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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.

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.

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.

Senator Ortyl walczy o zdrowie i kolej
    Nie ustają starania senatora Władysława Ortyla 
w sprawie funduszy na opiekę zdrowotną zarówno 
w skali kraju, województwa podkarpackiego, jak 
i Mielca i powiatu mieleckiego, przede wszystkim 
w aspekcie finansowania szpitala w Mielcu. Jednak 
głównym motywem lutowej konferencji senatora Or-
tyla była kwestia modernizacji linii kolejowej Mielec-
Dębica. Senator poinformował, że podczas głosowania 
nad poprawkami budżetu państwa, poseł Krystyna 
Skowrońska głosowała przeciw przeznaczeniu na ten 
cel w bieżącym roku kwoty 5 mln zł. Podczas konfe-
rencji była mowa także o nakładaniu przez Rząd RP 
dodatkowych obowiązków na samorządy lokalne bez 
przyznawania na to adekwatnych środków. Senator 
Ortyl wypowiedział się także przeciwko budowie spa-
larni odpadów przy elektrociepłowni w Mielcu, jak też 
przeciw dalszej likwidacji szkół w powiecie mieleckim. 
Była także mowa o inwestycji m.in. budowy mostu na 
Wiśle w rejonie Połańca i problemami z tym związa-
nymi, jak np. dylematem czy w Kliszowie w gminie 
Gawłuszowice budować rondo czy też skrzyżowanie 
ze światłami. Senator przedstawił szereg swoich wy-
stąpień w tych sprawach. Można odnależć je również 
na stronie http://www.ortyl.senat.pl

Inf i fot. W. Gąsiewski

    Agencja Wydawnicza ,,Promocja’’  w Mielcu  
wznawia  publikację Mieleckie  spacery i wy-
cieczki po powiecie mieleckim, która jako swoisty 
przewodnik turystyczno-samorządowo-gospo-
darczy będzie kolportowana w Mielcu i powiecie 
mieleckim. Przewodnik w formacie ok. 11 x 24 
cm z kolorową, kredową i foliowaną okładką, 
zawierał będzie także kolorowe plany ulic mia-
sta Mielca, schematyczne mapki gmin powiatu 
mieleckiego oraz przejrzystą informację tury-
styczno-gospodarczą, w tym kolorowe reklamy 
firm i informator teleadresowy, a reklamodawcy 
otrzymają bezpłatne egzemplarze przewodnika! 
Przewodnik ukaże się w okresie lata 2012 r. 
i będzie doskonałym materiałem promocyjnym 
w zakresie turystycznym  oraz samorządowym  
i gospodarczym.
    Niezwykle ważną częścią przewodnika 
będą zamieszczone w nim reklamy firm oraz 
informacje o charakterze społeczno-gospodar-
czym. Umożliwi to nie tylko wykorzystanie go 
w aspekcie turystycznym, ale też jako swoistego 
katalogu firm służącego promocji przedsiębior-
ców i regionu. Zapraszamy więc do reklamy! 
Informacje: AW „Promocja” 39-300 Mielec, ul. 
Sobieskiego 1, tel/fax 17 5831498 oraz tel. 602 
739362 i tel. 602 776197

    Redakcja

Patera na owoce lub ciasta - secesja. Mosiężna, 
złocona (po renowacji) podstawa, do której 
przymocowany jest stylizowany, ręcznie malowa-
ny i ukształtowany szklany talerz-patera. Patera 
posiada bogato zdobione zwieńczenie w kształcie 
kielicha.
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KONCEPCJA MOSTU NA WISŁOCE
Na stronie internetowej mieleckiego Starostwa Powiatowego http://www.powiat-mielecki.pl/ została 
zamieszczona do konsultacji społecznych KONCEPCJA BUDOWY DROGI POPRAWIAJĄCEJ 
WARUNKI DOJAZDU DO OBSZARÓW PRZEMYSŁOWYCH MIELCA Z KIERUNKU PO-
ŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO, WRAZ Z BUDOWĄ MOSTU PRZEZ RZEKĘ WISŁOKĘ.
Poniżej prezentujemy dwie główne mapki przedstawiające możliwe lokalizacje mostu oraz drogi 
dojazdowe. Szczegóły na w/w stronie internetowej. (WG)

Zawodnicy mieleckich klu-
bów, którzy w minionym roku 
zdobyli medale w imprezach 
rangi Mistrzostw Polski 
odebrali w środę 15 lutego 
w Pałacyku Oborskich wy-
różnienia przyznawane przez 
Prezydenta Mielca. Nagrody 
otrzymali także działacze, 
trenerzy i przyjaciele miele-
ckiego sportu.
      Dotychczas nagrody prezy-
denta dla mieleckich medalistów, 
działaczy i trenerów były wręcza-
ne przy okazji wydarzeń sporto-
wych w hali Miejskiego Ośrodku 
Sportu i Rekreacji, najczęściej 
w przerwie meczu piłkarzy ręcz-
nych. – Tym razem zaprosiliśmy 
państwa do Pałacyku Oborskich, 
by mieć okazję nie tylko złożyć 
gratulację, ale także swobodnie 
porozmawiać – wyjaśnił prezydent 
Janusz Chodorowski. Włodarz 
miasta podkreślił, że wyróżnie-
nia dla młodych sportowców to 
efekt wielkiej pracy zawodników 
i trenerów, ale także rodziców. 
– Ewenementem na skalę kraju 
jest działalność Uczniowskiego 
Klubu Sportowego Ikar, który 
działa dzięki ogromnej pracy 
rodziców. Oczywiście są takie 
przykłady w innych, podobnych 
klubach w Polsce, ale nie na taką 
skalę. Cieszę się, bo zaangażowa-
nie rodziców widać także w innych 

dyscyplinach i klubach – dodał 
wiceprezydent Bogdan Bieniek. 
       Nie wszyscy sportowcy mogli 
odebrać w środę wyróżnienia. 
Chodziarze OTG Sokół Paulina 
Buziak i Rafał Augustyn przygo-
towują się do startu w Igrzyskach 
Olimpijskich w Londynie. W ich 
imieniu nagrody odebrali brat 
Rafała oraz trener Sokoła Józef 
Wójtowicz. Także Ryszard Skut-
nik, szkoleniowiec mieleckich 
szczypiornistów wyróżniony przez 
prezydenta za pracę trenerską nie 
mógł opuścić treningu przed waż-
nym spotkaniem ligowym. Nagro-
dę za całokształt pracy trenerskiej 
i wychowawczej w klubach lekko-
atletycznych odebrał Piotr Suro-
wiec, człowiek-legenda, trener, 
którego zna każdy z mieleckich 
zawodników „królowej sportu”. 
Specjalne podziękowania od 
władz miasta otrzymali państwo 
Olga i Adam Wilkowie, których 
dzieci występują w najwyższych 
klasach rozgrywkowych różnych 
dyscyplin zespołowych. – Mielec 
jest dumny z takich sportowców 
– powiedział prezydent Janusz 
Chodorowski. Uroczystość za-
kończyło wspólne zdjęcie nagro-
dzonych i wyróżnionych.

inf. i fot. Krzysztof Urbański
Rzecznik Prasowy

Prezydenta Miasta Mielca

Medaliści Mistrzostw 
Polski:

Bartosz Ćwik  - brązowy 
medalista Mistrzostw Polski 
w trialu rowerowym w Tar-
nawie (klub Stowarzyszenie 
Kolarskie Stal Mielec),
Grzegorz Dul – kierowca 
AUTOPART Racing & Rally 
Team - wicemistrz Polski w 
klasie wyścigowej N - Górskich 
Samochodowych Mistrzostw 
Polski w sezonie 2011. 
Kamil Karkut – srebrny 
medal na 50 metrów stylem 
klasycznym, Zimowe Mistrzo-
stwa Polski juniorów 15 lat 
w Ciechanowie (klub UKS Ikar 
Mielec),
Konrad Hendzel – srebrny 
medal  na 100 metrów stylem 
grzbietowym Letnie Mistrzo-
stwa Polski Juniorów 14 lat 
w Dębicy (klub UKS Ikar 
Mielec),
Aleksander  Gąsior - złoty 
medal na 100 metrów stylem 
zmiennym oraz brązowy medal 
na 100 metrów stylem grzbie-
towym,  Zimowe Mistrzostwa 
Polski juniorów 16 lat w Gliwi-
cach (klub UKS Ikar Mielec),                         
Jacek Żądło – złoty medalista 
w biegu na 3000 m z przeszko-
dami podczas Młodzieżowych 
Mistrzostw Polski, (Klub LKS 
Stal Mielec),

NAGRODY ZA MEDALE

mieleckie
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gminne

Włodzimierz Gąsiewski – Jak 
z perspektywy drugiego roku 
kadencji ocenia pan swoją de-
cyzję o kandydowaniu na wójta 
gminy Tuszów Narodowy?
Andrzej Głaz – Jestem zado-
wolony i cieszę się, że wygrałem, 
a teraz moim zadaniem jest 
aby nie zawieźć tych, którzy 
mnie wybrali realizując przyjęty 
program.
Włodzimierz Gąsiewski – Za-
daję to pytanie, bo wiem że 
na początku kadencji od-
krył pan pewne problemy, 
zaszłości, które zresztą zostały 
upublicznione – czy to mogło 
przerazić?
Andrzej Głaz – Z pewnością 
tak. Wiedziałem, że sytuacja 
finansowa gminy nie jest najlep-
sza, ale nie spodziewałem się, 
że jest tak trudna i że jest tak 
wiele problemów trudnych do 
rozwiązania. Wiele z nich nie 
podawano do wiadomości pub-
licznej, chociażby utrzymywano, 
że zadłużenie gminy było niższe, 
niż w rzeczywistości. Na początku 
mojej kadencji okazało się też, 
że są nie rozliczone kwitariusze 
za 2009 i 2010 rok. Mieszkańcy 
Malinia wpłacili pewne kwoty na 
przyłącza, a wykonująca je firma 
tych pieniędzy nie otrzymała. 
Zgłosiłem ten fakt przestępstwa 
do prokuratury. 
Włodzimierz Gąsiewski – Zo-
stał pan wybrany na wójta 
jeszcze w roku budżetowym 
2010 r., jak pan więc realizo-
wał zadania gminy przy ów-
czesnym zadłużeniu?
Andrzej Głaz – Zadłużenie gminy 
w momencie objęcia przeze mnie 
funkcji wynosiło ponad 8 mln zł, 
na co składał się kredyt bieżący 
i długoterminowe. Na koniec 
roku 2010 było 6,5 mln zł, nie 
licząc zobowiązań w postaci fak-
tur do zapłaty. Budżet na 2011 r. 
i zaplanowane w nim inwestycje, 
to był budżet jeszcze poprzed-

niego samorządu, jednak był on 
przeze mnie realizowany, tak jak 
i zaplanowane w nim inwestycje, 
na które już wykonano projekty, 
zainwestowano w nie środki 
finansowe i były na nie oczekiwa-
nia społeczne. To spowodowało 
dalsze zadłużenie gminy o kolej-
ne 2 mln zł.  Były to m.in. boiska 
sportowe i tu się okazało, że np. 
w Tuszowie Narodowym projekt 
był częściowo niedpracowany 
i niedoszacowany.  Boisko jest 
zaniżone i pojawiły się problemy 
z odwodnieniem, ale ja już nie 
miałem na to wpływu. Inwestycję 
trzeba było wykonywać według 
projektu, aby uzyskać zwrot 
poniesionych kosztów z PROW. 
Problem jednak pozostał. Udało 
się też nam wykonać coś po-
nad plan w przyjętym budżecie. 
Należałoby tu wspomnieć pana 
Jana Tarapatę – radnego Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego, 
dzięki któremu zostało wybudo-
wane boisko „Orlik” w Jaślanach. 
Uzyskaliśmy  duże dofinansowa-
nie –ponad  80% jego wartości, 
a pan Jan Tarapata, zachęcał nas 
do tej inwestycji, mówiąc, że to 
ostatnie dofinansowanie na ten 
cel, z którego później nie mo-
glibyśmy już skorzystać. Projekt 
miał być początkowo realizowany 
w Tuszowie Narodowym, ale oka-
zało się że brak jest uregulowań 
co do własności ziemi. 
Włodzimierz Gąsiewski – Ja-
kie jeszcze inne inwestycje czy 
też ważniejsze przedsięwzięcia 
zrealizowano w gminie Tuszów 
Narodowy w 2011 roku?
Andrzej Głaz – Z pewnością na-
leżało do tego uporządkowanie 
pewnych działań samorządu gmi-
ny i realizacja oczekiwań miesz-
kańców w tym zakresie. Była 
to m.in. możliwość udzielania 
pomocy dla obywateli gminy Tu-
szów Narodowy. Dziś w Urzędzie 
Gminy jest zatrudniony prawnik 
i mieszkańcy mogą uzyskać po-

moc w wielu ich życiowych spra-
wach. Nastąpiła też reorganizacja 
pracy Urzędu, np. wydłużenia 
godzin pracy, chociażby w ponie-
działki do godz. 17.00 (poprzez 
system dyżurów). Wykonaliśmy 
też remonty szkół, np. w Czajko-
wej i w Gimnazjum w Tuszowie 
Narodowym, zresztą za pozy-
skane z zewnątrz, a dokładnie 
z rezerwy ministerstwa edukacji 
dodatkowe środki. Jednak naj-
większy problem jaki zastałem 
na początku kadencji to była 
i jest kanalizacja gminy, gdyż na 
14 miejscowości, w 2011 roku 
kończona była inwestycja tylko 
w jednej wsi Malinie, co daje 
18%. Tymczasem do 2015 roku 
mamy mieć skanalizowane 80% 
gminy. Nie mamy jednak własnej 
oczyszczalni, nastąpiło więc zde-
rzenie z możliwościami finanso-
wymi, potrzebami mieszkańców 
i obligatoryjnym wymogiem 
posiadania tejże kanalizacji. 
W związku z tym wyszliśmy 
z następującymi propozycjami: 
kanalizacja będzie budowana na 
terenie wsi Tuszów Narodowy, 
a w dalszej kolejności wsi Gro-
chowe i Ławnica, a pozostałe 
miejscowości będą wyłączone 
z aglomeracji mieleckiej. Daje 
to mieszkańcom szansę budowa-
nia przydomowych oczyszczalni 
ścieków, korzystając z dofinan-
sowania Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska przy 
wsparciu  w miarę możliwości ze 
środków budżetowych. 
Włodzimierz Gąsiewski – 
Może byśmy wrócili jeszcze 
do spraw oświatowych, które 
przecież zajmują dominującą 
pozycję w budżecie gminy. 
W jakiej kondycji wchodzi 
gminne szkolnictwo w rok 
2012 i czy utrzymacie obecną 
sieć szkolną?
Andrzej Głaz – Myślę, że jeste-
śmy obecnie jedną z nielicznych 
gmin, która chce utrzymać stan 
obecny, a więc nie likwidować 
szkół, nie organizować stowarzy-
szeń, dokonując maksymalnych 
oszczędności, oczywiście tak, aby 
to nie przyniosło ujemnych skut-
ków dla dzieci i dla nauczycieli. 
Jest także problem z budową 
nowej sali gimnastycznej w Tu-
szowie Narodowym, która przy 
dotychczasowych projektach 
nie ma racji bytu .... Oczywiście 
staramy się o środki zewnętrzne 
na tę inwestycję, gdyż zdaje 
sobie sprawę, że hala sportowa 
w Tuszowie Narodowym jest po-
trzebna ze względu na istniejące 
tu szkoły: podstawową i gimna-
zjum oraz fakt, że jest tu centrum 
gminy. Czekamy na korzystne 
w tym temacie programy. Obec-
nie dofinansowanie do budowy 
hal wynosi tylko 30%, co przy 
naszym stanie finansów unie-

możliwia rozpoczęcie inwesty-
cji. Przygotowujemy natomiast 
projekt na termo-modernizacje 
budynków użyteczności publicz-
nej w ramach RPO, z którego 
wysokość dofinansowania wynosi 
85% i dotyczy to następujących 
obiektów: budynek urzędu gmi-
ny, obecna sala gimnastyczna 
przy publicznym gimnazjum, 
dom ludowy w Maliniu i Czajko-
wej, stacja uzdatniania wody.  
Włodzimierz  Gąsiewski 
– A jak wygląda stan opieki 
przedszkolnej, na przykład 
jaka jest wysokość dopłat 
rodziców?
Andrzej Głaz – Mamy jedno 
publiczne przedszkole w Ja-
ślanach oraz trzy przedszkola 
z projektu POKL: w Tuszowie 
Narodowym, Sarnowie i w Ław-
nicy. Rodzice w przedszkolu 
samorządowym  dopłacają do 
utrzymania niewielkie kwoty. Do 
5 godzin opłaty nie ma. Powyżej 
5 godzin pobytu w przedszkolu 
jest dopłata za 1 godzinę w wy-
sokości 0,97 zł.   
Włodzimierz Gąsiewski – Bo-
lączką mieszkańców są zawsze 
drogi, zwłaszcza te gminne, 
jak to wygląda w gminie Tu-
szów Narodowy?
Andrzej Głaz – W miarę możli-
wości remontujemy drogi gminne. 
Ostatnio został zaakceptowany 
nasz projekt tzw. „Schetynówki” 
w Sarnowie, będziemy remonto-
wać odcinek drogi w Czajkowej, 
w Tuszowie Narodowym na tzw. 
Majdanku. Oczywiście potrzeb 
w każdej miejscowości jest znacz-
nie więcej i będziemy starali się je 
realizować w miarę możliwości.
Włodzimierz Gąsiewski – 
Przez gminę przebiega droga 
wojewódzka Mielec – Tarno-
brzeg, czy na tej drodze na 
całej długości w gminie są 
chodniki dla pieszych?
Andrzej Głaz – Nie ma takich 
chodników na całej długości. Jest 
odcinek w Maliniu, który trzeba 
dokończyć. Jedna ze spraw doty-
cząca chodnika w tej miejscowo-
ści zawędrowała aż do sądu, ale 
trwa to niestety zbyt długo.
Włodzimierz Gąsiewski – Jesz-
cze przy sprawach komunika-
cyjnych jest problem kolei, 
m.in. o środki na remont linii 
kolejowej zabiega senator 
Władysław Ortyl z Mielca, ale 
jest zapotrzebowanie miesz-
kańców, czy oni chcą tej kolei, 
czy wreszcie samorząd jest 
w stanie wesprzeć finansowo 
jej modernizację?
Andrzej Głaz – Jeśli chodzi 
o współfinansowanie, to samo-
rząd gminy dokłada się do wielu 
przedsięwzięć, nb. budowa chod-
ników, dróg. Niemal wszystko 
władza centralna stara się zrzucić 
na samorządy i swoim ogromnym 

zadłużeniem podzielić się jeszcze 
z nami. Więc trudno mi dzisiaj 
deklarować dofinansowanie do 
remontu kolei. Nie mniej jest po-
trzeba tej modernizacji, wydaje 
mi się że powinna ona wspierać 
nie tylko transport osobowy, 
ale też i towarowy. Drogą woje-
wódzką jeździ coraz więcej tirów 
i można by chociaż częściowo ten 
transport przenieść do kolei.
Włodzimierz Gąsiewski – Je-
śli jesteśmy przy finansach, 
to mówi się dziś, że władza 
centralna dodaje obowiązków 
samorządom, natomiast nie 
dodaje w ślad za nimi środków 
finansowych. Jak to jest w gmi-
nie Tuszów Narodowy?
Andrzej Głaz – Oczywiście, 
mówimy o tym m.in. podczas 
konwentów wójtów powiatu 
mieleckiego, teraz np. pojawiły 
się tematy rodzin zastępczych, 
ustawy śmieciowej, szkolnictwa, 
opieki społecznej – to wszystko 
przechodzi na zadania własne 
gminy. Jeśli chodzi o płace na-
uczycieli, ktoś w Warszawie chce 
być „dobry” i daje podwyżkę, ale 
to wszystko spada i tak na barki 
samorządu gminy. Nie mówimy, 
że się nie  należy, mówimy  że 
nas na to nie stać. Obecnie przy 
22 mln zł w  budżecie mamy za-
planowane pond 3 mln dopłaty 
do subwencji oświatowej. 
Włodzimierz Gąsiewski – Gmi-
na ma nadal charakter rolni-
czo-przemysłowy i w związku 
z tym jak pan ocenia kondycję 
rolnictwa na terenie gminy?
Andrzej Głaz – Sam jestem 
z dziada pradziada rolnikiem 
i z tego co obserwuję to jest 
sytuacja agonalna, jeśli chodzi 
o rolnictwo. Z kłopotami bory-
kają się także większe gospo-
darstwa. Mimo dotacji z Unii 
Europejskiej mają trudności żeby 
przetrwać, a co dopiero mają 
powiedzieć rolnicy, którzy mają 
kilka, kilkanaście hektarów. Ci 
nie mogą związać końca z koń-
cem. Przychodzą do mnie jako 
do wójta, o umorzenie podatku, 
o jakiekolwiek ulgi. Rośnie cena 
paliwa, ceny nawozów, środków 
ochrony roślin – tylko produkty 
rolnicze tanieją. Z czego ci ludzie 
mają żyć? Nikt się tym nie inte-
resuje. W mojej gminie jest taki 
gospodarz, który ma 40 ha ziemi 
i szuka pracy. Dzisiaj brakuje 
takich ludzi jak mój pradziadek 
Franciszek Krempa, który był 36 
lat posłem i zawsze chłopa brał 
w swoją obronę. Miał najwięcej 
interpelacji poselskich i mówił, 
że chłopa nie pozwoli skrzywdzić. 
Słowa dotrzymał.
Włodzimierz Gąsiewski – 
Rozumiem, że tu gmina ma 
niewiele możliwości, ale ma 
ich więcej chociażby w dzia-
łaniach proinwestycyjnych, 

pozyskiwania kapitału, inwe-
storów, którzy utworzą miejsca 
pracy. Czy w tym kierunku coś 
się w gminie dzieje?
Andrzej Głaz – Firmy, które 
już są dłużej na terenie gminy 
nie mają większych możliwości 
zwiększania zatrudnienia, ale 
przez naszą gminę będzie prze-
biegała obwodnica i w tej chwili 
25 ha, a docelowo może być 
więcej jest uwzględnione pod   
„dozbrojenie” celem przygoto-
wania terenów przemysłowych. 
Przygotowujemy dokumentację 
o dofinansowanie tego przedsię-
wzięcia w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego, aby 
właśnie na tych terenach powsta-
ły przedsiębiorstwa zatrudniające 
mieszkańców naszej gminy, co 
pośrednio spowoduje wzrost 
dochodów budżetowych.
Włodzimierz Gąsiewski – Na 
zakończenie trochę o historii 
i kulturze, jako że Tuszów 
Narodowy powinien być znany 
w całej Polsce jako miejsce 
urodzin premiera rządu RP 
i naczelnego wodza Polskich 
Sił Zbrojnych podczas II wojny 
światowej. Niedawno powstało 
tu Centrum Pamięci gen. Wł. 
Sikorskiego, odbywają się uro-
czystości ogólnopolskie, czy to 
promuje gminę i przysparza 
wam sympatyków?
Andrzej Głaz –Tak, to jest do-
datkowy atut, to nam przysparza 
przyjaciół i nas promuje. Chciał-
bym podkreślić, że jesteśmy 
gminą o pięknym i atrakcyjnym 
położeniu także pod względem 
przyrodniczym, na skraju Puszczy 
Sandomierskiej. Tak więc generał 
Sikorski i wiele nieskażonych 
ekologiczne miejsc, to nasze 
walory turystyczne. Przygotowu-
jemy też nowe działki budowlane, 
chcemy aby ludzie u nas się 
budowali i osiedlali, żeby nam 
przybywało mieszkańców i dzieci, 
abyśmy nie musieli zamykać szkół 
i aby gmina się nie wyludniała. 
Tak więc zapraszamy zarówno 
inwestorów i turystów, do jednej 
z piękniejszych i atrakcyjnych 
gmin w powiecie mieleckim. 
Kończąc pragnę dodać, że ge-
nerał Sikorski odwoływał się 
do Boga, do wartości chrześci-
jańskich i patriotycznych. Bóg 
honor ojczyzna były dla niego 
najwyższym dobrem. Jest on dla 
mnie wzorem do naśladowania. 
Szkoda, że dzisiaj brakuje wśród 
rządzących takich osobowości, 
by tak jak generał mówić „Bóg 
patrzy w moje serce a jedynym 
mym celem jest wolna wielka 
i sprawiedliwa Polska…”
Włodzimierz Gąsiewski – 
Dziękuję za rozmowę.

Gen. Wł. Sikorski jest wzorem do naśladowania...
Rozmowa z mgr Andrzejem Głazem – wójtem gminy Tuszów Narodowy

Andrzej Głaz podczas konferencji PiS w Wadowicach Górnych 20 
III 2011 r. (fot. W. Gąsiewski)
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powiatowe

     Nie był to dobry rok ze 
względu na trudną sytuację 
rynku pracy. W porównaniu do 
roku 2010 środki na aktywne 

formy przeciwdziałaniu bezrobociu były mniejsze o 62,5% i z tego 
też względu mogliśmy oferować naszym klientom zdecydowanie 
mniejszą liczbę ofert pracy, staży i szkoleń zawodowych.  Nasze 
zadania realizowaliśmy wykorzystując posiadane doświadczenie 
i możliwości, zabiegając jednocześnie o dodatkowe środki na aktywne 
formy przeciwdziałania bezrobociu.
    Przyznane środki z Funduszu Pracy w kwocie 6 207 900 zł wydat-
kowane były na takie formy jak: 
– staże zawodowe w kwocie 2,72 mln zł, z których skorzystało 672 

osoby,
– prace interwencyjne w kwocie 1,65 mln zł – 339 osób,
– dofinansowanie stanowisk pracy w kwocie 1,09 mln zł – 74 osoby,
– dofinansowanie na własną firmę w kwocie 0,46 mln zł – 31 osób,
– szkolenia w kwocie 0,17 mln zł – 90 osób,
– pozostałe formy 0,11 mln zł – 67 osób, 

Środki Funduszu Pracy pozwoliły zaktywizować 
grupę 1 273 osób bezrobotnych

   Urząd uczestniczył w działaniach na rzecz aktywizacji osób nie-
pełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu mieleckiego. Ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu zatrudnienia 
i rehabilitacji zawodowej wydatkowaliśmy kwotę 120 000 zł dzięki 
czemu wsparciem objęliśmy 9 osób.
     Kontynuowaliśmy realizację projektu pn. „Więcej szans w powie-
cie mieleckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
- Poddziałanie 6.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Podjęte 
działania były skierowane w szczególności do osób bezrobotnych znaj-
dujących się w wyjątkowo niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Realizacja projektu o budżecie 3 104 000 zł ułatwiła powrót na rynek 
pracy 484 osobom a 47 osób z powodzeniem uruchomiło własną 
działalność gospodarczą.
    Mając na względzie szkody wyrządzone przez powódź, która 
dotknęła powiat mielecki w 2010 r., kontynuowano realizację robót 
publicznych na terenach zalanych gmin.  Przy usuwaniu skutków 
powodzi pracowało 148 osób a koszty działań jakie zostały sfinanso-
wane ze środków Funduszu Pracy za pośrednictwem Urzędu wynosiły 
1 820 000 zł. 

Zakończono organizację Centrum Aktywizacji Zawodowej 
(CAZ) 

    W minionym roku Urząd zakończył organizację Centrum Ak-
tywizacji Zawodowej (CAZ) będącym wyspecjalizowaną komórką 
organizacyjną urzędu, której działania skoncentrowane są na bardziej 
zindywidualizowanej pomocy na rzecz klientów mających coraz 
bardziej złożone problemy zatrudnieniowe. 
     W CAZ oferowana jest klientom pomoc w aktywnym poszuki-
waniu pracy i skutecznego radzenia sobie z realiami nowoczesnego 
i dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.
      Na korytarzach zamontowano nowoczesny sprzęt umożliwiający 
przekazywanie w  przystępny sposób informacji  o ofertach pracy 
i usługach  oferowanych przez Urząd oraz lokalne instytucje  i part-
nerów rynku pracy formy aktywizacji zawodowej. 
     Pomieszczenia CAZ dla potrzeb klientów zostały tak zaprojekto-
wane i wykonane aby zapewniały komfort podczas wizyty w urzędzie, 
klienci mieli poczucie intymności prowadzonych rozmów, informacje 
ich interesujące były zlokalizowane w obszarze realizowanych dla 
nich usług.
    Urząd działając na rzecz osób bezrobotnych, poszukujących 
pracy oraz partnerów rynku pracy dąży do podniesienia standardu 
świadczonych usług. Jednym z elementów potwierdzających dążenie 
urzędu do utrzymywania wysokiej jakości  zarządzania jest posiadanie 
Certyfikatu Systemu  Zarządzania Jakością zgodnego normą  ISO 
9001:2008, który jest rok rocznie certyfikowany przez niezależnego 
audytora.

Jakie plany na 2012 rok? 

Zasady przekazywania informacji o naborze wniosków na 
instrumenty rynku pracy i szkolenia w 2012 roku

    PUP w Mielcu ustalał będzie terminy naboru wniosków na 
instrumenty rynku pracy i szkolenia podając je do wiadomości na 
stronie internetowej urzędu (www.pup.mielec.pl – zakładka: ak-
tualności oraz Urząd >> Nabory wniosków na instumenty rynku 
pracy i szkolenia) z co najmniej 1 tygodniowym wyprzedzeniem. 
Termin naboru wniosków może być zamknięty (określony w czasie) 
lub otwarty (urząd informował będzie o dacie wstrzymania naboru 
wniosków). W przypadku konieczności dokonania szybszego naboru 
wniosków podyktowanego sytuacją na rynku pracy lub efektywnym 
wydatkowaniem środków czas informowania o naborze wniosków 
może ulec skróceniu.
     Wnioski w formie elektronicznej dostępne są na stronie www.pup.
mielec.pl (menu główne: Urząd >> Pliki do pobrania). Wnioski, 
które wpłyną poza ustalonym terminem naboru pozostawiane będą 
bez rozpatrzenia.

Środki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2012 
roku 

     Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu będzie kontynuował realizację 
projektu systemowego „Więcej szans w powiecie mieleckim” 
współfinansowanego przez Unię Europejską  z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla 
wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz 
wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 
Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu 
aktywności zawodowej osób bezrobotnych. 

   Całkowity koszt realizacji projektu w 2012 r ., wynosi: 3 365 30, 00 
zł finansowany z Funduszu Pracy. 

     PUP w Mielcu przewiduje w ramach projektu w 2012 roku udzie-
lenie wsparcia dla 497 nowych ostatecznych beneficjentów, w tym 467 
osób otrzyma skierowanie do odbycia stażu oraz 30 osób otrzyma 
środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Szkolenia 

      Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu informuje, że został przyjęty do 
realizacji plan szkoleń zawodowych na 2012 rok. Proponowane kie-
runki szkoleń uwzględniają informacje zebrane od osób bezrobotnych 
oraz uzyskane od przedsiębiorców w trakcie badania zapotrzebowa-
nia na kwalifikacje i umiejętności na lokalnym rynku pracy.
     Szczegółowe informacje o terminie naboru wniosków kandydatów 
na poszczególne szkolenia będą zamieszczane na stronie internetowej 
Urzędu oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Urzędu 
Pracy w Mielcu.

     Na 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu oferuje szkolenia 
w następujących kierunkach:

- Operator koparko-ładowarki i koparki,
- Kierowca operator wózków jezdniowych (widłowych),
- Barman barista (kawiarka),
- Kwalifikacja wstępna przyspieszona  dla osób bezrobotnych posiada-
jących prawo jazdy kategorii C lub C+E wydane po 10. 09. 2009 r.,
- Kadry i płace,
- Projektowanie w środowisku trójwymiarowym (Auto-CAD).

     Informacje o warunkach udziału w szkoleniach można uzyskać 
osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mielcu II piętro pokój 21 
oraz telefonicznie pod numerem 17 788-00-83 lub 17 788-00-59.

Informacja
Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu

(tekst płatny)

Podsumowanie roku 2011

Przedstawiciele ukraińskich 
samorządów oraz Instytutu 
Transformacji Społecznej 
z Kijowa przyjechali do Mielca 
w czwartek, 2 lutego, by poznać 
nasze doświadczenia we wspie-
raniu przedsiębiorczości.
    Wizyta studyjna ukraińskich 
samorządowców została przy-
gotowana w ramach projektu 
„Tworzenie innowacji i inwestycji 
mechanizmów rozwoju obszarów 
miejskich”, przygotowanego 
przez Instytutu Transformacji 
Społeczeństwa. Projekt przewi-
duje szkolenia i spotkania z wła-
dzami Puław, Ostrowca Święto-
krzyskiego, Starachowic, Mielca, 
Tarnobrzega i Lubaczowa oraz 
instytucji wspierania biznesu. 
Celem wizyty jest poznanie do-
świadczeń polskich samorządów 
w tworzeniu i funkcjonowaniu 
inkubatorów przedsiębiorczości 
i nowych technologii, parków 
technologicznych oraz specjal-
nych stref ekonomicznych oraz 
możliwość przeniesienia roz-
wiązań do miast ukraińskich. 
- Wierzymy, że realizacja tego 
projektu będzie bardzo przydat-
na do przygotowania reformy 
samorządu terytorialnego na 
Ukrainie. Chcielibyśmy pod-
kreślić wielkie zainteresowanie 
samorządów Ukrainy, zwłaszcza 
regionów w środkowej, wschod-
niej i południowych części kraju, 
w badaniach polskich doświad-
czeń samorządu terytorialne-
go w tworzeniu innowacyjnych 
mechanizmów inwestycyjnych 
prowadzących do rozwoju miast i 
regionów – przyznał Oleg Soskin, 
dyrektor Instytutu Transformacji 
Społecznej. Do Mielca, oprócz 
przedstawicieli ITS przyjechali 
samorządowcy z miejscowości: 
Kobeljaki, Czernigiv, Kremen-
czuk, Nemiriv i Gorodnaja oraz 
pracownicy Fundacji „Opinia 
Publiczna” i Biura Konsultingo-
wego z Kijowa.

SAMORZĄDOWCY Z UKRAINY W MIELCU
    Goście z Ukrainy spotkali 
się w budynku Inkubatora No-
wych Technologii IN-TECH 
z zarządem Agencji Rozwoju 
Regionalnego MARR S.A., 
przedstawicielami mieleckie-
go oddziału Agencji Rozwoju 
Przemysłu S.A. w Warszawie, 
która zarządza mielecką Spe-
cjalną Strefą Ekonomiczną 
oraz dziekanem Wyższej Szko-
ły Gospodarki i Zarządzania. 
Władze miasta Mielca repre-
zentował wiceprezydent Mieczy-
sław Wdowiarz, który wspólnie 
z Waldemarem Wiąckiem, na-
czelnikiem Wydziału Urbanisty-
ki, Gospodarki Gruntami i Geo-
dezji w magistracie, przybliżył 
strategię i procedury związane 
z gospodarką mieszkaniową na 
terenie miasta. Samorządowców 
ukraińskich interesowały jakie 
ulgi dla inwestorów oferują 
SSE i Mielecki Park Przemy-
słowy oraz jak długo trwają 
formalności związane z uzyska-
niem pozwolenia na działalność 
w strefie ekonomicznej. Pytali 
także o współpracę mieleckich 
przedsiębiorców z firmami na 
Ukrainie. - Warto podkreślić, 
że te kontakty to także kawał 
historii Mielca, gdzie funkcjo-
nowała Wytwórnia Sprzętu 
Komunikacyjnego. Spora część 
produkcji opierała się wtedy na 
współpracy z zakładami Antono-
wa. Dzięki temu powstawały tu 
takie samoloty jak An-2, czy An-
28 – powiedział wiceprezydent 
Mieczysław Wdowiarz.
     Po spotkaniu w Inkubatorze 
Nowych Technologii, goście 
zwiedzili Specjalną Strefę Eko-
nomiczną, po czym wyjechali 
do Tarnobrzega, gdzie spotkali 
się z władzami tego miasta oraz 
zarządzającymi SSE Wisło-San.

Inf. i fot.
Krzysztof Urbański

Rzecznik Prasowy
Prezydenta Miasta Mielca

mieleckie



WIEŒCI REGIONALNE  Nr 2/12    29 luty  2012 r.  Str. nasza strona: www.promocja.mielec.pl�

dębicko-ropczyckie

DĘBICA. Okolicznościowe 
nabożeństwo w kościele Matki 
Boskiej Anielskiej rozpoczęło 
uroczystości, upamiętniające 
śmierć polskich zakładników, 
rozstrzelanych przez Niemców 
zakładników obok dębickiej 
cegielni. Zbrodnia ta była ze-
mstą za zamach na niemiecki 
pociąg, dokonany kilka dni 
wcześniej przez żołnierzy pod-
ziemnej armii.
     W uroczystościach wzięli udział 
przedstawiciele samorządów 
miasta i powiatu, kombatanci 
ze ŚZŻAK, poseł Jan Warzecha 
(PiS), młodzież szkolna, człon-
kowie „Strzelca” oraz miesz-
kańcy Dębicy. Po mszy przema-
szerowano pod pomnik obok 

W Dębicy obchodzono 68 rocznicę mordu na nasypie (fot. arch.)

W rocznicę egzekucji
nasypu kolejowego (w pobliżu 
cegielni), gdzie zapłonęły znicze 
i złożono wiązanki kwiatów.  
  68 lat temu w tym miejscu, 
niemieccy okupanci rozstrzelali 
pięćdziesięciu czterech  więź-
niów, przywiezionych z Krakowa. 
Najpierw ofiarom związano ręce 
drutem kolczastym. Wśród zamor-
dowanych znalazły się m.in. osoby 
zatrzymane wcześniej podczas 
pacyfikacji Checheł i Okonina 
k. Ropczyc (szerzej pisaliśmy 
o niej w ostatnim numerze 
„Nadwisłocza”).  Zbrodnia ta była 
odwetem za ostrzelanie przez żoł-
nierzy AK niemieckiego pociągu 
wojskowego nocą 31 stycznia 1944 
r. zginęło wówczas kilkunastu żoł-
nierzy Wehrmachtu. (RK)

DĘBICA. Kilkaset osób wzięło udział w spotkaniu ze znanym 
publicystą, a zarazem muzykiem, aranżerem i kompozytorem 
Janem Pospieszalskim. Niemal trzygodzinna rozmowa z autorem 
programu „Bliżej”, czy niezwykle popularnego, lecz usuniętego 
z publicznej telewizji programu „Warto rozmawiać” przeplatana 
była muzyką i fragmentami filmów. Spotkanie zorganizował Klub 
„Gazety Polskiej” w Dębicy, przy wsparciu miejscowego posła, Jana 
Warzechy. (inf. i fot. RK) 

Pospieszalski w Dębicy

Sąd nakazał dębickiemu ma-
gistratowi przywrócić do pracy 
kolejną zwolnioną wcześniej 
osobę. Tymczasem grupa ini-
cjatywna chciała przeprowa-
dzenia referendum w sprawie 
odwołania burmistrza Pawła 
Wolickiego. Ten twierdzi, że 
to zemsta. Obie strony zarzu-
cają sobie działanie na szkodę 
miasta...

    Maria Podjasek z Urzędu Mia-
sta w Dębicy została zwolniona 
wiosną ub.r. Pozwała dębicki 
magistrat do sądu, a ten nakazał 
przywrócić kobietę na wcześniej 
zajmowane stanowisko naczelni-
ka wydziału finansów. nie wiado-
mo jednak jak sprawa ostatecznie 
się zakończy, bo burmistrz Paweł 
Wolicki zapowiada, że miasto 
odwoła się od wyroku. Podobnie 
jak w przypadku jednego z pra-
cowników Straży Miejskiej i byłej 
sekretarki burmistrza, którzy 
w pierwszej instancji także wy-
grali z magistratem. Wcześniej 
miasto przegrało już sprawę 
z Markiem Kamińskim, zwolnio-
nym ze stanowiska szefa dębickie-
go MOSiR-u. W tym przypadku 
skończyło się na odszkodowaniu, 
bo Kamiński, który pracuje obec-
nie na kierowniczym stanowisku 
w Podkarpackim Urzędzie Mar-
szałkowskim w Rzeszowie nie 
zdecydował się na powrót do 
dębickiego magistratu. 
      Tymczasem konflikt w mieście 
osiągnął apogeum. Mariusz Szew-
czyk z PO, pełniący obowiązki 

burmistrza Dębicy w 2010 r. (po  
rezygnacji Wolickiego pod koniec 
poprzedniej kadencji) oraz jego 
ówczesny zastępca Andrzej Regu-
ła z PSL wystosowali List otwarty 
do mieszkańców miasta. - Nie 
możemy stać bezczynnie, kiedy 
nasze  miasto upada, a burmistrz 
oskarża nas publicznie, podając 
fałszywe dane, przytaczając nie-
prawdziwe fakty tylko po to, by 
ochronić swoją osobę.  
     Zatem, przeciwstawiając 
się szerzącemu się kłamstwu, 
zacznijmy od faktów i przy-
bliżenia historii sprawowania 
władzy przez burmistrza, Pawła 
Wolickiego. 39 milionowe za-
dłużenie miasta rośnie prawie 
dwukrotnie. Tak skonstruowane-
go budżetu nie przyjmują radni. 
Burmistrz  składa zawiadomienie 
do prokuratury na trzynastu 
przedstawicieli rady miejskiej, 
którzy sprzeciwili się nieprzemy-
ślanemu wydatkowaniu publicz-
nych pieniędzy. I? ... przegrywa 
z kretesem! Wcześniej jednak 
podaje się do dymisji. O działa-
nie na szkodę Dębicy burmistrz 
skarży również Regionalną Izbę 
Obrachunkową, która zakwe-
stionowała wydatki ponoszone 
z budżetu miasta. Jak obiek-
tywnie ocenić tę sytuację? Czy 
tak powinien zachować się go-
spodarz 50-tysięcznego miasta, 
nie biorąc odpowiedzialności 
za swoje czyny, za swoją działal-
ność? Nie przeszkadzało to na-
tomiast, aby sięgnąć do kieszeni 
mieszkańców, wprowadzając 

nowe podatki, opłaty, czy podno-
sząc je w znaczny sposób. 
    Można było uderzać w najsłab-
szych – rodziny, dzieci, młodzież 
– sugerując zamknięcie szkoły, 
czy zamykając obiekty sportowe. 
Można także oszczędzić na sprzą-
taniu miasta (przetarg wygrała 
zewnętrzna firma z Rzeszowa, 
a część pracowników ZUM-u zo-
stała wytypowana do zwolnienia). 
Można pozbawić miasto blisko 
5 milionowego dochodu, unie-
ważniając przetarg na wydobycie 
żwiru, a sprzedając działkę za 2,5 
miliona. My sprzeciwiamy się ta-
kiemu postępowaniu. Nie boimy 
się odpowiedzialności za swoją 
8- miesięczną pracę, chętnie 
staniemy do otwartej debaty pub-
licznej na temat aktualnej sytuacji 
w mieście - m.in. nie przebierają 
w słowach autorzy listu. 
     Grupa inicjatywna przeprowa-
dziła akcję zbierania podpisów 
pod wnioskiem o referendum w 
sprawie odwołania Pawła Woli-
ckiego ze stanowiska burmistrza 
miasta. To inicjatywa zwolnio-
nego wspomnianego Marka Ka-
mińskiego, podczas ostatnich 
wyborów samorządowych... lewi-
cowego konkurenta Wolickiego w 
wyścigu na urząd burmistrza. Czy 
referendum dojdzie do skutku 
do końca nie było jednak pewne, 
bo na zaledwie kilka dni przed 
upływem ostatecznego zakoń-
czenia akcji zbierania podpisów, 
inicjatorom brakowało ich jesz-
cze nieomal tysiąc. Inicjatywę 
ostro skrytykował też PiS, któ-

rego zdaniem działania podjęte 
przez M. Kamińskiego są próbą 
odwetu na byłym pracodawcy 
i służą konfliktowaniu społeczeń-
stwa. Pod oświadczeniem PiS-u 
podpisali się także samorządowcy 
ze Wspólnoty Ziemi Dębickiej 
(z wyjątkiem Stefana Bieszczada 
skonfliktowanego z burmistrzem 
szefa WSD, a zarazem przewod-
niczącego Rady Miasta). 
      Tymczasem Paweł Wolicki 
chce się spotkać z młodymi ludź-
mi, zaangażowanymi w działania 
grupy inicjatywnej, by - jak twier-
dzi - poznać ich motywacje. Jego 
zdaniem nie mają oni rzetelnych 
informacji o sytuacji miasta i są 
manipulowani. Działacze grupy 
inicjatywnej także chcą się spot-
kać z burmistrzem, ale dopiero 
w sytuacji, kiedy udałoby się 
zebrać wymaganą dla przepro-
wadzenia referendum liczbę pod-
pisów. I nie po to, by rozmawiać 
o sytuacji miasta, ale... nakłonić 
Wolickiego do dymisji. Nic z tego 
jednak nie będzie, bo idea prze-
prowadzenia referendum upadła. 
By do niego doprowadzić, grupie 
inicjatywnej ostatecznie zabrakło 
ok. ośmiuset podpisów. (KSL)

P. Wolicki nie zgadza się z zarzutami 
grupy inicjatywnej (fot.debica.nm)

Samorządowa wojna w Dębicy

Zabrakło kilkuset podpisów ws. referendum

ROPCZYCE. Znany jest już 
ramowy program obchodów 650 
rocznicy lokacji miasta, które 
trwać będą w ciągu br. Rok Ju-
bileuszowy rozpocznie uroczysta 
sesji Rady Miasta, którą zapla-
nowano na 2 marca. W tym dniu 
odsłonięty zostanie odnowiony 
pomnik Kazimierza Wielkiego, 
który w 1362 r. nadał Ropczycom 
prawa miejskie oraz spektakl 
muzyczny „Wiwat Ropczyce”. 

Dzień później jubileuszowe 
nabożeństwo i koncert artystów 
wywodzących się z grodu nad 
Wielopolką. 
    Na 20 kwietnia przewidziano 
konferencję naukową „Dzieje 
i rozwój królewskiego miasta 
Ropczyce”, a 27 maja uroczystość 
nadania przez MSW sztandaru 
ropczyckiej komendzie PSP. Od 
27 maja do 3 czerwca potrwają 
jubileuszowe Dni Ziemi Ropczy-

ckiej, a 28 maja otwarta zostanie 
wystawa fotografii i wydawnictw 
o mieście. 17 czerwca festyn, 
połączony z obchodami Święta 
Ludowego i Zielonych Świątek. 
Z kolei przez dwa dni – 30 czerw-
ca i 1 lipca potrwa tradycyjny 
Międzynarodowy Jarmark Ko-
walski, tradycyjnie już goszczący 
nie tylko krajowych mistrzów 
tego rzemiosła, ale również ich 
kolegów ze Słowacji, Ukrainy 
czy Węgier. 15 października 
odsłonięta zostanie tablica upa-
miętniająca 650 – lecie miasta, a 

11 listopada obędzie się promo-
cja nowej monografii Ropczyc. 
Jubileuszowy rok 23 listopada 
podsumuje uroczysta sesja Rady 
Miasta, będzie można wówczas 
m.in. obejrzeć premierę filmu 
dokumentalnego o mieście. 
     Nie będą to jedyne imprezy 
związane z jubileuszem. Będzie-
my o nich informować na bie-
żąco. Dziś Ropczyce są znaczą-
cym ośrodkiem przemysłowym 
Podkarpacia, liczącym 15,7 tys. 
mieszkańców. (RK)

Ropczyce – na 650-lecie miasta
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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 MŁODZIEŻ,  
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 osobo-
we 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 organi-
zatorów 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, zgłoszonego 
do konkursu wiersza. Autorzy, nadsyłając prace na konkurs, zgadzają się na przetwarzanie danych oso-
bowych.
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

wydawnicze

40 lat Oddziału Miejskiego
Polskiego Towarzystwa

Turystyczno-Krajoznawczego
w Mielcu

    Pod takim tytułem z dopiskiem - 
Wydanie jubileuszowe, ukazała się 
okolicznościowa publikacja PTTK 
w Mielcu oraz Towarzystwa Miłoś-
ników Ziemi Mieleckiej im. Wł. 
Szafera w Mielcu, autorstwa nie-
żyjącego już Marka Woźniaka oraz 
Janusza Wyziny, która przedstawia 
40-letnią historię mieleckiej tury-
styki. Książka formatu 16x23,5 cm 
liczy 168 stron, z czego ok. 30 stron 
stanowią informacje historyczne, 
a resztę wypełniają liczne zdjęcia 
czarno-białe i kolorowe, które ilu-
strują dokonania PTTK w Mielcu. 
W tekście odnaleźć możemy infor-
mację o niektórych podróżnikach 
i turystach z Ziemi Mieleckiej oraz 
informacje o ruchu turystycznym 
w Mielcu. Książka jest estetycznie 
i elegancko wydana na kredowym 
papierze. Druku dokonał Zakład 
Poligraficzny Zbigniewa Gajka 
w Mielcu.
    16 lutego br. w Pedagogicznej 
Bibliotece Wojewódzkiej w Rze-
szowie Filia w Mielcu odbyła się 
promocja książki, z której zdjęcia 
przedstawiamy obok.

Inf. W. Gąsiewski
Fot. E. Minorczyk
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