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Pierwsza rekonstrukcja bitwy  
na Klarowcu
W niedzielę, 24 lipca, w Rogach cofnęliśmy się do czasu Wielkiej Wojny. Koło południa, na polach 
w pobliżu kościoła, rozegrana została bitwa, w której wojska niemieckie i austro-węgierskie atako-
wały pozycje Rosjan. Dopiero w trzecim natarciu przełamały ich opór i Rosjanie zostali zmuszeni 
do odwrotu. Była to rekonstrukcja wydarzeń z pierwszej wojny światowej, które miały miejsce 
6–7 maja 1915 roku na górze Rogowskiej, zwanej także Klarowcem. Bitwa ta była największym 
wydarzeniem militarnym na terenie gminy Miejsce Piastowe podczas pierwszej wojny światowej.

Wydarzenie poprzedziła msza święta 
w intencji Ojczyzny odprawiona w ko-
ściele pw. Miłosierdzia Bożego. Oddano 
także hołd poległym żołnierzom – wią-
zanki kwiatów złożono przy pomniku 
na cmentarzu w Rogach, gdzie pocho-
wani są żołnierze polegli w bitwie na 
Klarowcu, oraz przy pomniku poświę-
conym mieszkańcom Rogów, poległym 
w wojnach o wyzwolenie Ojczyzny. 
Kwiaty składali: wójt gminy Dorota Chi-
lik wraz z przewodniczącym Rady Gmi-
ny Wiesławem Habratem, zastępcą wój-
ta Magdaleną Hec-Mrozek oraz sołtys 
wsi Anetą Dobosz, dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury i Biblioteki w Miejscu 
Piastowym Joanną Ziamiańską-Kielar 
wraz z kapelmistrzem orkiestry dętej 
Miłoszem Markiewiczem. Wiązanka 
kwiatów złożona została także w imie-
niu posła na Sejm RP Piotra Babinetza.

Rekonstrukcja bitwy odbyła się na 
polach przy nowym kościele pw. Mi-
łosierdzia Bożego w Rogach (nie było 
to pierwotne miejsce potyczek wojen-
nych). Wzięło w niej udział około 50 
osób z grup rekonstrukcyjnych wojsk 
carskich, austro-węgierskich i pruskich: 
Podkarpackiego Stowarzyszenia Miło-
śników Militariów (z Rzeszowa), Stowa-
rzyszenia Rekonstrukcji Historycznych 
I Pułku Strzelców Podhalańskich Armii 
Krajowej (na rekonstrukcji w mundurach 
carskich) z Nowego Sącza, LIR 32 z Gor-
lic, Stowarzyszenia Rekonstrukcji Hi-
storycznej 51 Pułku Piechoty Strzelców 
Kresowych z Iłży, Grupy Rekonstrukcji 
Historycznej Gorlice 1915, Kampfgrup-
pe „Edelweiss” (z południa Polski).

Po zakończeniu bitwy oraz prezen-
tacji umundurowania wojennego wójt 
Dorota Chilik wraz z dyrektor GCKiB 
Joanną Ziemiańską-Kielar grupom re-
konstrukcyjnym oraz osobom zaanga-

żowanym w przygotowanie bitwy wrę-
czyły pamiątkowe dyplomy, medale 
i statuetki: Januszowi Uliaszowi z Ro-
gów – za udostępnienie pola, z którego 
nie zebrał siana, bo pojawiły się na nim 
zasieki i okopy; Arturowi Sobierajowi 

– za wyjątkowe efekty pirotechniczne; 

Łukaszowi Solanowi – za przygotowanie 
rekonstrukcji i jej koordynowanie oraz 
prof. dr. hab. Andrzejowi Olejko – za 
wszelką pomoc i relacjonowanie wyda-
rzeń wojennych.

Rekonstrukcji towarzyszył koncert 
pieśni patriotycznych w wykonaniu Or-
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kiestry Dętej Gminy Miejsce Piastowe 
oraz wystawy rękodzielników. Pokaz 
broni i sprzętu wojskowego prezento-
wała 3. Podkarpacka Brygada Obrony 
Terytorialnej. Niebanalną, prywatną 
kolekcję broni można było także zoba-
czyć na stoisku Damiana Plajstka z Łęk 
Dukielskich. Grochówkę z kuchni polo-
wej serwowali strażacy z OSP Rogi i pa-
nie z KGW Rogi. Można było także za-
kupić książkę „Śladami Wielkiej Wojny 
(1914 – 1918) w Bieszczadach i okolicy” 

autorstwa Andrzeja Olejko i Stanisława 
Orłowskiego (wyd. Edytorial).

Rekonstrukcja bitwy na Klarowcu 
odbyła się dzięki dofinansowaniu ze 
środków Programu Wieloletniego NIE-
PODLEGŁA na lata 2017–2022 w ra-
mach Rządowego Programu Dotacyjne-
go „Niepodległa”.

IP  
fot. Izabela Półchłopek  

 Paweł Hawrot /krosno112.pl

Ojciec, czemu 
mamy ten mundur 
pruski na sobie?
Rekonstrukcję bitwy na Klarowcu ko-
mentował i o wydarzeniach z nią zwią-
zanych opowiadał prof. dr hab. An-
drzej Olejko, wplatając losy ojca i syna 
Kowalczyków, którzy – podobnie jak 
wielu Polaków – podczas Wielkiej Woj-
ny walczyli w armii niemieckiej.

Zresztą nie tylko w niej, ale także austro-węgier-
skiej czy wojskach carskich (tekst pisany kursywą 
pochodzi z wybranych fragmentów komentarza 
prof. Andrzeja Olejko).

– Ojciec, czemu mamy ten mundur pruski na sobie?
– Boś tam się urodził, ale nie zapominaj, Polak jesteś.
– Ojciec, czemu jechałeś do Bawarii?
– Za robotą. Kiedyś to zrozumiesz.
Był maj, krwawy maj 1915 roku, pierwsza poło-

wa. Kiedy ziemia prochem pachniała, a szyby naftowe 
płonęły. Od tygodnia bili się od Gorlic, idąc non stop 

– parli od Przełęczy Dukielskiej na Miejsce Piastowe. 
Kierunek główny – Rymanów, Wisłok, Sanok – opo-
wiadał Andrzej Olejko, jak od operacji Gorlickiej 
wojska austro-węgierskie i niemieckie nacierały 
na oddziały rosyjskie, zmuszając je do odwrotu. 
Pięć dni po przełamaniu gorlickim, pięć dni na wyso-
kości Krosna, pięć dni, kiedy słychać było salwy dział. 
Cofali się, cały czas cofali się.

Huk wystrzałów z Klarowca słychać było 
w nocy z 6 na 7 maja. Trzy razy atakowali, zanim 
przełamali opór Rosjan. Wielu w bitwie poległo, 
wielu – jak stary Kowalczyk – zostało rannych.

Klęknął młody Kowalczyk tuż obok, sanitariusz 
podbiegł. Wzięli starszego pod ręce. 

– Ojciec, po cholerę tyś jechał do Bawarii?
– Za robotą synu, za robotą.
– Czemum się tam urodził?
– Bo tam był ci dom pisany.
– Ojciec, wrócimy do Rzepina?
– Wrócimy, na pewno wrócimy.
7 maja 1915 roku oddziały węgierskie i niemieckie 

weszły do Krosna. W dowództwie 11. Niemieckiej Po-
lowej Armii meldowano: „Krosno zajęte, droga na Miej-
sce Piastowe opanowana. Kierunek Wisłok otwarty”.

Tylko ci, którzy pod Beskiem będąc i Rymanowem, 
słyszeli o tym, co działo się na Klarowcu, mówili: 

– German idzie. I będzie palił.
To był maj 1915 roku. Kiedy wiele matek dostało 

listy, z których wynikało, że padł za Cesarza. Kiedy 
stary Kowalczyk mówił do młodego: – Pojedziemy do 
domu, pojedziemy. Mówili, że mamy dostać żelazne 
krzyże. Popatrzył stary na młodego i powiedział: 

– Byle nie drewniane.
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Przyjmowanie wniosków o najem lokali  
w Niżnej Łące zakończone 
31 sierpnia 2022 roku zakończyło 
się przyjmowanie wniosków o zawar-
cie umowy najmu lokalu mieszkalne-
go na Osiedlu Słonecznym w Niżnej 
Łące. – W sumie napłynęło 47 wniosków, 
w tym 17 wniosków od mieszkańców gmi-
ny Miejsce Piastowe – poinformowała 
wójt Dorota Chilik na sesji Rady Gminy 
(19 września), podkreślając, że dużym 
zainteresowaniem cieszą się mieszka-
nia o większym metrażu. Na te o po-
wierzchni 100 metrów kw. wpłynęło 
25 wniosków, 15 wniosków na mieszka-
nia o metrażu 49 metrów, a 7 wniosków 
na mieszkania o metrażu 52 metry. 

– Obecnie trwa weryfikacja wniosków 
pod kątem poprawności zawartych w nich 
danych. Lista najemców zostanie opubli-
kowana i wywieszona w budynku Urzędu 

Gminy Miejsce Piastowe w październiku 
2022 roku – poinformował Radosław 
Herda. Dodatkowo każda osoba, która 
złożyła wniosek, zostanie poinformo-
wana telefonicznie o wynikach naboru. 

– Dodatkowy nabór uzupełniający bę-
dzie prowadziła już spółka SIM Podkar-
pacie – zaznaczyła na sesji wójt gminy 
Dorota Chilik. 

Red. 

Prawie 2 mln dofinansowania 

Gmina Miejsce Piastowe otrzymała dofinansowanie w wysokości 
1 960 000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych – edycja trzecia PGR.

Dodatek węglowy 
Do 30 listopada br. można składać 
wnioski o wypłatę dodatku węglowe-
go. Dodatek ten w wysokości 3000 zł 
otrzyma gospodarstwo, które wyko-
rzystuje węgiel jako podstawowe źró-
dło ogrzewania.

Warunkiem uzyskania dodatku węglowego 
będzie posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła 
ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjno-
ści Budynków https://ceeb.gov.pl/.

Wnioski przyjmowane są w siedzibie Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejscu 
Piastowym (ul. Dworska 14), do 30 listopada 
2022 r., w godzinach pracy ośrodka. 

Druki wniosków dostępne są na stronie in-
ternetowej http://www.gops.miejscepiastowe.
pl/ oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Miejscu Piastowym. Wnioski moż-
na składać również za pomocą skrzynki elektro-
nicznej ePUAP. 

Szc zegó łow yc h i nfor mac j i  ud z ie l a-
ją pracownicy GOSP pod numerami telefo-
nu: 13 43 539 57; 509 317 370; 517 814 314;  
519 531 130.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożo-
ne po 30 listopada 2022 r. nie będą rozpatrywane. 

UG

Wójt Dorota Chilik dziękuje za 
wsparcie premierowi Mateuszowi Mora-
wieckiemu, Annie Schmidt – pełnomoc-
nikowi rządu ds. równego traktowania 
oraz posłowi na Sejm RP Piotrowi Ba-
binetzowi. 

UG

Dzięki przyznanemu dofinansowa-
niu zrealizowane zostanie zadanie pn. 

„Przebudowa i modernizacja obiektów 
kultury na terenie gminy Miejsce Pia-
stowe”. Inwestycja zakłada remont do-
mów ludowych w Głowience, Targo-
wiskach oraz Rogach i będzie polegać 
głównie na odnowieniu sal balowych. 



Dzień patrona gminy  
Miejsce Piastowe
Jak co roku, 13 lipca, wspominamy po-
stać błogosławionego ks. Bronisława 
Markiewicza – patrona gminy Miejsce 
Piastowe. W tym roku przypada 180. 
rocznica jego urodzin. Z tej okazji za-
stępca wójta gminy Magdalena Hec

-Mrozek wraz z przewodniczącym Rady 
Gminy Wiesławem Habratem złożyli 

wiązankę kwiatów oraz zapalili znicz 
pod pomnikiem ks. Bronisława Mar-
kiewicza, znajdującym się przy Sanktu-
arium św. Michała Archanioła i bł. Bro-
nisława Markiewicza. W Sanktuarium 
zatrzymali się również przy relikwiach 
błogosławionego, aby powierzyć mu 
w opiekę gminę Miejsce Piastowe.  

UG

Usuwanie barszczu Sosnowskiego
Od 8 do 10 lipca 2022 r. w Miejscu Piastowym oraz wzdłuż koryta rze-
ki Jasiołki w Niżnej Łące i Wrocance usuwano barszcz Sosnowskiego. 

Zwalczanie tej toksycznej rośliny jest 
skomplikowane i wymaga dużej konse-
kwencji. Efekt całkowitego jej usunięcia 
można uzyskać dopiero w ciągu kilku 
sezonów wegetacyjnych, stosując 2–3 
zabiegi rocznie. Dlatego apelujemy do 
mieszkańców gminy Miejsce Piastowe 
o możliwie szybkie usuwanie rośliny na 
prywatnych posesjach. Barszcz szybko 
się rozsiewa na odległość około 20 me-
trów i jest niezwykle trudny do wyplenie-
nia, a rozmnaża się z nasion występują-
cych w ogromnych baldachach. Rośliny, 
które zostaną zniszczone w ciągu pierw-
szego roku, nie zdążą wykształcić nasion. 

Można je niszczyć mechanicznie 
lub przy użyciu środków chemicznych. 
Spośród mechanicznych metod za naj-
skuteczniejsze uważa się wykopywa-
nie lub wycinanie rośliny. Aby uniknąć 
odrośnięcia rośliny z szyjki korzenio-
wej, należy odcinać je od korzeni poni-
żej gruntu. Inną metodą jest koszenie. 
Jednokrotne wykoszenie nie likwiduje 
barszczu Sosnowskiego, a jedynie prze-
kształca go w roślinę wieloletnią. Z tego 
powodu koszenie powinno być regular-
nie powtarzane.

Chemiczne zwalczanie barszczu So-
snowskiego polega na opryskach środ-
kami chwastobójczymi na powierzchnię 
roślin lub aplikację środka do wnętrza 
rośliny. Najlepsze efekty daje zastoso-

wanie środków chemicznych na wiosnę 
(marzec, kwiecień, maj). Metody mecha-
niczne zwalczania barszczu Sosnow-
skiego często stosowane są w połącze-
niu z metodami chemicznymi.

Osoby zwalczające barszcz Sosnow-
skiego powinny zachować odpowiednie 
środki ostrożności, aby zminimalizować 
ryzyko oparzenia. Przede wszystkim 
trzeba unikać kontaktu rośliny ze skórą. 
Należy używać szczelnego stroju, który 
wykonany będzie z wodoodpornych 
materiałów syntetycznych. Materiały 
z włókien naturalnych, takich jak len 
i bawełna, nie są odpowiednie do tego 
celu, ponieważ pochłaniają produko-
wany przez barszcz Sosnowskiego sok. 
Ręce powinny być chronione długimi 
rękawicami, a oczy za pomocą gogli.

W gminie Miejsce Piastowe rów-
nież usuwano tę niebezpieczną roślinę. 
Wzdłuż koryta Jasiołki, na obszarach 
Natura 2000, zastosowano metodę me-
chaniczną, a na pozostałych obszarach 
obydwie metody, tj. chemiczną i mecha-
niczną. Wykonano oprysk i przecinanie 
korzeni, w zależności od możliwości do-
stępu do rośliny. 

Przypominamy, że barszcz Sosnow-
skiego to roślina groźna dla człowieka, 
bo kontakt z nią może powodować trud-
ne do zagojenia poparzenia skóry.

UG

Prace 
konserwatorskie 
w zabytkowym 
kościele w Rogach

21 czerwca w Urzędzie Gminy Miejsce 
Piastowe wójt Dorota Chilik – w obec-
ności zastępcy wójta Magdaleny Hec- 

-Mrozek, sołtysa Rogów Anety Dobosz 
– podpisała umowę z proboszczem para-
fii w Rogach, ks. Tomaszem Surmaczem  
na dofinansowanie zadania pn. „Prze-
prowadzenie prac konserwatorskich 
i restauratorskich przy malowidłach 
ściennych i stropowych we wnętrzu pre-
zbiterium i nawy kościoła parafialnego 
pw. św. Bartłomieja w Rogach”.

UG

7p i a s t u n  n r  4 / 1 0 2

u g  i n f o r m u j e

Klub „Uśmiechnij się” zrezygnował z dotacji 
W ubiegłym numerze w tekście „Dotacje do zajęć sportowych i kulturalnych” („Pia-
stun” nr 3/2022, str. 8) podana została informacja, że Stowarzyszenie Klub Seniora 

„Uśmiechnij się” z Targowisk z budżetu gminy otrzymało dotację w wysokości 3 300 zł 
z przeznaczeniem na wycieczkę krajoznawczo-turystyczną. Klub Seniora „Uśmiech-
nij się” zrezygnował jednak z dofinansowania na tę wycieczkę. 

Redakcja 



Przyjaciele Zippiego w szkołach
12 września w sali narad Rady Gminy Miejsce Piastowe odbyło się spotkanie dotyczące realizacji 
w szkołach podstawowych programu profilaktycznego „Przyjaciele Zippiego”. 

Jest to międzynarodowy program pro-
mocji zdrowia psychicznego, który 
kształtuje i rozwija umiejętności psy-
chospołeczne dzieci w wieku 5–8 lat. 
Uczy różnych sposobów radzenia so-
bie z trudnościami i wykorzystywania 
nabytych umiejętności w codziennym 
życiu oraz doskonali relacje społeczne 
dzieci (szczegółowo pisaliśmy o nim 
w poprzednim numerze „Piastuna”). 

W spotkaniu uczestniczyło 13 na-
uczycieli szkół z terenu gminy Miejsce 
Piastowe, którzy w kwietniu bieżącego 
roku odbyli odpowiednie szkolenie i uzy-
skali konieczne kwalifikacje do realizacji 
programu.

Programem objętych zostanie około 
250 uczniów z wszystkich szkół podsta-
wowych gminy, a zajęcia realizowane 
będą zarówno w oddziałach przedszkol-
nych, klasach „0”, jak i klasach I i II.

Szkolenie osób realizujących pro-
gram „Przyjaciele Zippiego” w szkołach, 

a także jego wykonanie, sfinansowano 
ze środków Gminnej Komisji ds. Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
w Miejscu Piastowym, zgodnie z celami 
określonymi w Gminnym Programie 

Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych oraz Przeciwdziała-
nia Narkomanii w Gminie Miejsce Pia-
stowe na lata 2022–2024.

UG
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Poświęcenie kaplicy przedpogrzebowej  
w Targowiskach
23 lipca 2022 r. w Targowiskach uroczyście poświęcona została kaplica przedpogrzebowa pw. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego. 

Zaproszonych gości powitał ks. dziekan 
Tadeusz Dudzik – proboszcz parafii Tar-
gowiska. Po liturgii słowa metropolita 
przemyski ks. arcybiskup Adam Szal 
poświęcił kaplicę i w koncelebrze z ks. 
dziekanem Tadeuszem Dudzikiem, ks. 
Krzysztofem Poświatą – przełożonym 
Domu Macierzystego Zgromadzenia 
św. Michała Archanioła w Miejscu Pia-
stowym, oraz ks. Wojciechem Kisielem 

– proboszczem parafii w Równem, od-
prawił pierwszą mszę świętą w nowej 
kaplicy.

– Czas ostatniego pożegnania zmarłego 
nie ogranicza się wyłącznie do ceremonii 
pogrzebowej. Bliscy muszą mieć zapewnio-
ny czas i odpowiednie warunki do tego, aby 
w godny i pełen szacunku sposób móc oddać 



Nowe namioty i leżaki 
W lipcu br. Gmina Miejsce Piastowe otrzymała wsparcie na realiza-
cję zadania pn.: „Organizacja imprezy plenerowej promującej wieś 
Rogi – doposażenie miejsca integracji i spotkań poprzez zakup le-
żaków i namiotów”.

Dzięki dofinansowaniu zostało zaku-
pionych 50 leżaków oraz 2 namioty wy-
stawiennicze z logiem promującym wieś 
Rogi. Przedmioty te wykorzystane zosta-
ły podczas organizacji imprezy „Wiele kul-
tur, jedno miejsce – od Kłajpedy po Saloni-
ki”, która odbyła się początkiem września 
br. i jest najważniejszym wydarzeniem 
w harmonogramie imprez na cały rok. 

Zakup przedmiotów możliwy był 
dzięki otrzymaniu pomocy finansowej 
w wysokości 11 700 zł z budżetu Wo-
jewództwa Podkarpackiego w ramach 
Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi 
na lata 2021 – 2025 na działania mają-
ce na celu realizację Sołeckich Strategii 
Rozwoju Wsi. 

Magdalena Gnap 
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cześć osobie, która odeszła. Dlatego bardzo 
ważną rolę w ostatnim pożegnaniu odgry-
wają kaplice pogrzebowe, a w Targowiskach 
brakowało kaplicy, brakowało tej świątyni, 
gdzie najbliżsi pełni smutku, a jednocześnie 
refleksji w obliczu śmierci, której niejedno-
krotnie towarzyszą dramatyczne tragedie 
rodzinne, mogli pożegnać bliskich – powie-
działa wójt Dorota Chilik, podkreślając, 
jak ważną rolę dla mieszkańców Targo-
wisk i Widacza pełni oddana do użytku 
kaplica. 

Kaplica stanęła przy cmentarzu ko-
munalnym. Będzie służyła do odprawia-
nia nabożeństw pogrzebowych i czaso-
wego przechowywania ciał zmarłych.

Jest to murowany budynek, parte-
rowy, o długości 13 m, szerokości 9 m, 
wysokości 10 m. Znajduje się w nim sala 

pożegnań, zakrystia, pomieszczenie 
chłodni, WC, pomieszczenia gospodar-
cze na środki czystości oraz przedsio-
nek. W sali pożegnań znajduje się kata-
falk z chłodnią, 70 krzeseł oraz 6 ławek. 
Teren wokół budynku został oświetlo-
ny. Prace budowlane wykonywała firma 
handlowa ROSE ze Strzyżowa. 

Inwestycja realizowana była od 
2020 roku. Koszt budowy wyniósł pra-
wie 660 tys. złotych. Na budowę kaplicy 
Gmina Miejsce Piastowe otrzymała da-
rowiznę w kwocie ponad 208 tys. złotych 
po likwidacji Spółdzielni Zdrowia im. św. 
Jana w Targowiskach. Chłodnię do kapli-
cy, za niespełna 20 tys. zł, ufundowało 
byłe Kółko Rolnicze w Targowiskach. 

UG 
fot. Anna Borek
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Muzycy doczekali się nowej sali prób
Niezagospodarowane do tej pory poddasze remizy OSP w Miejscu Piastowym przeszło całkowitą meta-
morfozę. Muzycy orkiestry dętej nie mogli się już doczekać, kiedy ze szkolnej sali lekcyjnej przeniosą tam 
instrumenty i rozpoczną próby w profesjonalnie przystosowanym akustycznie pomieszczeniu. Po raz 
pierwszy zagrali w nim w piątek 14 października.

Do tej pory orkiestra miała próby w jed-
nej z sal w Szkole Podstawowej w Miej-
scu Piastowym, wcześniej ćwiczyła w re-
mizie. Muzycy narzekali na nieustający 
hałas podczas prób i konieczność ciągłe-
go wynoszenia instrumentów, ponieważ 
pomieszczenie dzielili razem ze straża-
kami. Pomysł przystosowania poddasza 
remizy OSP w Miejscu Piastowym na 
salę prób dla orkiestry dętej i studio na-
grań pojawił się w ubiegłym roku. Ma-
rzenia nabrały realnego wymiaru, kiedy 
OSP w Miejscu Piastowym, w partner-
stwie z Gminnym Centrum Kultury 
i Biblioteki, pozyskało z Narodowego 
Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego ponad 
pół miliona złotych na inwestycję.

Prace budowlane na poddaszu remizy 
rozpoczęły się w kwietniu br., a 19 wrze-
śnia br. odbył się odbiór końcowy robót 
budowlanych, w którym wzięli udział: 
Łukasz Michalak – prezes OSP Miejsce 
Piastowe, dyrektor GCKiB Joanna Zie-
miańska-Kielar, kierownik budowy Lu-
cjan Lis, inspektor nadzoru Tomasz Leń, 
wykonawca zadania Tomasz Leszczak 
z firmy Rose. Przy odbiorze obecni byli 
także: wójt Dorota Chilik i komendant 
Gminnego Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych RP w Miejscu Piastowym 
Krzysztof Węgrzyn.

Poddasze na nowo zostało zaaranżo-
wane. Aby stało się bardziej przestronne, 
zmieniona została konstrukcja podpie-

rająca dach. Ściany i sufity zostały wyło-
żone dźwiękochłonnymi panelami wy-
głuszającymi. Wyodrębniono miejsce na 
reżyserkę i dodatkowe pomieszczenie 
na instrumenty dla orkiestry. Na po-
trzeby pomieszczeń wykonane zostały 
instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, 
centralnego ogrzewania, gazowa, elek-
tryczna; na podłogę położono płytki. 
Powstały także sanitariaty.

Na poddaszu utworzono nową ko-
tłownię, z czego bardzo zadowoleni są 
strażacy. – Kotłownia do tej pory była 
w garażu, a tuż obok niej parkowaliśmy 
samochody, więc teraz jest znacznie bez-

pieczniej. W garażu jest też więcej miejsca 
i możemy rozpocząć starania o samochód 
bojowy, który do tej pory w garażu by się 
nie zmieścił – powiedział komendant 
Krzysztof Węgrzyn.

Prace budowlane kosztowały ponad 
450 tys. złotych. Kwota ta pokryta zo-
stała z dotacji pozyskanej z Narodowego 
Instytutu Wolności. W przyszłym roku 
studio nagrań wyposażone zostanie 
w sprzęt elektroniczny. O inwestycji pi-
saliśmy także w poprzednim numerze 

„Piastuna” (nr 3/2022).

IP

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 
W związku z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy (w Miejscu Piastowym, 
Wrocance, Rogach i Niżnej Łące) trwają prace, które są dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Obecnie zakończone zostały prace 
związane z budową kanalizacji sanitar-
nej o długości 533 m przy ul. Dworskiej 
w Miejscu Piastowym. W Rogach wyko-
nawca buduje sieć wodociągową w dwóch 
odcinkach: przy ul. Szkolnej i ul. Trakt 
Papieski o łącznej długości 7 272 m. Na 
rozpoczęcie prac czeka Wrocanka i Niż-

na Łąka, gdzie do wybudowania jest 
łącznie 3 858 metrów wodociągu. Za-
kończenie robót kanalizacyjnych prze-
widuje się na czerwiec 2023 r. Łączny 
koszt budowy infrastruktury wodno-ka-
nalizacyjnej to 3 989 464,39 zł.

Łukasz Paja



Remonty domów ludowych i budowa nowych 
obiektów 
W przyszłym roku domy ludowe w Łężanach i Zalesiu czekają remonty, a w Miejscu Piastowym i Rogach 
powstaną nowe budynki użyteczności publicznej.

Umowy obejmujące realizację poszcze-
gólnych inwestycji podpisane zostały 
20 września br. Współfinansowane są 
z Rządowego Funduszu Polski Ład w ra-
mach zadania „Budowa i modernizacja 
infrastruktury kulturalnej na terenie 
gminy Miejsce Piastowe”. Zakończenie in-
westycji zaplanowano na listopad 2023 r. 

Remont Domu Ludowego w Zalesiu
Wyremontowana zostanie m.in. część 
pomieszczeń na parterze i piętrze, wyko-
nane zostaną ściany wewnętrzne, nowe 
podłoża i posadzka, wymieniona zosta-
nie również stolarka okienna i drzwiowa.

Przebudowa Domu Ludowego w Łę-
żanach
Przebudowane zostaną m.in. pomiesz-
czenia piwnicy, parteru, piętra, klatki 
schodowej, wybudowane zostaną fun-
damenty szybów wind, zamontowana 
zostanie winda gastronomiczna – „czy-
sta” i „brudna”. 

Wartość tych dwóch inwestycji to 
1 226 125 zł. Wykonawca: Przedsiębior-
stwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe 

„FEMIX” sp. z o. o. z siedzibą w Krośnie.

Budowa obiektu wielofunkcyjnego 
w Rogach
Dwukondygnacyjny obiekt, wykona-
ny w technologii tradycyjnej, zlokali-
zowany zostanie między remizą OSP 
a agronomówką. Wymiary zewnętrzne 

budynku: 15,31 x 9,41 m, powierzchnia 
użytkowa – 202 m², kubatura – 1009 m³. 
Budynek będzie pełnił funkcję użytecz-
ności publicznej.

Koszt inwestycji: 1 747 840 zł.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Pro-

dukcyjno-Usługowo-Handlowe „FE-
MIX” sp. z o. o. z siedzibą w Krośnie.

Budowa budynku wielofunkcyjne-
go w Miejscu Piastowym
Dwukondygnacyjny budynek wielofunk-
cyjny powstanie przy boisku piłkarskim 

TS „Piastovia” w Miejscu Piastowym 
i będzie pełnił funkcję szatni dla spor-
towców. Na parterze zaplanowano szat-
nie i sanitariaty, natomiast na poddaszu 
zlokalizowana będzie sala wielofunkcyj-
na. Budynek zaplanowano w technologii 
tradycyjnej, o wymiarach zewnętrznych 
22,89 x 10,66 m. Powierzchnia użytkowa 

– 368 m², kubatura – 1585 m³. Wartość 
inwestycji: 1 673 664,52 zł. Wykonawca: 
firma ROSE Leszczak Tomasz z siedzibą 
w Strzyżowie.

UG

Nowe oświetlenie 
W dniach 20 i 22 września 2022 r. zostały podpisane umowy na wykonanie oświetlenia ulicznego 
w czterech miejscowościach gminy: Łężanach, Miejscu Piastowym, Rogach i Widaczu. Inwestycje fi-
nansowane będę z funduszy sołeckich poszczególnych miejscowości i budżetu gminy. 

W ramach inwestycji, w Rogach przy uli-
cy Długiej, wybudowane zostanie 655 m 
zasilania do 13 nowych lamp. W Miej-
scu Piastowym przy ulicy Dworskiej, 
w pobliżu bloków mieszkalnych, zosta-
ną zamontowane 3 lampy, natomiast 
przy ulicy Szkolnej za szkołą podstawo-

wą powstanie 5 dodatkowych punktów 
oświetleniowych. 

Z kolei w Łężanach 9 lamp zostanie 
zamontowanych przy ul. Ogrodowej, 
natomiast w Widaczu powstaną 3 nowe 
punkty oświetleniowe. 

Zakończenie prac przewiduje się na 
20 grudnia 2022 r. Łączny koszt inwe-
stycji to 300 652,83 zł. Nowe oświetle-
nie znacząco poprawi bezpieczeństwo 
w poszczególnych miejscowościach. 

Łukasz Paja
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Panele fotowoltaiczne na szkole we Wrocance
W sierpniu br. w ramach zadania pn.: 
„Instalacja systemu energii odnawialnej 
w Szkole Podstawowej we Wrocance” na 
dachu budynku sali gimnastycznej zo-
stała wykonana instalacja fotowoltaicz-
na o mocy 6 kWp. 

Wykonawcą zadania była firma AM-
PERSOL JAKUB RZĄSA z Korczyny. In-
westycja o wartości 29 446,20 zł brutto, 
została dofinansowana z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Rzeszowie.

UG

Nowa nawierzchnia dróg w Widaczu, Wrocance 
i Łężanach
Widacz
Aby poprawić bezpieczeństwo ruchu 
drogowego w Widaczu, przebudowuje 
się drogę gminną nr 114981R na odcin-
ku 797 m. Przebudowa zakłada posze-
rzenie jezdni wraz z wykonaniem nowej 
nawierzchni mineralno-bitumicznej, 
budowę wyniesionego przejścia dla pie-
szych oraz chodnika. Zakończenie ro-
bót zaplanowane jest na koniec listopa-
da 2022 r. Inwestycja będzie kosztować 
3 254 731,39 zł i została dofinansowa-
na ramach Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wrocanka
W ramach zadania „Przebudowa drogi 
gminnej nr 114951R (ul. Nadrzeczna) 
wraz z budową chodnika w miejscowo-
ści Wrocanka” (drugi etap), droga na od-
cinku 210 m zyska nową nawierzchnię 
mineralno-bitumiczną oraz chodnik. 
Zakończenie prac zaplanowane jest na 
koniec listopada 2022 r. Wartość inwe-
stycji to 1 054 996,66 zł. Zadanie, tak 
jak w przypadku drogi w Widaczu, zo-
stało dofinansowane w ramach Rządo-
wego Funduszu Polski Ład: Program In-
westycji Strategicznych.

Łężany
13 września 2022 r. odbył się odbiór ro-
bót drogowych w ramach II etapu prze-
budowy ulicy Potockiego w Łężanach 
(w km 0 – 990 – 1+882). Zakres prac na 

odcinku 892 metrów obejmował posze-
rzenie jezdni z 4,5 do 5,5 m oraz budo-
wę chodnika. W okolicy przystanków 
autobusowych wykonano dwa wynie-
sione przejścia dla pieszych oraz wybu-
dowano oświetlenie hybrydowe zasilane 
energią słoneczną i wiatrową. Ponadto, 
oprócz 4 lamp hybrydowych, powstało 
oświetlenie drogowe zasilane energią 
elektryczną (22 lampy). W ramach za-
dania wybudowano również kanał tech-
nologiczny (w chodniku), który umoż-
liwi lokalizację linii światłowodowych 
i elektroenergetycznych. Wykonano 

oznakowanie pionowe i poziome oraz 
kanalizację deszczową.

Wartość robót budowlanych wynosi-
ła 2 421 823,88 zł. Na realizację tego za-
dania oraz przebudowę ulicy Nadrzecz-
nej we Wrocance (pierwszy etap) Gmina 
Miejsce Piastowe otrzymała promesę 
w wysokości 2 111 339 zł z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg.

Wykonawcą robót we wszystkich 
miejscowościach jest firma handlowo

-usługowa Grzegorza Ligęzki sp. z o. o. 
z siedzibą w Strzegocicach.

Katarzyna Liput
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30 lat probostwa ks. Tadeusza 
Dudzika w Targowiskach
We wrześniu br. minęło 30 lat, jak ks. Tadeusz Dudzik objął probo-
stwo w Targowiskach. W kościele pw. św. Małgorzaty, na niedzielnej 
mszy świętej (11 września), parafianie pamiętali o rocznicy i po-
dziękowali swojemu kapłanowi za wspólne lata.

Mszę św. odprawił ks. wikariusz Łukasz 
Wilk, koncelebrując ją z jubilatem ks. Ta-
deuszem Dudzikiem i ks. Krzysztofem 
Winiarskim CSMA, rodakiem z Targowisk. 
Parafianie czynnie w niej uczestniczyli po-
przez udział w liturgii słowa i modlitwie 
wiernych. Sołtys Targowisk Aleksander 
Mercik, w imieniu mieszkańców, dzięko-
wał ks. proboszczowi za wspólnie spędzo-
ne dotychczasowe lata, zaznaczając, jak 
przez ten czas zmieniła się parafia.

– Najważniejszym jednak wydarzeniem, 
które zapisało się w kronice Targowisk, jest 
to, że za probostwa ks. Dudzika papież 
Jan Paweł II stąpał po ziemi targowiskiej 
– podkreślił sołtys.

Podczas mszy świętej ks. probosz-
czowi podziękowania złożyli: w imieniu 
służby ołtarza – wieloletni kościelny 
Jacek Hedesz z ministrantami; w imie-
niu parafii – radni Małgorzata Skwara 
i Wiktor Skwara oraz przewodniczące 
KGW z Targowisk Renata Bemben i Wi-
dacza Ludwika Wojtowicz; Tomasz Jur-
czak – w imieniu górników, którzy także 
uczestniczą w życiu parafii; strażaków 

– Józef Sidor, prezes OSP Targowiska i Ka-
zimierz Sadowski, prezes OSP Widacz. 
Ornat od parafian wręczyli: Renata Ko-
ciuba (przewodnicząca Akcji Katolickiej), 
Janusz Smyka (członek Rady Sołeckiej), 
Dariusz Jurczak (członek Rady Parafial-
nej) oraz Krzysztof Wojtowicz (członek 
Komitetu Budowy Kościoła w Widaczu).

Na koniec nabożeństwa organista 
zaintonował „Życzymy, życzymy” i pa-
rafianie włączyli się do wspólnego śpie-
wu. Ks. proboszcz, dziękując za pamięć 
i życzenia parafianom obecnym na mszy, 
wręczył obrazki z wizerunkiem ojca Pio 
i częstował wszystkich cukierkami.

Przez 30 lat ks. Dudzikowi udało się 
wiele dokonać. Ukończony został wy-
strój kościoła, po remoncie związanym 
z podniesieniem jego starej, zabytkowej 
bryły i dobudową nowej, dolnej nawy. 
Powstały kaplice Najświętszego Serca Je-
zusowego, Matki Bożej Częstochowskiej, 
w górnej części kościoła zamontowano 
ławki. Zmieniło się także otoczenie ko-
ścioła – odnowiona i pokryta dachem zo-
stała dzwonnica, powstały kaplice wokół 
kościoła, ogrodzenie, odremontowana 
została plebania, wikarówka. Wspólnie 
z sołectwem i gminą przy kościele wy-
budowany został duży parking, przy 
którym ustawiono krzyż upamiętniający 
drugie millenium chrześcijaństwa.

Jedną z ostatnich inwestycji jest bu-
dowa kościoła w Widaczu, która zmie-
rza już ku końcowi. Wielu mieszkańców 
było z księdzem proboszczem na piel-
grzymkach organizowanych przez para-
fię: w Częstochowie, Krakowie, Licheniu, 
Łagiewnikach, Wilnie czy w Rzymie. Na 
koniec roku ksiądz organizuje dla par 
małżeńskich jubileusze 25, 40 i 50 lat 
małżeństwa oraz spotkania opłatko-

we, które jednoczą miejscowość. Alek-
sander Mercik podkreślił także, że ks. 
proboszcz uczestniczy we wszystkich 
uroczystościach miejscowości.

– Kiedy obejmowałem probostwo, ks. bi-
skup powiedział, że sukcesem będzie, jeśli 
zjednoczę wieś. I chyba mi się to udało, 
podchodząc do ludzi z humorem i żartem 

– odpowiedział, pytany o to, co uważa za 
swoje największe dotychczasowe osią-
gnięcie.

Ks. Tadeusz Dudzik probostwo 
w Targowiskach objął 23 września 
1992 roku, po śmierci dotychczaso-
wego proboszcza ks. Eugeniusza Bo-
rawiaka. Było to w siódmym roku jego 
kapłaństwa, z których dwa przypadło 
na Targowiska w roli ks. wikariusza. Na 
proboszcza mianowany został przez ów-
czesnego metropolitę przemyskiego ks. 
arcybiskupa Ignacego Tokarczuka.

W wykazie parafii Targowiska 
– prowadzonym od 1659 roku – jest jej 
33. proboszczem i jednym z dłużej peł-
niących tę funkcję; po ks. Franciszku 
Tokarskim (41 lat), ks. Mateuszu Sosie 
(39 lat) i ks. Józefie Miezinie (33 lata).

Od 2010 roku ks. Tadeusz Dudzik 
jest dziekanem dekanatu Miejsce Pia-
stowe, w skład którego wchodzi 9 pa-
rafii: w Targowiskach, Pustynach, Łę-
żanach, Miejscu Piastowym, Rogach, 
Wrocance, Równem, Lubatówce i Luba-
towej. W 2021 powołany został na trze-
cią, pięcioletnią, kadencję.

IP, fot. Krzysztof Kobiałka



Stasia, Sylwuś będzie twój
Tak młodej dziewczynie, będącej na służbie w Kożuchowie, prze-
powiedziała właścicielka gospodarstwa. I choć początkowo nie 
chciała ona chłopaka, który w tym samym gospodarstwie zajmo-
wał się końmi, spędziła z nim 57 lat. O wspólnym życiu dzisiaj już 
nie opowie, kilka lat temu zmarła. – A szkoda, mama dużo wiedziała, 
była skarbnicą wiedzy – przyznaje jej córka Krystyna Olizarowicz. Jej 
ojciec w lipcu obchodził setne urodziny.

– Tacie czasem trudno niektóre wydarzenia 
sobie przypomnieć, więc wolał, abym to ja 
opowiadała – tłumaczy mieszkająca z se-
niorem rodu córka. Stulatek, choć ostat-
nio zmaga się z problemami podeszłe-
go wieku, cieszy się dobrym zdrowiem, 
jeszcze kilka lat temu jeździł rowerem 
i pomagał córce na grządkach.

Sylwester Bełch urodził się 30 lipca 
1922 roku w Różance (gm. Wiśniowa). 
Tam chodził do szkoły podstawowej, do 
6 klasy (klasę 7 skończył już w później-
szym czasie, gdy pracował w Pastwi-
skach (gm. Zarszyn). Miał dwie siostry 

– Adelę i Kamilę oraz brata Czesława.
W domu rodzinnym musiało być 

ciężko, bo został wysłany na służbę do 
Kożuchowa (k. Strzyżowa). Pracował 
w gospodarstwie i opiekował się końmi. 

– Niedawno tato przypomniał sobie, że słu-
żył u pani Ziemby. Ile mógł mieć wtedy lat? 
Może 15 – 16, bo jako dziecko nie mógłby 
pracować przy koniach – zastanawia się 
córka i zaraz wspomina, jak jej mama, 
przy okazji oglądania zdjęć rodzinnych, 
wyznała, że ją, jako sześciolatkę, wysła-
no na służbę do Rzeszowa, gdzie bawiła 
malutkie dziecko. – Babcia miała dziewię-

cioro dzieci, troje zmarło, dziadzio też szyb-
ko zmarł. Została sama i co miała zrobić? 
Musiała gdzieś wysłać dzieci, bo z czego 
by żyli... – mówi Krystyna Olizarowicz 
o trudnej rzeczywistości i jakże innej od 
obecnych realiów. – A dzisiaj sześcioletni-
mi dziećmi trzeba się opiekować i je bawić.

Jak uniknął śmierci
W czasie drugiej wojny światowej 
z gospodarstwa w Kożuchowie Niem-
cy zarekwirowali dwa konie, zabrali 
też pana Sylwestra, jako furmana. Po 
powrocie wspominał, że jechali pod 
Kijów, a potem Stalingrad, że w Rosji 
było straszne błoto i straszna bieda, ale 
głód im nie zagrażał, bo Niemcy wozili 
ze sobą kuchnie polowe. Córka opowia-
da też o tym, jak Niemiec uchronił go 
od śmierci. – Tato powoził końmi. Pew-
nego razu, jak zaczęła się jakaś strzelani-
na, Niemiec, który siedział z tyłu, uparł 
się, aby tato przesiadł się w jego miejsce. 
Na początku nie chciał, bo czuł się odpo-
wiedzialny za konie. Ale Niemiec uparł się 
i w końcu wydał mu rozkaz. A po chwili, 
jak się przesiedli, Niemca zastrzelili. Cze-
mu kazał mu się przesiąść? Może się bał 

Z wizytą u stulatka

Sylwester Bełch z żoną Stanisławą i dziećmi: 
Janiną i Andrzejem; Pastwiska

Od prawej: Krystyna, Andrzej i Kazimiera

Sylwester Bełch w Pastwiskach (drugi z prawej)
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o tatę, że zabiją młodego chłopaka? Niem-
cy pewnie mieli więcej tego serca jak Ruscy.

Zima zastała ich w Rosji. Zachorował 
na zapalenie płuc i odesłali go do domu. 
Wrócił, wyzdrowiał, a po wojnie ożenił 
się. 9 lutego 1948 roku w Niewodnej 
(gm. Wiśniowa) wziął ślub ze Stanisławą 
z domu Boruta. Poznali się jeszcze, jak 
obydwoje byli na służbie w Kożuchowie. 

– Właścicielka gospodarstwa mówiła wte-
dy do mojej mamy: „Stasia, Sylwuś będzie 
twój”. Ale mama wtedy nie chciała taty za 
męża – wyznaje szczerze córka. – A ta-
kiego człowieka nie ma drugiego na świecie. 
Jest przedobry, pracowity.

Praca w Pastwiskach
Po ślubie przez jakiś czas mieszkali 
w domu rodzinnym żony w Szufnarowej 
(gm. Wiśniowa). Tam urodziła się pierw-
sza córka Janina. W 1957 roku pojechali 
za pracą w tworzących się państwowych 
gospodarstwach rolnych. Najpierw tra-
fili do Odrzechowej, ale nie znaleźli dla 
siebie tam miejsca. – W Odrzechowej było 
dużo pustych domów, mogli sobie wybrać, 
w którym zamieszkają, ale moja mama była 
przerażona tym, że kiedyś grasowały tam 
bandy UPA – córka Krystyna opowia-
da, że jej mama tak bardzo się bała, że 
przenocowali tylko jedną noc i pojechali 

do Pastwisk. Pan Sylwester w Zootech-
nicznym Zakładzie Doświadczalnym 
Odrzechowa – gospodarstwo Pastwiska 
pracował głównie przy koniach, a żona 
zajmowała się domem i w razie potrzeby 

– pomagała przy zbożu, w polu.
Za swoją pracę Sylwester Bełch 

otrzymał odznakę Przodownika Pracy 
przez Ministerstwo Gospodarstw Rol-
nych w Warszawie.

Wychowali czworo dzieci: Janinę, 
Andrzeja, Kazimierę i Krystynę. I choć 
Kazimiera nie była ich rodzonym dziec-
kiem, to nikt nigdy nie miał wątpliwo-
ści, że należy do rodziny. – Siostra mo-
jej mamy zmarła, jak miała 21 lat i mama 
wzięła jej córkę na wychowanie. Chociaż 
rodzice sami borykali się z różnymi proble-
mami i nie byli zamożni, to nie zostawili sio-
strzenicy na łasce losu – mówi Krystyna.

W międzyczasie budowali dom 
w Szufnarowej. Z Pastwisk to kilka-
dziesiąt kilometrów. Pan Sylwester naj-
prawdopodobniej trasę tę pokonywał na 
motorze. Wybudowali dom, do którego 
nigdy nie poszli mieszkać.

Nigdy na nic nie narzeka
Dzisiejszy stulatek na wcześniejszą eme-
ryturę przeszedł w 1982 roku, żona była 
już na rencie. W 1994 roku zamieszkali 
w Krośnie. – Tacie nie przeszkadzało, że 
mieszkał w mieście, w mieszkaniu w bloku. 
Pewnie należał mu się odpoczynek – przy-
puszcza córka Krystyna.

W 2005 roku zmarła Stanisława 
Bełch, w wieku 79 lat. W 2013 roku pana 
Sylwestra czekała kolejna przeprowadz-
ka – tym razem do wyremontowanego 
domu w Łężanach, który należał do ro-
dziny męża pani Krystyny. Tu w otocze-
niu rodziny – córki, zięcia i wnuczki do-
czekał pięknego jubileuszu. Jubilat ma 
10 wnuków oraz 10 prawnuków.

Córka mówi, że tato jest człowiekiem 
wyjątkowo spokojnym i pozytywnie 
nastawionym do świata i ludzi. – Cięż-
ko pracował całe życie, ale nigdy na nic nie 
narzekał. Wszystko mu pasuje: pogoda, lu-
dzie, jedzenie, spanie. Nigdy nie widziałam 
go zdenerwowanego, nigdy nie widziałam, 
aby na kogoś się pozłościł, pewnie dlatego 
tak długo żyje. Dzisiaj nie ma już takich lu-
dzi jak on.

Izabela Półchłopek,  
fot. z archiwum rodziny

Stulatek z rodziną, fot. W. Grodzki

Z życzeniami i prezentami do jubilata przyjechała wójt Dorota Chilik wraz z zastępcą wójta 
Magdaleną Hec-Mrozek
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Nowy samochód dla OSP Rogi
Ochotnicza Staż Pożarna w Rogach może poszczycić się nowym nabytkiem, jakim jest wóz ratowniczo-
gaśniczy, przekazany 1 września 2022 r. z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie.

W Komendzie Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej komendant st. bryg. 
Zbigniew Nowak przekazał prezesowi 
OSP KSRG Rogi dh Tobiaszowi Łackowi 
dokumenty, a następnie klucze do ute-
renowionego średniego wozu bojowego 
Mercedes Unimog U5000. W spotkaniu 
uczestniczyła wójt Gminy Miejsce Pia-
stowe Dorota Chilik oraz druhowie OSP 
Rogi Damian Majchrowicz i Piotr Drozd.

Parametry średniego samochodu ra-
towniczo-gaśniczego: typ – GBA 2,5/25; 
marka podwozia – Mercedes Benz; mo-
del podwozia – Unimog U5000; zabu-
dowa – PUH Stolarczyk; zbiornik wody 

– 2500 litrów; zbiornik śr. pianotwórcze-
go – 250 litrów; wydajność autopompy 

– 2500 litrów/minutę; autopompa – Sto-
larczyk S20HP; liczba miejsc – 6; napęd 

– 4x4; rok produkcji – 2011; silnik – wy-
sokoprężny o mocy ok. 218 KM.

Mercedes Benz Unimog U5000 w po-
doddziale bojowym JRG Krosno był 
od 2011 roku. Na początku wchodził 
w skład sekcji ratownictwa technicz-
nego wspólnie z Renault Mascott. Od 
2013 roku po wprowadzeniu do podod-

działu bojowego ciężkiej Scanii P400, 
Unimog był pojazdem rezerwowym.

Zanim Unimog zostanie wprowa-
dzony do pododdziału bojowego OSP 
KSRG Rogi, przejdzie lifting oraz od-
powiednie doposażenie na potrzeby 
jednostki. Pojazd zastąpi wysłużonego 
Stara 266. Unimog znacznie podnie-

sie mobilność jednostki oraz wpłynie 
na poprawę bezpieczeństwa w Rogach, 
gminie Miejsce Piastowe oraz w powie-
cie krośnieńskim. Niecały rok temu jed-
nostka zakupiła nowy średni samochód 
ratowniczo-gaśniczy MAN.

krosno112.pl 
Fot. Anna Borek

Umowa na zakup samochodu dla OSP Wrocanka 
podpisana
17 sierpnia 2022 r. prezes OSP 
Wrocanka Marek Stec wraz ze 
skarbnikiem jednostki Krzysz-
tofem Zielańskim podpisali 
z właścicielem firmy Iuvo Cars 
Janem Świebodą umowę na za-
kup lekkiego samochodu ratow-
niczo-gaśniczego.
Przy podpisaniu umowy obecni byli: za-
stępca komendanta wojewódzkiego PSP 
st. bryg. Daniel Dryniak oraz wójt gmi-
ny Dorota Chilik.

Lekki samochód pożarniczy na pod-
woziu IVECO DAILY już wkrótce będzie 
służył strażakom ratownikom, zapewnia-
jąc im pełen komfort podczas każdej akcji. 

W czerwcu tego roku jednostce została ofi-
cjalnie przekazana do użytku nowa remiza.

Koszt samochodu to 419 922 zł, 
z czego 219 922 zł jest dotacją z budżetu 

Gminy Miejsce Piastowe, zaś pozostałe 
200 000 zł to dotacja z MSWiA.

UG



Cuda działy się w Miejscu Piastowym
Tłum młodzieży klęczy na trawie i adoruje Jezusa w dużej monstrancji, która oświeca plac przed sank-
tuarium w Miejscu Piastowym. Na scenie Kuba Blycharz w prostych, ale pełnych duchowości słowach 
prowadzi uwielbienie. W powietrzu unosi się cicha modlitwa kilkuset uczestników Michalickiego Spo-
tkania Młodych. Hasło spotkania brzmi: „Więcej, mocniej, bardziej”. Historia zapamięta to wydarzenie 
jako wielki hołd dla dzieła, które rozpoczął tu bł. Bronisław Markiewicz ponad sto lat temu.

Rozmawiam z uczestnikami, którzy 
przyjechali na spotkanie z różnych 
stron Polski. Większość z nich to para-
fianie i wychowankowie michalickich 
ośrodków duszpasterskich i edukacyj-
nych. Przemieszczają się w dużych gru-
pach i przypominają pielgrzymów. Pod 
opieką księży i sióstr cieszą się, że mogą 
tutaj być. Przez trzy dni mogą „orzeźwić” 
swoje dusze i uczestniczyć w koncertach 
ulubionych wykonawców.

Na początek zespół NiemaGOtu, 
którego utwory, oprócz wymiaru arty-
stycznego, są także modlitwą. Młodzież 
zgromadzona pod sceną zna je na pa-
mięć. Śpiewane teksty poruszają do głę-
bi i już w tym momencie jest wiadomo, 
że nie jest to zwykły koncert, ale wspól-
notowe uwielbienie, w którego centrum 
stoi Jezus Chrystus.

Drugiego dnia daje się wyczuć ocze-
kiwanie. Poranna jutrznia dodaje sił 
duchowych i napełnia Słowem Bożym. 
Za chwilę wszyscy zobaczą na scenie 
ulubieńców młodzieży z TikToka: ks. 
Krzysztofa Kołtunowicza i ks. Sebastia-
na Picura. Gdy pojawiają się na scenie, 
w tłumie daje się słyszeć okrzyki za-
chwytu i powitania. Tiktokerzy dzielą 
się swoim świadectwem, a następnie 
odpowiadają na pytania młodych. Po 
występie udzielają wywiadu pod ścian-
ką medialną i rozdają autografy. Setki 
uczestników robią zdjęcia i kręcą z nimi 
krótkie filmiki do mediów społeczno-
ściowych.

Chwilę później na scenie pojawia 
się ks. Maciej Czaczyk, zwycięzca show 
Must Be The Music. Daje świetny kon-
cert, a wszyscy mają okazję do posłucha-
nia jednego z najlepszych gitarzystów 
w Polsce. Artysta urzeka swoją osobo-
wością, skromnością i prostotą.

W tym miejscu wypada wspomnieć, 
że razem z młodzieżą bawią się siostry 
i księża. Niektórzy noszą ze sobą stuły 
i spowiadają. Inni zakładają kamizel-
ki z napisem „Q&A Powołanie” i prze-
prowadzają dziesiątki rozmów ducho-

wych. Światło Ducha promieniuje, gdy 
widzimy spacerujących młodych razem 
z księżmi i siostrami.

Popołudniowy koncert ks. Jakuba 
Bartczaka rozgrzewa serca i napełnia 
młodzież Bożą radością. Ksiądz raper 
przemyca w sowich tekstach historię 
własnego życia, powołania i tego, jak 
Bóg wkroczył w jego codzienność. Ta 
forma świadectwa trafia do młodych 
i wzrusza do łez.

Kolejny koncert zespołu Światło 
Uwielbienia wprowadza w świat śpie-
wu, który staje się rozmową z Bogiem. 
Zapadający wieczór zapowiada kolejne 
atrakcje. Na scenie pojawiają się micha-
lici i michalitki razem z relikwiami swo-
jego założyciela i portretem, na którym 
uśmiechnięty ks. Markiewicz patrzy 
ze sceny na dzieci i młodzież. Zawsze 
chciał gromadzić wokół siebie właśnie 
takie tłumy i „żywić je na duszy i ciele”. 
Nagle gasną wszystkie światła i na noc-
nym niebie widzimy pokaz sztucznych 
ogni. To światełko ku czci wielkiego 
świętego.

Zwieńczeniem dnia jest koncert 
Roksany „Roxie” Węgiel. Piosenkarka 
otwarcie przyznaje się do swojej wiary 
i wyraża uznanie wobec tych wszyst-
kich, którzy przybyli na jej koncert w ra-
mach michalickiego spotkania. Tłum 

śpiewa jej piosenki i skanduje jej pseu-
donim artystyczny. Następnie krótki 
wywiad, zdjęcia i autografy.

Trzeci dzień rozpoczyna się w stru-
gach deszczu, ale nie studzi on zapału. 
Po jutrzni trwają przygotowania do Eu-
charystii. Przewodzi ks. generał Dariusz 
Wilk, a kazanie głosi ks. Michał Mazur, 
którego homilia zakończyła się gromki-
mi brawami.

To jeszcze nie koniec, bo na scenie 
pojawia się raper TAU, który udziela 
poruszającego świadectwa i tłumaczy, 
że piosenki, które wykonuje, są przede 
wszystkim ewangelizacją. Wspomina 
o roli Boga w życiu i odwołuje się do św. 
Faustyny i św. Jana od Krzyża.

To wspaniałe dzieło powstało dzię-
ki wysiłkowi wielu ludzi, wolontariuszy 
i przyjaciół. Jednak na szczególne uzna-
nie zasługuje ks. Jarosław Witkowski, 
moderator spotkania. Widać było, że 
włożył w nie mnóstwo serca i wysiłku. 
Sam, wdzięczny Bogu i ludziom, zapro-
sił na kolejne spotkanie za rok. Na pew-
no nas tam nie zabraknie.

Drodzy Młodzi, byliście wspaniali!

ks. Mateusz Szerszeń CSMA 
www.michalici.pl
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Grobowiec Gizeli Konieczny już odnowiony
W styczniu br. Miłośnicy Historii Miejsca Piastowego („Miłośnicy”) wystąpili z inicjatywą renowacji 
grobowca śp. GIZELI KONIECZNY – nauczycielki i wychowawczyni młodzieży w Szkole Podstawowej 
w Miejscu Piastowym. Wyszli wtedy z tą społeczną inicjatywą i poprosili o wsparcie finansowe wycho-
wanków, mieszkańców, ludzi dobrej woli. Dziś, z niezwykłą satysfakcją i zadowoleniem pragną poinfor-
mować, że renowacja połączona z częściową rekonstrukcją grobowca została zakończona i rozliczona.

Młodszemu pokoleniu miejszczan 
bądź innym osobom nieznającym czy 
niepamiętającym pani Gizeli Koniecz-
ny wyjaśniamy, że była to długoletnia 
nauczycielka i wychowawczyni w miej-
scowej szkole podstawowej. Przyje-
chała po II wojnie światowej z okolic 
Lwowa na Podkarpacie, w okolice Kro-
sna, i po krótkim epizodzie nauczyciel-
skim w Łękach Dukielskich i Tylawie 
całe zawodowe życie spędziła w Miej-
scu Piastowym. Była osobą samotną. 
Po przejściu na emeryturę z czasem 
zamieszkała w Krośnie, tam zmarła 
i została pochowana na miejscowym 
cmentarzu komunalnym. Nigdy nie za-
łożyła rodziny, dlatego obowiązek dba-
nia o miejsce Jej wiecznego spoczynku 
spoczywa na nas, na Jej wychowankach.

Szeroka akcja informacyjna
Utworzyliśmy społeczny zespół i zaczę-
liśmy działać. Pracowaliśmy transpa-
rentnie, o wszystkich naszych poczy-
naniach na bieżąco powiadamialiśmy 
na facebooku, a także w innych środ-
kach komunikacji – m. in. w „Piastu-
nie” (Nr 3/2022 ). Na portalu „Miło-
śników” prowadziliśmy szeroką akcję 
informacyjną, zwracaliśmy się do ko-
leżanek i kolegów, wychowanków na-
szej nauczycielki, do ludzi dobrej woli. 
Poprzez różne środki przekazu kiero-
waliśmy do osób lokalnego biznesu 
czy usług prośby o wsparcie finanso-
we, sprawą zainteresowaliśmy władze 
gmin Miejsca Piastowego i Dukli. Wy-
razy poparcia i szacunku wypowiadane 
na profilu „Miłośników” czy życzliwe 
telefony i e-maile wyrażające wdzięcz-
ność i zaangażowanie utwierdzały 
nas w przekonaniu, że inicjatywa, aby 
uchronić pamiątkę z przeszłości od de-
gradacji czy całkowitego zniszczenia, 
jest ze wszach miar szlachetną i po-
trzebną. Ruszyła akcja zbiórki pienię-
dzy na utworzony rachunek bankowy. 
W międzyczasie uruchomiliśmy zbiór-
kę internetową.

Wpływy z różnych stron kraju
Zaczęły napływać pieniądze. Zauważy-
liśmy niewątpliwą „siłę internetu”, bo 
środki wpływały z różnych stron kraju. 
Wyrażaliśmy uznanie, docenialiśmy, że 
nasze koleżanki i koledzy mieszkający 
w różnych regionach kraju – na Śląsku, 
Ziemi Lubuskiej, w Warszawie, Rzeszo-
wie…, robili to z potrzeby serca i sym-
patii dla „Naszej Pani”, jak nazywali-
śmy naszą nauczycielkę. Oczywiście 
niezwykłą hojnością wykazywali się 
wychowankowie i mieszkańcy Miejsca 
Piastowego, a także ich potomkowie 
z okolicznych miejscowości. Dotarły do 
nas wpłaty od osób ze Stowarzyszenia 
Miłośników Łęk Dukielskich, co było 
niezwykle przyjemne i wzruszające. Nie 
chcielibyśmy nikogo wyróżniać, ale wy-
pada nadmienić, że z niezwykłym sen-
tymentem i zaangażowaniem podeszli 
do akcji nasi krajanie teraz mieszkający 
w środowisku krakowskim.

Wpłaty na konto wyniosły łącznie 
6 844,83 zł (z odsetkami), w tym ze 
zbiórki internetowej: 271 zł (po opłace-
niu prowizji). Liczba operacji: 58. (Pełna 
dokumentacja bankowa – historia ra-
chunku od początku zbiórki, od 14 mar-
ca 2022 do 19 września 2022 r. oraz wy-
druk ze zbiórki internetowej – dostępna 
w aktach rozliczeniowych). 19 września 
2022 roku rachunek został zamknięty, 
a środki wypłacone.

Wykonawcę renowacji grobowca 
wybraliśmy w drodze konkursu ofert. 
Kontaktowaliśmy się z 8 zakładami ka-
mieniarskimi z Krosna i okolic. Z 6 fir-
mami przeprowadziliśmy wizje lokalne 
na cmentarzu. Na nasze oferty odpowie-
działo pisemnie 4 przedsiębiorców. Wy-
brany wykonawca wykazał się profesjo-
nalizmem i świetną współpracą.

Książka „Miejsce Piastowe – DLA 
MIŁOŚNIKÓW”
Szukając różnych form i dróg wsparcia 
naszej akcji, postanowiłem pisać cotygo-
dniowe, piątkowe felietony i publikować 

na profilu „Miłośników” – „Coś na łikend”. 
Miały one wesprzeć akcję i w pewien spo-
sób z powrotem zintegrować środowi-
sko. Teksty te przedstawiały różnorod-
ną tematykę, ale traktowały o rodzinnej 
miejscowości, o sprawach i wydarzeniach 
sprzed lat czy o ludziach z nią związa-
nych. W końcu za namową przyjaciół zde-
cydowałem się na wydanie ich w formie 
książkowej z myślą, że dystrybucja tych 
książek jako tzw. cegiełek wzmocni czy 
uzupełni zebrany już wkład pieniężny – 
niestety, wtedy jeszcze niewystarczający 
na pełną realizację renowacji grobowca. 
I tak powstała publikacja: „Miejsce Pia-
stowe. DLA MIŁOŚNIKÓW”.

Pomysł ten wydawał mi się również 
na tyle słuszny, że nie wszyscy mają do-
stęp do portali społecznościach bądź 
wciąż preferują tradycyjne formy książ-
kowe. Także fakt, że przedstawienie 
tekstów w sposób zwarty, całościowy, 
ze wstępem i zakończeniem, po korek-
cie, opracowany redakcyjnie, pozwala 
spojrzeć na nasze miejsteckie sprawy 
z szerszej perspektywy. Pominę fakt, że 
z oczywistych względów nie zabiegałem 
o sponsorów, bo starałem się, aby wszyst-
kie środki trafiały na konto renowacji 
grobowca. Na tylnej okładce książki za-
mieściłem klauzulę: Dochód z dystrybucji 



Gizela Konieczny z uczniami, Szkoła Podstawowa w Miejscu Piastowym, 1965/1966

Odnowiony grobowiec Gizeli Konieczny na 
krośnieńskim cmentarzu
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tej książki jest przeznaczony na uzupełnienie 
wkładu pieniężnego na renowację grobowca 
śp. Gizeli Konieczny, długoletniej nauczy-
cielki i wychowawczyni młodzieży w Szkole 
Podstawowej w Miejscu Piastowym.

Koszt renowacji grobowca ponad 
8 tys. zł
Książki są sukcesywnie rozprowadza-
ne, a środki uzyskane z ich dystrybucji 
pozwoliły zamknąć budżet renowacji. 
Wierzę także, że dalsze ich dystrybu-
owanie – obecnie za naszym pośrednic-
twem – choć w części zrekompensuje 
koszty wydania. Z przyjemnością do-
daję, że Gmina Miejsce Piastowe za po-
średnictwem Gminnego Centrum Kul-
tury i Biblioteki w Miejscu Piastowym 
jednorazowo zakupiła 50 egzemplarzy 
za kwotę 1995 złotych (poprzez Wy-
dawnictwo Ruthenus), co było niezwykle 
przyjaznym gestem, także osobiście dla 
mnie jako autora, i w znacznym stopniu 
wzmocniło budżet naszego przedsię-
wzięcia. Dla pozyskania środków sta-
raliśmy się stosować także inne formy 
działania, m.in. wspólnie z działaczami 
Towarzystwa Sportowego „Piastovia” 
dwukrotnie organizowaliśmy z dużym 
rozmachem imprezę – Piastowski Piknik 
Rodzinny Śladami Miejsteckiej Historii, 
który jednak ze względu na deszczową 
pogodę zmuszeni byliśmy odwoływać.

Końcowe rozliczenie wygląda nastę-
pująco: łączna kwota zbiórki pieniężnej to 
6 844,83 zł, a całkowity koszt renowacji 
wyniósł 8 800 zł. Ponadto dodatkowo sfi-
nansowano koszty niematerialne (opłaty) 

i dekoracje grobowca w kwocie 450 zł. Łącz-
nie więc wydatkowano 9 250 zł, przy czym 
różnicę pokryto z dystrybucji książek.

Na nowo nawiązane znajomości
Wszystkim państwu, naszym koleżan-
kom i kolegom oraz ludziom dobrej woli, 
pragniemy serdecznie podziękować za 
sfinansowanie naszej wspólnej akcji. 
Jesteśmy wdzięczni za zaangażowanie, 
a także za słowa otuchy i wsparcia mo-
ralnego na etapie zbiórki środków, za 
miłe telefony i przyjazne maile.

Tak się złożyło, że trafiliśmy z tym 
projektem na trudny czas pandemii 
i niesprzyjającej takim działaniom sytu-
acji ekonomicznej w kraju. Tym bardziej 
rozumiemy waszą postawę i wyrażamy 
najwyższe uszanowanie, że podjęliście 
to wyzwanie i wspólnie mogliśmy do-
prowadzić rozpoczęty projekt do końca.

Jest jeszcze do podkreślenia jeden 
wyjątkowy fakt, który wyzwoliła nasza 
akcja. Otóż wielu z nas się „odnalazło”, 
nas, koleżanek i kolegów, z którymi przed 
laty się przyjaźniliśmy, a potem, kiedyś, 
na długo straciliśmy kontakt. Teraz zno-
wu wznawiamy znajomości, wspomina-
my beztroskie lata szkolne, towarzyskie 
zabawy czy młodzieńcze przyjaźnie. I to 
jest coś, co uważamy za bezcenne!

Jak już na wstępie wspomnieliśmy, 
renowacja grobowca została zakończo-
na i rozliczona. My też postanowiliśmy 
zakończyć nasz projekt godnie i po kato-
licku. W intencji śp. naszej nauczycielki 
zorganizowaliśmy mszę św., która zosta-
ła odprawiona w kościele parafialnym 

w Miejscu Piastowym 2 października 
br. Po nabożeństwie odbyło się spotka-
nie, podczas którego darczyńcy mogli się 
zapoznać ze sprawozdaniem ze zbiórki 
pieniędzy, realizacją i rozliczeniem re-
nowacji w pełnym zakresie. To sprawoz-
danie pozostaje w moich zbiorach i jest 
dostępne do wglądu, po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym, mailowym, 
na messengerze bądź osobiście.

Wszystkim darczyńcom, wszystkim 
osobom nas wspierającym, życzliwie od-
noszącym się do naszego charytatyw-
nego działania wyrażamy wdzięczność, 
uznanie i jeszcze raz bardzo serdecznie 
dziękujemy.

Andrzej Stec i Halina Wojnar
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Serowarnia Piastowska z Łężan  
na dożynkach prezydenckich w Warszawie

„Mieliśmy niesamowity za-
szczyt prezentować naszą 
pasję do serowarstwa, a tym 
samym promować naszą 
serowarnię i cudowne Pod-
karpacie podczas dożynek 
prezydenckich w Warsza-
wie. Znaleźliśmy się w bar-
dzo nielicznym gronie osób 
zaproszonych do Belwederu, 
co tym bardziej raduje nasze 
serducha i napełnia radością, 
że to, co robimy, zostało za-
uważone na tak wysokich 
szczeblach. Bądźcie dumni 
razem z nami” – napisali na 
facebooku właściciele Sero-
warni Piastowskiej Zbigniew 
Mazur i Rafał Dębiec z Łężan.

Wrażeniami podzielili się 
także po powrocie z dożynek: 

„Bardzo ważne jest to, że lubią 
sery. Najważniejsze, że naszy-
mi byli zachwyceni” – napisali 

o parze prezydenckiej, która 
odwiedziła ich stoisko. Sero-
warnia Piastowska na facebo-
oku podziękowała także Agro 
Biznes Klub za danie im możli-
wości zaprezentowania swojej 
produkcji. „Jesteśmy mocno 
podbudowani, ponieważ po-
chwał zebraliśmy tyle, że sa-
mochód ledwo ciągnął nas do 
domu. Mamy nadzieję, że do 
zobaczenia za rok” – napisali.

– Kontakty nawiązane na 
dożynkach zaowocowały nowy-
mi możliwościami, które z pew-
nością już niebawem będziemy 
realizować – powiedział Zby-
szek Mazur.

Dożynki prezydenckie 
to ogólnopolska uroczystość 
wieńcząca trud pracy rolni-
ków podczas żniw. Zapocząt-
kowana została w 1927 roku 
przez Prezydenta Rzeczypo-

spolitej Polskiej Ignacego Mo-
ścickiego. Tegoroczne obcho-
dy dożynek prezydenckich 
odbyły się w dniach 10–11 
września w Belwederze.

Serowarnia Piastowska 
ostatnio może poszczycić 
się także nagrodą otrzyma-
ną na festiwalu „Karpaty na 
Talerzu”. Produkowany przez 

Wyjazd do ekologicznej pijalni soków
„Lepszy przykład niż wykład – wyjazd studyjny” to tytuł projektu, na który Gmina Miejsce Piastowe 
otrzymała dofinansowanie w kwocie 7 761,67 zł w ramach konkursu dla partnerów Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich (KSOW).

Projekt skierowany był do 
członkiń kół gospodyń wiej-
skich z terenu gminy Miejsce 
Piastowe. Zorganizowany 
wyjazd miał na celu poka-
zanie paniom z KGW zasad 
funkcjonowania rodzinnego 
gospodarstwa zajmującego 
się przetwórstwem owoco-
wym. Udział w wyjeździe 
studyjnym miał zachęcić 
do zwiększonej aktywności 
w dziedzinie przetwórstwa, 
wspomóc podejmowanie no-
wych inicjatyw oraz zainspi-
rować do działań w dziedzi-
nie ekologicznych rozwiązań.

Czterdzieści pięć członkiń 
z kół gospodyń wiejskich z na-
szej gminy 5 sierpnia odwie-
dziło Pijalnię Firmową PPUH 
Tłocznia Maurera w Zabrzeżu 
(woj. małopolskie), gdzie wła-

ściciele gospodarstwa opo-
wiedzieli o produkcji soków 
i syropów. Wytwarzanych 
w gospodarstwie produktów 
można było spróbować i ocenić 
ich smak. W drodze powrotnej 
uczestniczki wycieczki odwie-
dziły uzdrowiskowe miasto 
Szczawnicę.

Karina Kordasiewicz,  
fot. Anna Borek

łężańską firmę wędzony ser 
Ryszard otrzymał tytuł „Naj-
lepszy Smak Podkarpacia 
2022” w kategorii produkty 
mleczne. Nagrody wręczane 
były 24 września br. w hotelu 
Ambasador w Rzeszowie.

Red. 
Fot. Serowarnia  

Piastowska/Facebook

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020



Wielki sukces młodych historyków
Magdalena Drozd i Jakub Bystrański – uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Miejscu Piastowym oraz 
Aleksandra Zając – uczennica Szkoły Podstawowej w Łężanach, zostali laureatami Ogólnopolskiego 
Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531–1683. Od Obertyna 
do Wiednia”. Uczniów do konkursu przygotowała Lucyna Kandefer. 

Konkurs organizowany jest corocznie 
pod patronatem Podkarpackiego Kura-
torium Oświaty w Rzeszowie. Jego ce-
lem, zgodnie z regulaminem, jest mię-
dzy innymi kształtowanie świadomości 
i postaw patriotycznych młodego poko-
lenia poprzez upowszechnianie wiedzy 
o historii oręża polskiego w różnych 
okresach historycznych, popularyzowa-
nie wśród młodzieży tematyki historii 
wojskowości oraz wiedzy o losach żoł-
nierza i dziejach oręża polskiego. 

Od kilku lat w konkursie uczestni-
czą uczniowie ze szkół z terenu naszej 
gminy, odnosząc mniejsze bądź więk-
sze sukcesy, ale ubiegły rok szkolny był 
szczególny, bo przyniósł wielki sukces 

– mamy aż trzech laureatów!
Sukces nie przyszedł sam, by go osią-

gnąć, uczniowie musieli przejść przez 
trzy etapy konkursu – szkolny, rejo-
nowy i wojewódzki, poświęcić bardzo 
dużo czasu na pogłębienie swojej wie-
dzy poprzez studiowanie historycznej 

literatury, uczestniczyć w dodatkowych 
zajęciach organizowanych stacjonarnie 
w szkole i online na platformie – MS 
Teams. Dzisiaj składamy im wielkie gra-

Jakub Bystrański i Magdalena Drozd Aleksandra Zając

tulacje i życzymy dalszych sukcesów na 
naukowym polu. 

Lucyna Kandefer
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Czytanie „Ballad i romansów” w Łężanach

2 września uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki 
w Łężanach rozpoczęli nowy rok szkolny, włączając się, już po raz 
kolejny, do Narodowego Czytania. To coroczna akcja organizowana 
od 2012 roku przez Prezydenta RP, podczas której czyta się wybitne 
dzieła literatury polskiej.

W tym roku wybrano „Ballady i roman-
se” Adama Mickiewicza, w dwusetną 
rocznicę ich wydania. Do udziału w tym 
wydarzeniu dyrektor Teresa Zamorska 
zaprosiła wójt Gminy Miejsce Piasto-
we Dorotę Chilik oraz zastępcę wój-
ta Magdalenę Hec-Mrozek. Obydwie 
panie odczytały utwór „Pierwiosnek”, 
a następnie uczniowie zaprezentowali 
ballady „Pani Twardowska” oraz „Świte-
zianka”. Na koniec, najsłynniejszą balla-
dę wieszcza, jednocześnie manifest ro-
mantyzmu, odczytały inicjatorki akcji 
wraz z panią dyrektor szkoły.

Wspólne czytanie było okazją do 
wnikliwszej lektury utworów Mickie-
wicza przepełnionych tajemniczością, 
fantastyką pomieszaną z ludowymi 
wierzeniami i niekiedy atmosferą grozy.

Agnieszka Bednarz 
Anna Perhon
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Wycieczka harcerzy z Łężan
Na początku wakacji, w ramach hufcowego projektu „Aktywni Plus”, 18 Drużyna Harcerska im. S. Czar-
nieckiego w Łężanach odwiedziła rezerwat Prządki. Uczestnikami wycieczki opiekowała się drużynowa 
Dorota Jurczak i mama jednego z harcerzy pani Karina Świątek.

Pogoda sprzyjała, humory też. Wę-
drówkę rozpoczęliśmy spod kościoła 
w Czarnorzekach. Wszystkim pole-
camy przejście całej trasy, a nie tylko 
odwiedzenie skałek znajdujących się 

najbliżej głównej drogi, co najczęściej 
robią turyści.

W trakcie wycieczki odbył się mały 
plener malarski. Po wędrówce harcerze 
chłodzili się wspaniałymi krośnieński-

mi lodami. Na przejazd drużyna otrzy-
mała wsparcie finansowe z Komendy 
Hufca ZHP Krosno.

18 Drużyna Harcerska w Łężanach

Nowa sala do techniki w szkole w Rogach 
Kiedy kończył się rok szkolny 2021/2022 
i wszyscy myśleli już o wakacjach, to 
w Szkole Podstawowej w Rogach za-
kończyły się prace w nowej sali do zajęć 
technicznych i zaczęła ona działać peł-
ną parą! Sala została wyposażona m.in. 
w stację lutowniczą, wiertarko-wkrętar-
kę, wypalarkę do drewna, zestaw garn-
ków, maszyny do szycia i kuchenkę. Są 
w niej także nowe meble oraz tematycz-
ne graffiti. Na jednej z ostatnich lekcji 
uczniowie klasy szóstej wykonali prze-
pyszne sałatki owocowe.

Wyposażenie sali było możliwe 
dzięki Laboratoriom Przyszłości, czyli 
inicjatywie edukacyjnej realizowanej 
przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we 
współpracy z Centrum GovTech w Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów. Jej mi-
sją było stworzenie nowoczesnej szkoły, 
w której zajęcia są prowadzone w sposób 
ciekawy i sprzyjający rozwijaniu zainte-
resowań. Najważniejszym celem przed-
sięwzięcia było wsparcie szkół podsta-
wowych w budowaniu wśród uczniów 
kompetencji przyszłości, m.in. techno-

logii i inżynierii. Dzięki temu uczniowie 
będą zdobywać praktyczne umiejętno-
ści poprzez eksperymentowanie. Nowy 
rok szkolny to nowe wyzwania, a praca 
w komfortowych warunkach zawsze jest 

bardziej efektywna. Zdecydowanie od 
września nauka techniki to będzie sama 
radość!

Urszula Stanisz



Nie wszystkie „cukierki” to słodycze
Przekonały się o tym dzieci z Klubu Przedszkolaka w Widaczu, które wzięły aktywny udział w warsz-
tatach profilaktycznych, prowadzonych przez pana Marcina Legeżyńskiego – profesjonalistę posiada-
jącego rozległą wiedzę z zakresu coachingu.

Zajęcia prowadzone przez pana Marci-
na – oparte na rekomendowanej przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej bajce 
Agnieszki Grzelak pt. „Cukierki”, której 
kolejno prezentowane fragmenty sta-
nowiły zaproszenie do podjęcia rozmo-
wy na temat środków uzależniających 
i zagrożeń z nimi związanych – uczyły 
postawy dystansu w relacjach z osobami 
nieznajomymi.
W ramach aktualności proponowa-
nych przez pana Marcina przedszko-
laki dowiedziały się, jak samodzielnie 
dokonywać wyboru zachowań sprzyja-
jących zdrowiu i własnemu bezpieczeń-
stwu. Dzieci szukały prostych sposo-
bów wspierania siebie nawzajem, tak 
aby nikt w grupie nie czuł się samotny, 
a tym samym nie był podatny na „cu-
kierkowe" zagrożenia. Wielokrotnie 
i na różne sposoby powtarzane zdanie 

„Dziękuję, od obcych nic nie biorę!" było 
ćwiczeniem pozwalającym na utrwale-
nie zachowań asertywnych.

Nikogo nie trzeba przekonywać, że 
wypracowanie zachowań służących 
bezpieczeństwu dziecka jest warte 
ogromnych starań i potrzebne w każ-
dym wieku.

Dziękujemy panu Marcinowi za przy-
jęcie naszego zaproszenia i rzetelnie 
przeprowadzone zajęcia. Nie ukrywamy, 
że liczymy na owocną współpracę.

Magdalena Wilusz

„Być jak Ignacy” – sukces uczniów z Wrocanki
21 czerwca 2022r. uczniowie kl. II koła naukowego Szkoły Podstawowej im. Stanisławy Grelli we Wrocance, 
pod opieką pani Eweliny Głód i dyrektor szkoły Niny Hanus, wzięli udział w uroczystej gali w Warszawie, pod-
czas której odebrali 2 główne nagrody za udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Być jak Ignacy”.

W konkursie pod patronatem Minister-
stwa Edukacji i Nauki, pierwszą z nagród, 
którą otrzymali uczniowie, był tytuł 

„Naukowa Szkoła Ignacego” oraz nagroda 
pieniężna w wysokości 10 000 zł.

Jednak szczególnie jesteśmy dumni ze 
zdobycia głównej nagrody i tym samym 
tytułu „Szkoła Roku 2021/2022” oraz 
nagrody pieniężnej w wysokości 5 000 zł. 
Jest to dla nas niezwykłe wyróżnienie ze 
względu na fakt, że praca konkursowa 
przygotowana przez uczniów zdobyła 
najwięcej punktów spośród 2 200 prac 
nadesłanych z całej Polski!

Temat pracy skupiał się wokół wy-
bitnego polskiego naukowca Ignacego 
Łukasiewicza. Były eksperymenty ze 
światłem, ropą naftową i filmy eduka-
cyjne. Uczniowie konstruowali grę edu-
kacyjną z kodami QR, a nawet skompo-
nowali piosenkę na cześć Ignacego. Film 

promujący życie i odkrycia wynalazcy 
nagrany został w Muzeum Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego 
Łukasiewicza w Bóbrce. Uczniowie fan-
tastycznie sprawdzili się w przydzielo-
nych rolach, a towarzyszący im uśmiech 
świadczył o jednym – przygoda z Igna-
cym to wspaniała nauka odkrywania!

Wierzymy, że tak jak Ignacy, każde 
dziecko w przyszłości znajdzie swój ży-
ciowy cel. Tę drogę należy tylko pokazać.

Gratulujemy ogromnego sukcesu dy-
rektor szkoły Ninie Hanus oraz Eweli-
nie Głód – opiekunce koła naukowego 
i przede wszystkim jej podopiecznym.

SP Wrocanka
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Uczniowie z Wrocanki na 
konferencji w Bóbrce
27 września w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. 
I. Łukasiewicza w Bóbrce odbyła się konferencja naukowo-metodyczna 
„Dziedzictwo Ignacego Łukasiewicza” dla nauczycieli, nauczycieli-bi-
bliotekarzy, doradców metodycznych i dyrektorów szkół z Podkarpacia.

Gośćmi organizatorów konferencji byli 
między innymi: podkarpacki wiceku-
rator oświaty Stanisław Fundakowski, 
który odczytał list od Ministra Edu-
kacji i Nauki; przewodniczący Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego Jerzy 
Borcz wraz z radną Sejmiku Joanną 
Bril; samorządowcy szczebla powiato-
wego i gminnego – w tym wójt Gminy 
Miejsce Piastowe Dorota Chilik.

Przed uczestnikami konferencji za-
prezentowali się członkowie koła na-
ukowego ze Szkoły Podstawowej im. 
Stanisławy Grelli we Wrocance. Ucznio-
wie pod kierunkiem wychowawczyni 
Eweliny Głód zdobyli tytuł Szkoły Roku 
2021/2022 w ogólnopolskim konkursie 
„Być jak Ignacy”.

– Koło rozpoczęło działalność przed 
dwoma laty, uczestnicząc aktywnie 
w programie edukacyjnym „Być jak Ignacy”. 
Uczniowie, rozpoczynając edukację w klasie 

pierwszej wykonali pierwsze kroki jako mali 
naukowcy. W pierwszym roku działalności 
koła zdobyliśmy kilka nagród. Kulminacyj-
nym okazał się ubiegły rok szkolny. Zdo-
byliśmy nie tylko tytuł Naukowej Szkoły 
Roku, ale również Szkoły Roku 2021/2022. 
Spośród ponad 2 tysięcy prac, nasza szko-
ła uzyskała największą liczbę punktów. 
Dzięki temu programowi możemy promo-
wać wybitnych Polaków, takich jak Ignacy 
Łukasiewicz – powiedziała Nina Hanus, 
dyrektor SP we Wrocance.

Swoimi doświadczeniami podzielili 
się również członkowie klubów mło-
dego odkrywcy z SP nr 2 im. Ludwika 
Nabielaka w Stobiernej, SP im. Króla 
Jana III Sobieskiego w Kańczudze oraz 
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Rze-
szowie. Został również zaprezentowany 
film „Ignacy Łukasiewicz”.

UG
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Dżentelmeńska 
gra w szkole  
w Głowience
Szkoła Podstawowa im. Benedyk-
ta Wierdaka w Głowience otrzy-
mała dofinansowanie na reali-
zację projektu „Sport na start”, 
w ramach którego będą odbywały 
się treningi i turniej badmintona.

„Sport na start” to program Fundacji 
Banku Gospodarstwa Krajowego, któ-
ry ma na celu kształtowanie wśród 
młodych ludzi nawyku aktywnego wy-
poczynku i popularyzację rywalizacji 
opartej o odpowiedzialność oraz spra-
wiedliwość. Nasza szkoła będzie reali-
zowała od września do listopada projekt 
zaakceptowany przez Fundację BGK. 
Dzięki wsparciu finansowemu w wyso-
kości 14 450 zł będziemy mogli zakupić 
sprzęt sportowy, przeprowadzić trenin-
gi i turnieje dla 40 dzieci.

Celem projektu jest popularyzacja 
i rozwijanie w środowisku szkolnym dys-
cypliny sportu jakim jest badminton. To 
najszybszy sport rakietowy na świecie, 
od lat goszczący na letnich igrzyskach 
olimpijskich. Jest chętnie uprawiany re-
kreacyjnie przez dziewczęta i chłopców 
oraz rodziny. Posiada wiele walorów gry 
czystej, dżentelmeńskiej, sprawiedliwej, 
w której szacunek dla rywala jest pod-
stawą. Badminton to szybkość reakcji 
i koordynacja. Taktyka i myślenie strate-
giczne, spalanie niepotrzebnych kalorii 
i wydzielanie endorfin odpowiadających 
za poczucie szczęścia. Zyski z gry sięgają 
dużo dalej niż lepsza wydolność organi-
zmu. Ten atrakcyjny towarzysko i łatwy 
do nauczenia sport sprawia, że czujemy 
się bardziej zadowoleni z życia.

Hala sportowa w Głowience wyposa-
żona jest w cztery korty, posiada więc bazę 
do uprawiania tej dyscypliny i coraz więk-
sze grono sympatyków. Do popularyzacji 
tego sportu w naszej gminie przyczyniają 
się również turnieje regularnie organi-
zowane przez Gminne Centrum Kultury 
i Bibliotekę w Miejscu Piastowym.

Realizacja projektu „Sport na start – 
badminton” będzie kolejnym krokiem 
na drodze rozwoju kultury fizycznej 
w Głowience.

SP Głowienka



„Co w sercu, to w drewnie” 
wystawa pamięci Jana Juchy  
– rzeźbiarza, kołodzieja  
i hafciarza z Rogów
Blisko 100 osób uczestniczyło w wystawie poświęconej pamięci 
Jana Juchy z Rogów, która odbyła się w sobotę, 16 lipca, w Domu 
Ludowym w Rogach. Podczas spotkania można było obejrzeć rzeź-
by, hafty oraz inne przedmioty wykonane przez artystę, wysłuchać 
wspomnień i obejrzeć film o artyście.

Spotkanie zostało zorganizowane 
w pierwszą rocznicę śmierci Jana Juchy 
(zmarł, w wieku 72 lat, 11 lipca 2021 
roku), a inicjatorami wydarzenia byli: 
Andrzej Wilk – kolega z Technikum 
Elektrycznego w Turaszówce i Jan Sta-
chyrak – przyjaciel „od dłuta”.

Na wystawie zgromadzono rzeźby, 
płaskorzeźby, cymbały, makiety bu-
dynków (kościoła i dworu rogowskie-
go), okolicznościowe tablice, użytkowe 
rzeczy (łyżki, karnisze, kwietniki, frag-
ment bogato rzeźbionej ramy łóżka) 
oraz wyhaftowane obrazki i obrusy. Bo 
drugą, oprócz rzeźby, pasją Jana Juchy 
było hafciarstwo. Można było także 
obejrzeć pokaźną kolekcję dyplomów 
i podziękowań, do których Jan Jucha 
przywiązywał ogromną wagę. Była to 
często jedyna forma podziękowania, 
którą oczekiwał za swoje rzeźby.

Spotkanie było również okazją do 
podziękowania synom artysty za prze-
kazanie prac ojca do Zagrody Etnogra-
ficznej w Rogach. Łukaszowi i Barto-
szowi pamiątkowy grawerton wręczyła 
wójt Dorota Chilik.

Podczas wspomnień padło wiele cie-
płych słów o artyście, a w niejednym 
oku zakręciła się łza. Zmarłego wspo-
minali: najbliższy sąsiad – Stanisław 
Dembiczak z siostrą Haliną Dembiczak
-Mnich; Tadeusz Majchrowicz – długo-
letni prezes Stowarzyszenia Miłośni-
ków Wsi Rogi; koledzy z Technikum 
Elektrycznego w Krośnie: Andrzej Wilk, 
Marian Szwed i Janusz Habrat; przyja-
ciel „od dłuta” Jan Stachyrak oraz Woj-
ciech Tomkiewicz – dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Korczynie.

Jana Juchę przywoływaliśmy także 
poprzez muzykę. Na harmonijce zagrał 
Kazimierz Wiśniowski ze Strzyżowa 
(wspólnie z Janem występowali w Ogól-
nopolskich Konkursach Gry na Harmo-
nijkach Ustnych HAKAM w Kamieniu 

k. Rzeszowa). Nie mogło braknąć także 
śpiewu Rogowic, z którymi często Jan 
koncertował, a na gitarze zagrał Piotr 
Michna z Krościenka Wyżnego. Na cześć 
swojego kolegi „od dłuta” specjalnie na tę 
uroczystość skomponował utwór.

Uczestnicy spotkania obejrzeli także 
film „Frasobliwy Kołodziej”, zrealizowa-
ny w 2011 roku przez TVP Rzeszów (au-
torem scenariusza i realizatorem filmu 
był Andrzej Potocki).

Wystawa dostępna była także następ-
nego dnia – obejrzało ją około 50 osób.

Tekst i fot. IP

Epitafium dla Janka Juchy
Janku, człowieku szczodry, niech każdy 

się dowie
o mej myśli natrętnej, co mąci mi w głowie.
Rok okrągły minął, jak nie ma Cię z nami.
Gdzie jesteś? Czy wolny między obłokami
oddychasz swobodnie po tym ziemskim 

znoju,
słuchając Radia Rzeszów doświadczasz 

spokoju?
Czy razem z dobrą Zosią, co poszła do Ciebie,
haftujecie obrusy, najpiękniejsze w nie-

bie?
Czy, oglądając cudne aniołeczków wdzię-

ki,
do rzeźbienia Chrystusa używasz swej 

ręki?
Zapewne dlatego zabrał z ziemi Ciebie,
byś rzeźbił chrystusiki, tam u Niego  

w niebie.
Dlatego, drogi Jaśku, jesteś wniebowzięty,
bo będąc między nami, rozdawałeś  

prezenty,
co by ich nie zmieścił Mikołaj w swym 

worze,
a to bez nagrody obejść się nie może.
Jednakowoż, żeby nie było Ci nudno,
suszą drewno dla Ciebie, Ty powiadasz  

– trudno.
Dobry Boże, przynajmniej u Ciebie rzecz 

pewna,
bym robił to, co lubię, nie braknie mi 

drewna!

Marian Szwed 
Ustrobna 16.07.2022



Anielskie królestwo w Miejscu Piastowym
To już trzeci piknik rodzinny „Anielskie wakacje w parku”, który odbył się (24 lipca) w Miejscu Piastowym.

Organizatorzy, podobnie jak w latach 
poprzednich, przygotowali dla najmłod-
szych wiele atrakcji. Imprezę rozpoczę-
ły anielskie animacje, które w tym roku 
prowadziły siostry ze Zgromadzenia 
Sióstr św. Michała Archanioła w Miej-
scu Piastowym. Towarzystwo Sporto-
we Piastovia zorganizowało rozgryw-
ki, podczas których uczestnicy mogli 
wykazać się sprawnością i sportowym 
duchem walki. Był m.in. tor przeszód 
i mecz piłki nożnej. Turniej poprowadził 
Damian Pelczar – trener TS Piastovia 
oraz Karol Szmyd – zawodnik i członek 
zarządu klubu.

Podczas imprezy można było sko-
rzystać z bibliotecznego kącika zabaw 
pod kierownictwem Justyny Prajsnar. 
Dzieci wykonywały drewniane zakład-
ki do książek z motywem aniołów i ko-
lorowały swoich stróży, jak na anielski 
piknik przystało. Strażacy z OSP Miej-
sce Piastowe zaprezentowali sprzęt i sa-
mochody strażackie, a funkcjonariusze 
z Komendy Miejskiej Policji w Krośnie 
najnowszy radiowóz policyjny. Dzieci 
spędzały także czas na zjeżdżalniach 
i malowaniu twarzy oraz grze w gigan-
tyczne szachy. Koło Gospodyń Wiej-
skich z Miejsca Piastowego zapewniło 
uczestnikom jedzenie i słodkości.

Atrakcją wieczoru było kulinarne 
show w wykonaniu finalistki siódmej 

edycji MasterChef Junior – Ewy Zie-
miańskiej. Ewa pokazała triki kuchenne 
z wykorzystaniem ciekłego azotu. Były 
również płonące naleśniki i przygoto-
wanie lizaków z ciasta – cake pops. Na 
koniec wspólnego gotowania na żywo, 
z publiczności została wyłoniona piąt-
ka odważnych, która poddała się testo-
wi smaku. Ewa, w dowód uznania dzie-
cięcego kulinarnego zapału, otrzymała 
z rąk radnego Wojciecha Urynowicza 
nagrodę – drewnianego anioła własno-
ręcznie wykonanego przez darczyńcę.

Imprezę zwieńczyła dyskoteka pod 
gwiazdami prowadzona przez Pawła Bo-
żętkę – DJ Carry.

Organizatorami wydarzenia byli: 
Wójt Gminy Miejsce Piastowe, Gminne 
Centrum Kultury i Biblioteka w Miejscu 
Piastowym, Radni z Miejsca Piastowego, 
Sołtys Miejsca Piastowego wraz z Radą 
Sołecką, Stowarzyszenie „My” , OSP 
Miejsce Piastowe, Towarzystwo Sporto-
we „Piastovia”, KGW Miejsce Piastowe, 
Zgromadzenie Sióstr św. Michała Ar-
chanioła w Miejscu Piastowym.

Tekst i fot. Patrycja Kulig

Najgłośniejszy festiwal w gminie
Scena zapłonęła i to nie przez upalne temperatury! Wszystko za sprawą zespołów, które wystąpiły 
podczas II edycji Rock Staw Festiwalu. W niedzielę, 26 czerwca, w Niżnej Łące zagrali: Luxtorpeda 
OFFICIAL, Boleo & Follow The Riddim, Bimber, Buldożer, SETA. Dziękujemy całej ekipie! 

Wójt Gminy Miejsce Piastowe Doro-
ta Chilik zapewniła, że fani mocnych 
brzmień mogą liczyć na dawkę rocko-
wej muzyki również w przyszłym roku. 
Dziękujemy za wsparcie naszego projek-
tu panu Grzegorzowi Nieradce, a także 
posłowi Piotrowi Babinetzowi.

Festiwal został dofinansowany przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego ze środków pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury w ramach 
programu „Muzyka” 2022.

GCKiB
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Rogowice na podium na korczyńskiej Kropie
Zespół obrzędowo-śpiewaczy Rogowice na XXXVIII Przeglądzie Pieśni i Muzyki Ludowej Kropa w Kor-
czynie (12 czerwca br.), w kategorii zespołów śpiewaczych, zdobył trzecie miejsce. – Występujemy tam od lat, 
ale po raz pierwszy zostałyśmy tak docenione – z zadowoleniem mówi Danuta Kowalska, kierownik zespołu.

Na tegorocznym przeglądzie zespół wy-
stępował w żeńskim składzie, bo takie 
były wymogi regulaminu. – Kobiety za-
śpiewały bez mężczyzn, choć ci są w zespole, 
ale to dlatego, że w dawnych czasach kobie-
ty i mężczyźni występowali osobno – tłu-
maczy Andrzej Trusz, opiekun zespołu.

Panie zaśpiewały w składzie: Danuta 
Kowalska, Danuta Wdowiarz, Bogusła-
wa Niziołek, Stanisława Uliasz, Danuta 
Pulnar, Teresa Uliasz i Bogusława Kozioł. 
Na przegląd przygotowały trzy piosenki 
ludowe: „Przyjechoł pan młody”, „Wesele 
sieroty” i „Ożeniłeś sie”, przy czym – jak 
podkreśla opiekun zespołu – kolejność nie 
była przypadkowa, piosenki zostały tak 
dobrane, aby tworzyły spójną opowieść.

Panie zaśpiewały utwory, z któ-
rymi jeszcze nigdzie nie występowa-
ły. – Pierwszą piosenkę przywiozłyśmy 
z warsztatów, które były organizowane 
podczas otwarcia Etnocentrum Ziemi Kro-
śnieńskiej – mówi o źródle pochodzenia 
konkursowych piosenek Danuta Kowal-
ska. – A dwóch kolejnych nauczyłyśmy się 
od wiekowej babci z Teodorówki, do której 

kiedyś pojechałyśmy. Pośpiewała nam kil-
ka piosenek i dwie z nich wybrałyśmy na 
przegląd. Jej śpiew nagrywałyśmy jeszcze 
na kasetę magnetofonową. Piosenki te pre-
zentowałyśmy pierwszy raz, były nieznane, 
niepopularne, pewnie dlatego nas zauwa-
żono. Ale jak w Rogach je zaśpiewałyśmy, 
to nie widziałyśmy zachwytu, bo pewnie 
ludzie nie wiedzą, że właśnie takie piosen-
ki – śpiewane gwarą, bez akordeonu – są 
doceniane podczas różnych festiwali.

Z występu Rogowic zadowolony jest 
także opiekun zespołu. – Wypadły bar-

dzo dobrze, wszystkie utwory zaśpiewane 
były płynnie, jednym głosem, bez pomyłek 
tekstowych. Zaśpiewały poprawną gwarą 
ludową – zaznaczył Andrzej Trusz.

W czasie przeglądu występy ocenia-
li: dr Tadeusz Łopatkiewicz – etnograf, 
przewodniczący komisji; dr Andrzej 
Karczmarzewski – etnograf; Maria 
Kula – etnograf, instruktor Wojewódz-
kiego Domu Kultury w Rzeszowie oraz 
folklorysta Czesław Drąg.

IP

Mocne brzmienia w Głowience
W niedzielę, 21 sierpnia, w Głowience odbyła się impreza plenerowa pod nazwą Muzyczna Głowienka, pod-
czas której wystąpiły charyzmatyczne Electric Girls.

Wydarzenie rozpoczęło się animacja-
mi dla dzieci. Gry i zabawy prowadziła 
niezawodna Kasia z Weselandii. Bańki 
mydlane, rożnej wielkości i kształtów, 
przyciągały dzieci. Można było poma-
lować twarz czy zrobić kolorowe tatuaże. 
Zabawy taneczne służyły integrowaniu 
najmłodszych. Do dyspozycji maluchów 
był również dmuchany plac zabaw. 

Pokaz strażacki wywołał wśród pu-
bliczności niekłamane emocje. Symulowa-
ny wypadek rowerzysty wyglądał groźnie, 
ale strażacy z OSP Głowienka w profesjo-
nalny sposób pokazali, jak prawidłowo 
należy udzielić pierwszej pomocy.

Występy zespołów artystycznych 
zgromadziły przy scenie liczną publicz-
ność. Wystąpili: ZTL Pogórzanie, który 
zaprezentował między innymi tradycyj-
nego poloneza, Kapela 50 Plus oraz ze-
spół Eter z cięższym brzmieniem.

Wyczekiwaną gwiazdą wieczoru 
był zespół Electric Girls. Dziewczy-
ny weszły na scenę z ogromną energią, 
a swoją charyzmą zachęciły do wspólnej 
zabawy. Electric Girls, czyli „Asia Ash” 
Hołubińska – wokal, Agnieszka Matu-
sik – skrzypce elektryczne, Aleksandra 

Beliczyńska – DJ, Krystyna Pirkowska 
– saksofon, zaprezentowały na scenie 
swój premierowy singiel oraz kilka co-
verów muzyki klubowej. Imprezę zakoń-
czyła taneczna zabawa z DJ Jurim.

Tekst i fot. Patrycja Kulig
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Dożynki gminne w Miejscu Piastowym
W ostatnią niedzielę sierpnia na stadionie TS Piastovia odbyły się dożynki gminne. – Dożynki 
to nasza najpiękniejsza narodowa tradycja, a święto plonów to jeden z najważniejszych dni w roku dla 
każdego rolnika. To czas przede wszystkim na podziękowanie Panu Bogu za plony, a ludziom za trud i wy-
siłek – powiedział starosta dożynek Sławomir Stec.

Dożynki rozpoczęły się polową mszą 
świętą odprawioną przez ks. Krzyszto-
fa Poświatę – przełożonego Domu Ma-
cierzystego Zgromadzenia św. Michała 
Archanioła w Miejscu Piastowym. Ho-
milię wygłosił ks. Jan Seremak – rektor 
Sanktuarium św. Michała Archanioła 
i bł. Bronisława Markiewicza. W kon-
celebrze wziął także udział ks. wikary 
Piotr Sękowski.

– Jeśli przestaniemy dziękować, jeśli 
przestaniemy widzieć w chlebie wyraz mi-
łości Boga, to zapomnimy, kim jesteśmy 
i jak się nazywamy – powiedział podczas 
nabożeństwa dziękczynnego za tego-
roczne zbiory ks. Krzysztof Poświata, 
cytując także pierwszą strofę wiersza 
C.K. Norwida „Moja piosnka”: „Do kraju 
tego, gdzie kruszynę chleba/Podnoszą 
z ziemi przez uszanowanie/Dla darów 
Nieba…/Tęskno mi, Panie…” Ten chleb, 
to dar nieba. Oby go nikomu nie zabrakło.

Ks. Jan Seremak w homilii stawiał 
rolnika za przykład dla wszystkich. Po-
wiedział, żeby swojego powołania nie 
traktować wyłącznie jako źródła do-
chodu, ale jako służbę, i z pokorą do 
niej podchodzić. – Niektórzy sądzą, że 
najpiękniejsze słowa na temat rolnictwa 
powiedział Jan Paweł II w Krośnie. Mówił 
tak: „Pozostańcie wierni tradycjom wa-
szych ojców, oni podnosząc wzrok znad 
ziemi ogarniali nim horyzont, gdzie nie-
bo łączy się z ziemią. I do nieba zanosili 
modlitwę o urodzaj, o ziarno dla siewcy 
i ziarno dla chleba. Oni w imię Boże roz-
poczynali każdy dzień i każdą swoją pra-
cę i z Bogiem swoje rolnicze dzieło koń-
czyli. Pozostańcie wierni tej prastarej 
tradycji. Ona wyraża najgłębszą prawdę 
o sensie i owocności waszej pracy”.

Rektor podkreślił, że to, co mówił św. 
Jan Paweł II do rolników, odnosi się do 
wszystkich. – Miejmy ogromy szacunek do 
siebie, starajmy się pomagać jedni drugim. 
Czasami trzeba ustąpić miejsca, ale przede 
wszystkim mieć na względzie to jedno, żeby 
ta ziemia, ten dom gminny był błogosławio-
ny, żeby był nasączony łaską Boga. Ape-

lował także, aby na co dzień pamiętać 
o pozdrowieniu „Szczęść Boże”. – Nie 
rezygnujmy z tego pozdrowienia, bo tego 
szczęścia płynącego od Boga potrzebują i ci, 
którzy pracują na polu, i ci, którzy mają rze-
miosło, i ci, którzy pracują w gminie, i mają 
zadania sołeckie. Wszyscy potrzebujemy 
ogromnej życzliwości.

Ks. Seremak zaakcentował także, że 
rolnik jest twórcą wszystkiego. – To nie 
są tylko śliczne, gładkie słowa. Taka jest 
prawda, że praca na roli jest modlitwą.

Wyróżniającym elementem nabo-
żeństwa było przekazywanie darów oł-
tarza. Chleby, kwiaty, owoce i wino na 
ręce księży złożyli starostowie dożynek 
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Sławomir Stec i Stanisława Uliasz oraz 
delegacje ze wszystkich sołectw gminy: 
Głowienki, Łężan, Miejsca Piastowego, 
Niżnej Łąki, Rogów, Targowisk, Wida-
cza, Wrocanki i Zalesia.

Po mszy świętej starostowie dożynek 
zgodnie z tradycją przekazali wypieczo-
ny z tegorocznych zbiorów chleb wła-
dzom gminy – wójtowi Dorocie Chilik 
i przewodniczącemu Rady Gminy Wie-
sławowi Habratowi.

– Dożynki to nasza najpiękniejsza na-
rodowa tradycja, a święto plonów to jeden 
z najważniejszych dni w roku dla każdego 
rolnika. To czas przede wszystkim na po-
dziękowanie Panu Bogu za plony, a ludziom 
za trud i wysiłek. To czas radości, odpoczyn-
ku po ciężkiej, mozolnej, często w skwarze 
dnia, pracy – powiedział Sławomir Stec. 

– Obecny rok nie należał do najłatwiejszych 
także z powodu pogody, z powodu suszy. 
Dlatego tym bardziej zachwycajmy się urodą 
dorodnych wieńców dożynkowych, w które 
została włożona ciężka praca, pomysłowość, 
trud, ale także i serce. Praca rolnika wyma-
ga ogromnego szacunku, miłości do ziemi. 
Drodzy rolnicy, bądźcie dumni ze swojego 
zawodu, ze swojej pasji. Jesteście przecież 
żywicielami całej naszej Ojczyzny. Chylimy 
więc głowy przed dożynkowym chlebem, 
wypieczonym z mąki z tegorocznych zbio-
rów. Ceńmy go i szanujmy tych, za sprawą 
których nam go nie brakuje.

Wójt Dorota Chilik, dziękując za 
chleb, podkreśliła, że jest on symbolem 
ciężkiej pracy i jedności, ponieważ, aby 
powstał, trzeba wysiłku wielu osób. – Bę-
dziemy go sprawiedliwie dzielić – zapowie-
działa, podkreślając, że kontynuowane 
będą starania, aby gmina rozwijała się 
i piękniała, aby każdy mieszkaniec był 
dumy z gminy Miejsce Piastowe.

– Dożynki to święto plonów rolników 
i wszystkich, którzy pracują i starają się, 
aby plony były obfite – zaznaczył prze-
wodniczący Rady Gminy Wiesław Ha-
brat, dziękując za pracę i tegoroczne 
zbiory. – Wieńce dożynkowe, które dzisiaj 
możemy podziwiać, symbolizują plony, któ-
re zebrali rolnicy w tych szczególnie trud-
nych czasach. Wspólnie z Radą Gminy – je-
śli tylko pojawią się możliwości – będziemy 
wspierać rolników.

W tym roku powrócono do trady-
cji ośpiewania wieńców dożynkowych 
przez wszystkie sołectwa gminy. De-
legacje sołectw wykonały tradycyjne 
przyśpiewki, oparte na własnych tek-
stach, nierzadko odwołujących się do 
życia w gminie.

Podczas uroczystości Grzegorz Nie-
radka – doradca Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego wręczył Markowi 
Więchowi, rzeźbiarzowi z Miejsca Pia-
stowego, odznakę „Zasłużony dla Kul-
tury Polskiej”.

W części artystycznej zaprezento-
wała się Orkiestra Dęta Gminy Miejsce 
Piastowe wraz z formacją mażoretek. 
Wystąpili także: kapela ludowa Pogó-
rzanie, ZTL Pogórzanie, zespół wokal-
ny Inspiracja, a gwiazdą wieczoru był 
zespół Pogwizdani. Chłopaki z Łącka, 
którzy mówią o sobie, że łączy ich przy-
jaźń, wspólna pasja do folku, pięknych 
kobiet i dobrej imprezy, swoją niesamo-
witą energią i muzyką przyciągnęli pod 
scenę tłumy. Po wyjątkowo energetycz-
nym koncercie publiczność bawiła się 
przy muzyce zespołu Chillout.

IP, fot. Izabela Półchłopek,  
Patrycja Kulig
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Dożynki w Targowiskach 
z Andrzejem Rybińskim
Jak co roku, w święto Matki Boskiej Zielnej (15 sierpnia) w Targo-
wiskach odbyły się dożynki wiejskie. Rozpoczęły się mszą świętą 
w kościele pw. św. Małgorzaty, podczas której ks. dziekan Tade-
usz Dudzik poświęcił wieńce dożynkowe przygotowane przez koła 
gospodyń z Targowisk i Widacza oraz klub seniora „Złota Jesień” 
z Targowisk.

W symboliczny sposób uczczono także 
święto Wojska Polskiego i przypadającą 
tego dnia 102. rocznicę bitwy „Cudu nad 
Wisłą”. Przy tablicy poświęconej Józefo-
wi Piłsudskiemu przewodniczący Rady 
Gminy Wiesław Habrat, radni – Małgo-
rzata Skwara, Wiktor Skwara i Radosław 
Sidor oraz sołtysi – Aleksander Mercik 
i Mariusz Krupski zapalili znicze.

Wójt Dorota Chilik, przewodnicząca 
KGW Renata Bemben i sołtysi pokroili 
chleby dożynkowe, którymi częstowali 
zgromadzonych mieszkańców i przy-
jezdnych gości.

Impreza na placu przy domu ludo-
wym rozpoczęła się grami i zabawami 
dla dzieci, przygotowanymi przez We-
selandię oraz bibliotekę w Targowiskach. 
Dzieci mogły także skorzystać z prze-
jażdżki konnej oraz poskakać na dmu-
chanych zjeżdżalniach.

Na scenie wystąpiła formacja ma-
żoretek Orkiestry Dętej Gminy Miejsce 
Piastowe, zagrała kapela ludowa Piasty 
oraz Kapela 50 Plus. Ukoronowaniem 

wieczoru był występ znanego polskiego 
piosenkarza i kompozytora Andrzeja 
Rybińskiego. Wypełniająca po brzegi 
plac przy domu ludowym publiczność ze 
zniecierpliwieniem czekała na piosenkę 

„Nie liczę godzin i lat”, za którą Andrzej 
Rybiński na festiwalu w Opolu w 1983 
roku zdobył główną nagrodę. Okazało 
się, że pomimo upływu prawie 40 lat od 
jej premierowego wykonania, piosenka 
wciąż porusza serca publiczności. Arty-
sta, któremu na scenie akompaniował 
syn Kacper Rybiński, zaśpiewał także 
najnowsze kompozycje, jak np. „K.B.M.”. 
Po godzinnym koncercie można było za-
kupić płyty oraz zrobić sobie pamiątko-
we zdjęcie z artystą.

Dożynki zakończyła zabawa tanecz-
na z zespołem QUATRO. Organizatora-
mi wydarzenia byli: Rada Sołecka, Koło 
Gospodyń i OSP w Targowiskach oraz 
Gminne Centrum Kultury i Biblioteka 
w Miejscu Piastowym.

Tekst i fot. IP
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Smaki i nuty węgierskie w Rogach
W niedzielę, 4 września, na stadionie w Rogach odbyła się trzecia edycja wydarzenia „Wiele Kultur 
– Jedno Miejsce. Od Kłajpedy po Saloniki”. W tym roku tematem przewodnim były Węgry. Można 
było posłuchać węgierskiej muzyki, spróbować węgierskich potraw i wina oraz sprawdzić swoją wiedzę 
w konkursie o Węgrzech.

Wydarzenie rozpoczęło się w domu lu-
dowym panelem dyskusyjnym, podczas 
którego rozmawiano na tematy: „Polity-
ka prorodzinna w krajach na szlaku Via 
Carpatia – nowe wyzwania i idee” oraz 

„Kobieta na szlaku Via Carpatia – spo-
łeczna rola kobiet w budowaniu więzi 
międzynarodowej”. Gościem specjal-
nym spotkania była ambasador Węgier 
w Polsce Orsolya Zsuzsanna Kovács.

Wśród panelistów byli także: Piotr 
Babinetz – poseł na Sejm RP, przewod-
niczący Rady Instytutu Współpracy 
Polsko-Węgierskiej im. W. Felczaka, 
Dorota Bojemska – przewodniczą-
ca Rady Rodziny przy Ministerstwie 
Rodziny i Polityki Społecznej, Dorota 
Chilik – wójt gminy Miejsce Piasto-
we, Krystyna Wróblewska – dyrektor 
Podkarpackiego Centrum Edukacji 
Nauczycieli w Rzeszowie, Jolanta van 
Grieken-Barylanka – dziennikarz, ko-
respondent PAP Rzeszów i Polskiego 
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Radia w Hadze, Dora Dimitriou (Gre-
cja) – specjalista ds. turystyki w regio-
nie Europy Południowo-Wschodniej 
oraz Luiza Dimitriou (Grecja) – ekspert 
programu Erasmus, przedsiębiorca.

– Celem dyskusji była wymiana spo-
strzeżeń, doświadczeń, wypracowanie 
wspólnych wniosków oraz wzajemna mo-
tywacja i wsparcie w działaniach. Pierw-
szym owocem dyskusji, zaproponowanym 
przez jedną z panelistek, Dorę Dimitriou 
z Grecji, ma być Stowarzyszenie Kobiet Via 
Carpatia w Salonikach – podsumowała 
wójt Dorota Chilik.

Po panelu zaproszeni goście, w koro-
wodzie prowadzonym przez kapelę lu-
dową Piasty, przeszli na płytę stadioniu. 

– Przyprowadziła nas tu dzisiaj – podobnie 
jak rok temu, Via Carpatia, droga, która 
połączy kraje i narody na naszym konty-
nencie – powiedziała wójt Dorota Chilik, 
podkreślając, że droga to symbol życia, 
możliwości i rozwoju, symbol podró-
ży oraz źródło wiedzy i doświadczeń. 

– A dzisiaj ta droga, Via Carpatia, zawio-
dła nas na Węgry, których mieszkańcy są 
nam jak bratanki! Poczujmy ten węgierski 
klimat – zaproponowała, nawiązując 
do historycznego powiedzenia: „Polak, 
Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do 
szklanki”, mówiącego o zażyłości, przy-
jaźni polskiego i węgierskiego narodu. 
Na dowód tego przekazała konsulowi 
generalnemu Węgier w Krakowie Tibor 
Gerencsér symboliczny klucz na znak, 
że stadion w Rogach należy do Węgier.

Konsul, odbierając klucz, powiedział: 
– Zbieramy się tutaj, aby przypomnieć, że 
niebawem od Kłajpedy po Saloniki będzie-
my jeździć szybką drogą ekspresową. Węgry 
są jednym z siedmiu krajów, który będzie 
po drodze. I dzięki temu będziemy mogli 
szybciej przejeżdżać przez Europę Środko-
wą, przez region, który nas łączy. Z rado-
ścią mogę powiedzieć, że pierwszy odcinek 
węgierski Via Carpatii jest już gotowy od 
zeszłego roku. Mamy nadzieję, że wkrótce 
będą gotowe kolejne odcinki, aby mieszkańcy 
południowej Polski szybko mogli do nas doje-
chać, przyjechać do Budapesztu, nad Balaton, 
pokosztować zupy rybnej, lecza, węgierskie-
go wina, langosza, aby poznali gościnność 
Węgrów, aby też moi rodacy, Węgrzy, po-
znali gościnność Polaków. Myślę, że to pięk-
ny początek naszej współpracy w Europie 
Środkowej i mam nadzieję, że coraz więcej 
będzie tego typu inicjatyw, a tożsamość środ-
kowo-europejska będzie coraz silniejsza.
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Na stadionie nie brakło elementów 
węgierskich. Jacek Świerk – szef Pod-
karpackiej Akademii Kulinarnej, goto-
wał na scenie zupę rybną halasze, bigos 
segedyński i gołąbki z kiszonej kapusty, 
a przy okazji ciekawie o nich opowiadał. 
Po pokazie publiczność miała okazję 
spróbować gulaszu.

Potrawy węgierskie – na konkurs ku-
linarny – przygotowywały także panie 
z kół gospodyń wiejskich. Gulasze, zupy, 
zapiekanki i słodkie torty próbowali 
i oceniali: kucharz Jacek Świerk, konsul 
Tibor Gerencsér oraz Dora Dimitriou.

– Komisja konkursowa miała trudne 
zadanie. Różnica między drugim a trzciem 
miejscem była minimalna, wynosiła tylko 
pół punktu – powiedziała ze sceny dy-
rektor GCKiB Joanna Ziemiańska-Kie-
lar podczas wręczania nagród. Pierw-
sze miejsce otrzymało KGW w Niżnej 
Łące (za tort dobos). Dlaczego akurat 
takie ciasto wyjaśniła Wiesława Gu-
zik, przewodnicząca KGW w Niżnej 
Łące. – Zrobiłyśmy tort dobosa. Jest to 
tort z XIX wieku, opracowany przez Józe-
fa Dobosa. Składa się z 9 warstw biszkoptu, 
przekładanych kremem kakaowym z kilko-
ma łyżeczkami kawy, na wierzchu ma po-
lewę zrobioną z karmelu. Wybraliśmy ten 
tort dlatego, że w latach 90. jeździłam na 
Węgry po zakupy, bo w naszych sklepach 
nic nie było, i tam, w kawiarni, go próbowa-
łam. Był bardzo dobry. Zapamiętałam go 
i chciałam go odwzorować. Chyba się udało, 
bo pan ambasador wyczuł tę kawę w masie 
i powiedział, że super smakuje. Oczywiście, 
biszkopty były naponczowane spirytusem.

Drugie miejsce otrzymało KGW 
w Miejscu Piastowym za typowy dla 
kuchni węgierskiej bogracz. O tym, jak 
powstała potrawa, Bożena Wójcik mó-
wiła tak: – Jeździmy na Węgry na kąpiele 
do ciepłych wód, ale też by je zwiedzić, bo 
Węgry są bardzo ładne, a przy okazji wstę-
pujemy do restauracji. Jedliśmy tam taką 
potrawę i chcieliśmy spróbować, czy nam się 
uda ją ugotować.

Trzecie miejsce zdobyło KGW w Tar-
gowiskach. – Zapiekanka, którą przygoto-
wałyśmy, zrobiona była z kiszonej kapusty, 
przekładnej mięsem mielonym, połączonym 
z ryżem na sypko. Na to położona była 
przysmażana kiełbasa węgierska i przy-
kryta kolejną warstwą kapusty kiszonej. 
Wszystko zostało zalane śmietaną, zapie-
czone i polane skwarkami z boczku – po-
wiedziała Joanna Krzywda.
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Podczas imprezy można było także 
wziąć udział w konkursie wiedzy o Wę-
grzech, do którego przystąpiło ponad 
20 uczestników. – Wydaje mi się, że py-
tania były dosyć trudne i zróżnicowane, ale 
poziom okazał się bardzo wysoki, tak że 
musieliśmy zrobić dogrywkę, aby wyłonić 
zwycięzców. Tematy były rozmaite: histo-
ria, kultura, kulinaria, obyczajowość, muzy-
ka rockowa. Co ciekawe, niełatwe było pyta-
nie o królową Jadwigę, a jeszcze trudniejsze 
okazało się o patrona Instytutu Współpracy 
Polsko-Węgierskiej profesora Wacława Fel-
czaka. To jest sygnał, że Instytut musi roz-
wijać swoją działalność i w dalszym ciągu 
promować swojego patrona – powiedział 
przewodniczący komisji konkursowej 
Piotr Babinetz, podkreślając, że najważ-
niejsze jest to, że taki konkurs został 
zorganizowany wspólnie z Instytutem, 
bowiem przyczynia się do rozwoju przy-
jaźni i współpracy polsko-węgierskiej 
oraz zwięszka stopień wzajemnego po-
znania się Polaków i Węgrów. – Bo cho-
ciaż przyjaźnimy się od tysiąca lat, to jesz-
cze wiele w relacjach polsko-węgierskich jest 
do poznania. Więc każde takie spotkanie, 
każdy konkurs jest pozytwynym i potrzeb-
nym wydarzeniem.

W imieniu prof. Macieja Szymanow-
skiego – dyrektora Instytutu Współpra-
cy Polsko-Węgierskiej i współorganiza-
tora konkursu, pogratulował wszystkim 
uczestnikom konkursu dużej wiedzy 
z zakresu kultury, historii, obyczajów 
Polski i Węgier.

W teście wyboru najwięcej punk-
tów (19 na 22) zdobył Andrzej Guzik 

– wicestarosta Powiatu Krośnieńskie-
go. Otrzymaną nagrodę główną, rower, 
przekazał na cel charytatywny. – Są 
dwa powody, dla których wziąłem udział 
w konkursie. Po pierwsze, chciałem prze-
kazać ten rower, bądź jego równowartość, 
na cel charytatywny dla krośnieńskiego 
hospicjum. A po drugie, że gdybym nie uro-
dził się Polakiem, chciałbym być Węgrem, 
bo ten naród jest mi najbliższy pod wzglę-
dem mentalności, kultury i kuchni – po-
wiedział zwycięzca konkursu.

Drugie miejsce zdobył Jakub By-
strański z Miejsca Piastowego, trzecie 

– Marcel Kulig z Rzeszowa. Sześć osób 
otrzymało wyróżnienia: Paweł Knap 
z Rogów, Artur Delimat z Głowienki, 
Norbert Niezgoda z Miejsca Piastowego, 
Ryszard Malinowski z Krosna, Katarzy-
na Malik z Głowienki oraz Natalia Jakiel 

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



35p i a s t u n  n r  4 / 1 0 2

z Rogów. Nagrodami w konkursie były 
także tablety i głośniki bezprzewodowe.

Nie brakło także licznych wystaw-
ców, u których można było kupić nie-
codzienne wyroby, m.in.: wyszywane 
ręcznie zabawki, ozdoby, ekologiczne 
mydła i inne kosmetyki, świeczki sojo-
we, produkty z lawendy, chleby, miody, 
sery i regionalne czekolady z Wrocanki. 
Sprzęt wojskowy prezentowali żołnierze 
5. Batalinou Strzelców Podhalańskich 
z Przemyśla oraz 3. Podkarpackiej Bry-
gady Obrony Terytorialnej w Rzeszowie. 
Oblegane było także stoisko bibliotek 
GCKiB, gdzie dzieci przez całe popo-
łudnie wykonywały kolorowe obrazki, 
i gdzie można było kupić książkę za 
symboliczną złotówkę. Dla dzieci były 
także dmuchane zjeżdżalnie, trampoli-
ny i dmuchane kule. Miłośnicy motory-
zacji mieli okazję obejrzeć kilkanaście 
zabytkowych samochodów.

Zebrani mogli posłuchać muzyki, 
wystąpił polsko-węgierski chór z Nyire-
gyhaza i węgierski zespół Zsindley. Za-
śpiewali Mali Rogowice, a ZTL Pogórza-
nie zatańczył poloneza. Niespodzianką 
był występ zespołu Groovinscy, który 
pod sceną zgromadził liczną publicz-
ność, a wyczekiwanego koncertu Rok-
sany Węgiel słuchało kilka tysięcy osób.

Impreza współfinansowana była 
przez Instytut Współpracy Polsko-Wę-
gierskiej im. Wacława Felczaka.

Tekst IP 
Fot. IP, Paulina Patlewicz
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Zwyciężył tort ziemniaczany
Potrawy z ziemniaka królowały podczas Kartofliska w Widaczu, które odbyło się w niedzielę, 11 wrze-
śnia. Panie z kół gospodyń wiejskich na konkurs pod hasłem „Ziemniak królem kuchni” przygotowały 
nie tylko kopytka, omlety, krokiety, ale także potrawy na słodko – tort i pączki. 

Potrawy oceniali: zastępca wójta Magda-
lena Hec-Mrozek, przewodniczący Rady 
Gminy Wiesław Habrat oraz radny Rado-
sław Sidor.  Uznanie wzbudziły potrawy 
na słodko. W pączkach przygotowanych 
przez KGW Wrocanka nie sposób było 
wyczuć smaku ziemniaków, ale to tort 
ziemniaczany z masą orzechową otrzy-
mał najwięcej punktów jury. – W tym tor-
cie jest pół kilograma ziemniaków i ani grama 
mąki. Daje się dużo kakao, bo aż 5 dekagra-
mów, do ciasta i drugie tyle do masy. Do masy 
przychodzą także orzechy i rum. Pierwszy 
raz go piekłam, ale udał się, bo bardzo szyb-
ko zniknął ze stołu. W internecie widziałam 
jego fotografię i pomyślałam, że bardzo ładnie 
wygląda. Córka obawiała się wprawdzie, jak 
ciasto urośnie, skoro nie ma w nim ani grama 
mąki. A wyrosło i dobrze smakowało, było jak  
brownie. Czasem warto poeksperymentować. 
Będę go piekła teraz na rodzinne uroczystości 

– powiedziała Wiesława Guzik, przewod-
nicząca KGW w Niżnej Łące, zadowolona 
ze swojego odkrycia. 

Drugie miejsce otrzymało KGW 
w Miejscu Piastowym za roladę z ziem-

W Indianie festiwale z celem charytatywnym
Rozmowa z mieszkającym w Stanach Zjednoczonych Patrickiem French, obecnym na Kartoflisku. Roz-
mowę tłumaczyła Barbara Kaminsky, która urodziła się w Krośnie, a do USA przeniosła się w 1988 roku. 

Nieczęsto mamy okazję gościć oso-
by z Ameryki na Kartoflisku. Jakie 
są pana wrażenia? 
PATRIC FRENCH: Pochodzę z Indiany, 
ze Stanów Zjednoczonych, tam się uro-
dziłem i mam podobne wrażenia, jak 
podczas festiwali, które organizowane 
są u nas. Też mamy festiwale, na które 
ludzie przynoszą jedzenie. Dzieci przy-
noszą też zwierzęta, które hodują: króliki, 
kury, kozy. I sędziowie oceniają je. 

Ale jedzenie nie jest chyba tylko 
z ziemniaków?
Nie, w dużej mierze z kukurydzy i z soi. 
Tylko u nas, głównym powodem organi-
zacji takich festiwali, oprócz oczywiście 
tego, aby ludzie się spotkali, jest zebranie 
pieniędzy na jakiś cel, np. na straż pożar-

ną. I dlatego przychodzi na nie bardzo 
dużo ludzi, więcej niż tutaj, szczegól-
nie na te festiwale, gdzie wystawiane są 
zwierzęta. 

Jedzenie nie jest rozdawane, ale lu-
dzie je kupują, bo chcą wesprzeć swoje lo-
kalne organizacje. Raz czekałem 20 mi-
nut w kolejce, żeby kupić kanapkę. Nikt 
tam nie pracuje za pieniądze, a wszystkie 
uzbierane pieniądze przekazywane są na 
ten wspólny cel. 

Która potrawa z ziemniaków naj-
bardziej panu smakowała? 
Placki ziemniaczane, tylko szukałem 
musu jabłkowego. Obszedłem wszystkie 
stoliki i nigdzie go nie znalazłem. U nas 
placki ziemniaczane je się z musem jabł-
kowym, a nie ze śmietaną. 

niakami z farszem jajecznym, a trze-
cie KGW w Targowiskach za lemiesze. 
Uczestnicy Kartofliska mieli okazję nie 
tylko spróbować potraw konkursowych, 
ale także innych dań przygotowanych 
przez panie z KGW. Chwalona była nieco-
dzienna zupa z (podkiszonych!) ziemnia-
ków z fasolą, którą częstowały panie z Łę-
żan oraz smażone placki z cukini, choć 
sprawiały wrażenie, że są z ziemniaków. 

Kartoflisko nie mogłoby się też od-
być bez pieczenia ziemniaków w ogni-

sku. Zadbali o to strażacy z OSP Widacz. 
Pokaz ratownictwa medycznego prezen-
towała Grupa Ratowniczo-Poszukiwaw-
cza – Legion Gerarda.

Na scenie zagrała kapela ludowa 
Piasty, zaśpiewali Rogowice. Zespół La 
Fiesta – w składzie z sołtysem Widacza 
Mariuszem Krupskim – wystąpił przed 
gwiazdą wieczoru Mariuszem Kalagą. 
Publiczność dopisała, pomimo kapry-
śnej, deszczowej pogody. Kartoflisko 
zakończyła nocna zabawa taneczna.

Tekst i fot. IP

Co najbardziej podobało się panu 
na naszej imprezie? 
Przyjechaliśmy do Rogów z wizytą do 
rodziny i jak tylko dowiedzieliśmy się, 
że nasza znajoma, Janina, na tej impre-
zie będzie występować, bardzo chcieli-
śmy usłyszeć, jak śpiewa. I oczywiście 
najbardziej podobał się nam występ 
zespołu, w którym śpiewała [Rogowice 

– przyp. red.]. Nigdy nie słyszałem, aby 
u nas ktoś tak śpiewał.
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Bukiet talentów we Wrocance
W niedzielę, 18 września, przy kościele parafial-
nym we Wrocance odbył się coroczny piknik ro-
dzinny Rozaliada. Organizatorami byli: wójt Gmi-
ny Miejsce Piastowe, Gminne Centrum Kultury 
i Biblioteka oraz Stowarzyszenie Nasza Wrocanka.

Niedzielne popołudnie roz-
poczęliśmy od gier i zabaw 
z Olafem – ulubioną posta-
cią dzieci z bajki „Kraina 
lodu”. W rytm muzyki dzie-
ci tworzyły mydlane bańki 
czy też próbowały swoich 
sił w tańcu.

Pod scenę przyciągnął 
zebranych wystrzał z broni 

– ogromy huk spowodował, 
że pokaz historyczny zebrał 
sporą, jak na niezbyt udaną 
pogodę, publiczność. Ryce-
rze stoczyli ze sobą walkę na 
miecze, a ochotnicy mogli 
również spróbować swoich sił, 
walcząc z rycerzem. Wojacy 
stworzyli na placu wioskę hi-
storyczną, gdzie można było 
posłuchać ciekawych legend 
i opowieści oraz obejrzeć broń 
czy postrzelać z łuku. 

Na placu do dyspozycji 
dzieci były również dmu-
chańce, stoisko z zabawka-
mi, wata cukrowa, popcorn. 

Gościem specjalnym im-
prezy był Teatr Kultureska 
z Krakowa, który zaprezen-
tował spektakl pt. „Bukiet 
talentów”. Bohaterami wi-
dowiska pełnego muzyki, 
tańca i wielobarwnych ko-
stiumów byli Kaktus, Róża 
i Stokrotka. Spektakl poru-
sza tematy związane z ekolo-
gią, a aktorzy pokazali różne 
metody ochrony środowiska, 

Stowarzyszenie Nasza Wro-
canka przygotowało pyszne 
smakołyki, a także loterię, 
której uczestnicy łowili swo-
je nagrody na wędkę.

K łębiące się chmur y 
i deszcz rozgonili zawodni-
cy sekcji karate, prezentując 
swoje umiejętności w tej dys-
cyplinie. Krośnieński klub 
Kyokushin Karate zaprezen-
tował różne style walki . Na 
scenie, z uczniami, wystąpił 
Adam Buczyński – instruk-
tor karate, który prowadzi 
zajęcia od 1990 roku. Sensei 
trenuje grupy początkują-
ce i średnio zaawansowane. 
Trener posiada czarny pas 
2DAN. Towarzyszką i pro-
wadzącą pokaz była sensei 
Anna Szustakowska.

Nie zabrakło również wy-
stępów naszych zespołów: 
solistów ze Studia Gama, 
Małych Rogowiców czy gru-
py mażoretek.

między innymi takie jak re-
cykling i segregacja śmieci. 
Wszystko zostało zaprezen-
towane w śpiewający sposób, 
z ogromną energią i pozy-
tywnym przekazem. Interak-
cja aktorów z publicznością, 
choć nieliczną w związku 
z panującą pogodą, dała 
świetny efekt edukacyjny.

Tekst i fot. Patrycja Kulig
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Orkiestra dęta w Rzeszowie
Orkiestra Dęta Gminy Miejsce Piastowe 3 lipca 
br. wzięła udział w I Podkarpackim Festiwalu Or-
kiestr Dętych i zdobyła trzecie miejsce.

W Parku Jedności Polonii 
z Macierzą zaprezentowa-
ło się łącznie sześć orkiestr 
z Podkarpacia. Festiwal miał 
formę konkursu, a występy 
oceniało czteroosobowe jury. 
Orkiestra Dęta Gminy Miej-
sce Piastowe zaprezentowała 
trzy utwory instrumentalne 
oraz pokaz musztry parad-
nej w wykonaniu mażore-
tek. Za swój występ zdobyła 
trzecie miejsce. Pamiątkowy 

dyplom wraz z pucharem 
odebrał kapelmistrz orkie-
stry Miłosz Markiewicz. 
W ramach nagrody otrzy-
mała także bon do wykorzy-
stania w sklepie muzycznym. 
Po występach konkursowych 
godzinny koncert zaprezen-
towała orkiestra wojskowa 
z Rzeszowa.

GCKiB



Do połowy października w rogowskiej bibliote-
ce można obejrzeć wystawę „Malarstwo Agaty 
Domańskiej”. Autorka prac jest uczennicą II LO 
w Krośnie w klasie o profilu dziennikarsko-ję-
zykowym. Malarstwo to jej hobby, poświęca 
mu dużo czasu. Od dzieciństwa lubiła malować 
i szkicować. Inspirują ją m.in. piękne widoki, 
zdjęcia, obrazy czy otoczenie. Pomysły zapisuje, 
a w wolnym czasie przenosi je na płótno. 

***
Rogowska biblioteka wraz z seniorami z klubów 
seniora w Rogach i Łężanach przyłączyła się do 
akcji Narodowego Czytania 2022. Uczestnicy 
spotkania wysłuchali listu Prezydenta RP An-
drzeja Dudy, który odczytała pani Gabriela Lipka

-Maciejowska. Poznali najważniejsze fakty z ży-
cia Adama Mickiewicza i okoliczności powstania 

„Ballad i romansów”, będących lekturą tegorocz-
nej odsłony Narodowego Czytania. Z wielkim 
zaangażowaniem czytali m.in. utwory  „Pani 
Twardowska”, „Świtezianka”, „Do przyjaciół”, 
„Romantyczność”, „Powrót taty”, „To lubię” oraz 
„Pierwiosnek”. Na zakończenie uczestnicy otrzy-
mali widokówki z pamiątkową pieczęcią.

***
24 sierpnia w bibliotece w Targowiskach odbyło 
się interesujące spotkanie. Dzieci miały możli-
wość porozmawiania z lekarzem weterynarii Ga-
brielą Łopatkiewicz, która pracuje w Przychodni 
Weterynaryjnej Pirania. Dzieci dowiedziały się, 
w jaki sposób zostaje się lekarzem weterynarii 
oraz jakimi narzędziami posługuje się wetery-
narz w swojej pracy. Poznały różne ciekawostki 
o zwierzętach, które tak samo jak człowiek cho-
rują, cierpią i potrzebują opieki i troski. Dzieci 
bardzo aktywnie uczestniczyły w spotkaniu. 
Opowiadały o pupilach, które mają w domu 
i zadawały mnóstwo pytań. Pani Gabriela przy-
pomniała również o podstawowych zasadach 
bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami 
i o konieczności szczepień. Spotkanie pozwoliło 
uczestnikom na poznanie choć w części tego cie-
kawego i odpowiedzialnego zawodu. Może dzię-
ki niemu ktoś odkryje w sobie predyspozycje do 
tego zawodu? Kto wie…
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Krótko  
z bibliotek

W Miejscu Piastowym uczyli się 
kaligrafii
Celem warsztatów „Poezja w kaligrafii” było zaznajomienie uczest-
ników z podstawami sztuki pięknego pisania i umożliwienie naby-
cia umiejętności korzystania z narzędzi stosowanych w tej domenie 
twórczości. Za materiał tekstowy posłużyła twórczość Marii Ko-
nopnickiej (w roku 180. jubileuszu urodzin pisarki).

Pierwsze z czterech spotkań poświęcone 
było poznaniu pojęcia kaligrafii i zwią-
zanych z nim powszechnych wyobrażeń, 
które zostały przywołane na praktycz-
nym przykładzie – próbie „pięknego 
zapisu” imienia osoby siedzącej obok. 
Miało to również cel integracyjny. Na 
sporządzonych przykładach można 
było w dyskusji wyodrębnić elementy, 
które składają się na pojęcie kaligrafii, 
co pozwoliło na płynne przejście do ob-
jaśnienia budowy litery (glifu) oraz po-
ruszenia kwestii terminów potrzebnych 
do opisu podstawowych jakości rytmu 
i dynamiki pisma odręcznego, jego este-
tyki i kwestii technicznych związanych 
z materiałami i narzędziami.



***
Biblioteka w Głowience zorganizowała spotkanie 
z panią Haliną Janas – farmaceutką i właścicielką 
Apteki „Ambra” w Głowience. Z okazji Światowego 
Dnia Farmaceuty i Dnia Aptekarza dzieci słucha-
ły opowieści o właściwościach niektórych leków 
i ziół. Poznały kilka faktów z historii aptekarstwa 
oraz ciekawostki o dawnych aptekach. Na zakoń-
czenie spotkania uczestnicy wykonali osobiste po-
dziękowania w formie „Laurki pierwszej pomocy”.

***

We Wrocance mamy prawdziwych artystów! Za-
inspirowani wakacyjnymi zajęciami o Pimpusiu 
Sadełko z książki Marii Konopnickiej, zorganizo-
waliśmy warsztaty malarskie, w trakcie których 
młodzi twórcy próbowali swoich sił w malowaniu 
farbami akrylowymi. Na płótna przenosili swo-
je wyobrażenia o niesfornym kotku. W zajęciach 
brało udział 25 uczestników, a wystawę ich prac 
można było oglądać do końca wakacji we wroceń-
skiej bibliotece.

***
Nowości w bibliotekach. Na bieżąco uzupełnia-
my księgozbiór o nowości wydawnicze, które 
w większości prezentujemy na facebookowym 
profilu. W bibliotekach ciągle pojawiają się rów-
nież audiobooki oraz książki z serii „Duże Litery”, 
dzięki którym zwiększa się dostępność do litera-
tury. Czytelnicy mają wpływ na dobór literatu-
ry w naszych bibliotekach m. in. dzięki zakładce 

„Zaproponuj zakup książki!” dostępnej na stronie 
gminnecentrum.pl. 
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Uczestnicy otrzymali po jednej stro-
fie z poezji Marii Konopnickiej, która 
mogła posłużyć za materiał do swobod-
nych wstępnych ćwiczeń kaligraficz-
nych przy pomocy flamastra o skośnej 
końcówce. Chodziło o wstępne skon-
centrowanie się na opanowaniu kąta na-
chylenia końcówki i kierunku stawiania 
znaku przy pomocy prostego narzędzia.

Na drugim spotkaniu uczestnicy za-
poznali się z elementami historii i prze-
mian różnych historycznych stylów ka-
ligrafii (np. uncjały, fraktury) oraz tego, 
jaki wpływ na nie ma używane narzę-
dzie. Do arsenału używanych środków 
dołączyły ręcznie robione stalówki i pió-
ra przygotowane z arkuszy powlekanego 
aluminium z powszechnie dostępnych 
puszek (tzw. cola-peny), które można ła-
two przygotować i ściąć w dowolny spo-
sób tak, by móc ćwiczyć zarówno dawne, 
jak i współczesne style pisma, jednocze-
śnie nabywając już doświadczenia w wy-
czuciu potrzebnego nacisku i panowania 
nad zasobem atramentu.

Na kolejnym spotkaniu wprowadzo-
no profesjonalne stalówki kaligraficz-
ne o różnych końcówkach i omówiono 
szczególne dla klasycznej kaligrafii 

– stylu copperplate – wymogi prowa-
dzenia znaku i kontrolowaniu nacisku. 
Praca z blokiem tekstu umożliwiła ob-
jaśnienie również kilku podstawowych 
zagadnień związanych z typografią i es-
tetyką tekstu jako elementu graficznego.

Spotkanie ostatnie było skoncentro-
wane na przygotowaniu przez uczest-

ników kilkustronicowego reprezenta-
cyjnego portfolio, ze stroną tytułową 
poświęconą Marii Konopnickiej, i środ-
kiem, w którym – oprócz wybranych, 
wyjątkowo udanych fragmentów z arku-
szy ćwiczebnych – znalazł się większy, 
wypracowany blok tekstu w dowolnie 
obranym stylu i wykonany preferowa-
nym typem pióra lub pisaka.

Przygotowane w trakcie kursu cola
-peny uczestnicy zatrzymali dla siebie 
na poczet samodzielnych prób i rozwi-
jania nowo nabytych umiejętności.

Jakub Niedziela

Warsztaty kaligrafii pn. „Poezja Ma-
rii Konopnickiej w kaligrafii” odbyły 
się w bibliotece w Miejscu Piastowym 
w czerwcu i lipcu br. Wzięła w nich 
udział 15-osobowa grupa mieszkań-
ców gminy Miejsce Piastowe. Zajęcia 
prowadził Jakub Niedziela z Wrocanki 

– anglista i grafik komputerowy, autor 
licznych prac będących połączeniem 
malarstwa, kolażu, kaligrafii i fotogra-
fii. Podczas wakacji w miejsteckiej bi-
bliotece można było obejrzeć wystawę 
prac Jakuba Niedzieli oraz prac uczest-
ników warsztatów.

Warsztaty kaligrafii realizowane 
były w ramach projektu „Bi-blio-teka 

– otwieramy świat zamknięty w książ-
kach”, dofinansowanego ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego pochodzących z Funduszu Pro-
mocji Kultury.



40 p i a s t u n  n r  4 / 1 0 2

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

W Łężanach bal dobroczynny  
na rzecz krośnieńskiego hospicjum
1 października w Domu Ludowym w Łężanach odbył się IX Bal Dobroczynny na rzecz krośnieńskiego 
hospicjum. Bal – pod honorowym patronatem metropolity przemyskiego abpa Adama Szala –zorga-
nizowany został przez Koło Hospicyjno-Charytatywne CARITAS w Krośnie przy współpracy Gminy 
Miejsce Piastowe i Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Miejscu Piastowym. 

Podczas balu prowadzona była licytacja 
ponad 40 przedmiotów, wśród których 
znalazły się m.in.  naszyjnik srebrny 
z wisiorem z krzemienia pasiastego 
wraz ze spinkami do mankietów przeka-
zany przez parę prezydencką, koszulki 
siatkarzy Michała Kubiaka i Pawła Za-
torskiego z autografami, wiele obrazów 
i rzeźb (w tym autorstwa mieszkańców 
gminy Miejsce Piastowe – Józefa Łęc-
kiego z Wrocanki, śp. Stanisława Rajsa 
z Miejsca Piastowego, grafiki Jakuba 
Niedzieli z Wrocanki). 

Aukcję prowadziła Joanna Ziemiań-
ska-Kielar – dyrektor GCKiB w Miej-
scu Piastowym. Uczestnicy balu wy-
kazali się hojnością i prawie wszystkie 
licytowane przedmioty znalazły swo-
ich nowych właścicieli. Dzieła można 
było także licytować przez internet 
(w komentarzach na facebooku GCKiB) 
oraz telefonicznie. Z aukcji uzyskano 
26 700 złotych. Podczas balu rozpro-
wadzone były także cegiełki, z których 
uzyskano prawie 6 000 złotych. Zebra-
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ne środki pieniężne posłużą pensjo-
nariuszom krośnieńskiego hospicjum 
w zabezpieczeniu im codziennej opieki. 

Goście bawili się przy muzyce zespo-
łu „Kwarta Czyste`y” z Brzozowa. Wie-
czór uatrakcyjnił koncert muzyczny 
z udziałem Krzysztofa Zajdla oraz soli-
stek Studium Wokalno-Instrumental-
nego – Julii Sechman (z Miejsca Piasto-
wego) i Marceliny Albrycht (z Równego). 
Catering zapewniło Kółko Rolnicze Łęki 
Dukielskie. 

GCKiB

Warsztaty z czekolady
W ramach projektu „Bi-blio-te-
ka otwieramy świat zamknięty 
w książkach” zakończyła się re-
alizacja zadania „Słodka poezja” 

– warsztaty czekoladowe, które 
prowadzone były we wszystkich 
bibliotekach GCKiB przez regio-
nalną firmę Atelier Di Chocolate 

– pracownię tortów artystycznych 
i czekolady z Wrocanki.
Na warsztatach dzieci poznały tech-
nologię produkcji i obróbki czekolady, 
technikę pisania czekoladą oraz stwo-
rzyły swoją kompozycję artystyczną na 
zrobionej własnoręcznie tabliczce, któ-
ra przyozdobiona została owocami kan-
dyzowanymi i różnego rodzaju posypką. 
Inspiracją tych zajęć był utwór „Na jago-
dy” Marii Konopnickiej.



Ballady Adama Mickiewicza rozbrzmiewały  
w parku dworskim

Rozpoczynając spotkanie, Małgorzata 
Stanisz-Krupa, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Miejscu Piastowym odczytała 
list Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który 
w Roku Romantyzmu Polskiego zapra-
sza do Narodowego Czytania „Ballad 
i romansów” Adama Mickiewicza, wie-
rząc, że wspólna lektura utworów na-
szego narodowego wieszcza na nowo 
ukaże fenomen polskiego romantyzmu 
i wzbogaci jubileuszowe obchody o waż-
ną refleksję nad kulturą i historią Polski. 

„Chciałbym, aby tegoroczne Narodowe 
Czytanie jeszcze bardziej umocniło jed-
ność i poczucie wspólnoty Polaków na 
całym świecie. I żeby – jak zawsze – było 
dla nas wspólnym świętem czytelnic-
twa” – napisał Prezydent RP w liście. 

Wspólne czytanie rozpoczęła zastęp-
ca wójta Magdalena Hec-Mrozek utwo-
rem pt. „Pierwiosnek”. Kolejne utwory 
czytali uczniowie szkół podstawowych 
z Miejsca Piastowego, Łężan, Zale-
sia, Targowisk, Głowienki, Wrocanki, 
Rogów oraz młodzież Michalickiego 
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych. 
Romantyczny nastrój dodatkowo pod-
kreśliła plenerowa parkowa sceneria.

W parku rozbrzmiewały ballady: 
„Świtezianka”, „Romantyczność”, „Do 
przyjaciół”, „Pani Twardowska”, „Powrót 
taty” „Lilije”, „Świteź” oraz „To lubię”. Na 
zakończenie wspólnie odczytano frag-
ment utworu „Romantyczność”.

Każda grupa uczniów z poszczegól-
nych szkół zaangażowana we wspólne 

czytanie została nagrodzona egzempla-
rzem „Ballad i romansów” Adama Mic-
kiewicza, natomiast uczestnicy mogli 
otrzymać na swoich książkach pamiąt-
kowy stempel podarowany przez Kance-
larię Prezydenta RP.

Akcję Narodowe Czytanie, polegającą 
na wspólnym czytaniu wybranej lektu-
ry, zapoczątkował w 2012 roku Prezy-
dent RP Bronisław Komorowski. Zaini-
cjowana została epopeją narodową „Pan 
Tadeusz”  Adama Mickiewicza. W ko-
lejnych edycjach czytano m.in.: dzieła 
Aleksandra Fredry, „Trylogię” i „Quo va-
dis” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bo-

We wtorkowe popołudnie, 13 września, w parku w Miejscu Piastowym uczniowie szkół podstawowych, 
nauczyciele oraz bibliotekarki GCKiB włączyli się – po raz kolejny – do ogólnopolskiej akcji Narodowe Czy-
tanie. W tym roku czytano „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, w dwusetną rocznicę ich wydania. 

lesława Prusa, „Przedwiośnie” Stefana 
Żeromskiego, „Wesele” Stanisława Wy-
spiańskiego, „Balladynę” Juliusza Sło-
wackiego, a w ubiegłym roku – „Moral-
ność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. 

Do wspólnej lektury wybrane-
go dzieła włączają się różne instytu-
cje w kraju i za granicą, a także osoby 
prywatne. W gminie Miejsce Piastowe 
akcja Narodowego Czytania – od po-
czątku jej zainicjowania – prowadzona 
jest corocznie. Początkowo w szkołach 
i bibliotekach, od kilku lat z inicjatywy 
wójt Doroty Chilik Narodowe Czytanie 
organizowane jest także wspólnie. 

GCKiB, fot. Patrycja Kulig
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Uroczyste otwarcie Poradni Leczenia 
Uzależnień w Miejscu Piastowym

Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą.  

św. Augustyn 

Od kilku lat zauważalny jest wzrost licz-
by osób korzystających z poradni zdro-
wia psychicznego i poradni leczenia uza-
leżnień. Coraz więcej osób decyduje się 
na wizytę u lekarza psychiatry i u wy-
kwalifikowanych terapeutów, odkła-
dając na bok stereotypy i uprzedzenia 
towarzyszące często tej formie pomocy. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom 
mieszkańców gminy Miejsce Piastowe 
i okolicznych miejscowości, Samodziel-
ny Publiczny Gminny Zakład Opie-
ki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym  
utworzył Poradnię Zdrowia Psychiczne-
go oraz Poradnię Leczenia Uzależnień. 

6 września br. oficjalnie poradnie te 
zostały otwarte i poświęcone w obecno-
ści dyrektor SPG ZOZ w Miejscu Piasto-

wym Małgorzaty Szeligi, specjalistów 
z dziedziny psychiatrii, psychologii 
i leczenia uzależnień, pracujących w tu-
tejszych przychodniach, oraz zaproszo-
nych gości: wójta Doroty Chilik i zastęp-
cy wójta Magdaleny Hec-Mrozek. 

Pomieszczenia, w których przyj-
mowani będą pacjenci poradni, po-
święcił proboszcz parafii w Głowience 
o. Krzysztof Kozioł. Mamy nadzieję, że 
osoby trafiające pod opiekę profesjonal-
nego zespołu będą mogły stawiać czoła 
swoim trudnościom i konsekwentnie 
dążyć do pełnego uwolnienia się od na-
łogów i uzależnień, zaczynając nowe, 
wolne życie. 

Dziękujemy za współpracę i chęć po-
dejmowania wyzwań wszystkim, którzy 

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 - - -

Lek. Katarzyna Krzanowska 8:00 – 13:00 - - - -

Rejestracja:  tel.  459 595 207

Poradnia Neurologiczna w Miejscu Piastowym

Nowy lekarz w Poradni Neurologicznej

przyczynili się do powstania tych porad-
ni. Pracownikom życzymy niegasnącego 
zapału, a korzystającym z ich pomocy 

– dużo siły i wytrwałości. 

Poradnia Zdrowia Psychicznego  
i Poradnia Leczenia Uzależnień
ul. Dworska 14
38-430 Miejsce Piastowe
Rejestracja:
•  Poradnia Leczenia Uzależnień  
– tel. 530 053 982

•  Poradnia Zdrowia Psychicznego  
– tel. 459 595 207
Więcej informacji na stronie: 
www.spgzozmp.pl

UG

SPG ZOZ w Miejscu Piastowym z przyjemnością informuje, że od 1 września 2022 r. w Poradni Neurologicznej w Miejscu Piasto-
wym  przyjmuje dodatkowo lekarz specjalista w dziedzinie neurologii Katarzyna Krzanowska. Zapraszamy. Więcej informacji: 
http://www.spgzozmp.pl/

SPG ZOZ w Miejscu Piastowym
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Stanisław Rajs (1942–2022)
26 czerwca br. w wieku 80 lat zmarł rzeźbiarz Stanisław Rajs, miesz-
kaniec Miejsca Piastowego. 

Stanisław Rajs od urodzenia mieszkał 
w Miejscu Piastowym. Był wspaniałym 
mężem, ukochanym ojcem oraz dziad-
kiem swoich pięciorga wnucząt. Niezwy-
kle życzliwy wobec ludzi, żył zgodnie 
z wiarą w Boga.

Był gorącym patriotą, jego pogląd na 
świat, na sprawy polskie były zawsze 
w centrum uwagi. Taką postawę wyniósł 
z domu rodzinnego, a potem przekazał 
szacunek do polskości swoim dzieciom 
i wnukom.

Pracował m.in. w Michalickim Ze-
spole Szkół Ponadpodstawowych im. 
ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu 
Piastowym, gdzie przez wiele lat uczył 
stolarstwa. Wykształcił wielu stolarzy, 
rzemieślników, którzy z powodzeniem 
kontynuują wyuczony zawód.

Pasjonowało go rzeźbiarstwo, które 
rozwijał zwłaszcza po przejściu na eme-
ryturę. Wykonywał rzeźby, płaskorzeź-
by zarówno o tematyce sakralnej, jak 
i świeckiej, patriotycznej.

Cieszył się gotowymi pracami, któ-
re gromadził w swoim warsztacie. Wie-
lokrotnie dzielił się nimi, darując je na 
szczytne cele, dla dobra ludzi.

Jego krzyż zdobi gabinet wójta Gmi-
ny Miejsce Piastowe, rzeźby znajdują się 
w kościele parafialnym w Miejscu Pia-
stowym (figura bł. księdza Bronisława 
Markiewicza) czy w dawnym miejscu 
pracy – warsztacie stolarskim w micha-
lickim zespole szkół.

Ostatnią jego wolą było przekazanie 
figury Matki Boskiej Królowej Polski, 
wykonanej na wzór figury znajdującej 

się  w ołtarzu w Sanktuarium „Na Gór-
ce”, na rzecz krośnieńskiego hospicjum. 
Ponadmetrowa rzeźba została wylicy-
towana podczas charytatywnego balu, 
który odbył się 1 października br. w Łę-
żanach (więcej o balu na str. 40). 

Rodzina

Wywiad ze Stanisławem Rajsem  
publikowany był w jednym z pierwszych 

numerów „Piastuna” (nr 9/2007 rok). 
Materiał filmowy o artyście  

zrealizowała także TVP Rzeszów.
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Teresa Rajkowska-Drobiniak 
(1938-2022)
27 lipca br. w wieku 84 lat zmarła Teresa Rajkowska-Drobiniak, dłu-
goletnia lekarka w ośrodkach zdrowia w Miejscu Piastowym i Rogach.

Pochodziła z okolic Białegostoku, a od 
lat 60. mieszkała w Równem. Już jako 
mała dziewczynka marzyła, aby poma-
gać innym, szczególnie dzieciom.  Pod-
czas studiów medycznych wybrała jako 
specjalizację pediatrię, ale później leczy-
ła także dorosłych. Po wyjściu za mąż 
przeniosła się na Podkarpacie, gdzie 
w krośnieńskim szpitalu odbywała staż. 
Potem miała pracować w ośrodku zdro-
wia w Korczynie, a jej mąż Jan – także 
lekarz medycyny – w Miejscu Piasto-
wym. Jednak proza życia sprawiła (brak 
samochodu i problemy z dojazdami), 
że miejscem pracy zamieniła się z mę-
żem i tak w latach 70. została lekarzem 
w Miejscu Piastowym, potem w Rogach. 
Pacjentów przyjmowała także w pogoto-
wiu ratunkowym. Wówczas razem z mę-
żem i Zofią Dąbrowską byli jedynymi le-
karzami w najbliższej okolicy. 

Pacjenci wspominają ją jako wyjąt-
kowego lekarza. Niektórzy, szczegól-
nie ci z Rogów, przychodzili do niej jak 
do matki. Zwierzali się, nie ukrywali 

Po nabyciu uprawień emerytalnych, 
na prośbę swoich pacjentów, nie prze-
szła na odpoczynek. Do emerytury, na 
którą odeszła w 2013 roku, pracowała 
w SPG ZOZ w Miejscu Piastowym. Mia-
ła wówczas już 75 lat.  

Msza św. pogrzebowa odbyła się 
29 lipca br. w kościele pw. św. Piotra 
i Jana z Dukli w Krośnie. Pochowana 
została na krośnieńskim cmentarzu.

Red.

Na podstawie wywiadu z Teresą  
Rajkowską-Drobiniak opublikowanego 

w kwartalniku „Motyl Rogowski”  
(nr 1/2012).

problemów, dzielili się osobistymi pro-
blemami. Wyczuwała, że niektórym 
potrzebna jest nie tylko recepta, ale 
także pocieszenie. Jak trzeba było, po-
trafiła przytulić, pogłaskać, pocałować 
w czoło.  Już jako młody lekarz opusz-
czała uczelnię z przeświadczeniem, że 
jest po to, by pomagać, by być dobrą 
i cierpliwą dla ludzi, że zawód lekarza 
jest po to, aby sprzyjać pacjentowi a nie 
biznesowi. 

W początkowym okresie swojej pracy 
zawodowej zmagała się z takimi choro-
bami jak gruźlica, żółtaczka, krzywica, 
choroby związane z ówczesną biedą 
i brakiem profilaktyki. Wielu matkom 
tłumaczyła, jak ważne jest dla dzie-
ci właściwe odżywianie i szczepienia. 
Wraz z upływem czasu zmieniały się 
także dolegliwości, z którymi przycho-
dzili do niej pacjenci. Były to choroby 
układu krążenia, zawały, wylewy, za-
tory, nadciśnienie, cukrzyca, problemy 
z tarczycą, układem trawienia, a także 
depresje i nerwice. 



Bronisław Ekiert (1940–2022)
28 czerwca odszedł, przeżywszy 82 lata, 
Bronisław Ekiert, mieszkaniec Miejsca 
Piastowego, długoletni członek Orkiestry 
Dętej Gminy Miejsce Piastowe. Dla orkie-
strowej społeczności to dotkliwa strata, 
bo odchodzi od nas nie tylko wspaniały 
człowiek, ale także jeden z nas. 

Bronisław przez wiele lat uświetniał 
nasze występy jako znakomity saksofo-
nista, a później stał się jednym z najbar-
dziej zagorzałych sympatyków naszego 
zespołu. Zawsze starał się być na na-
szych koncertach, a gdy nie mógł, dopy-
tywał o nasz repertuar i o wszystko co 
związane z orkiestrą. Nawet pod koniec 
życia chętnie sięgał po saksofon i potra-
fił na swoim sopranie zagrać z pamię-
ci marsze, z których sporą część nadal 
mamy w swoich książeczkach. 

Prócz tego, że grał u nas, można 
śmiało powiedzieć, że był jednym z pio-
nierów lokalnych zespołów rozrywko-
wych. Zarówno jako saksofonista, jak 
i wokalista. Zespoły, które współtwo-
rzył, były znane nie tylko w najbliższej 
okolicy, ale potrafiły przebić się na woje-
wódzkich konkursach i festiwalach. 

Potrafił łączyć pokolenia i grać z mu-
zykami młodszymi o choćby sześćdzie-
siąt lat, jednocześnie zaszczepiając 
w nich sympatię do utworów, które zo-
stały już niemal całkowicie zapomniane. 

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 
2 lipca br. w Miejscu Piastowym. W kon-
dukcie pogrzebowym uczestniczyli 
członkowie orkiestry. 

Kamil Lorenc, facebook/Orkiestra Dęta 
Gminy Miejsce Piastowe 

Odeszli od nas…
24.06 –  Jadwiga Glińska (92 lata) z Miejsca 

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

Piastowego
28.06 –  Bronisław Ekiert (82 lata)  

z Miejsca Piastowego
29.06 –  Maria Gosztyła (78 lat)  

z Miejsca Piastowego
30.06 – Maria Robótka (71 lat) z Rogów
03.07 – Wacław Miśko (49 lat)  z Rogów
08.07 –  Maria Szurlej (89 lat)  

z Miejsca Piastowego
15.07 –  Stanisława Mikosz (74 lata)  

z Targowisk
16.07 – Barbara Jakubowicz (81 lat) z Rogów
17.07 – Józefa Bogusz (85 lat) z Łężan
18.07– Jan Zygmunt (67 lat) z Rogów
27.07 – Marek Folcik (63 lata) z Rogów
27.07 –  Andrzej Mazurkiewicz (52 lata)  

z Głowienki
29.07 – Andrzej Klara (69 lat) z Rogów
29.07 – Bronisława Rygiel (86 lat) z Łężan
30.07 – Adam Stec (67 lat) z Wrocanki
05.08 – Eugeniusz Cetnarski (85 lat) z Rogów
06.08 –  Jadwiga Kukulska (71 lat)  

z Głowienki
06.08 – Elżbieta Sieniawska (90 lat) z Łężan
09.08 – Adam Guzik (57 lat) z Głowienki
10.08 –  Dorota Zielańska (43 lata)  

z Wrocanki
19.08 –  Henryk Guzik (70 lat)  

z Miejsca Piastowego
20.08 –  Zbigniew Jasiński (60 lat) z Niżnej 

Łąki
21.08 – Maria Muszyńska (73 lata) z Rogów
28.08 –  Józef Szczurek (89 lat)  

z Miejsca Piastowego
04.09 – Ryszard Dobrzański (60 lat) z Łężan  
06.09 – Anastazja Blada (78 lat) z Łężan
06.09 – Edward Habrat (82 lata) z Głowienki
09.09 – Tadeusz Furtek (70 lat) z Głowienki
10.09 – Adam Dróbek (92 lata) z Wrocanki 
11.09 – Zofia Rygiel (71 lat) z Łężan
12.09 –  Teresa Milczarczyk (87 lat)  

z Miejsca Piastowego
14.09 – Maria Czekańska (81 lat) z Łężan
16.09 – Józef Czyż (62 lata) z Widacza
17.09 – Helena Ozga (88 lat) z Łężan
24.09 – Rafał Dumanowski (35 lat) z Łężan
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Druh Tadeusz Furtek (1951–2022)
9 września br., w wieku 70 lat, zmarł wiceprezes zarządu OSP Gło-
wienka dh Tadeusz Furtek. 

Do OSP Głowienka wstąpił w 1971 r. Był 
członkiem Zarządu Oddziału Gminne-
go Związku OSP RP w Miejscu Pia-
stowym oraz wiceprezesem OSP Gło-
wienka. Dzięki jego staraniom OSP 
Głowienka pozyskała podwozie sa-
mochodu STAR 200, na bazie którego 
powstał średni samochód ratowniczo-
gaśniczy. Samochód ten służył OSP Gło-
wienka do ubiegłego roku. 

Zainicjował współpracę ze słowac-
ką jednostką pożarniczą DHZ Oľšavce. 
Wiele godzin poświęcił na działalność 
społeczną. Kierowca wozu bojowego, 
strażak ratownik, odznaczony został 
odznaką Strażak Wzorowy, złotym 
medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”, 
słowackim medalem z okazji 100-lecia 
straży pożarnych na Słowacji. 

Uroczystości pogrzebowe odbyły 
się 11 września, uczestniczyli w nich 

– z pocztami sztandarowymi –druhowie 
z OSP Głowienka oraz innych jednostek. 

Ostatnią drogę druh Tadeusz przebył na 
zabytkowym wozie strażackim z OSP 
Miejsce Piastowe.

OSP Głowienka 



Siatkówka plażowa w Niżnej Łące
24 lipca 2022 r. w Niżnej Łące odbył się XII Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar Sta-
rosty Krośnieńskiego. Zawody oficjalnie otworzyli: zastępca wójta gminy Miejsce Piastowe Magdalena 
Hec-Mrozek oraz przewodniczący Rady Gminy Wiesław Habrat. 

W rozgrywkach wzięło udział 6 drużyn: 
–  Witold Zatorski/Damian Guzik 

(Miejsce Piastowe 1),
–  Krzysztof Salamon/Patryk Kuchar-

ski (Miejsce Piastowe 2),
–  Patryk Jagiełło/Jan Zubik (Kro-

ścienko Wyżne),
–  Michał Muszyński/Paweł Wdo-

wiarz (Miejsce Piastowe 3),
–  Michał Kozubal/Piotr Szpytma 

(Chorkówka),
–  Wiktor Kozubal/Dawid Glazer 

(Krosno).
Pary rozlosowane zostały do dwóch 

grup, z których zwycięskie drużyny za-
grały w półfinałach, a następnie w me-
czach finałowych.

III miejsce zajęli Michał Kozubal/
Piotr Szpytma, pokonując parę Witold 
Zatorski/Damian Guzik 2:0 (15:13; 
15:8).

W meczu o I i II miejsce lepsi okazali 
się Wiktor Kozubal i Dawid Glazer, któ-
rzy pokonali parę Patryk Jagiełło/Jan 
Zubik 2:0 (15:9; 15:7).

Kolejne miejsca w turnieju zajęli: 
–  Wiktor Kozubal/Dawid Glazer 

(Krosno), 
–  Patryk Jagiełło/Jan Zubik (Kro-

ścienko Wyżne),
–  Michał Kozubal/Piotr Szpytma 

(Chorkówka), 
–  Witold Zatorski/Damian Guzik 

(Miejsce Piastowe 1).
Drużyny z miejsc 1–3 otrzymały pa-

miątkowe puchary, dyplomy oraz piłki, 
natomiast pozostałe drużyny dyplomy 
za udział. Nagrody ufundowane przez 
Starostwo Powiatowe w Krośnie oraz 
Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę 
w Miejscu Piastowym wręczali: rad-
na Powiatu Krośnieńskiego i zarazem 
przewodnicząca Komisji Oświaty, Kul-
tury, Sportu i Turystyki  Józefa Winnic-
ka-Sawczuk, zastępca wójta Magdalena 
Hec-Mrozek oraz przewodniczący Rady 
Gminy Wiesław Habrat. Mecze sędzio-
wał Janusz Eustachiewicz, a zabezpie-
czenie medyczne pełniła Laura Mar-
chewka-Stankiewicz.

Organizatorzy składają serdeczne 
podziękowanie za wszelką pomoc przy 
organizacji turnieju: zastępcy prze-
wodniczącego Rady Gminy Szymono-
wi Węgrzynowi, sołtysowi Tadeuszowi 

Packowi, Maciejowi Węgrzynowi oraz 
strażakom z OSP Targowiska za przy-
gotowanie basenu z wodą.

Tekst i fot. Leszek Zajdel
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Trzecie zawody na pumptracku
W upalną niedzielę 3 lipca na pumptracku w Miejscu Piastowym odbyły się III Zawody Rowerowe pod 
hasłem „Rowerowe Miejsce Piastowe”. Wzięło w nich udział 40 miłośników jazdy na rowerze.

Zawody oficjalnie otworzyła wójt Do-
rota Chilik w towarzystwie przewodni-
czącego Rady Gminy Wiesława Habrata, 
radnej Iwony Pytel oraz dyrektor GCKiB 
w Miejscu Piastowym Joanny Ziemiań-
skiej-Kielar.

W kategoriach przedszkolaki oraz 
skrzaty, 6-8 lat, uczestnicy mieli do 
przejechania jedno okrążenie, w pozo-
stałych kategoriach – dwa okrążenia.

WYNIKI
Kategoria przedszkolaki 4–5 lat:
Michał Litwin (24,54 s)
Kacper Giemza (30,24 s)

Kategoria skrzaty, chłopcy 6–8 lat:
Wiktor Milan (21,96 s)
Tymoteusz Szubra (22,02 s)
Leon Mazur (24,09 s)

Kategoria skrzaty, dziewczynki  
9–11 lat:
Hanna Litwin – 40,89 s

Kategoria skrzaty, chłopcy 9–11 lat:
Oliwier Wojnar (29,40 s)
Tymon Litwin (33,27 s)
Tomasz Wilisowski (33,72 s)

Kategoria junior, chłopcy 12–14 lat:
Kamil Szmyd (26,61 s)
Igor Pachana (26,70 s)
Maciej Szubrycht (27,42 s)

Kategoria junior, chłopcy 15–17 lat:
Kacper Aszklar (27,24 s)
Miłosz Zapora (29,94 s)
Maksymilian Chilik (30,15 s)

Kategoria open, mężczyźni  
18–29 lat:
Hubert Kopacz (26,70 s)
Adrian Korzec (27,18 s)
Radosław Bajorek (27,45 s)

Nagrody – statuetki, medale oraz dy-
plomy wręczali: wójt Dorota Chilik oraz 
dyrektor GCKiB Joanna Ziemiańska

-Kielar. Zawody sędziował Paweł Litwin.

Leszek Zajdel



Turniej o Puchar Dyrektora GCKiB
W Głowience, 23 września 2022 r., został rozegrany II Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora 
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Miejscu Piastowym. Ze względu na niesprzyjające warunki 
pogodowe tegoroczny turniej odbył się w hali sportowej przy szkole podstawowej.

Turniej rozegrany został w dwóch kate-
goriach: szkoła podstawowa do VI kla-
sy i szkoła podstawowa VII-VIII klasy. 
Zawody oficjalnie otworzyła dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki 
w Miejscu Piastowym Joanna Ziemiań-
ska-Kielar.

W rozgrywkach w pierwszej katego-
rii wzięły udział drużyny ze szkół z Tar-
gowisk, Rogów, Łężan, Miejsca Piasto-
wego, Głowienki, Wrocanki i Zalesia.

W wyniku rywalizacji pierwsze 
miejsce zdobyła drużyna z Rogów, dru-
gie z Zalesia, a trzecie z Łężan. Zosta-
ły przyznane nagrody indywidualne: 

najlepszym bramkarzem został Hu-
bert Misiorowski (Łężany), najlepszym 
strzelcem Sebastian Patla (Rogi), a naj-
lepszym zawodnikiem Kamil Cysarz 
(Zalesie).

Do rozgrywek w kategorii szkoła 
podstawowa VII – VIII klasy przystąpiły 
cztery zespoły: Głowienka, Targowiska, 
Wrocanka, Miejsce Piastowe, które ry-
walizowały w jednej grupie w systemie 

„każdy z każdym”.
Pierwsze miejsce wywalczył zespół 

z Miejsca Piastowego, drugie – z Gło-
wienki, a trzecie z Targowisk. W tej ka-
tegorii najlepszym bramkarzem został  

Rafał Siudak (Miejsce Piastowe), najlep-
szym strzelcem Stanisław Bryda (Targo-
wiska), a najlepszym zawodnikiem Mi-
kołaj Pyteraf (Głowienka).

Nagrody dla zwycięzców w postaci 
pucharów, statuetek i dyplomów wrę-
czała dyrektor GCKiB w Miejscu Pia-
stowym Joanna Ziemiańska-Kielar oraz 
instruktor ds. sportu Leszek Zajdel. Me-
cze sędziował Sławomir Kielar, a zabez-
pieczenie medyczne pełniła Kamila Zyg-
munt. Organizatorzy składają serdeczne 
podziękowanie dyrekcji Szkoły Podsta-
wowej w Głowience za udostępnienie 
obiektu sportowego do rozgrywek.

Leszek Zajdel
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Wrócili z medalami z Mistrzostw Świata  
Nordic Walking
Mistrzostwa Świata Nordic Walking, największej i najstarszej federacji na świecie – INWA, odbywały 
się w Szklarskiej Porębie w dniach 2–4 września br. Wzięli w nich udział, z dużymi sukcesami, miesz-
kańcy naszej gminy: Tomasz Wojtowicz, Radosław Niepokój i Witold Zych. 

Na liście startowej znalazło się blisko 
tysiąc zawodników z 16 państw. Swoich 
reprezentantów miały: Łotwa, Czechy, 
Litwa, Wielka Brytania, Niemcy, Ukra-
ina, Francja, RPA, Słowacja, Stany Zjed-
noczone, Szwajcaria, Hiszpania, Esto-
nia, Chorwacja, Włochy oraz Polska. 

W zawodach wzięli udział reprezen-
tanci gminy Miejsce Piastowe.

Do reprezentacji Polski powołani 
byli Tomasz Wojtowicz (z Widacza) oraz 
Radosław Niepokój (z Wrocanki). Po-
nadto wziął w nich udział Witold Zych 
z Rogów.

Na dystansie półmaratonu zwycię-
żył Marcin Michalec, przed Hiszpanem 
Ramonem Alvarezem Borrasem i Rado-
sławem Niepokojem, który wywalczył 
brązowy medal mistrzostw świata. 

W kategorii wiekowej 18–34 lata 
zwyciężył Marcin Michalec, drugi był 
Radosław Niepokój, a trzeci Daniel Ro-
manowski (Rybnik, członek kadry Pol-
ski). Z bardzo dobrej strony pokazał 
się również Witold Zych, który zajął 19. 
miejsce w kategorii OPEN i 3. w swojej 
kategorii wiekowej.

Na dystansie 5 i 10 km wystartował 
Tomasz Wojtowicz, który wywalczył 
dwa medale w klasyfikacji generalnej. 

Na dystansie 10 km zajął 2. miejsce, 
ustępując jedynie Andrzejowi Dzie-
dziewiczowi, a wygrywając z Karolem 
Stillerem (wszyscy zawodnicy z kadry 
Polski). Cztery godziny później wystar-
tował na dystansie 5 km i zajął 3. miej-
sce w kategorii OPEN, stając się tym 
samym pierwszym i jedynym zawod-
nikiem, który zdobył dwa medale mi-
strzostw świata w generalnej klasyfika-
cji na jednej imprezie. 

Tomasz Wojtowicz został również 
wyróżniony w kategorii wiekowej 18–

34 lata na obu dystansach, zdobywając 
tytuł mistrza świata w tej kategorii na 
dystansie 10 km oraz srebro na dystan-
sie 5 km. 

4 września, w niedzielę, nasi repre-
zentanci wzięli udział w zawodach dru-
żynowych. Drużyna mieszana w składzie: 
Tomasz Wojtowicz, Radosław Niepokój, 
Małgorzata Kubiszyn, Erwina Wilusz 
zdobyła srebrny medal. Kolejne mistrzo-
stwa świata odbędą się w 2024 roku, a ich 
gospodarzem będzie Chorwacja. 

Red. 

Pierwszy festiwal piłkarski dla dzieci
3 września na nowym obiekcie sportowym w Korczynie – Arena Sporne, rozegrany został pierwszy 
festiwal piłkarski dla dzieci – „ORLEN Beniaminek Soccer Schools Liga”.

Tego dnia do Korczyny przyjechało aż 
dziewięć oddziałów Beniaminek Soccer 
Schools, a wszystkie drużyny rywalizo-
wały w trzech kategoriach wiekowych 
(2015/2016, 2013/2014, 2011/2012). 
W pierwszym turnieju OBSSL rywali-
zowało łącznie 30 drużyn i ponad 250 
dzieci trenujących w drużynach Benia-
minek Soccer Schools w Krośnie, Rze-
szowie, Nowym Żmigrodzie, Jedliczu, 
Rogach, Targowiskach, Głowience, Iwo-
niczu, Haczowie oraz w przedszkolach 
piłkarskich. Wszyscy są zwycięzcami! 

Dominujące zasady tego wydarzenia 
to dobra zabawa, piękne wspomnienia 
i fajnie spędzony czas w rywalizacji z ró-
wieśnikami na boisku!

Każdy uczestnik za udział w turnie-
ju otrzymał medal, który po zebraniu 
wszystkich czterech elementów tworzy 
w połączeniu jeden pamiątkowy puzzel. 
Kolejny festiwal „ORLEN Beniaminek 
Soccer Schools Liga” już 9 października 
w Nowym Żmigrodzie!

Beniamienk Soccer Schools/Facebook 



Z życia TS Piastovia
Młodzieżowa drużyna zaprasza
Przez cały rok młodzieżowa drużyna Pia-
stovia Miejsce Piastowe prowadzi nabór 
zawodników z roczników 2010–2016. 
Treningi odbywają się dwa razy w tygo-
dniu, za udział w nich nie jest pobierana 
opłata wpisowa. Zainteresowane osoby 
prosimy o kontakt z trenerem Damia-
nem Pelczarem (tel. 516 700 920).

Osiągnięcia sekcji lekkoatletycznej
Zawodnicy sekcji lekkoatletycznej TS 
Piastovia mogą poszczycić się osiągnię-
ciami. Po raz pierwszy w historii TS Pia-
stovia w zawodach rangi ogólnopolskiej 
Triathlon Rzeszów 2022 wystąpił za-
wodnik reprezentujący barwy sekcji lek-
koatletycznej naszego klubu. Jacek Wę-
grzyn z Miejsca Piastowego startował na 
dystansie olimpijskim (pływanie 1,5 km, 
rower 40 km, bieg 10 km) i uzyskał czas 2 
godziny 30 minut i 30 sekund. Gratulacje! 

Z kolei na 19. Igrzyskach Lekarskich 
w Zakopanem, w dniach 8 – 10 wrze-
śnia, zaliczył starty w trzech dyscypli-
nach: w kolarstwie górskim, biegu prze-
łajowym i triathlonie. 

W kolarstwie górskim wygrał w swo-
jej kategorii (35 – 45 lat), co ostatecznie 
dało mu piąte miejsce w klasyfikacji 
OPEN. W biegu przełajowym (Cross 
Country) na dystansie 5,5 km zdobył 
3. miejsce w swojej kategorii i 4. w ka-
tegorii OPEN, a w triathlonie (pływa-
nie750 m, rower 20 km, bieg 5 km) wy-
walczył 2. miejsce w swojej kategorii 
wiekowej i 5. miejsce w kategorii OPEN.

Dla Jacka był to 10. rok startów 
w triathlonie i uczestnictwo we wszyst-
kich w tym czasie, corocznych Igrzy-
skach Lekarskich w Zakopanem. 

Kamil Krzyżewski miał kilka udanych 
startów. W Mistrzostwach Wojewódz-
twa Podkarpackiego Strażaków w bie-
gach przełajowych na dystansie 9,8 km, 
z czasem 38 min 30 sekund, zajął dosko-
nałe 4. miejsce w klasyfikacji OPEN oraz 
1. miejsce w swojej kategorii wiekowej. 
Z kolei w biegu „Dycha Siekiernika” Kamil 
Krzyżewski, na ponad 100 uczestników, 
zajął wysokie, 19. miejsce w klasyfikacji 
OPEN z czasem 41 minut i 1 sekunda.

Kamil Krzyżewski oraz Paweł Woj-
tuń wystartowali razem w zawodach 

„MaguRun” na dystansie 23 kilometrów. 
Kamil zakończył swój bieg na 28. miej-
scu, z czasem 2 godziny 26 minut, na-
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tomiast Paweł na 54., pokonując trasę 
w 2 godziny 40 minut.

Z kolei Marcin Niżnik wystartował 
w biegu „Ultramagurski 2022” na dy-
stansie blisko 53 kilometrów. Fenome-
nalny czas Marcina, 5 godzin 56 minut, 
dał mu 20. miejsce w klasyfikacji OPEN.

Obóz wakacyjny
W dniach 17–19 sierpnia Młoda Piasto-
via uczestniczyła w miniobozie na sta-
dionie Piastovia Miejsce Piastowe.

W ramach planu dziennego młodzi 
adepci piłki nożnej brali udział w dwóch 
treningach oraz jednych zajęciach teo-
retycznych. Po przerwach obiadowych, 
podczas wypoczynku, w ramach inte-
gracji grupowej, każdy miał możliwość 
zagrać w gry planszowe. Były to zajęcia 
wolne od cybernetyzacji i urządzeń mo-
bilnych. Celem treningów była poprawa 
techniki specjalnej, niektórych cech mo-
torycznych i sposobu rozgrywania ak-
cji. Nadmienić trzeba, że uczestnictwo 
w obozie było darmowe, a rodzice pono-
sili wyłącznie koszty wyżywienia. Mi-
niobóz zakończony był sobotnim tur-
niejem Piastovia Cup, w którym wzięło 
udział 13 drużyn. Młoda Piastovia zaję-
ła w nim doskonałe 4. miejsce, tracąc za-
ledwie 1 punkt do podium. Gratulacje!

Pomysłodawcą i organizatorem wy-
darzenia był trener Damian Pelczar. 
Dziękujemy wszystkim rodzicom i opie-
kunom dzieci za okazane nam zaufanie 
i współpracę.

Piastovia Cup
W ramach cyklu młodzieżowych turnie-
jów piłkarskich Piastpvia Cup w sierp-
niu na stadionie w Miejscu Piastowym 
odbył się turniej osób z rocznika 2012. 
Zgłosiło się aż trzynaście drużyn, z któ-
rych każda przebywała na boisku ponad 
100 minut. Zawody rozgrywane w bli-
sko 30-stopniowym upale wymagały 
nie lada wytrzymałości, mimo to każdy 
zespół dał z siebie wszystko.

Klasyfikacja ogólna: 
 1. UKS 6 Jasło I; 2. Orzełki Brzo-
zów; 3. Beniaminek Soccer Schools; 
4. Piastovia Miejsce Piastowe; 

5. Iskra Przysietnica; 6. UKS 6 Jasło 
II; 7. LKS Brzostowianka Brzostek; 
8. Akademia Piłkarska Kolejarz I; 
9. WKS Rędzinianka Wojaszówka; 
10. Burza Rogi; 11. Orion Pielnia; 
12. Activ Pro Rymanów; 13. Akade-
mia Piłkarska Kolejarz II.
Ponadto z każdej drużyny został 

wybrany wyróżniający się zawodnik. 
Najlepszym strzelcem został Olaf Ci-
checki z zespołu Piastovia Miejsce Pia-
stowe, a najlepszym bramkarzem An-
toni Wania z Iskry Przysietnica. Cieszy 
nas obecność na turnieju reprezentant-
ki kadry Podkarpacia z rocznika 2010 
z drużyny Rędzinianki Wojaszówka. 
Gratulacje dla wszystkich zawodników 
za zorganizowanie świetnego show!

TS Piastovia Miejsce Piastowe

Kacper Bieszczad w reprezentacji Polski dla lat 20
Kacper Bieszczad z Głowienki, pierwszy bramkarz ekstraklasowej drużyny Zagłębie Lubin, wychowa-
nek Akademii Piłkarskiej Beniaminek Profbud Krosno i Karpat Krosno, rozegrał z Niemcami i Portu-
galią dwa mecze w reprezentacji młodzieżowej Polski U-20. 

12 września portal „Łączy nas piłka” 
poinformował, że trener reprezentacji 
Polski do lat 20 Miłosz Stępiński ogłosił 
listę zawodników powołanych na zgru-
powanie i towarzyskie mecze z Niemca-
mi (23 września) i Portugalią (27 wrze-
śnia). Wśród 23 zawodników znalazł się 
Kacper Bieszczad z Głowienki, etatowy 
bramkarz drużyny PKO BP Ekstrakla-
sy, Zagłębia Lubin. Dla Kacpra, który 
11 września obchodził 20. urodziny, na 
pewno był to wyjątkowy prezent. 

Reprezentacja Polski do lat 20 
w ramach towarzyskiego Turnieju 
Ośmiu Narodów rozegrała dwa spotka-
nia – z Niemcami i Portugalią. Selekcjo-
ner kadry U-20 na portalu www.laczy-
naspilka.pl podkreślał, że nie o wynik 
spotkania chodzi, ale o to, by młodzi pił-

karze wychodzili poza schematy, podej-
mowali ryzyko, że dla młodych zawod-
ników będą to wartościowe sprawdziany, 
bo przeciwko nim zagrają najlepsi za-
wodnicy z roczników 2002 i 2003. 

W ramach rozgrywek biało-czerwoni 
23 września zmierzyli się na wyjeździe 
z Niemcami. Mecz zakończył się prze-
graną dla Polaków (1:2), którzy długo 
prowadzili, ale w ostatnich minutach 
stracili dwa gole. Kolejny mecz rozegra-
ny został 27 września w Stalowej Woli, 
gdzie reprezentacja Polski pokonała 
Portugalię 3:1, a Kacper Bieszczad na 
boisko wszedł w 46 minucie meczu. Try-
buny w Stalowej Woli były wypełnione, 
a wśród nich nie brakło rodziny Kacpra 
Bieszczada z Głowienki. 

Red., fot. Konrad Kwolek
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