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świąteczne

Zapraszamy do naszej siedziby w Mielcu 
przy ul. Sobieskiego 1! Poza działalnością 
wydawniczą, prowadzimy także skup książek 
(także jako makulatura książkowa - bez 
podręczników) oraz starych czasopism, map, 
dokumentów, listów, druków, pocztówek, 
umów, zdjęć i aparatów fotograficznych. 
Kupimy także płyty gramofonowe winylowe 
i pocztówkowe. Kupimy lub przyjmiemy w ko-
mis obrazy olejne, akwarele, ikony, rzeźby i inne  
dzieła sztuki. Poszukujemy różnych antyków 
i staroci. Kupimy militaria - wyposaże-
nie, odznaki i medale, monety, bankno-
ty, stare pocztówki i znaczki pocztowe, 
zegary, srebra, platery, porcelanę, starą 
biżuterię i art. gosp. domowego, m.in. 
stare żelazka na duszę, wagi i moździerze. 
Także stare (sprzed 1960 r.)  gramofony 
i radia lampowe! W razie potrzeby dojedzie-
my do Klienta!

Zapraszamy! 
Czynne od pon. do pt. 9-17 

i w soboty 9-13

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

Zobacz jak do nas trafić!

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

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 
Krystyny Gargas-Gąsiewskiej oraz oryginalny plakat 
wydany z okazji 10-lecia odzyskania niepodległości przez 
Polskę z 1928 r. z portretem i odezwą Józefa Piłsudskiego. 
Także różne drobiazgi świąteczne: tradycyjne szopki na 
Boże Narodzenie, bombki choinkowe, aniołki i inne 
- wszystkie wyroby polskie rękodzieło oraz stara żelazna 
zardzewiała podkowa na szczęście.

Do sprzedania okrągły 
stół dębowy na jednej 
nodze. Średnica blatu 
ok. 90 cm, wysokość 
całkowita 80 cm, noga 
o boku 18,5 cm, szero-
kość 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 karato-
wym polerowanym złotem. 
Autor Roman Duda. Uro-
dził się, wychował i mieszka 
w Krakowie. Ukończył Tech-
nikum Poligraficzne o profi-
lu introligator galanteryjny. 
Praktykę odbył a następnie 
wiele lat pracował w Spół-

dzielni Pracy Rękodzieła 
Artystycznego „Starodruk”. 
Oprawiał reprinty średnio-
wiecznych kodeksów, zaj-
mował się konserwacją in-
kunabułów, map i obrazów. 
Ale gdy podróżując po Kar-
patach polskich, słowackich 
zwiedzał liczne cerkwie, we 
Lwowie muzea z ikonami 
zrozumiał, że dopiero połą-
czenie pięknego rzemiosła 
z sacrum może dać pełną 
satysfakcję i spełnienie. 
I tak narodziła się potrzeba 
pisania ikon. Artysta współ-
pracuje z Chrześcijańskim 
Stowarzyszeniem Twórców 
Sztuki Sakralnej „Eccle-
sia”. Jego prace znajdują 
się w prywatnych zbiorach 
w kraju i zagranicą.

Część ekspozycji malarstwa Krystyny Gargas-
Gąsiewskiej. W naszej galerii znajdują sie także 
m.in. obrazy Małgorzaty Kruk, Stanisława Mityka 
i innych. Chętnie wyeksponujemy prace twórców i 
urządzimy mini wystawę.

Kościół św. Marka nad Wi-
słoką w Mielcu, Małgorzata 
Kruk - 2004, akwarela razem 
z ramką o wymiarach 22x28 
cm, za szkłem z certyfikatem 
autentyczności na odwrocie, 
opisanym i podpisanym przez 
autorkę. Obrazek gotowy do 
powieszenia na ścianę.

Koń siwek - portret olej, płót-
no 32x25 cm. Autor R. Kubik, 
malarz nieprofesjonalny z po-
wiatu Kolbuszowa. Wiele jego 
prac znajduje się w zbiorach 
krajowych i zagranicznych.
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Prezydent Bronisław Komorowski spotkał się 
w poniedziałek 5 grudnia 2011 roku w Belwederze 
z przewodniczącym senackiej Komisji Obrony 
Narodowej Władysławem Ortylem. W spotkaniu 
uczestniczył również szef Biura Bezpieczeństwa 
Narodowego gen. Stanisław Koziej.

     Spotkanie miało charakter roboczy i poświęcone 
było omówieniu problemów związanych z plano-
waniem i realizacją zadań z zakresu  polityki bez-
pieczeństwa i obrony narodowej. Podczas rozmowy 
poruszone zostały kwestie budżetu obronnego, prob-

lematyki potrzebnych reform systemu dowodzenia 
siłami zbrojnymi i szkolnictwa wojskowego, a także 
sprawy związane ze zbliżającym się szczytem NATO 
w Chicago oraz operacją w Afganistanie.
     Komentując Senator Władysław Ortyl stwierdził, 
że spotkanie z Prezydentem Bronisławem Komorow-
skim miało „informacyjno-kurtuazyjny charakter. 
Rozmowa z Prezydentem RP była krótka, ale rzeczo-
wa. Prezydent RP przedstawił swoją ocenę w sprawie 
obronności kraju, z kolei senator przedstawił skład 
komisji Obrony Narodowej, jej wiceprzewodniczą-
cych oraz członków. Mówił także o planie działania 
komisji na najbliższy czas. Władysław Ortyl ocenił 
spotkanie jako bardzo ważne z punktu widzenia 
przyszłej pracy komisji. W najbliższych dniach 
Senator zaplanowane ma spotkanie z Tomaszem 
Siemoniakiem Ministrem Obrony Narodowej. 
     Zgodnie z Konstytucją, Prezydent Rzeczypospo-
litej jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej; w czasie pokoju Prezydent 
RP sprawuje zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi 
za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej. 
Konstytucja przewiduje, że w zakresie polityki za-
granicznej Prezydent RP współdziała z Prezesem 
Rady Ministrów i właściwym ministrem.

Inf. i fot. Biuro Senatora Wł. Ortyla

Prezydent RP z mieleckim senatorem

     W ostatnich dniach mieszkańcy miasta zostali 
poinformowani o zatwierdzonej przez Radę 
Miasta Mielca podwyżce cen wody i ścieków. 
Zgodnie z treścią uchwały uśredniony wzrost 
poszczególnych cen wynosi około 10%. Zanie-
pokojony tym faktem oraz wskutek licznych in-
terwencji mieszkańców Senator Władysław Ortyl 
postanowił wystosować list otwarty do radnych 
miasta, władz miasta oraz instytucji miejskich 
Mielca, w którym zwraca się o podjęcie działań 
zmniejszających skutki podjętej decyzji. 
W liście tym senator wymienia kilka argumen-
tów, które miałyby skłonić radnych i władze 
miasta do głębszych przemyśleń i rozważnego 
głosowania nad proponowanymi rozwiązaniami 
łagodzącymi skutki tej decyzji.
      Władysław Ortyl podniósł, iż wzrastająca 
skala ubóstwa wśród mielczan wynikająca 
z kryzysu gospodarczego staje się coraz większym 
problemem. Zwrócił uwagę, że w szczególnie 
trudnej sytuacji znajdują się rodziny dotknięte 
bezrobociem. Niepokojąca staje się także obecna 
tendencja wzrostu bezrobocia w stosunku do 
roku ubiegłego jak i podobna prognoza, która 
zarysowuje się na 2012 rok. Według danych PUP 
z dnia 30.11.2011 roku na obszarze miasta Mielca 
zarejestrowanych było 3956 osób bezrobotnych, z 
czego tylko 612 osób było z prawem do zasiłku.
„Powinnością władz miasta w miarę swoich 
możliwości i kompetencji  jest systematycznie 
analizować i uwzględniać sytuację, chroniąc 
skutecznie mieszkańców przed negatywnymi 
skutkami recesji a nie czynić tego w wiadomym 
celu pod koniec każdej kadencji.” – napisał 
senator.
     Podkreślił także, iż wzrost cen towarów 
i usług przy relatywnie niskich dochodach, przy 
podwyżce średnio 10-procentowej spowoduje, że 
większość mieleckich rodzin nie będzie w stanie 
poradzić sobie z comiesięcznymi opłatami. Dla 
wielu rodzin kwestia kosztów kształcenia dzieci 
stanie się coraz większym problemem. Starszym 
osobom utrzymującym się z emerytury nie będzie 
wystarczać na opłacenie bieżących rachunków, 
nie mówiąc już o zakupie leków. 
     Dane Ministerstwa Finansów wskazują, że 
inflacja w ubiegłym roku wyniosła 4,3%. Przewi-
duje się, że inflacja na koniec 2011 roku wyniesie 
4,17%. Mając to na względzie, zatwierdzenie 

cen 2,5-krotnie przekraczających ten wskaźnik 
będzie mocnym uderzeniem po kieszeniach 
mielczan.
     Senator przypomniał, że inwestycja moderni-
zacji oczyszczalni ścieków została sfinansowana 
ze środków Unii Europejskiej. Jego zdaniem 
realizacja takich inwestycji i pozyskanie dofinan-
sowania z Unii Europejskiej to dla mieszkańców 
i władz  miasta niewątpliwy powód do dumy 
a z drugiej strony znaczący wzrost kosztów usług. 
Taki dysonans  jego zdaniem nie ma logicznego 
wyjaśnienia.
     Miasto jako 100% właściciel MPGK ma 
decydujący głos czy w latach kryzysu maksy-
malizować zyski spółki kosztem mieszkańców. 
Senator podkreślił, że Spółka została powo-
łana aby zaspokajać potrzeby mieszkańców 
a nie koncentrować się na osiąganiu zysku.  Dla 
przykładu senator podał miasto Rzeszów, gdzie 
radni miasta podjęli uchwałę o podwyżce cen 
zgodnie ze wskaźnikiem inflacji za 2011 rok czyli 
4,17 %. Zdaniem senatora ambicją mieszkańców 
i władz naszego miasta powinno być doganianie 
Rzeszowa ale nie tylko w kategorii ceny wody 
i ścieków.
     Mając na uwadze liczne kierowane do mnie 
wnioski mieszkańców miasta Mielca, Senator 
zaapelował o podjęcie rzetelnej debaty na fo-
rum Rady i rozważenie wszelkich możliwych 
działań i kroków mających na celu załagodzenie 
skutków podjętej uchwały ws. podwyżki cen 
wody i ścieków. Kończąc list Władysław Ortyl 
przedstawił propozycje złagodzenia skutków 
podwyżki proponując rozważenie  ewentualnego 
wprowadzenia dopłat w wysokości wynikającej 
z różnicy zatwierdzonej podwyżki i wskaźnika 
inflacji lub wsparcie w tej wielkości MPGK 
w spłacie zaciągniętej pożyczki z korektą podję-
tych decyzji o podwyżce. 
    Senator pochwalił radnych miejskich, przed-
stawicieli rad osiedlowych, którzy żywo zain-
teresowali się tym problemem i podejmą się 
ważnej debaty na najbliższej sesji Rady Miasta 
w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań w tej 
trudnej dla mieszkańców sytuacji. 
    List został przekazany wszystkim radnym 
miejskim, prezydentowi miasta Mielca oraz jego 
zastępcom i instytucji miejskich.

Inf. Władysław Ortyl, senator RP

List otwarty Władysława Ortyla
skierowany do radnych miasta, władz miasta oraz instytucji miejskich Mielca
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powiatowe

Wierzchowiny i Wolę Wa-
dowską znów połączył most 
na rzece Jamnica. 15 grud-
nia po ponad trzymiesięcz-
nych pracach nastąpiło 
oficjalne otwarcie mostu, 
którego całkowita wartość 
budowy wyniosła 2 mln 302 
tys. złotych. Tradycyjnego 
przecięcia wstęgi dokonali 
Andrzej Chrabąszcz Sta-
rosta Powiatu Mieleckiego, 
Stefan Rysak Wójt Gminy 
Wadowice Górne, Maciej 
Jemioło Radny Powiatu 
Mieleckiego.
      Prace nad nowym mostem 
rozpoczęły się na początku 
roku, a już 17 lutego Powiat 
Mielecki wystąpił do Minister-
stwa Infrastruktury o dofinan-
sowanie inwestycji mostowej 
z rezerwy subwencji ogólnej 
kwotą 1.150.000 zł - czyli 50% 
wartości inwestycji. Mini-
sterstwo wnioskowaną kwotę 
przyznało 20 maja. Zarząd 
Powiatu Mieleckiego zobowią-
zał Powiatowy Zarząd Dróg 
w Mielcu do przygotowania 
i przeprowadzenia przetar-
gu, celem wyłonienia wyko-
nawcy inwestycji, zawarcia 
z nim umowy oraz nadzoro-
wania, odbioru i rozliczenia 
robót. Powiatowy Zarząd Dróg 
w Mielcu ogłosił przetarg na 
przebudowę mostu 1 czerwca. 
W wyniku jego rozstrzygnięcia 
z trzech złożonych ofert wybra-
no najkorzystniejszą (najtań-
szą) ofertę Przedsiębiorstwa 
Budowlanego STALMOST 
ze Stalowej Woli, z którym 29 
czerwca podpisano umowę, 
z terminem wykonania ro-
bót do 31 października 2011 
roku. Roboty związane z prze-
budową mostu Wykonawca 
faktycznie rozpoczął 20 lipca 
i 28 października zgłosił je do 

odbioru, czyli budowa trwała 
niewiele ponad trzy miesiące.
     Jeszcze kilka miesięcy temu 
na rzece Jamnica na granicy 
miejscowości Wierzchowiny 
i Wola Wadowska znajdo-
wał się most jednoprzęsłowy 
o nośności 12 t i długości 12,10 
metrów. Stan techniczny mostu 
był zły, zwłaszcza przyczółków, 
które nie miały właściwej sta-
teczności. W wyniku inwesty-
cji przeprowadzono korektę 
przebiegu drogi - podniesiono 
niweletę i złagodzono łuki 
poziome - oraz wybudowa-
no nowy, normatywny most 
w miejsce dotychczasowego.
    Nowy obiekt jest jedno-
przęsłowy, o konstrukcji ze 
stalowych blach falistych, wbu-
dowanej w nasyp drogowy. 
Parametry techniczne nowego 
obiektu mostowego: nośność 
klasy „B” - 40 ton, rozpiętość 
w świetle - 8,60 m, długość 
wzdłuż cieku 13 m, szerokość 
jezdni na moście - 6,50 m, 
szerokość chodników - 2x 
2,00 m.
     Roboty budowlane związane 
z realizacją inwestycji uwzględ-
niały: budowę tymczasowej 
kładki dla pieszych na okres 
prowadzenia inwestycji, cał-
kowitą rozbiórkę istniejącego 
mostu wraz z rozkopem nasy-
pu drogowego w międzywalu 
rzeki Jamnicy, wbicie ścianek 
szczelnych i wykonanie funda-
mentów, montaż konstrukcji 
stalowej, budowę ścian czo-
łowych, wykonanie zasypki 
i odbudowę nasypu drogowego, 
wykonanie chodników i porę-
czy oraz nawierzchni na moście 
i dojazdach, odcinkowe profi-
lowanie i regulację koryta rzeki 
w sąsiedztwie mostu, remont 
zjazdów do pól i zjazdów utrzy-
maniowych do międzywala.

     Odbiór mostu podsumowuje 
niejako wszystkie powiatowe 
działania na drogach powia-
towych.
    Oto co udało się przez ten 
rok w kwestii infrastruktury 
drogowej zrealizować.
1) wydatki na działania utrzy-

maniowe, remontowe i in-
westycyjne na drogach po-
wiatowych wyniosą około 
21.600.000 złotych,

2) w ramach tych wydatków 
sfinansowano m.in.:

a) przebudowę drogi powia-
towej Nr 1176R Tuszyma 
- Niwiska - Kolbuszowa na 
odcinkach o dług. 6,198 km, 
za sumaryczna kwotę ok. 
6.785.000 złotych, przy do-
finansowaniu ze środków 
Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego w kwocie 
ok. 4.577.000 zł oraz z budże-
tu Gminy Przecław w kwocie 
1.000.000 zł,

b) przebudowę odbieranego 
dziś mostu za kwotę ok. 
2.302.000 złotych,

c) budowę 8.419 m nowych 
chodników, za kwotę ok. 
3.256.000 złotych, przy do-
finansowaniu z budżetów 
gmin w kwocie ok. 920.000 
złotych,

d) remont 19,624 km na-

wierzchni dróg, za kwotę 
ok. 4.541.000 złotych, przy 
dofinansowaniu z budże-
tów gmin w kwocie 400.000 
złotych,

e) remont mostów w Wadowi-
cach Dolnych i Zachwiejowie 
za kwotę ok. 78.000 złotych,

f) remont 17 sztuk przepustów 
pod drogami za kwotę ok. 
348.000 złotych.

     Na terenie samej Gminy 
Wadowice Górne zrealizo-
wano:

1) remont drogi powiatowej 
Nr 1163R Zgórsko - Wola 
Wadowska na odcinkach 

    o dług. 3,7 km, za kwotę ok. 
815.000 złotych,

2) remont mostu w Wadowi-
cach Dolnych za kwotę ok. 
59.000 złotych,

3) wykonanie siedmiu krót-
kich odcinków chodników 

    (w Woli Wadowskiej 144 m, 
w Wampierzowie 92 m, w Iz-
biskach 160 m, w Jamach 163 
m, w Kosówce 125 m oraz 
Kawęczynie 200 m i 160 m) 
o łącznej długości 1.044 m za 
kwotę 330.360 złotych, przy 
dofinansowaniu z budżetu 
Waszej Gminy w kwocie 
135.000 złotych.

Inf. i fot.:
www.powiat-mielecki.pl

MOST NA JAMNICY
     W niedzielę 11 grudnia br. 
na placu przed Kościołem p.w. 
Ducha Świętego w Mielcu, odby-
wał się IV Jarmark Świąteczny. 
Jarmark został zorganizowany 
przez Starostwo Powiatowe 
w Mielcu we współpracy z para-
fią Ducha Świętego w Mielcu. 
Przez kilka godzin przybyli na 
Jarmark goście mogli cieszyć 
zmysły wyszukanymi aromatami 
i smakami tradycyjnych świątecz-
nych przysmaków, czy też dosko-

nałych napitków. W ofercie nie 
mogło również zabraknąć tego, 
co ze Świętami Bożego Naro-
dzenia jest nierozerwalnie zwią-
zane, tzn.: ozdób świątecznych, 
miodów, choinek, rękodzieła 
artystycznego, witraży, ceramiki, 
stroików, kartek świątecznych, 
rzeźb oraz różnorodnych, zdo-
bionych przedmiotów.
     Jako, że Jarmark Świąteczny 
organizowany jest już po raz 
czwarty, można mówić o tym, 
że w jego programie znalazły 
się pewne stałe, nieodłączne 
elementy, które już na zawsze 

będą kojarzone właśnie z tą 
imprezą. Jednym ze wspomnia-
nych elementów jest organizo-
wana podczas Jarmarku część 
artystyczna dla najmłodszych. 
Najmłodszym święta kojarzą 
się przede wszystkim z Bożym 
Narodzeniem oraz przybyciem 
Świętego Mikołaja. Właśnie dla-
tego w dolnym kościele Kościoła 
p.w. Ducha Świętego w Mielcu 
o godzinie 12 dzieci ze Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-Wychowaw-

czego przedstawiły niezwykłe 
Jasełka. Tuż po ich zakończeniu 
na specjalne zaproszenie Staro-
sty Powiatu Mieleckiego Andrze-
ja Chrabąszcza tych najmłod-
szych odwiedził ktoś wyjątkowy, 
a był to sam Święty Mikołaj 
z ogromnym workiem prezentów. 
Widok Świętego wywołał na bu-
ziach wszystkich dzieci uśmiech, 
nietrudno było odczytać, jak 
wielka jest ich radość z wizyty 
niecodziennego gościa. Nikt nie 
odszedł z pustymi rękoma.
Inf. i fot. www.powiat-mielecki.pl

W. Gąsiewski

JARMARK ŚWIĄTECZNY

Stoiska z ozdobami świątecznymi cieszyły się bardzo dużym powo-
dzeniem (fot. W. Gąsiewski)

Podczas inscenizacji jasełkowych (fot. www.powiat-mielecki.pl)

   Niezwykle hojny św. Mikołaj 
za sprawą swoich pomocni-
ków – Automobilklubu Miele-
ckiego, Kronowoodu i firmie 
Kredyty Chwilówki – sprawił 
małym pacjentom, ale także 
personelowi i dyrekcji szpitala 
wielką niespodziankę. 
      Na oddział trafiły m.in. 
wysokiej jakości materace do 
łóżeczek i mikrofalówka do 
dyspozycji rodziców – to za 
sprawą członków Automobil-
klubu, którzy zebrali pienią-
dze podczas motoryzacyjnej 
imprezy charytatywnej. – To 
wspaniałe, że dzięki życzliwo-
ści klubu możemy wymienić 
materace, które dziś już nie 
są oczywiście tak wygodne 
i komfortowe dla naszych ma-
łych pacjentów jak wtedy, gdy 
były nowe, a więc spory czas 

temu. Trzeba docenić to, że 
tego typu zakupy wymagały od 
naszych darczyńców dużego za-
angażowania, ponieważ nie jest 
wszystko jedno, jakie materace 
do nas trafią – tłumaczy lek. 
Beata Piotrowska, ordynator 
oddziału. – Muszą spełniać 
odpowiednie normy, po to by 
łatwo je było utrzymać w czy-
stości, muszą mieć stosowne 
parametry, m.in. grubość, ale 
także wymiary dostosowane 
do łóżeczek na oddziale, a te są 
różnej wielkości itd. Jesteśmy 
wdzięczni za sam podarunek, 
ale również za starania włożone 
w jego idealne przygotowanie.
To nie wszystkie prezenty 
z Automobilklubu. Udało mu 
się także sprezentować oddzia-
łowi kuchenkę mikrofalową, 
która będzie do dyspozycji 

rodziców. – Bywa, że chore 
dziecko prześpi posiłek, nie 
budzi się go na obiad z oczywi-
stych względów, ale gdy maluch 
już wstanie, danie jest  chłodne. 
Często to, co przyniesione 
z domu także zdąży przestyg-
nąć, a wtedy taka mikrofalówka 
ratuje sytuację. Bliscy przeby-
wają tu z dziećmi często niemal 
całą dobę, więc bywa, że oni 
sami marzą o ciepłym posiłku 
– tłumaczy Marzena Koniecz-
na, pielęgniarka oddziałowa. 
– Chodziło nam o to, żeby 
nasze prezenty były naprawdę 
potrzebne, udane w 100%. Nie 
chcieliśmy ryzykować pomyłki 
sami decydując na co wydać 
zebrane pieniądze, dlatego 
zwróciliśmy się o wskazówki 
do szpitala. Gdy okazało się, 
ze potrzeby są jasno określone, 
samo znalezienie, kupienie 
i przygotowanie upominku było 
już czystą przyjemności – mówi 
Grzegorz Stryjski, prezes za-

rządu klubu, który podkre-
ślał ogromne zaangażowanie 
Grzegorza Dula, kierowcy raj-
dowego i Pawła Łuczkiewicza, 
członka klubu.
      W tym roku nie zawiódł 
też wieloletni darczyńca – fir-
ma Kronowood, dzięki której 
maluchy jak co roku otrzymały 
słodycze, zabawki, artykuły pa-
piernicze itp. Atrakcyjne paczki 
sprawiły, że tego szczególnego 
dnia chore maluchy uśmiechały 
się mimo zmęczenia i bólu. 
Oddział zyskał tez kolorową, 
śliczną pościel dziecięcą.
     Kolejną atrakcją były równie 
interesujące paczki od firmy 
Kredyty Chwilówki, która za-
gościła w szpitalu już drugi 
raz w roli św. Mikołaja. Dzieci 
otrzymały słodkie upominki, 
artykuły plastyczne, zabawki. 
- Jestem pod ogromnym wraże-
niem tego, że tak wielu dobrych 
ludzi myśli o naszych małych 
pacjentach. My ze swojej strony 

staramy się robić jak najwięcej, 
aby dzieciom stworzyć dobry 
klimat leczenia, wygodę. Może-
my się starać, aby dysponować 
świetną kadrą, czy stawiać na 
nowoczesny sprzęt, ale niestety 
nie zawsze jest możliwe zapew-
nienie maluchom wszystkiego o 
czym by się tu dla nich marzyło 
– mówi Leszek Kołacz, dyrek-
tor szpitala. - To naprawdę 
świetne, że organizacje i firmy 

w tak ważnych dla dzieci dniach 
sprawiają radość im samym, ale 
również pomagają oddziałowi. 
Pościele czy materace to pre-
zenty, które będą służyć dłużej 
niż tylko w grudniu, skorzy-
sta z nich wiele dzieci – mó-
wią zgodnie dyrektor szpitala 
i ordynator oddziału.

Inf. i fot.:
Aneta Dyka-Urbańska

ŚWIĘTY MIKOŁAJ W MIELECKIM SZPITALU
Szpital w Mielcu dziękuje „Mikołajom” za ofiarność.

Materace, pościele, zabawki i słodycze 
dla Oddziału Dziecięcego
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z Urzędu Pracy

    Na koniec października br. 
w ewidencji urzędu zarejestro-
wanych było 8 827 bezrobotnych. 
W stosunku do danych z końca 
ub.r. ich liczba wzrosła o 376 
osób. 
     W tym roku na realizację 
zadań przewidzianych w ustawie 
o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy  Powiatowy 
Urząd Pracy w Mielcu otrzymał 
64% mniej środków niż w roku 
poprzednim w związku z czym 
aktywizacja zawodowa bezrobot-
nych mogła być skierowana do 
ograniczonej liczby osób. Najle-
piej obrazują to dane statystyczne: 
w 2010 r. aktywizowano 3 930 
bezrobotnych (razem z osoba-
mi, które zostały skierowane do 
programów w roku poprzednim), 
natomiast w br. planowano  zak-
tywizowanie 1.715 osób.  
W wyniku starań Urzędu środki 
zostały nieznacznie zwiększone, co 
jednak  pozwoliło  zaktywizować 
kilkadziesiąt osób więcej.  Do 
końca października br. dotyczyło 
to 1 785 osób.
    Drastyczne obniżenie środków 
wpłynęło w sposób zauważalny 
głównie na wzrost udziału osób 
w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy w ogólnej liczbie bezrobot-
nych. Wzrósł udział bezrobotnych 
bez kwalifikacji zawodowych 
z 24,0% w końcu 2010 r. do 31,7% 
w końcu października 2011 r., osób 
długotrwale bezrobotnych z 53,0% 
do 54,7%, bezrobotnych bez do-
świadczenia zawodowego z 27,5% 
do 28,7% a bezrobotnych do 25 
roku życia z 28,9% do 29,2%.
     Brak środków FP i EFS spo-
wodował, że duża grupa osób 
zagrożonych wykluczeniem 
z rynku pracy tj. długotrwale 
bezrobotnych, bez kwalifikacji 
zawodowych i bez doświadczenia 
zawodowego nie miała szans na 
chociażby krótkotrwały powrót na 
rynek pracy.                      
    Z zapowiadanych przez Rząd 
cięć budżetowych wnioskujemy, 
że środki nie ulegną znacznemu 
zwiększeniu a tym samym sytuacja 
tych osób nadal będzie trudna i 
może się jeszcze pogorszyć.
     Długotrwałe bezrobocie 
w szczególności dotyczy kobiet. 
W końcu października br. w tej 
populacji bezrobotnych odsetek 
wynosił 59,6%. Na długotrwałe 
pozostawanie bez zatrudnienia 
niemały wpływ ma brak potwier-
dzonych kwalifikacji zawodowych. 
Dotyczy to 56% bezrobotnych 
kobiet.
     Osoby długotrwale bezrobotne 
są najtrudniejsze do zaktywi-
zowania. Cechuje je brak wiary  
w siebie i utrwalone przekonanie, 
że nic od nich nie zależy. Pod-
stawowy sposób przywrócenia 
do aktywności zawodowej tej 
grupy osób to zachęcenie ich do 
tego, żeby uwierzyli, że mogą 
pracować, że nie muszą czuć 
się niepotrzebni czy wyklucze-
ni. Kilkuletnie pozostawanie 
bez pracy powoduje, że często 
dezaktualizują się nabyte przez 
nich  kwalifikacje i umiejętności, 
a pracodawcy, mimo oferty Urzę-
du w postaci dofinansowania 
zatrudnienia, niezbyt chętnie 
oferują pracę takim osobom nie 
ufając w to, że szybko i efek-
tywnie wdrożą się w rytm pracy 
w firmie.

      W tym roku (do 31 paź-
dziernika) z indywidualnych 
porad doradcy zawodowego 
skorzystało 411 osób długotrwale 
bezrobotnych, efektem czego  46 
osób podjęło pracę, 14 uczest-
niczyło w szkoleniu zawodo-
wym, 38 skorzystało ze szkolenia 
z zakresu nabycia umiejętności 
w poszukiwaniu pracy a 91 skie-

rowanych zostało na staż. Do 
pracy subsydiowanej skierowano 
w tym roku: 41 osób długotrwale 
bezrobotnych w ramach prac 
interwencyjnych,  38 – do prac 
społecznie użytecznych, 18 osób 
otrzymało dotację na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej a 47 
osób zostało zatrudnionych na 
utworzone dodatkowe miejsce 

pracy w wyniku otrzymania przez 
pracodawcę refundacji kosztów 
wyposażenia lub doposażenia sta-
nowiska  pracy dla skierowanego 
przez  Urząd. 
     Trudna sytuacja na rynku pracy 
dotyczy również osób młodych, 
w szczególności tych, którzy do-
piero ukończyli naukę. 
     Wg danych z końca październi-
ka br. pośród bezrobotnych do 25 
roku życia (2 578 osób) 40,1% jest 
długotrwale bezrobotnych, 56,1% 
nie posiada kwalifikacji zawodo-
wych, 66,6% nie ma doświadcze-
nia zawodowego. Wśród młodych 
bezrobotnych 6,8% legitymuje 
się dyplomem wyższej uczelni 
ale 11,3% posiada wykształcenie 
gimnazjalne i poniżej.
    Młode osoby, posiadające 
wykształcenie wyższe lub będące 
w trakcie kontynuowania nauki 
w systemie zaocznym, z deter-

minacją poszukują zatrudnienia. 
Szukając pracy wysyłają CV do 
wielu firm i  często jedyną do-
stępną formą aktywizacji jest staż 
oferowany przez urząd pracy.  Po 
zakończeniu stażu zatrudnienie 
znajduje  42% pośród nich, co jest 
niezłym wynikiem tym bardziej 
w czasach kryzysu gospodar-
czego. 

     Trudno jednoznacznie stwier-
dzić jaki jest powód, że pracodaw-
cy nie chcą zatrzymać w swoich 
firmach młodych pracowników. 
Jedną z przyczyn może być nie-
dopasowanie programów oraz do 
faktycznych potrzeb rynku pracy. 
Inną przyczyną mogą być zmia-
ny ekonomiczne jakie ostatnio 
zachodzą w kraju.  Pracodawcy 

poszukują kadry, która posiada 
wiedzę merytoryczną popartą 
praktyką. Zapobiegliwi studenci 
już podczas nauki zatrudniają się 
w firmach na umowach - zlecenie 
lub o dzieło ale również nabywają 
wiedzę praktyczną i doświadcze-
nie poprzez działalność w wo-
lontariacie. Tak zdobyta wiedza 
procentuje w przyszłości. 
    W niekorzystnej sytuacji są 
osoby bezrobotne  wieku powyżej 
50 lat (w końcu października 
w ewidencji bezrobotnych zare-
jestrowanych było 1.391 osób, 
które stanowiły 15,8% ogółu 
bezrobotnych). Wprawdzie, jak 
pokazuje powyższy wykres, osoby 
te nie „napływają” do ewidencji 
bezrobotnych w takim stopniu jak 
osoby młode, jednak  częściej po-
zostają w ewidencji powyżej 2 lat. 
Wg danych na koniec październi-
ka br.  w tym roku pracę podjęło 

306 osób z tej grupy wiekowej. 
Stanowili oni 9,9% ogółu bezro-
botnych, którzy zostali wykreśleni 
z ewidencji z powodu podjęcia 
zatrudnienia. Niski odsetek pod-
jęć pracy może wynikać z tego, że 
dla pracodawcy starszy pracownik 
może być niewygodny w związku 
z przepisami ochronnymi dla 
osób w wieku przedemerytalnym.  

Pracodawcy powinni dostrzec 
atrakcyjność w zatrudnianiu osób 
starszych. Jako pracownicy są 
bardziej doświadczeni i dokładni. 
Na atrakcyjność wpływa również 
większa lojalność w stosunku do 
pracodawcy. Pracodawca mniej 
ryzykuje partycypując w kosztach 
podnoszenia kwalifikacji przez 
starszego pracownika, który 

raczej pozostanie w przedsię-
biorstwie wykorzystując zdobytą 
wiedzę. Młody pracownik po 
zwiększeniu atrakcyjności być 
może będzie szukał zatrudnie-
nia u konkurencji.  Najlepszym 
rozwiązaniem byłoby połącze-
nie kreatywnej młodości z do-
świadczeniem i fachowością osób 
starszych: relacja uczeń-mistrz. 
Obie populacje bezrobotnych 
oraz pracodawcy tylko by na tym 
zyskali.

    Źródłem przedstawionych da-
nych są sprawozdania MPiPS-01 
wraz z załącznikami.

Zespół ds. promocji         
Akceptuje: Z-ca Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy 

w Mielcu

Zbigniew Szypuła 
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Tekst płatny

Mielecki rynek pracy w końcówce 2011 roku
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TEKSTÓW ITP.

TEL. 606 389 218

     Ostatni tydzień listopada br. 
był wyjątkowo bogaty w sukcesy 
uczniów Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego im. 
Św. Jadwigi Królowej w Mielcu. 
Po pierwszych miesiącach nauki 
w nowych kształtach,  przyszedł 
czas na prezentację osiągnięć 
uczniów w środowisku. Swoją 
szansę doskonale wykorzystali 
ośrodkowi tancerze i recyta-
torzy.
     Dwudziestego trzeciego listo-
pada 2011 r. najmłodsi ucznio-
wie SOSW zaprezentowali się na 
V Wojewódzkim Przeglądzie 
Zespołów Tanecznych Szkol-
nictwa Specjalnego „Zatańcz 
z nami” w Ustrzykach Dolnych. 
     Na scenie Ustrzyckiego 
Domu Kultury wystąpiło 12 
ośmioosobowych zespołów 
z całego województwa, a każ-
dy zaprezentował dwa tań-
ce w różnych stylach. SOSW 
w Mielcu reprezentował zespół 
„Sorriso”, działający pod egidą 
„Stowarzyszenia dla Was”. 
Młodzi tancerze zachwycili 
jurorów i publiczność niezwy-
kłym wykonaniem poloneza 
i walca angielskiego. Każdy 
uczeń otrzymał atrakcyjne upo-
minki, a zespół wyróżnienie za 
elegancką aranżację poloneza 
i dostojeństwo wykonania. 11 
grudnia 2011 r. zespół „Sor-
riso” wystąpił w spektaklu 
adwentowym, wystawianym 
na Jarmarku Świątecznym co-
rocznie organizowanym przez 
Starostwo Powiatowe w Mielcu. 
Spektakl był przygotowywany 
w ramach realizacji projektu 
„Pro-arte” realizowanego przez 
„Stowarzyszenie dla Was”, 
a dofinansowanego przez 
ROPS w Rzeszowie.

ARTYSTYCZNE LAURY 
TANCERZY ZE „SMOCZKI”

     Dwudziestego czwartego listo-
pada kolejni uczniowie Ośrodka 
wzięli udział w XXVIII Woje-
wódzkim Konkursie Recyta-
torskim Placówek Specjalnych, 
organizowanym przez SOSW 
w Leżajsku. Tegoroczna edy-
cja odbywała się pod hasłem: 
W górach jest wszystko co ko-
cham… Uczniowie z Mielca 
wystąpili w różnych kategoriach 
wiekowych, zajmując wysokie lo-
katy. Recytatorzy zaprezentowali 
szerokiej publiczności utwory 
rodzimych poetów, opisujące 
piękno, tajemniczość i wyjątko-
wość polskich gór.
     W kolejnym dniu uczniowie 
SOSW tańczący w szkolnym 
zespole Holiday wzięli udział 
w X Dziecięcym Przeglądzie 
Zespołów Tanecznych Pasiko-
nik. SOSW był jedyną placówką 
kształcenia specjalnego biorącą 
udział w przeglądzie. Najzdol-
niejsi tancerze ze starszych klas 
mieli okazję zaprezentować 
swoje wyjątkowe umiejętności 
wśród wielu zespołów tanecznych 
z południowo-wschodniej Polski. 
Ich występ nagrodzony został 
gromkimi brawami wymagającej 
publiczności.   
     Kolejne miesiące będą nie-
zwykle łaskawe dla sportowców 
Ośrodka: organ prowadzący 
– Powiat Mielecki ogłosił prze-
targ na modernizację segmentu 
sportowego w SOSW, a pierwsze 
prace mają rozpocząć się jeszcze 
w tym roku kalendarzowym. 
Nowe, lepsze warunki z pewnoś-
cią przyczynią się to do osiągania 
przez niepełnosprawnych ucz-
niów jeszcze lepszych wyników 
w sporcie. 

Informacja, zdjęcia: 
Krystyna Florek

 Dyrektor SOSW Mielec

oświatowe
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historyczne

     W kraju kryzys pogłębiał się we 
wszystkich dziedzinach. Widoczne to 
było wszędzie, a także i w mieleckiej 
WSK. Braki w zaopatrzeniu powo-
dowały, że produkcja na różnych 
szczeblach załamywała się. Tak było 
zawsze jak długo tam pracowałem, 
a miałem już w WSK przepracowane 
26 lat. Teraz z produkcją było gorzej, 
a zanosiło się, że będzie jeszcze 
gorzej. Zakład przygotowywał się 
do uruchomienia produkcji nowe-
go samolotu AN-28 na potrzeby 
Związku Radzieckiego. Umowę 
na produkcję tego samolotu pod-
pisał premier Piotr Jaroszewicz, 
bez jakichkolwiek konsultacji z 
zainteresowanymi zakładami, któ-
re miały ten samolot produkować. 
Umowa zabezpieczała tylko interesy 
strony Radzieckiej, bez liczenia się 
z kosztami strony polskiej i dlatego 
była utrzymywana w ścisłej tajem-
nicy. Umowa zastrzegała, że cena 
za samolot ma być stała i nie wolno 
jej zmieniać, a także nie wolno nam 

będzie sprzedawać samolotów na 
inne rynki, lecz tylko do ZSRR. 
Umowa natomiast nie zastrzegała 
wzrostu cen części kooperowanych 
ze Związku Radzieckiego. I tak 
od momentu podpisania umowy 
w 1978 roku do 1981 r. cena za 
kooperowane ze Związku Radzie-
ckiego agregaty, podzespoły i silnik 
przekroczyły już cenę, jaką mieliśmy 
uzyskać za cały samolot, i nie wiado-
mo ile jeszcze wzrosną ceny do 1985 
roku, kiedy mają zejść z produkcji 
pierwsze sztuki samolotów.
    Wspominałem już w poprzednim 
rozdziale, że 10 grudnia 1981 roku 
„Głos Solidarności” na łamach 
tygodnika „Głosu Załogi” ogłosił 
apel do wszystkich pracowników, 
a szczególnie tych z OBR1, którzy 
pracowali nad tym samolotem, aby 
swoimi naciskami doprowadzili 
i zmusili dyrekcję WSK do wystąpie-
nia o renegocjację umowy. W swoim 
1 OBR Ośrodek Badawczo 
Rozwojowy.

apelu Związkowa Rada Nadzorcza 
NSZZ „Solidarność” donosiła 
o odbytym plenum delegatury OBR 
„Solidarność”, na którym dyrektor 
naczelny przedsiębiorstwa udzielał 
wyjaśnień dotyczących przyszłej 
produkcji samolotu AN-28 i pod 
naciskiem ujawnił szczegóły umowy 
zawartej ze Związkiem Radzieckim. 
Apel do Załogi WSK wyczerpująco 
wyjaśnia wszystkie negatywne skutki 
umowy, apelując do wszystkich 
o inspirowanie i wspieranie wszelkich 
możliwych działań zmierzających do 
ograniczenia negatywnych skutków 
zaangażowania się w produkcję 
samolotu AN-28.
    W tym samym numerze gazety 
jest opublikowane pismo Dele-
gatury NSZZ „Solidarność” do 
Tymczasowej Rady Pracowniczej 
w tej samej sprawie. Odsyłam do 
przeczytania obu artykułów pt. 
Apel Solidarności zamieszczonych 
w Głosie Załogi z 10. 12. 1981, które 
w sposób przejrzysty, wyważony 

i bez emocji przedstawiają także 
wiele innych szczegółowych negatyw-
nych aspektów powyższej umowy. 
Wynika z nich jasno, jakie ogromne 
straty przynosiły nam umowy ze 
Związkiem Radzieckim. Sądzę, 
że było podobnie ze wszystkimi 
umowami Polski ze Związkiem 
Radzieckim. „Solidarność” coraz 
śmielej dobierała się do podobnych 
spraw odkrywając ich tajniki.
    Materiały takie i podobne, 
a także dotyczące historii Katynia 
i wielu innych zbrodni sowieckich 
z okresu rewolucji sowieckiej, 
2 Wojny Światowej i powojennych 
zbrodni, były niesamowicie kom-
promitujące Związek Radziecki 
i dlatego nie mógł on sobie pozwalać 
na dalsze działanie „Solidarności”. 
Proszę zwrócić uwagę na zbieżność 
dat Głosu Załogi (10 XII 81) i stanu 
wojennego (13 XII  81).
    Nie chcę przez to powiedzieć, że 
artykuł w Głosie Załogi wywołał 
Stan Wojenny. Pragnę jedynie 
podkreślić fakt, że „Solidarność” 
w swym działaniu posunęła się do 
granicy niestrawności przez Związek 
Radziecki jej działań. Czytającego 
Apel Solidarności proszę o zwró-
cenie uwagi na miejsce, w którym 
cenzor skreślał części zdań.
      Z powyższego wynika jasno, że 
Solidarność i wydarzenia w Polsce 
musiały doprowadzić przywódców 
na Kremlu do wściekłości. Nie mo-
gli się oni pogodzić z tym, co się w 
Polsce dzieje i stało się to, co mogło 
się stać najgorszego.
    13 XII 81, w niedzielę wstałem 
nieco później niż zwykle, albowiem 
grudniowy dzień sprzyjał dłuższemu 

lenistwu. Obudziła mnie sąsiadka 
wpadając w jakiejś sprawie, a wy-
chodząc powiedziała. 

– Ogłosili jakiś stan wojenny, czy 
coś takiego. 

– Chyba stan wyjątkowy, powie-
działem i natychmiast po jej wyjściu 
włączyłem radio.

W radiu i telewizji wrzało już od 
wiadomości. Stało się to, co mogło 
się stać najgorszego. Ogłoszono stan 
wojenny, a gen. Jaruzelski stanął 
przeciwko własnemu narodowi. 
Człowiek ten i jemu podobni wier-
nie wykonali moskiewskie rozka-
zy. Nie potrafili oni przez wiele 
lat wyciągnąć polskiej gospodarki 
z dołka, natomiast teraz Stan Wo-
jenny potrafiono zapiąć na ostat-
ni guzik. Wszystko działało jak 
w zegarku bez zastrzeżeń. Potra-
fiono w jednej chwili internować 
dziesiątki, a może setki tysięcy ludzi. 
Sparaliżowali telefony, pocztę, ko-
munikację i wiele innych dziedzin. 
Złamano resztki swobód demo-
kratycznych. Wszystko to wykonano 
w ciągu jednej nocy.

Między bajki należy schować 
tłumaczenie władz, że zmusiła ich 
do takiego kroku Solidarność, bo 
zmierzała do rozlewu krwi poprzez 
przejęcie władzy siłą. Mówiono, że 
uratowano Polskę przed gorszym 
złem. Rzeczywistość jednak była 
taka, że plany rozprawienia się 
z Solidarnością istniały od zarania 
jej powstania, albowiem system ko-
munistyczny nie dopuszczał żadnych 
ustępstw w sprawowaniu władzy.

Stan Wojenny był bezprawiem 
popełnionym na narodzie polskim, 
bo był niezgodny z konstytucją. 

Nie było zagrożenia z zewnątrz, 
a tylko w takim wypadku można 
było go wprowadzić. Tłumaczono 
później, że Jaruzelski uratował Pol-
skę przed gorszym złem, jakim by-
łaby interwencja Sowietów. Można 
teraz gdybać, co by było gdyby było, 
ale sądzę, że Związek Radziecki by 
tego nie zrobił. Fakt ten potwierdza 
wiele osób o mądrzejszych głowach 
niż moja. Uważam, że Związek 
Radziecki w latach 80-tych był 
w takiej sytuacji, która nie pozwa-
lała na interwencję w Polsce, a 
ostrzej powiedziawszy zmuszała go 
do nieinterwencji.

Co składało się na sytuację, 
która uniemożliwiała interwencję? 
Było dwie przyczyny. Pierwsza 
to rozpętanie w 1979 roku wojny 
w Afganistanie poprzez napaść 
na nią. Druga to fakt, że Związek 
Radziecki przechodził głęboko 
zakorzeniony kryzys gospodarczy 
i polityczny. Kryzys przechodził cały 
obóz socjalistyczny, ale najbardziej 
widoczny był on w Polsce. Po napa-
ści na Afganistan Związek Radziecki 
był pod obstrzałem całej światowej 
opinii publicznej. Zachód ograniczył 
i zapowiadał dalsze ograniczenie 
handlu, dostaw towarów, a szczegól-
nie dostaw technologii zachodnich 
do Związku Radzieckiego. Gdyby 
Związek Radziecki napadł wów-
czas na Polskę to świat zachodni 
zastosowałby wobec niego ostrzejszą 
blokadę gospodarczą, a szczególnie 
uczyniłyby to najbogatsze kraje...

Teofil Lenartowicz
Pełny tekst wspomnienia ukaże się 
w najbliższym numerze kwartalnika 
„Nadwisłocze”.



WIEŒCI REGIONALNE   Nr 12/11     22 grudzień  2011 r.     Str. e-mail: kontakt@promocja.mielec.pl �

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

artystyczne

30-lecie Klubu Środowisk Twórczych

„Rodzinne” zdjęcie twórców Ziemi Mieleckiej z władzami miasta Mielca, powiatu mieleckiego i Zarządu 
TMZM w Mielcu (fot. W. Gąsiewski)

Wyróżnieni przez Ministra Kultury, od lewej Pani Woźniak, żona 
ś.p. Marka Woźniaka, Mieczysław Działowski i Krystyna Gargas-
Gąsiewska. Wyróżnienia wręczają: Jerzy Kazana, Władysław Ortyl 
i Bronisław Kowalczuk (fot. W. Gąsiewski)

     10 grudnia br. w Samorządo-
wym Centrum Kultury odbyła się 
uroczystość poświęcona 30. rocz-
nicy  działalności Klubu Środo-
wisk Twórczych funkcjonującego 
przy Towarzystwie Miłośników 
Ziemi Mieleckiej im. Władysława 
Szafera w Mielcu. Wśród honoro-
wych gości byli m.in. Władysław 
Ortyl - senator RP, Zdzisław 
Nowakowski - radny Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego, 
Andrzej Chrabąszcz - starosta 
mielecki oraz Bogdan Bieniek 
- wiceprezydent Mielca.   
    Do zebranych licznie twórców 
oraz działczy i sympatyków KŚT 
zwrócił się Jerzy Kazana - prezes 
TMZM, który podkreślił znaczącą 
rolę KŚT dla środowiska. Na-
stępnie senator Władysław Ortyl 
uroczyście wręczył przyznane 
przez Bogdana Zdrojewskiego 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, honorowe odznaki: 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”. 
Otrzymali je: Maria Błażków, 
Krystyna Gargas – Gąsiewska, 
Mieczysław Działowski i po-
śmiertnie Marek Woźniak.
    Oprawę uroczystości jubileuszo-
wych stanowiła wystawa twórców 
KŚT, w której zostały przedstawio-
ne prace artystyczne:  Marii Alicji 

Korzeniewskiej, Andrzeja Bedna-
rza, Józefy Kardyś, Danuty Kośli, 
Danieli Pietryki, Emilii Rajpold, 
Haliny Saj, Janiny Śmist, Joanny 
Graboś, Reginy Kasprzak-Ada-
mik, Elżbiety Żuchowskiej-Pezdy 
oraz  Anny Kazany, Grażyny 
Pieróg-Kotlarz, Marii Szostak, 
Jolanty Stachury-Paśko,  Mariana 
Pietruszki, Dominiki Guły, Grze-
gorza Cebuli,Krystyny Gargas-

Gąsiewskiej, Krzysztofa Przygody, 
Barbary Brzezińskiej-Lis, Anny 
Pawełczak, Adaminy Gawron, 
Piotra Cisło, Magdaleny Świa-
towiec,  Zbigniewa Czerkiesa, 
Tomasza Gondka,  Józefy Krzak, 
Teresy Wenty i Zbigniewa Wi-
cherskiego. Szersza relacja z nt. 
obchodów rocznicy KŚT ukaże się 
w „Mieleckich Zapiskach 2011”.

W. Gąsiewski
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