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ZIMA OZNACZA 
TAKŻE OBOWIĄZEK
   Dla wielu mieszkańców na-
szego miasta nadejście zimy 
oznacza dodatkowe obowiązki 
związane z odśnieżaniem chod-
ników. Na szczęście tych, którzy 
nie zapomnieli o tej powinności 
jest zdecydowanie więcej, po-
zostałym uwagę zwraca Straż 
Miejska. Na razie jeszcze bez 
mandatów. Więcej na ten temat 
można odnaleźć na stronie mia-
sta Mielca www.mielec.pl
inf. i fot. Krzysztof Urbański

Rzecznik Prasowy
Prezydenta Miasta Mielca
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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.

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.

Fotografia, stare zdjęcie, samolot PZL M-15 
(Belphegor). 39 x 29 cm, plastikowa antyrama 
skręcona czterema śrubami.

K. Krawiec, Akt z węża-
mi - SKÓRA PAMIĘCI 
- 1995 r. Piórko, tusz, 
kartonik A-5. Autor, 
absolwent ASP w Po-
znaniu, laureat wielu 
konkursów artystycz-
nych.

Stara saperka wojskowa II wojna 
światowa. Polska lub niemiecka. 
Mocno zardzewiała, ale elementy 
metalowe są solidne i po oczysz-
czeniu będzie się prezentował 
ładnie, a najważniejsze że jest 
oryginalna. Wymiary samej ło-
patki ok. 14x20 cm, dł. z oprawą 
trzonka ok. 36,5 cm.

Stara manierka Rosja carska 
1901, Powginana, przybru-
dzona, zaśniedziała ma też 
kilka otworków. Waga 310 
gram.

Akt kobiety SUBTELNY, olej, płótno 40x30 cm. Obraz 
podpisany i datowany - 2011. Autor R. Kubik, UTA-
LENTOWANY malarz nieprofesjonalny z powiatu 
Kolbuszowa. Wiele jego prac znajduje się w zbiorach 
krajowych i zagranicznych. Na odwrocie ramy znajduje 
się woreczek z drewnianymi rozpórkami do ew. zakli-
nowania podczas oprawy.

Mieleckie kręgle party
dziennikarze i samorządowcy

Ukazał się kolejny numer 
Kwartalnika „Nadwisło-
cze” (nr 4/2011), w którym 
jak zwykle znajduje się 
wiele bardzo interesują-
cych artykułów. Szczegól-
nie polecamy opowieść 
Bogumiły Gajowiec pt. 
„Mieleccy Żydzi – obrazki 
z życia i gehenny”. Au-
torka wspomina w niej 
zapomniane już mieleckie 
rodziny żydowskie i ich 
codzienne przedwojenne 
życie. Jednak szczególnie 
wzruszająca jest histo-
ria młodego polskiego 
mieszkańca Mielca, który 
przechował i uchronił od 
zagłady żydowską dziew-
czynę, a po wojnie się 
z nią ożenił... Kwartalnik 
można kupić w kioskach 
RUCH-u, w Księgarni 
Dębickich oraz w redakcji 
w Mielcu, przy ul. Sobie-
skiego 1. (WG)

Tradycyjnie już Miejska Biblioteka Publiczna w Mielcu 
podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 8 stycznia 
br. wystawiła na sprzedaż książki ze swoich zbiorów oraz 
zorganizowała aukcję obrazów (fot. W. Gąsiewski)

12 stycznia br w mieleckim kinie „Galaktyka”odbył 
się  pokaz filmu „Bitwa Warszawska” w wersji 3D. Tym 
samym mieleckie kino weszło do ekskluzywnego klubu 
kin wyświetlającego filmy w tym formacie.

26 stycznia br. odbyło się tradycyjne już spotkanie prezydenta miasta Mielca Janusza 
Chodorowskiego z dziennikarzami mieleckich mediów. Tym razem odbyło się ono 
w nowej niekonwencjonalnej formie, w kręgielni restauracji Mannhatann, gdzie po 
krótkim wystąpieniu Janusza Chodorowskiego odbył się mecz w kręgle. Okazały 
puchar przechodni zdobył Edward Tabor z „Korso” (fot. W. Gąsiewski)
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„Wieści Regionalne”  Czasopismo Społeczno-Kulturalne. 
Pismo ukazuje się od 1990 r.
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Prezes NFZ narusza algorytm? Se-
nator Władysław Ortyl interweniuje 
w Ministerstwie Zdrowia w sprawie 
podziału środków

    Podział rezerw jest tematem roz-
trząsanym i bulwersującym szeroko 
rozumianą opinię publiczną. Diabeł 
jak zwykle tkwi w szczegółach. Z przy-
jętego przez posłów planu finansowego 
NFZ na 2012 r., wynika, że budżet na 
świadczenia zdrowotne wzrósł o 594 
mln. złotych. Kształt budżetu Narodo-
wego Funduszu Zdrowia i ewentualne 
zmiany to gestia Ministerstwa Zdrowia, 
Finansów i prezesa NFZ. Okazuje się 
bowiem, że większe wpływy ze składek 
zdrowotnych nie oznaczają, że wszystkie 
oddziały Funduszu dostaną tyle samo. 
Dla województwa podkarpackiego 
„algorytm podziału środków” wypadł 
niekorzystnie. W tej sprawie Senator 
Władysław Ortyl interweniował w Mi-
nisterstwie Zdrowia, w którym prosił 
o wyjaśnienie całej sprawy, jak również 
- zgodnie z umocowaniami ustawowymi 
i w trybie nadzoru nad Ministerstwem 
Zdrowia i NFZ - o cofnięcie decyzji 
o niekorzystnym podziale rezerw przez 
Jacka Paszkiewicza prezesa NFZ. 
Kolejne pytanie senatora dotyczyło 
podstawy prawnej, na podstawie której, 
środki te zostały podzielone tylko na 
trzy województwa, podczas gdy inne, 
a szczególnie województwo podkar-
packie, mają spore kłopoty z finanso-
waniem kontraktów, w tym zabiegów 
ratujących życie? 
     Otrzymana z Ministerstwa Zdrowia 
odpowiedź zdaniem Senatora nie od-
powiada na zadane pytania a załączona 
tabelka analizy finansowej kosztów 
świadczeń opieki zdrowotnej celowo 
wprowadza w błąd poprzez porównywa-
nie dwóch lat, co nie było przedmiotem 
zadanych pytań.
     W ocenie Władysława Ortyla odpo-
wiedź mówiąca o wyrównywaniu wzro-
stów pomija dwa zasadnicze i bardzo 
istotne fakty, mianowicie: 

1. Przez wiele lat algorytm podziału 
środków zaniżał wartość planu finan-
sowego dla Podkarpacia. Szacuje się, 
że województwo podkarpackie wskutek 
działania algorytmu a dokładnie wskaź-
nika zróżnicowania kosztu jednostko-
wego świadczenia opieki zdrowotnej 
opartego na przeciętnym miesięcznym 
dochodzie do dyspozycji gospodarstwa 
domowego straciło w kolejnych latach: 
2008 – 254 mln, 2009 – 279 mln, 2010 
– 309 mln. Razem wskutek działania 
ww. wskaźnika z woj. podkarpackiego 
ubyło ponad 841 mln zł.  Nowy algorytm 
miał to zmienić i w związku z tym pro-
centowy wzrost powinien być większy 
dla województwa podkarpackiego. 
2. Dzisiejszy plan finansowy woj. ma-
zowieckiego i tak jest niewykorzystany. 
Dlaczego zatem NFZ zwiększa ten 
plan skoro i tak nie zostanie wykorzy-
stany? Tego nie wiadomo. Wiadomo 
natomiast, że fundusz zapasowy, tak jak 
i rezerwa ogólna, są po to aby zabez-
pieczyć środki na sytuacje nieprzewi-
dziane. Podział funduszu zapasowego 
dla województwa mimo braku realizacji 
obecnego planu finansowego - w sytu-
acji gdy są województwa, których nie 
płaci się nadwykonania np. na Oddziale 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 
jest złamaniem statutowego obowiązku 
NFZ – zapewnienia równej dostępności 
do świadczeń zdrowotnych. Argument 
Ministra Zdrowie, że taki podział 
zapewni stabilność w województwach 
wobec ww. faktów jest zupełnie nietra-
fiony. Tymczasem kolejne sprawozda-
nie NFZ na III kw. potwierdza fakt, że 
w systemie niewykorzystana jest kwota 
1 533 563 630 zł.
      Na zakończenie warto przypomnieć 
słowa byłej minister zdrowia Ewy Ko-
pacz: „Minister zdrowia jest od tego, 
żeby pacjentom nie zabrakło procedur, 
które ratują życie i ja jestem do tego 
przygotowana. Na to pieniądze muszą 
się znaleźć.”

Władysław Ortyl 
Senator RP

15 stycznia br. w Samorządowym 
Centrum Kultury w Mielcu z inicja-
tywy senatora Władysława Ortyla 
i Przewodniczącej Delegatury 
NSZZ „Solidarność” w Mielcu 
– Urszuli Malińskiej odbyło się 
„Świąteczno-Noworoczne Spotka-
nie Opłatkowe”, w którym uczest-
niczyli członkowie i sympatycy PiS 
Ziemi Mieleckiej. 

     O randze spotkania świadczyła m.in. 
obecność wielu gości honorowych, wśród 
których byli m.in.: Stanisław Karczew-
ski – wicemarszałek Senatu RP; prof. 
Józefa Hrynkiewicz – poseł na Sejm; 
Tomasz Poręba – poseł do Parlamentu 
Europejskiego; Zbigniew Chmielowiec 
– poseł na Sejm; Krzysztof Skowroński 
– Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Polskich; Paweł Jucha – szef działu 
reklamy RDN Małopolska; Wojciech 
Buczak – przewodniczący Zarządu Re-
gionu Rzeszowskiego NSZZ Solidarność;  
doc. dr Wacław Nelec – rektor Wyż-
szej Szkoły Gospodarki i Zarządzania 
w Mielcu; Józef Matusz – redaktor gaze-
ty „Rzeczpospolita”. W spotkaniu wzięli 
też udział liczni przedstawiciele władz 
samorządowych, w tym: Józef Kardyś 
– starosta powiatu kolbuszowskiego, 
Kazimierz Kiełb – burmistrz miasta So-
kołów Małopolski; Jan Zuba – burmistrz 

Miasta Kolbuszowa; Kazimierz Gacek  
– wójt gminy wiejskiej Mielec; Grzegorz 
Maj – wicewójt gminy wiejskiej Mielec; 
Daniel Fila – wójt gminy Raniżów; Jerzy 
Wilk – wójt gminy Majdan Królewski 
– Mieczysław Burek – przewodniczący 
Rady Powiatu Kolbuszowskiego; Tade-
usz Kamiński – przewodniczący Rady 
Powiatu Dębickiego – Renata Paterak 
– sekretarz gminy Tuszów Narodowy.  

Opłatek PiS-u i „Solidarności”

Obszerna sala Centrum Promocyjno-Wystawienniczego SCK w Mielcu była wypełniona po brzegi (fot. W. Gąsiewski)

    Ponadto w spotkaniu udział wzięli: 
księża, radni wojewódzcy, powiatowi, 
miejscy i gminni, członkowie Akcji 
Katolickiej, przedstawiciele organi-
zacji pozarządowych, przedstawiciele 
środowiska oświaty, członkowie NSZZ 
„Solidarność”, a okolicznościowe listy 
nadesłali: Stanisław Ożóg – poseł na 
Sejm RP oraz Adam Krzysztoń – sta-
rosta powiatu łańcuckiego, w których 
życzyli, aby spotkanie przebiegało 
w miłej atmosferze, a także pomyślno-
ści w Nowym Roku 2012.
   Spotkanie rozpoczął występ Scholi 
młodzieżowej z Bazyliki św. Mateusza 
w Mielcu, pod kierunkiem księdza 
Pawła Furdyny, zaś ze Słowem Bożym 
i życzeniami do zebranych zwrócił się 
ks. Kazimierz Czesak – proboszcz 
parafii Matki Bożej Nieustającej Po-
mocy, równocześnie od 2011 r. 

     Podczas wystąpień zaproszonych gości 
przewijał się m.in. problem „blokady 
medialnej” dla programu i działań PiS 
oraz związku „Solidarność”. Mówił o tym 
wicemarszałek Senatu RP Stanisław Kar-
czewski oraz europoseł Tomasz Poręba, 
który zwrócił uwagę, że merytoryczne 
i ważne konferencje PiS nie znajdują 
odbicia w krajowych mediach. Szerzej 
o sprawach medialnych mówił też Krzysz-
tof Skowroński – prezes SDP oraz twórca 
mediów spółdzielczych „Wnet”, które 
starają się o zorganizowanie stacji radiowej 
w Mielcu. Organizujemy akcję zbierania 
podpisów, żeby w Polsce na równych 
prawach z innymi mogła funkcjonować 
Telewizja „Trwam” podsumował szef rze-
szowskiej „S”. Na zakończenie spotkania 
nastąpiła chwila modlitwy i refleksji po 
przeczytanym przez ks. Janusza Kłęczka 
fragmencie Ewangelii składano sobie 
wzajemnie życzenia.

Inf. i fot. W. Gąsiewski

Senator Ortyl interweniuje 

Mniej na podkarpackie zdrowie...

Ks. Kazimierz Czesak
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     Do końca kwietnia opraco-
wany zostanie Program Usu-
wania Wyrobów Zawierają-
cych Azbest z Terenu Gminy 
Miejskiej Mielec. Dokument, 
który przygotuje firma z Biel-
ska Białej, będzie zawierał tak-
że szczegółową inwentaryzację 
miejsc, gdzie wykorzystywane 
są jeszcze produkty zawiera-
jące azbest.
      Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami wszystkie produkty 
zawierające azbest powinny zo-
stać zneutralizowane do 2032 
roku. Władze miasta wszczęły 
procedurę, która ma wyłonić 
firmę lub instytucję, która 
opracuje Program Usuwania 
Wyrobów Zawierających Az-
best z Terenu Gminy Miejskiej 
Mielec. Najkorzystniejszą ofer-
tę złożyła firma EKO TEAM 
Konsulting. – Dokument ma 
przede wszystkim zawierać 
informację na temat ilości 
produktów zawierających az-
best, które znajdują się na 
terenie miasta Mielca. Takie 
dane pozwolą ustalić nie tylko 
czas potrzebny na demontaż 
i utylizację produktów azbe-
stowych, ale także koszt takiej 
operacji – powiedział wice-
prezydent Mielca Mieczysław 
Wdowiarz. 
      Demontażem i utylizacją 
produktów azbestowych, któ-
rymi w zdecydowanej więk-
szości są poszycia dachowe, 
zajmują się wyspecjalizowane 
firmy, posiadające odpowied-
nie uprawnienia i certyfikaty. 
Należy jednak pamiętać, iż 
obowiązek utylizacji odpadów 
azbestowych spoczywa na właś-
cicielach obiektów. Po przygo-
towaniu Programu Usuwania 

     - Bardzo cieszę się, że Fe-
stiwal Nauki i Techniki spotkał 
się z tak dużym zainteresowa-
niem mielczan, głównie tych 
młodych. To ważne, bo nasze 
miasto, jako typowo prze-
mysłowe ma przecież bardzo 
ścisłe powiązania z nauką 
– powiedział prezydent Mielca 
Janusz Chodorowski podczas 
spotkania z organizatorami 
imprezy oraz dyrektorami mie-
leckich gimnazjów, biorących 
udział w Festiwalu. Prezydent 
wręczył listy z podziękowa-
niami za wkład w organizację 
wydarzenia, które już wkrótce 
może się stać wizytówką nasze-
go miasta.
    Druga edycja Festiwalu 
Nauki i Techniki odbyła się w 
salach Samorządowego Cen-
trum Kultury 13 i 14 stycznia 
br. Przygotowane prezenta-

AZBESTOWA INWENTARYZACJA
Wyrobów Zawierających Az-
best z Terenu Gminy Miejskiej 
Mielec władze Mielca będą 
starać się o ewentualne finan-
sowe wsparcie zewnętrzne na 
utylizację azbestu z Wojewódz-
kiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska. W przypadku gdy 
samorząd otrzymałby takie 
dofinansowanie, będzie ono 
dotyczyć tylko demontażu 
i utylizacji materiałów zawie-
rających azbest. 
     Od 9 stycznia pracownicy 
firmy EKO TEAM Konsulting 
rozpoczną inwentaryzację wy-
robów zawierających azbest. 
– Ich zadaniem będzie odwie-
dzenie niemal wszystkich pose-
sji na terenie miasta, stąd nasza 
prośba do mieszkańców miasta 
o umożliwienie wykonania 
inwentaryzacji – powiedział 
Lucjan Niziołek z Wydziału 
Inżynierii Miejskiej Urzędu 
Miejskiego w Mielcu. Pracow-
nicy EKO TEAM będą mieli 
ze sobą oryginał upoważnienia 
do przeprowadzenia inwen-
taryzacji, podpisany przez 
prezydenta Mielca Janusza 
Chodorowskiego. Ponadto 
będą mieli identyfikatory z 
imieniem i nazwiskiem. – Ich 
zadaniem będzie przeprowa-
dzenie rozmów z mielczanami i 
wypełnienie ankiety dotyczącej 
wykorzystywania materiałów 
azbestowych oraz w razie po-
trzeby wykonanie szacunko-
wego obmiaru materiału, np. 
pokrycia dachu. Pracownicy 
EKO TEAM będą pracować 
między godziną 10.00 a 18.00 
– zaznaczył Lucjan Niziołek. 

Krzysztof Urbański
Rzecznik Prasowy
Prezydenta Mielca
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cje, wystawy oraz wykłady 
przyciągnęły tłumy mielczan, 
głównie młodych. - Mamy 
w Mielcu Uniwersytet III Wie-
ku, który ze swoimi wykładami 
odwiedzają pracownicy wielu 
znanych uczelni akademickich. 
Po tym jak nasza młodzież 
przyjęła dość trudne przecież, 
ale niezwykle atrakcyjnie prze-
kazane prezentacje naukowe, 
sądzę, że warto także urucho-
mić Uniwersytet Młodzieżowy. 
Byłaby to szansa na zachęcenie 
młodzieży do spojrzenia na 
naukę z nieco innej perspek-
tywy - powiedział prezydent 
Janusz Chodorowski podczas 
piątkowego spotkania z or-
ganizatorami i uczestnikami 
II Festiwalu Nauki i Techniki. 
Specjalne podziękowania za 
zaangażowanie w organizację 
imprezy otrzymał Zdzisław 

Nowakowski, dyrektor Cen-
trum Kształcenia Praktycznego 
i Doskonalenia Nauczycieli. 
- Festiwal powoli wpisuje się 
w mielecki kalendarz. Cieszę 
się, że udało nam się wykonać 
wszystko to, co sobie zamie-
rzyliśmy. Już przygotowujemy 
pomysły na kolejną edycję. Ja 
również chcę podziękować 
całemu zespołowi z CKPiDN 
oraz dyrektorowi i pracowni-
kom Samorządowego Cen-
trum Kultury za ogromny 
wkład pracy przy tym wyda-
rzeniu - powiedział Zdzisław 
Nowakowski.
     Prezydent Janusz Cho-
dorowski oraz jego zastępca 
Bogdan Bieniek listy z podzię-
kowaniami wręczyli dyrekto-
rom i nauczycielom pięciu 
mieleckich gimnazjów, które 
przygotowały swoje stoiska z 

prezentacjami, dyrektorowi 
i pracownikom SCK oraz pre-
zesom agencji MARR S.A.

Inf. i fot. Krzysztof Urbański
Rzecznik Prasowy

Prezydenta Miasta Mielca

Od lewej Zdzisław Nowakowski 
i Janusz Chodorowski

Na zdjęciu goście honorowi spotkania

Powiatowe wieści

Noworoczne spotkanie z kombatantami
     Tradycyjnie już, początkiem 
stycznia samorządowe władze 
Powiatu Mieleckiego spotykają 
się z kombatantami. Również 
w tym roku, takie spotkanie 
odbyło się 12 stycznia, w sali 
obrad Starostwa Powiatowego 
w Mielcu. 
      Gospodarzami noworocznego 
spotkanie organizowanego przez 
Wydział Zarządzania Kryzyso-
wego w Mielcu byli Członek Za-
rządu Powiatu Mieleckiego Józef 
Smaczny oraz Dyrektor Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego Zenon 
Kamiński. Spotkanie stało się do-
skonałą okazją do złożenia życzeń 
noworocznych przedstawicielom 
mieleckich organizacji kombatan-
ckich, a także do podsumowania 
minionego 2011 roku.
     Szanowni Państwo, tradycyjnie 
spotykamy się u progu Nowego 
Roku – zwrócił się do zebranych 
Józef Smaczny. Cieszy mnie fakt, 
że mogę spotkać się z Państwem, 
że mogę być w tak znamienitym 
gronie ludzi, bohaterów, którzy 
kiedy tylko było trzeba, nie szczę-
dząc czasu i zdrowia, a nierzadko 

ryzykując życie bronili honoru 
oraz granic naszej Ojczyzny. 
Podsumowując 2011 rok, można 
uznać, że był to rok udany. Był 
to rok obfity w inwestycje, rok, 
w którym działania ukierunko-
wane na rozwój i rozkwit Ziemi 
Mieleckiej przyniosły oczekiwane 
efekty. Na koniec życzę Wam dro-
dzy Kombatanci wszystkiego naj-
lepszego oraz wszelkiej pomyślno-
ści w 2012 roku, a także wyrażam 
nadzieję, że za rok spotkamy się 
tutaj znów w takim samym gronie 
– zakończył Członek Zarządu 
Powiatu Mieleckiego. 
     W spotkaniu wzięli udział 
przedstawiciele Związku Inwa-
lidów RP, Związku Kombatan-
tów Rzeczypospolitej Polskiej 
i Byłych Więźniów Politycznych 
– Zarząd Powiatowy w Mielcu, 
Stowarzyszenia Polskich Kom-
batantów w Kraju o/Mielec, 
Światowego Związku Żołnie-
rzy Armii Krajowej – Oddział 
w Mielcu, Związku Sybiraków 
Koło w Mielcu, Związku Żoł-
nierzy – Górników Represjo-
nowanych w latach 1949-1959, 
Stowarzyszenia Poszkodowanych 
przez III Rzeszę.

Radosław Osmola

Szpital Powiatowy w Mielcu po raz kolejny wspomógł WOŚP
 W tym roku Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy trafiła 
dzięki kolumnie transportu 
mieleckiego szpitala do Dul-
czy Małej, Dulczy Wielkiej, 
Żarówki, Ździarca, Łączek 
Brzeskich, Wylowa, Kiełko-
wa, a także Niwisk i Przyłęka, 
wolontariusze byli również 
w Kosowach. Samochód z Dul-
czy, który wspierał szpitalną 
kolumnę transportu, pojechał 
do Rzemienia i Wojsławia, 
ale także pomagał w akcji 
w Mielcu.

Aneta Dyka-Urbańska

Uczestnicy spotkania
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ropczyckie

Zmiany nastąpią także w centrum miasta. Płyta rynku uzyska nową 
nawierzchnię i zieleń, powstaną także tak deficytowe w Śródmieściu 
nowe miejsca parkingowe i trzykomorowa fontanna. Prace obejmą 
także budowę nowych nawierzchni chodników z kostki, odnowę 
ulicznego oświetlenia i przebudowę podziemnej infrastruktury 
technicznej. (inf. i fot. RK)

Na  jubileusz 650 - lecia miasta, 
odnowy doczeka się pomnik 
króla Kazimierza Wielkiego, 
za którego panowania Rop-
czyce uzyskały prawa miejskie. 
Renowacja monumentu obej-
mie jego oczyszczenie, renowa-

650-lecie Ropczyc

WIELKIE ODNAWIANIE MIASTA
cję tablicy z brązu i obłożenie 
cokołu granitowymi płytami. 
Wokół płytki chodnikowe 
zamienione zostaną na kostkę 
brukową, teren zyska tez m.in. 
odpowiednie oświetlenie. 

Pomnik Kazimierza Wielkiego w Ropczycach

    Dzięki inicjatywie i osobi-
stemu zaangażowaniu Józefa 
Roguza - Prezesa Klubu Miłoś-
ników Lotnictwa i Wiceprezesa 
TMZM im. Wł. Szafera, doszło 
do zorganizowania  w dniu 20 
stycznia br. spotkania opłatko-
wego członków Klubu z przed-
stawicielami władz w salach 
Cukierni i Piekarni Państwa 
Koniecznych w Mielcu.     
   Wśród zaproszonych gości, 
którzy zaszczycili swoją obec-
nością byli m.in.: Krystyna 
Skowrońska - poseł na Sejm RP, 
wiceprzewodnicząca Parlamen-
tarnego Zespołu ds. Lotnictwa, 
Władysław Ortyl – senator RP,  
Janusz Chodorowski – Pre-
zydent Miasta Mielca, Józef 
Smaczny – z upoważnienia 
Starosty Powiatu Mieleckie-
go, Włodzimierz Adamski 
– z upoważnienia Prezesa Pol-
skich Zakładów Lotniczych 
w Mielcu, Zbigniew Działowski 
– prezes AVIA-SPLot, Kazi-
mierz Szaniawski – prezes sto-
warzyszenia PROMLOT. 
    Zebranych powitał Józef 
Roguz – prezes Klubu Miłoś-
ników Lotnictwa i jednocześ-
nie wiceprezes Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Mieleckiej 
im. Wł. Szafera, który mówiąc 
o sprawach lotnictwa, potrzebie 
szerokiej popularyzacji dorobku 
i dokonań pracowników by-
łej mieleckiej WSK, przypo-
mniał obchody Święta Lotnictwa 
w 2011 roku, ich organizację 
i przebieg, a korzystając z okazji 
przekazał przedstawicielom władz 
i wszystkim, którzy przyczynili się 
do ich właściwego zorganizowa-
nia – najserdeczniejsze podzięko-
wania i wyrazy wdzięczności.

    Jadwiga Jankowska przeka-
zała zebranym indywidualne 
i zbiorowe życzenia nowo-
roczne. Zbigniew Michalski 
– prezes Grupy Literackiej 
„Słowo” TMZM im. Wł. Sza-
fera przedstawił działalność 
grupy, mówił o spotkaniach 
poetyckich i wydawnictwach, 
przypomniał zebranym jeden 
z wierszy przysłanych na kon-
kurs zorganizowany  w ubiegłym 
roku z okazji Święta Lotnictwa. 
Jadwiga Klaus – Prezes Klubu 
Środowisk Twórczych TMZM 
im. Wł. Szafera ukazała zakres 
prac organizacyjnych i wysta-
wienniczych, które wykonano 
w związku z organizacją ubie-
głorocznego Święta Lotnictwa. 
Z jej inicjatywy śpiewano bożo-
narodzeniowe kolędy. Z kolei 
Bronisław Kowalczuk przeka-
zał W. Adamskiemu publikację 
wydaną przez Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Mieleckiej 
im. Wł. Szafera  „Pamiętnik  
por. Stefana Ostrowskiego”,  
dla prezesa Polskich Zakładów 
Lotniczych w Mielcu - jako 

podziękowanie za aktywność 
i pomoc społeczną.
    Kulminacyjną częścią spot-
kania było składanie sobie 
noworocznych życzeń i łama-
nie się opłatkiem, tworząc 
tym samym klimat do luźnych 
rozmów i dyskusji. Swoimi 
refleksjami i uwagami dzielili 
się m. in. Krystyna Skowroń-
ska,  Władysław Ortyl, Janusz 
Chodorowski, Zbigniew Dzia-
łowski, Kazimierz Szaniawski, 
Józef Smaczny i Włodzimierz 
Adamski. 
    Wśród wielu wątków, które 
podnoszono, były m.in. or-
ganizacja obchodów Święta 
Lotnictwa w bieżącym roku, 
inicjatywa utworzenia w Mielcu 
Muzeum Lotnictwa, sprawa 
jego lokalizacji i koncepcji 
funkcjonowania. Przy kawie, 
ciastkach i innych smakoły-
kach oferowanych przez Firmę 
Państwa Koniecznych rozma-
wiano o mieleckim lotnictwie 
i różnych sprawach nurtujących 
środowisko. 

Jacek Krzysztofik

Lotnicze wieści

Opłatek Klubu Miłośników Lotnictwa

Uczestnicy spotkania opłatkowego (fot. Bronisław Kowalczuk)

WIELOPOLE SKRZYŃ-
SKIE. Gmina nie chce  
budowy na swoim terenie  
zbiorników retencyjnych. 
W zamian proponuje utwo-
rzenie od kilkunastu do 
kilkudziesięciu małych pol-
derów w górnym odcinku 
Wielopolki i na jej dopły-
wach. PZMiUW zapewnia, 
że suche zbiorniki o dużej 
objętości nie będą stanowiły 
zagrożenia dla mieszkańców 
gminy, i deklaruje, że ich 
wnioski – o ile będą zasadne 
– zostaną rozpatrzone. 
    Na terenie powiatu rop-
czycko – sędziszowskiego ma 
powstać 10 zbiorników, które 
mogłyby przejąć nadmiar wody 
w razie zagrożenia powodzio-
wego. Wśród nich trzy tzw. 
suche poldery (Broniszów, Gli-
nik i Rzegocin) Podkarpacki 
Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych wybudować chce 
na terenie gminy Wielopole 

Skrzyńskie. Tu jednak zgody 
na realizację tej koncepcji nie 
ma. W listopadzie Rada Gminy 
skierowała sprzeciw do Regio-
nalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska. 
     Zdaniem wielopolskich 
samorządowców,  zagrożą one 
m.in.  części domów, drodze 
wojewódzkiej, niektórym ob-
szarom objętym programem 
Natura 2000, a także terenom, 
na których zaplanowano budo-
wę sieci kanalizacyjnej i linii 
wysokiego napięcia. Kilka dni 
wcześniej pismo do RDOŚ 
w tej sprawie wystosował także 
Komitet Protestacyjny Wsi Gli-
nik. Gmina ma własną koncep-
cję, opracowaną przez zespół 
prof. Józefa Dziopaka z Poli-
techniki Rzeszowskiej. - To, co 
planuje PZMiUW nie daje ja-
kichkolwiek zabezpieczeń dla 
naszej gminy. Woda powinna 
być zatrzymywana już w gór-
nych dopływach Wielopolki.  

Wbrew temu, co niektórzy nam 
zarzucają, nie chcemy niczego 
robić kosztem bezpieczeństwa 
Ropczyc. Wręcz przeciwnie, 
proponowane przez nas  roz-
wiązania powinny chronić 
wszystkie miejscowości, po-
łożone w dolinie Wielopolki 
– wyjaśnia wójt gminy Wie-
lopole Skrzyńskie, Czesław 
Leja. Dlatego niedawno gmina 
zwróciła się do PZMiUW 
o przyjęcie do realizacji koncep-
cji budowy małych zbiorników 
retencyjnych w górnej części 
doliny Wielopolki. Te miałyby 
powstać  w gminie Wielopole, 
zarówno na Wielopolce, jak 
i Liwku, Brzezince oraz ich 
bezimiennych  dopływach.  
- Realizacja  proponowanego 
przez nas wariantu spowoduje, 
że ochrona przeciwpowodzio-
wa obejmie nie tylko Rop-
czyce, ale również Wielopole 
Skrzyńskie, Brzeziny, Nawsie, 
Glinik czy Broniszów, które 
corocznie zalewane są przez 
wody, występujące z małych 
potoków w wyniku nagłych, 
intensywnych opadów deszczu 
– czytamy w piśmie podpi-
sanym przez wójta Czesława 
Leję i przewodniczącego Rady 
Gminy, Roberta Pieczonkę. 
     Z kolei zdaniem Podkar-
packiego Zarządu Melioracji 
i Urządzeń Wodnych, zagroże-
nie powodzią w dolinie Wielo-
polki ograniczyć może jedynie 
budowa systemu zbiorników 
o dużej pojemności, z tymi  
w Gliniku, Broniszowie i Rze-
gocinie   włącznie.  Raporty o 
oddziaływaniu inwestycji na 
środowisko, PZMiUW złożył 
już w Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska, gdzie 
właśnie trwa ich weryfikacja. 
- Pomimo protestów miesz-
kańców gminy Wielopole nie 
wstrzymujemy prowadzonych 
prac. Równocześnie prowa-
dzimy akcję informacyjną, 
która ma na celu nie tylko 
przekazanie mieszkańcom 
wiedzy na temat przyjętych 
w koncepcji rozwiązań tech-
nicznych, ale również rozpa-
trzenie ich wniosków, o ile 
okażą się zasadne – informuje 
dyrektor PZMiUW, Stanisław 
Stachura i podaje przykład 
Góry Ropczyckiej, gdzie na 
wniosek jednego z mieszkań-
ców zrezygnowano z budowy 
tzw. mokrego zbiornika. 
    Zamiast niego powstanie tam 
suchy polder, o pojemności 
2,29 mln m.sześc.  - Przecież 
te trzy poldery, które powsta-
ną w gm. Wielopole rzadko 
kiedy będą zapełnione w cało-
ści. Może się tak stać jedynie 
podczas wyjątkowo dużych 
powodzi, takich, jak ta z 2009 
roku, które zdarzają się raz na 
wiele lat – dodaje Małgorzata 
Wajda, dyrektor ds. inwestycji. 
Według PZMiUW, propono-
wane przez gminę rozwiązania 
można by rozpatrywać jedynie 
jako dodatkowe zabezpiecze-
nie, uzupełniające planowa-
ny system. Jego budowa na 
terenie powiatu ropczycko 
– sędziszowskiego ma zasad-
nicze znaczenie dla ochrony 
przeciwpowodziowej nie tylko 
wszystkich pięciu jego gmin, ale 
także sąsiedniej gminy Dębica. 
Przypomnijmy, że powodzie 
w 2009 i 2010 r. spowodowały 
w gm. Ropczyce straty oblicza-
ne na 60 mln złotych.

RK        

NIE CHCĄ WIELKICH POLDERÓW

Powodzie i podtopienia to w dolinie Wielopolki zjawiska bardzo czeste 

PROMOCJA NAUKI, INNOWACYJNOŚCI 
ORAZ MIASTA MIELCA
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rolnicze wydawnicze

  Na terenie powiatu mie-
leckiego w 2011 r. odno-
towano 70 wypadków w 
gospodarstwach rolnych. 
Wśród nich był 1 wypadek 
śmiertelny. Ewidencja ta do-
tyczy rolników podlegających 
ubezpieczeniu społecznemu 
w KRUS. Praca rolnika jest 
ciężka i niebezpieczna. Miej-
scem pracy jest obejście, za-
groda, budynki inwentarskie, 
uprawiane pole. Rolnik musi 
wykonywać prace stolarskie, 
być z konieczności mecha-
nikiem i elektrykiem. Czę-
sto niebezpieczny okazuje 
się transport po drogach 
publicznych i przewożenie 
zebranych plonów. W gospo-
darstwie używane są maszyny 
i urządzenia, które nie są 
zawsze sprawne technicznie 
i właściwie wyposażone, bra-
kuje przede wszystkim osłon 
części ruchomych. Wypadki 
w rolnictwie zdarzają się 
bardzo często. Ulega im 
blisko dwa razy więcej rolni-
ków niż osób pracujących w 
innych zawodach. Skutkiem 
jest zazwyczaj kalectwo lub 
śmierć. 
    Co drugie nieszczęśliwe 
zdarzenie  w gospodarstwach 
rolnych spowodowane jest 
przez upadek. Sprzyja-
ją temu śliskie, nierówne, 
źle utwardzone podwórza. 
Groźne są niezabezpieczo-
ne kanały, wykopy, szamba, 
otwory ścienne i stropowe na 
strychach i poddaszach, nie-
właściwie prowadzone prace 
na wysokości. Aby zmniej-
szyć ryzyko niebezpiecznego 
upadku należy:
• wyrównać i w miarę możli-

wości utwardzić nawierzch-
nię placów i przejść;

• usunąć wystające przed-
mioty i nierówności, które 
zwłaszcza przykryte śnie-
giem mogą być niewidocz-
ne;

Rolnik – zawód niebezpieczny!
• w czasie zimy likwidować 

śliskość nawierzchni po-
przez usuwanie śniegu, 
posypywanie oblodzeń 
piaskiem popiołem lub 
trocinami;

•używać tylko stabilnych 
   i nieuszkodzonych drabin, 

odpowiednio zabezpie-
czonych przed przechyłem 

    i poślizgiem;
• zadbać aby schody  posia-

dały barierkę ochronną.
  Pilarki tarczowe i inne ma-
szyny stolarskie powodują 
ponad połowę wszystkich 
wypadków z użyciem maszyn 
i urządzeń rolniczych. Więk-
szość pilarek tarczowych 
używanych przez rolników 
to pilarki zbudowane domo-
wym sposobem, regułą jest 
brak osłon tarczy piły, klina 
rozszczepiającego, osłony 
napędu i wyłącznika awaryj-
nego. Większość wypadków 
zdarza się podczas cięcia 
drewna na opał, czyli ciecia 
poprzecznego. Najczęstsze 
urazy to skaleczenia rąk 
lub dłoni, nierzadko prowa-
dzące do amputacji palców.  
Niezbędne zabezpieczenia 
każdej pilarki tarczowej:
• osłona elementów przeka-

zujących napęd z silnika;
• kaptur ochronny górnej 

części piły;
• osłona dolnej części piły 

tarczowej;
• klin rozszczepiający (przy 

cięciu wzdłużnym).
    Rolniku pamiętaj przed 
wypadkiem możesz s ię 
uchronić. Pamiętaj, że wiele 
zależy od Ciebie. Zmniej-
szenie ryzyka wypadku to 
przede wszystkim sprawa 
Twojej wiedzy, wyobraźni, 
ostrożności i stosowania się 
do zasad bezpiecznej pracy.

Sławomir Majka

Tradycją stało się już, że to 
właśnie w gościnnych salach 
Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej w Rzeszowie 
Filia w Mielcu odbywają się 
m.in. spotkania promocyj-
ne „Mieleckich Zapisków”. 
19 stycznia br. tam właśnie 
zorganizowano takie spot-
kanie w związku z wyda-
niem przez Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Miele-
ckiej im. Władysława Szafe-
ra we współpracy z Agencją 
Wydawniczą „Promocja” w 
Mielcu i przy pomocy finan-
sowej Starostwa Powiato-
wego w Mielcu „Mieleckich 
Zapisków” nr 14. Rocznik 
Ziemi Mieleckiej 2011 -  
pod redakcją Włodzimierza 
Gąsiewskiego.

     Licznie przybyłych gości, 
autorów tekstów i członków 
Zarządu Towarzystwa uroczy-
ście powitała Józefa Krasoń 
– dyrektor Biblioteki, prze-
kazując następnie prowadze-
nie spotkania dr Włodzimie-
rzowi Gąsiewskiemu, który 
w dłuższym wystąpieniu omówił 
zawartość publikacji, ukazując 
poszczególne jej działy, artyku-
ły, ich autorów, zwrócił m.in. 
uwagę  na wartość tekstów 
w różnym znaczeniu, na przy-
kład: poznawczym, jubileuszo-
wym, kronikarskim, sprawo-
zdawczym czy naukowym.  
     Dyskusja, która była na-
stępstwem tego wystąpienia 
wskazała, jak cenne są tego 
typu publikacje, bowiem jest 

to kolejny krok do przodu 
w popularyzacji wiedzy o Zie-
mi Mieleckiej, jej mieszkań-
cach, ich aktywności społecznej 
i zawodowej. Takie dokumento-
wanie tych – ludzkich dokonań 
– to nie tylko realizacja zadań 
stojących przed Towarzystwem 
Miłośników Ziemi Mieleckiej, 
a przede wszystkim jest to po-
zostawianie w formie pisanej tej 
szerokiej wiedzy dla przyszłych 
pokoleń.  
     Dr W. Gąsiewski zapo-
wiedział prace nad kolejnym 
wydaniem „Mieleckich Zapi-
sków”, zachęcając do zbierania 
materiałów i pisania.  
     Przy ciasteczku i kawie dys-
kutowano także o lotnictwie 
i potrzebie dokumentowania 
pracy i osiągnięć tysięcy pra-
cowników mieleckiej WSK 
i publikowania na ten temat. 
Różne opinie i poglądy, różne 

propozycje, ale jeden cel: wie-
dza o przeszłości i teraźniejszo-
ści miasta i regionu powinna 
być systematycznie utrwalana 
i w różnych formach upo-
wszechniana społeczeństwu.  
 Jacek Krzysztofik

Uczestnicy spotkania promocyjnego, podczas przedstawiania publikacji i jej „pierwszego czytania” (fot. B. Kowalczuk, J. Krzysztofik)

Okładka „Mieleckich zapi-
sków” nr 14

KTO JEST KTO W ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

Wieści muzealne

   W grudniu 2011 r. na ogól-
nopolskim rynku wydawni-
czym ukazała się publikacja 
pt. „Kto jest Kto w Związku 
Żołnierzy Wojska Polskiego 
1981-2011” wydana z inicjatywy 
redakcji miesięcznika „Głos 
Weterana i Rezerwisty” pod 
kierownictwem płk w st. spocz. 
Antoniego Witkowskiego, któ-
ry również przy współpracy 
Zbigniewa Moszumańskiego 
i Jerzego Reinerta jest redak-
torem wydawnictwa.

     W aspekcie lokalnym god-
nym odnotowania jest zamiesz-
czony w przedstawionej książce 
biogram ppłk rez. Bronisława 
Kowalczuka, który od 1992 r. 
należy do mieleckiego Koła 
Związku Byłych Żołnierzy 
Zawodowych, pełniąc w nim 
różne funkcje, m.in. preze-
sa. Najbardziej jednak godna 
uznania jest dziennikarska 
pasja Bronisława Kowalczuka, 
jako redaktora prasy lokalnej, w 
tym „Wieści Regionanych” oraz 

korespondenta wojskowych 
miesięczników ogólnopolskich, 
takich jak: „Głos Weterana 
i Rezerwisty”, „Kombatanta”, 
„Spadochroniarza” i „Czaty”. 
Za osiągnięcia na tym polu 
został wyróżniony wieloma 
odznakami i odznaczeniami, 
w tym ostatnio w 2009 r. meda-
lem „Pro Memoria”. Uzyskał 
też tytuł „Autora Roku 2010”  
oraz nagrodę dziennikarską 
„Złota Sowa” (2010).

W. Gąsiewski

Zachowaj pamiątki przeszłości...

Pamiątki po mieleckim aptekarzu Piotrze Gardulskim, w tym m.in. 
jego dyplom magistra farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uczniowie I LO w Mielcu podczas zwiedzania wystawy
   26 stycznia br. w Muzeum 
Regionalnym w Mielcu, jego dy-
rektor Jerzy Skrzypczak otworzył 
wystawę eksponatów jakie muze-
um nabyło lub pozyskało w darze 
w XXI w. Jednocześnie gospodarz 
mieleckiego Pałacyku Oborskich 
zwrócił się z apelem o zachowy-
wanie pamiątek przeszłości od 

zniszczenia. W tym celu muzeum 
w Mielcu wydrukowało specjalną 
ulotkę, w której zamieszczony jest 
wspomniany apel. Należy sądzić, 
że ta inicjatywa przysporzy ko-
lejnych eksponatów muzealnych. 
W otwarciu wystawy uczestniczyła 
m.in. grupa uczniów z I LO w Miel-
cu (inf. i fot. W. Gąsiewski)
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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

     Kameralnie, we własnym 
gronie, wypłynęła na wody 
literatury,  z początkiem 2012 
roku, mielecka Grupa Literacka 
„Słowo”, działająca przy To-
warzystwie Miłośników Ziemi 
Mieleckiej im. Władysława 
Szafera w Mielcu, na imprezie w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Mielcu, w dniu 14 stycznia 
2012 roku. 
     Tym razem gościem Gru-
py był poeta Piotr Jemioło, 
absolwent II Liceum Ogólno-
kształcącego im. Mikołaja Ko-
pernika w Mielcu, studiujący na 
kierunku Krytyka Literacka na 
Wydziale Filologii Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego w Krakowie, 
zdobywca nagród i wyróżnień, 
m.in.:  w Ogólnopolskim Kon-
kursie Poetyckim im. Haliny 
Poświatowskiej w Częstochowie 
w latach 2010 (nagroda główna) 
i 2011, zdobywca III miejsca 
w Ogólnopolskim Konkursie 
Poetyckim im. Kazimierza Ra-
tonia (Olkusz 2011) oraz  kilku 
innych równie cennych nagród 
i wyróżnień (m.in. w Ogólno-
polskim Konkursie Poetyckim 
im. Zbigniewa Herberta). 
   Gość Grupy, piszący wiersze 
od piętnastego roku życia, 
przywiózł ze sobą do Mielca 
z Kolbuszowej dwóch muzyków 
Janusza Radwańskiego (także 
poetę) i Szymona Węglowskie-
go. Po powitaniu gości przez dy-
rektor Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej w Mielcu Marię Błażków 

i przedstawieniu biografii Piotra 
Jemioło przez prezesa Grupy 
Literackiej „Słowo” w Mielcu 
Zbigniewa Michalskiego roz-
począł się, przygotowany przez 
Piotra Jemioło, program  arty-
styczny: odgłosy bębnów, harfy 
żydowskiej i drumli towarzy-
szyły kolejno przedstawianym 
wierszom,  znakomicie ilustru-
jąc emocje w nich zawarte. 
    O tym, jak bardzo podobał 
się program świadczyła długa 
dyskusja, jaka w  czytelni MBP 
rozgorzała po jego zakończeniu. 
Wzięli w niej udział członkowie 
Grupy „Słowo” i zaproszeni 
goście: Andrzej Talarek, Da-
nuta Kośla, Barbara Augustyn, 
Magdalena Korzeń, prezes 
TMZM im. Wł. Szafera Jerzy 
Kazana, Mieczysław Działow-
ski, Teresa Pyzik, Piotr Durak, 
Katarzyna Pajdak z Rzeszowa, 
Maria Błażków, Zbigniew Mi-
chalski, Elżbieta Żuchowska 
– Pezda,Teresa Stępczyk i inni.  

   Pytania, jako że większość 
członków „Słowa” to poeci, były 
bardzo dociekliwe i dotyczyły 
wielu szczegółów twórczości 
gościa łącznie z detalami  do-
tyczącymi nazw... poszczegól-
nych instrumentów. Pierwsza 
tegoroczna impreza Grupy 
zakończyła się, po dwóch go-
dzinach, przy kawie, herbacie 
i ciastkach.

Inf. i fot. Z. Michalski

Jemioło – na dobry początek

Piotr Jemioło

Czysty artretyzm

krążące po ulicach. jest zjawiskowo. ruch kamery uchwyci drganie
powieki. ktoś szepce: Gesamtkunstwerk. czyjeś myśli, ściana i sen.
sute strawy duchowe mogą wprawić w stan satori. chodźmy dalej
w swych spostrzeżeniach. czytaj: czysty artyzm to uwiędłe członki
tych kwiatów generacji. syn jest stratą dla ojca. a co na zewnątrz?
tłumy, napięte struny. krążące oko kamer. słowa jak piąstki dzieci  
zaciśnięte w sens.
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