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HELIOPORT W MIELCU

     W środę 9 listopada br. miało 
miejsce otwarcie helioportu dla 
śmigłowców medycznych przy 
Szpitalu Powiatowym w Miel-
cu. Wydarzenie to uświetnił 
przylot Black Hawka, śmigłow-
ca produkowanego przez PZL 
Mielec, co było z pewnością 
unikatową okazją oglądania tej 
maszyny z tak niewielkiej od-
ległości. W uroczystości wzięli 
udział m.in. Krystyna Skowroń-
ska - posłanka na Sejm RP, 
Andrzej Chrabąszcz - starosta 
mielecki, Janusz Chodorowski 
- prezydent miasta Mielca, Le-
szek Kołacz - dyrektor szpitala 
w Mielcu oraz samorządowcy 
Mielca, powiatu mieleckiego, 
województwa podkarpackiego 
oraz liczni goście. 

(Cd. na str. 3)

Fot. W. Gąsiewski
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antykwaryczne

Zapraszamy do naszej 
siedziby w Mielcu przy 
ul. Sobieskiego 1! Poza 
działalnością wydawni-
czą, prowadzimy także 
skup książek (także jako 
makulatura książkowa 
- bez podręczników) 
oraz starych czasopism, 
map, dokumentów, li-

listopadowe

stów, druków, pocztó-
wek, umów, zdjęć i apa-
ratów fotograficznych. 
Kupimy także płyty 
gramofonowe winylowe 
i pocztówkowe. Kupimy 
lub przyjmiemy w komis 
obrazy olejne, akware-
le, ikony, rzeźby i inne  
dzieła sztuki. Poszuku-

jemy różnych antyków 
i staroci. Kupimy mili-
taria - wyposażenie, od-
znaki i medale, monety, 
banknoty, stare pocztów-
ki i znaczki pocztowe, 
zegary, srebra, platery, 
porcelanę, starą biżute-
rię i art. gosp. domowe-
go, m.in. stare żelazka na 

duszę, wagi i moździe-
rze. Także stare (sprzed 
1960 r.)  gramofony 
i radia lampowe! W ra-
zie potrzeby dojedziemy 
do Klienta!

Zapraszamy! 
Czynne 

od pon. do pt. 9-17 
i w soboty 9-13

SKUP MAKULATURY KSIĄŻKOWEJ!
Ceny ok. 1 zł/kg wzwyż!

Szczegóły w poniższej ofercie:

CMENTARZ EWANGELICKI W CZERMINIE

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI

   Tegoroczne Narodowe Święto 
Niepodległości miało w Mielcu 
niezwykle bogatą oprawę i obcho-
dzone było przez kilka dni. Już od 
wtorku 8 listopada br. w miele-
ckich szkołach wszystkich szczebli 
odbywały się okolicznościowe 
akademie, zaś w środę w SCK 
w Mielcu odbyło się tzw. „Dyk-
tando Niepodległościowe”. 
W czwartek 10 listopada w Pała-

Koncert orkiestry z Dobryninia 
na mieleckim Rynku

cyku Oborskich w Mielcu odbył 
się „Wieczór Pieśni Patriotycz-
nych”, i jeszcze tego samego 
dnia wieczorem na mieleckim 
cmentarzu parafialnym miał miej-
sce patriotyczny capstrzyk, zaś 
później w „Jadernówce” odbyła 
się wieczornica pt.: „Wszystko co 
nasze Polsce oddamy” poświęcona 
100-leciu mieleckiego skautingu 
i harcerstwa oraz jego twórcy prof. 
Franciszkowi Siorkowi. 
    W piątek 11 listopada odbyły się 
główne uroczystości niepodległoś-
ciowe, które zainaugurowała Msza 
Święta w bazylice mniejszej pw. 

św. Mateusza w Mielcu, w intencji 
Ojczyzny odprawiona pod prze-
wodnictwem ks. bpa Władysława 
Bobowskiego. Po nabożeństwie 
odbył się tradycyjny pochód oraz 
uroczystości przed Pomnikiem 
Wolności w Mielcu, gdzie złożono 
wieńce i kwiaty.
     Tego samego dnia rankiem na 
mieleckim Rynku odbył się kon-
cert plenerowy Orkiestry Dętej 
z Dobrynina, zaś po południu 
w SCK w Mielcu wystawiono operę 
„Halka” St. Moniuszki w wykona-
niu artystów amatorów z Mielca, 
Dębicy i Ropczyc. 11 listopada 
odbyły się także zawody strzele-
ckie, zaś 13 listopada miał miejsce 
„Koncert niepodległościowy” 
w wykonaniu Mieleckiej Orkiestry 
Kameralnej.  Uroczystościom pa-
tronował m.in. senator Władysław 
Ortyl oraz starosta Andrzej Chra-
bąszcz i prezydent Mielca Janusz 
Chodorowski.

Inf. i fot. W. Gąsiewski

Msza Św. w bazylice mniejszej 
św. Mateusza w Mielcu

    Mało kto wie, iż w Czerminie 
w pow. mieleckim znajduje się 
stary cmentarz ewangelicki, zało-
żony pod koniec XVIII w. przez 
kolonistów niemieckich, którzy 
w 1783 r. osiedlili się w kolonii 
Hohenbach. Cmentarz ten po 
opuszczeniu kolonistów w 1944 r. 
ulegał powolnej dewastacji. 
     Jednak w ostatnich kilku 
latach dzięki władzom samorzą-
dowym gminy Czermin, m.in. 
z inicjatywy „Wieści Regional-
nych” oraz potomków samych 
kolonistów, którzy wielokrotnie 
go odwiedzali, cmentarz został 
uporządkowany. Obecnie można 
na nim oglądać pozostałości na-
grobków ułożonych na wyrówna-
nym terenie, ze skoszoną zieloną 
jeszcze trawą, którą przysypują 
tylko jesienne liście pobliskich 
starych drzew, które zapewne 
pamiętają jeszcze pogrzeby ko-
lonistów.
    Ostatnio także staraniom 
władz gminy powstał projekt 
skromnego pomnika, jest on 
konsultowany z potomkami 
kolonistów, którzy uzbierali 
niezbędne środki finansowe na 
jego wykonanie. Należy sądzić, 
że w przyszłym roku zostanie on 
wykonany.

Inf. i fot. W. Gąsiewski

Kowalstwo artystyczne, WĄŻ 
– SMOK stojak na choinkę, 
waga 5,3 kg, wysokość ok. 24 
cm, w najszerszym miejscu 

Świecznik w stylu empi-
rowym, antyczny, rzymski 
legionista, w zbroi, z mieczem 
i hełmem z pióropuszem pod-
trzymujący właściwy trzyra-
mienny świecznik. Wykonany 
z mosiądzu – prawdopodob-
nie złocony, na co szczególnie 
wskazuje dobrze zachowany 
spód podstawy świecznika, 
bez śladów nalotu, śniedzi 
i patyny. Waga ok. 4,6 kg, 
wysokość całkowita ok. 54 
cm, wysokość legionisty ok. 
26 cm, szer. podstawy ok. 
15,5 cm, średnica otworów na 
świece ok. 2,4 mm. Świecznik 
ma bardzo bogate  zdobienia, 
jest co najmniej w stanie 
dobrym, choć ma przybru-
dzenia, trochę patyny i przy-
śniedzenia, jest zapewne dość 
stary i może pochodzić nawet 
z przełomu XIX i XX w.

Część galerii-antykwariatu, kącik artystyczno - patriotycz-
ny, m.in. obraz „Ułan kirasjerów” wg. J. Kossaka, a także 
rysunki i drzeworyty - exlibrisy Władysława Żurawskiego, 
akwarela Stanisława Mityka, pocztówki - akwarele Kry-
styny Gargas-Gąsiewskiej oraz oryginalny plakat wydany 
z okazji 10-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę 
z 1928 r. z portretem i odezwą Józefa Piłsudskiego.

Oficer kirasjerów pułku 
gen. Małachowskiego. Oficer 
artylerii konnej, ułan i oficer 
8 pułku ułanów, na prawo 
woltyżer i grenadierzy, wg 
Jerzego Kossaka z 1938 r. 
Olej na płótnie 45x28,5 cm. 
oryginalna sygnowana kopia 
malowana ręcznie przez ge-

ok. 45 cm, średnica otworu na 
choinkę ok. 4 cm. Stojak jest 
masywny, stabilny i dobrze 
się trzyma podłoża. Jest kuty 
ręcznie z żelaza, oksydowany 
i pokryty warstewką mosią-
dzu w kolorze starego złota, 
który zdążył się już pokryć 
zielonkawą patyną. Formę 
ozdobną stanowi skręcony 
wąż z paszczą smoka oraz 
motywy liści, na jednych z 
nich wykute jest nazwisko i 
inicjały imienia podkarpa-
ckiego kowala.

nialnego samouka Ryszarda 
Kubika spod Kolbuszowej.

Do sprzedania okrągły stół dębowy na jednej nodze. 
Średnica blatu ok. 90 cm, wysokość całkowita 80 cm, 
noga o boku 18,5 cm, szerokość podstawy kwadrat 
o boku 60 cm. Stan jak na foto.

Małgorzata Kruk, Cha-
łupy - pejzaż, akwarela 
32,5x22,5 cm.

Dobry Pasterz współczesna 
oryginalna ikona na desce 22 x28 
cm, złocona 24 karatowym pole-
rowanym złotem. Autor Roman 
Duda. Urodził się, wychował i 
mieszka w Krakowie. Ukończył 
Technikum Poligraficzne o pro-
filu introligator galanteryjny. 
Praktykę odbył a następnie 
wiele lat pracował w Spółdzielni 
Pracy Rękodzieła Artystycznego 
„Starodruk”. Oprawiał reprinty 
średniowiecznych kodeksów, 

zajmował się konserwacją in-
kunabułów, map i obrazów. Ale 
gdy podróżując po Karpatach 
polskich, słowackich zwiedzał 
liczne cerkwie, we Lwowie mu-
zea z ikonami zrozumiał, że 
dopiero połączenie pięknego 
rzemiosła z sacrum może dać 
pełną satysfakcję i spełnienie. 
I tak narodziła się potrzeba pi-
sania ikon. Artysta współpracuje 
z Chrześcijańskim Stowarzysze-
niem Twórców Sztuki Sakralnej 
„Ecclesia”. Jego prace znajdu-
ją się w prywatnych zbiorach 
w kraju i zagranicą.

Przed Pomnikiem Wolności
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     Mieleckie lądowisko jest 
położone na gruntach trzech 
właścicieli: starostwa powiatowe-
go, ale również Urzędu Miasta 
(ponad 80% obszaru lądowiska) i 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Go-
spodarki Komunalnej.   W Polsce 
na łączną liczbę siedemdziesięciu 
lądowisk dla śmigłowców, tylko 
35 jest zarejestrowanych przez 
Urząd Lotnictwa Cywilnego jako 
lądowiska sanitarne. Na Podkar-
paciu są to tylko dwa: w Przemyślu 
i Rzeszowie i otwarte właśnie teraz 
całodobowe lotnisko w Mielcu.      
Całkowity koszt zadania to 3 mln 
215 tys. zł, 85% z tej kwoty, czyli 
ponad 2 mln 730 tys. zł pozyskano 
z Ministerstwa Zdrowia w ramach 
Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko. Kolejne 
10 procent, czyli ok. 320 tys. zł 
sfinansował powiat z budżetu 
własnego, a pozostałe 5 procent, 
tj. ok. 160 tys., było wkładem włas-
nym szpitala. Podczas uroczystości 
goście mieli okazję zobaczyć trakt, 
jakim będzie przewożony pacjent z 

helikoptera na Szpitalny Oddział 
Ratunkowym wraz z oświetleniem 
hybrydowym. Wokół placówki 
powstały nowe drogi wewnętrzne, 

chodniki i parking. Zaprezentowa-
no również nowoczesne wejście do 
budynku oraz sam SOR. 

Inf. i fot. A. Dyka-Urbańska

Wstęgę przecinają, od prawej: A. Chrabąszcz, L. Kołacz, K. Sko-
wrońska i J. Chodorowski

Nowa” świetlica w mieleckim szpitalu
      Mali pacjenci Szpitala Po-
wiatowego w Mielcu dzięki wo-
lontariuszom Fundacji Orange 
i sponsorom (m.in. Hotelowi 
Rado) korzystają już z Bajko-
wego Kącika, w którym dzięki 
intensywnej a zaledwie dwudnio-
wej pracy, stała się odnowiona 
świetlica Oddziału Dziecięce-
go. Przemianą zwykłej świetlicy 
w świat bajek kierowała Weronika 
Bogucka z Fundacji. 
      Nowe stoliczki, krzesła, 
pufy, ściany pokryte barwnymi 
obrazkami, materace, książki, 
zabawki, gry – wszystko to spra-
wiło, że dzieci od pierwszych dni 
funkcjonowania świetlicy w nowej 
szacie, korzystały z niej z wypie-
kami na twarzy. – I to jest dla nas 
największa nagroda. Widziałam, 
jak maluchy już na otwarciu 
świetlicy cieszyły się, uśmiechały 
cały czas, cudownie komentowały 
to, co mają do dyspozycji i ani na 

chwilkę nie przestawały się bawić. 
I tak naprawdę właśnie to jest 
cały sens tej naszej pracy – mówi 
Weronika Bogucka, która była 
koordynatorką prac nad praw-
dziwą oazą radości na szpitalnym 
oddziale. 
     Zadowolenia nie kryli też lek. 
med. Beata Piotrowska, ordyna-
tor Oddziału Dziecięcego i dr 
Artur Kozłowski, który w dniu 
oddania „nowej” świetlicy pełnił 
honory gospodarza . Podkreślali, 
że sytuacja dziecka w szpitalu 
jest bardzo szczególna. Maluch, 
z natury wrażliwy, na oddziale 
bywa przestraszony, często cier-
piący. Nie zawsze dobrze sobie 
radzi, bo nie rozumie sytuacji 
ani specyfiki miejsca, w którym 
się znalazł i to w tak trudnym dla 
siebie momencie. Rodzi się więc 
stres, który jednak można starać 
się zmniejszyć angażując dziecko 
w gry, zabawy, dając mu do dyspo-

zycji zabawki. To wszystko jednak 
wciąż nie spełniłoby zadania do 
końca, gdyby odbywało się w 
typowych warunkach szpitalnych. 
Jednak kolorowe ściany, mebel-
ki, półki pełne książek i innych 
atrakcji budują klimat niemalże 
domowy albo zbliżony do przed-
szkolnych sal. Za jego stworzenie 
przedstawiciele szpitala dzię-
kowali serdecznie,  doceniając 
pomysłowość i zorganizowanie 
wolontariuszy oraz ofiarność 
sponsorów. 

Inf. i fot. A. Dyka-Urbańska

Biuro Senatora Władysława Ortyla; ul. Obrońców Pokoju 6; 39-300 Mielec 
Tel/fax 17 7731934; e-mail:  biuro@ortyl.senat.pl 

 

 

 
 

 

Sprawa dotyczy złożonego oświadczenia skierowanego do Premiera 
Donalda Tuska. 

Informuję, że w związku ze zwiększeniem planu finansowego NFZ na 
2012 r. o 594 mln zł i podjęciem decyzji o podziale tych środków finansowych na 
poszczególne województwa, wśród których pominięte zostało województwo 
podkarpackie, w dniu 17 listopada 2011 na 2. posiedzeniu Senatu RP został 
złożony przeze mnie oficjalny wniosek do rozpatrzenia w trybie pilnym. Należy 
podkreślić, że dotychczasowe liczne protesty instytucji podkarpackich związane  
z niekorzystnym podziałem rezerwy skierowane do prezesa NFZ pozostały do dnia 
dzisiejszego bez jakiejkolwiek odpowiedzi.  

Oświadczenie skierowane zostało do Premiera Donalda Tuska  
z wnioskiem o cofnięcie decyzji Prezesa Jacka Paszkiewicza w trybie nadzoru nad 
Ministerstwem Zdrowia i NFZ-tem. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mielec, dnia 18 listopada 2011 roku 

 

Oświadczenie złożone przez 
senatora Władysława Ortyla 

na 2 posiedzeniu Senatu 
w dniu 17 listopada 2011 r.

Oświadczenie skierowane 
do Premiera Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze,

     W dniu 10 października 2011 
r. Prezes Narodowego Funduszu 
Zdrowia Jacek Paszkiewicz do-
konał zmiany planu finansowego 
NFZ na 2012 r. zwiększając go o 
594 mln zł. Jednoosobową, bez 
konsultacji i informacji z Radą 
NFZ-tu decyzją, środki trafiły 
tylko do 3 województw: mazo-
wieckiego 538 mln, śląskie 15 
mln i pomorskie 41 mln.
     Decyzja w mojej ocenie nie 
została oparta na żadnej analizie 
sytuacji finansowej w poszczegól-
nych województwach. Przyjęte 22 
września przez Radę NFZ spra-
wozdanie za II kwartał 2011r., 
wykazuje, że w skali całego kraju 

różnica PLAN – WYKONANIE 
świadczeń zdrowotnych wynosi 
ponad – 1 016 720 500 zł, mó-
wiąc wprost niewykonania w 
skali całego kraju przekroczyły 
1 mld zł i rzeczywiste wykonanie 
świadczeń łącznie z nadwykona-
niami w kraju wyniosło 96,47% 
w stosunku do planu za pierwsze 
półrocze.
      Dalsze zaskakujące infor-
macje to sprawa wykonania 
kontraktów w Województwie 
Mazowieckim, gdzie w lecz-
nictwie szpitalnym wykonanie 
to było mniejsze o blisko 6% 
co pokazuje sprawozdanie. To 
zaskakujące, ale daje to kwotę 
266 mln zł niewykorzystanych 
za I półrocze funduszy. Dodać 
należy, że ta sytuacja uwzględnia 
również tzw. migrację ubezpie-
czonych. Często pojawiający się 
argument wyjeżdżania pacjen-
tów do innych województw nie 
może być używany, ponieważ 
kwota niewykonania uwzględnia 
ww. migrację.

     Proszę o wyjaśnienie tej 
całej sprawy oraz zgodnie z 
umocowaniami ustawowymi i 
w trybie nadzoru nad Minister-
stwem Zdrowia i NFZ-tem o 
cofnięcie decyzji Prezesa Jacka 
Paszkiewicza.
    Jak dotychczas brak jest 
informacji skąd wzięły się te 
dodatkowe fundusze i dlaczego 
w tym czasie je podzielono?
     Kolejne pytanie to - na jakiej 
podstawie prawnej, wynikającej 
z analizy finansowej i logicznej 
środki te zostały podzielone tyl-
ko na 3 województwa, gdy inne a 
szczególnie Województwo Pod-
karpackie ma spore kłopoty z fi-
nansowaniem kontraktów w tym 
zabiegów ratujących życie?
Kolejki ludzi chorych - Panie 
Premierze - naprawdę są coraz 
dłuższe. Proszę sprawdzić !

Z poważaniem

Władysław Ortyl

Senator Ortyl monituje...
Poniżej przedstawiamy przesłaną nam informację oraz listopa-

dowe oświadczenie senatora Władysława Ortyla do premiera 
Rządu RP Donalda Tuska odnoszące się do finansowania 

służby zdrowia
Redakcja
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Prezydent Mielca powołał 
Monikę Szczodry na stano-
wisko Sekretarza Miasta. 
Dotychczasowa naczelnik 
Wydziału Inwestycji i Pozy-
skiwania Funduszy zastąpi-
ła Władysławę Kozak, któ-
ra z końcem października 
przeszła na emeryturę. 
 Prezydent Janusz 
Chodorowski przyznaje, że za-
leżało mu na tym, by obowiązki 
Sekretarza Miasta przejęła 
osoba, która zapewni płynność 
pracy Urzędu Miejskiego. 
– W moim przekonaniu nie 
było potrzeby poszukiwania 
Sekretarza Miasta poza ma-
gistratem, ponieważ uważam, 
że pracuje tu świetna grupa 
fachowców. W naszym gronie 
są właśnie takie osoby, które 
potrafią zastąpić innych, nawet 
na tych ważniejszych stanowi-
skach – powiedział włodarz 
miasta. Janusz Chodorowski 
dodał także, że jest przekonany 
o profesjonalizmie i sumienno-
ści nowego Sekretarza. 
 Monika Szczodry pra-
cuje w mieleckim magistracie 
od niemal 25 lat. Była pracow-
nikiem Wydziału Geodezji, 
a następnie kierownikiem 
Biura Pozyskiwania Funduszy 
i Rozwoju Miasta, a od ubie-
głego roku kierowała Wydzia-

Podczas sobotniej Gali „Pol-
ska Przedsiębiorczość” pre-
zydent Mielca Janusz Cho-
dorowski odebrał pierwszą 
nagrodę w konkursie „Sa-
morząd Przyjazny Przed-
siębiorczości”. Uroczystość 
odbyła się w Centrum Kon-
ferencyjnym warszawskiego 
Hotelu Gromada
    Konkurs „Samorząd Przy-
jazny Przedsiębiorcy” orga-
nizowany jest od sześciu lat 
przez Europa 2000 Consul-
ting oraz Mazowieckie Zrze-
szenie Handlu Przemysłu i 
Usług. – Konkurs adresowa-
ny jest do gmin, które swoją 
lokalną polityką zachęcają 
firmy, przedsiębiorstwa do in-
westowania na ich terenie, 
wskazując możliwości oraz 
tereny inwestycyjne. Działanie 

MIELEC NAJLEPSZY W POLSCE
takie ma na celu ogranicze-
nie bezrobocia, rozwój gmin, 
a co za tym idzie podnoszenie 
standardu życia mieszkańców 
– powiedział Robert Składow-
ski, prezes Mazowieckiego 
Zrzeszenia Handlu Przemysłu 
i Usług. Ocenie podlegały 
również działania samorządu  
ułatwiające inwestowanie na 
ich terenie firmom polskim 
i zagranicznym,  działania 
przystosowujące gminę do wa-
runków obowiązujących w Unii 
Europejskiej, nawiązywanie 
kontaktów międzynarodowych 
oraz przygotowanie wykwali-
fikowanej kadry dla obecnych 
i przyszłych inwestorów. Do 
tej pory miasto Mielec dwu-
krotnie znalazło się w gronie 
wyróżnionych w konkursie, a w 
ubiegłym roku znalazło się na 

drugim miejscu. Sekretarz Sta-
nu w Kancelarii Prezydenta RP 
Olgierd Dziekoński, wręczając 
prezydentowi Januszowi Cho-
dorowskiemu złotą statuetkę, 
przyznał, że Mielec jest już 
w kraju uznaną marką. 
     Prezydent Mielca przyznał, 
że takie nagrody i wyróżnienia 
niezwykle cieszą, ponieważ 
są dowodem na to, iż działa-
nia mieleckiego samorządu 
wspierające rozwój przedsię-
biorczości są zauważane przez 
wiele osób i instytucji w kraju. 
– Dzisiaj Mielec przedstawiany 
jest jako przykład prawidło-
wej przemiany związanej ze 
zmianą ustroju. To niezwykle 
przyjemne, gdy w obecności 
ponad tysiąca osób z całego 
kraju otrzymuje się tak presti-
żowe wyróżnienie. Dzięki temu 
coraz więcej osób będzie miało 
pozytywne skojarzenia z nazwą 
naszego miasta – powiedział 
prezydent.
    Janusz Chodorowski pod-
kreśla, że efekty współpracy 
samorządu miasta i przedsię-
biorców widoczne są nie tylko 
w Mielcu, ale także w całym 
regionie. – W zakładach funk-
cjonujących w naszym mieście 
pracują przecież także miesz-
kańcy innych gmin, a nawet 
powiatów. Ogromnie cieszy 

także fakt, iż nasz przemysł, 
pod względem nowoczesności 
i innowacyjności, nie odbiega 
od światowej czołówki. To 
pewnie jest tak jak z moderni-
zacją domu. Jeśli jeden sąsiad 
wprowadza pewne nowości, 
to drugi także się stara zmo-
dernizować swoje obejście. 
Podobnie też jest w mieleckim 
przemyśle – powiedział Janusz 
Chodorowski. 
     Kolejne miejsca w konkursie 
zajęły Grodzisk Mazowiecki 
i Puławy. Tegoroczne wyróż-
nienie trafiło do Aleksandrowa 
Łódzkiego. 

Inf. i fot. 
Krzysztof Urbański

Rzecznik Prasowy
Prezydenta Miasta Mielca

Podczas wręczania nagród, prezydent Chodorowski, trzeci od lewej

Policyjna akcja „Znicz” 
w tym roku na drogach 
Mielca i powiatu oznaczała 
jeszcze więcej, niż dotych-
czas, kontroli trzeźwości 
kierowców. Pomocne w tym 
były urządzenia „AlcoBlow”, 
przekazane przez samorząd 
Mielca. 
   Od kilku lat samorządo-
we władze Mielca wspiera-
ją działalność prewencyjną 
mieleckich funkcjonariuszy 
m.in. poprzez zakup urzą-
dzeń do kontroli trzeźwości 
oraz narkotestów. Władze 
miasta przekazują także ma-
teriały informacyjne, broszury 
i ulotki oraz drobne gadżety, 
które wykorzystywane są pod-
czas spotkań funkcjonariuszy 
z uczniami mieleckich szkół. 
Jak podkreślił prezydent Ja-
nusz Chodorowski, nowy sprzęt 
to sprawniejsza i wydajniejsza 
praca funkcjonariuszy, a ma-

teriały informacyjne i promo-
cyjne sprawiają, że najmłodsi 
mielczanie lepiej przyswajają 
sobie wiedzę na temat bez-
piecznego zachowania, którą 
przekazują policjanci.
      W piątek, 28 października, 
prezydent Janusz Chodorow-
ski przekazał Komendantowi 
Powiatowemu Policji, inspek-
torowi Mirosławowi Furdynie, 
kolejny pakiet tych pomocnych 
w pracy policji przedmiotów. 
M.in. 5 urządzeń „AlcoBlow”, 
testery i odczynniki do wykry-
wania narkotyków oraz smycze 
z logiem miasta i mieleckiej 
policji. – Jeszcze w tym samym 
dniu urządzenia zostały roz-
dysponowane do patroli, które 
właśnie rozpoczynały akcję 
„Znicz 2011”. Dzięki „AlcoB-
low” kontrola trzeźwości kie-
rowców jest dużo szybsza niż 
innymi urządzeniami, co spra-
wia, że w określonym czasie 

możemy przebadać znacznie 
więcej osób – zaznaczył insp. 
Mirosław Furdyna. Smycze 
i pamięci flash będą nagrodami 
w spotkaniach i konkursach 
wiedzy o bezpieczeństwie, 
które organizowane są przez 
mieleckich policjantów oraz 
pracowników Urzędu Miej-
skiego. Wartość przekazanych 
rzeczy to 18 tysięcy złotych, 
które pochodzą z Gminnego 

Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alko-
holowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii. 

Inf. i fot.
Podkom. Wiesław Kluk

Oficer Prasowy 
Komendy Powiatowej Policji 

w Mielcu
Krzysztof Urbański

Rzecznik Prasowy
Prezydenta Miasta Mielca

NOWY SEKRETARZ MIELCA

     Około godz. 7.45 w sobotę 
rano 19 listopada br. dyżurny 
Policji w Mielcu powiadomio-
ny został o znalezieniu frag-
mentów pomnika Chrystusa 
przed drzwiami kościoła przy 
ul. Arczewskiego w Mielcu. 
Kilka chwil później kobieta 
przebywająca na cmentarzu 
parafialnym przy ul. Długosza 
zawiadomiła o zniszczeniu po-
mnika na jednym z nagrobków. 

Policyjne wieści

Nowy sprzęt dla Policji

Od lewej prezydent J. Chodorowski i komendant M. Furdyna

Jak ustalili policjanci, elementy 
posągu - głowa i ręce znalezio-
ne przed kościołem pochodzą 
ze zniszczonego pomnika.
    Policjanci rozpoczęli dzia-
łania zmierzające do ustalenia 
sprawców dewastacji. Inten-
sywna praca przyniosła efekty 
i we wtorek 22 listopada br. 
funkcjonariusze ustalili, a na-
stępnie zatrzymali czterech 
młodych mieszkańców Mielca. 

Wśród sprawców uszkodzenia 
pomnika było dwóch młodych 
mężczyzn w wieku 18 i 23 lat 
oraz dwóch nieletnich w wieku 
16 i 17 lat.
     Prokuratura wszczęła śledz-
two w tej sprawie. Mężczy-
znom zostaną postawione 
zarzuty znieważenia miejsca 
spoczynku zmarłego, uszko-
dzenia mienia oraz obrażenia 
uczuć religijnych. Na podsta-
wie gromadzonego materiału 
dowodowego nie wyklucza się 
przedstawienia dodatkowych 
zarzutów zatrzymanym oso-
bom. Za uszkodzenie mienia 
Kodeks Karny przewiduje do 
5 lat pozbawienia wolności. 
Trwają ustalenia procesowe 
jaką rolę pełniły poszczególne 
osoby w tym bulwersującym 
opinię publiczną zdarzeniu. 
Czynności prowadzi KPP 
w Mielcu.
Inf. http://www.podkarpacka.

policja.gov.pl
fot. W. Gąsiewski

Sprawcy profanacji figury Chrystusa schwytani

Strącona z grobowca i strzaskana figura ChrystusaFigura przed profanacją

łem Inwestycji i Pozyskiwania 
Funduszy. Teraz będzie łączyć 
obowiązki Sekretarza Miasta 
oraz naczelnika Wydziału 
Organizacyjno-Administra-
cyjnego Urzędu Miejskiego. 
– To dla mnie nowe wyzwanie, 
które wiąże się m.in. z pozna-
niem nowych zagadnień oraz 
przygotowaniem reorganizacji 
Urzędu, która przewiduje 
wprowadzenie nowych syste-
mów informatycznych admini-
stracji publicznej – powiedziała 
Monika Szczodry. 
 Nowe obowiązki Mo-
niki Szczodry nie przeszkodzą 
jej w nadzorowaniu tematów 
związanych z pozyskiwaniem 
funduszy na miejskie inwesty-
cje. – Zajmują się tym specja-
liści, którzy w ciągu kilku lat 
bardzo dobrze poznali tę tema-
tykę. Oczywiście w przypadku 
pojawiania się wątpliwości lub 
problemów jestem do ich dys-
pozycji. Jestem przekonana, 
że zmiana organizacyjna jaka 
nastąpiła, nie wpłynie nega-
tywnie na pozyskiwanie przez 
miasto kolejnych funduszy 
– zaznaczyła nowa Sekretarz 
Miasta.

Krzysztof Urbański
Rzecznik Prasowy

Prezydenta Miasta Mielca
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ropczycko-dębicko-kolbuszowskie

ROPCZYCE. Na przyszło-
roczny jubileusz 650 - lecia 
miasta, odnowy doczeka się 
pomnik króla Kazimierza 
Wielkiego, za którego pa-
nowania Ropczyce uzyskały 
prawa miejskie. Renowacja 
monumentu obejmie jego 
oczyszczenie, renowację tab-
licy z brązu i obłożenie co-
kołu granitowymi płytami. 
Wokół płytki chodnikowe 
zamienione zostaną na kostkę 
brukową, teren zyska też m.in. 
odpowiednie oświetlenie. 

(RK)

NIWISKA. Znamy już laurea-
tów konkursu  „Gmina Niwiska 
na fotografii sprzed lat”. W cią-
gu sześciu miesięcy wpłynęło 
osiem prac, zawierających od 
kilku do kilkudziesięciu foto-
grafii, przedstawiających życie 
codzienne, architekturę, krajo-
braz oraz  mieszkańców gminy 
z lat 1917 - 1980. Pierwsze 
miejsce, zajęły fotografie na-
desłane przez Jolantę Salach, 
drugie i trzecie miejsce zajęły 
Janina Surdej i Katarzyna 

ROPCZYCE. Jeszcze w li-
stopadzie wykonawca zło-
żyć ma wniosek o końcowy 
odbiór  obwodnicy Ropczyc. 
Przypomnijmy, że od roku 
drogą tą jeździmy dzięki  
warunkowemu dopuszcze-
niu do ruchu. 
   Otwarcie dla ruchu jezdni 
obwodnicy tuż przed zeszło-
rocznym świętem niepodległo-
ści nie oznaczało zakończenia 
inwestycji. Nowy wykonawca, 
czyli  Skanska musiała za 7,65 
mln złotych sfinalizować nie 
ukończone przez poprzed-
nika prace, nie zabrakło też 
poprawek, a nawet rozbiórki 
i ponownej budowy części wy-
konanych przez niego elemen-
tów. - Wydaje się, że teraz jest 
to dobrze wykonane i będzie 
prawidłowo spełniać swoją rolę 
– uważa burmistrz Ropczyc, 
Bolesław Bujak. - Pewnie doj-

Prawie trzy lata temu dę-
bicki magistrat wystąpił 
do Ministerstwa Skarbu 
o nieodpłatne przejęcie PKS 
Dębica. Minister twierdził 
jednak, że przewoźnika 
może przekazać miastu, 
kiedy nie znajdzie się pry-
watny inwestor. Teraz, kiedy 
ministerstwo zgodziło się na 
przekazanie PKS - u mia-
stu, to firmy już nie chce. 
Tymczasem spora część 
podobnych przedsiębiorstw 
na Podkarpaciu przejęta 
została przez lokalne sa-
morządy.
     Dębica miałaby przejąć 
wszystkie akcje miejscowego 
PKS - u, pozostającego dotąd 
spółką skarbu państwa. Starania 
o to trwały od nieomal trzech 
lat.  Ministerstwo Skarbu 
w końcu wyraziło na taki krok 
zgodę. Teraz jednak prze-
ciw wypowiedzieli się dębiccy 
radni. Powód to zła sytuacja 
finansowa miasta. nie wszyscy 
byli aż tak sceptyczni. Joanna 
Ożóg z Forum na Rzecz Dę-
bicy twierdziła, iż jest gotowa 
poprzeć przejęcie PKS-u jeśli 
burmistrz zagwarantuje, że 
pracownicy spółki nie pójdą na 
bruk i zostanie utrzymany do-
tychczasowy stan zatrudnienia. 
- Majątek PKS-u jest wart przy-

DĘBICA. - Dziś urny już 
opróżnione i do dębickich 
spraw najwyższy czas powrócić 
tym bardziej, że mają się one, 
w moim odczuciu, niezbyt 
dobrze - pisze na swoim blogu  
Stefan Bieszczad. Znany przed-
siębiorca, prezes firmy „Suret”, 
a zarazem szef Wspólnoty Zie-
mi Dębickiej i przewodniczący 
Rady Miasta mocno krytykuje 
w nim działania burmistrza, 
Pawła Wolickiego. Z kolei 
Marek Kamiński – zwolniony 
na początku roku z magistratu, 
a wcześniej...konkurent Woli-
ckiego w wyborach burmistrza 
miasta, chce zwołania referen-
dum dotyczącego odwołania 
obecnego włodarza miasta.
 
Przewodniczący krytykuje 

burmistrza

- Oto, mamy już bardzo realne 
widmo komornika na karku, 
w oczy  zagląda     nam ban-
kructwo miasta, a tymczasem 
Paweł Wolicki, burmistrz Dę-
bicy,   bawi się     w wyborczą, 
parlamentarną rywalizację. 
„Zdobycz” w postaci 1046 gło-
sów w Dębicy  (dopiero szóste 
miejsce wmieście) pokazuje 
wyraźnie stosunek dębiczan  
do   tego typu pomysłów i ja 
tę opinię wyrażoną wybor-
czym wynikiem nie tylko rozu-
miem, ale i popieram - czytamy 
w blogu samorządowca. Stefan 
Bieszczad nie kryje, iż uwa-
ża, że za decyzją burmistrza 
o starcie w wyborach parla-
mentarnych mogła stać chęć 
uniknięcia odpowiedzialności 
za fatalny stan finansów miasta 
i jego trudną naprawę. - Za-
pewne dla Pawła Wolickie-
go takie rozwiązanie byłoby 
zbawienne, bo nawarzone 
przez siebie piwo zostawiłby 
tym samym do wypicia komuś 
innemu. Prawdę mówiąc, po 
dotychczasowych „dokona-
niach” o nadmierne myślenie 
kategoriami wspólnego in-
teresu obecnego burmistrza 
Dębicy nie podejrzewałem, ale 
z drugiej strony nie sądziłem 
też, że wspólny interes tak zu-
pełnie nic dla niego nie znaczy. 
I to dopiero daje mi sporo do 
myślenia. Bo nie mam wąt-
pliwości, że Dębica zasługuje 
na więcej - kończy swój wpis 
Bieszczad. Paweł Wolicki nie 
zgadza się z opiniami szefa 

KRÓLEWSKI POMNIK W ROPCZYCACH

dzie do jakichś sporów między 
nami a GDDKiA, co do tego, 
kto ponosić ma koszty np. 
oświetlenia czy oznakowania 
poza pasem jezdni, ale najważ-
niejsze, że inwestycja doczeka 
się wreszcie finału  – dodaje. 
Przypomnijmy, że budowa ob-
wodnicy Ropczyc ruszyła latem 
2008 r. Inwestycja miała być 
gotowa jeszcze w grudniu 2009 
r., jednak na wniosek poprzed-
niego wykonawcy – strzyżow-
skiego Drogbudu, termin ten 
kilkakrotnie był przesuwany. 
Ostateczny upłynął w lipcu ub., 
a w grudniu GDDKiA rozwią-
zała umowę z Drogbudem. 
Wciąż nieukończoną   obwod-
nicę warunkowo dopuszczono 
do ruchu 10 listopada ub.r.  
Pierwotny koszt budowy tej 
4,5 – kilometrowej drogi to 173 
mln złotych. 

(RK)

Będzie szczęśliwy finał?

najmniej kilkanaście milionów 
złotych, można by więc z zy-
skiem sprzedać tereny należą-
ce do przedsiębiorstwa - mówił 
z kolei Stanisław Leski (PiS). 
- Pracuje tam 147 osób. Nie 
ma mowy o utrzymaniu zatrud-
nienia na obecnym poziomie. 
     Również obecna sytuacja 
spółki jest inna niż w czasie, 
kiedy miasto wnioskowało do 
ministerstwa o jego przejęcie. 
Wówczas spółka notowała 
zyski, teraz kilkusettysięczne 
straty. Na dodatek MS nie chce 
udostępnić nam szczegółowej 
analizy kondycji przedsiębior-
stwa. Oferuje się nam kota w 
worku. Nie chcę, żeby miasto 
w zastępstwie ministra stało 

się likwidatorem dębickiego 
PKS – odpowiadał burmistrz, 
Paweł Wolicki. Ostatecznie 
większość radnych opowiedzia-
ła się przeciw przejęciu PKS- u 
przez miasto. Na Podkarpaciu  
Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Samochodowej w Krośnie, 
Stalowej Woli i Jarosławiu 
stały się własnością powiatów, 
a rzeszowski PKS Związku 
Gmin. Z kolei dawne PKS 
w Brzozowie, Sanoku, Łańcu-
cie, Mielcu oraz Sędziszowie 
Małopolskim wchodzą w skład  
spółki „Veolia Transport”, 
a w Leżajsku, Przemyślu i Tar-
nobrzegu działają jako samo-
dzielne spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością. (RK)

PKS-u już nie chcą w Dębicy

Eldorado dla 
złodziei? 

     Czy budowa autostrady A4 
jest prawdziwą „żyłą złota” 
dla złodziei? Takie wrażenie 
można przynajmniej od-
nieść,  słysząc komunikaty 
o zatrzymaniu złodziejasz-
ków, chcących się „dorobić” 
na handlu materiałami, wy-
korzystywanymi przy budo-
wie trasy czy np. paliwami. 
I często są to pracownicy 
okradanych firm.  Ostatnio 
policjanci z Czarnej zatrzy-
mali mężczyznę, który kradł 
metalowe elementy służące 
do budowy autostrady. Już 
usłyszał zarzuty, do których 
się przyznał. 
     Z placu budowy autostrady 
pomiędzy Jaźwinami a Żyrako-
wem na odcinku Tarnów - Dę-
bica ginęły elementy, służące 
do zbrojenia wiaduktu.  Jak 
się okazało, w sumie „wyparo-
wało”...dwie tony tzw. jarzm, 
o wartości 7,5 tys. złotych. 
Szkodę poniosła firma z Gór-
nego Śląska, a złodziejaszkiem 
również okazał się mieszkaniec 
tego województwa, zatrudnio-
ny przy budowie autostrady. 
Teraz grozi mu do pięciu lat 
pozbawienia wolności. Także 
pracownikami zatrudnionymi 
przy budowie autostrady oka-
zali się trzej złodziejaszkowie 
paliwa, przyłapani niedawno 
pod Jarosławiem. Wszyscy byli 
operatorami walca. Prawdzi-
wymi „mistrzami tupetu” oka-
zali się jednak dwaj kierowcy 
z województwa śląskiego i po-
chodzący z woj. łódzkiego pra-
cownik „autostradowej” beto-
niarni w Ropczycach. Panowie 
część betonu przewożonego 
na plac budowy autostrady 
w okolicach Ropczyc sprzeda-
wali na prywatnych budowach. 
By znaleźć kolejnych kupców, 
u klientów  rozdawali nawet 
swoje „wizytówki”. (RK)

Wojna 
samorządowa?

Rady Miasta, ale komentować  
mediom jego wpisu na blogu 
na razie nie chce. Przypomnij-
my, że przed pięciu laty Stefan 
Bieszczad zrezygnował z rywa-
lizacji o fotel burmistrza Dębi-
cy właśnie na rzecz Pawła Wo-
lickiego. Obaj panowie znani 
są też z podobnych preferencji 
politycznych. Przed zeszłorocz-
nymi wyborami prezydenckimi  
Bieszczad był m.in. członkiem 
komitetu poparcia Jarosława 
Kaczyńskiego. Od lat preze-
suje stowarzyszeniu Wspól-
nota Ziemi Dębickiej, wśród 

członków którego znajdziemy 
również działaczy zarówno 
Prawa i Sprawiedliwości, jak 
i Platformy Obywatelskiej. 
Z kolei Wolicki w niedawnych 
wyborach parlamentarnych 
kandydował na posła z listy 
PiS, jednak rok temu w wybo-
rach samorządowych utworzył 
osobną, własną  listę kandy-
datów. 

Będzie referendum?

Tymczasem członkowie pięcio-
osobowej grupy inicjatywnej 
chcą zwołania referendum w 
sprawie odwołania burmistrza 
Dębicy, Pawła Wolickiego. 

Jeśli uda im się zebrać wy-
starczającą ilość podpisów, 
a wojewódzki komisarz wy-
borczy nie dopatrzy się błę-
dów prawnych, to mieszkańcy 
miasta najprawdopodobniej 
zagłosują w lutym lub wczesną 
wiosną. Po złożeniu w ratuszu 
informacji o zamiarze zwołania 
referendum, ten w ciągu dwóch 
tygodni musi poinformować 
inicjatorów o liczbie miesz-
kańców miasta uprawnionych 
do głosowania. Inicjatorzy 
od otrzymania tej informacji 
będą mieć dwa miesiące na 
zebranie pod swoim wnio-
skiem dziesięciu procent pod-
pisów uprawnionych. O tym, 
czy referendum się odbędzie 
ostatecznie zadecyduje po 
sprawdzeniu wniosku pod ką-
tem formalno - prawnym wo-
jewódzki komisarz wyborczy. 
Marek Kamiński podkreśla, 
że chodzi wyłącznie o dobro 
miasta, które jego zdaniem 
w następstwie polityki  Pawła 
Wolickiego popadło w bardzo 
poważne tarapaty finansowe 
i przestało się rozwijać. Z ko-
lei burmistrz, Paweł Wolicki 
uważa, że próba odwołania 
go ze stanowiska to nic inne-
go, jak zemsta kojarzonego 
z Edwardem Brzostowskim 
Kamińskiego za zwolnienie 
go z posady szefa Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Burmistrz w lutym zwolnił 
go z powodu utraty zaufania. 
Kamiński odwołał się do sądu 
i sprawę wygrał, dziś pracuje 
w Podkarpackim Urzędzie 
Marszałkowskim w Rzeszowie. 
Przed rokiem obaj panowie 
konkurowali ze sobą o urząd 
burmistrza Dębicy - Paweł 
Wolicki z poparciem własnego 
komitetu, Marek Kamiński 
jako kandydat lewicowego 
komitetu „Rozwój Dębicy 
i Powiatu”. (RK)

Świderska (wszystkie panie są 
mieszkankami Niwisk). Pozo-
stali uczestnicy uhonorowani 
zostali wyróżnieniami. (RK)

Wybrali najlepsze zdjęcia

Akcje Filtrów na przetarg
SĘDZISZOW MAŁOPOLSKI. Ministerstwo Skarbu Państwa 
chce  w publicznym przetargu sprzedać akcje Wytwórni Filtrów. 
Minimalna cena sprzedaży to ponad 6,2 mln złotych. Przypomnij-
my, że wszystkie wcześniejsze próby prywatyzacji sędziszowskiej 
firmy zakończyły się niepowodzeniem. Zgodnie z warunkami 
ministerstwa, przyszły nabywca będzie musiał zapewnić zakładowi 
minimalne zobowiązania inwestycyjne oraz podjąć zobowiązania 
wobec pracowników. PZL WF w Sędziszowie Małopolskim to za-
kład z ponad 60 - letnią tradycją. Zajmuje obecnie drugie miejsce 
wśród krajowych producentów filtrów dla motoryzacji. (RK)

Stefan Bieszczad ostro krytykuje politykę burmistrza

Paweł Wolicki pozostaje ostat-
nio pod silnym ostrzałem

Zabytkowy kościół 
z Rzochowa 

i unikatowe malowidła

KOLBUSZOWA. W Parku Et-
nograficznym trwają prace przy 
rekonstrukcji zabytkowego  koś-
cioła z 1431 r.  Drewniana świą-
tynia trafiła do kolbuszowskiego 
skansenu z Rzochowa, dziś jednego 
z osiedli Mielca. - Otwarcie obiektu 
dla zwiedzających planujemy na 
ostatni weekend kwietnia przyszłe-
go roku – mówi Jacek Bardan, dy-
rektor skansenu.  Obecnie pracom 
konserwatorskim poddanawane 
są także elementy wyposażenia 
świątyni. Szczególnie dużo wysiłku 
i umiejętności trzeba włożyć w za-
bezpieczenie unikatowych płócien z 
XIX stulecia, które niegdyś zdobiły 
ściany kościoła i zostały odkryte 
pod drewnianą sklejką. - Mają wy-
soką wartość artystyczną. Niestety, 
nie zachowała się część z datą ich 
powstania. Mają  powierzchnię  750 
metrów kwadratowych – wyjaśnia 
J. Bardan. (RK)
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obronne wydawnicze

PRZESZKOLENIE KURSOWE KADRY REZERWY
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Mielcu prowadzi nabór ochotników - żołnierzy rezerwy 
na kursy: 

- oficerskie
- podoficerskie.

     Chcesz awansować na stopień wojskowy podoficera lub oficera? Weź udział w kursach 
przeszkolenia żołnierzy rezerwy! Kursy planowane są w 2012 roku i będą zorganizowane w 
Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz w Szkole Podoficerskiej 
Wojsk Lądowych w Poznaniu.
Żołnierzowi za każdy dzień trwania kursu przysługuje uposażenie zasadnicze według posia-
danego stopnia wojskowego oraz bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie. Jedyne warunki 
jakie należy spełnić to:
- wiek do 3 5 lat,
- wykształcenie ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe (kursy podoficerskie),
- wykształcenie wyższe (kursy oficerskie),
-   odbyta czynna służba wojskowa (w przypadku wyższego wykształcenia medycznego o kierunku 
lekarskim na kurs może być skierowana osoba bez przeszkolenia wojskowego).
      Uczestnictwo w kursach przeszkolenia żołnierzy rezerwy jest przede wszystkim możliwoś-
cią awansu na wyższy stopień wojskowy - podoficerski lub oficerski. Ponadto daje możliwość 
zdobycia bogatych doświadczeń, poznania techniki wojskowej, a także ciekawych ludzi.
Po ukończeniu kursu chętni mogą ubiegać się o pełnienie służby w ramach Narodowych Sił 
Rezerwowych (w odpowiednim korpusie) - płatne.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do siedziby WKU Mielec, ul. Legionów 25 
lub kontakt telefoniczny (17) 7156582, (17) 7156585 w poniedziałki w godz. 7.30 do 18.00 

oraz od wtorku do piątku w godz. 7.30 do 15.30, ewentualnie poprzez e-mail na adres 
wkumielec@sow.mil.pl

Ogłoszenie nieodpłatne
Andrzej Przybyszewski. 9 Pułk 
Ułanów Małopolskich 1809-1947. 
Radomyśl Wielki 2011. Publika-
cja formatu 30x21,5 cm, oprawa 
twarda, str. 461. Druk Zakład Po-
ligraficzny Z. Gajek Mielec. Skład 
Marta Kośmider. Autor jest jedno-
cześnie wydawcą: historyczna.pl
    Książka jest monograficznym 
opracowaniem 9. Pułku Ułanów 
Małopolskich rozszerzającym 
o nowe dokumenty i materiały 
dotychczasowe publikacje. Mimo, 
że wydana w niewielkim miasteczku 
Radomyśl Wielki jest opraco-
waniem na skalę ogólnopolską 
i polonijną, za co należą się słowa 
uznania dla jej autora. (WG)

SŁOWNIK BIOGRAFICZNY TWÓRCÓW 
OŚWIATY I KULTURY XIX I XX WIEKU 
POLSKI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ

   Publikacja pod redakcją Andrzeja 
Meissnera i Kazimierza Szmyda, 
profesorów Uniwersytetu Rze-
szowskiego, uczelni, która jest jed-
nocześnie wydawcą słownika. Jest 
to pokaźna książka, bodajże po raz 

pierwszy ukazująca wybitne posta-
cie Polski południowo-wschodniej, 
które nie znajdują się w encyklope-
diach ogólnokrajowych, a jednak 
zasługują na pamięć potomnych.
   Zawartych w opracowaniu 700 
biogramów przygotowało 114 
autorów, wśród nich Włodzimierz 
Gąsiewski z Mielca, który przedsta-
wił 15 nastepujących postaci: Bre-
kiesz Stanisław, Dębicki Eugeniusz 
Lucjan, Harla Stanisław, Jaderny 
August Wiktor, Jaderny Wiktor, 
Kawa Władysław, Kostecka Maria, 
Książnicka Krystyna, Leyko Ma-
teusz, Maciąga Mirosław, Micek 
Maria, Micek Władysław, Momot 
Henryk, Śliwa Franciszek i Żuraw-
ski Władysław. Książka formatu 
16x24 cm, liczy 498 stron i została 
wydana w 2011 r. w Rzeszowie.

WG

NAUCZYCIELOWI - UCZNIOWIE
Księga Jubileuszowa dedykowana 

Księdzu Profesorowi Józefowi Mandziukowi 
z okazji 70. rocznicy urodzin

Wydawca Agencja Wydawnicza 
w Mielcu, druk: Zakład Poligra-
ficzny Z. Gajek Mielec. Książka 
pod redakcją ks. dr Władysława 
Kreta, ks. dr Zbigniewa Pałki i ks. 
dr Krzysztofa Szopa, wydana Rze-
szów 2011. Zawiera m.in. artykuł 
Włodzimierza Gąsiewskiego pt.: 
Działalność społeczna ks. dr. Adama 
Kopycińskiego - jako proboszcza 
parafii Gawłuszowice w latach 1893-
1914. (WG)
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poetyckie

VIII OGÓLNOPOLSKI  I  POLONIJNY  TURNIEJ  POETYCKI 
o „SREBRNE PIÓRO PREZYDENTA MIASTA MIELCA”

Janusza Chodorowskiego
oraz o LAURY KWARTALNIKA „Nadwisłocze”, „Wieści Regionalnych”

 i „POETYCKI EXLIBRIS” Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
w Rzeszowie Filia w Mielcu

Pod patronatem w kategorii POLONIA 
Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Władysława Ortyla

R E G U L A M I N
1. Turniej poetycki organizowany jest przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie – Filię 
w Mielcu, Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w 
Rzeszowie oraz Redakcję „Nadwisłocza” i „Wieści Regionalnych”. Honorowy patronat: Prezydent 
Miasta Mielca.
2. Turniej organizowany jest w trzech kategoriach:
I.  MŁODZIEŻOWEJ (uczniów szkół gimnazjalnych i średnich),
II. DOROSŁYCH
III. POLONII zagranicznej oraz cudzoziemców piszących po polsku (do wiersza napisanego 
w innym języku należy dołączyć jego tłumaczenie na język polski)
3. W Turnieju nie mogą brać udziału laureaci nagrody głównej siedmiu poprzednich edycji Turnieju, 
poza tymi, którzy przeszli z kategorii „MŁODZIEŻOWEJ” do kategorii „DOROSŁYCH”. 
4. Zainteresowani udziałem w konkursie przygotowują indywidualnie jeden wiersz  o objętości nie 
większej niż 1 strona znormalizowanego maszynopisu (30 linijek), napisany w 7 egzemplarzach 
+ tekst wiersza na płycie CD z zapisem w programie Word, podpisane godłem z dopiskiem MŁO-
DZIEŻ,  DOROŚLI lub POLONIA.
5. Uczestnicy przekazują do Biblioteki Pedagogicznej 39-300 Mielec, ul. Wyspiańskiego 6  dwie 
zaklejone koperty opatrzone godłem: pierwsza zawiera tekst jednego utworu poetyckiego, 
w 7 egzemplarzach + płyta CD z tekstem wiersza; w drugiej kopercie znajdują się dane osobowe 
uczestnika turnieju – imię, nazwisko, wiek, adres, nazwa szkoły, nr telefonu, adres e-mail itp. 
w terminie do 23 marca 2012 roku (utwory poetyckie odbiegając od w/w wymagań, tj. np. kilka 
wierszy, za długie lub bez godła, nie będą kwalifikowane do oceny).
6. Utwory ocenia powołane przez organizatorów Jury. W jego skład wchodzić będą przedstawiciele 
organizatorów i patronów konkursu, poeci - członkowie Związku Literatów Polskich, poloniści oraz 
animatorzy kultury. O nagrodach głównych  i wyróżnieniach decyduje suma punktów uzyskanych od 
poszczególnych członków Jury przyznawanych w skali od 1 do 6. Oceniane wiersze są anonimowe 
i dopiero po zliczeniu punktów otwierane są koperty z danymi uczestników konkursu. 
7. Autorzy zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu utworu do finału turnieju, który planowany 
jest na przełomie maja i czerwca 2012 roku. Podczas Finału odbędzie się prezentacja nominowanych 
utworów, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród głównych oraz dodatkowych.
8. Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na bezpłatną publikację książkową oraz w mediach, zgłoszo-
nego do konkursu wiersza. Autorzy, nadsyłając prace na konkurs, zgadzają się na przetwarzanie 
danych osobowych.
9. Nauczyciele – opiekunowie uczniów otrzymają zaświadczenia o współpracy z Pedagogiczną 
Biblioteką Wojewódzką w Rzeszowie – Filią w Mielcu.
Informacji udziela Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Mielcu, tel. 017 5862178 oraz 
e-mail: mielec@pbw.org.pl  a także przez stronę internetową: www.rzeszow.pbw.org.pl  
lub www.promocja.mielec.pl

     Wielka rzesza miłośników 
poezji – tak wielka, że nie dla 
wszystkich wystarczyło miejsc 
siedzących – zjawiła się 21 paź-
dziernika 2011 r. w Klubie „Kar-
ton” Rzeszowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, położonym na 
rzeszowskim osiedlu „Baranów-
ka”, przy ulicy Ofiar Katynia, aby 
przeżyć spotkanie poetów: Doroty 
Kwoki, Mieczysława Działowskie-
go i Zdzisława Stokłosy. W czasie 
wieczoru poezji prezentowana 
była poezja z tomików „ Zamknię-
te w kufrze” Doroty Kwoki, „Siła 
słowa, magia flesza” Mieczysława 
Działowskiego i „Rok z Motylem” 
Zdzisława Stokłosy. Autorzy 
ci, rodem z Rzeszowa i Mielca, 
w takiej konfiguracji wystąpili po 
raz pierwszy, dlatego spotkanie 
to było okazją do konfrontacji 
różnych osobowości twórczych 
i ich pojmowania świata zamknię-
tego w słowach, które składają się 
na poezję z zaprezentowanych 
tomików. 
    Imprezę rozpoczął, prezentując 
przez ponad dwadzieścia minut 
zgromadzonych gości, Józef Tadla 
kierownik Klubu „Karton”– nieza-
wodny  konferansjer na imprezach 
literackich. Po odczytaniu długiej 
listy zgromadzonych gości: parla-
mentarzystów, radnych miejskich, 
urzędników, działaczy samorządo-
wych i Rzeszowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, członków Związ-
ku Literatów Polskich  – Oddział 
Rzeszów na czele z wiceprezesem 
Bogusławem Kotulą, członków 
Regionalnego Stowarzyszenia 
Twórców na czele z prezesem 
Józefem Kawałkiem i wicepreze-
sem Stefanem Żarowem, twórców 
ze Stowarzyszenia Literackiego 
„Witryna” w Stalowej Woli, człon-
ków rodzin przybyłych z bardzo 
daleka, przedstawicieli redakcji 
prasy rzeszowskiej, oddał mikro-

fon Arkadiuszowi Kłusowskiemu 
młodemu uzdolnionemu wokali-
ście, stawiającemu pierwsze kroki, 
lecz dobrze zapowiadającemu się 
artyście. Zgromadzonym przypadł 
do gustu jego ciepły śpiew, o czym 
świadczyły dobitnie brawa po jego 
występie. Zaraz potem swoich kil-
ka wierszy z tomiku „ Zamknięte 
w kufrze” przedstawiła osobiście 
Dorota Kwoka, wiersze z tomiku 
„Siła słowa, magia, flesza” Dorota 
Kwoka i Stach Ożóg, a wiersze 
z tomiku „Rok z Motylem” Stach 
Ożóg. 
     Krytyczne spojrzenie na pre-
zentowaną, w czasie piątkowej 
imprezy, poezję przedstawiła dr 
Zofia Brzuchowska z Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego, porównując 
elementy wspólne dla wszystkich 
autorów i istotne różnice, pod-
kreślając zarazem oryginalny 
sposób komentowania własnych 
zdjęć przez Magdalenę Korzeń 
w tomiku „Siła słowa, magia 
flesza”. Wszyscy autorzy, co już 
stało  się niepisaną regułą w cza-
sie takich imprez, otrzymali listy 
gratulacyjne od prezydenta miasta 
Rzeszowa Tadeusza Ferenca; 
otrzymali także antologię RSTK 
„Utrwalić siebie” z rąk prezesa 
Józefa Kawałka; otrzymali „w na-

grodę” pięć minut na scenie „Kar-
tonu”, w czasie których opowiadali 
o własnych metodach utrwalania 
rzeczywistości w słowie i odpowia-
dali na pytania zadawane przez 
uczestników imprezy; otrzymali 
wiele kwiatów i podziękowań od 
członków rodzin oraz miłośników 
poezji. W zamian za to ci ostatni 
otrzymali tomiki i płyty od Doroty 
Kwoki, tomiki Mieczysława Dzia-
łowskiego oraz płyty od Zdzisława 
Stokłosy. 
    Odbyła się także pamiątko-
wa sesja fotograficzna, autorów 
– występujących  w roli głów-
nej – i prowadzących imprezę, 
w której z ramienia Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Mieleckiej 
im. Władysława Szafera i Grupy 
Literackiej „Słowo” w Mielcu  
udział wzięli: Jolanta Strycharz, 
Zbigniew Michalski, Mieczysław 
Działowski z żoną Alicją i Magda-
lena Korzeń. Impreza zakończyła 
się tradycyjnym poczęstunkiem: 
po trzech godzinach od momentu 
rozpoczęcia, niezapomniany wie-
czór w klubie „Karton” – świątyni 
literackiej całego Podkarpacia, 
dobiegł końca.        

Inf. i fot.
Zbigniew Michalski

Niezapomniany wieczór 
w Klubie „Karton”

Goście wieczoru poetyckiego
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