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Gizela Konieczny (1910–1996) z mamą Heleną; Lwów, rok 1928. W latach 50. i 60. XX wieku pani Gizela była nauczycielką 
w szkole w Miejscu Piastowym. Byli wychowankowie rozpoczęli zbiórkę finansową na renowację jej nagrobka (czytaj s. 19).  
Fot. z archiwum Haliny Wojnar z Miejsca Piastowego.

Galeria jednego zdjęcia
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Osiedle Słoneczne w Niżnej Łące 
Od 15 czerwca do 31 sierpnia można składać wnioski o zawarcie umowy najmu mieszkań na 
projektowanym Osiedlu Słonecznym w Niżnej Łące. W 44 budynkach (szeregówkach) znajdą 
się mieszkania o powierzchni 49 m2, 52 m2 oraz 100 m2.

Szczegółowe informacje o planowanej 
budowie przedstawiono na spotkaniu, 
które odbyło się 2 czerwca br. w Domu 
Ludowym w Niżnej Łące (nagranie vi-
deo dostępne jest na kanale youtube 
pod tytułem „Spotkanie informacyjne 
dotyczące Osiedla Słonecznego w Niż-
nej Łące (02.06.2020)”.

– Naszym przyszłym najemcom chcemy 
zaproponować domy w zabudowie szerego-
wej. W atrakcyjnej lokalizacji powstaną lo-
kale do wynajmu o bardzo niskim czynszu – 
z możliwością po pewnym czasie dojścia do 
własności – podkreślił Krzysztof Mazur, 
prezes Społecznej Inicjatywy Mieszka-
niowej Podkarpacie. Przypomnijmy, że 
udziały w spółce ma 7 gmin z terenu 
Podkarpacia, w tym gmina Miejsce Pia-
stowe, a zadaniem spółki jest realizacja 
budownictwa społecznego.

Za Domem Ludowym w Niżnej Łące 
(na działkach nr ew. 201/2, 205/2) za-
planowano budowę 44 domów w za-
budowie szeregowej (jedno- lub dwu-
lokalowych), z maksymalną liczbą  88 
mieszkań. – Jakich i ile lokali ostatecz-
nie powstanie, będzie wynikać z naboru 
i zapotrzebowania przyszłych najemców 

– podkreślił prezes. 
Do wyboru są trzy rodzaje mieszkań:
•  w budynku dwulokalowym, na par-

terze, o powierzchni 49 m2, z ogród-
kiem;

•  w budynku dwulokalowym, na pię-
trze, o powierzchni 52 m2, z balko-
nem;

•  w budynku jednolokalowym, o po-
wierzchni 100 m2, parter i piętro. 

Źródła finansowania inwestycji, jak 
zaznaczył prezes Krzysztof Mazur, to: 
40% granty unijne (pozyskane zostały 
już przez Gminę Miejsce Piastowe), 20% 
udział własny najemców, 40% preferen-
cyjny kredyt bankowy (spłacany przez 
przyszłych najemców czynszem). Doj-
ście do własności mieszkania mogłoby 
nastąpić po spłacie kredytu zaciągnięte-
go przez inwestora – SIM Podkarpackie. Projekt parterowego mieszkania o pow. 49 m2 w budynku 

dwulokalowym
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Szacowany wkład własny:
• mieszkanie 49 m2 – 49 tysięcy zł,
• mieszkanie 52 m2 – 52 tysięcy zł,
• mieszkanie 100 m2 – 100 tysięcy zł.
Wkład własny w przypadku rezygna-

cji z najmu jest zwracany.

Szacowany czynsz:
• mieszkanie 49 m2 – 686 zł,
• mieszkanie 52 m2 – 728 zł,
• mieszkanie 100 m2 – 1400 zł.
Przez 15 lat będzie można liczyć na 

dopłaty do czynszu, udzielane przez 
Gminę Miejsce Piastowe. Wysokość do-
płat sięgać będzie od 200 do 400 złotych 
miesięcznie, w zależności od liczby osób 
w gospodarstwie domowym, wielkości 
mieszkania oraz dochodów.

Do czynszu należy doliczyć koszty 
ogrzewania, wody, prądu, odbioru śmie-
ci itd. Mieszkania oddawane są w stan-
dardzie wykończenia „pod klucz”.

Kto może ubiegać się o najem lokali? 
Wyznaczone zostały dwa główne kryte-
ria. O mieszkania mogą starać się osoby, 
które nie posiadają prawa własności do 
innego lokalu mieszkaniowego w Niżnej 
Łące oraz nie przekraczają określonego 
górnego progu dochodowego (stawki po-
niżej). Niewyznaczony został dolny próg 
dochodowy. – Mieszkania, które chcemy 

budować w Niżnej Łące, przeznaczone są 
dla osób, których nie stać na wysoko opro-
centowane kredyty bankowe – podkreśliła 
wójt Dorota Chilik.

Maksymalne kryterium dochodowe 
(dochód osiągnięty w 2020 r.):

• dla 1 osoby – 4 060,47 zł,
• dla 2 osób – 5 684, 65 zł,
• dla 3 osób – 7 850,24 zł,
• dla 4 osób – 9 203,73 zł,
• dla 5 osób – 11 098,61 zł,
• dla 6 osób – 12 993,49 zł,
• dla 7 osób – 14 888,38 zł.
Określone zostały także dodatkowe 

kryteria, które obowiązywać będą przy 
ocenie złożonych wniosków. Pierwszeń-
stwo mają np. rodziny z dziećmi, osoby 
samotnie wychowujące dziecko, osoby 
starsze i niepełnosprawne, repatrian-
ci. Kryteria te szczegółowo określone 
zostały w Uchwale Rady Gminy Miej-
sce Piastowe Nr LIX/358/2022 z dnia 
29 marca 2022 r. (opisywaliśmy je rów-
nież w poprzednim numerze „Piastuna” 
(nr 2/2022, str. 8 – Kryteria przyznawa-
nia mieszkań w Niżnej Łące).

Kiedy mieszkania będą gotowe? 
– W przyszłym roku, jesienią, chcielibyśmy 
już dawać klucze naszym najemcom – po-
wiedziała wójt Dorota Chilik. 

IP

NABÓR WNIOSKÓW
Wnioski dotyczące zawarcia umo-
wy najmu lokalu na Osiedlu Słonecz-
nym w Niżnej Łące można składać od 
15 czerwca do 31 sierpnia br. w Urzędzie 
Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 
14, 38-430 Miejsce Piastowe (Biuro Ob-
sługi Klienta) w formie papierowej, w za-
mkniętej kopercie z podanym imieniem, 
nazwiskiem i adresem zwrotnym wnio-
skodawcy oraz z dopiskiem: „Wniosek 
o zawarcie umowy najmu – Niżna Łąka”.

Formularz wniosku dostępny jest 
w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe 
(Biuro Obsługi Klienta) oraz na stronie 
internetowej www.miejscepiastowe.pl 
(zakładka Społeczna Inicjatywa Miesz-
kaniowa w Miejscu Piastowym). Tam też 
przedstawiona jest prezentacja pomaga-
jąca wypełnić wniosek. 

Złożony wniosek podlega ocenie 
punktowej zgodnie z kryteriami okre-
ślonymi w uchwale Rady Gminy Miej-
sce Piastowe Nr LIX/358/2022 z dnia 
29 marca 2022 r.

Więcej informacji można uzyskać 
pod numerem telefonu 532 344 805 lub 
mailowo sim@miejscepiastowe.pl. Z ko-
lei po pomoc w zakresie wypełnienia 
wniosków, w części dotyczącej docho-
dów, można dzwonić pod nr telefonu 
517 814 314.
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Stanowisko Rady Gminy  
w sprawie przebiegu obwodnicy 
W związku z drugą akcją informacyjną dotyczącą budowy obwodnicy Miejsca Piastowego w cią-
gu drogi krajowej 28 Rada Gminy Miejsce Piastowe po raz kolejny zajęła stanowisko (z dnia 
22 czerwca 2022) na temat przebiegu obwodnicy. Stanowisko to zostało przesłane do Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz firmy MPRB Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie. 

W związku z drugą akcją informacyjną, 
rozpoczętą spotkaniem z mieszkańcami 
13 czerwca 2022 r. w Urzędzie Gminy 
Miejsce Piastowe, informuję, że Rada 
Gminy Miejsce Piastowe wskazuje, iż 
najkorzystniejszym wariantem przebie-
gu obwodnicy Miejsca Piastowego będzie 
wariant, który w raporcie z poprzedniej 
akcji informacyjnej był nazwany „pod-
wariantem społecznym południowym” 
[mapa 2 – przyp. red.](oznaczony na 
mapach linią przerywaną granatową 
i uwzględniający uwagi mieszkańców 
Rymanowa, Beska, Zarszyna oraz po-
stulowany przez Wójta Gminy Miejsce 
Piastowe). Wariant ten po posiedzeniu 
ZOPI w dniu 17 listopada 2021 r. nie zo-
stał wzięty pod uwagę do dalszych prac 
przygotowawczych, dlatego Rada Gminy 
Miejsce Piastowe wnioskuje o jego przy-
wrócenie. Jednocześnie akceptujemy 
Wariant W4 (błękitny), który również 
jest korzystny dla mieszkańców gminy 
oraz Wariant W1 [na mapie 1 zaznaczo-
ny kolorem pomarańczowym – przyp. 
red.] pod warunkiem włączenia go do 
istniejącej drogi krajowej DK28 poprzez 
łącznik (podobnie jak w wariancie W4 
i „podwariancie społecznym południo-
wym”) i uwzględnieniu korekty, pole-
gającej na ominięciu ostatniego domu 
w miejscowości Widacz, który w obec-
nym przebiegu Wariantu W1 został od-
cięty od reszty miejscowości.

Wskazane warianty są najbardziej 
korzystne nie tylko pod względem roz-
woju gminy, ale też pod względem spo-
łeczno-ekonomicznym. Przebiegi propo-
nowanych wariantów omijają gęstą sieć 
zabudowy oraz znajdują się w optymal-
nej odległości od terenów zamieszkałych. 
Jednocześnie stwarzają szansę rozwoju 
gminy pod względem inwestycyjnym 
i mieszkaniowym. Ogromne natężenie 
ruchu na rondzie w centrum Miejsca Pia-
stowego, związane z dużym tranzytem 

krajowym i międzynarodowym, bardzo 
utrudnia codzienne funkcjonowanie 
mieszkańcom gminy i osobom przejeż-
dżającym przez Miejsce Piastowe. Ko-

nieczne jest wyprowadzenie ruchu tran-
zytowego poza centrum miejscowości 
na jej obrzeża oraz połączenie obwodni-
cy z drogą ekspresową S-19 za pomocą 

Mapa [1] z akcji informacyjnej z 13 czerwca 2022 r. Popierane przez Gminę wa-
rianty przebiegu obwodnicy W4 (kolor niebieski), W1 (kolor pomarańczowy) oraz 
wariant „podwariant społeczny południowy” (mapa 2)

Mapa [2] z raportu po akcji informacyjnej z 4 listopada 2021 r. 

podwariant społeczny 
południowy

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

U G  i n f o r m U j e



dodatkowych łączników, co spowoduje 
zmniejszenie natężenia ruchu w cen-
trum Miejsca Piastowego. Możliwości 
takie daje „podwariant społeczny połu-
dniowy” oraz Wariant W4. 

Jednocześnie Rada Gminy Miejsce 
Piastowe wyraża stanowczy sprzeciw 
wobec proponowanych przebiegów ob-
wodnicy Miejsca Piastowego w ciągu 
DK28, określanych jako Wariant W5 [na 
mapie 1 zaznaczony kolorem zielonym 

– przyp. red.] oraz Wariant W6 [na ma-
pie 1 zaznaczony kolorem granatowym 

– przyp. red.], które nie stanowią obwod-
nicy Miejsca Piastowego, a jedynie połą-
czenie Miasta Krosna z powstającą drogą 
ekspresową S-19.

Trasa planowanej obwodnicy propo-
nowana w Wariancie W5, w obrębie ewi-
dencyjnym Targowiska, sołectwo Zalesie, 
przebiega między istniejącą zabudową 
mieszkaniową, rozbudowującym się 
osiedlem domów jednorodzinnych oraz 
zakładami pracy. Wariant ten dzieli nie-
wielkie sołectwo, przez co utrudni miesz-
kańcom dostęp do szkoły i centrum miej-
scowości. 

Dodatkowo Wariant W5 budzi duży 
niepokój ze względu na ochronę środo-
wiska naturalnego, przecina bowiem 
jedyny duży kompleks leśny na terenie 
gminy. Przebieg planowanego wariantu 
koliduje z występującymi na tym obsza-
rze chronionymi siedliskami przyrodni-
czymi (bóbr europejski, kumak górski, 
grąd subkontynentalny i kontynental-
ny, łęgi wierzbowo-topolowo-olszowe) 
oraz przecina ciek wodny. Realizacja po-
wyższego przebiegu wiązałaby się z wy-
cięciem kilku hektarów lasu z ponad 
160-letnimi drzewami. 

Przebieg Wariantu W6 również jest 
niekorzystny, ponieważ nie rozwiązuje 
problemu zmniejszenia natężenia ruchu 
na rondzie w Miejscu Piastowym. Osoby 
(pojazdy) jadące z Krosna do miejscowo-
ści położonych na południowy-zachód 
od Miejsca Piastowego nie będą ko-
rzystały z nowo powstałej obwodnicy. 
Z uwagi na znaczną odległość od Miejsca 
Piastowego nadal będą oblegać istniejący 
odcinek drogi krajowej nr 28. 

Mając powyższe na uwadze, ponow-
nie wnioskujemy o wzięcie pod uwagę 
naszego stanowiska w sprawie wyboru 
wariantu przebiegu obwodnicy Miejsca 
Piastowego w ciągu drogi krajowej DK28.

Wiesław Habrat  
przewodniczący Rady Gminy  

Miejsce Piastowe 

Absolutorium dla wójta
22 czerwca br. w sali kryształowej Domu Ludowego w Łęża-
nach odbyła się LXIII Sesja Rady Gminy Miejsce Piastowe, na 
której radni udzielili wójtowi gminy absolutorium.

Wójt Dorota Chilik przedstawiła raport 
o stanie gminy Miejsce Piastowe za 2021 
rok. Raport obejmuje m.in. stan demo-
graficzny gminy, działalność jednostek 
organizacyjnych gminy, realizację pro-
gramów, inwestycji. Z kolei skarbnik 
Ewelina Pilszak omówiła sprawozdanie 
finansowe gminy wraz ze sprawozda-
niem z wykonania budżetu za 2021 r.

Istotą sesji absolutoryjnej jest decy-
zja radnych gminy o udzieleniu wójto-
wi wotum zaufania oraz absolutorium. 
W sesji udział wzięło 12 radnych, z cze-
go 10 radnych głosowało za udzieleniem 
wójt Dorocie Chilik wotum zaufania, 
a dwóch wstrzymało się od głosu. Rad-
ni jednogłośnie udzielili wójtowi abso-
lutorium.

– Bardzo dziękuję Radzie Gminy za jed-
nogłośne absolutorium. To dla mnie naj-
wyższa z ocen, ogromna satysfakcja i zo-
bowiązanie do pracy na kolejny budżetowy 
rok – powiedziała wójt Dorota Chilik, 
podkreślając, że ubiegły rok obfity był 
w dotacje, liczne inwestycje i imprezy 
kulturalne. – Wykonywanie na co dzień 
obowiązków nie jest dla mnie pracą, lecz 
służbą na rzecz naszej Małej Ojczyzny i jej 
mieszkańców. To tworzenie wspaniałego 
zespołu ludzi, z którymi budujemy nową, 
lepszą jakość. Dziękuję wszystkim pracow-
nikom na każdym szczeblu za współpracę.

Szczególne gratulacje i podziękowa-
nia wójt skierowała do swojej zastępczy-
ni Magdaleny Hec-Mrozek, skarbnik 

Eweliny Pilszak, sekretarza Krzyszto-
fa Mercika, radcy prawnego Mariusza 
Ślusarczyka, a także do kierowników 
referatów urzędu gminy, dyrektorów 
jednostek organizacyjnych gminy, dy-
rektorów szkół i żłobków.

Podczas sesji radni podjęli także 
uchwałę, w której przedstawili swoje 
stanowisko na temat przebiegu obwod-
nicy Miejsca Piastowego (szczegółowy 
opis stanowiska na s. 6).

UG
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Dotacje do zajęć sportowych i kulturalnych
Turnieje piłkarskie, szachowe, wycieczki krajoznawcze – w takich dodatkowych działaniach będą mogli 
uczestniczyć mieszkańcy gminy w roku 2022. Kluby sportowe i stowarzyszenia otrzymały bowiem 
dotacje na działania w zakresie upowszechniania sportu, wzbogacające życie kulturalne i integrację 
mieszkańców. Kto i na jakie zadania otrzymał środki finansowe z budżetu gminy?

Dotacje na wspieranie i upowszech-
nianie kultury fizycznej wśród 
mieszkańców gminy:

•  1 762 zł – Akademia Piłkarska „Be-
niaminek” Krosno na organizację 
turnieju Beniaminek Soccer Schools 
Festival;

•  2 000 zł – Klub Szachowy „Czarny 
Koń” z Rogów na organizację turnie-
jów szachowych dla różnych grup 
wiekowych;

•  2 000 zł – LUKS „Strażak” Niżna 
Łąka na organizację gminnego tur-
nieju niepodległościowego w pił-
ce halowej o Puchar Wójta Gminy 
Miejsce Piastowe oraz kontynuację 
zajęć sportowych z futsalu;

•  2 000 zł – LKS „Głowienka” na za-
danie pt. „Razem promujemy sport 
i kulturę fizyczną”;

•  2 000 zł – TS „Piastovia” Miejsce 
Piastowe na otwarty cykl młodzie-
żowych turniejów piłkarskich „Pia-
stovia CUP”;

•  2 000 zł – LUKS „Burza” Rogi na 
„Turnieje Burza CUP”;

•  2 000 zł – LUKS „Partyzant 
MAL-BUD1” Targowiska na „Pro-
mocję kultury fizycznej i sportu po-
przez organizację szkolenia z zakre-
su piłki nożnej”.

Dotacje na rzecz integracji spo-
łeczności lokalnych i działania wzbo-
gacające życie kulturalne:

•  3 300 zł – Stowarzyszenie „Rogi 
– nasza mała ojczyzna” na zadanie 
„Piechotą do lata”;

•  3 300 zł – Stowarzyszenie Klub Se-
niora „Uśmiechnij się” z Targowisk 

na wycieczkę krajoznawczo-tury-
styczną;

•  1 800 zł – Stowarzyszenie Klub Se-
niora „Złota Jesień” z Targowisk na 
wycieczkę do Sanoka, Zyndranowej, 
Dukli i Zawadki Rymanowskiej;

•  3 300 zł – Stowarzyszenie Kobiet 
Gospodyń Wiejskich w Niżnej Łące 
na zadanie pt. „Z wizytą u ojca Ma-
teusza”;

•  3 265 zł – TS „Piastovia” na „Pia-
stowski Dzień Sportu”.

Dotacje zostały przyznane organiza-
cjom społecznym w ramach konkursu 
ofert. Żadna ze złożonych ofert nie zo-
stała odrzucona.

Magdalena Gnap
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Nagroda „Przyjazny Urząd”
Mamy zaszczyt poinformować, że kapi-
tuła konkursowa Quality Institute doce-
niła codzienne starania o wysoką jakość 
obsługi mieszkańców gminy Miejsce 
Piastowe, przyznając Urzędowi Gminy 
tytuł i nagrodę „Przyjazny Urząd” oraz 
wyróżnienie nadzwyczajne „Wzorowa 
jakość”. Konkurs ma na celu wyróżnić 
jednostki sektora publicznego, w któ-
rych na pierwszym miejscu stawia się na 
jakość w relacjach z klientem (interesan-
tem), wysoką kulturę pracy, nowoczesne 
zarządzanie publiczne, profesjonalizm 
i rzetelność w podejściu do świadczenia 
usług dla obywateli.

Nagrodę w imieniu Urzędu Gmi-
ny odebrał sekretarz gminy Krzysztof 
Mercik podczas uroczystej gali fina-
łowej konkursu, która odbyła się w 23 
kwietnia w Pałacu Radziwiłłów w Kra-
kowie. 

– Jesteśmy dumni z otrzymanej nagrody, 
która dla pracowników Urzędu Gminy Miej-
sce Piastowe oraz gminnych jednostek orga-

nizacyjnych jest docenieniem i równocześnie 
motywacją, aby każdego z naszych intere-

santów obsługiwać na najwyższym pozio-
mie – powiedziała wójt Dorota Chilik. 

Magdalena Frydrych



Nagrody w loterii pitowej rozlosowane
18 maja br. w sali Domu Ludowego w Łężanach odbyło się losowanie nagród w loterii „Zbieramy PIT do 
PIT-a – gmina Miejsce Piastowe rozkwita”. Do mieszkańców gminy trafiły nagrody o wartości  ponad 
41 tys. złotych.

– Poprzez tę loterię chcieliśmy zwrócić uwa-
gę mieszkańców gminy na to, jak ważne jest, 
że ich podatki wędrują do Gminy Miejsce 
Piastowe. Bo przecież każda złotówka, po-
chodząca z podatków mieszkańca gminy, to 
kolejny plac zabaw, kolejny chodnik, może 
kolejna załatana dziura w drodze – powie-
działa wójt Dorota Chilik.

Przypomnijmy zasady udziału w lo-
terii. Mieszkańcy gminy, którzy ukoń-
czyli 18 lat i złożyli deklarację podat-
kową PIT za 2021 rok, wskazując jako 
miejsce zamieszkania gminę Miejsce 
Piastowe, mogli wziąć udział w loterii, 
rejestrując się na odpowiedniej stronie.

Wylosowano 13 laureatów nagród 
rzeczowych oraz 13 osób rezerwowych. 
Każdej osobie przypisany został numer, 
więc lista laureatów to lista numerów 
z imieniem podatnika (opublikowana 
jest na stronie www.miejscepiastowe.pl).

Nagrodami w loterii były: voucher 
Polskiego Biura Podróży – Krosno o war-
tości 6 tys. złotych (nagroda główna), 
thermomixy, smartfony, hulajnogi, ro-
boty sprzątające. Wartość wszystkich 
nagród to ponad 41 tys. złotych.

– Gratulujemy podatnikom, którzy otrzy-
mają tak cenne nagrody. Szacujemy, że po-
nad 10 procent podatników gminy Miejsce 
Piastowe wzięło udział w premierowej lo-

terii. A to dopiero początek. Zachęcamy do 
wzięcia udziału w kolejnych loteriach – po-
wiedział po zakończonym losowaniu Ro-
bert Kieszek – prezes Zarządu Gratifica, 
który przeprowadzał i nadzorował loterię 
w obecności Piotra Sulińskiego – project 
menagera firmy Gratifica.

Nagranie z przebiegu losowania do-
stępne jest na kanale youtube pod hasłem: 

„PIT do PIT-a – gmina Miejsce Piastowe 
rozkwita” – losowanie nagród w loterii 
pitowej. 

Uroczyste rozdanie nagród zwycięz-
com konkursu odbyło się 3 czerwca br. 
w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe.

Red.

Instalacje 
fotowoltaiczne  
muszą pozostać 
bez zmian
W związku z powtarzającymi się przypadka-
mi informowania mieszkańców gminy Miejsce 
Piastowe o możliwości rozbudowy instalacji fo-
towoltaicznych wykonanych w ramach projek-
tu „Instalacja systemów energii odnawialnej dla 
gospodarstw domowych z terenu gminy Miejsce 
Piastowe i gminy Chorkówka”, informujemy, że 
zgodnie z zapisami umowy instalacje fotowol-
taiczne są własnością Gminy Miejsce Piastowe. 
Mieszkańcy nie mogą więc dokonywać żadnych 
zmian w zakresie przebudowy i rozbudowy posia-
danych na swoich domach i budynkach gospodar-
czych instalacji fotowoltaicznych.

UG

Rozbudowa sieci wodociągowej  
w Rogach
21 czerwca 2022 r. zakończono inwesty-
cję obejmującą rozbudowę sieci wodocią-
gowej przy ul. Długiej w Rogach. Jest to 
już kolejny zakończony etap rozbudowy 
sieci wodociągowej o łącznej długości 
5682,7 m. 

Osoby zainteresowane przyłącze-
niem się do sieci wodociągowej po-
winny zgłosić się do Miejskiego Przed-
siębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
w Krośnie, ul. Fredry 12 i złożyć wnio-
sek o wydanie warunków technicznych 
przyłączenia do sieci.

Ca ł kow it y koszt zadania to 
1 147 516,88 zł.

UG 
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Szkolenie „Przyjaciele Zippiego”
W dniach 4 i 7 kwietnia bieżącego roku Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych w Miejscu Piastowym zorganizowała i sfinansowała szkolenie dające uprawnienie do realizacji 
programu profilaktycznego „Przyjaciele Zippiego”, rekomendowanego przez Państwową Agencję Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych (obecnie Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom).

W szkoleniu wzięło udział 13 nauczycie-
li szkół z terenu gminy Miejsce Piasto-
we oraz 6 pracowników Gminnego Cen-
trum Kultury i Biblioteki prowadzących 
zajęcia w placówkach wsparcia dzienne-
go – klubotekach. Szkolenie prowadziła 
Grażyna Skrzekucka z warszawskiego 
ośrodka Pozytywna Edukacja.

„Przyjaciele Zippiego” to między-
narodowy program promocji zdrowia 
psychicznego, który kształtuje i rozwi-
ja umiejętności psychospołeczne dzieci 
w wieku 5–8 lat. Uczy różnych sposo-
bów radzenia sobie z trudnościami i wy-
korzystywania nabytych umiejętności 
w codziennym życiu oraz doskonali re-
lacje społeczne u dzieci. Program został 
zbudowany na założeniu, że małe dzieci 
można nauczyć radzenia sobie z proble-
mami i trudnościami, dzięki czemu będą 
lepiej funkcjonować w młodości i w życiu 
dorosłym. Wiek 5–7 lat to okres rozwo-
jowy, któremu towarzyszy wiele zmian, 
ogromne tempo uczenia się i nabywania 

nowych kompetencji. Jest to również 
etap przekraczania progu szkolnego.

Program „Przyjaciele Zippiego” uczy 
dzieci, jak radzić sobie ze zmianami 
i wyzwaniami, jak rozwiązywać kon-
flikty i dobrze funkcjonować w grupie. 
Jest to jedyny program, w którym z ma-
łymi dziećmi rozmawia się na temat 
śmierci i uczuć, jakie towarzyszą nam 
w sytuacji utraty kogoś bliskiego. Reali-

zując zajęcia, nie mówimy dzieciom, co 
mają robić ani: To rozwiązanie jest dobre, 
a tamto złe. Natomiast zachęcamy dzieci 
do analizowania sytuacji życiowych i za-
stanawiania się nad możliwościami po-
stępowania w tych sytuacjach. Program 
pokazuje także, jak ważna jest rozmowa 
z innymi, kiedy odczuwamy smutek lub 
złość i jak ważne jest słuchanie innych, 
kiedy oni przeżywają trudne chwile.

UG

Plecaki i szkolne wyprawki 
dla ukraińskich dzieci
Po wybuchu wojny w Ukrainie na terytorium nasze-
go kraju rozpoczęły się masowe zbiórki niezbędnych 
rzeczy i produktów dla uchodźców oraz pozostających 
na froncie żołnierzy i cywilów. Pomagających wciąż nie 
brakuje.

26 kwietnia Urząd Gminy w Miejscu Piastowym odwiedzili przedsta-
wiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Polaków na Wschodzie „Wspólnota 
Rodaków” – Paweł Jucha oraz Dariusz Bednarczyk, którzy przekazali 
dzieciom z Ukrainy, przebywającym na terenie gminy, plecaki oraz 
szkolną wyprawkę.

W nadesłanym przez stowarzyszenie piśmie czytamy: Szczególnie 
bliski jest nam los dzieci – najsłabszych, mimowolnych świadków koszma-
ru zgotowanego przez dorosłych, dlatego wspólnie z firmą TUiR Warta 
SA postanowiliśmy zorganizować akcję zakupu i wyposażenia plecaków 
szkolnych. Mamy nadzieję, że będzie to mała iskierka normalności w ota-
czającym ich wojennym świecie.

Dziękujemy za inicjatywę Stowarzyszeniu Przyjaciół Polaków na 
Wschodzie „Wspólnota Rodaków” oraz Kancelarii Prawnej DB Bed-
narczyk.

UG

Skatepark, park 
kieszonkowy, a może 
ciekawy mural?
Masz pomysł na ulepszenie swojej okolicy? Właśnie rusza 
II edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejsce Piastowe.

Już od 22 lipca 2022 r. mieszkańcy będą mogli składać for-
mularze zgłoszeniowe na projekty o wartości do 100 000 zł!

Regulamin oraz formularz z niezbędnymi załącznikami 
znajduje się na stronie: http://budzetobywatelski.miejscepia-
stowe.eu/

Projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego można skła-
dać w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe lub przesłać pocztą 
na adres: Urząd Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 
38-430 Miejsce Piastowe.

Wykorzystaj szansę i miej wpływ na zmianę wizerunku 
twojej okolicy! 

UG
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„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz 
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności 
energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem do osiągnięcia celu jest do-
finansowanie przedsięwzięć realizowa-
nych przez beneficjentów uprawnionych 
do podstawowego, podwyższonego i naj-
wyższego poziomu dofinansowania.

Od 25 stycznia 2022 r. obowiązu-
je nowa wersja programu „Czyste Po-
wietrze”, która poza wprowadzeniem 
części 3. z najwyższym poziomem do-
finansowania, przeznaczonej dla osób 
o najniższych dochodach, wprowadza 
możliwość wydłużenia okresu realizacji 
przedsięwzięcia w przypadku, gdy opóź-
nienie wynika z przesunięcia terminu 
przyłączenia gazu przez operatora.

Dla kogo dofinansowanie w czę-
ści 3. programu?
Beneficjentem części 3. programu może 
zostać osoba fizyczna, która łącznie speł-
nia następujące warunki:

•  jest właścicielem/współwłaścicielem 
budynku mieszkalnego jednorodzin-
nego lub wydzielonego w budynku 
jednorodzinnym lokalu mieszkalne-
go z wyodrębnioną księgą wieczystą,

•  przeciętny miesięczny dochód na jed-
nego członka jej gospodarstwa domo-
wego, wskazany w zaświadczeniu wy-
dawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g 
ustawy Prawo ochrony środowiska, 
nie przekracza kwoty:
–   900 zł w gospodarstwie wielooso-

bowym,
–   1 260 zł w gospodarstwie jedno-

osobowym
lub
•  ma ustalone prawo do otrzymywania 

zasiłku stałego, zasiłku okresowego, 
zasiłku rodzinnego lub specjalnego 
zasiłku opiekuńczego, potwierdzone 
w zaświadczeniu wydanym na wnio-
sek beneficjenta przez wójta, burmi-
strza lub prezydenta miasta, zawie-
rającym wskazanie rodzaju zasiłku 
oraz okresu, na który został przy-
znany. Zasiłek musi przysługiwać 
w każdym z kolejnych 6 miesięcy ka-
lendarzowych poprzedzających mie-
siąc złożenia wniosku o wydanie za-
świadczenia oraz co najmniej do dnia 
złożenia wniosku o dofinansowanie.

Ponadto, w przypadku prowadzenia 
działalności gospodarczej przez oso-

bę, która przedstawiła zaświadczenie 
o przeciętnym miesięcznym dochodzie 
na jednego członka jej gospodarstwa do-
mowego, roczny jej przychód, z tytułu 
prowadzenia pozarolniczej działalności 
gospodarczej za rok kalendarzowy, za 
który ustalony został przeciętny mie-
sięczny dochód wskazany w zaświadcze-
niu, nie przekroczył dwudziestokrotno-
ści kwoty minimalnego wynagrodzenia 
za pracę określonego w rozporządzeniu 
Rady Ministrów obowiązującym w grud-
niu roku poprzedzającego rok złożenia 
wniosku o dofinansowanie.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć 
wniosek o przyznanie najwyższego pozio-
mu dofinansowania do WFOŚiGW, po-
winna uzyskać od wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta (zgodnie z miejscem 
jej zamieszkania) zaświadczenie o wyso-
kości przeciętnego miesięcznego dochodu 
przypadającego na jednego członka jej go-
spodarstwa domowego albo zaświadczenie 
o ustalonym prawie do otrzymywania za-
siłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku 
rodzinnego lub specjalnego zasiłku opie-
kuńczego. Zaświadczenie powinno być wy-
dane najpóźniej w dniu złożenia wniosku 
o dofinansowanie. 

Złożenie wniosku o dofinansowanie 
w ramach części 3. programu jest uwa-
runkowane posiadaniem jednego z ww. 
zaświadczeń.

Uwaga: Nabór nie dotyczy budynków 
wielorodzinnych oraz budynków nowo 
budowanych.

Przy naborze dla części 3. programu 
obowiązuje załącznik (nr 2b „Koszty 
kwalifikowane oraz maksymalny poziom 
dofinansowania dla części 3. Programu 
dla beneficjentów uprawnionych do naj-
wyższego poziomu dofinansowania”). 
Dokument ten dostępny jest zarówno na 
stronie czystepowietrze.gov.pl (zakładka 

„Weź dofinansowanie”), jak i na stronach 
poszczególnych wojewódzkich funduszy 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Gdzie składać wnioski?
Wnioski o dofinasowanie w formie dota-
cji w ramach Programu Priorytetowego 

„Czyste Powietrze” (dalej: Program) nale-
ży składać do WFOŚiGW obejmującego 
swoim działaniem teren województwa, 

w którym zlokalizowany jest budynek/
lokal mieszkalny, którego dotyczy przed-
sięwzięcie.

Wnioski o dofinansowanie można 
składać poprzez:

•  serwis gov.pl (wymagana wyłącznie 
forma elektroniczna z podpisem za-
ufanym lub kwalifikowanym) lub

•  aplikację internetową, tj. Portal Be-
neficjenta dostępny na stronie inter-
netowej właściwego WFOŚiGW – ko-
nieczne dostarczenie również wersji 
papierowej wniosku z wymaganymi 
podpisami. Wersje papierowe wnio-
sków o dofinasowanie można dostar-
czać: 

•  za pośrednictwem gmin, które za-
warły porozumienia w sprawie 
ustalenia zasad wspólnej realizacji 
programu priorytetowego „Czyste 
Powietrze” z WFOŚiGW lub

•  poprzez nadanie do właściwego 
WFOŚiGW w polskiej placówce pocz-
towej operatora wyznaczonego w ro-
zumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. – Prawo pocztowe (w latach 
2016–2025 funkcję operatora wy-
znaczonego w rozumieniu tej ustawy 
pełni Poczta Polska S.A.) lub

•  bezpośrednio do właściwego WFOŚi-
GW.

W ramach części 3. programu istnieje 
możliwość finansowania przedsięwzięć 
rozpoczętych nie wcześniej niż 6 miesię-
cy przed datą złożenia wniosku o dofi-
nansowanie.

Część 3. programu umożliwia także 
dofinansowanie w formie dotacji przed-
sięwzięć zakończonych pod warunkiem, 
że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 
6 miesięcy przed datą złożenia wniosku 
o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed datą rozpoczęcia niniej-
szego naboru.

Źródło: WFOŚiGW w Rzeszowie 
NFOŚiGW w Warszawie

Wszelkie dodatkowe informacje 
można uzyskać w punkcie konsultacyj-
no-informacyjnym Programu Czyste 
Powietrze w Urzędzie Gminy w Miejscu 
Piastowym, ul. Dukielska 14, pokój nr 13. 
Tel.: 13 43 530 12 lub 798 833 245
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Zajęcia korekcyjne dla najmłodszych uczniów
Ponad 16 tys. złotych dofinansowania Gmina Miejsce Piastowe otrzymała ze środków Ministerstwa 
Sportu i Turystyki na prowadzenie w 2022 roku zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyj-
no-kompensacyjnej. W zajęciach bierze udział prawie 300 najmłodszych uczniów.

Zajęcia organizowane są od maja do 
grudnia br. (z wyłączeniem przerwy wa-
kacyjnej). Łącznie uczestniczy w nich 
294 uczniów klas I–III ze szkół pod-
stawowych w Głowience, Miejscu Pia-
stowym, Łężanach, Rogach, Wrocance, 
Zalesiu, Targowiskach i filii w Widaczu.

Dodatkowe zajęcia w klasach I–III, 
w wymiarze 1 godz. tygodniowo dla każ-
dej klasy, prowadzą nauczyciele wycho-
wania fizycznego. – Dzięki tym zajęciom 
dzieci otrzymują dodatkową dawkę ruchu 

ukierunkowanego na korekcję wad postawy, 
wzmacnianie mięśni posturalnych i utrwa-
lanie prawidłowej postawy podczas chodze-
nia, stania i siedzenia. Całość zajęć opar-
ta jest na grach i zabawach, ćwiczeniach 
z przyborami i przyrządami, które wplecio-
ne są w dyscypliny sportowe, takie jak: pił-
ka nożna, koszykówka, piłka siatkowa, piłka 
ręczna, lekkoatletyka, badminton – powie-
dział nauczyciel wychowania fizyczne-
go i wicedyrektor Szkoły Podstawowej 
w Głowience Tomasz Gorczyca.

Zajęcia realizowane są w ramach pro-
jektu pt. „Ruch to zdrowie – zajęcia spor-
towe z elementami gimnastyki korekcyj-
no-kompensacyjnej dla uczniów z terenu 
gminy Miejsce Piastowe”, dofinansowa-
nego z Ministerstwa Sportu i Turystyki 
ze środków Fundusz Zajęć Sportowych 
dla Uczniów.
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I nagroda w konkursie poetyckim 
„Mamy Maj”

Dobry Anioł

Wspominam dziś chwile dziecięcych lat, 

gdy zagadką był dla mnie cały świat.

Spowite mrokiem na strych drzwi, 

I Twoje słowa: – „Nie otwieraj ich”.

Chronisz mnie, Mamo, każdego dania, 

bym jak najmniej doznała zła. 

„Świat jest piękny”, mówisz mi, 

gdy ocierasz moje łzy. 

Balsamem dla duszy są Twoje słowa, 

Szepczesz mi cicho: – „Będziesz gotowa”.

Zawsze przy boku mym jesteś, 

Bezgranicznie wierzysz we mnie. 

Każdy Twój dzień to wielkie wyzwanie, 

by przekazać mi dobre wychowanie. 

Czytać i pisać mnie nauczyłaś, 

w trudnych chwilach przy mnie bywasz. 

Jesteś, Mamo, mym dobrym Aniołem, 

i pod skrzydłami Twymi schować się 
mogę. 

Kochasz mnie szczerze i ja to wiem,

bo ja tak samo kocham Cię. 

Julia Sechman 

Konkurs poetycki „Mamy Maj”
25 maja br. wójt Dorota Chilik oraz zastępca Magdalena Hec-Mrozek gościły laureatów konkursu po-
etyckiego „Mamy Maj”. Pierwsze miejsce w konkursie zdobyła Julia Sechman (15 lat) z Miejsca Piasto-
wego, drugie – Natalia Nowak (12 lat) z Wrocanki, a trzecie – Marian Jakubczyk (70 lat) z Targowisk.

Podczas spotkania z władzami gminy 
laureaci odczytali napisane przez siebie 
wiersze oraz odebrali nagrody – vouche-
ry na kwiaty w kwiaciarni Home Decor.

Zadanie konkursowe polegało na na-
pisaniu wiersza dla mamy. Na konkurs 
wpłynęło 52 wiersze. Najstarszy autor 
miał 70 lat, a najmłodszy 8. Nadesłane 
wiersze opublikowane zostały na face-
booku Gminy Miejsce Piastowe i podda-
ne  głosowaniu internautów. Zwyciężyły 
wiersze z największą liczbą polubień: 312 
otrzymał wiersz Julii Sechman „Dobry 

Anioł”. 302 – wiersz Natalii Nowak „Od 
zawsze na zawsze MAMA” oraz 231 po-
lubień wiersz „Moja Mama” Mariana Ja-
kubczyka.

– To nie był zwykły konkurs. Wiersze do-
starczyły nam wielu emocji i wzruszeń. Cu-
downie było czytać strofy, z których płynie 
tak wiele miłości i wdzięczności dla mam. 
Chyba każdy z nas na myśl o mamie przy-
wołuje najpiękniejsze wspomnienia z dzie-
ciństwa – powiedziała wójt gminy Dorota 
Chilik, dziękując wszystkim uczestni-
kom konkursu za nadesłane prace.

UG
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Jaśniej na gminnych drogach
24 i 25 maja br. w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe wójt Dorota 
Chilik, w obecności swojego zastępcy Magdaleny Hec-Mrozek, pod-
pisała umowy na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicz-
nego na terenie gminy Miejsce Piastowe” (Wrocanka, Głowienka, 
Targowiska i Zalesie).

Wykonane zostanie oświetlenie w czte-
rech miejscowościach gminy:

–  w Głowience: przy ul. Polnej, 
ul. Miodowej, ul. św. Jana;

– Wrocance: przy ul. Krośnieńskiej;
–  Targowiskach: przy ul. Starowiej-

skiej;
–  Zalesiu: przy drodze zwyczajowo 

zwanej „od figury do lasu”; w ob-
rębie budynków o numerach: 58, 
77–85, 88.

Koszty inwestycji wyniosą: w Gło-
wience i Wrocance (łącznie) – 369 790 zł, 
w Targowiskach – 146 000 zł, a w Zale-
siu – 52 500 zł.

W Głowience i Wrocance inwestycję 
prowadzi firma F.H.U. „ALMAX” Aneta 
Liwosz, a w Targowiskach i Zalesiu – Fir-
ma Elektryczna i Teletechniczna Kamil 
Jasiński.

Nowe oświetlenie gotowe ma być 
w tym roku.

Marcin Czekaj

Dworzec już w remoncie
Od pół roku trwa przebudowa zabytkowego dworca PKP w Targowiskach. Za dwa lata będzie tam 
biblioteka.

Do tej pory rozebrano pokrycie dachowe 
wraz z dotychczasową więźbą dachową. 
Wymurowano m.in. nowe przewody 
kominowe, wykonano nowe instalacje 
elektryczne na parterze budynku. Trwa-
ją tam także roboty tynkarskie we-
wnętrzne, wyrównawcze, przed mon-
tażem płyt dociepleniowych. Powstaje 
nowa konstrukcja więźby dachowej.

Ostatecznie po remontach na par-
terze budynku, w dwóch dużych po-
mieszczeniach zgromadzony zostanie 
księgozbiór biblioteki. Będzie także 
wielofunkcyjna sala, w której będą się 
mogły odbywać koncerty, konferencje, 
wystawy, odczyty.

Na piętrze znajdą się pomieszczenia 
biurowe oraz socjalno-sanitarne, sale 
zajęć, a także czytelnia. Budynek zosta-
nie dostosowany do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych.

Zmiana sposobu użytkowania nie 
zniszczy historycznego układu oraz 
rzeźby elewacji. Bryle budynku przy-
wrócony zostanie pierwotny wygląd 
poprzez przebudowę obecnego dachu 
na dach naczółkowy z lukarnami.

Na inwestycję Gminne Centrum Kul-
tury i Biblioteka w Miejscu Piastowym 
otrzymało 2 239 886 złotych dofinan-

sowania z wieloletniego Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa. Re-
monty potrwają do 2024 roku.

Przetarg na prace wygrała firma bu-
dowlana POL-BUD Grzegorz Buczko-
wicz z Humnisk.

Przypominamy: budynek stacji 
kolejowej w Targowiskach powstał 

w 1884 roku podczas budowy Galicyj-
skiej Kolei Transwersalnej. Początkowo 
pełnił ważną funkcję komunikacyjną, 
znaczenie stracił końcem XX wieku. Wpi-
sany jest do rejestru zabytków, a Gmina 
Miejsce Piastowe wszelkie prawa do bu-
dynku przejęła od PKP w 2015 roku.

GCKiB
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Nowy most w Miejscu Piastowym
Mieszkańcy gminy Miejsce Piastowe mają powód do zadowolenia. 
30 maja oficjalnie oddano do użytku inwestycję realizowaną przez 
Powiat Krośnieński, polegającą na przebudowie drogi powiatowej 
Miejsce Piastowe – Wrocanka na długości 1112 mb wraz z przebu-
dową mostu na rzece Lubatówka.

W ramach prac poszerzono płyty mo-
stu oraz jego przyczółki. Całkowita dłu-
gość przebudowanego mostu, z dojazdami, 
wynosi 26,06 m, a szerokość 9,05 m. Na 
obiekcie wykonano jednostronny chodnik 
o szerokości 1,25 m na długości 26 m.

– Inwestycja oczekiwana była przez lata. 
Wąski most był dużym problemem dla osób 
korzystających z tej drogi. Dlatego cieszymy 
się, że udało się ją zrealizować – powiedział 
starosta, który podziękował wszystkim 
zaangażowanym w realizację zadania: 
wykonawcy, inspektorowi nadzoru, kie-

rownikowi budowy oraz pracownikom. 
Szczególne słowa podziękowania skiero-
wał do posła Piotra Babinetza za pomoc 
w pozyskiwaniu rządowych dotacji. Wice-
starosta Andrzej Guzik podkreślił, że za-
kończona inwestycja to kolejny przykład 
współpracy powiatu i gminy Miejsce Pia-
stowe, która przyniosła wymierne efekty.

Obecny przy odbiorze poseł Piotr Ba-
binetz pogratulował władzom powiatu 
jak i gminy, kolejnej, bardzo potrzebnej, 
zarówno dla mieszkańców, jak i przyjezd-
nych, inwestycji.

Wójt gminy Dorota Chilik również 
przyznała, że most był bardzo potrzebny.

Wartość inwestycji to blisko 
2,5 mln zł, z czego dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
to kwota ponad 1,7 mln zł. Zadanie 
wsparła finansowo gmina Miejsce Pia-
stowe, przekazując na ten cel 150 tys. zł. 
Wykonawcą prac był Rejon Budowy Dróg 
i Mostów w Krośnie.

Na podstawie: www.powiat.krosno.pl

Ponad 9 mln złotych dofinansowania dla gminy
Gmina Miejsce Piastowe otrzymała 9 100 000 zł bezzwrotnego dofinansowania w ramach drugiej edy-
cji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach dotacji wykonane 
zostaną instalacje w nowym budynku domu kultury przy rondzie w Miejscu Piastowym, powstanie plac 
przeznaczony dla handlujących płodami rolnymi, wyremontowane zostaną drogi.

Na realizację zadania: „Budowa i moder-
nizacja infrastruktury kulturalnej oraz 
budowa miejsca do handlu płodami rol-
nymi na terenie gminy Miejsce Piastowe” 
Gmina otrzymała 7 200 000 zł dofinan-
sowania.

Dzięki otrzymanemu dofinansowa-
niu w nowym budynku Gminnego Cen-
trum Kultury i Biblioteki przy rondzie 
w Miejscu Piastowym planowane jest 
wykonanie wewnętrznych instalacji, tj. 
wodno-kanalizacyjnej, przeciwpożarowej, 

elektrycznej, wentylacyjnej, klimatyza-
cyjnej oraz robót ogólnobudowlanych.

Powstanie również miejsce do handlu 
płodami rolnymi, które zaplanowano na 
placu między domem ludowym a ko-
ściołem w Rogach, na działkach (nr ewid. 
2257 i 2256/2). Na placu wykonana zo-
stanie nawierzchnia z kostki brukowej. 
Wydzielony teren będzie służył działal-
ności handlowej na wolnym powietrzu, 
gdzie rolnicy będą mieli możliwość ofe-
rowania swoich towarów.

Na zadanie: „Budowa i modernizacja 
infrastruktury drogowej w gminie Miej-

sce Piastowe” przyznano 1 900 000 zło-
tych dofinansowania. Planowana inwe-
stycja ma na celu poprawę jakości dróg 
w gminie Miejsce Piastowe. W ramach 
zadania zmodernizowane zostaną drogi 
wewnętrzne w Łężanach, Wrocance, Ro-
gach, Miejscu Piastowym i Targowiskach.

Wójt Gminy Miejsce Piastowe Dorota 
Chilik dziękuje za wsparcie Premierowi 
RP Mateuszowi Morawieckiemu, Annie 
Schmidt – Pełnomocnikowi Rządu ds. 
Równego Traktowania oraz posłowi na 
Sejm RP Piotrowi Babinetzowi.
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Ulica Krzywa przed remontem
118 000 zł dofinansowania otrzymała Gmina Miejsce Piastowe 
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na mo-
dernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

Dotacja została przyznana ze środków 
na finansowanie zadania pod nazwą 

„Budowa i modernizacja drogi dojazdo-
wej do gruntów rolnych w obrębie Wro-
canki, na działce o numerze ewiden-
cyjnym 1417 oraz w obrębie Rogów, na 

działce o numerze ewidencyjnym 3077 
(ul. Krzywa)”.

Dzięki dofinansowaniu poprawiony 
zostanie stan techniczny ulicy Krzy-
wej we Wrocance poprzez wzmocnienie 
podbudowy oraz zmianę rodzaju na-
wierzchni.

Katarzyna Liput
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W Miejscu Piastowym będzie studio nagrań
Pod koniec kwietnia br. na poddaszu remizy OSP Miejsce Piastowe rozpoczęły się intensywne prace 
budowlane. W niezagospodarowanym do tej pory pomieszczeniu będzie studio nagrań oraz sala prób 
Orkiestry Dętej Gminy Miejsce Piastowe. Prace budowlane ukończone zostaną jeszcze w tym roku.

20 kwietnia br. w remizie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Miejscu Piastowym 
Łukasz Michalak – prezes Zarządu OSP 
Miejsce Piastowe, oraz Paweł Klara 

– skarbnik Zarządu, podpisali z Toma-
szem Leszczakiem, właścicielem Firmy 
Handlowej ROSE, umowę na realizację 
zadania pn. „Zwiększenie potencjału 
oraz wparcie działań Strażackiej Or-
kiestry Dętej Gminy Miejsce Piastowe 

– stworzenie sali prób, studia nagrań 
oraz kotłowni w remizie OSP Miejsce 
Piastowe”. Przy podpisaniu umowy 
obecna była wójt Dorota Chilik oraz 
kierownik budowy Lucjan Lis.

Na inwestycję OSP w Miejscu Pia-
stowym, w partnerstwie z Gminnym 
Centrum Kultury i Biblioteką, otrzy-
mało 535 tys. złotych z Narodowego 
Instytutu Wolności – Centrum Rozwo-
ju Społeczeństwa Obywatelskiego. Ze 
środków tych sfinansowane zostaną 
prace budowlane, które kosztować będą 
ponad 450 tys. złotych, oraz wyposaże-
nie studia nagrań. Wszystko gotowe ma 
być w 2023 roku.

Z profesjonalnie wytłumionej sali 
prób korzystać będzie głównie orkie-
stra dęta, która do tej pory próby miała 
w remizie w OSP w Miejscu Piastowym. 
Miejsce to będzie także służyło innym 
zespołom z naszej gminy.

– Mam nadzieję, że inwestycja przetrwa 
następne pokolenia i tchnie nowego ducha 
kulturalnego w mieszkańców gminy – po-

wiedziała dyrektor GCKiB Joanna 
Ziemiańska-Kielar, która pozyskała 
dofinansowanie na realizację zadania. 

– Inwestycja ta cechuje się nowatorstwem 
i niepowtarzalnością. Do tej pory w naszej 
gminie nie było tak profesjonalnie wytłu-
mionej sali prób, która pomieściłaby tak 
wielu muzyków, ilu jest w naszej orkiestrze 

dętej. W całym regionie nie ma też takiego 
studia nagrań, w którym jednocześnie moż-
na nagrywać tak wielu muzyków wielośla-
dowo. Swoją muzykę będą mogły nagrywać 
tam także zespoły działające przy naszym 
Centrum.

GCKiB



Ścieżką spacerową z Niżnej Łąki do Wrocanki
Gmina Miejsce Piastowe otrzymała dofinansowanie w kwocie 184 527 złotych na utworzenie rekre-
acyjno-edukacyjnej ścieżki spacerowej. Ścieżka o długości 6,4 km przebiegać będzie przez Niżną Łąką 
i Wrocankę. Gotowa ma być w tym roku.

25 maja br. w Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Podkarpackiego 
wójt gminy Dorota Chilik oraz skarbnik 
gminy Ewelina Pilszak podpisały umo-
wę na realizację zadania pn. „Wykonanie 
infrastruktury w ramach ścieżki spa-
cerowo-przyrodniczej w miejscowości 
Niżna Łąka i miejscowości Wrocanka”. 
Jest ono realizowane w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020 w zakresie rozwoju ogólno-
dostępnej i niekomercyjnej infrastruk-
tury turystycznej, rekreacyjnej lub kul-
turalnej.

Ścieżka rozpocznie się na placu re-
kreacyjnym w Niżnej Łące, przy rzece 
Jasiołce, gdzie planuje się również:

–  wykonanie siłowni plenerowej skła-
dającej się z 6 urządzeń,

–  umieszczenie gigantycznych mo-
deli owadów występujących na tym 
terenie – realistyczne modele owa-
dów odzwierciedlać będą szczegóły 
budowy prawdziwych okazów,

–  umieszczenie 5 betonowych leża-
ków, na których znajdzie się drew-
niane siedzisko.

Na działce zostanie zamontowany 
również kontener sanitarny, dostosowa-
ny do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
a przy wejściu na plac zamontowane zo-
staną 3 lampy solarne.

Tablice umieszczone wzdłuż trasy 
będą informować o ekosystemie łęgo-
wym, owadach i ptakach, ekosystemie 
łąkowym, pszczołach i roślinach mio-
dodajnych (obok pasieki), hodowli koni, 
o geologii i progach skalnych rzeki Ja-
siołki. Trasa będzie też prowadzić do 
miejsc związanych z historią i dziedzic-
twem kulturowym – wzdłuż całej trasy 
na tablicach będą zamieszczone infor-
macje o historii Niżnej Łąki i Wrocanki, 
ich znanych mieszkańcach (o. Hieronim 
Longawa, Karol Klobassa-Zręcki, ks. pro-

boszcz January Horwat) oraz do zabyt-
kowego kościoła drewnianego, kościoła 
murowanego, zabytkowego wozu stra-
żackiego we Wrocance.

Ścieżka spacerowa oraz plac rekre-
acyjny będą obiektami ogólnodostępny-
mi i całorocznymi. Będzie to rodzinna 
atrakcja turystyczna gminy. 

Karolina Kordasiewicz
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OSP Wrocanka będzie mieć nowy samochód 
ratowniczo-gaśniczy
19 kwietnia br. w Rzeszowie 
odbyło się uroczyste wręcze-
nie promes na zakup samocho-
dów ratowniczo-gaśniczych 
dla 41 jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu 
województwa podkarpackie-
go. Wśród nich znalazła się 
OSP Wrocanka, która otrzyma-
ła dofinansowanie w wysokości 
200 tys. złotych.

Promesę odebrał prezes OSP we Wro-
cance Radosław Niepokój wraz z za-
stępcą wójta gminy Miejsce Piastowe 
Magdaleną Hec-Mrozek.

Środki finansowe na zakup samo-
chodu pochodzą z Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, Krajo-
wego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, 
Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej oraz Gminy 
Miejsce Piastowe.

OSP Wrocanka jest już kolejną (po 
OSP Rogi) jednostką z naszej gminy, do 
której trafi samochód ratowniczo-gaśni-
czy dzięki wsparciu wójt Doroty Chilik.

Anna Borek
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Remiza we Wrocance oddana 
do użytku
W niedzielę, 12 czerwca, odbyła się uroczystość poświęcenia i od-
dania do użytku budynku remizy jednostki OSP Wrocanka. Uro-
czystość rozpoczęła msza święta w intencji strażaków, a po jej za-
kończeniu wszystkie pododdziały OSP przemaszerowały na plac 
obok remizy przy akompaniamencie Orkiestry Dętej Gminy Miejsce 
Piastowe.

Po podniesieniu flagi państwowej oraz 
odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskie-
go” wiceprezes OSP Wrocanka Piotr 
Kafel przywitał zaproszonych gości, 
przedstawił krótki rys historyczny jed-
nostki i działania, jakie zostały podję-
te w związku z przebudową budynku 
remizy. Następnie wójt Dorota Chilik 
odczytała i wręczyła akt przekazania 
budynku remizy do użytku, oficjalnie 
oddając nowo wyremontowaną strażni-
cę do dyspozycji OSP Wrocanka.

Oficjalne otwarcie ważnego obiek-
tu zawsze wiąże się z symbolicznym 
przecięciem wstęgi, w którym udział 
wzięli: Piotr Babinetz – poseł na Sejm 
RP, wójt Dorota Chilik, przewodniczą-
cy Rady Gminy Miejsce Piastowe Wie-
sław Habrat, zastępca wójta Magdalena 
Hec-Mrozek, prezes Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Miejscu Piasto-
wym Józef Sidor, radny Krzysztof Ja-
błoński, ks. proboszcz Jan Nigborowicz, 
wiceprezes OSP Wrocanka Piotr Kafel 
oraz sołtys Anna Sieniawska-Kuras.

Ksiądz proboszcz poświęcił budynek 
remizy oraz pamiątkową tablicę, w któ-
rej odsłonięciu brali także udział druh 
senior Edward Niedziela oraz Wiktoria 
Konior z Młodzieżowej Drużyny Pożar-
niczej.

Uroczystość poświęcenia i oddania 
do użytku budynku remizy jednostki 
OSP Wrocanka była również okazją do 
tego, aby uhonorować druhów zaszczyt-
nymi wyróżnieniami. W imieniu odzna-
czonych głos zabrał Krzysztof Zielański 

– skarbnik OSP Wrocanka, który podzię-
kował za otrzymane wyróżnienia. Słowa 
podziękowania skierował do przybyłych 
również wiceprezes OSP Wrocanka Piotr 
Kafel. Wśród zaproszonych na uroczy-
stość gości była zaprzyjaźniona delega-
cja OSP z gminy Tarnowiec oraz gminne 
jednostki OSP.

Prace budowlane przy gruntowym 
remoncie i przebudowie remizy trwały 
od lipca 2020 roku do końca paździer-
nika 2021. Budynek remizy jest parte-
rowy. Składa się z części garażowej i sali 
gromadzkiej wraz z zapleczem socjal-
no-sanitarnym. Rozbudowany został 
o 12-metrową wieżę (więcej o remoncie 
remizy w „Piastunie” nr 5/2021, s. 15).

Tekst Anna Borek 
Fot. Krosno112, TerazKrosno, Anna Borek

Medale i odznaczenia  
otrzymali:

•  Złoty Medal za Zasługi dla Pożar-
nictwa – Jan Nigborowicz, ks. pro-
boszcz parafii Wrocanka

•  Srebrny Medal za Zasługi dla Po-
żarnictwa – Radosław Niepokój, 
Marek Stec, Bogumiła Szydło

•  Brązowy Medal za Zasługi dla Po-
żarnictwa – Agnieszka Galica-Nie-
pokój, Maciej Wilk

•  Odznaka „Strażak Wzorow y” 
– Bartłomiej Raś, Mateusz Konik, 
Krystian Baran

• Odznaczenia „Za Wysługę Lat”:
✓ 60 lat – Stanisław Bukielski,
✓  55 lat – Krzysztof Zielański, Ka-

zimierz Gazda,
✓  50 lat – Piotr Zawisza, Jan Lo-

renc,
✓ 45 lat – Kazimierz Hadam,
✓ 40 lat – Piotr Kafel,
✓  20 lat – Ryszard Lenik, Maciej 

Wilk, Ksawery Zielański,
✓  10 lat – Krystian Baran, Mariusz 

Stec, Agnieszka Galica-Niepokój, 
Iwona Gleń

•  Odznaka brązowa „Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza” – Emila Dę-
biec, Mateusz Gleń, Filip Jakubo-
wicz, Marcelina Jakubowicz, Ro-
zalia Jakubowicz, Kamil Józefczyk, 
Kamil Konior, Wiktoria Konior, 
Bernadeta Kucharska, Karol Ku-
charski, Michał Kucharski, Maja 
Miętus, Milena Skauba



Dzień Strażaka i poświęcenie nowego samochodu

Ubrani w galowe mundury, trzymając 
poczty sztandarowe, przy akompania-
mencie Orkiestry Dętej Gminy Miej-
sce Piastowe przedstawiciele gminnych 
jednostek OSP wyruszyli do kościoła 
pw. Miłosierdzia Bożego, gdzie mszę św. 
w intencji strażaków odprawił ks. pro-
boszcz Tomasz Surmacz.

Po nabożeństwie strażacy oraz za-
proszeni goście udali się na plac przed 
remizę OSP, gdzie odbył się apel, rozpo-
częty podniesieniem flagi państwowej 
na maszt oraz odśpiewaniem „Mazurka 
Dąbrowskiego”.

Przybyłych gości powitał Tobiasz Ła-
cek – prezes Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Rogach, a potem wójt gminy Dorota 
Chilik odczytała i wręczyła jednostce OSP 
Rogi akt przekazania samochodu.

Samochód ratowniczo-gaśniczy MAN 
TGM 13.290 4×4 przybył do jednostki 
1 października 2021 roku. Kosztował 
prawie 824 961 tys. złotych, a jego za-
kup sfinansowano ze środków Komendy 
Głównej PSP, Gminy Miejsce Piastowe, 
Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rze-
szowie – więcej o samochodzie pisaliśmy 
przy okazji jego powitania w Rogach 
(„Piastun” nr 4/2021).

Wóz strażacki oraz figurę patrona 
strażaków, św. Floriana, poświęcił ks. pro-
boszcz. To wyjątkowa okoliczność, bo 
św. Florian czekał na to honorowe miejsce 
(przy remizie OSP Rogi) od ponad 18 lat!

Uroczystości były również okazją do 
uhonorowania strażaków oznaczeniami 
i medalami (wykaz nagrodzonych obok). 
Medale i odznaczenia wręczali: Józef Si-
dor – prezes Zarządu Gminnego Związku 
OSP w Miejscu Piastowym, Józef Tucki 

– prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP, Krzysztof Węgrzyn – komendant 
gminny OSP oraz wójt Dorota Chilik.

W imieniu odznaczonych głos zabrał 
Krzysztof Niziołek, dziękując za otrzy-
mane wyróżnienia, będące docenieniem 
pracy strażaków ochotników.

W stronę strażaków popłynęło mnó-
stwo słów uznania, podziękowań oraz ży-
czeń od przybyłych na uroczystość gości. 

6 maja w Rogach odbyły się gminne obchody Dnia Strażaka połączone z poświęceniem samochodu 
ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rogi.

Druhowie uhonorowani medalami i odznakami
–  Złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: Wojciech Bykowski, Witold Dem-

biczak, Grzegorz Uliasz, Adam Jurczak, Józef Kafel, Robert Kielar, Stanisław 
Sieniawski.

–  Srebrny medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: Damian Majchrowicz, Grzegorz 
Uliasz, Łukasz Uliasz, Paweł Bemben, Daniel Sieniawski.

–  Brązowy medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: Dorota Chilik, Michał Dembi-
czak, Wojciech Kucza, Krzysztof Niziołek, Tomasz Findysz, Grzegorz Szew-
czyk, Artur Zgrych, Damian Smerecki.

– Odznaki „Za wysługę lat”:
•  60 lat: Wiesław Knap;
• 45 lat: Zdzisław Kopacz, Leonard Drozd;
• 40 lat: Zbigniew Węgrzyn, Marek Muszyński, Jan Uliasz;
• 35 lat: Bogdan Nycz, Grzegorz Uliasz (s. Stanisława);
• 30 lat: Wojciech Bykowski, Witold Dembiczak;
• 25 lat: Wojciech Kucza, Łukasz Uliasz, Michał Dembiczak;
• 20 lat: Grzegorz Uliasz (s. Janusza);
• 10 lat: Piotr Drozd, Mateusz Glazer, Mateusz Kinel, Igor Kwiatkowski, To-
biasz Łacek, Wiesław Łoś.

–  Odznaka „Strażak Wzorowy”: Piotr Drozd, Mateusz Glazer, Mateusz Kinel, 
Igor Kwiatkowski, Tobiasz Łacek, Arkadiusz Uliasz, Kamila Uliasz, Wojciech 
Węgrzyn, Paula Zajdel, Arkadiusz Penar.

Wśród nich znaleźli się m.in. posłowie: 
Piotr Babinetz i Piotr Uruski, prezes Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 
Adam Skiba, prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP Józef Tucki, zastęp-
ca Komendanta Miejskiego PSP bryg. 
Krzysztof Marszałek, wicestarosta kro-
śnieński Andrzej Guzik, zastępca Prze-
wodniczącego Komisji Krajowej NSZZ 
Solidarność Tadeusz Majchrowicz oraz 
zaprzyjaźnieni strażacy ze Słowacji i Jo-
zef Kvokačka – starosta Osikova.

Do strażaków zwróciła się także wójt 
Dorota Chilik: – Bycie strażakiem zobo-

wiązuje. Żeby być strażakiem ochotnikiem 
trzeba mieć powołanie – każdego strażaka 
powinna cechować autentyczna i prawdzi-
wa miłość, miłość Boga i miłość do drugiego 
człowieka. […] Z okazji waszego dzisiejsze-
go święta wszystkim druhnom i druhom 
składam najserdeczniejsze życzenia! Dzię-
kuję za oddanie, z jakim pomagacie ludziom 
w obliczu tragedii, za odwagę, z jaką jedzie-
cie na wezwanie, i poczucie bezpieczeństwa, 
które przynosicie. Życzę wam bezpiecznej 
służby, zawsze szczęśliwych powrotów z ak-
cji, a także zdrowia oraz wszelkiej pomyśl-
ności w życiu osobistym.

Tekst i fot. Anna Borek
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Ponad 80 tys. złotych dla OSP
Po rozpatrzeniu wniosków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszo-
wie udzielił, w łącznej kwocie ponad 80 tys. złotych, wsparcia finansowego jednostkom OSP: z Gło-
wienki, Łężan, Miejsca Piastowego, Niżnej Łąki, Rogów, Widacza, Wrocanki.

Jednostki te wsparły Ukrainę przekazu-
jąc sprzęt pożarniczy oraz wyposażenie 
osobiste strażaka (agregaty prądotwór-
cze, motopompy, hełmy, specjalne ubra-
nia i buty).

W ramach zadania pn.: „Ogólnopol-
ski Program finansowania służb ratow-
niczych, Część 2) Dofinansowanie za-
kupu sprzętu i wyposażenia jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych” jed-
nostki będą mogły zrealizować zakup 

niezbędnego sprzętu do działań ratow-
niczo-gaśniczych.

Umowy na dofinansowanie z pre-
zesami poszczególnych jednostek OSP 
zostały podpisane 31 maja br. w sie-
dzibie Komendy Miejskiej PSP w Kro-
śnie, w obecności Piotra Babinetza 

– posła na Sejm RP, prezesa WFOSiGW 
w Rzeszowie Adama Skiby, komendan-
ta miejskiego PSP w Krośnie st. bryg. 
Zbigniewa Nowaka i zastępcy wójta 

Gminy Miejsce Piastowe Magdaleny 
Hec-Mrozek.

Wsparcie finansowe otrzymały:
– OSP Głowienka: 14 345 zł,
– OSP Łężany: 14 381 zł,
– OSP Miejsce Piastowe: 14 100 zł,
– OSP Niżna Łąka: 12 927 zł,
– OSP Rogi: 13 612 zł,
– OSP Widacz: 5 234 zł,
– OSP Wrocanka: 5 506 zł.

Monika Bełch

Zbiórka na renowację nagrobka 
Gizeli Konieczny
Zwracamy się z prośbą o wsparcie w realizacji naszej inicjatywy, jaką 
jest renowacja grobowca długoletniej wychowawczyni i nauczycielki 
Szkoły Podstawowej w Miejscu Piastowym – śp. Gizeli Konieczny. 
Nauczycielką była od 1948 do 1968 roku, kiedy to przeszła na eme-
ryturę. Potem zamieszkała w Krośnie. Tam zmarła w 1996 roku 
i została pochowana na miejscowym cmentarzu komunalnym.

Wpłat można także dokonywać po-
przez stronę Fundacji „Pomagam.pl” 

– pod hasłem „Renowacja grobowca”. 
Wszelkie dodatkowe informacje moż-
na uzyskać pod numerem telefonu: 
603 076 198.

Halina Wojnar, Andrzej Stec

Grobowiec naszej Wychowawczyni znaj-
duje się w bardzo złym stanie technicz-
nym. Nauczycielka była osobą samotną, 
nigdy nie założyła rodziny, stąd też tro-
skę o miejsce Jej wiecznego spoczynku 
mogą sprawować jedynie Jej wychowan-
kowie.

W związku z tym, my, Miłośnicy hi-
storii Miejsca Piastowego, występujemy 
z inicjatywą częściowej rekonstrukcji 
grobowca (obniżenie górnej płyty) i ob-
łożenie granitem. Tablice z inskryp-
cjami pozostaną bez zmian, wymagają 
jedynie wyczyszczenia. Przewidywa-
ny koszt robót remontowych to około 
12 tys. złotych.

Projekt realizujemy własnymi siłami, 
lecz nasze skromne i ograniczone środki 
finansowe powodują, że musimy liczyć na 
wsparcie innych osób. Dlatego też zwra-
camy się do ludzi dobrej woli – przedsię-
biorców, instytucji, osób prywatnych.

Wierzymy, że udzielone nam wspar-
cie finansowe umożliwi zrealizowanie 
zamierzonej inicjatywy. Nie chcemy 
dopuścić do całkowitego zniszczenia 
pamiątki z przeszłości.

Wpłaty można dokonywać na rachu-
nek bankowy 02 1090 2590 0000 0001 
4995 8469 z dopiskiem – Grobowiec.
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Dzieciństwo i młodość Kazimierz Penar 
spędził w miejscu pochodzenia, gdzie po-
bierał również naukę w szkole podstawowej, 
a następnie w zakładach wychowawczych 
ks. michalitów, ucząc się na ślusarza, w któ-
rym to zawodzie jednak nigdy nie pracował. 
U michalitów zetknął się również z muzyką, 
z którą, jak się okazało, związał się na całe 
swoje długie zawodowe życie. Jako klarneci-
sta grał w utworzonej w 1946 roku wiejskiej 
orkiestrze dętej, prowadzonej przez organi-
stę z kościoła parafialnego Józefa Prajsnara 

– pianistę i absolwenta konserwatorium mu-
zycznego we Lwowie. Po jego okiem przez 
dwa lata uczył się gry na organach.

Kazimierz Penar przybył do Targowisk 
i objął fukcję organisty w roku 1947, za pro-
bostwa ks. Macieja Suchodolskiego. W latach 
70. ubiegłego wieku ówczesny proboszcz 
ks. Józef Miezin zdecydował o wymianie 
kościelnych organów i organista mógł usiąść 
przy nowym, dającym zdecydowanie więk-
sze możliwości, instrumencie. Proboszczo-
wie parafii się zmieniali, a pan Kazimierz 
jako organista, trwał. Pożegnał go i podzię-
kował za wieloletnią pracę piąty z kolei pro-
boszcz, ks. dziekan Tadeusz Dudzik.

Ale Kazimierz Penar interesował się nie 
tylko muzyką, był  także aktywny na wie-
lu innych polach i można o nim powiedzieć 

– człowiek, nomen omen, orkiestra. Wiele 
osób z pewnością pamięta jego adwentowe 
wizyty w domach, w których pojawiał się 
jako swego rodzaju zwiastun Bożego Naro-
dzenia, roznosząc wigilijne opłatki. Nieba-
gatelne znaczenie ma również jego udział 
w dokumentowaniu prafialnych i rodzin-
nych wydarzeń i uroczystości, które, razem 
ze swoją żoną Bronisławą, uwieczniał na fo-
tografiach. Na niwie kultury nie sposób też 
nie wspomnieć o aktywnym udziale pana 
Kazimierza w działającym w latach sześć-
dziesiątych ubiegłego wieku w Targowiskach 
Teatrze Amatorskim. Szczególna w tym za-
kresie była kreowana prze niego rola Feli-
cjana Dulskiego w wystawianej na scenie 
Domu Ludowego w Targowiskach „Moral-

Kazimierz Penar (1926–2022)
Parafia Targowiska pożegnała długoletniego organistę i zasłużonego społecznika

17 maja, w wieku 96 lat, zmarł Kazimierz Penar – postać bardzo dobrze znana 
w Targowiskach i Widaczu, a zapewne także wśród starszych mieszkańców Łężan 
i Zalesia. Chociaż pochodził z Miejsca Piastowego, to całe dorosłe życie związał 
z Targowiskami i Widaczem. Jego wyjątkowy dorobek, budzący wśród tutejszych 
mieszkańców wdzięczność, podziw i uznanie, to pełniona przez 63 lata funkcja 
organisty w kościele parafialnym pw. św. Małgorzaty w Targowiskach.

ności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Być 
może ktoś jeszcze pamięta spacer wokół sto-
łu na Kopiec Kościuszki i ukradkowe próby 
uwolnienia się spod dominacji żony, choćby 
przy zapalaniu papierosa, brawurowo – je-
żeli można tak to określić – zagrane przez 
pana Kazimierza.

Lata 60. ubiegłego wieku to w Targo-
wiskach okres aktywnych zabiegów o uła-
twienie dostępu mieszkańców do opieki 
medycznej – lekarskiej i stomatologicznej. 
I tutaj również, można powiedzieć, na scenie 
pojawia się Kazimierz Penar, tym razem jako 
społecznik i propagator spółdzielczości. Ak-
tywnie działa na rzecz utworzenia Spółdziel-
ni Zdrowia, której następnie zostaje preze-
sem. Spółdzielnia pod jego kierownictwem 
tworzy gabinet lekarski i dentystyczny, naj-
pierw w Domu Ludowym w Targowiskach, 
a następnie podejmuje inicjatywę budowy 
przychodni, do której przenosi gabinety. 
Przychodni, która służy mieszkańcom Tar-
gowisk i okolicznych miejscowości do dzi-
siaj. Kolejny problem to gazyfikacja osie-
dla, którego przychodnia jest częścią. I tym 
razem pan Kazimierz nie pozostaje bierny. 
Jako skarbnik wchodzi w skład Komitetu 
Gazyfiakcyjnego, któremu przewodniczy 
Tadeusz Cymerys. Przedsięwzięcie udaje się 
zrealizować, teren pomiędzy stacją kolejową 
w Targowiskach a Dębiną zyskuje uzbrojenie 
w sieć gazową, do której przyłączają się bu-
dynki mieszkalne i przychodnia.

Ceremonia pogrzebowa Kazimierza 
Penara zgromadziła bardzo liczne grono 
mieszkańców Targowisk, Widacza i z pew-
nością okolicznych miejscowości. Mszę św. 
w intencji zmarłego celebrował proboszcz 
parafii Targowiska ks. dziekan Tadeusz 
Dudzik w asyście księży Jana Młynarczyka 
i Stanisława Jagustyna, którzy pełnili posłu-
gę duszpasterską w Targowiskach jako wika-
riusze, w czasie gdy organistą był Kazimierz 
Penar. W słowach pożegnania ks. proboszcz 
szczególnie podkreślił przyjazne i nacecho-
wane wzajemnym szacunkiem relacje, które 
łączyły go ze zmarłym organistą.

Red.
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Odeszli od nas…
28.03 – Stefan Biś (85 lat) z Łężan
31.03 –  Jan Stec (68 lat) z Miejsca Piastowego
09.04 –  Wanda Gruszecka (85 lat) z Miej-

sca Piastowego
09.04 –  Bogusław Kosiek (72 lata) z Miej-

sca Piastowego
27.04 – Danuta Staroń (77 lat) z Rogów
27.04 –  Wiesława Stanisławczyk (79 lat) 

z Miejsca Piastowego
30.04 – Marek Folcik (54 lata) z Rogów
02.05 –  Józef Gruszka (93 lata) z Niżnej 

Łąki
03.05 –  Stanisław Puchalski (76 lat) z Miej-

sca Piastowego
09.05 – Józef Uliasz (79 lat) z Rogów
11.05 –  Mirosław Bogacz (48 lat) z Wrocanki
12.05 –  Jan Tymcik (67 lat) z Miejsca 

Piastowego
14.05 – Helena Michalak (86 lat) z Rogów
17.05 –  Helena Dobrzańska (87 lat) z Tar-

gowisk
17.05 –  Kazimierz Penar (96 lat) z Widacza
17.05 –  Helena Hejnar (91 lat) z Miejsca 

Piastowego
18.05 – Andrzej Szajna (74 lata) z Łężan
23.05 – Maria Barut (88 lat) z Targowisk
25.05 – Bolesław Pikul (94 lata) z Wrocanki
28.05 –  Wiesław Guzik (87 lat) z Głowienki
31.05 –  Wanda Lubieniecka (92 lata) 

z Widacza
03.06 – Józef Rygiel (63 lata) z Łężan
06.06 –  Jan Rajchel (77 lat) z Miejsca 

Piastowego
06.06 –  Mirosława Stokarska (88 lat) 

z Miejsca Piastowego
10.06 – Zofia Jeż (99 lat) z Targowisk
16.06 –  Janina Bieszczad (86 lat) z Głowienki
17.06 – Helena Gruszka (92 lata) z Zalesia
21.06 – Józef Kubit (73 lata) z Głowienki
22.06 –  Elżbieta Lajdanowicz (76 lat) 

z Rogów
25.06 –  Maria Świątek (81 lat) z Głowienki
26.06 –  Stanisław Rajs (80 lat) z Miejsca 

Piastowego



Podwójny sukces Mateusza Domaradzkiego  
ze szkoły w Rogach
Postaci Ignacego Łukasiewicza mieszkańcom naszej gminy przedstawiać nie trzeba. Nie wszyscy jednak 
wiedzą, że w 2022 r. przypada 200. rocznica urodzin oraz 140. rocznica śmierci tego wybitnego farma-
ceuty i przedsiębiorcy, pioniera przemysłu naftowego w Europie, z zainteresowania chemika i fizyka, 
działacza niepodległościowego. Stąd też rok 2022 został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej Rokiem Ignacego Łukasiewicza.

To zapewne było jednym z powodów 
zorganizowania przez PCEN w Rze-
szowie I Wojewódzkiego Konkursu Li-
terackiego „Zmieniam świat z Ignacym 
Łukasiewiczem”. Patronat nad konkur-
sem objęli: Kuratorium Oświaty w Rze-
szowie, TVP3, Politechnika Rzeszowska 
im. Ignacego Łukasiewicza, Muzeum 
w Bóbrce, a także Kraina Nafty i PGNiG.

Przed uczniami szkół podstawowych 
z terenu naszego województwa było nie 
lada wyzwanie – zredagowanie opowia-
dania twórczego, inspirowanego biogra-
fią wynalazcy lampy naftowej. Wśród 
zainteresowanych życiem i działalno-
ścią Łukasiewicza znalazł się Mateusz 
Domaradzki, uczeń klasy VII ze Szkoły 
Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego 
w Rogach. Chłopiec skrupulatnie zapo-
znał się z materiałami dotyczącymi ży-
cia i działalności tego wielkiego Polaka, 
by następnie przelać na papier nowo 
powstałą historię. Jesteśmy niezmier-
nie dumni, że praca naszego ucznia 
spodobała się jury i Mateusz znalazł się 
w gronie najlepszych – wśród sześcior-
ga wyróżnionych. Podczas uroczystego 
podsumowania działań konkursowych, 
które odbyło się 18 marca 2022 r. w auli 
Politechniki Rzeszowskiej, nagrodze-
ni uczniowie wysłuchali ciepłych słów, 
skierowanych pod ich adresem przez 
Małgorzatę Baran – doradcę metodycz-
nego, a także przedstawicieli: Kurato-
rium Oświaty w Rzeszowie, Urzędu 

Marszałkowskiego, zarządu Politechni-
ki Rzeszowskiej oraz Skansenu w Bóbr-
ce. Część oficjalną zwieńczyło wręcze-
nie nagród i pamiątkowych dyplomów 
uczniom i ich nauczycielom. W przygo-
towaniach do konkursu pomagała Mate-
uszowi Magdalena Michalczyk.

Podsumowaniem uroczystej gali był 
interesujący pokaz chemiczny, przygo-
towany przez studentów i wykładowców 
politechniki.

To jeszcze nie koniec sukcesów na-
szego ucznia, bowiem Mateusz Doma-
radzki sięgnął również po laury w innej 
dziedzinie, a mianowicie najpierw wy-
grał etap dekanalny konkursu biblijne-
go, pt. „Żyć Eucharystią”, na podstawie 
Ewangelii wg św. Łukasza i Dziejów 
Apostolskich, a następnie rozgromił 
przeciwników w finale diecezjalnym, 
który odbył się w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Przemyślu. Mateusz już 
po raz drugi udowodnił, że pod wzglę-
dem znajomości Ewangelii nie ma sobie 
równych i uplasował się na I miejscu, 
zdobywając nagrodę główną. W przy-
gotowaniach do konkursu pomagał mu 
ks. Tomasz Surmacz, proboszcz parafii 
pw. św. Bartłomieja w Rogach.

Gratulujemy Mateuszowi z całego 
serca! Jesteśmy bardzo dumni z jego 
osiągnięć i życzymy mu dalszych suk-
cesów w nowych przedsięwzięciach.

Magdalena Michalczyk, 
Agnieszka Kijowska

Oliwia Zajdel finalistką etapu 
wojewódzkiego
Oliwia Zajdel, uczennica klasy VIII 
Szkoły Podstawowej we Wrocance, zdo-
była na etapie wojewódzkim tytuł fina-
listy kuratoryjnego konkursu z chemii. 
Pod kierunkiem nauczycielki przed-

miotu Anny Prajzner poświęciła wiele 
godzin na przygotowania do konkursu. 
Gratulujemy sukcesu!

SP Wrocanka
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W sali kryształowej Domu Ludowego 
w Łężanach kierownik Samorządowego 
Centrum Usług Wspólnych Beata Bo-
dzioch-Kaznowska powitała przybyłych 
dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, 
rodziców i włodarzy gminy.

To był szczególny rok szkolny, któ-
ry obfitował w liczne sukcesy uczniów. 
Zdobywali tytuły laureatów, finalistów, 
stawali na podium, zwyciężając w spor-
towych, a także artystycznych rywaliza-
cjach. Szczególnie uzdolnionych uczniów 
wspierali nauczyciele, którzy pracowali 
z dużym zaangażowaniem i poświęce-
niem, przygotowując podopiecznych do 
konkursów i zawodów.

W tym roku, decyzją komisji, przy-
znane zostały nagrody specjalne – Orły 
Nauki. Otrzymały je uczennice: Julia 
Majerska ze Szkoły Podstawowej w Gło-
wience oraz Magdalena Drozd ze Szko-
ły Podstawowej w Miejscu Piastowym. 
Obydwie uczennice uzyskały średnią 6,0!

Orła Nauki otrzymała także nauczy-
cielka, Lucyna Kandefer, ze Szkoły Podsta-
wowej w Łężanach i w Miejscu Piastowym.

Dodatkową nagrodą specjalną był 
bon o wartości 500 złotych – otrzyma-
ła go Julia Sechman za liczne sukcesy 
wokalne w kraju i za granicą. Komisja 
konkursowa przyznała również Puchar 
Wójta, który w tym roku powędrował do 
Szkoły Podstawowej im. Stanisławy Gre-
lli we Wrocance.

Wydarzenie uświetniły swoimi wy-
stępami Emilia Dębiec i Julia Sechman.

Serdecznie gratulujemy wyróżnio-
nym uczniom i nauczycielom. Jesteśmy 
dumni, że tak chętnie wykazywaliście się 
swoją wiedzą i talentami w roku szkol-
nym 2021/2022. Wszystkim uczniom 
jeszcze raz życzymy udanych i pełnych 
przygód wakacji, a absolwentom powo-
dzenia w dalszej edukacji. Mamy nadzie-
ję, że zawsze z sentymentem będziecie 
wspominać czas spędzony w murach na-
szych szkół.

Obok prezentujemy listę nagrodzo-
nych uczniów, absolwentów oraz na-
uczycieli.

Wyróżnienia dla 
uczniów i nauczycieli
O tym, że ciężka praca się opłaca, przekonali się uczniowie szkół 
podstawowych gminy, którzy odebrali z rąk wójt Doroty Chilik 
oraz przewodniczącego Rady Gminy Wiesława Habrata dyplomy 
i nagrody za liczne sukcesy w nauce, sporcie i muzyce. W tym 
roku po raz pierwszy przyznane zostały także Orły Nauki.

WyRóżNIeNI W ROKU 
SZKOLNyM 2021/2022

SP W ZALESIU
–  uczniowie: Olivia Keziban, Deniz Kezi-

ban, Paulina Pelc, Franciszek Jurczak, 
Jakub Stefański,

–  absolwenci: Jakub Pelczar, Michał Frą-
czek, Klara Wilusz, Lucyna Pawłowska, 
Dorota Stapińska, Julia Krzyżanowska

–  nauczyciele: Lidia Czekańska, Marcin 
Jurczak

SP W ŁężANACH
– uczniowie: Kinga Wójcik
–  absolwenci: Michał Meier, Aleksandra 

Zając, Marianna Dylewska
–  nauczyciele: Lucyna Kandefer, Kata-

rzyna Juszczyk

SP WE WROCANCE
–  uczniowie z koła naukowego „Być 

jak Ignacy”: Miłosz Jakubowicz, Ma-
ciej Kostrząb, Krzysztof Kucia, Martyna 
Kucia, Laura Mikoś, Nikola Rajchel, Me-
lania Stojak, Lena Szelc, Filip Zatorski, 
Dominik Zielański, Hubert Zielański

–  uczniowie z zespołu Grellaki: Kacper 
Gancarz, Kamila Góra, Julia Gruszka, 
Paulina Hejnar, Wiktoria Kołacz, Mi-
chał Kucharski, Karol Kucharski, Kac-
per Kucia, Adrianna Longawa, Jan Le-
nik, Milena Skauba, Patryk Zielański, 
Jagna Kostrząb, Wiktoria Kołacz

–  absolwenci: Zuzanna Guzik, Oliwia 
Zajdel, Nikola Kuliga

–  nauczyciele: Anna Prajzner, Ewelina 
Głód, Małgorzata Baran
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20 maja 2022 r. w kościele pod wezwa-
niem św. Małgorzaty w Targowiskach 
odbyła się wieczornica poświęcona 
św. Janowi Pawłowi II. Okazją do tego 
wydarzenia była 102 rocznica urodzin 
papieża Polaka. „Iść Jego śladami… Jan 
Paweł II w pamięci dzieci” to tytuł mon-
tażu słowno-muzycznego, w którym 
wystąpiły dzieci z Klubu Przedszkolaka 
w Widaczu. Nad oprawą muzyczną czu-
wał Leszek Konrad, który przygotował 
występ chóru szkolnego. Przedszkolaki 
przypomniały najważniejsze momenty 
z życia wielkiego Polaka oraz podkreśli-
ły, że św. Jan Paweł II to wielki autorytet 
moralny, ale i patriota, który w Watyka-
nie pamiętał o polskich korzeniach.

Po przedstawieniu wójt Dorota 
Chilik, zastępca wójta Magdalena Hec
-Mrozek, dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. św. Jana Kantego w Targowiskach 

SP W ROGACH
–  uczniowie: Mateusz Domaradzki, Zu-

zanna Knap
–  absolwenci: Szymon Stanisz, Antoni-

na Knap, Julita Uliasz, Antoni Michna, 
Emilia Ucherek, Zofia Drozd

–  nauczyciele: Magdalena Michalczyk, 
ks. Tomasz Surmacz

SP W GŁOWIENCE
–  absolwenci: Julia Staroń, Klaudia Ku-

bit, Maja Sroka, Oliwia Sroka, Zuzanna 
Habrat, Alan Delimat, Julia Gorczyca, 
Bartłomiej Jaracz

Dzień papieski 
w Widaczu

Małgorzata Lorenc oraz wychowankowie 
szkoły, złożyli kwiaty pod pomnikiem 
św. Jana Pawła II. Następnie wszyscy 
zgromadzeni wspólnie odśpiewali „Bar-
kę”, ukochaną pieśń Ojca Świętego. Na 
zakończenie uroczystości wypuszczono 
biało-żółte balony oraz gołębie – symbo-
le pokoju.

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
zaproszonym gościom, nauczycielom, 
uczniom, rodzicom, mieszkańcom Tar-
gowisk i Widacza za przybycie. Państwa 
obecność świadczyła o tym, że kult Jana 
Pawła II jest ciągle żywy.

Magdalena Wilusz

Nagrodzone Orłami Nauki – uczennica Julia Majerska 
(SP w Głowience) oraz nauczycielka Lucyna Kandefer 
(SP w Łężanach i Miejsu Piastowym)

W imieniu córki Magdaleny Drozd (SP w Miejscu Piastowym) 
Orła Nauki odebrała jej mama Marta Drozd

–  nauczyciele: Małgorzata Walczyk, Ra-
dosław Sidor

SP W TARGOWISKACH
–  uczniowie: Anna Bykowska, Oliwia 

Gadzała, Daria Haznar, Michał Jurczak, 
Jan Korona, Emilia Kozioł, Maja Krup-
ska, Mateusz Mazur, Nikola Nycz, Mi-
łosz Rachwał, Weronika Skwara, Nikola 
Wilczak, Aleksandra Winiarska, Jakub 
Woźniak, Jan Zając

–  absolwenci: Karol Kafel, Kinga Penar, 
Julia Sidor, Dawid Sidor, Paweł Szubra

–  nauczyciele: Katarzyna Daniłowicz

SPW MIEJSCU PIASTOWYM
– uczniowie: Jakub Bystrański
–  absolwenci: Krzysztof Bara, Wiktor 

Węgrzyn, Julia Sechman, Wiktoria Gu-
zik, Natalia Guzik, Marcin Guzik, Mag-
dalena Frydrych, Zuzanna Golik, Mile-
na Frydrych, Julia Kosztyła

–  nauczyciele: ks. Piotr Sękowski, Lucy-
na Kandefer

Tekst i fot. Anna Borek

Nagrodę specjalną otrzymała 
Julia Sechman (SP w Miejscu 
Piastowym)
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Pierwszego dnia w Domu Ludowym w Łężanach można było 
wysłuchać wykładów i prelekcji poświęconych wczesnemu 
rozwojowi dzieci.

– Chcemy dzielić się naszym doświadczeniem, ale także uczyć 
nowych rzeczy i poszerzać swoją wiedzę. Mam nadzieję, że dzisiaj 
usłyszymy odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące pracy z naj-
młodszymi – powiedziała pomysłodawczyni przedsięwzięcia 
Agnieszka Jastrzębska – dyrektor Zespołu Żłobków Gminy 
Miejsce Piastowe, witając przybyłych gości.

W konferencji wzięli udział: Jolanta Sawicka – wicewoje-
woda podkarpacki, Jerzy Borcz – przewodniczący Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego, goście ze Słowacji i Ukrainy, 
radni Gminy Miejsce Piastowe, pracownicy Urzędu Gminy, 
dyrektorzy szkół, przedszkoli oraz pracownicy żłobków z te-
renu całego województwa podkarpackiego.

Patronat nad wydarzeniem objęła wójt Dorota Chilik. 
– Dzieci są naszą radością i wszystko robimy, aby w żłobkach 
i przedszkolach czuły się szczęśliwe. Staramy się także stwarzać 
im jak najlepsze warunki do rozwoju – powiedziała wójt gminy, 
otwierając oficjalnie konferencję.

Wicewojewoda Jolanta Sawicka odczytała list, który do or-
ganizatorów i uczestników skierowała wojewoda Ewa Leniart. 
Podkreśliła w nim, że gmina Miejsce Piastowe jest przykładem 
tego, jak otrzymanie statuetki ProFamilia może stać się bodź-
cem do dalszego działania na rzecz rozwoju rodzin. – Warto 
zrozumieć, z jakimi nowymi wyzwaniami trzeba się zmierzyć, by 
poprawić jakość początkowej edukacji maluchów. To niezwykle 
ważne, by stwarzać przestrzeń, która daje możliwość rodzicom 
i pracownikom żłobków na wymianę doświadczeń, podzielenie 
się spostrzeżeniami czy poszerzanie wiedzy. Takie wydarzenia są 
świetną okazją do połączenia sił i wzajemnego inspirowania się 
metodami wychowawczymi – powiedziała Jolanta Sawicka.

Jerzy Borcz również zaznaczył, że edukacja na wczesnym 
etapie rozwoju dziecka jest bardzo istotna, bo później prze-
radza się we właściwy stosunek do innych ludzi.

Podczas konferencji można było wysłuchać kilku wykła-
dów o tematyce związanej z wczesnym rozwojem małych 
dzieci. Elżbieta Gierlach, psycholog, omówiła temat „Oswa-
janie lęku, czyli o procesie adaptacji do żłobka dziecka i jego 
rodziców”. Pedagog specjalny, surdologopeda Ilona Bara zajęła 
się tematem wczesnej interwencji logopedycznej, a pielęgniarz 
i ratownik medyczny Rafał Jakubowicz przedstawił zagadnie-
nia dotyczące pierwszej pomocy przedmedycznej (wymienio-
ne powyżej wykłady można wysłuchać na nagraniu opubliko-
wanym na kanale youtube pod hasłem II Międzynarodowa 
Konferencja Szkoleniowa „Z miłości do najmłodszych”). Z ko-
lei psycholog i terapeuta behawioralny Anna Wójcik zapozna-
ła zebranych z problemami dotyczącymi funkcji zachowań 
trudnych u dzieci w wieku poniemowlęcym na podstawie 
studium indywidualnych przypadków. Z różnorodnymi za-
bawami i tańcami dla najmłodszych zapoznała uczestników 
konferencji Urszula Korzeń – animator kultury, instruktor 
tańca, nauczyciel.

Z miłości do najmłodszych
Ósmego i dziewiątego czerwca br. odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa „Z miłości do 
najmłodszych…”, poświęcona doskonaleniu zawodowemu osób pracujących z dziećmi w żłobkach.
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Pierwszy dzień był szansą doskonale-
nia kadry żłobków, podniesienia kwalifi-
kacji, poszerzenia wiedzy. Ciepły posiłek 
i rozmowy przy kawie stały się okazją do 
bliższego poznania się, integracji, a także 
wymiany doświadczeń.

Drugi dzień konferencji poświęcony 
został zajęciom z najmłodszymi dziećmi, 
uczęszczającymi do gminnych żłobków. 
W sali Domu Ludowego w Głowience cze-
kały na nich niesamowite atrakcje i niespo-
dzianki. Sala zamieniła się w jaskiniową 
grotę, z mnóstwem zieleni, szumiącym 
wodospadem, przy którym każde dziec-
ko mogło zrobić sobie pamiątkowe zdję-
cie. Całości dopełniły malutkie dinozaury, 
które wyłaniały się z każdego zakątka ba-
jecznej krainy. „Żłobkowe ciocie” przygo-
towały spektakl kabaretowy „Między nami 
jaskiniowcami”, do obejrzenia którego za-
praszamy na naszą stronę internetową 
https://www.zlobek-miejscepiastowe.pl/. 
Dużo frajdy sprawiły dzieciom konkursy, 
tańce i zabawy, a prawdziwą niespodzian-
ką było spotkanie z triceratopsem. Pięknie 
przebrane maluchy mogły zaprezentować 
swoje stroje w pokazie mody. W trakcie 
trwania imprezy nie zabrakło biesiado-
wania z jaskiniowcami, można było spró-
bować żłobkowych przysmaków i potraw 
z grilla oraz słodkości przygotowanych 
przez rodziców. Panie kucharki przy sto-
liku „dino party”, serwowały przekąski 
ze żłobkowej kuchni. Zwieńczeniem całej 
imprezy był wielki finał podróży w dawno 
miniony czas, gdzie strzelały fajerwerki, 
sypało się konfetti i latały baloniki. Na sce-
nie pojawił się tort – w kształcie dinozau-
ra – którego pierwszy kawałek uroczyście 
odkroiła wójt Dorota Chilik.

Tegoroczną konferencję zorganizował 
Zespół Żłobków Gminy Miejsce Piasto-
we przy współpracy Gminnego Centrum 
Kultury i Biblioteki w Miejscu Piasto-
wym. Kolejne wydarzenie poświęcone 
najmłodszym dzieciom już za rok. – Do-
łożymy wszelkich starań, by w przyszłym 
roku spotkać się w jeszcze większym gronie 
i wspólnie rozwijać pasję do pracy z ma-
luszkami, a przy okazji sprawić im odrobinę 
radości – zaznaczyła dyrektor Agnieszka 
Jastrzębska.

Zespół żłobków  
Gminy Miejsce Piastowe, 

fot. Paweł Duda
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„Piękna Nasza Polska Cała”
28 kwietnia br. uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łężanach 
podsumowali realizowany w szkole i przedszkolu Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza 
Polska Cała”.

W uroczystości podsumowującej działa-
nia uczniów w ramach projektu uczest-
niczyli zaproszeni goście: wójt Dorota 
Chilik, zastępca wójta Magdalena Hec- 
-Mrozek, kierownik SCUW Beata Bo-
dzioch-Kaznowska, zastępca kierowni-
ka SCUW Grzegorz Meier, dyrektorzy 
szkół podstawowych z terenu gminy 
oraz dyrektor zespołu żłobków Agniesz-
ka Jastrzębska.

Koordynatorem projektu była na-
uczycielka Paulina Kisilewicz, która 
podczas prezentacji przybliżyła wszyst-
kie działania uczniów w czasie roku 
szkolnego. Były to między innymi uro-
czystości patriotyczne, takie jak „Szko-
ła do hymnu”, „Biegnij, Niepodległa”, 
pokazy mody patriotycznej, spotkania 
z rzemieślnikami, warsztaty pieczenia 
chleba, wspólne kolędowanie, jasełka, 
akcja „BohaterON”, liczne akcje chary-
tatywne, sadzenie roślin i dbanie o oto-
czenie szkoły („Zielona Niepodległa”). 
Projekt zakładał wykonanie 20 zadań, 
a dwa ostatnie, tj. odśpiewanie piosen-
ki projektowej oraz przedstawienie pol-
skich tańców ludowych, uczniowie wy-
konali przy zgromadzonej publiczności.

Zaprezentowały się też przedszkola-
ki, śpiewając całym dziecięcym serdusz-
kiem piosenki o Polsce, recytując i tań-
cząc skocznego krakowiaka. Uczniowie 
klasy III z niezwykłą gracją i elegancją 
zatańczyli poloneza. Po nich wystąpiła 

sekcja muzyczna, która na fletach za-
grała piosenkę „Płynie Wisła, płynie”, 
a następnie uczennice klasy VII wyko-
nały taniec z flagami. Na koniec wszyscy 
przystąpili do ostatniego zadania – za-
śpiewali piosenkę projektową „Piękna 
nasza Polska cała”.

Po części artystycznej rozdano 
nagrody i wyróżnienia dla laureatów 
gminnego konkursu plastycznego „To 
jest mój kraj, to moja Polska!”, objętego 
honorowym patronatem przez Wójta 
Gminy Miejsce Piastowe. Do konkursu 
zgłoszono dziesiątki wspaniałych prac, 
które prezentowały piękno naszej oj-
czyzny.

Laureatom konkursu nagrody wrę-
czyła wójt Dorota Chilik wraz z dyrek-
tor szkoły w Łężanach Teresą Zamorską. 
Podziękowania za udział w konkursie 
i dyplomy dla wszystkich uczestników 
odebrali dyrektorzy szkół z terenu gmi-
ny Miejsce Piastowe. Dziękujemy wójt 
Dorocie Chilik za ufundowanie nagród, 
a wszystkim uczestnikom za udział 
w konkursie, zaangażowanie i pokaza-
nie wielkich talentów!

Projekt „Piękna Nasza Polska Cała” 
połączył swymi działaniami naszą 
małą ojczyznę – społeczność szkolną 
i gminną. Dzięki niemu młode pokole-
nie mogło dostrzec, jak ważną sprawą 
jest dbanie o Polskę, jej wartości, trady-
cje i folklor.

Paulina Kisilewicz, fot. Anna Borek

LAUREACI KONKURSU  
PLASTYCZNEGO
Kat. przedszkole
I miejsce – Patrycja Kubal (Klub Przed-
szkolaka w Widaczu, filia SP w Targowi-
skach)
II miejsce – Emilia Matuła (Przedszko-
le w SP w Łężanach)
III miejsce – Kornel Łęcki (Przedszkole 
w SP w Łężanach)
Wyróżnienia: Hubert Sieniawski 
(Przedszkole w SP w Zalesiu), Karina 
Skauba (Przedszkole w SP we Wrocance)

Kat. klasy I–III
I miejsce – Amelia Jurczak (SP w Tar-
gowiskach)
II miejsce – Igor Kopacz (SP we Wro-
cance)
III miejsce – Lena Borula (SP w Łęża-
nach)
Wyróżnienia: Weronika Boczar 
(SP w Zalesiu), Ewelina Grzybała 
(SP w Miejscu Piastowym), Marcelina 
Lorenc (SP w Łężanach)

Kat. klasy IV–VIII
I miejsce – Mateusz Kolanko 
(SP w Miejscu Piastowym)
II miejsce – Milena Szydło (SP w Gło-
wience)
III miejsce – Weronika Frydrych 
(SP w Targowiskach)
Wyróżnienie: Fi l ip Podlaszczak 
(SP w Rogach)

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

T e m a T  n u m e r uz e  s z k ó ł



Bajkowe spotkanie z językiem angielskim
25.04.2022 roku po raz pierwszy w Szko-
le Podstawowej w Zalesiu odbyło się 
Gminne Bajkowe Spotkanie z Językiem 
Angielskim „Once upon a time”. Celem 
spotkania było poszerzanie znajomości 
języka angielskiego poprzez czytanie 
krótkich tekstów, popularyzacja czytel-
nictwa wśród dzieci, rozwijanie poczucia 
własnej wartości oraz pewności siebie, 
rozwijanie współpracy w grupie, rozu-
mienie ogólnego sensu krótkich history-
jek wspieranych obrazkiem, rekwizytem 
lub gestem, propagowanie bezpiecznego 
spędzania czasu wolnego oraz międzysz-
kolna integracja uczniów.

Do wspólnej zabawy zaprosiliśmy 
czteroosobowe delegacje uczniów klas 
III szkół podstawowych z naszej gmi-
ny. Bajkowe spotkanie opierało się 
na pracy z dobrze znanymi bajkami: 

„Czerwony Kapturek” – „The Little Red 
Riding Hood” oraz „Brzydkie Kacząt-
ko” – „The Ugly Ducking”. W formie 
gier i zabaw uczniowie poznali anglo-
języczną wersję obu bajek. Układanie 
zdań zgodnie z treścią bajek, łączenie 
słów z obrazkami, prace plastyczne do 
fragmentu tekstu to tylko nieliczne z re-
alizowanych działań, które przebiegały 
zgodnie z najważniejszym założeniem 
organizatorów: nauki przez zabawę. 
Uczniowie nawiązali nowe relacje kole-
żeńskie, współpracując ze sobą w cztero-
osobowych grupach. Praca przebiegała 
w radosnej i pozytywnej atmosferze, i je-
steśmy przekonani, że cele zostały osią-
gnięte. Organizatorzy podziękowali na-
uczycielom za udział szkół w bajkowym 
spotkaniu i wszystkim uczestnikom 
wręczyli dyplomy oraz upominki.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jó-
zefa Piłsudskiego w Zalesiu Daniela Ko-
koszka oraz organizatorki Katarzyna 
Omachel i Lidia Czekańska składają ser-
deczne podziękowania Radzie Rodziców, 
Centrum Akumulatorów Krosbat S.A., 
prezesowi firmy Profbud Pawłowi Mali-
nowskiemu oraz dyrektor działu handlo-
wego Annie Skotnickiej-Ryś za wsparcie 
finansowe na zakup materiałów prezen-
tacyjnych i ćwiczeniowych oraz rzeczo-
we w postaci prezentów dla uczestników. 
Dziękujemy Anecie i Damianowi Podku-
lom oraz Przemysławowi Banachowi za 
ufundowanie poczęstunku dla uczestni-
ków spotkania. Państwa wkład umożli-
wił organizatorkom realizację przedsię-
wzięcia.

Katarzyna Omachel 
Lidia Czekańska

Dzień Rodziny w Łężanach
„Rodzina jest w życiu oparciem, czymś co chroni, co daje siłę” (Sophia Loren).

31 maja przy ulicy Nawsie w Łężanach 
odbył się piknik rodzinny, jedna z waż-
niejszych uroczystości przedszkolnych. 
Z tej okazji wszystkie oddziały przed-
szkolne ze szkoły w Łężanach przygo-
towały występ artystyczny dedykowa-
ny rodzicom. Dzieci, recytując wiersze, 
tańcząc i śpiewając, wyrażały prosto 
z serduszka płynącą miłość, którą da-
rzą swoich najbliższych. Przedstawienie 
zakończyło się uroczystym wręczeniem 
własnoręcznie wykonanych przez dzieci 
laurek. Piękne występy przyniosły mnó-
stwo radości i wzruszeń.

Po części artystycznej przyszedł czas 
na zabawę. Wśród atrakcji przygotowa-
nych dla dzieci znalazły się: dmuchana 
zjeżdżalnia, zamek do skakania, punkt 
malowania twarzy, tatuaże, kącik lego, 

kącik plastyczny, megabańki mydlane 
oraz zabawy przy muzyce dla dzieci i ro-
dziców prowadzone przez animatorów. 
Tego dnia nie mogło zabraknąć wspól-
nego grillowania oraz lodów, które cie-
szyły się dużym zainteresowaniem nie 
tylko dzieci.

Piknik był tak udany jak pogoda tego 
dnia – piękna, słoneczna, wymarzona. 
Dzieci i rodzice mogli w ten sposób 
uczcić swoje święto, ale również wzmoc-
nić więzi rodzinne.

Magdalena Fic
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Przepisy kulinarne inspirowane historią regionu
26 kwietnia 2022 roku w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Targowiskach odbyło się uroczy-
ste podsumowanie gminnego konkursu historycznego – Tradycje kulinarne naszego regionu „Stwórzmy 
razem książkę kucharską”. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy 
Miejsce Piastowe.

Organizatorami konkursu byli: Szkol-
ny Klub Odkrywców Historii działa-
jący prężnie od roku w szkole w Targo-
wiskach, gmina Miejsce Piastowe oraz 
restauracja Posmakuj Krosno.

Zadanie konkursowe polegało na wy-
szukaniu i przesłaniu przepisów naszych 
babć i prababć, a inspiracją miała być hi-
storia naszego regionu – dawnej Gali-
cji, Rusi Czerwonej i Łemkowszczyzny. 
Głównym celem konkursu było uwraż-
liwienie na potrzebę zachowania dzie-
dzictwa historycznego i przekazywania 
tradycji kolejnym pokoleniom. Dzięki tej 
inicjatywie młodzi ludzie mogli wspól-
nie ze swoimi babciami opracować książ-
kę kucharską z potrawami charaktery-
stycznymi dla naszego regionu. Poznali 
przy okazji bogatą tradycję i dzieje regio-
nu, jego wielokulturowość i unikatowe 
dziedzictwo dawnej Galicji.

Na początku uroczystości dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kan-
tego w Targowiskach Małgorzata Lo-
renc powitała przybyłych gości – m.in. 
wójt Dorotę Chilik, dyrektorów szkół 
podstawowych z gminy oraz laureatów 
konkursu wraz z opiekunami. Następ-
nie Marta Michałowicz-Kubal – opie-
kunka Szkolnego Klubu Odkrywców 
Historii i pomysłodawczyni konkur-
su, przybliżyła zebranym dzieje regio-
nu i unikatowość tutejszej kuchni, na 
której specyfikę miały wpływ różne 
grupy etniczne. Karpacka kuchnia jest 
połączeniem różnych tradycji kulinar-
nych, kształtujących się na przestrzeni 
wieków i tworzonych przez mieszkają-
ce obok siebie różne grupy etniczne 
i narodowe. Obok tradycyjnej, staro-
polskiej kuchni spotkamy w naszym 
regionie potrawy łemkowskie, żydow-
skie, kuchnię lwowską a nawet potra-
wy inspirowane kuchnią węgierską 
czy austriacką – dziedzictwo dawnej 
Rusi Czerwonej i Galicji. Trudno się 
zatem dziwić, że do „typowo” polskich 
potraw należy tu zarówno staropolski 
bigos, łemkowskie proziaki, żydowska 
chałka, barszcz ukraiński czy pierogi 
ruskie. Ruskie, nie rosyjskie! Pamiętaj-
my, że nasz region leży historycznie na 

Rusi Czerwonej. Gente Ruthenus, na-
tione Polonus (z rodu Rusin, z narodo-
wości Polak) – mawiali przed wiekami 
mieszkańcy tej ziemi, którym obce były 
współczesne podziały narodowościowe.

Po tej kulinarnej podróży po dawnej 
Galicji uczniowie szkoły podstawowej 
przedstawili wzruszającą inscenizację 
przygotowaną pod okiem pań poloni-
stek – Jolanty Stryczniewicz i Kata-
rzyny Sidor. Uczniowie odtworzyli tra-
dycyjne przygotowanie i spożywanie 
przez polską rodzinę wspólnego posiłku. 
Przedstawieniu towarzyszyły melodyj-
ne przyśpiewki (przy akompaniamencie 
nauczyciela muzyki Leszka Konrada), 
które niejednokrotnie nuciły gospody-
nie, wypiekające w domowym zaciszu 
przepyszne pachnące chleby. Po arty-
stycznej części spotkania przyszedł czas 
na wręczenie nagród laureatom konkur-
su ufundowanych przez Gminę Miejsce 
Piastowe oraz restaurację Posmakuj.

W konkursie wzięły udział wszystkie 
szkoły z naszej gminy, prace nadesłało 
72 uczniów (nagrodzone przepisy będą 
cyklicznie publikowane w „Piastunie”).

Po rozdaniu nagród głos zabrała 
manager restauracji Posmakuj Krosno 
Małgorzata Smerecka i wręczyła zwy-
cięzcom vouchery, które będą mogli 
wykorzystać i wybrać się na degustacje 
podkarpackiej kuchni. Manager zachę-
cała do gotowania zwłaszcza tych dań, 
które opierają się na regionalnych skład-
nikach i wyrobach oraz tradycyjnych 
przepisach z naszej okolicy. Słowa uzna-
nia dla pomysłu i zaangażowania dzieci 
i młodzieży z naszej gminy skierowała 

również do zebranych wójt Dorota Chi-
lik, dzieląc się swoimi doświadczeniami 
i wspomnieniami z okresu dzieciństwa. 
Na zakończenie zgromadzeni goście 
zostali zaproszeni na wspaniały po-
częstunek przygotowany przez nasze 
panie kucharki. Zaserwowały potrawy 
przyrządzone na podstawie przesłanych 
przez uczniów starodawnych przepisów. 
Goście mogli skosztować barszczu ukra-
ińskiego, pierogów z serem i kapustą, 
proziaków z pesto z czosnku niedźwie-
dziego, smalcówek i domowego chleba 
ze smalcem. Uroczystość dostarczyła 
wszystkim nie tylko uczty intelektual-
nej, ale także pozwoliła poznać smaki 
dawnej kuchni karpackiej.

Marta Michałowicz-Kubal

Wyniki konkursu:

I miejsce: Paweł Lajdanowicz (SP Wro-
canka) – łemkowska zupa „jucha”
II miejsce: Dawid Kilar (SP Targowiska) 

– małyszka i gołąbki ziemniaczane
Emilia Rzecznik (SP Zalesie) – słodkie 
specjały z zeszytu prababci
III miejsce: Filip Podlaszczak (SP Rogi) 

– kluski z pokrywki
Karol Siudak (SP Miejsce Piastowe) 

– tort pomadkowy
Wyróżnieni: Emilia Wernej (SP Wro-
canka), Jakub Stefański (SP Zalesie), Jan 
Opaliński (SP Rogi), Krzysztof Przybyła 
(SP Łężany). Wiktor Węgrzyn (SP Miej-
sce Piastowe), Wiktoria Głód (SP Miejsce 
Piastowe), Amelia Leśniowska (SP Gło-
wienka), Emilia Topolska (SP Głowien-
ka), Dawid Józefczyk (SP Głowienka), 
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Bogowie olimpijscy w szkole w Rogach
8 czerwca zapisał się na kartach szkolnego kalendarza jako dzień szczególny, bowiem hala sportowa 
Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Rogach zamieniła się w Olimp i zaroiła od dostojnych 
bogów i przepięknych bogiń. Wszystko to stało się za sprawą gminnego konkursu mitologicznego pod 
hasłem „Mitologia bez tajemnic”. Na zaproszenie organizatorek odpowiedziało pięć szkół podstawo-
wych z terenu gminy: z Łężan, Miejsca Piastowego, Targowisk, Wrocanki i Zalesia. W mitologiczne 
szranki stanęli także uczniowie SP Rogi.

Po oficjalnym rozpoczęciu i przywita-
niu przybyłych głos zabrali mieszkańcy 
Olimpu, w których wcielili się uczniowie 
klasy siódmej. Przez chwilę goście byli 
świadkami olimpijskiej codzienności: 
poznali Zeusa, Hadesa, Hefajstosa, ich 
relacje z Syzyfem i Prometeuszem, mo-
gli przyglądać się przygotowaniom bo-
giń do uczty.

W tym czasie dostojne jury, które skła-
dało się z opiekunów z poszczególnych 
szkół, rozpoczęło baczne przyglądanie 
się poczynaniom zebranych śmiałków. 
W konkursie wystąpili bowiem zawodni-
cy, którzy przechwalali się w całej Grecji, 
że zgłębili wszystkie tajemnice bogów! 
Hermes przygotował więc dla nich kilka 
zadań. Wszyscy z zapartym tchem śle-
dzili poczynania uczniów i zastanawiali 
się, która szkoła sięgnie po laur zwycię-
stwa. A konkurencje były wymagające! 
Na początek szybkonogi Hermes zaprosił 
wszystkich członków grup konkursowych, 
którzy zechcieli tego dnia włożyć boskie 
szaty o przedstawienie się i zaprezento-
wanie swoich atrybutów, by za chwilę ru-
szyć w mitycznym korowodzie. Następnie 
uczestnicy musieli też wykazać się znajo-
mością boskich przyzwyczajeń i rozwiązać 
test na platformie Kahoot, udzielić ust-
nej odpowiedzi na wylosowane pytania 
i uzupełnić drzewo genealogiczne bogów 
greckich. Największy jednak entuzjazm 
wzbudził wyścig rydwanów zaprzężonych 
w dwa rącze konie! Nasi jeźdźcy musieli 
w jak najkrótszym czasie dotrzeć do mety, 
zabrać puszkę Pandory i ułożyć z puzzli 
stwora! Radości nie było końca, bowiem 
pasażerowie rydwanu musieli wykazać 
się nie lada sprytem, żeby nie spaść z po-

wozu i jak najszybciej dotrzeć do mety. 
Jednak wszystko co dobre, szybko się 
kończy! Gdy nasze pracowite jury podli-
czało punkty, na scenie zaprezentowali się 
młodzi artyści z zespołu Mali Rogowice, 
którzy swym śpiewem umilili im żmudą 
pracę. Tuż przed ich występem nasz pobyt 
na Olimpie swoim przybyciem uświetni-
ły wicewojewoda – Jolanta Sawicka oraz 
wójt Dorota Chilik, która zdecydowała 
się wziąć udział w jednej z konkurencji. 
Wszyscy uczestnicy zasłużyli na wielkie 
brawa, a ci, którzy najlepiej wypadli w mi-
tologicznych zmaganiach, odebrali z rąk 

naszych dostojnych gości nagrody. Pierw-
sze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. 
Tytusa Trzecieskiego z Miejsca Piastowe-
go, na drugim stopniu podium uplasowa-
ła się drużyna ze Szkoły Podstawowej im. 
Stanisławy Grelli we Wrocance, a trzecie 
miejsce przypadło uczniom ze Szkoły 
Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego 
w Zalesiu.

Wszystkim śmiałkom gratulujemy 
ogromnej odwagi i wiedzy!

Organizatorki konkursu: 
Patrycja Buczek-Glazer, Agnieszka Kijowska, 

Magdalena Michalczyk, Urszula Stanisz

Dzień Dziecka we Wrocance

1 czerwca uczniowie Szkoły Podstawo-
wej im. Stanisławy Grelli we Wrocance 
obchodzili Dzień Dziecka pod hasłem 

„Wszystkie dzieci nasze są”. Oprócz 
wspaniałej zabawy była ogromna dawka 
wiedzy o kulturze, tradycji i ciekawost-
kach na temat różnych krajów. Każda 
klasa wraz z wychowawcami i nauczy-

cielami języków obcych reprezentowa-
ła wybrane państwo na forum szkoły. 
Pojawiła się Szkocja, Stany Zjednoczo-
ne, Francja, Japonia, Włochy, Niemcy 
i Egipt. Uczniowie zaskoczyli nas wielo-
ma atrakcjami oraz niezwykłą pomysło-
wością. Był to dzień pełen emocji! 

SP Wrocanka
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Międzynarodowa kampania społeczna Fast Heroes
Doskonale wiemy, że czas spędzony z dziadkami jest dla każdego dziecka bezcenny. Badanie przepro-
wadzone na Uniwersytecie Oksfordzkim wykazało, że najmłodsi, utrzymujący silną więź z dziadkami, 
doświadczają mniej problemów emocjonalnych i behawioralnych. Jest jednak choroba, która tę ważną 
więź może przerwać – to udar mózgu. Uwaga! W Polsce co 6,5 minuty ktoś jej doświadcza! Są to głównie 
osoby starsze. Bezpłatny program Fast Heroes uczy rozpoznawać objawy udaru mózgu, odpowiedniej 
reakcji w przypadku jego zaobserwowania oraz zapoznaje z numerem alarmowym 112. Symptomy tej 
choroby są tak charakterystyczne, że może je zauważyć każdy, nawet kilkuletnie dziecko.

Ponieważ temat jest ważny, a zdrowie 
seniorów niezwykle cenne, w tym roku 
również Szkoła Podstawowa w Rogach 
przystąpiła do tego projektu. W kwiet-
niu dyrektor szkoły Edyta Dydo zgło-
siła do udziału w kampanii dwie klasy: 
zerówkę i klasę I. Koordynatorkami 
projektu zostały panie wychowawczy-
nie: w zerówce Sabina Uliasz, a w klasie 
I Beata Bałuka. Po zgłoszeniu i zareje-
strowaniu klas, a także po dokonaniu 
indywidualnej rejestracji nauczycieli 
oraz dzieci przez ich rodziców, uczest-
nicy otrzymali nieodpłatne, atrakcyj-
ne zeszyty ćwiczeń. Nauczyciele mogli 
natomiast korzystać ze specjalnie przy-
gotowanych pomocy, które w czasie 
trwania projektu przybliżały ideę kam-
panii i zdecydowanie ułatwiały prze-
prowadzanie zajęć. Program obejmował 
5 w pełni przygotowanych tematów, re-
alizowanych w tygodniowych odstę-
pach, podczas których dzieci poznawały 
kolejno bardzo sympatycznych bohate-
rów projektu – małego Timmy’ego, jego 

dwóch dziadków Franka i Arnolda oraz 
babcię Sophię. Każdy superbohater 
pomagał dzieciom zdobyć wiedzę na 
temat konkretnego objawu udaru mó-
zgu, łącząc go z jedną z cyfr w ogólno-
europejskim numerze alarmowym 112. 
Głównym źródłem informacji była tutaj 
strona internetowa projektu, na której 
dostępne były materiały w formie bez-
płatnego e-booka oraz szereg licznych 
pomysłów na aktywności dla najmłod-
szych. Ponadto w czasie zajęć w szkole 
dzieci wykorzystywały otrzymane ze-
szyty ćwiczeń i wykonywały różne pra-
ce, np. maskę superbohatera, pacynki 
bohaterów projektu czy telefon, który 
służył do nauki wzywania pomocy. Dla 
najmłodszych były również piękne ko-
lorowanki. W czasie trwania całego pro-
jektu dzieci uczyły się także piosenki 
o objawach udaru mózgu. Oprócz zajęć 
w szkole uczniowie realizowali indywi-
dualnie także ciekawe zadania w domu, 
na swoim własnym profilu, stworzo-
nym po zarejestrowaniu ich przez ro-

dziców. Do każdej części przygotowa-
no atrakcyjne filmiki, zadania i gry, za 
które dziecko otrzymywało monety 
i diamenty, wymieniane na punkty. 
Te indywidualnie zdobyte punkty łączy-
ły się w punkty dla klasy i szkoły. Dzieci 
z ogromnym zapałem przystępowały 
do realizacji kolejnych etapów projektu. 
Z łatwością przyswajały wiedzę na te-
mat objawów udaru mózgu i doskonale 
zdawały sobie sprawę z tego, jak waż-
nym tematem jest zdrowie ich dziad-
ków oraz wiedza i umiejętność pomocy 
w przypadku udaru.

W naszej szkole projekt zakończył się 
29 maja. Aktualnie Szkoła Podstawowa 
w Rogach w rankingu liderów zajmuje 
7. miejsce na świecie i 1. w Polsce, a na-
sze obydwie klasy prowadzą w klasyfi-
kacji krajowej. Dzięki realizacji projek-
tu nasze babcie i dziadkowie będą mogli 
czuć się bezpiecznie oraz dłużej cieszyć 
się swoją sprawnością, a wnuki będą 
czerpać radość z ich obecności.

Beata Bałuka 



Nagrody dla przedszkolaków za najpiękniejsze palmy
8 kwietnia br. w Szkole Podstawowej im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym nagrody odebrali 
laureaci gminnego konkursu plastycznego „Najpiękniejsza palma wielkanocna”.

Rozdanie nagród poprzedzone było insce-
nizacją „Wieziemy kogucika” w wykona-
niu przedszkolaków z Miejsca Piastowego.

Konkurs skierowany był do dzieci 
z oddziałów przedszkolnych i klubów 
przedszkolaka z terenu gminy Miejsce 
Piastowe. Uczestnicy podzieleni byli 
na dwie kategorie wiekowe (kategoria I: 
dzieci 3–4-letnie oraz kategoria II: dzie-
ci 5–6-letnie).

Zadaniem konkursowym było wy-
konanie – przy pomocy rodziców – pal-
my wielkanocnej. Zwycięzców wyłoniła 
komisja konkursowa w składzie: wójt 
gminy Dorota Chilik, zastępca wójta 
Magdalena Hec-Mrozek oraz dyrektor 
szkoły Małgorzata Stanisz-Krupa.

Wybór nie był łatwy – na konkurs 
wpłynęło aż 40 pięknych, kolorowych 
palm. Po długich obradach komisja 
konkursowa wyłoniła zwycięzców oraz 
przyznała wyróżnienia. Laureaci kon-
kursu nagrody odbierali z rąk wójta gmi-
ny i dyrektor miejsteckiej szkoły.

ZWYCIęZCY
Kategoria I: 3- i 4-latki
I miejsce – Jakub Rachwał (SP Miejsce 
Piastowe)
II miejsce – Kinga Ziarnik (SP Łężany)
III miejsce – Blanka Skwara (SP Targo-
wiska)
Wyróżnienia: Adam Kordela (SP Łęża-
ny), Natasza Rajchel (SP Wrocanka), Ju-

lia Skiba (SP Targowiska), Kamila Szczur 
(SP Głowienka), Kaja Jakieła (SP Rogi)
Kategoria II: 5- i 6-latki
I miejsce – Tymon Hedesz (SP Targo-
wiska)
II miejsce – Mikołaj Kandefer (SP Miej-
sce Piastowe)
III miejsce – Maria Cygan (SP Zalesie)
Wyróżnienia: Liliana Porcek (SP Łę-
żany), Julia Parzych (SP Wrocanka), 
Aleksander Olszyk (SP Miejsce Piasto-
we), Milena Niepokój (SP Głowienka), 
Natalia Majchrowicz, Bartłomiej Chłap, 
Franciszek Chilik (SP Rogi), Julia Fejkiel 
(SP Zalesie)

Tekst i fot. Anna Borek

Dzień Języka Angielskiego
W przedszkolu w Miejscu Pia-
stowym, jak co roku, dzieci 
obchodziły Dzień Języka An-
gielskiego przypadający na 
23 kwietnia.

Odbyły podróż po Wielkiej Brytanii, 
wysłuchały hymnu narodowego, dźwię-
ku sławnego dzwonu Big Ben, poznały 
sposób parzenia angielskiej herbatki, 
którą delektowali się gentelmeni. Powi-
tały królową Elżbietę II i wykonały dla 

niej taniec walijski i szkocki. Śpiewały 
piosenki w języku angielskim, przelicza-
ły ulubione kapelusze królowej i określa-
ły ich kolory.

W związku z Dniem Języka Angiel-
skiego został ogłoszony też konkurs 
plastyczny. Polegał on na wykonaniu 
portretu królowej Elżbiety II. Prace kon-
kursowe były tak ciekawe i pomysłowe, 
że wszyscy uczestnicy otrzymali nagro-
dy i pamiątkowe dyplomy.

Anna Such
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Wycieczka do Magurskiego Parku Narodowego

1 czerwca 2022 r., z okazji Dnia Dziecka, wszystkie klasy ze Szkoły Podstawowej im. Benedykta Wierda-
ka w Głowience wybrały się do najbardziej na północ wysuniętej części Magurskiego Parku Narodowego, 
w pobliżu letniskowej miejscowości Folusz. Wyjazd w całości był sponsorowany przez Radę Rodziców.

Pieszą wyprawę rozpoczęliśmy od wkro-
czenia na leśny szlak turystyczny, pną-
cy się w górę malowniczą aleją. Po około 
40-minutowym marszu dotarliśmy do 
owianego legendą Rezerwatu Diabli Ka-
mień (grupy skał stanowiących pomnik 
przyrody), przy którym zatrzymaliśmy 
się na chwilę odpoczynku. Następnie 

wędrowaliśmy wygodną ścieżką, po-
dziwiając malowniczy krajobraz, który 
swymi barwami urzeka zapewne każde-
go turystę. Po 30 minutach doszliśmy 
do Magurskiego Wodospadu. Niestety, 
trafiliśmy na bardzo suchy dzień i nie 
spływała z niego woda. Wycieczkę za-
kończyliśmy pieczeniem kiełbasek przy 

ognisku oraz zabawami na placu w Fo-
luszu. Z pewnością jeszcze nieraz tutaj 
wrócimy.

Serdecznie dziękujemy Radzie Ro-
dziców za zorganizowanie wspaniałej 
wycieczki. Był to piękny i radosny dzień.

SP w Głowience 
Fot. Tomasz Pojnar
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102. rocznica urodzin papieża
18 maja 2022 r. obchodziliśmy 102. rocznicę urodzin największego z naszych rodaków – św. Jana Pawła 
II, papieża Polaka. Z tej okazji uczniowie klasy VI i VII Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego 
w Zalesiu, pod kierunkiem nauczycielek Katarzyny Omachel, Pauliny Kisilewicz i Moniki Michalczyk, 
przygotowali dla mieszkańców Zalesia i Pustyn uroczystość upamiętniającą tę wielką postać. 
Pierwsza odsłona uroczystości miała 
miejsce w szkole i była zaadresowana 
do nauczycieli i uczniów. Po uroczystej 
akademii starsze klasy udały się pod po-
mnik Jana Pawła II na lotnisku w Tar-
gowiskach, gdzie odśpiewały ukochaną 
pieśń papieża, „Barkę”, i zapaliły znicze.

W niedzielę, 22 maja, parafianie 
z Pustyn i Zalesia mogli obejrzeć w ko-
ściele parafialnym w Pustynach mon-
taż słowno-muzyczny „Jan Paweł II 

– papież świętości i pokoju”. Uczniowie 
przypomnieli najważniejsze momenty 
z życia Ojca Świętego, a pełne wzrusza-
jących treści pieśni i wiersze zostały do-
pełnione porywającymi serca tańcami. 
Pamięć o naszym papieżu na nowo od-
żyła w sercach wszystkich zgromadzo-
nych w kościele, a dla młodszych była 
lekcją o autorytecie moralnym.

Ten wyjątkowy dzień uświetniła 
obecność wójt Doroty Chilik oraz prze-
wodniczącego Rady Gminy Wiesława 
Habrata. Po uroczystości i mszy świętej 
Rada Rodziców przygotowała kiermasz, 

na którym można było zakupić ulubio-
ne ciasto papieża – kremówkę oraz wiele 
równie pysznych słodkości. Dziękujemy 
wszystkim gościom i mieszkańcom za 
przybycie i wsparcie kiermaszu.

Paulina Kisilewicz



Nagroda za zwycięstwo w projekcie „Drzewo 
Franciszka”
Uczniowie klasy VII ze Szkoły Podstawowej we Wrocance, za zajęcie 1. miejsca w ogólnopolskim kon-
kursie, wyjechali na wycieczkę do Włoch.

W dniach od 14 do 21 maja 2022 r. 
uczniowie klasy VII Szkoły Podstawowej 
im. Stanisławy Grelli we Wrocance, pod 
opieką wychowawczyni oraz jednego 
z rodziców, uczestniczyli w pielgrzymce 
do Rzymu, Asyżu i Padwy. Wyjazd był 
nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca 
w ogólnopolskim projekcie „Drzewo 
Franciszka”, który realizowany był przez 
dwa lata. Pielgrzymka została sfinanso-
wana w pełni przez Fundację Zakłady 
Kórnickie w Kórniku.

Młodzi ekolodzy  wyjechali busem 
najpierw do Słowenii, gdzie zwiedzili 

– położony u stóp wzgórza z zamkiem 
– Ptuj, jedno z najpiękniejszych miast 
o średniowiecznym układzie zabudowy.

Kolejnym etapem podróży był Asyż, 
który znany jest jako miasto św. Fran-
ciszka i św. Klary.  Tam uczniowie z kla-
sy siódmej spędzili dwa dni, spotkała ich 
tu wzruszająca gościnność polskich du-
chownych. Zwiedzili Bazylikę św. Fran-
ciszka, Bazylikę Santa Maria degli Angeli, 
Bazylikę św. Klary, Świątynię Minerwy 
(Tempio di Minerva) oraz wspięli się na 
Rocca Maggiore – bastion, który od po-
nad 800 lat góruje nad miastem św. Fran-
ciszka i otaczającymi je wsiami.

Następne dni uczestnicy pielgrzymki 
przebywali w Rzymie. Zostali zakwatero-
wani w samym centrum miasta przy via 
San Teodoro, gdzie ojciec Maksymilian 
Kolbe założył w 1917 roku Rycerstwo 
Niepokalanej. Stamtąd mieli tylko krok 
do Forum Romanum, Palatynu, Colo-
seum, Cirkus Maximus oraz Fontanny 
di Trevi. W Watykanie doświadczyli nie-
codziennych wrażeń, ponieważ wzięli 
udział w audiencji u papieża Franciszka, 
któremu został przekazany list od wójta 
Gminy Miejsce Piastowe Doroty Chilik. 
Po katechezie zwiedzili Bazylikę i zmówi-
li modlitwę przy grobie św. Jana Pawła II. 
Był to dzień 18 maja, a więc 102. rocznica 
urodzin papieża Polaka.

Uczniowie zwiedzili też Greccio. Leży 
ono na wysokości 750 m n.p.m., na zbo-
czu góry, na której znajduje się klasztor

-pustelnia św. Franciszka z Asyżu. Miej-
sce na pustelnię zostało podarowane 
św. Franciszkowi przez szlachcica Jana 
Welitę. Franciszek, z uwagi na trudne 
warunki życiowe i surowość przyrody, 
mawiał, iż miejsce to jest „bogate ubó-
stwem”. W Greccio święty jako pierwszy 
na świecie wprowadził zwyczaj urządza-
nia żłóbka z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia. Było to 24 grudnia 1223 roku. 
Obecnie można tam podziwiać piękne 
szopki z całego świata.  Zmęczeni zwie-
dzaniem i wygłodniali pielgrzymi posilili 
się włoską piadiną z szynką.

Pobyt we Włoszech nie mógł się obyć 
bez zwiedzania Padwy – miejsca kojarzo-
nego z postacią św. Antoniego. W histo-
rycznym centrum Padwy zobaczyli im-
ponujące Palazzo della Ragione, Piazza 
delle Erbe, Piazza dei Frutti oraz Piazza 
del Duomo (Plac Katedralny). Zwiedzili 
też Bazylikę i barokową Kaplicę Relikwii 
Antoniego Padewskiego.

Ostatnią noc uczniowie spędzili 
w Camposampiero, w regionie Wenecja 
Euganejska, a po śniadaniu ruszyli w dro-
gę powrotną do kraju. Niezwykłym do-
świadczeniem dla uczestników wycieczki 
było „przebywanie” ze świętym Fran-
ciszkiem – patronem ekologów, oraz 

św. Klarą. Pobyt i noclegi w klasztorach, 
włoskie posiłki, kąpiel w Morzu Tyrreń-
skim, udział w audiencji papieskiej, zwie-
dzanie zabytków Wiecznego Miasta oraz 
katechezy prowadzone przez niezastą-
pionego ojca Stanisława Jaromiego, któ-
ry był przewodnikiem duchowym przez 
wszystkie dni, pozostaną na długo w ich 
pamięci. Kierownikiem wyprawy był ko-
ordynator projektu Krzysztof Mączkow-
ski. To on zadbał o właściwą organizację 
całej pielgrzymki.

Uczniowie zakupili wiele pamiątek, 
na które środki otrzymali od Zespołu 
Charytatywnego oraz Rady Klasowej 
Rodziców, która zgromadziła fundusze 
ze sprzedaży ciast.

Wielkie podziękowania składamy 
wszystkim, którzy umożliwili udział 
w niezwykłej wyprawie życiowej dzie-
sięciorgu siódmoklasistom oraz ich 
opiekunkom. Pielgrzymka wiązała się 
tematycznie z treścią encykliki papieża 
Franciszka – Laudato sii. Była ona nie tyl-
ko okazją do pięknego spędzenia całego 
tygodnia w Słowenii i Włoszech, ale też 
ucztą duchową wynikającą z poznania 
życia świętych franciszkanów oraz ich 
działań ekologicznych.

Małgorzata Baran
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Setne urodziny emerytowanej nauczycielki
26 maja emerytowana nauczycielka Szkoły Podstawowej im. Benedykta Wierdaka w Głowience, Wanda 
Tkaczyk, obchodziła 100. rocznicę urodzin. Z tej okazji delegacja – w osobach dyrektor Iwony Topolskiej 
i Celiny Gorczycy – udała się do dostojnej Jubilatki, aby złożyć gratulacje i życzenia od całej społecz-
ności szkolnej.

Pani Wanda urodziła się 26.05.1922 r. 
w Suchodole. Po wojnie podjęła pracę 
w Szkole Podstawowej we Wrocance, 
pełniła też funkcję instruktora teatral-
nego w Domu Kultury Kopalnictwa 
Naftowego w Równem. 24 lata później 
pracowała jako polonistka w Szkole Pod-
stawowej w Głowience. Jednocześnie or-
ganizowała różne imprezy kulturalne, 
przedstawienia z młodzieżą i dorosłymi. 
Na emeryturze, mieszkając w rodzin-
nym Suchodole, nawiązała współpracę 
z tutejszym kołem gospodyń i organi-
zowała okolicznościowe przedstawie-
nia na podstawie własnych scenariu-
szy. Napisała kilka książek dotyczących 
rodzinnej miejscowości, wspomnienia 
wojenne oparte na opowiadaniu męża 
Władysława, członka „AK”, a dla dzieci 
różne wiersze i bajki. Jubilatka szczyci 
się też wieloletnią korespondencją, któ-
rą prowadziła z papieżem – św. Janem 

Pawłem II. Została doceniona przez 
wiele osób: otrzymała „Złoty Krzyż Za-
sługi”, nagrodę pierwszego stopnia za 
osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wy-
chowawczej od Ministra Oświaty i Wy-
chowania, a także liczne nagrody, meda-
le i podziękowania, m.in. od prezydenta 
Krosna – Piotra Przytockiego, Polskiego 

Związku Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów, Zarządu Dzielnicy Krosno-Sucho-
dół, Koła Gospodyń Wiejskich.

Serdecznie dziękujemy córce Jubi-
latki – pani Krystynie Góreckiej – za 
gościnność i miłe przyjęcie, a Pani 
Wandzie życzymy jeszcze wielu lat 
w zdrowiu i szczęściu rodzinnym!

SP Głowienka

Zajęcia świetlicowe w lesie

Zamiast tradycyjnych zajęć w świetlicy 
14 czerwca wybraliśmy się na wycieczkę 
do lasu. Nie była to zwykła wycieczka. 
Długo się do niej przygotowywaliśmy, 
gdyż była to kontynuacja międzyświetli-
cowego projektu „Moja świetlica”, w któ-
rym uczestniczyły trzy świetlice – ze 
szkół w Targowiskach, Zalesiu i Łężan. 
To właśnie na wycieczce mieliśmy się po 
raz pierwszy zobaczyć i poznać. Wcze-
śniej pisaliśmy do siebie kartki z okazji 

świąt i robiliśmy plakaty, w których opi-
sywaliśmy swoje pasje, plany i marzenia. 
Jednym z marzeń dzieci było spotkać się 
na żywo i właśnie je spełniliśmy.

Wycieczkę zorganizowała Szko-
ła Podstawowa w Łężanach, a po lesie 
oprowadzali nas leśnicy – z Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie 
Magdalena Misiorowska i Nadleśnictwa 
Dukla Artur Zator wraz z współpracow-
nikiem. Naszym zadaniem była nie tyl-

ko integracja trzech świetlic, ale również 
poznanie lasu, roślin i zwierząt tu ży-
jących oraz zbudowanie osady krasno-
ludków. Podczas wycieczki dowiedzie-
liśmy się także, jak należy zachowywać 
się w lesie, jak bezpiecznie spędzać czas 
na wakacjach na łonie natury. Na zakoń-
czenie było oczywiście ognisko i piecze-
nie kiełbasek. Na jesień zaplanowaliśmy 
kolejne spotkanie w lesie.

Karina Świątek



Gminne obchody 3 Maja i Święta Flagi
29 kwietnia w Domu Ludowym w Głowience odbyły się gminne obchody Święta Konstytucji 3 Maja 
oraz Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Był to wieczór pełen zadumy, wzruszeń i refleksji nad 
historią i teraźniejszością.

– Drugiego maja przypada Dzień Flagi Rze-
czypospolitej Polskiej. Symbole narodowe 
wyrażają naszą miłość do Ojczyzny, drogę 
do niepodległości oraz dumę z naszych suk-
cesów. Wśród nich flaga zajmuje miejsce 
szczególne. To pod biało-czerwonym sztan-
darem przez setki lat walczyliśmy o odzy-
skanie i utrzymanie naszej niepodległości. 
Polska flaga prowadziła naszych żołnierzy 
do boju, dodawała otuchy i nadziei. Dzisiaj 
jednoczy i łączy Polaków na całym świecie. 
Trzeciego maja obchodzić będziemy kolejną 
rocznicę uchwalenia polskiej konstytucji. 
To święto przypomina o polskich patrio-
tach, ludziach oddanych Ojczyźnie, którzy 
podjęli się zadania przeprowadzenia refor-
my państwa. Konstytucja stała się wzorem 
do naśladowania oraz symbolem marzeń 
o wolności – tymi słowami Iwona Topol-
ska, dyrektor SP w Głowience, rozpoczę-
ła patriotyczną uroczystość, a następnie 
powitała zaproszonych gości i mieszkań-
ców obecnych w sali domu ludowego.

Głos zabrała także wójt Dorota Chi-
lik, która zaznaczyła, jak wzruszające, 
ale i ważne, szczególnie dla najmłod-
szych pokoleń, jest podkreślanie rangi 
symboli patriotycznych oraz pokazy-
wanie drogi, jaką nasi rodacy musieli 
przejść walcząc o wolność. Zastępca wój-
ta Magdalena Hec-Mrozek odczytała list 
od Grzegorza Nieradka – doradcy wice-
premiera, Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego Piotra Glińskiego.

Część artystyczna rozpoczęła się 
projekcją filmu patriotycznego przygo-
towanego przez GCKiB w Miejscu Pia-

stowym „Nasza Historia, Nasza Ojczy-
zna”. Spektakl patriotyczny w aranżacji 
uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podsta-
wowej w Głowience nawiązywał do naj-
ważniejszych momentów oraz postaci 
z historii Polski. Na scenie pojawiła się 
tematyczna scenografia, idealnie do-
pracowane stroje, a w scenariuszu nie 
zabrakło miejsca na humorystyczne, 
historyczne wątki.

Imprezie towarzyszyła wystawa 
prac plastycznych wykonanych przez 
uczniów szkół z terenu gminy w ramach 
Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjne-
go „Piękna nasza Polska cała”. Pracow-
nicy szkoły z Głowienki wraz z rodzica-
mi przygotowali także poczęstunek dla 
przybyłych gości. „Światełko pokoju” to 
ostatni element uroczystości – białe 
i czerwone lampiony uniosły się wyso-
ko nad głowami uczestników obchodów 
na tle zachodzącego słońca.

Za techniczne wsparcie „światełka 
pokoju” odpowiadała OSP Głowienka, 
za co serdecznie dziękujemy.

Organizatorzy uroczystości: Gmina 
Miejsce Piastowe, Szkoła Podstawowa 
im. Benedykta Wierdaka w Głowience, 
Gminne Centrum Kultury i Biblioteka 
w Miejscu Piastowym.

Z okazji świąt Konstytucji 3 Maja 
i Dnia Flagi wójt gminy Dorota Chilik, 
zastępca wójta Magdalena Hec-Mrozek, 
dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele Sa-
morządowego Centrum Usług Wspólnych 
złożyli kwiaty pod pomnikiem Anioła 
Stróża Polski w Miejscu Piastowym. 

Tekst i fot. Paulina Patlewicz
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Najładniejsze zakładki do książki
Ponad 50 prac wpłynęło do biblioteki w Miejscu Piastowym na konkurs na zakładkę pod hasłem „Bi-
blioteka – świat w jednym miejscu”. Konkurs zorganizowały biblioteki GCKiB w ramach XIX Ogólno-
polskiego Tygodnia Bibliotek.

Zakładki można było wykonać dowol-
ną techniką plastyczną lub w progra-
mie graficznym. Prace oceniane były 
w dwóch kategoriach wiekowych. W ka-
tegorii pierwszej (do lat 15) nagrodzono 
prace Katarzyny Gazdy i Róży Niepokój, 
natomiast wyróżnienia przyznano Ka-
rolowi Gaździe, Mateuszowi Doma-
radzkiemu oraz Lenie Urban. Z kolei 
w kategorii drugiej (od 16 lat i dorośli) 
zwycięzcami zostali Stanisława Kubit 
i Agnieszka Galica-Niepokój, a wyróż-
nienie otrzymała Agata Domańska.

Rozdanie nagród odbyło się 24 maja 
w bibliotece w Głowience, wręczała je dy-
rektor GCKiB Joanna Ziemiańska-Kielar. 
Laureaci otrzymali bony do Empiku, za-
kładki z makramy oraz albumy fotogra-
ficzne o gminie. Konkurs podsumowała 
kierownik bibliotek Justyna Prajsnar.

Wszystkim autorom zakładek dzię-
kujemy za przesłane prace, a zwycięz-
com i wyróżnionym gratulujemy! Za-
kładki, po odpowiednim przygotowaniu 

do druku, będą wykorzystywane w ce-
lach promocyjnych GCKiB.

GCKiB

GAFA na podium
18 maja br. Gminna Aktorska Formacja Artystyczna, działająca przy GCKiB w Miejscu Piastowym, 
wzięła udział w XXX Przeglądzie Szkolnych Form Teatralnych „Jarosławski Kacperek” 2022, który 
odbył się w Jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki. GAFA wystąpiła ze znaną mieszkańcom gminy 
Miejsce Piastowe etiudą pt. „Miodek” i zdobyła III miejsce.

Dodatkowym wyróżnieniem dla mło-
dych aktorów jest indywidualne za-
proszenie na ogólnopolski przegląd te-
atrów, który odbędzie się w Jarosławiu 
w lipcu br.

W spektaklu „Miodek” wystąpi-
li: w roli misia Sebastian Jakubczyk, 
a pszczółki zagrały: Kinga Wójcik, Mi-
lena Wójcik (z Łężan), Weronika Skwara, 
Kornelia Paszyńska (z Miejsca Piastowe-
go) i Ola Mazur (z Targowisk).

Młodzi aktorzy po raz pierwszy mieli 
okazję wziąć udział w konkursie form 
teatralnych i wystąpić na scenie przed 
jury. Grupa spisała się na medal, profe-
sjonalnie opanowała tremę, a przedsta-
wienie „Miodek” spotkało się z bardzo 
pozytywnym odbiorem publiczności 
i innych uczestników przeglądu.

Na jarosławskiej scenie wystąpiły 
grupy teatralne z Podkarpacia, m.in.: 
z Rzeszowa, Szówska, Dębicy, dlatego 
dodatkowa nagroda w postaci indywi-

dualnego zaproszenia na kolejny prze-
gląd jest dla nas ogromnym wyróżnie-
niem. Po występie członkowie GAFY 
mieli okazję porozmawiać z jury, wy-
słuchać cennych uwag oraz pomysłów 
na wzbogacenie etiudy. Jurorzy doce-
nili ręcznie wykonaną scenografię i do-
pracowane stroje. Byli pod wrażeniem 
wszechstronności młodych aktorów. 
Sebastian Jakubczyk, odpowiedzial-
ny za scenariusz i logistyczną oprawę 
spektaklu, otrzymał szereg gratulacji. 
Najcenniejszą uwagą była jednak ta, że 
już na pierwszy rzut oka widać, że GAFA 
to zgrana grupa ambitnych, artystycz-
nych dusz pełnych zapału do działania 
i darzących się ogromną sympatią.

Aktualnie GAFA nie osiada na lau-
rach i skupia się na kolejnych projektach 
teatralnych, które będą zaprezentowane 
jeszcze w tym sezonie imprez plenero-
wych.

GCKiB
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Konkurs fotograficzny 
„Oblicza Wrocanki”

W czerwcu zeszłego roku Stowarzyszenie 
„Nasza Wrocanka” zaprosiło wszystkich 
miłośników fotografii, by wykorzystując 
wakacyjny czas, chwycili aparaty w dłoń 
i udali się w twórczą podróż „Ścieżkami 
Wrocanki”. Hasło to przyświecało bo-
wiem pierwszej edycji konkursu fotogra-
ficznego, który rozstrzygnięto podczas 
wrześniowego Pikniku rodzinnego „Ro-
zaliada” we Wrocance.

Również w tym roku stowarzyszenie 
zaprasza młodszych i starszych pasjona-
tów fotografowania do wzięcia udziału 
w tego typu wyzwaniu, zaś myśl prze-
wodnia tegorocznej edycji to „Oblicza 
Wrocanki: Miejsca, Twarze, Chwile”, za-

ObliczaWrocanki

zaprasza pasjonatów fotografii 
                                   do    udziału

    Stowarzyszenie „Nasza Wrocanka”

fotograficznymw  konkursie
 z  n a g r o d a m i       w  2  k a t e g o r i a c h     w i e k o w y c h 
            o r a z  n a g r o d ą  p u b l i c z n o ś c i !

Szczegóły uczestnictwa i regulamin: 
                         naszawrocanka.blogspot.com

ZG ŁO S Z E N I A  D O  5  W R Z E Ś N I A  2 0 2 2

chęcająca do ujęcia piękna znanej nam 
wioski i jej najbliższej okolicy w różno-
rodnych kadrach z życia i uwiecznienia 
nie tylko krajobrazu i przyrody, ale rów-
nież wydarzeń, osób oraz urokliwych 
motywów, które mogą kryć się w niepo-
zornej codzienności.

W konkursie przyznane zostaną na-
grody rzeczowe w dwóch kategoriach 
wiekowych: I. dzieci do lat 14, II. mło-
dzież i dorośli, oraz specjalna Nagroda 
Publiczności. Szczegóły i regulamin 
konkursu znajduje się na stronie stowa-
rzyszenia pod adresem naszawrocanka.
blogspot.com.

Jakub Niedziela

Dzień Matki w Łężanach Wystawa 
w etnocentrumZ okazji Dnia Matki 26 maja w Domu Ludowym w Łężanach odbyła 

się uroczystość, podczas której wystąpili uczniowie Szkoły Podsta-
wowej z Łężan oraz zagrali muzycy zespołu Flying Note.

Gości przywitała wójt gminy Dorota 
Chilik. Uczniowie zaprezentowali taniec 
z kwiatami, nowoczesny pokaz mody dla 
mam, podczas którego można było zo-
baczyć kreacje dla różnych typów matek, 
np.: matki – perfekcjonistki, matki – fit-
neski czy matki zabieganej. Uczennice: 
Kinga Wójcik, Lena Borula i Julia Mazur 
zaśpiewały dla mam, a szkolny zespół 
flecistów, przy akompaniamencie Barto-
sza Brachuna, wykonał melodię z filmu 
Titanik. Uczniów do występów przygo-
towali nauczyciele: Agnieszka Bednarz, 
Renata Strączek oraz Wojciech Rygiel.

Po występach uczniów debiutancki 
koncert zagrał zespół Flying Note, złożo-
ny z młodych, utalentowanych muzyków 

– mieszkańców powiatu krośnieńskiego, 
w tym z Targowisk. Podczas koncertu 
można było usłyszeć covery znanych 
piosenek polskich i zagranicznych. Ze-
spół zagrał w składzie: Natalia Paszkow-
ska (wokal), Adrian Litwin (wokal i gitara 
akustyczna), Artur Litwin (gitara elek-
tryczna), Paweł Mazur (instrumenty kla-
wiszowe), Marcin Szczur (gitara basowa), 
Jakub Skibiński (perkusja).

Wydarzenie zorganizowało GCKiB 
w Miejscu Piastowym wraz ze Szkołą 
Podstawową w Łężanach. Transmisja 
dostępna jest na facebooku Gminnego 
Centrum Kultury i Biblioteki w Miejscu 
Piastowym (opublikowane 26.06.2022).

GCKiB

10 czerwca w galerii wystaw czaso-
wych w Etnocentrum Ziemi Kro-
śnieńskiej odbył się wernisaż wy-
stawy Marka Więcha – mieszkańca 
Miejsca Piastowego. Wystawę rzeźb 
można oglądać do 19 lipca br. Wstęp 
bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!
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Dwukrotnie uhonorowany
Marek Guzik, prezes Orkiestry Dętej Gminy Miejsce Piastowe pod-
czas Dnia Działacza Kultury Powiatu Krośnieńskiego otrzymał mi-
nisterialną odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz Nagrodę 
Starosty Krośnieńskiego.

Uroczystość nagrodzenia ludzi kultury, 
twórców i artystów z terenu powiatu 
krośnieńskiego odbyła się 20 czerwca 
br. w Starej Gorzelni w Rymanowie.

Dzień Działacza Kultury jest okazją 
do nagrodzenia i pokazania działaczy 
kultury i ich twórczości. To swoiste po-
dziękowania osobom, dla których dba-
łość o dziedzictwo kulturowe jest pasją 
i sposobem na życie. Starosta krośnień-
ski w tym roku wręczył trzy nagrody in-
dywidualne oraz sześć zbiorowych.

Tego dnia wręczone zostały także 
odznaki (5 indywidualnych oraz 2 zbio-
rowe) „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, 
przyznawane przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

Nagrody i odznaczenia wręcza-
li: poseł na Sejm Piotr Babinetz, prze-
wodniczący Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego Jerzy Borcz,  starosta 
krośnieński Jan Pelczar, wicestarosta 
Andrzej Guzik, przewodniczący Rady 
Powiatu Andrzej Krężałek, dyrektor 

– etatowy  członek Zarządu Powiatu 
Monika Subik.

Podziękowanie otrzymali również 
dyrektorzy i kierownicy placówek 
kulturalnych, z którymi Powiat Kro-
śnieńskie współpracuje. Wśród wy-
różnionych znalazła się również dy-
rektor Gminnego Centrum Kultury 
i Biblioteki w Miejscu Piastowym Jo-
anna Ziemiańska-Kielar.

Marek Guzik, 
mieszkaniec Miej-
sca Piastowego, 
od 1977 r. zwią-
zany jest jako 
muzyk z Orkie-
strą Dętą Gminy 
Miejsce Piastowe, 
od 2010 r. jest 
prezesem zarządu 

orkiestry. Gra na eufonium. Współorga-
nizuje występy oraz udział w festiwalach 
i przeglądach orkiestry w kraju i za grani-
cą (m.in. Włochy, Ukraina, Słowacja, Wę-
gry). Jest także członkiem Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Miejscu Piastowym. 
Należy do Komisji ds. Odznaczeń Hono-
rowych Polskiego Związku Chórów i Or-
kiestr – oddziału w Rzeszowie. Od 2010 
r. jest członkiem jego Zarządu. W okresie 
pracy zawodowej związany był z Pań-
stwową Strażą Pożarną w Krośnie. Był 
radnym czwartej kadencji Rady Gminy 
Miejsce Piastowe (2002–2006) oraz dwie 
kadencje sołtysem wsi Miejsce Piastowe 
(2011–2019). Wielokrotnie uhonorowa-
ny został odznaczeniami państwowymi 
i resortowymi: Brązowy Medal za Zasłu-
gi dla Pożarnictwa (1989), Złoty Medal za 
Zasługi dla Pożarnictwa (1992), Brązowy 
Krzyż Zasługi (2000), Brązowa Odznaka 
Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożaro-
wej (2010), Odznaka „Za Wysługę Lat” 
(40 lat – 2017), Złota Honorowa odzna-
ka Polskiego Związku Chórów i Orkiestr 
(2006), Złota Honorowa Odznaka PZ-
ChiO z Laurem (2017 r.).

GCKiB
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Krótko  
z bibliotek

Biblioteka we Wrocance z przedszkolakami 
z miejscowej szkoły świętowała Międzynaro-
dowy Dzień Książki dla Dzieci (2 kwietnia) 
oraz Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 
(23 kwietnia). Dzieci poznały różne rodzaje ksią-
żek oraz zasady korzystania z księgozbioru.

***
Biblioteka w Miejscu Piastowym dołączyła do 
drugiej edycji projektu „Biblioteka bezglutenowa”, 
którego celem jest rozpowszechnianie wiedzy na 
temat celiakii i diety bezglutenowej. Przystąpie-
nie do projektu polegało na wykonaniu jednego 
z trzech zadań konkursowych: napisaniu wiersza 
związanego z glutenem, celiakią i dietą bezglu-
tenową, zrobieniu zdjęcia na temat bezgluteno-
wego odżywiania lub wymyślenie przepisu na 
danie bez glutenu. Wierszyk, który wysłaliśmy 
na konkurs, napisała nasza bibliotekarka Magda-
lena Grądalska. W nagrodę biblioteka otrzymała 
książki i poradniki o celiakii i diecie bezgluteno-
wej. Zostały one wyeksponowane na „półce bez-
glutenowej” i czekają na czytelników.

***
Biblioteka w Targowiskach w tym roku po raz 
pierwszy włączyła się w akcję społeczno-edu-
kacyjną „Żonkile” organizowaną corocznie 
19 kwietnia przez Muzeum Historii Żydów Pol-
ski POLIN w rocznicę wybuchu powstania w get-
cie warszawskim. Wspólnie z dziećmi czytaliśmy 
książkę Justyny Bednarek „Historia z pewnej uli-
cy”. Dowiedzieliśmy się, jak wojna zmieniła życie 
mieszkańców przy ulicy Magnolii. Poznaliśmy 
też postać Ireny Sendlerowej, czytając fragmen-
ty książki „Listy w butelce”. Jako symbol pamięci 
o bohaterkach i bohaterach powstania w getcie 
zrobiliśmy papierowe żonkile. Na znak, że #Łą-
czyNasPamięć, dzieci przypięły żonkile rodzicom.

***
W klubotece   w Targowiskach obchodziliśmy 
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Każ-
dy z uczestników wybrał ze zbiorów biblioteki 
swoją ulubioną książkę i opowiedział, dlaczego 
ją lubi i jakie książki najchętniej czyta. Dzieci do-
wiedziały się, jakie są etapy powstawania książki 
i jakie są zasady korzystania z książek. Rozwiązy-
waliśmy zagadki dotyczące postaci z bajek i wier-
szy. Na zajęciach powstał książkowy stworek, 
a największą frajdę sprawiło dzieciom czytanie 
książek w namiocie przy latarce.



Koncert chórów w Głowience
W kościele parafialnym pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Gło-
wience 24 kwietnia br. zabrzmiały najpiękniejsze pieśni wielkanocne.

Podczas koncertu wystąpiły chóry: Cho-
rus z Korczyny, Echo z Krosna oraz Can-
to Divino z Krościenka Wyżnego.

Kierownicy i dyrygenci chórów 
otrzymali z rąk wicestarosty krośnień-
skiego Andrzeja Guzika, ojca probosz-
cza Krzysztofa Kozioła oraz radnej Po-
wiatu i jednocześnie sołtys Głowienki 
Teresy Sirko pamiątkowe anioły wraz 
z gratulacjami i podziękowaniami za 

uświetnienie Niedzieli Miłosierdzia 
Bożego.

Wśród gości, którzy przybyli na kon-
cert, byli m.in. radni Powiatu na czele 
z przewodniczącym rady Andrzejem 
Krężałkiem, radni Gminy Miejsce Pia-
stowe wraz z przewodniczącym Wiesła-
wem Habratem, zastępca wójta Mag-
dalena Hec-Mrozek oraz mieszkańcy 
Głowienki. 

Red. 
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Krótko  
z bibliotek

Bibliotekę w Głowience odwiedziły dzieci 
z przedszkola. Powodem wizyty był przypa-
dający 2 kwietnia Światowy Dzień Książki dla 
Dzieci. Rozmawialiśmy o programie Mała książ-
ka – wielki człowiek. W teatrzyku Kamishibai 
obejrzeliśmy bajkę „Czerwony Kapturek”. Dzieci 
z zainteresowaniem oglądały książeczki senso-
ryczne dla maluchów z serii „Dotykam pozna-
ję” i porównywały zawarte w nich tekstury ze 
skórą czy sierścią zwierząt. Bardzo podobały 
się też przestrzenne książki dla dzieci dostępne 
w naszej bibliotece. Na zakończenie dzieci zrobi-
ły książkowe „zapasy” i zapewniły, że niedługo 
wrócą do naszej biblioteki.

***
W bibliotece w Miejscu Piastowym zaprezentowali-
śmy kolekcję pocztówek z dawnych lat. Kartki w więk-
szości pochodzą z lat 70. ubiegłego wieku i można na 
nich zobaczyć np. ówczesny krośnieński rynek czy re-
zerwat Prządki z nielicznymi krzewami, a na jednej 
z ośmiu tablic znalazły się także pocztówki z lat po-
wojennych. Jest to część kolekcji zgromadzonej przez 
Marię Winnicką w czasach, gdy nie było Internetu, 
a pocztówki były namiastką źródła wiedzy o otacza-
jącym świecie. Tematyka kartek jest różnorodna – za-
bytki, krajobrazy, zwyczaje, malarstwo, wydarzenia 
historyczne, artyści, zwierzęta a nawet bajki.

***
5 maja biblioteka we Wrocance przyłączyła się do 
obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnospraw-
nością Intelektualną. Jako symbol tego dnia stwo-
rzyliśmy książkowy tulipan, a uczestnicy klubote-
ki uczyli się wykonywać papierowe kwiaty.

***
W ramach współpracy biblioteki w Rogach i bi-
blioteki szkolnej z rogowskiej szkoły podstawowej 
zorganizowane zostało spotkanie z przedszko-
lakami z grupy I. Dzieci wysłuchały opowieści 
przedstawionej w formie teatrzyku Kamishibai, 
oglądały przyniesione przez panie bibliotekarki 
bajeczki i tworzyły pracę plastyczną. Dowiedzia-
ły się także, na czym polega kampania społeczna 

„Mała książka – wielki człowiek”.

***
W maju w bibliotece w Rogach obejrzeć można 
było wystawę „Szydełko moja pasja: torby, toreb-
ki”. Prace wykonane zostały przez lokalne twór-
czynie.

Maria Konopnicka  
i Ignacy Łukasiewicz  
patronami roku 2022
Rok 2022 został ogłoszony przez Sejm 
Rokiem Marii Konopnickiej, a ponieważ 
w maju przypadła 180. rocznica jej uro-
dzin, biblioteki GCKiB rozpoczęły re-
alizację projektu „Bi-blio-teka – otwie-
ramy świat zamknięty w książkach’’. 
Przez cały tydzień w poszczególnych 
placówkach odbywały się warsztaty ce-
ramiczne „W świecie gliny”. Druga część 
tych warsztatów odbyła się w tygodniu, 
w którym przypadła rocznica urodzin 
pisarki. Projekt kontynuowany będzie 
aż do października.

Rok 2022 jest również Rokiem Igna-
cego Łukasiewicza i dla zaakcentowania 
tego faktu zaaranżowaliśmy bibliotecz-
ny escape room „Śladami Łukasiewicza”. 
W jego przygotowanie zaangażowało się 
kilka osób, m.in. jedna z naszych wolon-
tariuszek, Julia Kosztyła. Zabawa ta zo-
stała zaplanowana jako działanie długo-
falowe, podzielone na etapy i angażujące 
wiele osób i instytucji. Przygotowaliśmy 
wersję stacjonarną i wirtualną. W Tygo-

dniu Bibliotek otwarcia kłódki i wyjścia 
z pokojów zagadek zorganizowanych 
w naszych bibliotekach podjęli się ucznio-
wie klas VIII z terenu gminy. Otwieranie 
kłódki przez uczniów odbywało się na 
czas. Klasa, która najszybciej wydostała 
się z pomieszczenia, zdobyła dla swo-
jej biblioteki szkolnej nagrodę. Mamy 
nadzieję, że to dla niektórych pierwsze 
spotkanie z bibliotekami cyfrowymi 
okaże się pomocne w indywidualnym po-
szerzaniu wiedzy. Kolejnym etapem bę-
dzie zamieszczenie w sieci wersji online, 
a nastąpi to 31 lipca. 31 lipca 1853 r. we 
Lwowie dr Zaorski operował Władysława 
Holeckiego przy świetle lamp naftowych, 
dlatego dzień ten uważany jest za sym-
boliczny początek przemysłu naftowe-
go. Biblioteczny escape room „Śladami 
Łukasiewicza” został wykonany w apli-
kacji Genially i każdy, w dowolnej chwili, 
może podjąć wyzwanie wyjścia z pokoju 
zagadek.

Biblioteki GCKiB
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Z przyjemnością informujemy, iż w SPG ZOZ w Miejscu Piastowym 1 czerwca 2022 r. została otwarta 
Poradnia Leczenia Uzależnień.

W ramach Poradni Leczenia Uzależnień 
oferujemy diagnostykę i leczenie oso-
bom uzależnionym od:

•  środków psychoaktywnych, takich 
jak: alkohol, narkotyki i leki,

• seksu,
• hazardu,
• internetu,
• zakupów,
• innych.
Prowadzimy również terapie dla 

osób współuzależnionych. Naszym Pa-
cjentom gwarantujemy anonimowość 
oraz wysoką skuteczność terapii. W na-
szej poradni Pacjent może korzystać 
z porad lekarskich i terapii prowadzonej 
przez specjalistów psychoterapii uzależ-
nień oraz psychologów, którzy są objęci 
superwizją kliniczną. Usługi w Porad-
ni Leczenia Uzależnień są świadczone 
w ramach Narodowego Funduszu Zdro-

Wykryj raka skóry
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miej-
scu Piastowym, w ramach współpracy z Klinicznym Szpitalem Wo-
jewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, zaprasza do 
uczestnictwa w projekcie pn.: „WyRaS – Wykryj Raka Skóry”.
Projekt jest skierowany do osób aktyw-
nych zawodowo, a jego adresatami są:

•  w zakresie edukacji – osoby aktyw-
ne zawodowo, tj. osoby w wieku 
15–64 lata lub starsze, jeśli są nadal 
aktywne zawodowo,

•  w zakresie badań przesiewowych:
–  osoby w wieku 50–64 lat,
–  osoby w wieku 15–49 lat będą 

mogły otrzymać wsparcie w przy-

padku jasnych zaleceń lekarza 
związanych z występowaniem 
czynników ryzyka lub występo-
wania niepokojących znamion,

–  osoby powyżej 65 roku życia, pod 
warunkiem, że są nadal aktywne 
zawodowo, będą mogły otrzymać 
wsparcie w przypadku występo-
wania czynników ryzyka lub nie-
pokojących znamion.

Projekt współfinansowany jest ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy do uczestnictwa. Re-
jestracja pod numerem telefonu: 
459 595 207.

SPG ZOZ w Miejscu Piastowym

wia. Do korzystania z terapii nie jest wy-
magane skierowanie.

Informacje na temat godzin pracy 
poradni i sposobu rejestracji są na stro-
nie SPG ZOZ w Miejscu Piastowym: 
http://www.spgzozmp.pl.

W poradni przyjmują: lekarz specja-
lista Paweł Hejnar – specjalista w dzie-

dzinie psychiatrii oraz: Sławomir Zuzak 
– specjalista psychoterapii uzależnień, 
Halina Werner – specjalista psycho-
terapii uzależnień, Julia Bukowczyk 

– specjalista psychoterapii uzależnień 
w trakcie certyfikowania, mgr psycho-
logii, Jagoda Stanisz – mgr psychologii.
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Godziny przyjęć lekarzy w poradniach SPG ZOZ w Miejscu Piastowym

Poradnia Ginekologiczno- 
-Położnicza w Miejscu Piastowym Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Lek. Marzena Oskarbska-Bazia 8:00 – 12:00 – 8:00 – 10:00 14:30 – 19:00 –

Rejestracja: tel. 459 595 207

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza 
w Głowience Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Lek. Jadwiga Gierad-Pietrzkiewicz 16:00 – 19:00 15:30 – 19:00 – – –

Lek. Iryna Nawrocka – – – 15:00 – 18:00 –

Rejestracja: tel. 459 595 207

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 – – –

Lek. Radosław Garbarz – 15.30-18.00 – – –

Rejestracja: tel. 459 595 207

Poradnia Kardiologiczna 
w Łężanach Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Lek. Natalia Sołtysik – – – 15:00 – 18:00 –

Lek. Kamil Ciąpała – 16:00 – 19:00 – – –

Lek. Paweł Janowski – – 15:00 – 18:00 – –

Lek. Julita Jasionowska Echokardiografia – w ustalonych terminach

Rejestracja: tel. 13 43 552 79

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Miejscu Piastowym

Lek. Ewa Zięba-Rydzyk – specjalista w dziedzinie psychiatrii
Lek. Paweł Hejnar – specjalista w dziedzinie psychiatrii
Marzena Barczentewicz-Kus – magister psychologii

Rejestracja: tel. 459 595 207

Poradnia Leczenia Uzależnień w Miejscu Piastowym

Lek. Paweł Hejnar – specjalista w dziedzinie psychiatrii
Sławomir Zuzak – specjalista psychoterapii uzależnień
Halina Werner – specjalista psychoterapii uzależnień
Julia Bukowczyk – specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikowania, mgr psychologii
Jagoda Stanisz – mgr psychologii

Rejestracja: tel. 530 053 982

Poradnia Chirurgii Ogólnej  
w Miejscu Piastowym Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Lek. Andrzej Śliwiński 15:00 – 20:00 – 8:00 – 13:00 – –

Lek. Dariusz Śliwiński – – – 8:00 – 14:00 8:00 – 15:00

Rejestracja: tel. 459 595 207



Kolejny festiwal „Orlen Beniaminek Soccer 
Schools Ligi”
22 maja w Targowiskach odbył się trzeci festiwal w 4. edycji „ORLEN Beniaminek Soccer Schools Liga”. 
W turnieju wzięło udział około 250 dzieci z oddziałów Beniaminka Soccer Schools z Rzeszowa, Krosna, 
Nowego Żmigrodu, Jedlicza, Głowienki, Targowisk, Miejsca Piastowego i Rogów oraz dziewczynki 
z Beniaminek GIRLS.

i Gmina Nowy Żmigrów, a także partner 
techniczny FCapp – turnieje i sparingi 
piłkarskie. W organizacji pomógł rów-

Medale uczestnikom turnieju wręczali: 
zastępca wójta gminy Magdalena Hec

-Mrozek, przewodniczący Rady Gminy 
Wiesław Habrat, radny Grzegorz Habrat, 
manager Akademii Piłkarskiej Beniami-
nek PROFBUD Krosno Jarosław Kwella 
oraz Mauricio Dos Santosa – koordyna-
tor programów UEFA Playmakers, Be-
niaminek BABY i Beniaminek English 
Soccer – osoba odpowiedzialna za roz-
wój szkolenia i edukacji w Beniaminek 
Soccer Schools.

Festiwal wsparli sponsorzy: PKN 
ORLEN i Energa SA z Grupy ORLEN 
oraz partnerzy: Gmina Miejsce Piastowe 

nież klub Partyzant MAL-BUD 1 Tar-
gowiska.

Red.
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Piastowski Dzień Sportu
20 czerwca br. na stadionie sportowym w Miejscu Piastowym obył się 1. Piastowski Dzień Sportu 
zorganizowany przez Towarzystwo Sportowe PIASTOVIA Miejsce Piastowe i Gminę Miejsce Piastowe.

Piastowski Dzień Sportu jest wyda-
rzeniem skierowanym do dzieci i mło-
dzieży w wieku szkolnym. To impreza 
propagująca aktywność fizyczną jako al-
ternatywę do spędzania wolnego czasu, 
a także rywalizację indywidualną oraz 
zespołową w duchu zasad fair-play.

W wydarzeniu wzięli udział uczniowie 
szkół podstawowych: z Targowisk, Rogów, 
Łężan, Miejsca Piastowego, Zalesia, Gło-
wienki i Wrocanki. Zawodnicy podziele-
ni na odpowiednie kategorie wiekowe ry-
walizowali w konkurencjach: biegach (na 
dystansach: 60 m, 100 m, 200 m, 400 m, 
800 m, 1000 m), sztafecie 4×100 m, rzu-
cie do celu oraz na torze przeszkód.

Medalami i dyplomami nagrodzono 
najlepszych reprezentantów i reprezen-
tantki szkół w danych konkurencjach 
sportowych w odpowiednich katego-
riach wiekowych. Rywalizacja i wyniki 
osiągnięte w poszczególnych konku-
rencjach przełożyły się na klasyfikację 
końcową szkół, wśród których pierwsze 
miejsce zajęła SP Targowiska, drugie 
miejsce SP Rogi, a trzecie SP Łężany.

Wszystkie szkoły zostały nagrodzo-
ne dyplomami, pucharami oraz bonami 
zakupowymi na sprzęt sportowy. Na-
grody wręczali: zastępca wójta Magda-
lena Hec-Mrozek oraz członek zarządu 
TS PIASTOVIA Miejsce Piastowe An-
drzej Kilarowski.

Partnerami Piastowskiego Dnia 
Sportu byli: LO-STARK, FULSPORT, 
Pasja „Na Okrągło”, LGD Kraina Nafty, 
Żabka w Miejscu Piastowym.

Red., Fot. Konrad Kwolek
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Ponad 150 szachistów na 
turnieju w Rogach
29 maja 2022 r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Rogach 
rozegrany został XVII Międzynarodowy Turniej Szachowy pod ho-
norowym patronatem przewodniczącego Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego Jerzego Borcza. Organizatorami turnieju byli: Wójt 
Gminy Miejsce Piastowe, Gminne Centrum Kultury i Biblioteka 
w Miejscu Piastowym, Klub Szachowy „Czarny Koń” Rogi, Podkar-
packi Związek Szachowy. Do turnieju przystąpiło 154 zawodników.

Turniej rozgrywany był w systemie szwaj-
carskim na dystansie 9 rund, tempo gry 
12' + 2''. Zawody oficjalnie otworzyła wójt 
Gminy w Miejscu Piastowym Dorota 
Chilik w towarzystwie przewodniczącego 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
Jerzego Borcza, przewodniczącego Rady 
Gminy w Miejscu Piastowym Wiesława 
Habrata, dyrektora Gminnego Centrum 
Kultury i Biblioteki w Miejscu Piastowym 
Joanny Ziemiańskiej-Kielar oraz prezesa 
Klubu Szachowego „Czarny Koń” w Ro-
gach Sławomira Kuczy.

Grupa A
Najlepsza siódemka w kategorii OPEN: 
1.  Antoni Kozak – TSz Skoczek Sę-

dziszów Małopolski
2. Damian Lewtak – MKSz Gryf Dębica
3.  Łukasz Licznerski – LKS Parnas Stara 

Wieś
4.  Jerzy Kyć – TSz Skoczek Sędziszów 

Małopolski
5.  Mirosław Grabarczyk – KSz Hetman 

Płock
6. Adam Szelc – KSz „Czarny Koń” Rogi
7. Andrzej Cudnik – Rybnik
N ajlepsza zawodniczka: Izabela Tokarz 

– KSz Gambit Przeworsk
N ajlepszy junior: Paweł Sowiński 

– LKSz GCKIP Czarna

Grupa B
1. Maciej Mikuła – MKSz Gryf Dębica
2. Krzysztof Mastej – KKSz Urania Krosno
3.  Gabriela Tokarz – KSz Gambit Prze-

worsk
N ajlepsza zawodniczka: Izabela Idzior 

– TSz Skoczek Sędziszów Małopolski
N ajlepszy junior: Tomasz Woźnicki 

– Rzeszów
N ajlepsi zawodnicy z gminy Miejsce Pia-

stowe:
1. Roman Lipka – KSz „Czarny Koń” Rogi
2.  Wojciech Niziołek – KSz „Czarny Koń” 

Rogi
3. Karol Uliasz – KSz „Czarny Koń” Rogi

Grupa C
J uniorzy urodzeni w latach 2005–2009 

(dziewczęta)
1. Dominika Biodrowicz – SP Bóbrka
2.  Martyna Kloc – KS Szachownica Rze-

szów
3. Amelia Makulska – SP Bóbrka
Juniorzy urodzeni w latach 2005–2009 
(chłopcy)
1. Michał Guzik – KKSz Urania Krosno 
2. Mateusz Różycki – Łętownia  
3. Kacper Rygiel – KSz „Czarny Koń” Rogi
N ajlepsi zawodnicy z gminy Miejsce Pia-

stowe:
1. Kacper Rygiel – KSz „Czarny Koń” Rogi
2.  Antoni Michna – KSz „Czarny Koń” 

Rogi

Grupa D
Roczniki 2010 i młodsze (dziewczęta):
1. Milena Owsiana – UKS SP 1 Brzozów
2.  Zofia Halibożek – GKSz Kornuty Gor-

lice
3. Patrycja Oberc – KKS Urania Krosno
Roczniki 2010 i młodsze (chłopcy):
1. Jan Słyś – KSz „Czarny Koń” Rogi
2. Szymon Oberc – KKSz Urania Krosno
3. Paweł Roman – GKSz Kornuty Gorlice
N ajlepsi zawodnicy z gminy Miejsce Pia-

stowe:
1. Jan Słyś – KSz „Czarny Koń” Rogi
2. Igor Uliasz – KSz „Czarny Koń” Rogi
3.  Szymon Chłap – KSz „Czarny Koń” 

Rogi

Grupa do 8 lat:
1.  Maksymilian Wojtuń – KKSz Urania 

Krosno
2.  Stanisław Panasiuk – KKSz Urania 

Krosno
3. Jan Draganik – GKSz Hetman Pilzno

Nagrody zwycięzcom wręcza-
li: wicestarosta krośnieński Andrzej 
Guzik, przewodniczący Rady Gmi-
ny w Miejscu Piastowym Wiesław 
Habrat, dyrektor GCKiB w Miejscu 
Piastowym Joanna Ziemiańska-Kie-

lar, prezes Klubu Szachowego „Czar-
ny Koń” w Rogach Sławomir Kucza. 
Zostały wręczone także nagrody specjal-
ne w postaci pucharów i dyplomów – dla 
najstarszego zawodnika, Jana Bobulskie-
go, od przewodniczącego Sejmiku Woje-
wództwa Podkarpackiego Jerzego Bor-
cza i najmłodszego zawodnika – Kacpra 
Kalety, od wicestarosty krośnieńskiego 
Andrzeja Guzika.

Sędzią głównym zawodów był Marian 
Bysiewicz, pomocniczymi Jerzy Gunia 
i Arkadiusz Kucza. Nagrody finansowe, 
puchary, statuetki, dyplomy oraz nagro-
dy rzeczowe dla uczestników w poszcze-
gólnych kategoriach ufundowali: Sejmik 
Województwa Podkarpackiego, Gminne 
Centrum Kultury i Biblioteka w Miejscu 
Piastowym, Komisja Zakładowa NSZZ 
Solidarność Goodrich Aerospace Polska, 
Sklep Spożywczo-Przemysłowy „Karolin-
ka” w Rogach Waldemar Patla, Serwis Ro-
bót Wiertniczych Dukla Grzegorz Knap, 
Spółdzielnia SIP ZPCh w Krośnie.

Organizatorzy składają serdeczne po-
dziękowanie wszystkim, którzy przyczy-
nili się do zorganizowania turnieju. Wy-
niki turnieju dostępne są pod adresem 
www.chessarbiter.com.

Tekst: Leszek Zajdel,  
fot. Paulina Patlewicz




