacje 
i pomoc przy pisaniu wniosków o otrzymanie dofinansowania do 
wymiany pieca czy instalacji centralnego ogrzewania. 

Czyste Powietrze to kompleksowy pro-
gram, którego celem jest poprawa jako-
ści powietrza oraz zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych poprzez wymia-
nę źródeł ciepła i poprawę efektywności 
energetycznej budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest 
dofinansowanie przedsięwzięć reali-
zowanych przez beneficjentów upraw-
nionych do podstawowego poziomu 
dofinansowania oraz beneficjentów 
uprawnionych do podwyższonego po-
ziomu dofinansowania.

Program skierowany jest do osób 
fizycznych, które są:
•  właścicielami/współwłaścicielami bu-

dynku mieszkalnego jednorodzinnego 
lub

•  wydzielonego w takim budynku lokalu 
mieszkalnego z wyodrębnioną księgą 
wieczystą.

Program obejmuje dwie grupy be-
neficjentów:

•  uprawnionych do podstawowego po-
ziomu dofinansowania – osoby, któ-
rych roczny dochód nie przekracza 
100 000 zł,

•  uprawnionych do podwyższonego po-
ziomu dofinansowania – osoby, któ-
rych przeciętny średni miesięczny 
dochód na osobę w gospodarstwie do-
mowym nie przekracza:
–  1564 zł – w gospodarstwie wielooso-

bowym,
–  2189 zł – w gospodarstwie jednooso-

bowym.
Ponadto, w przypadku prowadzenia 

działalności gospodarczej, roczny przy-
chód beneficjenta uprawnionego do pod-
wyższonego poziomu dofinansowania 
z tytułu prowadzenia pozarolniczej dzia-
łalności gospodarczej za rok kalendarzo-
wy, za który ustalony został przeciętny 
miesięczny dochód wskazany w zaświad-
czeniu, nie przekracza trzydziestokrotno-
ści kwoty minimalnego wynagrodzenia za 
pracę określonego w rozporządzeniu Rady 

Ministrów obowiązującym w grudniu 
roku poprzedzającego rok złożenia wnio-
sku o dofinansowanie.

Osoba fizyczna, która zamierza zło-
żyć wniosek o przyznanie podwyższo-
nego poziomu dofinansowania do wła-
ściwego terytorialnie wojewódzkiego 
funduszu ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej (wfośigw), powinna uzy-
skać, do dnia złożenia wniosku, od wój-
ta, burmistrza lub prezydenta miasta 
(zgodnie z miejscem jej zamieszkania) 
zaświadczenie o wysokości przeciętne-
go miesięcznego dochodu przypadające-
go na jednego członka jej gospodarstwa 
domowego.

Formy dofinansowania:
•  dotacja (za pośrednictwem wfośigw, 

gminy lub przez portal gov.pl),
•  dotacja z przeznaczeniem na częścio-

wą spłatę kapitału kredytu bankowe-
go (Kredyt Czyste Powietrze dostępny 
w wybranych bankach. W jakich ban-
kach i według jakiej procedury infor-
muje strona czystepowietrze.gov.pl).

Terminy
•  Realizacja programu: lata 2018 – 2029.
•  Podpisywanie umów: do 31.12.2027 r.
•  Zakończenie wszystkich prac objętych 

umową: do 30.06.2029 r.

Dofinansowaniu podlegają przedsię-
wzięcia zarówno w trakcie realizacji, 
jak i zakończone, pod warunkiem ponie-
sienia pierwszego kosztu maksymalnie 
6 miesięcy przed złożeniem wniosku 
o dofinansowanie, ale nie wcześniej 
niż przed datą wskazaną w ogłoszeniu 
o naborze wniosków o dofinansowanie, 
tj. przed 15.05.2020 r.

Warunki dofinansowania 
•  W ramach programu można dofinan-

sować zakup i montaż jednego źródła 
ciepła do celów ogrzewania lub ogrze-
wania i c.w.u.

•  W przypadku gdy budynek/lokal 
mieszkalny jest podłączony do sieci 

dystrybucji gazu, w ramach progra-
mu nie udziela się dofinansowania na 
zakup i montaż kotła na paliwo stałe 
w tym budynku/lokalu mieszkalnym.

•  Wymieniane źródło ciepła na paliwo sta-
łe musi być trwale wyłączone z użytku.

•  Na przedsięwzięcia real izowane 
w budynkach, na budowę których po 
31 grudnia 2013 r.:
–  został złożony wniosek o pozwolenie 

na budowę lub odrębny wniosek o za-
twierdzenie projektu budowlanego,

–  zostało dokonane zgłoszenie budowy 
lub wykonania robót budowlanych 
w przypadku, gdy nie jest wymagane 
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 
budowę,

–  nie udziela się dofinansowania na 
ocieplenie przegród budowlanych, wy-
konanie stolarki okiennej i drzwiowej.

•  Nie udziela się dofinansowania na 
przedsięwzięcia, dla których wnio-
skowana kwota dotacji jest niższa niż 
3 tysiące złotych. Warunek nie dotyczy 
przedsięwzięć, w zakresie których jest 
zakup i montaż źródła ciepła.

•  Jeśli w budynku mieszkalnym wydzie-
lono lokale mieszkalne, dotacja przy-
sługuje osobno na każdy lokal.

W punkcie konsultacyjnym w Urzędzie Gminy  
można otrzymać pomoc m.in. przy wypełnianiu  
wniosków
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WYSOKOść DOTACJI JAKą MOżNA OTRZYMAć W RAMACH PROGRAMU

1. DOKUMeNTACJA

Podstawowy poziom dofinansowania 
Część 1) programu

Podwyższony poziom dofinansowania
Część 2) programu

Lp. Nazwa kosztu Maksymalna intensywność 
dofinansowania (% faktycznie 

poniesionych kosztów)

Maksymalna 
kwota dotacji 

(zł)

Maksymalna intensywność 
dofinansowania (% faktycznie 

poniesionych kosztów)

Maksymalna 
kwota dotacji 

(zł)

1 Audyt energetyczny 100% 1 000 100% 1 000

2 Dokumentacja  
projektowa

30% 600 60% 1 200

3 Ekspertyzy 30% 150 60% 300

2. ŹRóDłA CIePłA, PRZyłąCZA, INSTALACJe, WeNTyLACJA

Podstawowy poziom dofinansowania 
Część 1) programu

Podwyższony poziom dofinansowania
Część 2) programu

Lp. Nazwa kosztu Maksymalna intensywność 
dofinansowania (% faktycznie 

poniesionych kosztów)

Maksymalna 
kwota dotacji 

(zł)

Maksymalna intensywność 
dofinansowania (% faktycznie 

poniesionych kosztów)

Maksymalna 
kwota dotacji 

(zł)

1 Podłączenie do sieci 
ciepłowniczej wraz 
z przyłączem

50% 10 000 75% 15 000

2 Pompa ciepła  
powietrze/woda

30% 9 000 60% 18 000

3 Pompa ciepła 
powietrze/woda 
o podwyższonej 
klasie efektywności 
energetycznej 

45% 13 500 60% 18 000

Pompa ciepła typu 
powietrze/powie-
trze

30% 3 000 60% 6 000

Gruntowa pompa 
ciepła o podwyższo-
nej klasie efektyw-
ności energetycznej

45% 20 250 60% 27 000

Kocioł gazowy  
kondensacyjny

30% 4 500 60% 9 000

Kotłownia gazowa 
(przyłącze gazowe 
i instalacja we-
wnętrzna, kocioł 
gazowy konden-
sacyjny, opłata 
przyłączeniowa, 
dokumentacja pro-
jektowa)
Dotyczy budyn-
ków, które nie są 
przyłączone do sieci 
dystrybucji gazu.

45% 6 750 75% 11 250
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Podstawowy poziom dofinansowania 
Część 1) programu

Podwyższony poziom dofinansowania
Część 2) programu

Lp. Nazwa kosztu Maksymalna intensywność 
dofinansowania (% faktycznie 

poniesionych kosztów)

Maksymalna 
kwota dotacji 

(zł)

Maksymalna intensywność 
dofinansowania (% faktycznie 

poniesionych kosztów)

Maksymalna 
kwota dotacji 

(zł)

3 Kocioł olejowy  
kondensacyjny

30% 4 500 60% 9 000

Kocioł na węgiel* 30% 3 000 60% 6 000

Kocioł zgazowujący 
drewno

30% 6 000 60% 12 000

Kocioł na pellet 
drzewy

30% 6 000 60% 12 000

Kocioł na pellet 
drzewny o podwyż-
szonym standardzie

45% 9 000 60% 12 000

Ogrzewanie  
elektryczne

30% 3 000 60% 6 000

Instalacja centralne-
go ogrzewania oraz 
instalacja ciepłej 
wody użytkowej

30% 4 500 60% 9 000

Wentylacja mecha-
niczna z odzyskiem 
ciepła

30% 5 000 60% 10 000

Mikroinstalacja 
fotowoltaiczna

50% 5 000 50% 5 000

*Koszt kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego ten koszt oraz zakupu (wystawienie faktury lub 
równoważnego dokumentu księgowego) i montażu kotła do 31 grudnia 2021 r.

3. OCIePLeNIe PRZeGRóD BUDOWLANyCh, STOLARKA OKIeNNA I DRZWIOWA

Podstawowy poziom dofinansowania 
Część 1) programu

Podwyższony poziom dofinansowania
Część 2) programu

Lp. Nazwa kosztu Maksymalna intensywność 
dofinansowania (% faktycznie 

poniesionych kosztów)

Maksymalna 
kwota dotacji 

(zł)

Maksymalna intensywność 
dofinansowania (% faktycznie 

poniesionych kosztów)

Maksymalna 
kwota dotacji 

(zł)

1 Ocieplenie przegród 
budowlanych

30% 45 zł za m2 60% 90 zł za m2

2 Stolarka okienna 30% 210 zł za m2 60% 420 zł za m2

3 Stolarka drzwiowa 30% 600 zł za m2 60% 1200 zł za m2

Źródło: WFOŚiGW w Rzeszowie

Biuro  programu Czyste Powietrze w Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym
(ul. Dukielska 14, pokój nr. 13) czynne jest w godzinach: 

•  poniedziałek   7:15 - 16:15
•  wtorek - czwartek   7:15 - 15:15      
•  piątek  7:15 - 14:15 

tel.: 13 43 530 12   lub  798 833 245
e-mail:  jsamolewska@miejscepiastowe.pl

9p i a s t u n  n r  4 / 9 7

T e m a T  n u m e r uu g  i n f o r m u j e



10 p i a s t u n  n r  4 / 9 7

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

Umowa na S19 od Iskrzyni  
do Miejsca Piastowego podpisana
W Targowiskach 13 września podpisano umowę na projekt i budowę drogi ekspresowej S19 
między Iskrzynią a Miejscem Piastowym. Kiedy możemy się spodziewać zakończenia prac na 
tym odcinku?

Podpisana umowa przewiduje opraco-
wanie projektu i budowę odcinka dro-
gi ekspresowej S19 o długości około 
10,3 km. Wykonawcą prac jest konsor-
cjum firm  Aldesa Construcciones Pol-
ska (lider) i Aldesa Construcciones 
(partner). Wartość umowy wynosi 
365 047 863,34 zł.

– Podpisana umowa jest już trzydzie-
stą ósmą w tym roku. Dzięki temu do fazy 
realizacji przeszło 38 zadań o łącznej dłu-
gości 478 km i wartości 14,6 mld złotych. 
Dla całej trasy Via Carpatia to siódma 
umowa na realizację. Łączna długość od-
cinków z tych umów to 90,4 km, a wartość 
to 2,75 mld zł – powiedział Tomasz Żu-
chowski, p.o. Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad.

Zakres prac
W ramach zadania wybudowany zo-
stanie nowy odcinek drogi ekspreso-
wej o przekroju dwujezdniowym, po 
dwa pasy ruchu w obu kierunkach, wraz 
z pasem awaryjnym. Powstaną dwa wę-
zły drogowe: Iskrzynia i Miejsce Pia-
stowe. Węzeł Iskrzynia połączy drogę 
ekspresową S19 z drogą krajową nr 19 
i drogą powiatową nr 1973R, natomiast 
węzeł Miejsce Piastowe stanowić będzie 
połączenie z drogą krajową nr 28.

Zakres prac obejmie także budowę 
obiektów inżynierskich, w tym dziewię-
ciu mostów, trzech wiaduktów w ciągu 
drogi ekspresowej, czterech wiaduktów 
nad drogą ekspresową, trzech przejść dla 
zwierząt oraz trzech przepustów pod tra-
są główną. W miejscowości Widacz dro-
ga ekspresowa poprowadzona zostanie 
wiaduktem nad linią kolejową nr 108 
relacji Stróże – Krościenko. Droga zosta-
nie wyposażona również w urządzenia 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz 
ochrony środowiska. Przebudowane lub 
rozbudowane zostaną kolidujące drogi 
poprzeczne, a także infrastruktura tech-

niczna oraz cieki wodne i urządzenia me-
lioracyjne. W celu realizacji zadań zwią-
zanych z bieżącym utrzymaniem drogi, 
wybudowany zostanie obwód drogowy 
zlokalizowany w Miejscu Piastowym.

Najważniejsze terminy
Wykonawca na projekt i roboty budow-
lane, wraz z uzyskaniem decyzji o po-
zwoleniu na użytkowanie, będzie miał 
36 miesięcy (do etapu realizacji robót 
nie wlicza się okresów zimowych). Wy-
mogiem GDDKiA jest złożenie wniosku 
o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej (ZRID) 
w terminie 10 miesięcy od podpisania 
umowy. Ponadto w terminie 23 mie-
sięcy wymagane jest wykonanie robót 
i materiałów o wartości nie mniejszej 
niż 15 proc. zaakceptowanej kwoty 
kontraktowej. Zakończenie inwestycji 
zaplanowano na połowę 2025 r.

Charakterystyka terenu
Odcinek drogi ekspresowej S19 Iskrzy-
nia – Miejsce Piastowe przebiega przez 

tereny płaskie, wykorzystywane w dużej 
mierze rolniczo. Na południowej części 
odcinka występują tereny bardziej zróż-
nicowane morfologicznie, gdzie trasa 
przecina liczne kotliny i doliny rzecz-
ne. Pod względem geologicznym obszar 
inwestycji charakteryzuje się skompli-
kowaną budową związaną z występo-
waniem utworów fliszu karpackiego 
(naprzemianlegle ułożone warstwy skał 
osadowych). W rejonie projektowanej 
inwestycji występuje teren predyspo-
nowany osuwiskowo, na którym może 
dochodzić do zjawisk i procesów geody-
namicznych. W związku z tym, na eta-
pie prac przygotowawczych, wykonano 
w szerokim zakresie rozpoznanie bu-
dowy geologicznej podłoża. W ramach 
tych prac wykonano 1 262 otwory ba-
dawcze o łącznym metrażu wierceń wy-
noszącym 9,5 km oraz 467 sondowań 
sprawdzających o łącznym metrażu 
wynoszącym 1,4 km.

terazKrosno.pl 

Wizualizacja drogi S19 Iskrzynia – Miejsce Piastowe
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Budowa piłkochwytu  
na boisku piłkarskim  
we Wrocance
Na boisku sportowym we 
Wrocance wybudowany zo-
stał piłkochwyt o długości 
30 m oraz wysokości 4 m. 
Całkowity koszt inwestycji 
wyniósł 9  302.42 zł. Wy-
konawcą była firma Sport

-Transfer Spółka z o.o. z sie-
dzibą w Jaworniku.

UG

Rozbudowa sieci 
wodociągowej  
w Targowiskach, 
łężanach i Rogach
12 sierpnia 2021 r. zostały podpisane umowy na 
rozbudowę sieci wodociągowej w Targowiskach, 
Łężanach i Rogach. 

W Targowiskach sieć wodo-
ciągowa o  długości 955 m 
zostanie wybudowana przy 
ul. Dębowej i  ul. Granicz-
nej, a w Łężanach, wodociąg 
o łącznej długości 422 m, po-
wstanie przy ul. Jana Pawła II. 

Prace budowlane prowa-
dzi Przedsiębiorstwo Robót 
Wodno-K anal izacy jnych 
Rokan Rość Dawid Spółka 
Jawna. Inwestycja ukończo-
na ma być  do  grudnia bie-
żącego roku. Łączna kwota 
przeznaczona na nią wynosi:  
264 424,17 zł. 

Z kolei w Rogach wodo-
ciąg o długości 5682,7 m po-
wstanie w obrębie ul. Długiej. 
Prace budowlane prowadzi 
Zakład Instalacyjno-Budow-
lany Edward Kwiek, a ukoń-
czone mają być do czerwca 
2022 roku. Inwestycja fi-
nansowana będzie częścio-
wo ze środków Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokal-

SOłeCTWO ZADANIe KWOTA 

Głowienka Uzupełnienie oświetlenia 
miejscowości 

46 680

Łężany Wykonanie oświetlenia 
ulicznego 

46 680

Miejsce  
Piastowe

Budowa oświetlenia na 
przebudowanych dro-
gach, tj. na ul. Dwor-

skiej i ul. Szkolnej oraz 
uzupełnienie oświetlenia 
na ul. Turków i Zarzecze

46 680

Niżna Łąka Wyposażenie kuchni 
w domu ludowym

23 620

Rogi Wykonanie oświetlenia 
ul. Długiej

46 680

Targowiska Budowa oświetlenia przy 
drogach gminnych w so-

łectwie 

46 680

Wrocanka Wykonanie oświetlenia 
ulicznego ul. Krośnień-

skiej 

30 000

Zakup wyposażenia  
budynku remizy OSP 

Wrocanka 

16 680

Widacz Rozbudowa oświetlenia 
ulicznego

19 772

Wykonanie monitoringu 
domu ludowego

7 000

Wykonanie piłkochwy-
tów na boisku sporto-

wym 

14 400

Zalesie Wykonanie oświetlenia 
ulicznego 

25 000

Zakup zmywarki prze-
mysłowej do naczyń 

dla kuchni przy domu 
ludowym 

9 030
nych. Łączna kwota prze-
znaczona na budowę tego 
odc ink a wodociąg u to  
1 147 516, 88 zł. 

 UG

Fundusze sołeckie
Na zebraniach sołeckich podjęto już uchwały, 
na co zostaną przeznaczone fundusze sołeckie 
w przyszłym roku w poszczególnych miejsco-
wościach. Wyjątek stanowiło sołectwo Miejsce 
Piastowe, gdzie ze względu na brak kworum 
decyzję o przeznaczeniu środków z funduszu 
sołeckiego podjęła rada sołecka.
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Prace Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Miejscu Piastowym
Działania Zakładu Gospodarki Komunalnej zmierzają nie tylko do utrzymania estetyki i czystości na 
terenie Gminy Miejsce Piastowe, ale mają też na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. 

W trosce o najmłodszych wykonali-
śmy ogrodzenie placu zabaw w Łę-
żanach. Pomoże to utrzymać teren 
placu w czystości oraz ułatwi pracę 
opiekunom. W ramach poprawy bez-
pieczeństwa zamontowane zostały 
barierki ochronne w Rogach na ulicy 
Kościelnej oraz  przerobione przejście 
dla pieszych na ulicy Szkolnej w Miej-
scu Piastowym. Wykonaliśmy także 
nowe schody wejściowe prowadzące na 

Malowanie Domu Ludowego 
w Widaczu

Ogrodzenie placu zabaw 
w Łężanach

Przejście na ul. Szkolnej 
w Miejscu Piastowym

Schody prowadzące na cmentarz w Miejscu 
Piastowym

teren cmentarza komunalnego w Miej-
scu Piastowym.

Korzystając z ciepła i słonecznej 
pogody, odnowiliśmy drewniane ław-
ki i altanę w Widaczu. We Wrocance 
na terenie rekreacyjnym „Senior-Wi-
gor” odmalowaliśmy pergole, a w Łę-
żanach wykonaliśmy wzmacniające 
podpórki pod ławki, wymieniliśmy 
w nich uszkodzone elementy i odma-
lowaliśmy je.

Nie brak też pracy naszym panom 
elektrykom, którzy  dbają o oświetle-
nie uliczne na drogach i w budynkach  
gminnych, dokonując niezbędnych na-
praw i konserwacji. W ostatnim okresie 
wykonali podświetlenie  pomnika przy 
Domu Ludowym w Widaczu. 

Okres letni obfitował w wiele imprez, 
byliśmy więc angażowani do pomocy 
przy ich przygotowaniu, obsłudze i pra-
cach porządkowych.

Monika Kaczmarczyk

Mural w remizie OSP w Rogach
W ostatnim czasie strażacy z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Rogach ciężko pracowali, 
by odświeżyć swoją remizę. Na ścianie klatki 
schodowej pojawił się piękny strażacki mural. 
Efekt końcowy zapiera dech w piersiach.

Klatka schodowa w OSP Rogi przeszła dużą metamor-
fozę, o czym poinformowali druhowie na swoim profilu 
na Facebooku.

– Musimy się czymś pochwalić! – informują na swoim 
profilu strażacy. – Klatka schodowa w naszej strażnicy 
została odświeżona, za co serdecznie dziękujemy druhom, 
którzy zarywali noce, aby osiągnąć założony efekt. Na ścia-
nach pojawiło się ARCYDZIEŁO, które zawsze było w na-
szych marzeniach. Artysta, który podjął się wyzwania, jest 
niezwykle utalentowany a zarazem skromny. Mateusz Wilk 
MattArt przelał swojego ducha twórczości na nasze ściany. 
Efekt oceńcie sami... Dziękujemy również pani sołtys Anecie 
Dobosz, która w większości pokryła koszty remontu – dodają 
strażacy.

Krosno112.pl 
Fot. OSP Rogi
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Pod skrzydłami św. Michała Archanioła  
w Miejscu Piastowym

e c h a  g m i n y

W Miejscu Piastowym powstało Centrum Pracy z Młodzieżą „Michael”. Uroczyste otwarcie nowocze-
snego obiektu odbyło się 13 września br.

Uroczystość rozpoczęła msza św. w Sank-
tuarium św. Michała Archanioła i bł. Bro-
nisława Markiewicza. Po symbolicznym 
przecięciu wstęgi oraz poświęceniu no-
wego obiektu w sali widowiskowej odbyła 
się konferencja podsumowująca projekt.

– Wspólnota państw europejskich zrze-
szona w Unii, oprócz realizacji zadań gospo-
darczych i ideowych, postawiła sobie zadanie, 
aby tak kształtować swoje relacje z sąsiada-
mi granicznymi Unii Europejskiej, by nigdy 
nie było motywu związanego z rywalizacją 
czy wojną. Chodzi natomiast o budowa-
nie relacji w duchu współpracy, ocieplania 
wzajemnych kontaktów. Projekty zakła-
dają przede wszystkim zbliżenie narodów 
po dwóch stronach granicy – powiedział 
ks. dr Leszek Przybylski, dyrektor Mi-
chalickiego Zespołu Szkół Ponadpodsta-
wowych w Miejscu Piastowym.

Stworzone w Miejscu Piastowym 
centrum ma służyć młodym ludziom, 
którzy chcą się rozwijać i integrować 
przez pracę i kulturę, oraz całej spo-
łeczności lokalnej. – Powierzchnia no-
wego budynku to ponad 2,2 tys. metrów 
kwadratowych. Obiekt dysponuje między 
innymi salą widowiskową – teatralną 
i kinową na 150 miejsc wraz z zapleczem, 
salą rekreacyjną, salami konferencyjnymi, 
a także 22-osobowymi pokojami gościnny-
mi. Wszystkie pomieszczenia są w pełni wy-
posażone – powiedział ks. Jerzy Sosiński, 
ekonom Zgromadzenia św. Michała Ar-
chanioła. Dodał też, że w ramach pro-
jektu zorganizowano warsztaty teatral-
ne, fotograficzne i ikonopisarskie dla 
młodzieży.
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Partnerem projektu po stronie ukra-
ińskiej jest Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi 
Panny w mieście Skole, która równole-
gle buduje, za sprawą projektu, Centrum 
Kultury i Historii. Ks. Mateusz Grochla, 
proboszcz parafii w Skolem, powiedział, 
że miasteczko położone jest w obwodzie 
lwowskim, nad rzeką Opór, u podnóża 
Karpat, liczy około 6 tys. mieszkańców, 
ale do parafii rzymskokatolickiej nale-
ży zaledwie około 30 osób. Pozostali 
mieszkańcy są wyznania grekokatolic-
kiego bądź prawosławnego.

– Choć to maleńka wspólnota, ale jest 
bardzo aktywna i myślę, że dlatego udało 
się wejść w realizację tego projektu. W na-
szej parafii od lat 90. ubiegłego stulecia 
funkcjonuje dom, do którego przyjeżdża 
młodzież na odpoczynek. Obecnie jest on 
w stanie przyjąć około 30 osób, choć potrze-
by są o wiele większe. Dzięki wspólnemu 
projektowi z Miejscem Piastowym powsta-
ną cztery dwupiętrowe budynki mieszkalne, 
które będą mogły pomieścić około 50 osób 
wraz z salą konferencyjną, kuchnią, jadal-
nią – powiedział ks. Mateusz Grochla.

Ks. Krzysztof Poświata, przełożony 
Domu Macierzystego św. Michała Ar-
chanioła w Miejscu Piastowym, pod-
czas konferencji mówił o dziedzictwie 
ks. Markiewicza w formacji młodzieży. 

– Ks. Bronisław Markiewicz całe swoje ser-
ce oddał dzieciom i młodzieży. Nigdy nie 
szukał taniego uznania, nie kupował mło-
dzieży drobną monetą, nie mamił łatwiz-
ną, bo serca nie da się wychować na skróty 
ani uformować w szklarni – podkreślał ks. 
Krzysztof Poświata.

Uczestnicy konferencji mogli też obej-
rzeć spektakl teatralny „Usłyszeć szept” 
związany z bł. Bronisławem Markiewi-
czem w wykonaniu uczestników warsz-

tatów teatralnych zorganizowanych 
w ramach projektu. Autorem scenariusza 
i reżyserem jest aktor Sebastian Skoczeń, 
absolwent szkoły w Miejscu Piastowym, 
oraz jego żona, śpiewaczka operowa 
Aleksandra Utracka-Skoczeń.

Na scenie zaprezentował się również 
zespół muzyczny Angel działający przy 
Michalickim Zespole Szkół Ponadpod-
stawowych w Miejscu Piastowym pod 
kierunkiem Pawła Gościńskiego.

Uczestnicząca w otwarciu Centrum 
Pracy z Młodzieżą wiceminister Fun-
duszy i Polityki Regionalnej Małgorza-
ta Jarosińska-Jedynak, zwracając się do 
młodzieży, zaapelowała, by nigdy nie szli 
na skróty. – Nie idźcie łatwą drogą, bo ona 
idzie gdzieś, gdzie niekoniecznie chcielibyśmy 
dojść. Czerpcie z tego miejsca jak najwięcej, 
bo to, czego się nauczymy, później procentuje 
i nas rozwija – stwierdziła.

Ks. Dariusz Wilk, przełożony general-
ny Zgromadzenia św. Michała Archanioła, 
stwierdził, że z marzeń opartych na Bogu 
i wierze powstało tak wspaniałe dzie-
ło. – Dzisiaj wybiegamy już myślą w dalszą 
przyszłość. Wierzymy, że w tym miejscu będą 
się działy niezwykłe rzeczy. W Sanktuarium 
św. Michała Archanioła ludzie będą odnajdy-
wali sens i wartość swojego życia, będą odkry-
wać to, do czego zostali przez Boga powołani. 
Tutaj będą prowadzone działania w postaci 
dobrego chrześcijańskiego wychowania, wy-
chowania patriotycznego, kształcenia dzieci 
i młodzieży. Temu też mają służyć kolejne 
obiekty, o których myślimy, jak choćby budo-
wa nowej hali sportowej – powiedział ks. ge-
nerał Dariusz Wilk.

W otwarciu Centrum Pracy z Mło-
dzieżą uczestniczyli też między inny-
mi metropolita lwowski ks. arcybiskup 
Mieczysław Mokrzycki, ks. biskup 
senior Bronisław Biernacki z Odessy, 

wicewojewoda podkarpacki Jolanta 
Sawicka, przewodniczący Sejmiku Wo-
jewództwa Podkarpackiego Jerzy Borcz, 
podkarpacki wicekurator oświaty Stani-
sław Fundakowski, dyrektor Centrum 
Projektów Europejskich Leszek Buller, 
wiceprezes Grupy Lotos S.A. Mirosław 
Wróbel, sędzia Trybunału Konstytucyj-
nego Stanisław Piotrowicz, wicestarosta 
krośnieński Andrzej Guzik, a także wójt 
gminy Miejsce Piastowe Dorota Chilik, 
która przekazała figurę anioła miejstec-
kiego z brązu rzeźbiącego dłutem.

Konferencji towarzyszyła wystawa 
ikon wykonanych przez uczestników 
warsztatów pisania ikon pn. „Ikona Ma-
ryjna w Karpatach” oraz wystawa foto-
grafii wykonanych przez uczestników 
warsztatów fotograficznych.

Koordynatorem projektu „Uru-
chomienie centrów pracy z młodzieżą 
w Miejscu Piastowym i Skole - dziedzic-
two kulturowe i historyczne regionu 
rzeszowskiego i lwowskiego jako pod-
stawa wartości edukacyjnych ojca Bro-
nisława Markiewicza” dofinansowane-
go ze środków UE w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej Polska 

– Białoruś – Ukraina 2014–2020 jest Pa-
weł Mentelski. Wartość projektu to oko-
ło 2,6 mln euro, z czego dofinansowanie 
unijne wynosi 2,3 mln euro. – Program 
współpracy transgranicznej koncentruje 
się wokół czterech obszarów tematycznych: 
dziedzictwo, dostępność, bezpieczeństwo 
oraz granice i wspiera przeszło 160 projek-
tów o wartości ponad 170 mln euro. Reali-
zowane są one przy zaangażowaniu ponad 
400 beneficjentów, zarówno instytucji, jak 
i organizacji po obu stronach granicy – po-
wiedziała Alicja Wosik-Majewska, dy-
rektor Regionalnego Centrum Projek-
tów Europejskich w Rzeszowie.

Andrzej Józefczyk/terazKrosno.pl 
Fot: Tomasz Jefimow/Krosno112.pl
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Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy  
dla strażaków z Rogów
Z fabryki Wawrzaszek ISS w Bielsku-Białej w piątkowy wieczór 1 października dotarł do strażaków 
OSP KSRG Rogi nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. To MAN TGM 13.290 4x4, który jest jedynym 
takim pojazdem na terenie województwa z tak ciekawą zabudową.

W piątkowy wieczór przy remizie OSP 
Rogi zebrali się mieszkańcy gminy, stra-
żacy z Rogów, zaprzyjaźnionych jedno-
stek oraz zaproszeni goście. Zgromadzi-
ło się około 200 osób. Ostatni raz tak 
ważne wydarzenie w życiu rogowskich 
strażaków było 11 lat temu.

– Po wielu staraniach udało się nam po-
zyskać nowy średni samochód ratowniczo-
gaśniczy – mówi dh Tobiasz Łacek, pre-
zes OSP Rogi. – Pojazd MAN 13.290 4x4 
zastąpi również MAN-a, który przekaza-
ny został jednostce OSP Głowienka. Taka 
chwila jak dzisiaj pozostaje na długo w nas, 
strażakach. Nowy samochód to radość dla 
wszystkich strażaków z Rogów i całej na-
szej gminy. Możemy bezpiecznie pojechać 
do akcji i bezpiecznie z niej wrócić. Auto 
jest spełnieniem marzeń strażaków i całej 
miejscowości. Dziękuję wszystkim, którzy 
przyczynili się do zorganizowania tak uro-
czystego powitania.

Pojazd wygląda trochę inaczej niż 
inne pojazdy tego typu, a to za sprawą 
oklejenia i oznakowania, które zaprojek-
towali sami strażacy z Rogów. Wóz stra-
żacki posiada kabinę 6-osobową wraz 
z regałem sprzętowym pomiędzy ratow-
nikami a przodem kabiny. Kolejną no-
winką jest oświetlenie pola pracy, które 
znajduje się nie tylko na zabudowie, ale 
też nad kabiną załogową, co powinno 
ułatwić strażakom pracę w nocy. Pojazd 
ma też bardzo nietypową sygnalizację 
dźwiękową. Zainstalowany został mo-
dulator Federal Signal PA300, głośniki 
2 x 100W, głośniki niskotonowe Whelen 
oraz sygnał pneumatyczny Grover 1510. 
Natomiast sygnalizacja świetlna w ca-
łości wykonana jest w technologii LED. 
Samochód robi wrażenie, ponieważ jest 
oświetlony kilkunastoma niebieskimi 
punktami świetlnymi. Na tyle pojazdu 
znajduje się również fala świetlna.

Strażacy z Rogów zaprojektowali 
ułożenie sprzętu tak, aby wykorzystać 
każde dostępne miejsce. Na zabudowie 
znajduje się standardowe wyposażenie 
strażackie: armatura gaśnicza (m.in. 
30-metrowy pakiet wężowy), sprzęt do 

ratownictwa technicznego marki Weber: 
nożyce, rozpierak ramionowy, wsporniki 
krzyżowe, wsporniki progowe, poduszki 
pneumatyczne itp. Zainstalowano kącik 
czystości. Pojazd posiada zbiornik na 
4 tys. litrów wody oraz drugi zbiornik na 
400 litrów środka pianotwórczego. Na 
dachu znajdują się dwie skrzynie sprzę-
towe, działko oraz drabina.

Koszt pojazdu to prawie 824 961 tys. 
złotych. Jego zakup został zrealizowany 
przy dofinansowaniu:

–  Komendy Głównej PSP w ramach 
Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego – 350 000 zł;

–  Gminy Miejsce Piastowe – 309 961 zł;
–  Narodowego i Wojewódzkiego Fun-

duszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej 154 500 zł;

–  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Rzeszowie 10 500 zł.

– Dziękuję za ogromną pomoc i okaza-
ne wsparcie pani poseł Annie Schmidt oraz 
panu posłowi Piotrowi Babinetzowi w po-
zyskaniu dofinansowania. Obecnie OSP 
Rogi to chyba najszczęśliwsza jednostka 
w Polsce – mówi Dorota Chilik, wójt 
Gminy Miejsce Piastowe.

Pojazd został wprowadzony do po-
działu bojowego jeszcze tego same-
go dnia, a do pierwszej akcji wyjechał 
w sobotę (2.10), przed godziną 13:00 
(drzewo niebezpiecznie się przechyliło 
na ul. Kościelnej).

Tekst i fot.  
Marcin Mikosz/Krosno112.pl



Akcje krwiodawstwa
19 września Klub Honoro-
wych Dawców Krwi przy 
OSP w Głowience zorgani-
zował akcję oddawania krwi. 
Tego dnia w krwiobusie, któ-
ry przyjechał do Głowienki 
z RCKiK w Rzeszowie, krew 

– 10.8 litra – oddały 24 osoby. 
Każdy z dawców otrzymał 
słodką paczuszkę z czekola-
dą i napojem, a dodatkowo 
mógł wylosować upomin-
ki, które przygotował Klub 
HDK w Głowience. Dzięku-
jemy honorowym dawcom 
za wsparcie akcji.

Organizatorzy dziękują 
wszystkim druhom poma-
gającym przy akcji, sponso-
rom za udzielenie wsparcia, 

a Gminie Miejsce Piastowe 
za podarowanie gadżetów

-upominków.
Z kolei 28 września 

w Łężanach odbyła się ak-
cja krwiodawstwa pod ha-
słem: „Krew największym 
darem – podziel się z po-
trzebującymi”. Akcja została 
zorganizowana przez Gminę 
Miejsce Piastowe wraz z fun-
dacją Orlen Oil w Jedliczu 
(wolontariat pracowniczy) 
i Gminnym Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej w Miejscu 
Piastowym. Łącznie pobrano 
5,85 litrów krwi. Krew odda-
ło 13 osób, za co bardzo ser-
decznie dziękujemy!

Red.

Wycieczki seniorów do Królewskiego Miasta  
i nad Solinę 
10 sierpnia 2021 r. członkowie klubów seniora z Głowienki, Rogów i Łężan udali się na wycieczkę kra-
joznawczą do Baranowa Sandomierskiego i Sandomierza, a członkowie klubu seniora „Uśmiechnij się” 
z Targowisk 6 października pojechali na wycieczkę w Bieszczady. 

W Baranowie Sandomier-
skim seniorzy zwiedzili pa-
łac oraz jego zielone ogrody, 
gdzie zobaczyli miłorząb ja-
poński, jedyne w swoim ro-
dzaju drzewo liściaste z ga-
tunków iglastych. 

Następnie wyruszyli do 
Sandomierza, miasta ma-
lowniczo ulokowanego na 
wzgórzach nad Wisłą. Nie-
wątpliwie wiele osób je zna 
dzięki serialowi TVP „Ojciec 
Mateusz”, który rozsławił 
miasto w całej Polsce i dziś 
niemal każdy chętnie je od-
wiedza, podążając ścieżkami 
głównego bohatera. 

W Sandomierzu seniorzy 
zobaczyli i zwiedzili piękny 
rynek z zabytkowymi ka-
mieniczkami i najbardziej 
charakterystyczną budowlą 

– ratuszem, a także gotycki 

zamek z XIV wieku. Weszli 
również do podziemi – piw-
nic mieszczan i składów ku-
pieckich z XV–XVII wieku. 
W zbrojowni seniorzy mieli 
możliwość nie tylko zobaczyć 
i posłuchać informacji o broni 
i dawnych tradycjach, ale i za-
łożyć zbroję rycerską, stosow-
ne nakrycie głowy czy suknię 
damy. Na zakończenie dnia 
udali się w rejs statkiem po 
Wiśle, skąd podziwiali pięk-
ne panoramy sandomierskie. 
Seniorzy świetnie się bawi-
li, dzielnie pokonywali trasę 
i w dobrych nastrojach wró-
cili do domów.

Z kolei 6 października 
członkowie Klubu Seniora 

„Uśmiechnij się” z Targowisk 
wybrali się na wycieczkę 
w Bieszczady. Wycieczka od-
była się z ramach otrzymanej 

dotacji na realizację zadań 
publicznych Gminy Miejsce 
Piastowe w 2021 roku. Se-
niorzy odwiedzili Myczkow-
ce, Solinę i Bolestraszyce. 
Uczestniczyli w rejsie stat-

kiem po Zalewie Solińskim 
i wspólnym ognisku. 

Red. (na podstawie facebo-
ok.com/senior.lezany)
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Jesienne warsztaty z centrum kultury 
„Jesienne warsztaty” to cykl spotkań artystyczno-edukacyjnych, zorganizowanych przez Gminne 
Centrum Kultury i Bibliotekę w Miejscu Piastowym. Rozpoczęły się w październiku i potrwają do 
końca bieżącego roku. W ofercie znajdują się warsztaty: pisania ikon, krywulki łemkowskiej i kuchni 
tradycyjnej. 

Warsztaty z pisania ikon, podobnie jak 
w roku poprzednim, prowadzi mistrz 
ikonopisarstwa – Robert Myszkal. Pełne 
skupienie, nastrojowa cisza i konkretna 
dawka teorii to istota spotkań z panem 
Robertem. Zajęcia skierowane są do 
grupy zaawansowanej i odbywają się 
w Domu Ludowym w Zalesiu. Zwieńcze-
niem 12 spotkań warsztatowych będzie 
wystawa ikon, która zostanie zorganizo-
wana w grudniu br.

W ramach warsztatów kuchni trady-
cyjnej, które odbywają się w Głowience, 
Targowiskach oraz Rogach, przewidzia-
ne są dwa spotkania. Na pierwszym 
spotkaniu Zbigniew Mazur z Serowarni 
Piastowskiej zdradził uczestnikom taj-
niki warzenia serów, przygotowując ser 
koryciński i ricottę. Ser koryciński, pro-
dukowany z niepasteryzowanego mleka 
krowiego, nazywany jest współcześnie 
swojskim. Oprócz tradycyjnej odmiany 
produkuje się go także z ziołami, przy-
prawami i innymi dodatkami. Miękki 
ser ricotta powstaje w wyniku długie-
go gotowania serwatki mleka krowiego, 
owczego lub koziego. Na warsztatach 
nie zabrakło wspólnego przyrządzania 
wyrobów i degustacji. Kolejne zajęcia 
w ramach kuchni tradycyjnej odbędą 
się w listopadzie i poświęcone będą za-
stosowaniu ziół w kuchni. Spotkanie po-
prowadzi Weneta Lidwin. 

Początkiem października, rów-
nolegle do kulinarnych, rozpoczęły 
się warsztaty krywulki łemkowskiej. 
Uczestnicy spotkań pod czujnym okiem 
Janiny Kasprzyk pracują nad jednym 
z najważniejszych elementów stroju 
łemkowskiego, czyli bogato zdobionym 
naszyjnikiem. Biżuterię tego typu wy-
konuje się przy użyciu małych, różno-
kolorowych, szklanych koralików (pa-
ciorków), które finalnie przypominają 
koronkę. Odbędzie się 6 spotkań w Łę-
żanach oraz Rogach.

Wszystkie warsztaty jesienne cieszą 
się dużym powodzeniem wśród miesz-
kańców gminy Miejsce Piastowe. Zajęcia 
organizowane przez GCKiB to świetna 

okazja do odkrycia nowych pasji i cie-
kawy sposób na wyrażenie siebie w róż-
nych formach artystycznych. 

Cykl warsztatów dofinansowany 
jest ze środków Ministerstwa Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ra-
mach projektu Kultura Ludowa i Trady-
cja 2021. 

Paulina Patlewicz 
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Plac sensoryczny we Wrocance już otwarty
Rozpoczęcie roku szkolnego we Wrocance połączone było z otwarciem tzw. ogrodu zmysłów, który 
powstał przy budynku szkoły podstawowej. Jest ścieżka z szyszkami, żołędziami, po której należy 
przejść bosą nogą i ścieżka zapachowa, gdzie można poczuć lawendę czy lilie.

Wstęgę przecięły: wójt Gminy Dorota 
Chilik, zastępca wójta Magdalena Hec
-Mrozek, dyrektor Szkoły Podstawowej 
we Wrocance Nina Hanus oraz uczenni-
ca klasy II Melania Stojak. Nowo otwarty 
plac sensoryczny poświęcił ks. proboszcz 
Jan Nigborowicz. Całość uroczystości 
dopełniły występy artystyczne uczniów 
Szkoły Podstawowej we Wrocance.

Sensoryczny plac zabaw jest jedy-
nym tego typu obiektem w gminie. Ta 
innowacyjna i bardzo rzadko występu-
jąca forma rekreacji, zabawy i nauki kie-
rowana jest do wszystkich mieszkańców 
gminy oraz gmin okolicznych. To tak 
zaprojektowana przestrzeń, że bodźce 
pozawzrokowe, tj. zmysł słuchu, węchu, 
dotyku, użyte są celowo w większym na-
tężeniu niż zwykle.

Na wyposażeniu parku znalazło się 
osiem urządzeń zabawowych: ekokuch-
nia – element służący do zabawy w przy-
gotowanie potraw z piasku mieszanego 
z wodą, panel muzyczny – tablica, na 
której zamontowane są różne elementy 
stalowe wydające dźwięki, głuchy tele-
fon – biegnąca pod ziemią rura stalowa, 
której końce wychodzą powyżej poziomu 
terenu. Jest także ekomemory – tablica 
z obrotowymi kostkami z obrazkami do 
zabawy pamięciowej, czy panel wzrokowy 

– tablica z oknami wypełnionymi szybami 
o różnych kolorach oraz film animowany 

– obrotowa tablica z zamontowanymi ob-
razkami imitującymi sekwencję ruchu.

Powstała również ścieżka sensorycz-
na – ścieżka (po której należy przejść bosą 
nogą) uformowana jest w formie pierście-
nia, z podziałem na 12 wydzielonych pól, 
które wypełnione są różnego rodzaju ma-
teriałami sypkimi, np. szyszkami, żołę-
dziami, korą, piaskiem czy żwirem. Z kolei 
na ścieżce zapachowej nasadzone zostały 
rośliny o intensywnych zapachach, np. la-
wenda, kocimiętka, lilie, róże.

Na terenie parku sensorycznego 
umieszczona została tablica opisująca 
historyczne informacje o św. Rozalii, 
patronce parku. Przed sensorycznym 
placem zabaw, od strony drogi powia-

towej Wrocanka – Bóbrka, wykonano 
utwardzenie z kostki brukowej – to plac 
manewrowy z siedmioma miejscami 
parkingowymi. Cały plac zajmuje po-
wierzchnię 385 m2, przed nim zlokali-
zowane są stanowiska postojowe, a za 
nim plac na uroczystości szkolne.

Inwestycja pt. „Mała architektura 
w miejscu publicznym – sensoryczny 

plac zabaw im. św. Rozalii we Wrocan-
ce”, kosztowała 317 409,10 zł. Budowa 
placu dofinansowana została (kwo-
tą 109 tys. zł) ze środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020. Prace wykonywała firma 
Baugart Sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie.

Karina Kordasiewicz
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Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  
w Głowience
1 września to nie tylko rozpoczęcie roku szkolnego, ale również rocznica wybuchu II wojny światowej. 
W patriotycznym duchu powitaliśmy więc nowy rok w Szkole Podstawowej im. Benedykta Wierdaka w Gło-
wience – w części artystycznej uczniowie oddali hołd walczącym oraz poległym w II wojnie światowej.

Po oficjalnym rozpoczęciu roku dele-
gacja składająca się z przedstawicieli 
Urzędu Gminy, szkoły i rodziców udała 
się do miejsc upamiętniających ofiary 
I i II wojny światowej. Przy pomnikach 
w Głowience złożono kwiaty i zapalono 
znicze. Mimo niesprzyjającej pogody 
zatrzymaliśmy się na chwilę, by oddać 
cześć tym, którzy 82 lata temu walczyli 
o naszą wolność.

Podczas uroczystego otwarcia roku 
szkolnego 2021/2022 wójt Dorota Chi-
lik podziękowała dyrektorowi Krzysz-
tofowi Romanowi za wiele lat owocnej 
pracy na rzecz szkoły, dzieci i młodzieży, 
a także Małgorzacie Walczyk – za peł-
nienie funkcji zastępcy dyrektora.

Na koniec uroczystości głos zabrał 
Krzysztof Roman, który przekazał no-
wej dyrektor szkoły, Iwonie Topolskiej, 
klucze do gabinetu dyrektora.

To był dzień pełen emocji i wzruszeń. 
Jesteśmy dumni, że w naszych szkołach 
pielęgnowane są wartości patriotyzmu, 

szacunku do historii i do siebie nawza-
jem oraz że w takim środowisku będą 
wychowywać się najmłodsi mieszkańcy 
naszej gminy.

Tekst i fot. Anna Borek

Kto czyta, żyje więcej niż jeden raz
29 września obchodziliśmy Ogólno-
polski Dzień Głośnego Czytania, świę-
to ustanowione w 2001 r. z inicjatywy 
Polskiej Izby Książki. W Szkole Podsta-
wowej im. św. Jana Kantego w Targo-
wiskach była to okazja, aby podkreślić 
ważną rolę czytania, a uczniów klas 
IV–VIII zachęcić do zapoznania się 
z lekturami szkolnymi, takimi jak Ma-
giczne drzewo. Czerwone krzesło, Chłopcy 
z Placu Broni, Felix, Net i Nika oraz Gang 
Niewidzialnych Ludzi czy Mały Książę. 
W klasach ósmych nie mogło zabrak-
nąć fragmentów Pana Tadeusza Adama 
Mickiewicza, dzieła ważnego dla każ-
dego Polaka.

Wiadomo, że czytanie stymuluje 
rozwój dzieci, wzbogaca słownictwo, 
poprawia koncentrację, redukuje stres 
oraz buduje poprawne relacje. Czytajmy 
więc, bo w czytaniu siła!

SP Targowiska 



Siódmoklasiści z Głowienki na „zielonej szkole” 
w Muszynie
W dniach od 6 do 10 września 2021 r. uczniowie klasy VIIa i VIIb Szkoły Podstawowej im. Benedykta 
Wierdaka w Głowience przebywali w Ośrodku Alpina Sport w Muszynie pod opieką wychowawców 
Agnieszki Turek, Marzeny Zajdel oraz pani Anety Gorczycy. 

Długo oczekiwany wyjazd odbył się w ra-
mach projektu „zielona szkoła” – cieka-
wej alternatywy na realizację tradycyjne-
go obowiązku szkolnego, stanowiącego 
okazję do poznania świata w natural-
nych warunkach, odkrywania nowych 
pasji i integracji zespołów klasowych.

Program wycieczki był niezwykle 
atrakcyjny i napięty. Już pierwszego 
dnia siódmoklasiści wzięli aktywny 
udział w zajęciach filmowych, foto-
geografii, grach integracyjnych, a wie-
czorem wyruszyli na spacer po okolicy. 

W kolejnych dniach atrakcji również 
nie brakowało. Uczniowie uczestniczyli 
w warsztatach kreatywnych, survivalu, 
podchodach, turnieju klas, zajęciach 
linowych i tanecznych. Ponadto zorga-
nizowano im walkę o flagę, nocną grę 
terenową, strzelectwo sportowe, ogni-
sko z pieczeniem kiełbasek i dyskotekę. 
Interesująca była też wycieczka do Kry-
nicy Zdroju, gdzie zwiedzili Muzeum 
Zabawek, przeszli przez deptak, skosz-
towali różnych wód mineralnych oraz 
pieszo udali się do Muszyny. Wędrowali 

przez piękne ogrody sensoryczne i po-
dziwiali urocze stadko alpak.

Pobyt w Muszynie był wspianiały 
i wesoły, dostarczył niezapomnianych 
wrażeń oraz pozwolił nawiązać głębsze 
przyjaźnie. Wszyscy świetnie się bawili, 
a nade wszystko zdobyli nowe wiadomo-
ści i umiejętności. Dzieci miło wspomi-
nają wspólnie spędzony czas i serdecznie 
zachęcają innych do takiego wyjazdu.

Marzena Zajdel i Agnieszka Turek

Narodowe Czytanie w szkole w łężanach
Trzeciego września, w piątek, Szkoła Podstawowa w Łężanach przyłączyła się do Narodowego Czytania 
2021 – akcji zainicjowanej przez parę prezydencką. Do udziału w wydarzeniu zaproszono przedstawi-
cieli Klubu Seniora w Łężanach. 

W tym roku w ramach Narodowego Czy-
tania spotykaliśmy się z Moralnością pani 
Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. To utwór, któ-
ry utrwalił w powszechnej świadomości 
społeczno-kulturalnej pojęcie „dulszczy-
zny”. Używamy tego słowa, gdy chcemy 
w sposób najbardziej lapidarny określić 
kołtunerię i obłudę moralno-obyczajową. 
Przekonanie, że brudy należy prać we wła-
snym domu, niestety, aktualne jest i dziś. 

Fragmenty komedii czytali przed-
stawiciele Klubu Senior Łężany, ucznio-
wie oraz nauczyciele. Liczymy na dalszą 
owocną współpracę Klubu ze szkołą.

Anna Perhon, Agnieszka Bednarz
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Pierwsze miejsce dla szkoły z Wrocanki
w IV edycji konkursu Drzewo Franciszka 2020–2021
Drzewo Franciszka to wielomodułowy 
program, którego inspiracją są idee za-
warte w encyklice Laudato si’. Obejmu-
je edukację ekologiczną, podnoszenie 
świadomości ekologicznej i kształto-
wanie wrażliwości dla życia na Ziemi. 
W poniedziałek, 4 października br., 
dobiegła końca niezwykła edycja tego 
konkursu . Niezwykła z kilku powo-
dów. Była to pierwsza ogólnopolska 
edycja i – z powodu pandemii – była 
realizowana przez dwa lata. Jesteśmy 
wdzięczni wszystkim uczniom i opie-
kunom, którzy mimo trudności podjęli 
się realizacji swoich szkolnych projek-
tów ochrony środowiska.

Do udziału w konkursie Drzewo 
Franciszka 2020–2021 zgłosiło się 
60 szkół z całej Polski, a ostatecznej 
ocenie podlegały 34 prace. Rywalizacja 
była niesłychanie wyrównana, tak moc-
no, że miejsce 3. i miejsce 2. zajęły po 

dwie drużyny ex aequo. Pierwsze miej-
sce zdobyli uczniowie klasy VII ze Szko-
ły Podstawowej im. Stanisławy Grelli we 
Wrocance, a nad całym projektem czu-
wała pani Małgorzata Baran. Projekt, 
który nosił nazwę „Ślady św. Francisz-

ka w dorzeczu Jasiołki”, został wybra-
ny jako najlepszy. Radość nas rozpiera, 
gdyż nagrodą główną jest wycieczka do 
Rzymu i Asyżu dla całej grupy. 

SP Wrocanka

W nagrodę na wycieczkę do Warszawy
9 września br. uczestnicy koła naukowego z klasy II Szkoły Podstawowej we Wrocance wyruszyli na 
długo oczekiwaną wycieczkę do stolicy Polski. Wyjazd był nagrodą za sukcesy uzyskane w ubiegłorocz-
nej edycji programu „Być jak Ignacy”, a został opłacony z niemałej wygranej pieniężnej. 

Pierwszego dnia mali naukowcy zwie-
dzali Stare Miasto. Zobaczyli Grób Nie-
znanego Żołnierza oraz zmianę warty, 
Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej, 
Zamek Królewski, Kolumnę Zygmunta, 
Pałac Prezydencki, Teatr Wielki Ope-
ry Narodowej. Zwiedzili też Bazylikę 
Archikatedralną św. Jana Chrzciciela, 
gdzie odbywały się śluby i koronacje 
władców Polski. Na rynku Starego Mia-
sta dzieci podziwiały ciekawą architek-
turę, pomnik Syreny, a także pomniki 
twórców narodowych. Spotkali też 
słynnego kataryniarza. Kolejną atrak-
cją tego dnia było zwiedzanie PGE Sta-
dionu Narodowego.

Drugiego dnia uczestnicy wycieczki 
podziwiali Łazienki Królewskie, piękne 
ogrody i zabytki przykuwały ich uwagę. 
Następnie udali się do Centrum Nauki 
Kopernik, by poszerzać wiedzę i rozwi-
jać zainteresowania nauką. To niezwy-

kłe miejsce zachwyciło drugoklasistów. 
Ostatnią atrakcją była podróż koleją 
podziemną – metrem.

Atrakcji było mnóstwo. Wycieczka 
pozostawiła uczniom bezcenne wspo-

mnienia i ogrom pozytywnych emocji 
i doświadczeń. 

ewelina Głód
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Wygrali 16 laptopów dla swojej szkoły 

W marcu, mimo obostrzeń związanych 
z pandemią, uczniowie Szkoły Podsta-
wowej im. Kazimierza Wielkiego w Ro-
gach wzięli udział w ogólnopolskim kon-
kursie plastyczno-cyfrowym „Fundusze 
Norweskie i EOG – o tym się wie!”. Dzię-
ki dopingowi pani dyrektor Edyty Dydo 
udało się zachęcić młodzież do aktyw-
nego udziału w konkursie. Dziewięciu 
uczniów z klasy VI (obecnie VII) – jako 
grupa The Chosen Ones – z wielkim za-
pałem zaangażowało się w wymyślanie 
pracy, którą mogliby stworzyć. Po burzy 
mózgów wybór padł na infografikę, czyli 
graficzną wizualizację informacji. Miało 
być czytelnie i kolorowo.

Projekt spodobał się kapitule kon-
kursu i pod koniec czerwca otrzymali-

śmy informację, że grupa The Chosen 
Ones znalazła się wśród zwycięskich 
drużyn i wygrała 16 laptopów oraz szafę 
do ich przechowywania i przenoszenia! 
Członkowie grupy oraz nauczyciel-koor-
dynator, Ewelina Nerć-Sporniak, otrzy-
mali również nagrody dodatkowe – pen-
drive’y, myszki i powerbanki. 

W składzie grupy zwycięzców zna-
leźli się: Szymon Kubusiak, Jan Opa-
liński, Maja Paszek, Filip Podlaszczak, 
Wiktoria Rolewicz, Maja Socha, Oliwia 
Uliasz, Martyna Wąs i Amelia Zielińska.

Mobilna pracownia komputerowa 
o wartości ponad 50 tys. zł składa się 
z 16 laptopów oraz szafy do ich łado-
wania, przechowywania i przenoszenia. 
Urządzenia pozwalają na organizowa-

nie w pełni skomputeryzowanych lekcji, 
działających na podstawie nowocze-
snego systemu zarządzania. Nauczyciel 
korzysta z głównego komputera, z któ-
rego ma pełen wgląd w pracę swoich 
podopiecznych. Może wydawać im po-
lecenia, przydzielać zadnia i sprawdzać 
postępy prac, a to wszystko prosto ze 
swojego ekranu. Całość działa jak jedna 
sieć, dzięki której można się bardzo ła-
two ze sobą łączyć i komunikować. Jak 
widać, pozyskiwanie środków zewnętrz-
nych jest szansą na rozwój szkoły. Dzię-
ki tej wspaniałej nagrodzie odbywają 
się niezwykle interesujące zajęcia, które 
zaskarbiły sobie przychylność zarówno 
uczniów, jak i nauczycieli.

ewelina Nerć-Sporniak 

Za nami już prawie dwa miesiące, które 
obfitowały w dużą ilość atrakcji, zajęć 
edukacyjnych, spotkań, niezapomnia-
nych chwil, zajęć na świeżym powietrzu. 
Najmłodsze przedszkolaki szybciut-
ko zaadaptowały się do nowej sytuacji, 
a najstarsze doskonale już wiedzą, że 
obok beztroskich zabaw sporo czasu 
zajmie im teraz przygotowanie do szko-
ły. Ale nie wyglądają na zmartwione. Po-
patrzcie sami.

Renata Dąbrowska

W przedszkolu w Miejscu Piastowym



„Zdrowo jem, zdrowo rosnę” – szkoła w Miejscu 
Piastowym promuje zdrowie
Co roku Szkoła Podstawowa w Miejscu 
Piastowym włącza się do ogólnopolskich 
akcji lub we własnym zakresie podejmu-
je działania mające na celu promowanie 
zdrowego stylu życia. Szczególnie ważne 
jest, żeby w okresie jesiennym zadbać 
o odporność i dostarczyć młodym orga-
nizmom niezbędnych witamin i mikro-
elementów. „Kampania zdrowego odży-
wiania” towarzyszyła nam we wrześniu 
i dzięki tej akcji w naszej szkole było 
smacznie, zdrowo i kolorowo. Ze zgroma-
dzonych owoców uczniowie klas ósmych 
przygotowali dla całej szkoły sałatkę. 
Okazało się, że w przydomowych sadach 
i ogródkach mamy wiele jesiennych skar-
bów. A jabłka, gruszki, śliwki, winogrona 
i maliny w połączeniu z odrobiną egzo-
tycznych bananów i pomarańczy dały 
przepyszną, kolorową kompozycję, któ-
ra została pochłonięta przez uczniów co 
do ostatniego kawałeczka.

Często nie doceniamy ogródkowej 
bomby witaminowej, a wszystkie owo-
ce, które znalazły się w naszej sałatce, 
są cennym źródłem różnych związków 

ważnych do prawidłowego funkcjonowa-
nia organizmu. Dlatego staramy się w na-
szej szkole zachęcać dzieci i młodzież do 
spożywania owoców i uświadamiać im, 
jak ważne jest zdrowe odżywianie już od 
najmłodszych lat. Cieszymy się, że coraz 
częściej w uczniowskich śniadaniówkach 
goszczą ćwiartki jabłek, gruszek i innych 

owoców, bo według raportów Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO) powinno się 
spożywać dziennie przynajmniej 5 porcji 
różnych owoców i warzyw.

Korzystajmy więc z darów natury, bo 
każdy z nas jest jej nieodłączną częścią.

SP w Miejscu Piastowym
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Dzień Piżamy – obudź w sobie anioła
Nie myślimy o zdrowiu, kiedy nic nam nie dolega. Jak cenne jest zdrowie, poznajemy dopiero w chorobie. 

28 września uczniowie Szkoły Podstawo-
wej im. Józefa Piłsudskiego w Zalesiu włą-
czyli się do ogólnopolskiego wydarzenia 
zorganizowanego przez  fundację "Gdy 
liczy się czas" pod nazwą „Dzień Piżamy”. 
Celem akcji było przede wszystkim zwró-
cenie uwagi na zdrowie oraz  na empatię. 

Piżama kojarzy nam się z odpoczyn-
kiem i spokojem, ale dla chorych dzieci 
to nieodłączna część ich codzienności. 
W szkole uczniowie i nauczyciele ubrani 
w kolorowe piżamy łączyli się z dziećmi 
przebywającymi na oddziałach onkolo-
gicznych. To był wyjątkowy dzień prze-
pełniony nie tylko świetną zabawą, ale 
przede wszystkim dobrymi uczynkami. 

Dzięki ofiarności całej szkolnej spo-
łeczności wolontariusze zebrali łącznie 
1353, 47 złotych. Pieniądze zostały prze-
kazane na konto fundacji. Kolejny raz 
społeczność naszej szkoły pokazała, że 
wiele dobrego można zdziałać wspólnie. 

SP Zalesie 
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Z pomocą czwartoklasistom
5 października w SP nr 8 w Krośnie od-
była się uroczystość wręczenia akredy-
tacji wstępnej do projektu Podkarpac-
kiego Kuratora Oświaty „SP! SERCE 
I POMOC”. Z terenu naszej gminy pięć 
szkół podstawowych przystąpiło do 
projektu: SP im. Tadeusza Kościuszki 
w Łężanach, SP im. Tytusa Trzecie-
skiego w Miejscu Piastowym, SP im. 
św. Jana Kantego w Targowiskach, SP 
im. Staniasławy Grelli we Wrocance 
i SP im. Józefa Piłsudskiego w Zalesiu. 
Podczas uroczystości był obecny wice-
kurator Stanisław Fundakowski, który 
wręczał akredytacje.

„SP! SERCE I POMOC” polega na 
realizacji programu adaptacyjnego dla 

uczniów klas czwartych. Przekroczenie 
„progu szkolnego”, jakim jest przejście 
z pierwszego do drugiego etapu eduka-
cyjnego (z klasy III do klasy IV), staje się 
dla dziecka przełomowym momentem 
w jego życiu szkolnym. Na ten okres 
przypada największa liczba szkolnych 
niepowodzeń. Młody człowiek, chcąc 
podołać nowym wyzwaniom, może 
przeżywać negatywne emocje, takie jak 
obawa, lęk, niepokój oraz napotykać na 
różne trudności.

Bardzo ważne w okresie zmiany 
etapów jest stworzenie przyjaznego 
klimatu w szkole, na który składają się 
relacje uczeń – nauczyciel, nauczyciel 

– uczeń. Nauczyciele powinni dążyć do 

tego, żeby stworzyć dzieciom jak naj-
lepsze warunki przystosowania się do 
zmienionej rzeczywistości. Uczniowie 
wymagają wtedy szczególnej opieki ze 
strony dorosłych, oczekują otwartej 
i opiekuńczej postawy pozwalającej bez 
zbytniego stresu i niepotrzebnych lę-
ków przekroczyć próg między edukacją 
wczesnoszkolną a klasą czwartą.

Red.

Przedszkolaki z Widacza powitały jesień

Mimo iż opadają liście i jest chłodno, je-
sienią wcale nie musi być nudno. Jesień 
mieni się kolorowymi barwami i jest do-
skonałą porą na wspólną zabawę. Wita-
jąc jesień dzieci z Klubu Przedszkolaka 
w Widaczu recytowały wiersze, śpie-

wały jesienne piosenki, rozwiązywały 
zagadki, a pląsom i zabawom nie było 
końca. Roześmiane miny przedszkola-
ków świadczą, że był to prawdziwy festi-
wal kolorów, radości i nauki połączonej 
z zabawą. Cieszymy się, że mogliśmy 

wspólnie przywitać jesień – jedną z naj-
piękniejszych pór roku, która przynosi 
nam swoje dary i ubiera świat pięknymi 
barwami.

Magdalena Wilusz



Pani Dulska w plenerze
W środę, 15 września 2021 r., w parku przy Dworze Trzecieskich w Miejscu Piastowym odbyło 
się wspólne czytanie lektury Moralność pani Dulskiej autorstwa Gabrieli Zapolskiej w ramach 
ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie 2021. Panie bibliotekarki z Gminnego Centrum Kul-
tury i Biblioteki w Miejscu Piastowym przygotowały specjalnie na tę okazję inscenizację oraz 
charakteryzacje, dzięki którym przenieśliśmy się w czasie do początku XX wieku.

W świat pani Dulskiej wprowadziła 
uczestników wydarzenia Izabela Dro-
bek, nadając spotkaniu niepowtarzalny 
klimat. Justyna Prajsnar, kierownik bi-
bliotek z Gminy Miejsce Piastowe, od-
czytała następnie list od prezydenta RP 
Andrzeja Dudy, po czym głos zabrała 
zastępca wójta Magdalena Hec-Mrozek. 
Kolejno Beata Iwanicka - opiekunka bi-
blioteki w Szkole Podstawowej w Miej-
scu Piastowym i jednocześnie nauczy-
cielka języka polskiego interesująco 
zaprezentowała biografię Gabrieli Za-
polskiej oraz genezę powstania utworu.

W rolę bohaterów lektury Moralność 
pani Dulskiej wcielili się uczniowie ze 
szkół podstawowych z gminy Miejsce 
Piastowe, a w roli narratora świetnie 
sprawdziła się wspomina już pani Beata. 
W spotkaniu wzięli udział także zapro-
szeni goście, dyrektorzy szkół z delega-
cjami uczniów oraz władze gminy.

Wydarzenie zorganizowali: Wójt 
Gminy Miejsce Piastowe, Gminne Cen-
trum Kultury i Biblioteka w Miejscu Pia-

stowym, Szkoła Podstawowa im. Tytusa 
Trzecieskiego w Miejscu Piastowym.

W dzień poprzedzający wspólne 
czytanie w parku, panie bibliotekarki 
wcieliły się w role bohaterów lektury 
i zaproszonych uczniów szkoły podsta-

wowej oraz przedszkolaków przeniosły 
w świat państwa Dulskich. Ku zaskocze-
niu organizatorów krótka inscenizacja 
spotkała się z wielkim aplauzem wśród 
młodej grupy widzów.

GCKiB  
Fot. Paulina Patlewicz
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Pamiętnik żołnierza  
Wielkiej Wojny
22 sierpnia w Zagrodzie Etnograficznej w Rogach odbyło się 
spotkanie z Jolantą Golonkiewicz-Rybską, autorką książki Jan 
Leń. Pamiętnik żołnierza Wielkiej Wojny. Rogowskie historie rodzin-
ne. Inicjatorka książki zainspirowana znalezionym w szafie 
pamiętnikiem swojego dziadka – Jana Lenia z Rogów, posta-
nowiła zebrać materiały i stworzyć dzieło upamiętniające jego 
historię i historię rodziny.

Pamiętnik żołnierza Wielkiej Wojny. Ro-
gowskie historie rodzinne to nowa książka 
na rynku pamiętników z okresu I wojny 
światowej, która pozwala z innej per-
spektywy spojrzeć na wojnę. – W na-
szym przypadku jest ona widziana oczyma 
młodego chłopaka z Rogów, podkarpackiej 
wsi. Wyruszył na nią jako rekrut armii au-
stro-węgierskiej. Tułając się po wojennych 
szlakach i walcząc, zapisuje swe przeżycia, 
dzieli się z nami refleksjami o miejscach, 
zdarzeniach i spotkanych ludziach – po-
wiedziała autorka książki Jolanta Go-
lonkiewicz-Rybska.

Jan Leń urodził się w rodzinie Zofii 
i Wojciecha Leniów 16 listopada 1897 r., 
zmarł 27 września 1978 r. Był żołnie-
rzem 45. Galicyjskiego Pułku Piecho-
ty armii austro-węgierskiej, „Błękitnej 
Armii” generała Hallera oraz Wojska 
Polskiego do roku 1921. Po wojennej 
tułacze powrócił do Rogów, gdzie pro-
wadził gospodarstwo rolne wraz z żoną 
Elżbietą Uliasz. Jego zapiski po wielu la-
tach od jego śmierci, znalezione w sza-
fie, okazały się inspiracją do wydania 
książki. Czas pokazał jednak, że histo-
rie rodzinne są na tyle ciekawe, że i to 
warto było opisać. Książka składa się 
bowiem z dwóch części. Pierwsza część 
to pamiętnik z I wojny światowej Jana 
Lenia, druga część przedstawia historię 
jego przodków i rodziny. Znajdziemy 
w niej wiele fotografii (150) z prywatne-
go archiwum, przemyślenia z pamięt-
nika oraz historie oparte na wywiadach 
i wspomnieniach osób trzecich. – Pa-
miętnik nie obejmuje całej wojny, być może 
ciągłe walki, przemarsze i zmęczenie nie 
pozwalały mu na kontynuację zapisków. 
W pamiętniku brakuje też notatek z pobytu 

w wojsku gen. Hallera oraz w odrodzonym 
Wojsku Polskim, którego szeregi opuścił 
w 1921 r. Po powrocie do domu czyni jesz-
cze przez krótki czas notatki związane z po-
szukiwaniem pracy, sprawami domowymi, 
swoimi refleksjami – zaznaczała Jolanta 
Golonkiewicz-Rybska.

Część druga książki przedstawia 
w zarysie podkarpacką wieś XIX i XX 
wieku i na tym tle losy przodków i ro-
dzeństwa autora pamiętnika w okre-
sie międzywojnia, II wojny światowej 
i w nowej rzeczywistości. Część ta napi-
sana jest na podstawie nielicznych do-
kumentów, rodzinnych i archiwalnych, 
opowieści i wspomnień.

O książce napisał prof. Tomasz Pu-
dłocki z UJ: Pochwalić należy (…) inicjaty-
wę wydania pamiętnika Jana Lenia, która 
stała się (…) pretekstem, aby ukazać losy 
nie tylko autora, ale i całej jego rodziny. Edy-
cja ta, to też możliwość przybliżenia wielu 

znakomitych źródeł, czego świetnym przy-
kładem są listy Józefa Lenia do brata, Jana. 
Takich „perełek” uważny czytelnik znajdzie 
w książce dużo więcej. Jestem przekonany 
zatem, że nie tylko najbliżsi – potomkowie 
Jana Lenia odkryją swoją historię na nowo, 
ale radość z lektury będą czerpać również 
i ci, którzy do tej pory niewiele mieli wspól-
nego w swoich dociekaniach ani z I wojną 
światową, ani z Rogami.

Podczas spotkania, w którym licznie 
uczestniczyli mieszkańcy Rogów, wójt Do-
rota Chilik wręczyła autorce książki kwia-
ty, a Michał Czerwonka zaprezentował 
mundur wojsk austriacko-węgierskich.

Wydanie książki zostało dofinan-
sowane przez Gminę Miejsce Piastowe. 
Publikację można nabyć w Zagrodzie Et-
nograficznej w Rogach oraz w rzeszow-
skiej księgarni Epoka. Dostępna jest 
także w bibliotece w Miejscu Piastowym.

GCKiB w Miejscu Piastowym

Jolanta Golonkiewicz-Rybska (pierwsza z prawej) podczas spotkania w Zagrodzie 
Etnograficznej w Rogach



Rozaliada 

W niedzielę, 12 września 2021 r., plac przy ko-
ściele parafialnym we Wrocance zamienił się 
w krainę bajek. Piknik rodzinny Rozaliada to 
wydarzenie, które na stałe zapisało się w ka-
lendarzu imprez naszej gminy.

Słoneczne niedzielne po-
południe z bajkami roz-
poczęło się od pokazu ry-
cersk iego.  Publ ic zność 
z zaciekawieniem słuchała 
opowieści o zwyczajach ry-
cerzy i poszczególnych ele-
mentach stroju rycerskiego. 
Bohaterowie pokazów sto-
czyli między sobą widowi-
skową walkę na miecze. Naj-
odważniejsi z uczestników 
Rozaliady mieli okazję wy-
zwać na pojedynek jednego 
z rycerzy. Po pokazie wojow-
nicy zaprosili zgromadzoną 
publiczność do swojej wio-
ski, w której czekał łucznik. 
Strzelania z łuku do tarczy 
mógł spróbować każdy, jed-
nak niewielu udało się trafić 
do celu. Pokaz sztuki cyr-
kowej Krzysztofa Kostery 
nie bez przyczyny odbył się 
pod nazwą ,,Niebezpieczne 
rzeczy”. Do elementów show 
należało rzucanie niebez-
piecznymi, ostrymi narzę-
dziami czy balansowanie na 
wysokiej drabinie. 

Animatorzy przygoto-
wali wiele gier i zabaw. Do 
dyspozycji maluchów były 
dmuchane zjeżdżalnie, kule 
wodne czy trampoliny. Na 
placu pojawiły się także sto-
iska z lokalnymi produkta-
mi, rękodziełem oraz książ-
kami i innymi atrakcjami 
dla starszych uczestników 
imprezy. Występujący na 
scenie zespół Gołdi Band 
ubarwił to niedzielne popo-
łudnie coverami  znanych 
piosenek. Kolejno, na scenie 
zabrzmiały piosenki z popu-

larnych bajek. Muzyczne wi-
dowisko bajkowe ,,Bajlandia” 
to show łączące muzykę, ta-
niec, śpiew i pokazy filmowe. 
Nie zabrakło także oryginal-
nych charakteryzacji nawią-
zujących do poszczególnych 
postaci bajkowych. 

Podczas imprezy odbyło 
się uroczyste rozstrzygnię-
cie konkursu fotograficzne-
go „Ścieżkami Wrocanki”. 
Nadesłane zdjęcia oceniało 
jury w składzie: Rafał Guż-
kowski, Ariusz Nawrocki 
i ks. Dariusz Wilk CSMA. 
Wyłonieni zwycięzcy w kate-
gorii dorośli to: Joanna Ku-
cia – I miejsce oraz Nagroda 
Publiczności, Michał Guzik 

– II miejsce, Jakub Niedzie-
la – III miejsce. Nagrodzeni 
w kategorii młodzież: Fi-
lip Jakubowicz – I miejsce, 
Mateusz Gleń – II miejsce. 
Miłosz Jakubowicz zajął 
I miejsce w kategorii dzieci. 
Nagrody ufundowało Stowa-
rzyszenie „Nasza Wrocanka” 
(organizator konkursu), fir-
ma Glass Studio Habrat oraz 
pracownia tortów artystycz-
nych i czekolady Atelier di 
Chocolate.

Organizatorami impre-
zy byli: Wójt Gminy Miejsce 
Piastowe, Gminne Centrum 
Kultury i Biblioteka w Miej-
scu Piastowym, Stowarzy-
szenie ,,Nasza Wrocanka”.

Tekst i fot.  
Paulina Patlewicz 

we Wrocance
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Dożynki gminne w łężanach
Msza święta w plenerze, święcenie tradycyjnych wieńców dożynkowych, przekazywanie chleba 
i dzielenie się nim oraz występy zespołów to najważniejsze części dożynek gminnych, które 
odbyły się w niedzielę (8 sierpnia) na stadionie przy ul. Nawsie w Łężanach.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą 
polową, której przewodniczył i homilię 
wygłosił ks. dr Stanisław Masłyk, rodo-
wity mieszkaniec Łężan. W koncelebrze 
udział także wzięli: ks. proboszcz Jerzy 
Urban i kleryk Łukasz Juszczyk.

Podczas nabożeństwa ks. proboszcz 
poświęcił wieńce dożynkowe, przygo-
towane przez koła gospodyń wiejskich, 
oraz chleby przekazane przez przedsta-
wicieli dziewięciu sołectw gminy Miej-
sce Piastowe.

W imieniu wszystkich rolników 
z gminy symbol święta plonów – bo-
chen chleba, starostowie dożynek Ewa 
Obel z Łężan i Artur Guzik z Głowienki 
przekazali wójt gminy Dorocie Chilik 
oraz przewodniczącemu Rady Gminy 
Wiesławowi Habratowi.

– Przepiękna polska tradycja nakazuje 
dzielić się chlebem. My też chcemy się po-
dzielić tym chlebem ze wszystkimi miesz-
kańcami naszej gminy i z przybyłymi do 
nas gośćmi. Niech dzielenie się chlebem 
będzie również wyrazem tego, że stanowi-
my wspólnotę. Niech nigdy nie zabraknie 
chleba nikomu w naszej gminie i w naszej 
umiłowanej Ojczyźnie – powiedziała 
wójt Dorota Chilik, która pokrojonym 
chlebem, wspólnie z przewodniczącym 
Wiesławem Habratem, wicestarostą 
krośnieńskim Andrzejem Guzikiem, 
zastępcą wójta Magdeleną Hec-Mrozek 
oraz radnymi, częstowała zgromadzo-
nych na placu mieszkańców.

W części artystycznej zaśpiewali so-
liści z Grupy Inspiracja i Mali Rogowi-
ce. Jak zawsze świetny koncert zagrała 
Orkiestra Dęta Gminy Miejsce Piasto-
we (publiczność nie pozwoliła muzy-
kom zejść ze sceny, zanim nie zagrali 
choć jednego utworu na bis). Przeboje 
muzyki rozrywkowej zaprezentował ze-
spół Okey, a gwiazda wieczoru Future 
Folk ze Stanisławem Karpielem-Bułecką 
zgromadziła pod sceną liczną publicz-
ność, której nawet deszcz nie przeszko-
dził w dobrej zabawie.

W ciągu dnia dzieci mogły skorzy-
stać z licznych atrakcji. Oblegane były 

dmuchane zjeżdżalnie i miejsca malo-
wania twarzy. Był także punkt, w któ-
rym można było się zaszczepić przeciw 
COVID-19 oraz stoisko, gdzie rachmi-
strzowie dokonywali spisu w ramach 
Narodowego Spisu Powszechnego Lud-
ności i Mieszkań.

Imprezę zakończyła zabawa taneczna, 
która trwała do późnych godzin wieczor-

nych. Dożynki zorganizowali: Gminne 
Centrum Kultury i Biblioteka w Miejscu 
Piastowym we współpracy z Gminą Miej-
sce Piastowe i sołectwem Łężany. Nieoce-
nioną pomoc przy organizacji tak dużej 
imprezy, jak zawsze, okazali strażacy 
OSP z Miejsca Piastowego i Łężan.

GCKiB 
Fot. Andrzej Józefczyk/terazKrosno.pl 

Izabela Półchłopek



29p i a s t u n  n r  4 / 9 7

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

KGW Głowienka

KGW Miejsce Piastowe KGW Niżna Łąka

KGW Rogi

KGW Targowiska KGW Wrocanka

KGW Zalesie

KGW Łężany KGW Nadzieja

KGW Widacz
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Tegoroczne Dni Głowienki, 
połączone z dożynkami wiej-
skimi, odbyły się w dniach 14 
i 15 sierpnia 2021 r. W nie-
dzielę uroczystości związane 
z obrzędem dożynkowym 
rozpoczęła msza św. w ko-
ściele pw. św. Maksymiliana 
Kolbego. Mszy przewodni-
czył ks. proboszcz Krzysz-
tof Kozioł, a w koncelebrze 
uczestniczyli o. Tadeusz 
Głusiec i o. Tarzycjusz Cwy-
kiel. Podczas nabożeństwa 
ksiądz proboszcz poświęcił 
wieniec dożynkowy wykona-
ny przez panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Głowience 
oraz chleb przekazany w da-
rach ołtarza przez starostów 
dożynek Barbarę i Sławomi-
ra Niepokojów oraz sołtysa 
Głowienki Teresę Sirko.

Po mszy, zgodnie z trady-
cją, panie z KGW częstowały 
uczestników dożynek upie-

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

W Targowiskach i Niżnej Łące

czonymi przez siebie koła-
czami, a następnie korowód 
prowadzony przez kapelę 
Pogórzanie, przy dźwiękach 
muzyki ludowej, udał się na 
plac przy domu ludowym. 
Tam wójt gminy Dorota Chi-
lik oficjalnie rozpoczęła do-
żynki wiejskie i przywitała 
wszystkich przybyłych gości.

Po części oficjalnej rozpo-
czął się program artystyczny, 
podczas którego na scenie wy-
stąpili: kapela Pogórzanie, ze-
spół Rogowice, soliści studia 
wokalnego Krzysztofa Zajdla 
oraz zespoły Dreams i Seta&-
Galareta. Nie zabrakło rów-
nież atrakcji dla najmłodszych. 
Na placu pojawił się minionek 

– bohater filmów familijnych, 
który skradł serca wszystkich 
obecnych dzieci.

W ciągu dnia, podczas 
imprezy, dostępnych było 
wiele dodatkowych atrak-

cji. Dzieci mogły skorzystać 
z dmuchanych zjeżdżalni, 
pomalować twarz czy zrobić 
sobie kolorowy tatuaż. Panie 
z bibliotek przygotowały sto-
isko z książkami, których te-
matyka związana była z wsią 
Głowienka. Nie zabrakło 
również kolorowanek, gier, 
plansz do zabawy.

Gwiazdą wieczoru tego-
rocznej imprezy był zespół 
Red Lips. Wokalistka Joanna 

Dożynki w gminie

Lazer swoją niebywałą ener-
gią i charyzmą sceniczną 
porwała publiczność, która 
bawiła się do późnych godzin 
wieczornych. Imprezę zakoń-
czyła zabawa taneczna z ze-
społem Lombardino.

Organizatorami impre-
zy byli: Wójt Gminy Miejsce 
Piastowe, Sołtys wsi Gło-
wienka, Gminne Centrum 
Kultury i Biblioteka w Miej-
scu Piastowym.

upamiętniającej marszałka 
Józefa Piłsudskiego.

Podczas dożynek dla 
dzieci przygotowane były 
gry i zabawy, Klub Seniora 

„Uśmiechnij się” wszystkim 
chętnym rozdawał gofry, 
a Rada Sołecka i KGW z Tar-
gowisk częstowały ciastami. 
Impreza cieszyła się dużym 
zainteresowaniem miesz-
kańców (nie tylko z Targo-
wisk) spragnionych zabawy 
po rocznym covidowym loc-
kdownie. Zabawa taneczna 
trwała do późnych godzin 
wieczornych. 

Uroczysta msza dożyn-
kowa odbyła się także w ko-
ściele w Niżnej Łące, podczas 
której ks. Stanisław Babiarz 
poświęcił wieniec dożynko-
wy i chleb z tegorocznych 
zbiorów.

GCKiB

Tradycyjnie już, w święto 
Matki Boskiej Zielnej, 15 
sierpnia br. w Targowi-
skach odbyły się dożynki 
wiejskie sołectw Targowisk 
i Widacza. Rozpoczęły się 
mszą św. w kościele pw. św. 
Małgorzaty, w czasie której 
ks. Łukasz Wilk poświęcił 
chleby i wieńce wykonane 
przez trzy delegacje: KGW 
Targowiska, KGW Widacz 
i KGW „Nadzieja”. Dalsza 
część uroczystości odby-
ła się na placu przy Domu 
Ludowym w Targowiskach, 
gdzie z okazji przypadają-
cej tego dnia rocznicy Bitwy 
Warszawskiej, zwanej Cu-
dem nad Wisłą, radni Wiktor 
Skwara, Małgorzata Skwara 
i Radosław Sidor wraz z soł-
tysami Aleksandrem Merci-
kiem i Mariuszem Krupskim 
zapalili znicze przy tablicy 

W Głowience



Festiwal 
folklorystyczny
W niedzielę, 29 sierpnia 2021 r., na scenie 
Domu Ludowego w Rogach spotkali się ar-
tyści, twórcy ludowi, muzycy, którzy tworzą 
kulturę regionalną i kultywują tradycje prze-
kazywane z pokolenia na pokolenie.

Tego dnia szczególnie wzru-
szające były występy naj-
młodszych uczestników fe-
stiwalu, którzy kontynuują 
drogę artystyczną wskazaną 
przez rodziców, dziadków, 
nauczycieli i z dumą repre-
zentują kulturę ludową kulty-
wowaną przez mieszkańców 
gminy Miejsce Piastowe.

Początkowo planowano, 
że festiwal odbędzie się przy 
Zagrodzie Etnograficznej, 
ale ze względu na warunki 
pogodowe został przeniesio-
ny do domu ludowego.

Rozpoczynając spotka-
nie, wójt gminy Dorota Chi-
lik oraz dyrektor GCKiB 
w Miejscu Piastowym Joan-
na Ziemiańska-Kielar ser-
decznie przywitały uczest-
ników festiwalu. Kolejno 
na scenie wystąpiły zespoły 
z gminy: zespół dziecięcy 
Mali Rogowice, kapele ludo-
we Piasty i Pogórzanie, ze-
społy śpiewacze Rogowice 
i Zalaski oraz Kapela 50+. 
Gościnnie w festiwalu wziął 
udział zespół bojkowski Na 
Drabini, który przyjechał 
z Ukrainy.

Pa n ie z  kó ł  gospo -
dyń wiejskich częstowały 
uczestników przygotowa-
nymi przez siebie tradycyj-
nymi potrawami, wśród któ-
rych nie zabrakło pierogów, 
proziaków, pasztetów, chle-
ba ze smalcem z ogórkami 

kiszonymi i domowych wy-
pieków. W przygotowanie 
folklorystycznej imprezy 
zaangażowane były: KGW 
Głowienka, KGW Targowi-
ska, KGW ,,Nadzieja”, KGW 
Niżna Łąka oraz KGW Rogi.

Podczas spotkania odbył 
się także kiermasz rękodzie-
ła artystycznego, a dodat-
kowym punktem festiwalu 
było zwiedzanie Zagrody 
Etnograficznej.

Folk Festival przeszedł 
już do historii, ale mamy na-
dzieję, że podobne wydarze-
nia przyczyniają się do tego, 
że nasza regionalna obycza-
jowość i twórczość ludowa 
nigdy nie pójdą w zapomnie-
nie.

Festiwal zorganizowali 
Wójt Gminy Miejsce Piasto-
we oraz Gminne Centrum 
Kultury i Biblioteka w Miej-
scu Piastowym ze środków 
Narodowego Centrum Kul-
tury w ramach projektu 

„Gmina Miejsce Piastowe 
– odkrywamy”. W ramach 
tego projektu powstał także 
album fotograficzny i film 
promocyjny (zrealizowany 
przez Agnieszkę Bekalar-
czyk), który można zoba-
czyć na stronie internetowej 
www.gminnecentrum.pl. 

Tekst i fot.  
Paulina Patlewicz
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Słowacja i Rogi na trasie Via Carpatii

,,Wiele kultur – jedno miejsce. Od Kłajpedy po Saloniki” to hasło przewodnie wydarzenia, które 
odbyło się 5 września 2021 r. Tematem przewodnim tegorocznej międzynarodowej imprezy 
była Słowacja. Wydarzenie podzielone było na dwie części: przedpołudniowy panel dyskusyjny 
w Łężanach i imprezę plenerową na stadionie w Rogach, zakończoną występem Cleo.

Przed południem w Domu Ludowym 
w Łężanach odbył się międzynarodo-
wy panel dyskusyjny, związany z budo-
wą międzynarodowej trasy Via Carpa-
tia, która w przyszłości przebiegać ma 
z Salonik w Grecji do Kłapedy na Litwie. 
Wkrótce odcinek tej drogi, jako droga 
ekspresowa S19, przebiegał będzie przez 
gminę Miejsce Piastowe.

Po przywitaniu przybyłych gości 
kierownik Referatu Rozwoju Gminy 
Magdalena Frydrych oddała głos mar-
szałkowi województwa podkarpackie-
go Władysławowi Ortylowi, który pod-
kreślał, jak wiele pożytku przyniesie 
budowa drogi i jak korzystnie wpłynie, 
między innymi, na rozwój turystyki 
w naszym regionie.

Panel dyskusyjny podzielony był na 
dwie części. W pierwszej części rozma-
wiano na temat aktualnego stanu roz-
woju trasy Via Carpatia.

Polski odcinek Via Carpatia wyno-
si 715 km, a wraz z odgałęzieniami – 
1600 km. Budowa kolejnych odcinków 
jest realizowana bardzo dynamicznie, 
w 2021 będą oddane odcinki między 
Rzeszowem a Lublinem, a w kolejnych 

latach odcinki między Rzeszowem, 
granicą Słowacji i Lublinem, a także 
Białymstokiem i granicą z Białorusią. 
Obecnie oddano łącznie 95 km dróg 
głównego ciągu na terenie Polski. Prace 
przebiegają planowo, a całość polskiego 
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odcinka trasy Via Carpatia ma być odda-
na do użytku do 2026 r. Podczas panelu 
dyskusyjnego prezentowany był dotych-
czasowy stan prac poszczególnych od-
cinków trasy Via Carpatia oraz przebieg 
tych odcinków, które jeszcze są na eta-
pie przygotowania lub zostały ogłoszo-
ne przetargi na ich realizację.

Prof. Gregorios Zarotiadis z Uniwersy-
tetu Arystotelesa w Salonikach przedsta-
wił wpływ Via Carpatii na procesy rozwo-
ju. Do głównych korzyści zaliczył łatwość 
podróżowania i zaznaczył, że projekt bu-
dowy Via Carpatia to otwarcie nowych ob-
szarów, w których środowiska akademic-
kie mogą ze sobą pracować, to integracja 
kulturowa i społeczna oraz połączenie 
obszarów południowych z północnymi.

Zaproszeni goście ze Słowacji przed-
stawiali swoje punkty widzenia, w tym 
problemy, z jakimi spotykają się podczas 
budowy drogi.

Druga część panelu dyskusyjnego 
poświęcona została rozwojowi polityki 
prorodzinnej oraz poprawy jakości życia 
w związku z budową trasy Via Carpatia 
i jej korzystnego wpływu na obszar eko-
nomiczny, kulturalny i turystyczny.

Panel zakończono uroczystym pod-
pisaniem memorandum, w którym wy-
rażono oficjalne poparcie budowy szla-
ku Via Carpatia jako drogi, dzięki której 
zwiększy się atrakcyjność Europy środ-
kowo-wschodniej jako miejsca do loko-
wania inwestycji. Memorandum podpi-
sali przedstawiciele Polski oraz goście ze 
Słowacji.

Głównymi uczestnikami panelu 
dyskusyjnego byli: naczelnik Wydziału 
Monitorowania w rzeszowskim oddzia-
le GDDKiA Dariusz Kobosz (przedstawi-
ciel Wiesława Sowy, zastępcy dyrektora 
ds. inwestytcji rzeszowskiego oddzia-
łu GDDKiA), prof. Gregorios Zarotia-
dis – prezes Południowego i Europej-
skiego Uniwersytetu Ekonomicznego 
oraz Stowarzyszenia Regionu Morza 
Czarnego, dziekan Uniwersytetu Ary-
stotelesa w Salonikach, Athanasios Di-
mitriou – specjalista ds. turystyki w re-
gionie Europy południowo-wschodniej, 
wiceprezydent Preszowskiego Regionu 
Samorządnego – Peter Bizovský, poseł 
do Parlamentu Europejskiego Bogdan 
Rzońca, Piotr Babinetz – poseł na Sejm 
RP, starosta miejscowości Osikov Ing. 
Jozef Kvokačka oraz wójt Gminy Miej-
sce Piastowe – Dorota Chilik.
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Impreza plenerowa w Rogach rozpoczę-
ła się korowodem, prowadzonym przez 
kapelę Piasty. Delegacje z Grecji, Sło-
wacji i Polski z placu przed kościołem 
w Rogach przemaszerowały na płytę 
stadionu. Tam wójt gminy Dorota Chilik 
oficjalnie rozpoczęła imprezę Via Carpa-
tia i symbolicznie przekazała klucz do 
bram gminy Miejsce Piastowe włoda-
rzom słowackim.

Bogaty program artystyczny rozpo-
częli Mali Rogowice. Na scenie zapre-
zentowali się także: zespół Osikovianie 
(Słowacja), zespół Krebane z Brusów 
(woj. kujawsko-pomorskie), Orkiestra 
Dęta Gminy Miejsce Piastowe, zespół 
folkowy KLM ( Słowacja).

Jednym z punktów programu był 
konkurs na najlepszą potrawę słowac-
ką, w którym udział wzięły koła gospo-
dyń wiejskich z naszej gminy. Jury, po 
skosztowaniu wszystkich dań, pierwsze 
miejsce przyznało KGW Głowienka, za 
pomidory nadziewane bryndzą i piero-
gi z bryndzą. Drugie miejsce otrzymało 
KGW Niżna Łąka, które przygotowało 
gulasz z knedlikiem, a trzecie – KGW 
Targowiska, które ugotowało udka ka-
cze w sosie cynamonowym i lokosze. 

Wśród innych potraw konkursowych 
znalazły się: zupa czosnkowa i fasolowa, 
i tradycyjne haluszki. Przepisy na potra-
wy słowackie gospodynie pozyskiwały 
z różnych źródeł – od zaprzyjaźnionych 
Słowaków czy modyfikując przepisy wy-
szukane z Internetu, dodając do słowac-
kich dań produkty charakterystyczne 
dla kuchni polskiej. Panie z KGW, poza 
potrawami konkursowymi, przygoto-
wały także regionalne dania, którymi 
częstowały uczestników imprezy. Na 
stole pojawiły się pierogi, proziaki ze 
smalcem, domowe pieczywo i przetwory, 
nalewki, a także tradycyjne ciasta. Tra-
dycyjną potrawę słowacką – kwaśnicę, 
jedzoną najczęściej w soboty, przywieź-
li ze sobą goście ze Słowacji i częstowali 
nią uczestników imprezy. 

Wydarzeniu towarzyszyły pokazy 
sprzętu wojskowego 3. Podkarpackiej 
Brygady Obrony Terytorialnej oraz sa-
mochodów zabytkowych i sportowych 
zaprezentowanych przez LO-STARK 

– Stację Demontażu Pojazdów. Uczest-
nicy imprezy mogli czynnie wziąć udział 
w pokazach – odważni mieli okazję po-
strzelać z broni pod nadzorem żołnierzy 

k u l t u r a  i  i m p r e z y
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oraz wypróbować sprzęt, który brygada 
używa na co dzień podczas ćwiczeń woj-
skowych. Panie bibliotekarki, oprócz 
kiermaszu, na którym można było ku-
pić książkę za symboliczną złotówkę, 
zapewniły także rozrywkę dzieciom – 
przygotowały kolorowanki, gry eduka-
cyjne i zabawy ruchowe. Na stoiskach 
wystawców biorących udział w kierma-
szu rękodzieła nie zabrakło lokalnych 
przetworów i wypieków, kosmetyków 
naturalnych czy oryginalnych akceso-
riów do wnętrz. Wszystkie stanowiska 
cieszyły się dużym zainteresowaniem. 

Przez cały dzień na terenie impre-
zy dostępny był także punkt spisowy, 
w którym panie z  Urzędu Statystycz-
nego udzielały wszystkich niezbędnych 
informacji na temat Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań 
2021. Osoby, które jeszcze nie wypeł-
niły obywatelskiego obowiązku, mogły 
spisać się na miejscu. 

Ukoronowaniem wieczoru był wy-
stęp Cleo. Na scenie rozbrzmiewały 
radiowe hity ostatnich lat – „Za kro-
kiem krok”, „My, Słowianie” czy „Łowcy 
gwiazd”. Razem z Cleo wystąpiły także 
profesjonalne tancerki. Podczas jednej 
z piosenek zgasły światła, a licznie zgro-
madzona publiczność została poproszo-
na o włączenie latarek w telefonach, co 
stworzyło magiczny klimat i iluzję wielu 
świecących się w oddali gwiazd.  

Po koncercie rozpoczęła się zaba-
wa taneczna z zespołem muzycznym 
DECK. Impreza trwała do późnych go-
dzin wieczornych.

Organizatorami imprezy byli: Gmi-
na Miejsce Piastowe oraz Gminne Cen-
trum Kultury i Biblioteka w Miejscu 
Piastowym, przy wsparciu: Głównego 
Urzędu Statystycznego, LO-STARK-u, 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnic-
twa – Oddział Terenowy w Rzeszowie, 
Banku Gospodarstwa Krajowego i Za-
kładu Gospodarki Komunalnej w Miej-
scu Piastowym.

Patroni medialni: Krosno112.pl, te-
razKrosno.pl, TVP3 Rzeszów, Trendy 
Radio, dwumiesięcznik „Piastun”.

Tekst: Anna Borek i Paulina Patlewicz  
Fot. Damian Frydrych/terazKrosno.pl 

Paulina Patlewicz

k u l t u r a  i  i m p r e z y
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Tort z ziemniaków  
z polewą czekoladową  
i popcornem 

Składniki: 
350 g ugotowanych ziemniaków 
1½ szklanki mąki pszennej 
1 łyżeczka proszku do pieczenia 
1 łyżeczka sody oczyszczonej 
¾ szklanki wody 
3 łyżki oleju 
1 łyżka ekstraktu waniliowego  
lub cukier waniliowy 
200 g daktyli 
3 łyżki kakao 
szczypta soli 
sok z połowy cytryny 
100 g cukru pudru

Masa: 
1 puszka mleczka kokosowego (przecho-
wywać wcześniej w lodówce) 
3 łyżki masła orzechowego lub 3 chałwy 
utrzeć z 100 g masła
3 łyżki syropu klonowego 

Wykończenie: 
popcorn 
syrop klonowy

Sposób wykonania: 
Ziemniaki gotujemy do miękkości, wkła-
damy do malaksera. Dodajemy daktyle, 
sok z cytryny, wodę i olej. Wszystko 
miksujemy. Powstałą masę dodajemy 
do suchych składników i wszystko mie-
szamy. Ciasto przelewamy do formy 
(średnica 20 cm) wyłożonej papierem 
do pieczenia. Pieczemy przez 30 minut 
w temp. 180º. Po upieczeniu odstawia-
my do całkowitego wystygnięcia.

Mleczko kokosowe przekładamy do 
miski i mieszamy wraz z masłem orzecho-
wym i syropem. Odstawiamy do lodówki. 
Po schłodzeniu, na zimne ciasto nakłada-
my masę orzechową lub chałwową. 

Posypujemy popcornem i oblewamy 
syropem.

Miejstecka biblioteka 

Spotkało nas ogromne wyróżnienie – II zaszczytne miejsce dla 
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Miejscu Piastowym.

Decyzją Zarządu Okręgu Stowarzysze-
nia Bibliotekarzy Polskich w Rzeszowie 
GCKiB w Miejscu Piastowym znalazło 
się w pierwszej trójce podkarpackich 
bibliotek między dużymi, miejskimi 
bibliotekami. Konkurs na najciekawsze 
wydarzenie organizowane w ramach 
Tygodnia Bibliotek 2021 odbył się pod 
hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece”.

Questy, gry terenowe czy Bibliotecz-
ny escape room – przedsmak modnych 
w ostatnich latach pokoi zagadek – już 
od dawna rozbudzały emocje wśród mło-
dych użytkowników naszych bibliotek. 
Co prawda, nie było u nas zamkniętych 
pokoi, ale zawsze trzeba było wykazać 
się wiedzą i kreatywnością, aby odna-
leźć klucz do zwycięskiego zakończenia 
rywalizacji. Podążanie tropem bohate-
rów lektur lub znanych postaci, poszuki-
wanie skarbów, łamigłówki – w ostatnich 
latach wzbogacone tabletami i pomocni-
kami w postaci robotów Photon – zawsze 
pośrednio miało na celu promocję czy-
telnictwa i rozbudzenie zainteresowania 
literaturą. Czytanie rozwija, pobudza 
wyobraźnię, a czytanie połączone z roz-
wiązywaniem zagadek jest świetną roz-
rywką dostarczającą wielu wrażeń.

W ubiegłym roku, ze względu na pan-
demię, znaczna część naszych działań 
promujących literaturę przeniosła się 
do sieci. Korzystając z aplikacji Genial.ly, 
przygotowaliśmy kilka quizów na różne 

tematy (m.in. Ks. Markiewicz – Patron 
Gminy; Miejsce Piastowe w bibliotekach 
cyfrowych; grzybobranie – przygoto-
wane przez panią Annę – miłośnicz-
kę mykologii), wzbogacając je licznymi 
odsyłaczami do stron internetowych 
związanych z daną dziedziną. Wówczas 
zrodził się też pomysł, aby stworzyć ty-
powo literacki escape room dla dorosłych. 
Poczekaliśmy jednak z jego realizacją do 
tegorocznego Tygodnia Bibliotek, który 
przebiegał pod hasłem „Znajdziesz mnie 
w bibliotece”. Relację z działań podjętych 
podczas tej akcji przesłaliśmy na konkurs 
ogłoszony przez Stowarzyszenie Biblio-
tekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Rze-
szowie – Konkurs na najciekawsze wyda-
rzenie organizowane w ramach Tygodnia 
Bibliotek 2021. Jako najciekawsze nasze 
wydarzenie wybraliśmy to, zrealizowa-
ne przez panią Magdalenę: Biblioteczny 
escape room – „Quiz – Bestsellery litera-
tury. Znajdziesz mnie w bibliotece.”

A jakie literackie bestsellery ukryli-
śmy w tym zwycięskim projekcie, moż-
na sprawdzić na stronie www.gminne-
centrum.pl.

Każdy może zabawić się w odkryw-
cę i dotrzeć do rozwiązania tego i innych 
wykonanych przez nas quizów. Wystarczy 
wpisać w wyszukiwarce by bibliotekamp ge-
nially lub odszukać linki na facebookowym 
profilu biblioteki w Miejscu Piastowym.

Maria Winnicka

na podium
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Ziemniak królem kuchni – to hasło konkursu kulinarnego, który odbył się 22 sierpnia, podczas 
tegorocznego Kartofliska w Widaczu.

Do konkursu, który jest głównym punk-
tem Święta Pieczonego Ziemniaka, 
przystąpiło 8 kół gospodyń wiejskich: 
KGW Łężany, KGW Miejsce Piastowe, 
KGW Niżna Łąka, KGW Rogi, KGW 
Targowiska, KGW ,,Nadzieja”, KGW Wi-
dacz, KGW Zalesie. Dodatkowo gościn-
nie udział wzięło KGW Kościelisko, któ-
re przygotowało także pokaz kulinarny. 
Potrawy oceniali: wójt gminy Dorota 
Chilik, dyrektor GCKiB w Miejscu Pia-
stowym Joanna Ziemiańska-Kielar oraz 
przewodniczący Rady Gminy Miejsce 
Piastowe Wiesław Habrat. Jury ocenia-
jące potrawy miało niełatwe zadanie. 
Każde z kół wykazało się pomysłowo-
ścią i fantazją kulinarną.

Najbardziej innowacyjny okazał się 
przepis na tort ziemniaczany z pole-
wą czekoladową oraz popcornem. Tort 
przygotowany przez KWG z Niżnej Łąki 
stał się przepustką do zwycięstwa. KGW 
z Rogów zajęło drugie miejsce, przygoto-
wując placki ziemniaczane nadziewane 
mięsem wieprzowym. KGW z Widacza 
przygotowało lemiesze, dzięki którym 
znalazło się na trzecim miejscu.

Panie z kół, poza potrawami kon-
kursowymi, przygotowały suto zasta-
wione stoły. Każdy uczestnik Kartofli-
ska – nawet ten najbardziej wybredny 

– mógł skosztować regionalnych potraw, 
a wśród nich znalazły się m.in.: naleśni-
ki na słono i słodko, zapiekanka ziem-
niaczana z kaszą, suflet ziemniaczany 
z kremem waniliowym, krokiety ziem-
niaczane.

KGW Kościelisko podczas pokazu 
kulinarnego zdradziło tajniki przygo-
towania moskoli – placków pieczonych 
na blasze, które są potrawą regionalnej 
kuchni podhalańskiej. Strażacy z OSP 
Widacz tradycyjnie zadbali o to, aby 
uczestnicy Kartofliska mogli usiąść 
wspólnie przy ognisku i upiec ziemniaki.

Kartoflisko to jednak nie tylko świę-
to dobrego jedzenia. Program artystycz-
ny i dobra zabawa to równie ważne ele-
menty imprezy. W tym roku na scenie 

wystąpili: kapela ludowa Chorkowianie, 
zespół Eter, Dominika Kobiałka – fina-
listka The Voice of Poland. Święto Pie-
czonego Ziemniaka zakończyło się fes-
tynem z zespołem Weekendowcy. 

konkursu kulinarnego w Widaczu

Organizatorzy wydarzenia to: Wójt 
Gminy Miejsce Piastowe, Gminne Cen-
trum Kultury i Biblioteka w Miejscu Pia-
stowym, Sołtys Widacza wraz z Radą 
Sołecką. 

Tekst i fot. Paulina Patlewicz 
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historia jednego zdjęcia  

Poszukując informacji na temat przod-
ków prababki ze strony mojej matki – 
Zofii z rodu Dziadeckich, odnalazłem 
w internecie fantastyczne pismo wy-
dawane przez gminę Miejsce Piastowe, 
zatytułowane „Piastun”. Szczególnie za-
ciekawił mnie dział historyczno-wspo-
minkowy, w którym pojawiały się licz-
ne wzmianki o interesujących mnie 
Łężanach i Targowiskach. W numerze 
8/2014 natrafiłem na wyjątkową fo-
tografię włóczęgi z Łężan, wykonaną 
w czasach II wojny światowej, 18 marca 
1941 roku, ręką niemieckiego żołnierza
-fotografa. Okazało się, że osobę ze zdję-
cia, dzięki dochodzeniu miejscowego 
sołtysa Zbigniewa Robótki [sołtys Łę-
żan od 2003 do 2015 – przyp. red.], roz-
poznały najstarsze osoby we wsi: Janina 
Bieleń i Edward Cisowski. Nieznanym 
włóczęgą okazał się Tomasz Dziadecki, 
brat mojego prapradziadka – Ignacego 
Dziadeckiego.

Według relacji matki pana Robótki, 
opublikowanej w „Piastunie”, „w latach 
wojny chodził po wsi niewidomy czło-
wiek, z Dziadeckich, który z mocy pra-
wa gromady był na utrzymaniu miesz-
kańców: z wiktem i noclegiem, przez 
dobę u każdego”. W niektórych domach 
w Łężanach i Widaczu o Dziadeckim, 
który to, co dostał do jedzenia, wkładał 
do swojej miski, pamięta się w formie 
powiedzenia. Jeszcze dzisiaj przy stole, 
kiedy ktoś je różne potrawy niezbyt do 
siebie pasujące, może usłyszeć: – Namie-
szałeś jak Dziadecki.

Po odnalezieniu artykułu nawiąza-
łem kontakt z wydawcą, opisując od-
krycie. Otrzymałem nawet egzemplarz 

„Pierwszej Kroniki Łężańskiej”. Moi Dzia-
deccy są w niej parokrotnie wzmianko-
wani, a ponieważ zajmuję się genealogią 
i historią rodziny, postanowiłem stwo-
rzyć krótką monografię Tomasza Dzia-
deckiego, który okazał się osobą mocno 
nietuzinkową. To niewiarygodny para-
doks i zbieg okoliczności, że jako jedyny 
z tej linii rodzinnej, wiodąc akurat taki 
tryb życia, został uwieczniony i dziś 
znamy jego wizerunek, podczas gdy wi-
zerunki jego rodzeństwa przepadły w ot-
chłani zapomnienia.

Urodził się i zmarł w Łężanach
Tomasz urodził się w rodzinie Dziadec-
kich, w owym czasie licznie zamieszku-
jących Łężany, a potem ich potomkowie 
również Targowiska i Miejsce Piastowe. 
Był synem Antoniego Dziadeckiego 
oraz Zofii z domu Lewickiej. Urodził 
się 11 stycznia 1870 roku w Łężanach, 
jako najmłodszy z siedmiorga rodzeń-
stwa. Ochrzczony został 12 stycznia 
1870 roku w rzymsko-katolickiej parafii 
w Targowiskach, a chrzestnymi jego byli 
Józef Bayger i Agnieszka Rygiel – wdowa 
po Ignacym. Mieszkiwali w Łężanach 
w domu o numerze 56.

Tomasz Dziadecki zmarł 13 listopa-
da 1941 roku w Łężanach w wieku 71 lat, 
czyli około pół roku po wykonaniu od-
nalezionego zdjęcia. Dopiero 20 lutego 
1942 roku na wniosek Sądu Grodzkiego 
w Krośnie spisano jego akt zejścia, z któ-
rego wiemy, że był stanu wolnego, zmarł 
bezpotomnie i nie pozostawił żadnego 
majątku, co poza notariuszem skwitował 
swym podpisem Józef Rygiel. To tyle ty-
tułem informacji metrykalnych. Poniżej 
przedstawiam rodziców i braci Tomasza.

Rodzina
Ojciec: Antoni Dziadecki, urodził się 
około 1816 r. w Łężanach lub na Żmudzi 
litewskiej (wciąż ustalam), syn Tomasza 
Dziadeckiego i Tekli Hajduk.

Matka: Zofia Dziadecka z domu Le-
wicka (córka Jana Lewickiego i Salomei 
Frydrych), urodziła się 27.03.1827 r. 
w Łężanach, zmarła 17.04.1893 r. w Łę-
żanach. Poślubiła Antoniego, wdowca 
po Zofii Biel, 12.06.1848 r.

Bracia:
–  Jakub Dziadecki (ur. 9.07.1849 r. w Łę-

żanach; zm. 5.08.1917 r. w Łężanach), 
żona Marianna Rygiel i Klara Lorenc,

–  Ignacy Dziadecki (ur. ok. 1851 r. w Łę-
żanach; zm. brak danych) – mój prapra-
dziadek, żona Agnieszka Sidor,

–  Józef Dziadecki (ur. 19.02.1854 r. 
w Łężanach; zm. brak danych),

–  Jan Dziadecki (ur. 27.12.1862 r. w Łęża-
nach; zm. brak danych), żona nieznana,

–  Paweł Dziadecki (ur. ok. 1863 r. w Łę-
żanach; zm. 5.08.1934), żona Eleono-
ra(?) Krukiewicz,

–  Wojciech Dziadecki (brak danych – cią-
gle ustalam),

–  Tomasz Dziadecki (ur. 11.01.1870 r. 
w Łężanach; zm. 13.11.1941 r. w Łę-
żanach), opisywany człowiek ze zdję-
cia, domniemana żona i dziecko – brak 
danych.

Wielokrotnie więziony
Najciekawszych wiadomości o życiu 
Tomasza dostarczają akta rozprawy 
sądowej – „Tomasz Dziadecki z Łężan 
o obrazę religii” (sygn. 29/462/0/2/242 

– Archiwum Państwowe Kraków). To-
masz odsiadywał w jasielskim C.K. wię-
zieniu półroczny wyrok za obrazę religii 
i najwyraźniej bardzo ta kara mu do-
skwierała. Już wtedy był prawdziwym 
wagabundą i wielokrotnie był karany za 
włóczęgostwo i żebractwo, odsiadując 
pomniejsze kary w więzieniach (kolej-
ność wg karty karnej z datami wyroku):

–  Eberswald (20.02.1901) – około 50 km 
na północny wschód od Berlina,

–  Charlottenburg (18.04.1901) – dziś 
dzielnica Berlina,

– Mościska (17.11.1903),
– Jarosław (16.03.1904),
– Przemyśl (14.06.1904),

Tomasz Dziadecki – włóczęga z wyboru

Tomasz Dziadecki w Łężanach, przy 
dzisiejszej drodze krajowej nr 9. 1941 rok, 
fot. arch. wyd. Ruthenus

Poznajmy bohatera fotografii wykonanej przez niemieckiego żołnierza w 1941 roku w Łężanach 
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– Lutowiska (07.07.1904),
–  Bóbrka (05.10.1904) – dawne woj. 

lwowskie, dziś Ukraina,
– Frysztak (20.12.1904),
– Kraków (03.02.1905),
–  Rohatyn (23.01.1906) – dawne woj. 

stanisławowskie, dziś Ukraina,
–  Trembowla (02.05.1906) – dawne woj. 

tarnopolskie, dziś Ukraina,
– Rymanów (03.06.1906),
– Chrzanów (28.02.1907),
– Wojnicz (04.04.1907),
–  Podhajce (03.10.1907) – dawne woj. 

tarnopolskie, dziś Ukraina,
– Bircza (31.12.1907),
– Przemyśl (28.01.1908,
–  Landsberg (22.04.1908) – dawna na-

zwa Gorzowa Wielkopolskiego.

życiorys w raporcie sądowym
Zaiste prawdziwym był podróżnikiem, 
bieda-pielgrzymem i zdaje się, że język 
miał niewyparzony, choć poza słow-
nymi obrazami nikomu nigdy więcej 
nie zaszkodził. Unikalnych rewelacji 
o Tomaszu przynosi raport z przepro-
wadzenia zasądzonego 18 maja 1909 
roku w Jaśle badania stanu umysłowego 
więźnia (stanu poczytalności) przez wy-
znaczonych biegłych lekarzy sądowych. 
To właśnie w nich znajduje się obszerny 
życiorys 38-letniego Tomasza, spisany 
podczas miesięcznej obserwacji osadzo-
nego i studiowania jego akt. Z raportu 
sygnowanego przez dr. Józefa Kady-
ja i dr. Włodzimierza Szczepańskiego 
uzyskałem bezcenne informacje, któ-
rych nie da się wyczytać w metrykach 
czy w urzędowych dokumentach.

Rodzice Tomasza Dziadeckiego mie-
li siedmiu synów i wszyscy dotąd żyli 
w zdrowiu. Jego rodzice dożyli sędziwe-
go wieku. Ojciec Tadeusza, Ignacy, zmarł 
mając 78 lat, a matka, Zofia, 70. Tomasz 
nie chodził do szkoły, a jednak umiał 
czytać, pisać i rachować, czego nauczyli 
go starsi bracia. Jako chłopczyk wstą-
pił do służby w dobrach hr. Potockiego 
i tam wyuczył się zawodu ogrodnika. Już 
wtedy znany był z tego, że nigdzie długo 
nie zabawił. Jako młodzieniec zatrudnił 

się przy budowie kolejowej trasy Lwów – 
Sambor. Poznał w tym czasie młodą słu-
żącą, z którą ożenił się i miał synka. Gdy 
malec miał półtora roku, żona opuściła 
Tomasza i wyjechała do Ameryki, argu-
mentując, że życie z nim nie było ani do-
statnie, ani wesołe, a ona lubiła dobrze 
zjeść, ubrać się i zabawiać. To zdarzenie 
najprawdopodobniej zaważyło na całej 
reszcie życia naszego bohatera. Po wy-
jeździe żony nie chciało mu się pracować 
i choć szukał zajęcia, to bezskutecznie. 
Zaczął się włóczyć z miejsca na miejsce 
i wielokrotnie za to go zamykano.

Czytał filozofów
Tomasz wiele czytał, a szczególnie upodo-
bał sobie dzieła filozoficzne. Według bie-
głych ta właśnie lektura w połączeniu 
z tułackim trybem życia i traumatycz-
nym zdarzeniem życiowym wpłynęły na 
jego specyficzne poglądy, w szczególności 
na temat religii. Tomasz mianowicie nie 
uznawał Boga ani żadnej religii. Za swoją 
wiarę uznawał to, co go otaczało. Modlił 
się sam do tego, co działa na jego zmysły, 
co mu się podoba, czego pożąda. Spowia-
dał się sam przed sobą z tego, co zdziałał. 
Często głośno myślał, co wyglądało jak-
by mówił sam do siebie. Tomasz podawał, 
że żyje i chce żyć w zgodzie z naturą, ale 
w tym życiu jest ograniczany poprzez 

„ustawy”. W przeciwnym razie brałby to, 
czego mu akurat potrzeba, ale i usuwał 
tych, którzy mu w życiu zawadzają. We-
dług wywiadu nigdy ciężej nie chorował, 
nie nadużywał alkoholu i trochę palił. Je-
dynie w dzieciństwie, mając kilkanaście 
lat, spadł z drążka podczas gimnastyki, 
przez co zemdlał i kilka dni chorował.

Orzeczenie biegłych sądowych wska-
zało, że urodził się z rodziców w pode-
szłym wieku, co odbiło się na jakości 
jego wychowania.

(…) szczególnie nie wpojono w niego 
zasad wiary i religii, a dalszy sposób życia 
mógł tylko jak najgorzej wpłynąć na jego 
pojęcia o religii, toteż dzisiaj mamy do czy-
nienia z człowiekiem bez zasad, bez pojęć 
etycznych, z życiem wykolejonem, zrażo-
nego do świata, ale poza tem umysłowo 

zdrowym, który mimo tego wszystkiego nie 
popełnił dotąd żadnej zbrodni, chociaż nie-
raz mógł, miał do tego sposobność, a do tego 
że przecież potrafi on dokładnie odróżnić co 
wolno czynić, a czego nie wolno. Jest on za-
tem odpowiedzialny za swoje czyny (zacho-
wano oryginalną pisownię).

Sumując przedstawione fakty, nie-
zwykle barwna, choć kontrowersyjna 
postać Tomasza Dziadeckiego, nie tylko 
wzbogaciła wiedzę o przodkach, nie tyl-
ko przybliżyła nam choć część realiów 
ówczesnego życia, ale i niezwykle zacie-
kawiła całą moją rodzinę. Dziś pozostaje 
nam zbierać takie niteczki wspomnień 
i starać się tkać tę makatkę pamięci. 
Mam nadzieję, że dla Państwa, dzisiej-
szych mieszkańców Łężan i Targowisk, 
ten krótki biogram stanie się dopełnie-
niem dziejów Waszych miejscowości 
i barwną plamką, w czasem zbyt szarej 
codzienności.

Jeśli ktokolwiek z Państwa miałby 
jakieś informacje uzupełniające moją 
wiedzę na temat Tomasza i rodu Dzia-
deckich – pamiątki, fotografie – proszę 
o kontakt z redakcją. Mnie pozostaje na-
dzieja, że wkrótce będzie mi dane odwie-
dzić i poznać Waszą gościnną okolicę.

Tomasz Fojgt, praprawnuk Ignacego 
Dziadeckiego – brata Tomasza

Śródtytuły pochodzą od Redakcji

Wpis z „Księgi ochrzczonych” Łężany – 1870 rok. Tomasz Dziadecki urodzony 11 stycznia, 
ochrzczony 12 stycznia, Łężany, dom nr 56. Ojciec: Antoni Dziadecki syn Tomasza i Tekli 
Hajduk. Matka: Zofia Lewicka, córka Jana i Salomei, córki Pawła Frydrycha. Chrzesni: Józef 
Bayger – zagrodnik i Agnieszka, wdowa po Ignacym Rygiel Akt zgonu



SPG ZOZ w Miejscu Piastowym 
z Certyfikatem „Wysoka Jakość 

Jest nam niezwykle miło poinformować, 
że jury Ogólnopolskiego Konkursu i Pro-
gramu Certyfikacji Podmiotów Branży 
Medycznej, którego organizatorem jest 
Quality Institute z siedzibą w Katowi-
cach, zdecydowało o przyznaniu Samo-
dzielnemu Publicznemu Gminnemu Za-
kładowi Opieki Zdrowotnej w Miejscu 
Piastowym Certyfikatu i Tytułu Laureata 
Wyróżnienia „Wysoka Jakość w Ochro-
nie Zdrowia” w VII edycji Konkursu.

Kapituła Konkursu, nagradzając SPG 
ZOZ w Miejscu Piastowym, podkreśliła 
wyróżniającą wysoką jakość i efektywność 
świadczeń, nowoczesny model zarządza-
nia oraz troskę o budowanie jak najlepszej 
relacji z pacjentami. Określiła też nasz SPG 
ZOZ jako jednostkę kierującą się w swojej 
działalności zasadami zarządzania przez 
jakość, regułami etyki, profesjonalizmu, 
uczciwości, rzetelności i służby publicznej.

Dodatkowo SPG ZOZ w Miejscu Pia-
stowym uzyskał wyróżnienie nadzwy-
czajne „Grand Quality”. Został doceniony 
jako podmiot w branży medycznej, który 
uzyskał najwyższą liczbę punktów ran-
kingowych wśród wszystkich podmiotów 
certyfikowanych w VII edycji Konkursu.

w Ochronie Zdrowia”

Ogłoszenie laureatów Konkursu 
odbyło się podczas koncertu w dniu 
17 września 2021 roku o godz. 17.00 
w sali koncertowej Dworku Gościnnego 
w Szczawnicy.

Certyfikaty oraz statuetkę Grand 
Quality „Wysoka Jakość w Ochronie 
Zdrowia” odebrali przedstawiciele SPG 
ZOZ w Miejscu Piastowym z panią dy-
rektor Małgorzatą Szeligą.

Tytuł laureata będzie mobilizo-
wał dyrekcję i pracowników SPG ZOZ 
w Miejscu Piastowym do jeszcze bar-
dziej efektywnych i skutecznych dzia-
łań, mających na celu rozwój nowocze-
snej ochrony zdrowia i troskę o prawa 
pacjenta. 

SPG ZOZ  
w Miejscu Piastowym 
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Informujemy, że w poradni neurologicznej przyjmują lekarze specjaliści neurologii: dr n. med. Artur 
Rydzyk oraz lek. Piotr Jakubowicz. Z kolei w ośrodku zdrowia w Miejscu Piastowym ponownie przyj-
muje lek. Andrzej Jurczak, a w ośrodku zdrowia w Głowience – lek. Marta Wilk. W celu umówienia 
wizyty prosimy o kontakt z rejestracją pod nr tel. 459 595 207. 

Harmonogram pracy lekarzy:

Poradnia Neurologiczna  
w Miejscu Piastowym Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek lub Sobota

Dr n. med. Artur Rydzyk – – – – 8:00 – 13:00

Lek. Piotr Jakubowicz – 16:00 – 19:00 – – –

OŚRODeK ZDROWIA – Miejsce Piastowe

Lekarz POZ Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Lek. Andrzej Jurczak – 10:25 – 18:00 – – 7:30-15:00

OŚRODeK ZDROWIA – Rogi

Lekarz POZ Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Lek. Andrzej Jurczak 7:30 – 15:00 7:30 – 15:00 10:25 – 18:00

OŚRODeK ZDROWIA – Głowienka

Lekarz POZ Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Lek. Marta Wilk 7:30-15:00 7:30-15:00 7:30-15:00 10:30-17:300 7:30-15:00

Pełny harmonogram pracy lekarzy SPG ZOZ w Miejscu Piastowym znajduje się na stronie: http://www.spgzozmp.pl/

Samodzielny Publiczny 
Gminny Zakład Opieki 

Zdrowotnej

Gmina z tytułem  
„Samorząd Promujący Zdrowie”

Z wielką przyjemnością in-
formujemy, że gminie Miejsce 
Piastowe przyznano certy-
fikat i tytuł laureata II edycji 
konkursu „Samorząd Promu-
jący Zdrowie”, organizowa-
nego przez Quality Institute. 
Nagrodę z rąk Piotra Celeja 
- prezesa zarządu Quality In-
stitute, odebrały wójt gminy 
Dorota Chilik oraz zastępca 
wójta Magdalena Hec-Mrozek 
na uroczystej gali 17 września 
br. w Dworku Gościnnym 
w Szczawnicy.

Dodatkowo gmina Miej-
sce Piastowe otrzymała 
nadzwyczajne wyróżnienie, 
które przyznawane jest jed-

nostkom z największą licz-
bą punktów rankingowych 
wśród wszystk ich pod-
miotów certyfikowanych 
w II edycji konkursu. 

W konkursie „Samorząd 
Promujący Zdrowie” zostały 
nagrodzone gminy, powiaty 
i samorządowe wojewódz-
twa, w których podejmowa-
ne są efektywne, nowoczesne 
i skuteczne działania na rzecz 
rozwoju ochrony zdrowia, 
profilaktyki zdrowego stylu 
życia i promocji aktywności 
fizycznej. Chodzi zarówno 
o przedsięwzięcia samorzą-
dowe mające na celu walkę 
z pandemią, jak i o wszyst-

kie inne projekty i działania 
jednostek samorządu teryto-
rialnego ukierunkowane na 
zdrowie, ekologię i sport.

Gmina Miejsce Piastowe 
znalazła się wśród 41 sa-
morządów z Polski, którym 
przyznano tytuł laureata.

UG
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Pierwszy turniej piłkarski  
o Puchar Dyrektora GCKiB
24 września 2021 r. na Orliku przy Szkole Podstawowej im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Pia-
stowym rozegrany został I Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Gminnego Centrum 
Kultury i Biblioteki w Miejscu Piastowym.

Turniej rozegrany został w dwóch kate-
goriach: szkoła podstawowa do VI kla-
sy i szkoła podstawowa VII–VIII klasy. 
Zawody oficjalnie otworzyła dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury i Biblio-
teki w Miejscu Piastowym Joanna Zie-
miańska-Kielar.

W pierwszej kategorii, po emocjonują-
cych rozgrywkach – najpierw grupowych, 
potem w finale, pierwsze miejsce zdobyła 
drużyna ze Szkoły Podstawowej w Rogach, 
drugie – ze szkoły w Łężanach, a trzecie 
z Zalesia. W zawodach walczyli także 
uczniowie ze szkół podstawowych z Miej-
sca Piastowego, Targowisk i Wrocanki.

Zostały przyznane nagrody indywi-
dualne – najlepszym bramkarzem został 
Damian Czekański (Łężany), najlepszym 
strzelcem Sebastian Patla (Rogi), a naj-
lepszym zawodnikiem Szymon Rączka 
(Zalesie). Zawodnikiem wyróżnionym 
został Szymon Kubusiak (Rogi).

W kategorii szkoła podstawowa VII–
VIII klasy rozgrywki prowadzone były 
w systemie „każdy z każdym”. Po roze-
graniu 10 meczów najlepszą okazała się 
drużyna z Miejsca Piastowego, kolejno, 
na drugim miejscu uplasował się zespół 
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I miejsce – SP Rogi (I kat.)

II miejsce – SP Łężany (I kat.)

III miejsce – SP Zalesie (I kat.)

I miejsce – SP Miejsce Piastowe (II kat.)

II miejsce – SP Targowiska (II kat.)

III miejsce – SP Rogi (II kat.)

z Targowisk, a na trzecim miejscu z Ro-
gów. Zalesie i Głowienka tym razem 
znalazły się poza podium.

W tej kategorii najlepszym bramka-
rzem został Miłosz Mikosz (Rogi), naj-
lepszym strzelcem Jakub Jurczak (Tar-
gowiska), a najlepszym zawodnikiem 
Krzysztof Baran (Miejsce Piastowe).

Nagrody dla zwycięzców – puchary, 
statuetki i dyplomy wręczał przewod-
niczący Rady Gminy w Miejscu Pia-
stowym Wiesław Habrat oraz dyrektor 
GCKiB w Miejscu Piastowym Joanna 

Ziemiańska-Kielar. Mecze sędziował 
Sławomir Kielar, a zabezpieczenie me-
dyczne pełniła Angelika Wajs. Organi-
zatorzy składają serdeczne podzięko-
wanie dyrektorowi Szkoły Podstawowej 
w Miejscu Piastowym Małgorzacie Sta-
nisz-Krupie za udostępnienie obiektu 
sportowego do rozgrywek.

Organizatorami turnieju byli: Wójt 
Gminy Miejsce Piastowe oraz Gminne 
Centrum Kultury i Biblioteka w Miejscu 
Piastowym.

Leszek Zajdel 
Fot. Paulina Patlewicz
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II zawody na torze pumptrack  

2 października na pumptracku w Miejscu Piastowym po raz 
drugi odbyły się zawody rowerowe pod hasłem „Rowerowe 
Miejsce Piastowe”, których organizatorami byli: Wójt Gminy 
Miejsce Piastowe oraz Gminne Centrum Kultury i Biblioteka 
w Miejscu Piastowym.

Zawody oficjalnie otworzył prze-
wodniczący Rady Gminy w Miejscu 
Piastowym Wiesław Habrat. 35 za-
wodników rywalizowało w czterech 
kategoriach wiekowych. W kategorii 
przedszkolaki uczestnicy mieli do 
przejechania jedno okrążenie, w po-
zostałych kategoriach dwa okrążenia 
na czas.

Po raz kolejny w zawodach uczest-
niczył Maciej Jodko, dwukrotny 

olimpijczyk w konkurencji snowbo-
ardcross na igrzyskach w Vancouver 
2010 i Sochi 2014, wielokrotny złoty 
medalista Mistrzostw Polski w Snow-
boardcrossie, Downhillu i 4Crossie.

Zwycięzcom nagrody wręczali: 
przewodniczący Rady Gminy Wiesław 
Habrat oraz radni  Iwona Pytel i Woj-
ciech Urynowicz. Sędzią głównym 
zawodów był Paweł Litwin, a pomoc-
niczym Oskar Urbanek.

Leszek Zajdel 
fot. Paulina Patlewicz

WYNIKI
Kategoria przedszkolaki, 2 – 5 lat:

Tymoteusz Szubra – 25,11 sek.
Leon Jodko – 25,50 sek.
Piotr Kucia – 36,75 sek.

Kategoria skrzaty, chłopcy,  
6 – 11 lat:

Oliwier Wojnar – 33,15 sek.
Tomasz Wilisowski – 36,72 sek.
Ksawery Szubra – 37,20 sek.

Kategoria junior, chłopcy,  
12 – 17 lat:

Adam Wojtyczek – 26,70 sek.
Alan Wacht – 28,29 sek.
Adrian Korzec – 28,32 sek.

Kategoria masters
Maciej Jodko – 26,73 sek.

w Miejscu Piastowym
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Górskie Mistrzostwa Polski w Nordic 
Walking zakończone – ubiegłoroczny 
zwycięzca ponownie triumfuje
Dobiegły już końca 12. Górskie Mistrzo-
stwa Polski w Nordic Walking. Podob-
nie jak w ubiegłych latach konkurencja 
cieszyła się wielkim zainteresowaniem 
uczestników. 

Jako pierwszy linię mety przekroczył 
Tomasz Wójtowicz z Widacza, który po-
konał całą trasę w 35 minut i 14 sekund. 
Drugie miejsce zajął Robert Janocha 
z Krosna, który osiągnął czas 35 min. 
47 sek., a trzecie Marek Sokołowski 
z Rymanowa-Zdroju z czasem 36 min. 
32 sek.

– Fantastyczne uczucie. Nie spodzie-
wałem się, że wygram, bo ciężko jest się 
spodziewać czegokolwiek na tego typu za-

wodach, tym bardziej że mieliśmy bardzo 
mocną obsadę. Już czwarty raz jestem na 
podium, a drugi raz wygrywam zawody. 
Jestem bardzo zadowolony. Fantastyczny 
klimat ma ta impreza biegowa. W Festi-
walu Biegowym biorę udział już czwarty 
raz – powiedział zwycięzca Tomasz 
Wójtowicz.

W poprzednich Górskich Mistrzo-
stwach Polski w Nordic Walking To-
masz Wójtowicz również zajął pierwsze 
miejsce, pokonując całą trasę w 30 mi-
nut i 32 sekundy. Drugie miejsce zdobył 
Krzysztof Skiba (30 min. 46 sek.), a trze-
cie Piotr Stępak (31 min. 03 sek.).

www.festiwalbiegowy.pl

Turniej badmintona
21 sierpnia 2021 r. w hali sportowej 
Szkoły Podstawowej im. Tytusa Trze-
cieskiego w Miejscu Piastowym roze-
grany został Gminny Turniej Badmin-
tona, którego organizatorami byli: Wójt 
Gminy Miejsce Piastowe oraz Gminne 
Centrum Kultury i Biblioteka w Miejscu 
Piastowym. Oficjalnie zawody otworzy-
li przewodniczący Rady Gminy Miejsce 
Piastowe Wiesław Habrat oraz zastępca 
wójta Magdalena Hec-Mrozek. Turniej 
rozgrywany był w czterech kategoriach.

WYNIKI ROZGRYWEK
K ategoria szkoła podstawowa 

– dziewczęta:
1. Julia Gorczyca (Głowienka)
2.  Magdalena Charzewska (Targowi-

ska)
3. Faustyna Pobuta (Targowiska)
4. Zuzanna Świdrak (Wrocanka)

K ategoria szkoła podstawowa 
– chłopcy:

1. Antoni Charzewski (Targowiska)
2. Wiktor Niepokój (Głowienka)
3. Karol Siudak (Miejsce Piastowe)
4. Jakub Bystrański (Miejsce Piastowe)

Kategoria seniorzy:
1. Dawid Zajdel (Miejsce Piastowe)
2. Łukasz Mazur (Miejsce Piastowe)
3. Patryk Zajdel (Wrocanka)
4. Sławomir Czajkowski (Głowienka)

Kategoria gra podwójna – open
1.  Adrianna Zajdel/Patryk Zajdel 

(Wrocanka)
2.  Dawid Zajdel/Karol Siudak (Miej-

sce Piastowe)

3.  Sławomir Czajkowski/Maciej Czaj-
kowski (Głowienka)

Nagrody dla zwycięzców – puchary, 
statuetki i dyplomy wręczali: przewod-
niczący Rady Gminy Wiesław Habrat, 
zastępca wójta Magdalena Hec-Mrozek 
oraz instruktor ds. sportu Leszek Zaj-
del. Mecze sędziował Tomasz Gorczyca. 
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali 
słodycze.

Tekst i foto: Leszek Zajdel
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Piłkarskie święto w Targowiskach.  
Kolejny Festiwal „ORLeN Beniaminek Soccer Schools Liga”
W niedzielę, 26 września, na stadionie 
w Targowiskach odbył się drugi Festiwal 
III edycji „ORLEN Beniaminek Soccer 
Schools Ligi”. W turnieju wzięło udział 
około 250 dzieci z oddziałów Beniamin-
ka Soccer Schools z Rzeszowa, Krosna, 
Nowego Żmigrodu, Iwonicza, Jedlicza, 
Głowienki, Targowisk i Rogów.

Do rywalizacji w trzech kategoriach 
wiekowych przystąpiło łącznie 36 ze-
społów. Była świetna zabawa, mnóstwo 
śmiechu i radości z pięknych akcji i bra-
mek, jakie prezentowali zawodnicy na 
boisku w Targowiskach. Rywalizacja, 

tak jak i we wszystkich wcześniejszych 
edycjach, nie miała na celu wyłonienia 
zwycięzców, a przede wszystkim liczyła 
się dobra zabawa, piękne wspomnienia 
i fajnie spędzony czas.

Na zakończenie każdy zawodnik i za-
wodniczka otrzymali wspaniały medal 
z rąk Doroty Chilik (wójt Gminy Miejsce 
Piastowe), Wiesława Habrata (przewod-
niczący Rady Gminy Miejsce Piastowe), 
Grzegorza Habrata (radny Gminy Miej-
sce Piastowe), Jarosława Kwelli (mana-
gera Akademii Piłkarskiej Beniaminek 
PROFBUD Krosno), Patryka Akslara 

(koordynatora ORLEN Beniaminek 
Soccer Schools Ligi) oraz naszego go-
ścia specjalnego, Brazylijczyka, trenera 
Mauricio Dos Santosa.

Festiwal „ORLEN Beniaminek Soc-
cer Schools Liga” organizowany jest 
dzięki współpracy ze sponsorem stra-
tegicznym Beniaminka, firmą PKN 
ORLEN, sponsorem głównym Energą 
z Grupy ORLEN, Gminą Miejsce Piasto-
we, Gminą Nowy Żmigród oraz partne-
rem technicznym rozgrywek – Football 
Challenge App.

www.beniaminek.org

Nordikowa pasja
Reprezentanci gminy Miejsce Piastowe 
już po raz kolejny zajęli wysokie miejsca 
podczas III Górskich Mistrzostw Pol-
ski w Nordic Walking, które odbyły się 
10 lipca 2021 r. w Polanicy Zdroju. Za-
wodnicy startowali na dystansie 10 km. 
Impreza ta przyciągnęła uwagę najlep-
szych sportowców z całego kraju. Gminę 
Miejsce Piastowe reprezentowało dwóch 
zawodników: Radosław Niepokój z Wro-
canki i Tomasz Wójtowicz z Widacza. 
Klasyfikację open na dystansie 10 km 
wygrał Radosław Niepokój, a Tomasz 
Wójtowicz zajął miejsce drugie. W kla-
syfikacji wiekowej oraz służb munduro-

wych: Radosław Niepokój zajął miejsce 
pierwsze, a Tomasz Wójtowicz drugie 
w obu klasyfikacjach.

Tomasz Wójtowicz startował także 
na dystansie 5 km i zajął również wy-
sokie miejsca: czwarte w kategorii open 
oraz pierwsze w kategorii wiekowej.

Dodatkową atrakcją imprezy była gór-
ska premia, gdzie najlepszym góralem zo-
stał Tomek, a Radek zajął trzecie miejsce. 
Górskie tereny nie są straszne naszym 
podkarpackim zawodnikom. Doskona-
łą atmosferę zawodów dopełniła letnia 
pogoda, która jednak dała się we znaki 
w ostrej rywalizacji podczas marszu.

Tekst i fot. Agnieszka Galica-Niepokój



Turnieje piłkarskie 
Piastovia Cup

Piastovia Cup to cykl turniejów piłki 
nożnej organizowanych przez Towa-
rzystwo Sportowe Piastovia z Miejsca 
Piastowego. Prezesem stowarzyszenia 
jest Tomasz Sieniawski, a szkoleniow-
cem wszystkich grup Damian Pelczar. 
Trener wraz z Dawidem Wiśniowskim 
są pomysłodawcami projektu. Inicjaty-
wa zrodziła się rok temu, a w jej reali-
zacji pomagają zawodnicy Rafał Jakie-
ła, Karol Szmyd i Łukasz Mazur. Celem 
przedsięwzięcia jest zachęcanie mło-
dzieży do aktywnego spędzania wolne-
go czasu, zdrowej rywalizacji w duchu 
fair play, rozwijania swoich pasji oraz 
propagowanie działalności amatorskich 
drużyn sportowych. Damian Pelczar 
chce zaszczepiać sentyment do piłki 
nożnej wśród najmłodszych adeptów, 
a jak mówi, talentów w Miejscu Piasto-
wym nie brakuje. Pierwszy turniej odbył 
się pod koniec 2020 r. na hali sportowej 
w Rogach, przy wsparciu Urzędu Mar-
szałkowskiego oraz firm zewnętrznych. 
Od roku 2021 turnieje organizowane są 
we współpracy z Urzędem Gminy Miej-
sce Piastowe.

Wydarzenia sportowe skierowane 
są głównie do młodzieży z roczników 
2010 i 2012, natomiast w lipcu odbył 

się także pierwszy turniej Piastovia Cup 
open dla starszej kategorii wiekowej. Za-
zwyczaj w turnieju uczestniczy od 6 do 
12 drużyn z różnych miejscowości, tak-
że spoza powiatu. Do tej pory gościliśmy 
na murawie m. in. drużyny z Rzeszowa, 
Mielca, Jasła czy Sanoka. W sezonie let-
nim mecze odbywają się na stadionie 
TS Piastovia w Miejscu Piastowym, jed-
nocześnie na dwóch boiskach. W trakcie 
trwania turnieju organizowane są także 
konkurencje techniczne dla zawodników, 
które dodatkowo przyczyniają się do ich 
rozwoju. W zimie mecze przybierają for-
mę turniejów piłki halowej na obiektach 
sportowych na terenie gminy i rozgry-
wane są w systemie ligowym, czyli każdy 
z każdym. Wyłonieni zwycięzcy na każ-
dym turnieju nagradzani są dyplomami, 
pucharami i upominkami.

Pomysł Piastovii okazał się strzałem 
w dziesiątkę, a wydarzenia organizowa-
ne w ramach projektu licznie przyciągają 
entuzjastów piłki nożnej. W zimie od-
będzie się kolejne wydarzenie w ramach 
Piastovii Cup. Więcej informacji o tur-
nieju wkrótce będzie można znaleźć na 
facebooku TS Piastovia.

GCKiB, fot. TS Piastovia

Odeszli od nas…

05.08 –  Stanisława Nowak (86 lat)  
z Niżnej Łąki 

05.08 – Jan Uliasz (66 lat) z Rogów 
11.08 –  Mieczysława Zięba (64 lata) 

z Głowienki 
13.08 –  Zenobia Wójcik (77 lat)  

z Wrocanki 
21.08 –  Czesław Kozioł (75 lat)  

z Targowisk 
23.08 –  Zdzisława Chilik (73 lata)  

z Rogów 
23.08 –  Bronisława Nizołek-Płachta  

(89 lat) z Wrocanki
27.08 –  Marianna Nowak (71 lat)  

z Targowisk
28.08 –  Marian Głaszysz (74 lata)  

z Głowienki 
28.08 –  Marian Jurczak (68 lat)  

z Głowienki 
29.08 –  Stanisława Uliasz (90 lat)  

z Rogów 
31.08 – Jacek Gęsiak (26 lat) z Rogów 
01.09 –  Marian Bajgier (76 lat)  

z Widacza 
02.09 – Zofia Jucha (74 lata) z Rogów 
03.09 –  Kazimierz Staroń (74 lata)  

z Targowisk
04.09 – Maria Leń (74 lata)  z Rogów 
15.09 –  Stanisława Habaj (81 lat)  

z Rogów 
16.09 –  Michalina Sieniawska (83 lata) 

z Łężan
21.09 –  Stefania Długosz (86 lat)  

z Zalesia 
25.09 –  Mieczysław Jastrząb (48 lat) 

z Zalesia 
27.09 –  Bogumiła Sieniawska (73 lata) 

z Widacza 
29.09 –  Marianna Kozubek (92 lata) 

z Miejsca Piastowego 
06.10 –  Czesława Turek (91 lat)  

z Wrocanki 
07.10 –  Ludwika Rajchel (67 lat)  

z Miejsca Piastowego 
09.10 –  Henryk Makiel (89 lat)  

z Miejsca Piastowego
09.10 –  Zofia Knap (81 lat)  

z Niżnej Łąki 
10.10 –  Zdzisława Kłapkowska (87 lat) 

z Targowisk 
12.10 –  Janusz Gołąb (51 lat)  

z Wrocanki

Mecz TS Piastovia vs. Kotwica Korczyna
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