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5-lecie PZL Mielec / a Sikorsky Company 2007-2012

Podczas konferencji prasowej z okazji 5-lecia, od lewej: James A. Katzen, Artur Wojtas, Janusz Zakręcki 
i Michał Tabisz (fot. W. Gąsiewski)

16 marca br. w Polskich Za-
kładach Lotniczych Sp. z o. o. 
w Mielcu odbyła się kon-
ferencja prasowa z okazji 
5-lecia prywatyzacji Zakła-
dów. Ze strony przedsiębior-
stwa uczestniczyli w niej: pre-
zes Janusz Zakręcki, dyrektor 
Programów Wojskowych Ar-
tur Wojtas, dyrektor Progra-
mów Cywilnych James Katzen 
oraz Michał Tabisz, Rzecznik 
prasowy PZL Mielec.
   Podczas konferencji prezes 
PZL Mielec Janusz Zakręcki 
przedstawił główne osiągnięcia 

Zakładów w minionym 5-leciu. 
Dziś PZL Mielec są wiodącą 
firmą lotniczą odnoszącą sukcesy 
na rynku krajowym i za granicą, 
produkującą dwa rodzajów stat-
ków powietrznych - samoloty 
i śmigłowce. Obecnie Zakłady 
zatrudniają ponad dwa tysiące 
doświadczonych pracowników, 
w firmę zainwestowano 100 mln 
dolarów, zmodernizowano Za-
kład remontując m.in. trzy hale 
produkcyjne i rozpoczynając 
budowę hangaru na lotnisku. Na 
spotkaniu z mediami wypowiadał 
się również James Katzen, mó-

wiąc o wyjątkowości mielczan i 
miasta, stwierdzając, że minione 
5 lat to najlepszy okres w jego 
karierze.
     Podczas spotkania zapytaliśmy 
prezesa Janusza Zakręckiego 
o szczegóły związane z rekon-
strukcją samolotu bombowego 
Łoś, który był pierwszym produk-
tem lotniczym w przedwojennym 
PZL Mielec w 1939 r. - Budowa 
tego samolotu nabrała tempa 
- odpowiedział prezes PZL 
- i to za sprawą mediów, co 
mobilizuje nas do wytężonej 
pracy i wykonania wiernego 

z oryginałem modelu samo-
lotu. W ciągu kolejnych kilku 
miesięcy zakończymy prace 
nad modelem, a zaprezen-
tujemy go prawdopodobnie 
jesienią tego roku i chcemy, 
aby było to ważne wydarzenie 
relacjonowane także przez 
media.    
   Zapytaliśmy także o możliwość 
utworzenia chociażby kącika pa-
mięci i tradycji lotniczych, który 
mógłby aspirować do rangi mu-
zeum lotnictwa w Mielcu.  - Sta-
ramy się patrząc do przodu 
wspominać to, co było dobre 
w poprzednich latach. Przy-
kładem tego, że dbamy o 
naszą historię są chociażby 
wyeksponowane już statyczne 
modele produkowanych tu 
samolotów. Mamy też zgro-
madzone dużo materiałów 
historycznych i zastanawiamy 
się w jaki sposób je pokazać 
aby wiele osób je zobaczyło. 
Jest to bardzo dobry temat 
i nasz zespół marketingowy 
pracuje nad tym. Myślę, że 
się pojawi i miejsce i dobra 
okazja aby ten pomysł zre-
alizować - stwierdził prezes 
Zakręcki.

W. Gąsiewski

Wszystkim Czytelnikom i Sympatykom 
Redakcja „Wieści Regionalnych”

Życzy Zdrowych i Radosnych Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego!
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MIELEC PRZECIW ABORCJI

PAN JEZUS NAZAREŃSKI PO 230 LATACH WYGNANIA WRÓCIŁ DO MIELCA

Przed statuą Pana Jezusa Nzareńskiego, od lewej: ks. dr Ryszard Banach, ks. bp Andrzej Jeż i ks. prob. 
Stanisław Składzień

Mszę św. celebrują, od prawej: ks. Stanisław Składzien, ks. dr Ry-
szard Banach, ks. bp Andrzej Jeż i ks. dr hab. Janusz Królikowski

    Według przekazów historycz-
nych dzieje statui Jezusa Naza-
reńskiego sięgają 1683 r., kiedy 
to Trynitarze wykupili ją z rąk 
pogan i uroczyście wprowadzili 
do swojego kościoła w Madrycie 
w obecności króla hiszpańskiego 
Karola II i jego dworu. W niecałe 
sto lat później, w 1759 r. Helena 
z Potockich Morsztynowa zapisała 
fundusz dla księży Trynitarzy 
w Mielcu, którzy wybudowali tu 
kościół. W nim też ks. Stanisław 
Oborski, generał zakonu wystawił 
Statuę Pana Jezusa Nazareń-
skiego, która została wykonana 
w Rzymie, poświęcona przez 
papieża Klemensa XIV i biskupa 
krakowskiego Kajetana Sołtyka. 
Po pierwszym rozbiorze Polski 
w 1772 r. i zaborze tych ziem przez 
Austriaków, na mocy dekretu ce-
sarskiego zakon Trynitarzy uległ 
kasacji i wyrzuceni w 1783 roku 
z Mielca zakonnicy zabrali ze sobą 
figurę Jezusa Nazareńskiego. 
Początkowo udali się do Krakowa, 
a następnie do Wilna, gdzie statua 
przechowywana była w skarbcu, 
a następnie została wprowadzona 
do nowo wybudowanego kościoła 
w Krywiczach (obecnie na Biało-
rusi), gdzie przetrwała carską nie-
wolę, kolejną kasację klasztoru, 
a następnie niemiecką i sowiecką 
okupację.  Statuę Jezusa w Kry-
wiczach odkrył polski proboszcz 
z sąsiedniej parafii Kostieniewicze 
ks. Zygmunt Obartuch, który dał 
znać o tym ks. dr Ryszardowi 
Banachowi z Tarnowa, ten zaś 
przekazał tę informację do Miel-
ca, skąd od 2007 r. odbyły się już 
cztery pielgrzymki do Krywicz.

    Historia ponownego odkrywa-
nia Pana Jezusa Nazareńskiego 
z Mielca, znajdującego się 
obecnie w katolickim kościele 
w Krywiczach na Białorusi, jest 
niezwykle bogata w wydarzenia 
i odkrycia o charakterze histo-
ryczno-religijnym. Należy do 
nich m.in. odnalezienie Księgi 
cudów doznanych od Pana Jezu-
sa Nazareńskiego w krzywickim 
kościele spisanej od 1798 r. Poza 
pielgrzymkami do Krywicz także 
w Mielcu, za sprawą ks. Stanisła-
wa Składzienia przypominano 
o mieleckich Trynitarzach 
i znajdującej się tu statui Jezusa 
Nazareńskiego, czego ukorono-
wanie było w 2008 roku sympo-
zjum poświęcone historii zakonu 
Trynitarzy. Odbywało się ono 
w kościele Trójcy Przenajświęt-
szej w Mielcu. Także w miejscu 
dawnego klasztoru Trynitarzy 
w Mielcu, przy ul. Sienkiewicza 
42 została odsłonięta tablica pa-
miątkowa z wizerunkiem głowy 
Jezusa Nazareńskiego.
   W ostatnim czasie powstał 
zamysł aby, skoro figura Jezusa 
Nazareńskiego odnalazła się 
w Krywiczach, to żeby jej kopia 
stanęła w kościele Trójcy Prze-
najświętszej w Mielcu. Wykona-
nia rzeźby i mozaiki w kaplicy 
podjął się Kazimierz Klimkiewicz 
z Tarnowa, artysta plastyk, ab-
solwent ASP w Krakowie. Szatę 
dla Jezusa wykonała firma pań-
stwa Łukasików z Kierlikówki. 
Granitowy klęcznik wykonała 
firma „Impala” Doroty Rusek 
z Mielca, zaś ozdobną kratę firma 
Malina - Streb.

    Uroczystości w kościele Trój-
cy Przenajświętszej w Mielcu 
zaszczycili dostojni goście, m.in. 
Władysław Ortyl - senator RP, 
Krzysztof Popiołek - poseł na Sejm 
RP, Fryderyk Kapinos i Zdzisław 
Nowakowski - radni Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego, 
Janusz Chodorowski - prezydent 
Mielca, Janusz Myśliwiec - prze-
wodniczący Rady Miejskiej Miel-
ca, radni powiatowi i miejscy oraz 
przedstawiciele różnych instytucji 
i licznie zgromadzeni parafianie. 
Obecny był również twórca rzeźby 
Kazimierz Klimkiewicz, jak rów-
nież dr Shemet Siergiej - artysta 
malarz, projektant ściany głównej 
kościoła Trójcy Przenajświętszej 
w Mielcu oraz artysta malarz Jurij 
Bodnar, bezpośredni wykonawca 
projektu. Obydwaj artyści pocho-
dzą z Białorusi i są związani także 
z kościołem w Krywiczach.
   Do zebranych w kościele zwrócił 
się także O. dr Jerzy Kępiński 
- legenda Trynitarzy w Polsce, 
poliglota władający ośmioma języ-
kami obcymi oraz O. Piotr Polek 
- paulin, który rozpoczynał tego 
dnia Misje Święte w parafii. 
    Poświęcenie statui Pana Jezusa 
Nazareńskiego Wykupionego  
wiąże się także z nową inicjatywą 
parafii tzw. redempcji, uwolnień. 
Statua Jezusa w Mielcu będzie 
szczególnym znakiem dla współ-
czesnych „niewolników” z wszel-
kiego rodzaju nałogów. W tym 
celu powstała „Księga Uwolnień”, 
do której mogą wpisywać się osoby 
zmagające się z uzależnieniami. 
Założono też „Księgę Bractwa 
Jezusa Nzareńskiego”, dla tych 
którzy będą szerzyć kult Jezusa 
Nazareńskiego oraz modlić się 
o uwolnienie z nałogów parafian. 
Należy sądzić, że parafia Trójcy 
Św. w Mielcu stanie się ośrodkiem  
walki z nałogami i uzależnieniami 
promieniującym na okolicę.

Inf. i fot. W. Gąsiewski

23 marca br. w kościele parafialnym pw. Trójcy Przenajświęt-
szej w Mielcu odbyła się uroczystość poświęcenia kopii statui 
Pana Jezusa Nazareńskiego, której oryginał znajdujący się 
w mieleckim klasztorze Trynitarzy został wraz z nimi na mocy 
dekretu cesarza austriackiego Józefa II z 17 III 1783 r. wyrzucony 
z Mielca. Uroczystościom przewodniczył J.E. ks. bp Andrzej Jeż 
z Tarnowa.

Pod koniec marca br. u zbiegu ulic Kilińskiego i Szalej-Grele w Mielcu pojawiły się szokujące banery antyabor-
cyjne. Informację o tej inicjatywie możemy odnaleźć na stronie internetowej www.stopaborcji.pl. Na zdjęciu 
także mieszkanka Mielca z dwójką dzieci, która zgodziła się na wykonanie tej fotografii (fot. W. Gąsiewski)

Ks. dr hab Janusz Królikowski
Formujemy kulturę regionalną

  15 marca br. z inicjatywy Pedago-
gicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
w Rzeszowie Filia w Mielcu oraz 
Agencji Wydawniczej „Promocja” 
wydawcy rocznika naukowego 
„Studia Regionalne”, w siedzibie 
biblioteki odbyło się spotkanie 
z ks. dr hab. Januszem Królikow-
skim - redaktorem naczelnym 
tego wydawnictwa. W spotkaniu 
uczestniczył m.in. dr Andrzej Sko-
wron - prezes Klubu Inteligencji 
Katolickiej w Mielcu i jednocześ-
nie dziekan Wyższej Szkoły Go-
spodarki i Zarządzania w Mielcu, 

a także mec. Władysław Bieniek, 
były prezes KIK i były prezydent 
Mielca. Spotkanie zagaił dr Wło-
dzimierz Gąsiewski, wydawca 
„Studiów Regionalnych”.
    Ks. dr hab. Janusz Królikowski 
jest profesorem Uniwersyte-
tu Papieskiego Jana Pawła II 
w Krakowie i Tarnowie, wykła-

da także teologię w Papieskim 
Uniwersytecie Świętego Krzyża 
w Rzymie. Podczas spotkania 
ks. Królikowski poruszył m.in. 
kwestie zachowania tożsamości 
narodowej i języka polskiego. 
Szerzej o spotkaniu w najbliższym 
wydaniu „Nadwisłocza”

W. Gąsiewski

Uczestnicy spotkania (fot. W. Gąsiewski)
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powiatowe

Wygląda na to, że na terenie 
powiatu mieleckiego w ciągu 
najbliższych kilku lat będzie się 
realizowało co najmniej kilka 
ważnych inwestycji i przedsię-
wzięć, zwłaszcza komunikacyj-
nych, które w istotny sposób 
zmienią wizerunek tego regionu 
-jaki jest udział samorządu po-
wiatowego w ich zaplanowaniu 
i realizacji? Czy bliski jest wy-
bór koncepcji budowy drugiego 
mostu na Wisłoce?
Andrzej Chrabąszcz - Jeśli jest 
mowa o inwestycjach komunika-
cyjnych, to do najważniejszych, 
o fundamentalnym znaczeniu 
dla powiatu, które powinny być 
realizowane w najbliższych latach, 
zaliczam budowę mostu na Wiśle 
z rozbudową drogi wojewódzkiej 
Nr 764 oraz połączeniem z drogą 
wojewódzką Nr 875, a także budo-
wę drogi obwodowej Mielca. Są to 
inwestycje samorządu wojewódz-
twa podkarpackiego, przewidziane 
do realizacji przy dofinansowaniu 
środkami UE w ramach Progra-
mu Rozwoju Polski Wschodniej. 
Pierwsza z nich jest realizowana 
przy współdziałaniu samorządów 
województwa podkarpackiego 
i świętokrzyskiego.
     Droga obwodowa Mielca była 
pierwotnie wyłączona z realizacji 
w ramach Programu Rozwoju 
Polski Wschodniej, jednak władze 
województwa, przy współdziałaniu 
naszych parlamentarzystów i rad-
nych sejmiku województwa oraz 
samorządów lokalnych podjęły 
jej budowę. Również nam bardzo 
zależy na szybkim zrealizowaniu 
tej inwestycji, w efekcie Powiat 
Mielecki ma w niej swój udział 
finansowy.
     Dodam, że optymistycznie 
brzmią zapowiedzi współpracy sa-
morządów województw podkarpa-
ckiego i małopolskiego, dotyczące 
modernizacji drogi wojewódzkiej 
nr 984 Lisia Góra – Mielec, która 
będzie jednym z głównych dojaz-
dów do budowanej autostrady A4 
z terenu naszego powiatu.
    Niezwykle istotną i mającą 
wielkie znaczenie dla przyszłego 
harmonijnego rozwoju naszego 
powiatu będzie kolejna inicjatywa 
drogowa – budowa połączenia po-
prawiającego dojazd do obszarów 
przemysłowych Mielca z kierunku 
południowo-zachodniego, wraz 
z budową mostu przez rzekę Wisło-
kę. Inwestycja ta jest aktualnie na 
etapie opracowania koncepcji.
     Powiat Mielecki, w porozumie-
niu z zainteresowanymi jednostka-
mi samorządu terytorialnego, zlecił 
opracowanie koncepcji czterech 
wariantów budowy takiej drogi. 
Nowa droga powinna przejąć część 
ruchu pojazdów do Mielca z kie-
runku południowo-zachodniego, 
tj. ruchu lokalnego z terenu gmin: 
Mielec, Czermin, Borowa, Wado-
wice Górne i Radomyśl Wielki oraz 
ruchu tranzytowego z południowo-
zachodniej części Polski, m.in. 
z kierunku od Szczucina, Krakowa 
i Kielc. Rozwiązanie to powinno 

zmniejszyć natężenie ruchu pojaz-
dów na dojeździe do Mielca drogą 
wojewódzką Nr 984 Lisia Góra 
– Mielec oraz dać miastu Mielec 
alternatywne połączenie do tere-
nów przemysłowych miasta, przez 
nowy most na Wisłoce.
     Firma opracowująca koncepcję 
czterech wariantów budowy tej 
drogi wraz z budową mostu przez 
rzekę Wisłokę, powinna zakończyć 
prace do końca kwietnia br. Na 
podstawie tego opracowania, po 
przeprowadzeniu wg wielu kry-
teriów analizy porównawczej po-
szczególnych wariantów, zostanie 
wybrany wariant najkorzystniejszy, 
na którym się skupimy w następ-
nych pracach.
Podobnie „rewolucyjne” zmiany 
dokonują się w zabezpieczeniu 
powodziowym, jaką tu odegra-
ło rolę Starostwo Powiatowe 
w Mielcu i jakie to będzie miało 
znaczenie dla ewentualnego ko-
ordynowania działań na szczeb-
lu powiatu, w razie możliwych 
zagrożeń.
Andrzej Chrabąszcz - Zabezpie-
czenie przeciwpowodziowe tych 
części powiatu, które leżą w bezpo-
średniej bliskości cieków wodnych 
i z natury rzeczy są najbardziej 
zagrożone powodziami, stanowi 
problem, którego skutecznych 
rozwiązań szukamy od kilku już lat. 
Do jego rozwiązania służy głównie 
budowa nowych i modernizacja 
istniejących wałów przeciwpowo-
dziowych, obejmujących zadania 
inwestycyjne Wisłoka I, II i III, 
finansowanych w ramach rządo-
wego Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. Ze 
środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego wykonane zostały 
zabezpieczenia wałów Starego 
i Nowego Brnia oraz potoku Zgór-
sko.
     Podejmujemy w powiecie, 
sporo wielopłaszczyznowych dzia-
łań, które znacząco wpływają na 
zabezpieczenie powiatu i zwięk-
szenie poczucia bezpieczeństwa 
mieszkańców. M.in. powołując 
Powiatowe Centrum Zarządza-
nia Kryzysowego zmieniliśmy 
strukturę systemu zarządzania 
kryzysowego, dostosowując go do 
zmieniających się potrzeb. Dopo-
sażyliśmy Wydział Zarządzania 
Kryzysowego i PCZK w nowoczes-
ny sprzęt łączności oraz zmoder-
nizowaliśmy system monitoringu 
i ostrzegania, wygospodarowując 
w budżecie powiatu środki na ten 
cel, co przy tak napiętym budżecie 
wcale nie było łatwe. Ale uważamy, 
że wszelkie inwestycje w bezpie-
czeństwo mieszkańców powiatu 
są jednym z naszych priorytetów 
i wydatki służące dla usprawnienia 
bezpieczeństwa mają uzasadnie-
nie. Zakupiliśmy też nowoczesny, 
specjalistyczny sprzęt dla służb 
ratowniczych. 
      Dodatkowo, zależy nam na 
tym, aby możliwie jak najszybciej 
mogły być zrealizowane kolej-
ne inwestycje zabezpieczające, 

na głównych ciekach wodnych 
w powiecie. Mam tu na myśli 
wzmocnienie wałów na odcin-
kach, które są najsłabszymi ele-
mentami naszej infrastruktury 
przeciwpowodziowej – prawy wał 
Wisłoki w okolicach Rzochowa 
i lewy w okolicach Bożej Woli 
i Książnic, a także wały na No-
wym Brniu w okolicach Słupca 
i Ziempniowa. Chcielibyśmy, aby 
został maksymalnie skrócony czas 
niezbędny do przygotowania tych 
inwestycji, dlatego usprawniamy 
procedury, tworzymy sprzyjający 
klimat dla ich przeprowadzenia, 
a także doprowadzamy do szybkiej 
regulacji stanów prawnych. Za-
rząd Powiatu cały czas analizuje 
sytuację, monitorując możliwości 
i szukając wsparcia w instytucjach, 
od których zależy prowadzenie 
inwestycji przeciwpowodziowych. 
Nietrudno jest zobaczyć, z jak 
korzystnym dla powiatu skutkiem.
Powstaje Strategia Rozwoju 
Województwa Podkarpackiego 
na lata 2007 - 2020, jaki udział 
w jej kształtowaniu ma powiat 
mielecki?
Andrzej Chrabąszcz - „Strate-
gia...” powstaje w oparciu o założe-
nia wstępne, które są dyskutowane 
podczas konsultacji przeprowadza-
nych przez Urząd Marszałkowski 
we wszystkich możliwych gremiach. 
Jako, że – jak mówi staropol-
ska maksyma – „nic o nas, bez 
nas”, chcemy się aktywnie włączyć 
w tworzenie tego dokumentu, 
bowiem jego zapisy skutkować 
będą przyszłymi inwestycjami i roz-
wiązywaniem konkretnych spraw 
naszych, powiatowych. 
    Nad analizą założeń i okre-
śleniem, jakie elementy „Stra-
tegii...” będą szczególnie istotne 
dla przyszłego, harmonijnego 
i przemyślanego rozwoju naszego 
powiatu, pracuje zespół ludzi. 
Założeniem głównym jest wy-
pracowanie naszych propozycji 
i rozwiązań, które będziemy starali 
się w dalszej perspektywie do tego 
dokumentu wprowadzić. Mamy 
pełną świadomość, że Strategia 
Rozwoju Województwa Podkarpa-
ckiego na lata 2007 – 2020 będzie 
miała kapitalne znaczenie dla 
przyszłego rozwoju województwa 
i naszego powiatu. Stąd duża uwa-
ga, jaką do ostatecznego kształtu 
tego dokumentu przywiązujemy.
Jaka jest dalsza perspekty-
wa opieki zdrowotnej Szpitala 
Powiatowego w Mielcu, czy 
utrzymają się wszystkie jego 
oddziały, czy planowane są 
nowe kierunki w lecznictwie. 
Jak wygląda sytuacja finansowa 
i kadrowa szpitala i jakie są jej 
ewentualne scenariusze. Jak jest 
wykorzystywane przyszpitalne 
lądowisko helikopterów?
Andrzej Chrabąszcz - Szpital 
Powiatowy im. E. Biernackiego 
w Mielcu, z fachowym personelem 
i specjalistycznym wyposażeniem, 
zdobył sobie mocną pozycję na 
rynku usług medycznych. Dyrek-

cja szpitala, oczywiście w bliskiej 
współpracy z Zarządem Powiatu 
Mieleckiego, zamierza rozwinąć 
działalność szpitala i chce rozsze-
rzyć wachlarz istniejących profili 
leczniczych o nowe jednostki. Pla-
nowane jest utworzenie Centrum 
Leczenia Chorób Nowotworo-
wych, rozwój Oddziału Rehabili-
tacyjnego, a także znaczący rozwój 
działalności Oddziału Chirurgii 
Naczyniowej poprzez otwarcie 
Pracowni Angiograficznej. Koszt 
przedsięwzięcia wyniesie około 
3 mln złotych, a zostanie pokryty 
ze środków własnych szpitala. 
Będzie to druga taka jednostka 
w województwie podkarpackim.
      W kwestii utrzymania dotych-
czas funkcjonujących oddziałów, 
zarówno dyrekcja szpitala, jak 
i Rada Społeczna działająca przy 
szpitalu nie przewidują likwidacji 
jakiegokolwiek oddziału szpital-
nego. Dodam jeszcze, że sytuacja 
finansowa i kadrowa Szpitala 
Powiatowego jest stabilna. W wy-
niku wygranego procesu sądowego 
o tzw. Ustawę 203 na konto Szpita-
la Powiatowego wpłynęło 14 mln zł. 
Wyrok ten jest prawomocny.
      Lądowisko zostało zarejestrowa-
ne w Urzędzie Lotnictwa Cywilne-
go 9 stycznia 2012 roku. O zgodzie 
na transport lotniczy decyduje SP 
ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratun-
kowe, które odpowiada również 
za dyspozycyjność helikopterów. 
Dyrekcja szpitala przekazała do 
LPR wszystkie niezbędne doku-
menty tj. Instrukcję Operacyjną 
Lądowiska, Kartę Ewidencyjną 
Lądowiska, mapy, Plan Ratowniczy 
oraz wpis do ewidencji lądowisk 
z ULC. W związku z powyższym, 
o ewentualnym lądowaniu śmi-
głowca na lądowisku szpitalnym 
w Mielcu decyduje LPR Region 
Południe. Nadmienić trzeba, że 
lądowisko może obsługiwać loty 
zarówno w dzień, jak i w nocy.
Od nowego roku szkolnego 
wchodzą zmiany programowe do 
szkolnictwa ponad gimnazjalne-
go, będącego w gestii samorządu 
powiatu mieleckiego, czy będzie 
bardziej atrakcyjna oferta dla 
młodzieży, czy też raczej kos-
metyczne zmiany w profilach 
kształcenia. Jaki są perspektywy 
demograficzne, czy grozi ograni-
czanie liczby oddziałów a nawet 
zamykanie szkół?
Andrzej Chrabąszcz - Zastana-
wiam się, co Pan Redaktor ma na 
myśli, mówiąc „będzie bardziej 
atrakcyjna oferta dla młodzieży”? 
Przecież my, jako organ prowa-
dzący szkół ponadgimnazjalnych, 
musimy poruszać się w ramach, 
jakie nakreślają nam odpowiednie 
przepisy, ustawy i akty wykonawcze 
do nich. Doprawdy bardzo niewiele 
jest tu miejsca na naszą własną 
„twórczość” i możliwości urozma-
icania oferty edukacyjnej. Możemy 
za to, i czynimy to już od jakiegoś 
czasu, wpływać na profile zawodo-
we, w jakich młodzi mieszkańcy 
powiatu są edukowani. Przyświeca 

nam w tej działalności jeden istotny 
cel – aby nie wypuszczać na rynek 
pracy ludzi młodych kształconych 
w kierunkach, dla których nie ma 
ofert pracy. Nie chcemy mnożyć 
bezrobotnych, ale za to, w porozu-
mieniu z pracodawcami, tak stero-
wać szkolnictwem zawodowym, aby 
na zapotrzebowanie pracodawców 
możliwie energicznie reagować. 
     Co do perspektyw demogra-
ficznych, wszelkie wskaźniki w tej 
dziedzinie rok po roku kształtują 
się coraz bardziej niekorzystnie. 
Dla przykładu podam, że w tym 
roku spodziewamy się naboru do 
klas pierwszych na poziomie ok. 
1600 osób, a wiemy już, że za cztery 
lata może być ich 1250-1300. Taka 
sytuacja generuje pilną potrzebę 
zastanowienia się nad wprowadze-
niem korekt do obecnie funkcjonu-
jących rozwiązań edukacyjnych. Bo 
tak znaczne zmniejszenie ilości ucz-
niów rozpoczynających edukację 
w istotny sposób rzutować będzie 
na wysokość subwencji oświa-
towej. Musimy zatem reagować 
z wyprzedzeniem i podjąć odpo-
wiednie działania restrukturyzując 
powiatowy system edukacji. Pewnie 
zbyt wcześnie na wyrokowanie 
w tej sprawie, ale myślę, że nie 
będzie mowy o zamykaniu szkół, 
natomiast likwidacja oddziałów 
klasowych czy też ich łączenie może 
wchodzić w grę.
Jaki jest stosunek samorządu 
powiatu mieleckiego do zagro-
żeń ekologicznych zwłaszcza 
na terenie Mielca i okolic, jak 
oceniana jest np. gospodarka 
odpadami, oczyszczanie ścieków 
oraz ewentualne przyszłe inwe-
stycje, które mogą być szkodliwe 
dla środowiska?
Andrzej Chrabąszcz  - Nasz 
samorząd powiatowy dokładnie 
analizuje wszelkie zagrożenia 
środowiska, jakie występują, lub 
mogą występować na terenie 
powiatu. Jedno wszakże trzeba 
jednoznacznie ustalić – starosta 
i Zarząd Powiatu działają na 
podstawie obowiązującego prawa. 
Problematyka gospodarki odpada-
mi komunalnymi przypisana jest 
ustawowo do kompetencji gmin, 
które zgodnie z Ustawą o utrzy-
maniu czystości i porządku odpo-
wiadają za właściwe postępowanie 
z odpadami komunalnymi. 
      W kompetencji starosty jest 
regulowanie właściwego postępo-
wania przez podmioty gospodarcze 
z odpadami innymi niż komunalne. 
Egzekwowaniem obowiązków na-
łożonych przez starostę na przed-
siębiorców decyzjami administra-
cyjnymi, zajmuje się Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska. 
Według posiadanej wiedzy nie 
występują poważne uchybienia 
w postępowaniu z odpadami inny-
mi niż komunalne.
     Władze powiatu realizują też 
zadania z dziedziny monitoro-
wania stanu środowiska. W na-
szym przypadku taki monitoring 

zanieczyszczeń powietrza i wód 
przeprowadzany jest przez WIOŚ 
pod kątem oddziaływania na śro-
dowisko firm ze specjalnej strefy 
ekonomicznej. Przedsięwzięcie to 
jest realizowane na zlecenie staro-
sty przy współfinansowaniu przez 
prezydenta Mielca i ARP.
      Co się tyczy oczyszczania 
ścieków na terenie naszego po-
wiatu, oczyszczalnie gminne funk-
cjonują we wszystkich gminach, 
poza gminami Tuszów Narodowy 
i gminą Mielec. Najnowszy i naj-
nowocześniejszy obiekt tego ro-
dzaju posiada miasto Mielec. 
Najtrudniejsza sytuacja w gospo-
darce ściekami jest bezsprzecznie 
w gminie Tuszów Narodowy, która 
nie ma oczyszczalni, ale nawet nie 
posiada systemu kanalizacji. W tej 
dziedzinie jest jeszcze w naszym 
powiecie wiele do zrobienia dla 
polepszenia sytuacji.
       Wracając do Pańskiego pytania 
– obecnie nie realizuje się żadnych 
inwestycji niebezpiecznych dla 
środowiska. Pojawił się natomiast 
niezwykle kontrowersyjny i wzbu-
dzający sporo społecznych emocji 
plan stworzenia spalarni odpadów. 
Decyzja środowiskowa pozwalająca 
na realizację tego przedsięwzięcia 
wydana została przez prezydenta 
miasta. Niemniej, wskutek sprze-
ciwów mieszkańców, procedura 
i wydanie decyzji o ocenie oddzia-
ływania przedsięwzięcia na śro-
dowisko musi zostać powtórzona 
przed wydaniem pozwolenia na 
budowę. Trudno dziś wyrokować, 
jaka będzie przyszłość tej inwe-
stycji.
Jak wygląda współpraca poli-
tyczna w Radzie Powiatu Mie-
leckiego, czy ożywione dyskusje 
koalicyjne na szczeblu krajo-
wym przenoszą się na powiato-
wy poziom samorządowy?
Andrzej Chrabąszcz - Funkcjo-
nowanie powiatu i jego samorzą-
dowych władz, na szczęście, nie ma 
wiele wspólnego z wielką polityką. 
Tutaj po prostu nie ma miejsca na 
politykowanie, za to jest ogromne 
pole do popisu w załatwianiu 
spraw wspólnot czy poszczegól-
nych mieszkańców. Polityka jest 
w naszych działaniach całkiem 
zmarginalizowana, a jedynym 
wyznacznikiem działań jest chęć 
współpracy i nie ma znaczenia, 
skąd kto przychodzi, byleby chciał 
i mógł współdziałać. Byłem i je-
stem zwolennikiem merytorycznej 
dyskusji, odrzucenia populizmu, 
a oparcia działań na wiedzy i fak-
tach. Wynika to z mojego sposobu 
myślenia, by wszystkie możliwe 
siły i środki były wykorzystane dla 
dobra nas, mieszkańców powiatu. 
Nie chcę przypisywać sobie zbyt 
wielkich zasług w tej dziedzi-
nie, ale udało się nam wspólnie, 
w łonie Rady i Zarządu Powiatu 
wypracować model funkcjonowa-
nia maksymalnie efektywnego. 

Pytania zadał: 
Włodzimierz Gąsiewski

POWIAT MIELECKI - ZADANIA I WYZWANIA
WYWIAD Z ANDRZEJEM CHRABĄSZCZEM - STAROSTĄ POWIATU MIELECKIEGO
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   W dniu 26.03.2012 roku 
w auli Wyższej Szkoły Gospo-
darki i Zarządzania w Miel-
cu odbyła się Akademia Poli-
tyczna Forum Młodych Prawa 
i Sprawiedliwości pt.: „Polityka 
Europejska ocena szans i za-
grożeń”. Wzięli w niej udział dr 
Krzysztof Szczerski - poseł na 
Sejm RP, Tomasz Poręba - poseł     
do Parlamentu Europejskiego, 
Władysław Ortyl - senator RP 
oraz blisko 100 osób, w tym 
członkowie i sympatycy partii 
Prawo i Sprawiedliwość.      
      Debata transmitowana była 
na żywo przez Radio WNET. 
Spotkanie poprowadził Prze-
wodniczący Forum Młodych 

PiS w okręgu 23 Marcin Fijołek, 
który podkreślał, że młodzi lu-
dzie chcą brać czynny i aktywny 
udział w życiu publicznym i chcą 
mieć realny wpływ na to co dzie-

AKADEMIA POLITYCZNA FORUM MŁODYCH PiS

je się w naszym państwie, które 
rozumieją, jako Rzeczpospolitą, 
dobro wspólne, za które należy 
być odpowiedzialnym.

Inf. i fot. J. Rębisz

Na zdjęciu od prawej Władysław Ortyl, Tomasz Poręba i Krzysztof Szczerski

     O tym jak bardzo potrzebny był 
nowopowstały Oddział Chirurgii 
Naczyniowej w Szpitalu Powiato-
wym w Mielcu dyrekcja placówki 
i personel „naczyniówki” przeko-
nali się bardzo szybko. Pacjentów 
chcących skorzystać z pomocy 
nie brakowało od początku i nic 
dziwnego. W województwie pod-
karpackim pomoc mogli uzyskać 
dotąd tylko w Rzeszowie. Teraz 
w Mielcu mają do dyspozycji po-
moc wysokiej klasy specjalistów, 
którzy pracują na najnowocześ-
niejszym sprzęcie.
      Jak podkreśla lek. Marek 
Wilczyński, specjalista chirurgii 
naczyniowej, ordynator Oddziału, 
statystyki zachorowalności i zapa-
dalności na choroby cywilizacyjne, 
m.in. miażdżycę, są nieubłagane. 
- Miażdżyca tętnic jest najczęściej 
występującą chorobą tętnic koń-
czyn dolnych: dotyczy ponad 50% 
populacji powyżej 40 roku życia 
i blisko 90% populacji powyżej 70 
roku życia. Na pewno wskazane 
jest podjęcie wszelkich działań 
mających na celu ograniczenie po-
wikłań tych chorób występujących 
powszechnie w społeczeństwie. 
Miażdżyca jest przyczyną wielu 
chorób układu krążenia oraz 
główną przyczyną śmierci lub 
inwalidztwa mieszkańców krajów 
zachodnich – nie kryje lekarz. 
Dodaje, że miażdżyca tętnic jest 
wspólną przyczyną choroby wień-
cowej, zawału serca, niedokrwienia 
kończyn, zaburzeń przepływu krwi 
w tętnicach szyjnych i mózgowych, 
zaburzeń przepływu w innych na-
rządach jak np. nerki.
  Nowy Oddział powstał 
w odpowiedzi na zapotrzebowanie 
pacjentów z powiatu mieleckie-
go oraz ościennych na pomoc 
w zakresie chirurgii naczyniowej. 
– Stworzenie nowej jednostki 
zawsze jest efektem złożonych 
analiz, długich przygotowań, 
ciężkiej pracy, dlatego też tym 

bardziej warto zaangażować się 
w budowanie takiego oddziału, 
który w jak największym stopniu 
spełni oczekiwania mieszkańców 
coraz częściej zmagających się 
z chorobami cywilizacyjnymi 
– mówi Leszek Kołacz, dyrektor 
szpitala. - Ale by powołać do życia 
Oddział Chirurgii Naczyniowej 
trzeba mieć nie tylko pomysł 
i chęci, ale i możliwości, a nam ich 
nie brakowało. Szpital w Mielcu 
ma profil głównie zabiegowy, co 
oznacza, że mamy duży i świetnie 
wyposażony Blok Operacyjny, na 
którym pracuje doświadczona, 
wyszkolona kadra. Zatem kolejny 
oddział zabiegowy z pewnością 
może się tu rozwijać, zwłaszcza, 
że personel naszej nowej jednostki 
stanowią ludzie będący doskona-
łymi specjalistami, ale również 
osobami bardzo ambitnymi, kre-
atywnymi. Nie bez znaczenia jest 
również fakt, że podczas tworzenia 
i rozwijania Oddziału, otrzymywa-
łem cały czas wsparcie od Zarządu 
Powiatu Mieleckiego, jak również 
Rady Społecznej naszego szpitala 
– podkreśla dyrektor Kołacz.
    - Perspektywą rozwoju Oddziału 
Chirurgii Naczyniowej jest powsta-
nie pracowni endowaskularnej na 
bazie zakładu radiologii mieleckie-

go szpitala. Pracownia ta, wykorzy-
stując nowoczesne metody diag-
nostyczne i lecznicze, pozwoli na 
małoinwazyjne leczenie pacjentów 
z chorobami tętnic obwodowych, 
tętnic szyjnych, aorty brzusznej 
i piersiowej. Nowoczesne tech-
nologie stosowane w medycynie 
pozwolą zaoszczędzić cierpienia 
pacjentom oraz skrócić ich pobyt 
w szpitalu, a w niektórych przy-
padkach mogą być dla nich  jedyną 
perspektywą leczniczą – zaznacza 
ordynator Marek Wilczyński.
      Dyrektor Leszek Kołacz 
podkreśla, że szpital już ogło-
sił przetargi na wysokiej klasy 
sprzęt specjalistyczny, którego 
kupno wkrótce pozwoli na wyko-
nywanie pełnej już gamy zabiegów 
z zakresu chirurgii naczyniowej. 
– Niezwykle ważne jest to, że 
w naszym regionie znacznie po-
prawi się dostępność do tego 
typu usług medycznych, a trzeba 
powiedzieć, że rzadko dzieje się 
tak za sprawą szpitali powiato-
wych. Na pewno utworzenie tak 
prestiżowego oddziału w Mielcu 
jest powodem do zadowolenia, tym 
bardziej, że już wiemy jak bardzo 
był potrzebny – mówi dyrektor.

Inf. i fot.: 
Aneta Dyka-Urbańska

Ordynatorem nowopowstałego oddziału Chirurgii Naczyniowej w mieleckim 
szpitalu jest lek. Marek Wilczyński, obowiązki pielęgniarki oddziałowej pełni 
mgr Ewa Kapinos

Oddział Chirurgii Naczyniowej w Mielcu

MARSZAŁEK PODKARPACIA Z WIZYTĄ W MIELCU

   12 marca br. w Mielcu prze-
bywał marszałek województwa 
podkarpackiego Mirosław Ka-
rapyta, który m.in. w Staro-
stwie Powiatowym w Mielcu 
spotkał się z samorządowcami 
i przedsiębiorcami z powiatu 
mieleckiego mówiąc o realizacji 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego w ramach którego 
w latach 2007-2013 ma trafić 
na Podkarpacie ok. 1 mld 200 
mln euro, z czego na terenie 
powiatu mieleckiego zostanie 
wykorzystane ok. 10% tej kwo-
ty, a do realizacji zgłoszono 108 
wniosków.

      Marszałek Karapyta po 
spotkaniu w starostwie odwiedził 
firmy, które korzystają ze środków 
unijnych. Były to firma REMOG, 
TARAPATA i HUSQVARNA. 
Następnie wziął udział w otwar-
tym spotkaniu z mieszkańcami 
w Samorządowym Centrum Kul-
tury. Towarzyszyli mu: Andrzej 
Chrabąszcz - starosta powiatu 
mieleckiego oraz Jan Tarapata - 
radny Sejmiku Województwa Pod-

karpackiego. Podczas spotkania 
marszałek Mirosław Karapyta  po-
informował zebranych o bieżących 
sprawach dotyczących zagadnień 
politycznych oraz szczegółowo 
omówił udział samorządu woje-
wódzkiego w inwestycjach infra-
strukturalnych na terenie powiatu 
mieleckiego. Równie szczegółowe 
informacje przedstawił starosta 
mielecki Andrzej Chrabąszcz oraz 
radny wojewódzki Jan Tarapata. 

Podczas dyskusji padały pytania 
od przybyłych na spotkanie, nie 
tylko mielczan, ale też mieszkań-
ców powiatu mieleckiego, m.in. 
poruszono kwestię budowy ścieżek 
rowerowych przy drodze Mielec 
Tarnobrzeg. Po spotkaniu gość 
z Rzeszowa wziął udział w ot-
warciu wystawy i  koncercie 
z okazji Dnia Kobiet, organizowa-
nego przez Starostwo Powiatowe 
w Mielcu. (W. Gąsiewski)

Na zdjęciu od prawej: Mirosław Karapyta, Andrzej Chrabąszcz 
i Jan Tarapata (fot. W. Gąsiewski)
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obronne
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Mielcu informuje 

o naborze ochotników do:
SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ w 2012  roku
NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH (NSR)

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA  

to nowa forma służby wojskowej, do której mogą zgłosić się ochotnicy, którzy 
stawali do kwalifikacji wojskowej ( wcześniej „ poboru” ) i zostali uznani za 
zdolnych do  służby wojskowej ( kat. „A”) , a także ochotnicy, którzy nie mają 
orzeczonej kategorii zdolności do służby wojskowej i nie odbywali wcześniej 
żadnej formy tej służby ( w tym kobiety ). 
Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwo 
umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i 
psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnastu 
lat i wykształcenie: 
1) co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu ofice-
rów;
2) co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu pod-
oficerów;
3) co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu  
szeregowych.
 
Żołnierzy służby przygotowawczej kształcą na potrzeby korpusu:
1) oficerów – uczelnie wojskowe;
2) podoficerów – szkoły podoficerskie;
3) szeregowych – ośrodki szkolenia lub jednostki wojskowe
 
Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:
1)    dla żołnierza kształcącego się na oficera – do sześciu miesięcy;
2)    dla żołnierza kształcącego się na podoficera – do pięciu miesięcy;
3)    dla żołnierza kształcącego się na szeregowego – do czterech miesięcy.
 
W każdym miesiącu odbywania służby przygotowawczej osoba pełniąca tą 
służbę otrzymuje: 
- kształcąca się na potrzeby korpusu oficerów                     - 1500 zł 
- kształcąca się na potrzeby korpusu podoficerów              - 1000 zł 
- kształcąca się na potrzeby korpusu szeregowych              - 750 zł 
 Kwoty podane są brutto i obowiązują od 1 stycznia 2010 r. 

Powołanie do służby przygotowawczej będzie następowało w miesiącach: 
- na potrzeby kształcenia w korpusie oficerów -  styczeń lub  kwiecień; 
- na potrzeby kształcenia w korpusie podoficerów – luty lub lipiec;
- na potrzeby kształcenia w korpusie szeregowych – styczeń, maj lub wrzesień.
- na potrzeby  jej pełnienia w kilku okresach – w lipcu. 

Po ukończeniu służby przygotowawczej, osoba, która tą służbę ukończy uzyskuje 
prawo do: 
 - ubiegania się o przyjęcie do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych,

 - ubiegania się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej na stanowisku 
właściwym  do posiadanego stopnia wojskowego. 
Po ukończeniu służby przygotowawczej osoba, która nie podejmie żadnej formy 
służby wojskowej NIE PONOSI żadnych kosztów odbycia tego szkolenia.
  
Szkolenie w ramach służby przygotowawczej dla korpusu szeregowych realizo-
wane będzie w następujących terminach:
I turnus – od dnia 16 stycznia  2012 r. do dnia 30 kwietnia 2012 r.;
II turnus – od dnia 7 maja  2012 r. do dnia 31  sierpnia  2012 r.;
III turnus – od dnia  3 września 2012 r. do dnia 21 grudnia  2012 r.;

Szkolenie w ramach służby przygotowawczej dla korpusu podoficerów  realizo-
wane będzie w następujących terminach:
1)       I turnus – od dnia 6 lutego   2012r. do dnia 28 czerwca  2012 r.;
2)       II turnus – od dnia 2 lipca   2012 r. do dnia 30  listopada   2012 r.;

Do wniosku dołączyć należy:
- życiorys
- odpis skrócony aktu urodzenia
- inne dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia i posiadane kwalifi-
kacje
- informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, ze względu na opłatę, 
WKU  uzyskuje we własnym zakresie (po złożeniu wniosku przez osobę zain-
teresowaną ). 

NARODOWE SIŁY  REZERWOWE (NSR)

            W związku z powołaniem części żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych 
(NSR) do zawodowej służby wojskowej, WKU w Mielcu prowadzi  nabór żołnie-
rzy rezerwy do służby w NSR, w jednostkach wojskowych na terenie Podkarpacia  
oraz  w jednostkach poza terenem województwa.              
            Do służby wojskowej w Narodowych Siłach Rezerwowych  można powołać 
żołnierzy rezerwy, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową, ukończyli służbę 
przygotowawczą  lub  przeszkolenie wojskowe studentów oraz  absolwentów 
uczelni wyższych i  spełniają łącznie następujące warunki:
- są osobami niekaranymi za przestępstwo umyślne
- posiadają obywatelstwo polskie
- posiadają odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej 
służby wojskowej

- ukończyły osiemnaście lat i posiadają wykształcenie
a)  co najmniej wyższe – korpus oficerów
b)  co najmniej średnie – korpus podoficerów
c)  co najmniej gimnazjalne – korpus szeregowych
 
Dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych  przepisy prawne regulujące tok 
pełnienia tej służby przewidują szereg uprawnień:
Należności finansowe: 
- uposażenie za każdy dzień czynnej służby wojskowej ( ćwiczeń wojskowych )
- zwrot kosztów przejazdów do miejsca pełnienia tej służby
- prawo do nagród z tytułu wzorowej realizacji zadań służbowych 
 
Świadczenia rzeczowe w czynnej służbie:
- bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe
- bezpłatne wyżywienie
- umundurowanie ( polowe ) i wyekwipowanie wojskowe

Świadczenia zdrowotne:
- żołnierzom NSR w czasie czynnej służby wojskowej mają zapewnioną opiekę 
medyczną i stomatologiczną oraz zaopatrzenie w produkty lecznicze.
Żołnierze NSR stanowią podstawową grupę osób z której rekrutuje się kandy-
datów do zawodowej służby wojskowej w jednostkach wojskowych. Utrzymana 
jest oczywiście zasada zgłoszenia ochotniczego ( złożenie wniosku ) i procedura 
kwalifikacji do służby zawodowej.
            Wniosek do służby w NSR osoby zainteresowane mogą pobrać na stronie 
internetowej WKU.
Do wniosku załącza się: 
- odpis lub uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie wy-

maganego wykształcenia oraz zaświadczenie szkoły, jeżeli osoba składająca 
wniosek pobiera naukę;

- inne dokumenty mające wpływ na nadanie przydziału kryzysowego, w szczegól-
ności potwierdzające kwalifikacje i uprawnienia zawodowe oraz umiejętności, 
np. certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół lub kursów itp.

- uwierzytelnioną kopię lub – po okazaniu oryginału – kopię posiadanego po-
świadczenia bezpieczeństwa;

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu ul. Legionów 25  przyjmuje 
wnioski osób zainteresowanych służbą w Narodowych Siłach Rezerwowych 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, w  ponie-
działki do 18.00.
 
Informacji udzielamy w godzinach: 
poniedziałek: 7:30 - 18:00
od wtorku do piątku: 7:30 - 15:30
Informacje o służbie przygotowawczej tel.  (17) 7156520
Informacje o NSR tel. (17) 7156515

www.mielec.wku.wp.mil.pl
Tekst opublikowany nieodpłatnie

inf. WKU Mielec

GWIAZDA IRAKU I... PODKARPACKIE WIARUSY
    6 lutego br. w Samorządowym 
Centrum Kultury w Mielcu odbyła 
się uroczystość wręczenia wyróż-
nień związanych z obronnością 
kraju. Jej organizatorem był Woj-
skowy Komendant Uzupełnień 
w Mielcu ppłk mgr inż Mirosław 
Ciesielski, a uczestniczyli w nich 
m.in. Krystyna Skowrońska - poseł 
na Sejm RP, Andrzej Chrabąszcz 
- starosta mielecki oraz płk Zbi-
gniew Winiarski - szef Wojewódz-
kiego Sztabu w Rzeszowie.
   W trakcie spotkania odznacze-
nie wojskowe „Gwiazda Iraku” 

otrzymał kpr. rez. Aleksander 
Kapinos.
     Wręczono też „Medale za 
Zasługi dla Obronności Kraju”. 
Złoty medal otrzymała Krystyna 
Skowrońska, srebrne: Bronisława 
Lelakowska, Wanda i Marian 
Gruda,  Helena Kołacz, Kazimie-
ra i Jan Zasadni; brązowe – Lidia 
Durda i Agata Giża. Wyróżniono 
też: Za kreowanie pozytywnego 
wizerunku wojska oraz życzliwe 
wspieranie spraw związanych 
z obronnością województwa pod-
karpackiego, nadano honorowe 

„Wiarusy” Podkarpackiego Woj-
ska. Te wyróżnienia trafiły do insp. 
Mirosława Furdyny, Komendanta 
Powiatowej Policji w Mielcu, 
Włodzimierza Gąsiewskiego, 
wydawcy „Wieści Regionalnych” 
i „Nadwisłocza ”, a także Renaty 
Paterak, dyrektor Centrum Pa-
mięci Generała Sikorskiego oraz 
Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Tuszowie Narodowym. Na-
tomiast Wiesław Midura został 
awansowany na kolejny stopień 
podoficerski st. kpr. 

Inf. i fot. D. Gąsiewski
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wydawnicze

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.

Część ekspozycji malarstwa Krystyny Gargas-Gąsiewskiej. 
W naszej galerii znajdują sie także m.in. obrazy Małgorzaty 
Kruk, Stanisława Mityka i innych. Chętnie wyeksponuje-
my 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, 
płótno 32x25 cm. Autor 
R. Kubik, malarz nie-
profesjonalny z powiatu 
Kolbuszowa. Wiele jego 
prac znajduje się w zbio-
rach krajowych i zagra-
nicznych.

Fotografia, stare zdję-
cie, samolot PZL M-15 
(Belphegor). 39 x 29 
cm, plastikowa antyra-
ma skręcona czterema 
śrubami.

Stara saperka wojskowa II 
wojna światowa. Polska lub 
niemiecka. Mocno zardze-
wiała, ale elementy metalowe 
są solidne i po oczyszczeniu 
będzie się prezentował ład-
nie, a najważniejsze że jest 
oryginalna. Wymiary samej 
łopatki 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.

Patera na owoce lub cia-
sta - secesja. Mosiężna, 
złocona (po renowacji) 
podstawa, do której przy-
mocowany jest stylizo-
wany, ręcznie malowany 
i ukształtowany szklany 
talerz-patera. Patera po-
siada bogato zdobione 
zwieńczenie w kształcie 
kielicha.

KOLBUSZOWA. Urząd Miasta  chce przejąć 
budynek dawnej kolbuszowskiej synagogi. 
Na razie strony uzgodniły, że gmina może 
odkupić obiekt od strony żydowskiej.  
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego 
wyceniła go na 365 tysięcy złotych. Jednakże 
miasto uważa, że ze względu na stan budynku, 
który wymaga solidnego remontu cena ta jest 
zbyt wygórowana. W tej sytuacji podstawą do 
negocjacji ma być wycena rzeczoznawcy, którą 
zamierza zlecić magistrat. Jeśli miastu uda się 
odkupić synagogę, powstanie w niej muzeum, 
którego ważną częścią będzie stała ekspozycja 
ukazująca życie dawnym żydowskich miesz-
kańców Kolbuszowej. Ostatecznie o przejęciu 
synagogi zadecydują radni. Przed kilku laty po-
dobne plany snuł samorząd Dębicy. Ostatecznie 
na sprzedaż dębickiej synagogi (w której do dziś 
działa dom handlowy) nie wyraziła zgody Gmina 
Żydowska w Krakowie. (RK)

ROPCZYCE. Gród nad Wielopolką  świę-
tuje 650 rocznicę nadania praw miejskich. 
Obchody jubileuszu rozpoczęło odsłonięcie 
odnowionego monumentu króla Kazimie-
rza Wielkiego oraz „urodzinowy” koncert 
artystów, wywodzących się z regionu rop-
czyckiego. 
W piątek, 2 marca br. w samo południe odsło-
nięto poddany wcześniej renowacji postument 
Kazimierza Wielkiego - monarchy, któremu 
miasto zawdzięcza przywilej lokacyjny (co stało 
się dokładnie 3 marca 1362 r.). Godzinę później 
rozpoczęła się uroczysta sesja Rady Miasta, ofi-
cjalnie rozpoczynająca rok jubileuszowy, w której 
udział wzięła m.in. Alicja Wosik, wicewojewoda 
podkarpacka. Ropczyccy radni m.in. podpisali się 
pod rocznicową rezolucją. Nie zabrakło też pub-
liki na sobotnim koncercie, na którym wystąpili 
artyści wywodzący się z  Ropczyc, tworzący dziś  
m.in. w  Rzeszowie, Poznaniu i Warszawie. 
   Nie zabrakło oczywiście Marcina Dańca. 
Honorowy patronat nad jubileuszem Ropczyc 
objął prezydent Bronisław Komorowski. Dziś 
Ropczyce są siedzibą gminy i powiatu. Miasto 
znane m.in. z działających tu Zakładów Magne-
zytowych, największej w kraju cukrowni, Kidde 
Polska czy imprez o zasięgu ponadlokalnym, 
a nawet międzynarodowych, liczy dziś 15,7 
tys. mieszkańców. Honorowy patronat nad 
jubileuszem miasta objąl prezydent Bronisław 
Komorowski. 

RK

Jubileusz miasta rozpoczęty

Samorządowcy miasta i powiatu oraz wicewojewoda pod 
odnowionym pomnikiem Kazimierza Wielkiego

Chcą przejąć synagogę

Ropczyce liczą dziś prawie 16 tys. mieszkańcow i są znacza-
cym ośrodkiem przemysłowym Podkarpacia (fot. RK)

   9 marca br. w filii Muzeum Regionalnego w Mielcu 
„Jadernówka” odbyło się otwarcie wystawy „Zagłada 
Żydów Mieleckich” oraz promocja książki pod tym 
samym tytułem autorstwa Andrzeja Krempy. Gości 
wernisażu przywitał dr Jerzy Skrzypczak - dyrektor 
muzeum, następnie zaś swoją książkę przedstawił 
Andrzej Krempa. Z krótkim wykładem nt. stosunków 
polsko-żydowskich na Podkarpaciu podczas okupacji 
niemieckiej wystąpiła też dr Elżbieta Rączy z IPN 
w Rzeszowie. Wystawę stanowiło kilkadziesiąt foto-
gramów w tym kilku nowych przedstawiających sceny 
okupacyjnego życia oraz z deportacji mieleckich 
Żydów 9 marca 1942 r.
   Książka Andrzeja Krempy zawiera znane, jak też 
i nowe odkryte w archiwach lub wynikające z relacji 
świadków fakty dotyczące zagłady Żydów z Mielca 
i okolic. Autor przedstawił holocaust na tle okupacyjnej 
rzeczywistości, której opis wzbogacił o nowe informa-
cje. Jego książka zawiera setki naukowych przypisów, co 
z pewnością uwiarygadnia przedstawione treści. 
    Warto przy okazji odnotować, że tuż przed wy-
daniem omawianej publikacji, w styczniu 2012 r. 
ukazała się w języku angielskim książka Rochelle 
G. Saidel, pod tytułem - w tłumaczeniu na język 
polski: „Mielec. Sztetl, który stał się nazistowskim 
obozem koncentracyjnym”, w której stawia dość 
szokującą tezę, że Mielec jako miasteczko stał się 
obozem koncentracyjnym. Szerzej o tym napiszemy 
w najbliższym wydaniu kwartalnika „Nadwisłocze”

Włodzimierz Gąsiewski

Obraz olejny - Żyd liczący pie-
niądze, Ryszard Kubik - kopia, 
holenderska inspiracja. Olej, 
płótno 30x30 cm, profesjo-
nalne podobrazie. Obraz jest 
sygnowany i datowany. Autor 
jest genialnym samoukiem z 
okolic Kolbuszowej. Jego prace 
znajdują się w wielu zbiorach 
krajowych i zagranicznych.

Dwa różne spojrzenia, młodego i starszego poko-
lenia (fot. W. Gąsiewski)

Andrzej Krempa podczas prezentacji swojej książki 
(fot. W. Gąsiewski)

ropczycko-kolbuszowskie

antykwaryczne
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