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    Mieleckim uroczystościom II 
rocznicy katastrofy polskiego sa-
molotu pod Smoleńskiem przy-
świecała idea upamiętnienia po-
staci ś.p. Leszka Deptuły - posła 
na Sejm RP  Ziemi Mieleckiej, 
uczestnika tego tragicznego 
lotu. Wyrażono także hołd dla 
pozostałych tragicznie zmarłych, 
w tym pary prezydenckiej Marii 
i Lecha Kaczyńskich, jak również 
polskich oficerów zamordowa-
nych w 1940 r. przez sowieckie 
NKWD w Katyniu i innych miej-
scach kaźni. 
     Uroczystości rozpoczęła msza 
święta w bazylice św. Mateusza 
w Mielcu, następnie złożono 
kwiaty pod tamtejszą „ścianą ka-
tyńską” oraz na grobie ś.p. Lesz-
ka Deptuły na cmentarzu para-
fialnym w Mielcu. Uczestniczyli 
w nich m.in. Mirosław Karapyta 
- marszałek Województwa Pod-
karpackiego, Andrzej Chrabąszcz 
- starosta Powiatu Mieleckiego 
oraz przedstawiciele władz róż-
nych szczebli.

W. Gąsiewski

     Memoriał im. Posła na Sejm 
RP – Leszka Deptuły w Piłce 
Ręcznej Dziewcząt to znakomita 
okazja do zwrócenia uwagi na rolę 
jaką odegrał kol. Leszek na rzecz 
wadowickiego sportu – mówi Wójt 
Gminy Wadowice Górne – Stefan 
Rysak.
     W roku 2001 środowisko 
związane z Ludowym Zespołem 
Sportowym w Wadowicach Gór-
nych podjęło działania związane 
z powołaniem stowarzyszenia 
pod nazwą Ludowy Klub Sporto-
wy „Piast” w Wadowicach Gór-
nych. Wśród założycieli znaleźli 
się: Andrzej Jamiłowski, Mariusz 
Brzostecki, Tomasz Kiełbasa, An-
drzej Lolo, Grzegorz Niedbała, 
Andrzej Kiełbasa, Ryszard Bigda, 
Bogusław Błaź, Marek Bawoł, 
Maciej Ochab, Grzegorz Miazga, 
Sylwester Gwóźdź, Adam Czech, 
Paweł Mokrzycki, Zofia Midu-
ra, Stefan Rysak, Józef Sołtys, 
Andrzej Chmura, Włodzimierz 
Krawiec, Bartosz Pietras, Pa-
weł Jabłoński, Leszek Midura, 
Jan Bigda oraz Jan Padykuła. 
Działania te uwieńczone zostały 
sukcesem – 26 marca 2002 roku 
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego dokonał reje-
stracji stowarzyszenia. Prezesem 
stowarzyszenia został Stefan Ry-
sak, wiceprezesem – Jan Padykuła, 
skarbnikiem – Tomasz Kiełbasa, 
sekretarzem – Józef Sołtys. Bogu-
sław Błaź oraz Grzegorz Miazga 
zostali członkami zarządu. 
W komisji rewizyjnej zasiedli: 
Leszek Midura, Jan Bigda oraz 
Sylwester Gwóźdź. Od początku 
funkcjonowania klubu w nowej 
strukturze cieszył się on życzli-
wością oraz wsparciem ze strony 
Leszka Deptuły. Wraz z objęciem 
przez niego funkcji Marszałka 
Województwa Podkarpackiego 
pojawiła się szansa na dokonanie 
gruntownego remontu wadowi-
ckiego stadionu. Z inicjatywy oraz 
przy wsparciu Leszka Deptuły 
opracowany został wniosek w ra-
mach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego  Rozwoju Regio-
nalnego na rozbudowę kompleksu 
sportowo-rekreacyjnego, którego 
I etap miał kosztować 235 tys. 
złotych, z czego wsparcie unijne 
miało wynosić 140 tys. złotych. 
Niestety argumentacja środowi-
ska piłkarskiego poparta przez 
Leszka nie znalazła zrozumienia 
wśród radnych, w związku z czym 
musieliśmy z inwestycji zrezygno-
wać. Do chwili obecnej obserwuje 
się niepowetowane straty dla na-
szej infrastruktury sportowej spo-
wodowane tą decyzją. Pomimo 
tych trudności udało się dokonać 
melioracji płyty głównej stadionu 
jak również wykonać piłkochwy-
ty oraz ogrodzenie. Współpraca 
samorządu ze środowiskiem pił-
karskim zaowocowała sukcesami 
sportowymi – awansem dla A-kla-
sy jak również Ligii okręgowej.
     O skuteczności Leszka Deptuły 
w zakresie pozyskiwania środków 
na infrastrukturę sportową świad-
czy Hala Sportowa przy Publicz-
nym Gimnazjum w Wadowicach 
Górnych. 23 lutego 2006 roku od-
była się uroczystość jej przekazania 
młodzieży gimnazjalnej. Z chwilą 
wyboru na Posła Leszek Deptuła 
w dalszym ciągu animował samo-
rząd do inwestowania w infra-
strukturę sportową, czego przy-
kładem jest kompleks sportowy 
wybudowany w ramach programu 
„Moje boisko – Orlik 2012”. War-
tość inwestycji zamknęła się kwo-
tą ok. 1600 000 zł. Budowa boiska 

o sztucznej nawierzchni przyczyni-
ła się do podniesienia wyszkolenia 
sportowego dzieci. Przykładem 
tego są sukcesy odnoszone przez 
młodych piłkarzy z Wadowic 
Górnych w zawodach na szczeb-
lu ogólnopolskim. W dniach 4-8 
października 2011 r., w Warsza-
wie odbył się Finał Ogólnopolski 
o Puchar Premiera Donalda Tu-
ska. Reprezentująca województwo 
podkarpackie drużyna z Wadowic 
Górnych zajęła V miejsce. 
       W obecnej chwili na terenie 
Gminy Wadowice Górne funk-
cjonują cztery stowarzyszenia 
sportowe: Ludowy Klub Sportowy 
„PIAST” w Wadowicach Górnych 
uczestniczący  w rozgrywkach A-
klasy piłki nożnej, Ludowy Klub 
Sportowy „PLON” w Kawęczynie 
rozgrywający mecze w B-klasie 
piłki nożnej, Uczniowski Klub 
Sportowy „Sokół” przy Publicz-
nym Gimnazjum w Wadowicach 
Górnych oraz Klub Gier Logicz-
nych „Szarotka”. W ubiegłym roku 
z budżetu Gminy przeznaczono 
na ich działalność 112000 zł.
        Najmłodszym pod wzglę-
dem czasu działalności jest Klub 
Gier Logicznych „Szarotka”. Jak 
podkreśla Adam Krawiec – pre-
zes Klubu: sportowe wychowanie 
młodzieży to także upowszech-
nianie dyscyplin logicznych. Sa-
morząd gminy wspiera finansowo 
działalność Klubu Gier Logicz-
nych „Szarotka” Wadowice Gór-
ne, którego jednym z głównych 
celów statutowych jest popula-
ryzacja wśród dzieci i młodzieży 
gier logicznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem szachów jako dy-
scypliny sportowej. 
   W Klubie działają ponadto 
sekcje warcabów stupolowych 
i szachów chińskich Xiangqi oraz 
w mniejszym zakresie sekcja bry-
dża sportowego. Sekcją wiodącą 
w Klubie jest sekcja szachowa ju-
niorów. W ciągu niespełna trzech 
lat funkcjonowania udział w zaję-
ciach zaliczyło ponad 200 dzieci, 
z których ok. 80 w wieku od 5 do 
15 lat zarejestrowanych jest w Pol-
skim Związku Szachowym. Mło-
dzi szachiści uczestniczą w wielu 
turniejach na szczeblu wojewódz-
kim i ogólnopolskim, w br. zade-
biutowali także w I Amatorskiej 
Podkarpackiej Lidze Szachowej 
Juniorów. Do większych sukcesów 
zaliczyć należy zdobycie w roku 
2009 tytułów mistrza, wicemistrza 
i brązowego medalu w Mistrzo-
stwach Przedszkolaków Woje-

wództwa Podkarpackiego (Joanna 
Święch, Gabriela Należna, Na-
talia Krawiec) oraz mistrzostwa 
województwa podkarpackiego 
juniorek młodszych (2010, 2011 
– Joanna Święch). Niewątpliwie 
największym powodem do dumy 
jest postawa wychowanki Klubu 
(aktualnie zawodniczki reprezen-
tującej LKSz GCKiP Czarna Tar-
nowska), 10-letniej Joasi Święch 
– zwyciężczyni wielu prestiżowych 
turniejów ogólnopolskich, finalist-
ki Mistrzostw Europy i Świata Ju-
niorów, aktualnej mistrzyni junio-
rek do lat 10 w grze błyskawicznej 
(2011 r.) i szachach klasycznych 
(od marca 2012 r.).
      Spoglądając na miniony rok 
również Gminny Ośrodek Kultu-
ry, Sportu i Rekreacji w Wadowi-
cach Górnych z/s w Wadowicach 
Dolnych animował lokalną spo-
łeczność w zakresie podnoszenia 
poziomu kultury fizycznej. Jedną 
z form upowszechniania sportu 
wśród dzieci są otwarte treningi 
piłki ręcznej organizowane pod-
czas ferii zimowych. W  maju mi-
nionego roku zainaugurowaliśmy 
Memoriał im. Posła na Sejm RP 
– Leszka Deptuły w Piłce Ręcz-
nej Dziewcząt. Mam nadzieję, że 
będzie on trwałym elementem 
na mapie wydarzeń sportowych 
naszej gminy. W dniach 20-21 
czerwca jak również 18-25 sierp-
nia dzieci czynnie uprawiające 
sport miały okazję uczestniczyć 
w wycieczce turystyczno-krajo-
znawczej (Zakopane) jak również 
obozie sportowym (Krynica). 
Gminny Ośrodek Kultury, Spor-
tu i Rekreacji współuczestniczył 
w organizacji eliminacji gmin-
nych Finału Ogólnopolskiego 
o Puchar Premiera Donalda Tuska 
(eliminacje wojewódzkie odbyły 
się 23 września). 10 grudnia w hali 
sportowej przy Publicznym Gim-
nazjum w Wadowicach Górnych 
odbył się Turniej Mikołajkowy 
w piłce nożnej o Puchar Przewod-
niczącego Rady Gminy Wadowice 
Górne. W dniach 9-10 grudnia, 
podczas Ogólnopolskiego Turnie-
ju Mikołajkowego w Jarosławiu 
piłkarki ręczne GOKSiR zajęły 
I miejsce. Również w Turnieju 
o Puchar Prezesa AZS Jarosław 
sięgnęły po złote medale. Passę 
zwycięstw podtrzymały w Turnieju 
o Puchar Burmistrza Radomyśla 
Wielkiego oraz w Memoriale im. 
Zbigniewa Banasia w Tarnowie.

Stefan Rysak
Wójt Gminy Wadowice Górne

     Już po raz drugi w gminie 
Wadowice Górne odbywa-
ły się zawody w piłce ręcz-
nej dziewcząt, które przyjęły 
nazwę Memoriału Posła na 
Sejm Leszka Deptuły, tragicz-
nie zmarłego w katastrofie 
pod smoleńskiem 10 IV 2010 
r., od lat związanego z gminą 
Wadowice Górne 
i Ziemią Mielecką.  
    W tym roku w memoriale 
wzięły udział drużyny: 1.GO-
KSiR Wadowice Górne; UKS 
,,Victoria” Przecław; MKS PM 
Tarnów; UKS Gryf Radomyśl  
Wielki; UKS ,,Olszynka” Dzi-
kowiec; UKS ,,Kosynier” Rze-
szów i UKS SP 14 Przemyśl. 

powiatowe

Zasługi Ś.P. Leszka Deptuły dla rozwoju 
sportu w gminie Wadowice Górne

Leszek Deptuła wręcza nagrody młodym sportowcom w Gminnym 
Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Wadowicach Dolnych

Przed bazyliką św. Mateusza w Mielcu. Od prawej Andrzej Chrabąszcz, Bogusława Boyen - siostra ś.p. 
Leszka Deptuły, Maria Deptuła - wdowa po L. Deptule i Mirosław Karapyta.

Uroczystości na cmentarzu komunalnym w Mielcu. Na zdjęciu powyżej na pierw-
szym planie rodzina Leszka Deptuły. Na zdjęciu u dołu wieniec na grobie Leszka 
Deptuły składa Mirosław Karapyta oraz Zdzisław Nowakowski i Jan Tarapata 
(fot. W. Gąsiewski)

II MEMORIAŁ im. Posła na Sejm RP LESZKA DEPTUŁY
w Piłce Ręcznej Dziewcząt Wadowice Górne 14-15 IV 2012

Końcowe wyniki rozegranych 
zawodów przedstawiają się 
następująco:
I miejsce - GOKSiR Wadowi-
ce Górne
II miejsce - UKS „Olszynka” 
Dzikowiec
III miejsce - MKS Pałac Mło-
dzieży Tarnów
IV miejsce - UKS „Kosynier” 
Rzeszów
V miejsce - UKS „Gryf” Ra-
domyśl Wielki
VI miejsce - UKS SP 14 Prze-
myśl
VII miejsce - UKS „Victoria” 
Przecław
    Najlepszą zawodniczką tur-
nieju została Aldona Gromny 

– GOKSiR Wadowice Górne. 
Najskuteczniejszą zawod-
niczką została Joanna Rze-
szut – Olszynka Dzikowiec. 
Najlepszą bramkarką została 
Joanna Midura – GOKSiR 
Wadowice Górne. Wszystkie 
zawodniczki otrzymały nagro-
dy sponsorowane przez Staro-
stwo Powiatowe    w Mielcu. 
W uroczystym zakończeniu 
Memoriału wzięli udział m.in. 
przedstawiciele władz samo-
rządowych gminy Wadowice 
Górne i powiatu mieleckie-
go, liczni zaproszeni goście 
i mieszkańcy gminy.

W. Gąsiewski

Zwycięska drużyna GOKSiR Wadowice Górne wraz z władzami gminy, gośćmi i sponsorami
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Włodzimierz Gąsiewski – Trwa-
ją konsultacje w związku ze 
strategią rozwoju województwa 
podkarpackiego do 2020 r., ja-
kie ma pan uwagi i propozycje 
do tych planów?
Władysław Ortyl – Bardzo do-
brze, że jest to szeroko kon-
sultowane. W tej chwili są to 
konsultacje nad założeniami do 
aktualizacji strategii, a kolejną fazą 
będzie konsultacja samej strategii. 
Powinniśmy spojrzeć na to w kilku 
aspektach. Po pierwsze, to fakt że 
podobna strategia na poziomie 

krajowym, województwa takie jak 
nasze spycha na margines. Wy-
mienia się w nich 8-10 metropolii, 
które będą mogły uzyskać wspar-
cie i tam np. Rzeszowa nie ma. 
Koncepcja ta nosi nazwę: „model 
rozwoju polaryzacyjno-dyfuzyjny”, 
który polega na tym, że wspierane 
są duże ośrodki i to dobro, które 
się tam wytworzy ma promie-
niować, czyli wchodzić w dyfuzję 
z terenami sąsiednimi. Jest to 
moim zdaniem model nieadekwat-
ny do naszych problemów i sytuacji 
w Polsce. Rozwój przez dyfuzję 
będzie zachodził przez dziesiątki 
lat, a wielkie miasta mogą się ota-
czać slumsami, jak w Meksyku czy 
Brazylii, gdzie są rozwijane tylko 
punktowe centra. Tak więc w tych 
koncepcjach nasze województwo 
jest pomijane, w ślad za tym nie 
wiadomo, kiedy będzie wykonana 
droga S-19, jak będą wyglądały 
zjazdy i dojazdy do autostrady. 

Wszyscy się cieszymy, że będzie 
autostrada, a jej niestety nie ma. 
Mamy problemy wykonawcze, 
technologiczne i to się wszystko 
oddala. Nie wiemy też nic o do-
jazdach do autostrady, nie tylko 
z Mielca, ale też i innych miast 
z Podkarpacia, poza Rzeszowem, 
który jest tu uprzywilejowany. 
Mówiąc o autostradzie można 
stwierdzić, że województwo zosta-
ło jakby przedzielone „rzeką”. Są 
oczywiście przejazdy i wiadukty, 
ale jest kwestia czy nowe potoki 
pojazdów są w tym wszystkim 
uwzględnione. Stąd też strategia 
dla województwa podkarpackie-
go musi być odpowiedzią na te 
niekorzystne dokumenty, które są 
przyjęte dla całego kraju. Do tego 
też, uczestnicząc we wspomnia-
nych konsultacjach, zachęcałem 
i mam nadzieję, że to wszyscy 
zrozumieją. Kolejny aspekt, to 
spojrzenie na strategię woje-

wództwa z pozycji miasta Mielca, 
który jest bardzo silnym ośrodkiem 
przemysłowym i ta dynamika 
rozwoju w dalszym ciągu trwa. 
W związku z tym Mielca nie sposób 
pominąć w rozwiązaniach, np. in-
frastrukturalnych, czy związanych 
ze wsparciem unijnym. Uważam, że 
budowa mostu na Wiśle w rejonie 
Połańca i dużej obwodnicy Mielca 
są na dobrej drodze i na pewno 
zostaną zrealizowane w bieżą-
cej perspektywie finansowej, zaś 
w następnej perspektywie powinna 
być uwzględniona modernizacja 
naszej linii kolejowej, dojazdy do 
autostrady, zaprojektowany i reali-
zowany drugi most w Mielcu. Cho-
dzi też oczywiście o dalsze wsparcie 
dla przedsiębiorców, o rozwój 
obszarów, w które trzeba inwesto-
wać. Jest to dziś Specjalna Strefa 
Ekonomiczna, Park Przemysłowy, 
Inkubator Przedsiębiorczości, In-
kubator Nowych Technologii, które 

muszą być wypełnione dodatkowy-
mi działaniami infrastrukturalnymi 
i finasowymi.
W. Gąsiewski – Czy w kontekście 
wspomnianych układów komu-
nikacyjnych nie za mało się 
mówi o roli mieleckiego lotniska 
i transportu lotniczego?
Władysław Ortyl – Jak najbardziej 
trzeba uwzględniać też lotnisko 
w Mielcu w aspekcie małego ruchu 
lotniczego. Wymaga to też nowego 
spojrzenia, nowej dynamiki, gdyż 
obecnie jest ono dosyć pasywnie 
ustawione w swoich funkcjach, 
także jeśli chodzi o ruch towaro-
wy. Jest przecież Specjalna Strefa 
Ekonomiczna, są przedsiębiorcy, 
którzy czasami potrzebują szyb-
kiego transportu lotniczego. To 
poprawia atrakcyjność dla inwesto-
rów w Mielcu i okolicy i w przyszłej 
perspektywie finansowej powinien 
być również położony nacisk na 
rozwój takich lotnisk.

W. Gąsiewski – Rozumiem, że 
na poziomie samorządowym 
jest przewaga myślenia gospo-
darczego, ale czy na poziomie 
krajowym wielka polityka nie 
przyćmiewa nieco tych spraw 
regionalnych?
Władysław Ortyl – Polityka jest 
nieodłącznym elementem całego 
systemu społeczno-gospodarcze-
go,  nie jest złem, jest tylko kwestia 
jej jakości. Jednak zwłaszcza do 
tych negatywnych, moim zdaniem, 
koncepcji regionalnych rządu, 
trzeba się odnosić krytycznie 
i z nimi polemizować. To należy 
potem przenosić do lokalnych 
polityków i ten dialog, a czasami 
spór między opozycją a rządzącą 
koalicją jest czymś naturalnym, 
oby tylko był konstruktywny dla 
obu stron.
W. Gąsiewski - Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: W. Gąsiewski

Odpowiedź na model „rozwój polaryzacyjno-dyfuzyjny”

RUCH PATRIOTYCZNY W MIELCU ZAPRASZA
na spotkanie z 

Zuzanną Kurtyką,

które odbędzie się 19 maja (sobota) 2012 r. o godz. 17.00
w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu w sali nr 1

czyli senator Władysław Ortyl o strategii dla województwa podkarpackiego
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powiatowe
     Ceremonia wprowadzenia no-
wego komendanta odbyła się 25 
kwietnia br. w Komendzie Powia-
towej Policji w Mielcu. Decyzję o 
powołaniu na stanowisko Komen-
danta Powiatowego Policji w Mielcu 
wręczył inspektorowi Andrzejowi 
Świdrowi Podkarpacki Komendant 
Wojewódzki Policji inspektor Zdzi-
sław Stopczyk.
     W uroczystości, którą prowadził 
I Zastępca Komendanta Powia-
towego Policji w Mielcu młodszy 
inspektor Jeremi Bartosiewicz, 
wzięli udział m. in. Prezydent Mia-
sta Mielca Janusz Chodorowski, 
przedstawiciele instytucji, z którymi 

Policja współpracuje oraz kadra 
kierownicza komendy powiatowej 
w Mielcu.
     Zawodową biografię nowe-
go komendanta mieleckiej Policji 
przedstawił inspektor Zdzisław 
Stopczyk. Następnie wręczył in-
spektorowi Mirosławowi Furdynie 
rozkaz o odwołaniu ze stanowi-
ska komendanta mieleckiej Po-
licji i powołaniu na stanowisko 
Komendanta Miejskiego Policji 
w Tarnobrzegu.
      Inspektor Andrzej Świder 
odebrał rozkaz Podkarpackiego 
Komendanta Wojewódzkiego Policji 
o powołaniu na stanowisko Komen-
danta Powiatowego Policji w Mielcu. 
Nowy komendant  wyrażał nadzieję, 

że jego praca na mieleckim terenie 
będzie skuteczna i efektywna. Za-
pewnił, że dołoży wszelkich starań, 
aby mieszkańcy powiatu czuli się co-
raz bezpieczniej. Ustępujący komen-
dant podziękował funkcjonariuszom 
i pracownikom mieleckiej komendy 
za współpracę i życzył równie udanej 
ze swym następcą.
    Głos zabrali zaproszeni go-
ście. Życzyli obu komendantom 
powodzenia w pracy zawodowej, 
wyrażali nadzieję, że ich współpraca 
z mielecką Policją będzie wzoro-
wa. Ustępującemu komendantowi 
wszyscy życzyli dalszych sukcesów 
zawodowych na tarnobrzeskim 
gruncie. W imieniu mieleckich 
policjantów głos zabrał Zastępca 

NOWY KOMENDANT POLICJI W MIELCU
Inspektor Andrzej Świder odbiera rozkaz o powołaniu go na stanowisko 
Komendanta Powiatowego Policji w Mielcu

   Paweł Pazdan, nowy dyrek-
tor Pogotowia Ratunkowego 
w Mielcu, uważa, że ciągły rozwój 
jest warunkiem utrzymania do-
brej marki stacji. Chce się skupić 
m.in. na podnoszeniu jakości 
obsługi pacjenta. – Nie znaczy to 
oczywiście, że pod tym względem 
cokolwiek do tej pory było nie 
w porządku, ale standardy wciąż 
się podnoszą, na całym świecie 
stosowane są nowe rozwiązania, 
a my nie chcemy pozostawać w tyle 
– tłumaczy. Nad typowo medyczną 
stroną tych działań będzie czuwał 
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa, 
lek. Jerzy Gromny.

      Nowy dyrektor pogotowia za-
znacza, że nie jest osobą zupełnie 
z zewnątrz. – Znam funkcjono-
wanie systemu ratownictwa oraz 
samej stacji, ponieważ poprzednio 
zajmowałem stanowisko dyrekto-
ra Wydziału Zdrowia Starostwa 
Powiatowego w Mielcu, zatem 
nadzorowałem tę placówkę. Efek-
tem tego jest fakt, że w wielu przy-
padkach pracownicy mnie znają, 
wielokrotnie omawialiśmy ważne 
dla pogotowia tematy, więc nie 
startujemy od zera. Paweł Pazdan, 
socjolog z wykształcenia, absol-
went Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie. (A. Dyka-Urbańska)

Dyrektor mieleckiego pogotowia - powołany

DĘBICA.  Według nieofi-
cjalnych jeszcze informacji, 
Zdzisław Pupa – były parla-
mentarzysta Prawa i Sprawied-
liwości z powiatu ropczycko 
– sędziszowskiego, zasiąść ma 
w fotelu sekretarza dębickiego 
magistratu. Z. Pupa w latach 
1997 – 2001 był posłem AWS 
i działaczem Zjednoczenia 
Chrześcijańsko – Narodowego, 
a w kadencji 2005 – 2007 i 2007 
– 2011 senatorem PiS. Działa 
także w NSZZ „Solidarność” 

Komendanta Powiatowego Policji w 
Mielcu nadkomisarz Andrzej Swół, 
który dziękując za współpracę wrę-
czył ustępującemu komendantowi 
pamiątkową tablicę. Witając nowego 
komendanta życzył wszystkim co 
najmniej tak dobrej współpracy jak 
z jego poprzednikiem.
     Po zakończeniu uroczystości 
inspektor Zdzisław Stopczyk wraz z 
inspektorem Mirosławem Furdyną 
udali się do Komendy Miejskiej 
Policji w Tarnobrzegu, gdzie dotych-
czasowy mielecki komendant objął 
kierowanie tamtejszą jednostką. 
Inspektor Andrzej Świder oficjalnie 
rozpoczął zarządzenie mielecką 
Policją.

www.podkarpacka.policja.gov.pl

Były senator sekretarzem miasta?
Rolników Indywidualnych, 
w latach dziewięćdziesiątych 
był przewodniczącym struk-
tur związku w ówczesnym 
województwie rzeszowskim. 
Na przełomie lat 1989/90 
współorganizował struktury 
PSL „Solidarność”. Z. Pupa 
jest absolwentem krakowskiej 
Akademii Rolniczej, prowadzi 
gospodarstwo rolne w Górze 
Ropczyckiej.

RK

ROPCZYCE. Pomimo desz-
czowej pogody, w sobotę 
14 kwietnia ok. 200 osób 
wzięło udział w polowym 
nabożeństwie w intencji 
ofiar Smoleńska i Katynia, 
odprawionym pod Krzyżem 
Milenijnym na pograniczu 
Ropczyc i Sędziszowa Ma-
łopolskiego. 

Mszę  św. koncelebrowali 
m.in.  dziekani : ks. Stanisław 
Mazur z Ropczyc i ks. Ryszard 
Lis z Sędziszowa Młp. oraz 
przedstawicieli sędziszowskie-

go klasztoru oo. Kapucynów. 
Podczas uroczystości, zorgani-
zowanej przez ropczycką „Soli-
darność” oraz Stowarzyszenie 
Regionalne Ziemi Ropczycko 
- Sędziszowskiej poświęcono 
wizerunek Matki Boskiej Ka-
tyńskiej, wzorowany na pła-
skorzeźbie Stanisława Białasa, 
a  pod monumentalnym krzy-
żem zasadzono dąb „Włady-
sław”, upamiętniający mjr. 
Władysława Kirszanka, kolej-
nego z listy ropczycan, zamor-
dowanych wiosną 1940 r. przez 
NKWD na terenie ZSRR. 

Przed rokiem obok Krzyża 
Milenijnego zasadzono dąb, 
upamiętniający prezydenta Le-
cha Kaczyńskiego, a w funda-
mentach spoczęły prochy ziemi 
z Katynia, Smoleńska oraz 
Turzy (zwanej Rzeszowskim 
Katyniem), gdzie jesienią 1944 
r. organa sowieckiego NKWD 
zamordowały m.in. setki osób, 
w tym trzech żołnierzy Naro-
dowej Organizacji Wojskowej 
z Ropczyc.  
   Mimo oficjalnego zapro-
szenia na uroczystość nie 
przybył burmistrz Ropczyc, 
Bolesław Bujak (PSL) ani 
starosta ropczycko – sędzi-
szowski, Stanisław Ziemiński 
(Porozumienie Samorządowe 
- SLD). Obaj  uczestniczyli 
w osobnej kameralnej uroczy-
stości, zorganizowanej przez 
samorząd lokalny kilka dni 
wcześniej przed obeliskiem 
katyńskim przy Zespole Szkół 
nr 1. Są jednak miasta, gdzie 
przedstawiciele różnych opcji 
uczestniczą wspólnie w tego 
rodzaju uroczystościach. Ta-
kim pozytywnym przykładem 
jest choćby Bydgoszcz, gdzie 
prezydent z PO nie odmawia 
udziału w uroczystościach 
smoleńskich organizowanych 
przez PiS i na odwrót.  

RK

Pamiętają o Katyniu 
i Smoleńsku

Rocznicowe nabożeństwo w Ropczycach

dębicko-ropczyckie
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powiatowe

     Działania CAZ są skon-
centrowane na udzielaniu 
zindywidualizowanej pomocy 
osobom bezrobotnym oraz po-
szukującym pracy, które coraz 
częściej borykają się ze złożo-
nymi problemami związanymi 
z poszukiwaniem pracy. 

CAZ proponuje usługi 
z zakresu:

- poradnictwa zawodowego, 
które jest jedną z form pomo-
cy realizowaną przez dorad-
ców zawodowych skierowaną 
do osób mających problemy 
z odnalezieniem się na rynku 
pracy. Doradcy zawodowi po-
mogą zaplanować indywidualny 
rozwój zawodowy poprzez 
zbadanie zainteresowań, pre-
dyspozycji i uzdolnień zawo-
dowych. Dodatkowo u doradcy 
zawodowego można skorzystać 
z przewodników po zawodach 
prezentujących wymagane 
kwalifikacje i umiejętności, 
opisujących zakres wykonywa-
nych czynności i informujących 
o warunkach pracy w danym za-
wodzie. Zainteresowani mogą 
uzyskać wsparcie psycholo-
giczne i poradę jak radzić sobie 
w związku z utratą pracy oraz 
pomoc z zakresu opracowania 
dokumentów aplikacyjnych 
i przygotowania do rozmowy 
kwalifikacyjnej z pracodawcą. 
W I kwartale 2012 roku z in-
dywidualnej pomocy doradcy 
zawodowego skorzystało 568 
osób w tym wspólnie z doradcą 
Indywidualny Plan Działania 
opracowało 351 osób. Propo-
zycja stworzenia własnej ścieżki 
kariery zawodowej i powrotu 
na rynek pracy jest kierowana 
w  szczególności do osób pozo-
stających bez pracy dłużej niż 
6 miesięcy. Zainteresowa-
ne osoby zapraszamy także 
w każdy poniedziałek o godzi-
nie 12:00 do pokoju 25 na gru-

powe spotkania informacyjne. 
W trakcie spotkania doradca 
zawodowy przybliży Państwu 
sytuację na lokalnym rynku 
pracy oraz przestawi formy po-
mocy oferowanej przez Urząd 
osobom bezrobotnym. 
   Osoby chcące skorzystać 
z pomocy doradców zawo-
dowych zapraszamy do Po-
wiatowego Urzędu Pracy 
w Mielcu do pokojów nr 25 - 29 
(II piętro).
- zajęć w Klubie Aktywnego 
Poszukiwania Pracy, który za-
prasza wszystkie zaintereso-
wane osoby do uczestnictwa 
w grupowych zajęciach ak-
tywizacyjnych i szkoleniach.  
W trakcie zajęć osoby bez-
robotne przygotowywane są 
do lepszego i skutecznego 
poruszania się po rynku pracy. 
Poprzez zastosowanie aktyw-
nych i nowoczesnych metod 
dydaktycznych uczestnicy zajęć 
przygotowują się do bardziej 
intensywnego i efektywnego 
poszukiwania zatrudnienia. 
Poznanie metod poszukiwania 
pracy, przygotowania dokumen-
tów aplikacyjnych, właściwego 
zaprezentowania się u praco-
dawcy, technik komunikacji 
i autoprezentacji oraz procedur 
związanych z zakładaniem 
i prowadzeniem własnej dzia-
łalności gospodarczej, pozwala 
właściwie przygotować się do 
powrotu na rynek pracy. 
    W I kwartale 2012 r. zorgani-
zowano 9 edycji zajęć aktywiza-
cyjnych w których uczestniczyło 
96 osób. Plany kwartalne or-
ganizacji zajęć aktywizacyj-
nych i szkoleń w Klubie Pracy 
zamieszczone są na stronie 
internetowej urzędu. 
    Wszystkie osoby bezrobot-
ne zainteresowane udziałem 
w zajęciach Klubu Pracy zapra-
szamy do Powiatowego Urzędu 
Pracy w Mielcu, pokój 22 (II 
piętro).

- szkoleń zawodowych grupo-
wych i indywidualnych, które  
Urząd organizuje dla osób bez-
robotnych w celu zwiększenia 
ich szans na podjęcie zatrud-
nienia poprzez podniesienie 
kwalifikacji zawodowych lub 
przekwalifikowanie. Z możli-
wości udziału w szkoleniu mogą 
skorzystać osoby zarejestrowa-
ne w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Mielcu, w szczególno-
ści jeżeli istnieje konieczność 
uzupełnienia lub zmiany kwa-
lifikacji, a także osoby które 
utraciły zdolność lub upraw-
nienia do wykonywania pracy 
w dotychczasowym zawodzie. 
Uczestnicy szkoleń nie ponoszą 
kosztów związanych z udziałem 
w szkoleniu, a za czas uczestni-
ctwa w szkoleniu przysługuje 
stypendium. 
   W I kwartale 2012 roku 
Urząd zorganizował szkolenia 
grupowe w zawodzie operator 
koparko-ładowarki i koparki. 
W szkoleniu uczestniczy 20 
osób bezrobotnych. Na kolejne 
miesiące planowana jest orga-
nizacja szkoleń: kierowca ope-
rator wózka jezdniowego dla 
24 osób, barman-barista dla 10 
osób. Jednocześnie zapraszamy 
do uczestnictwa w szkoleniach 
indywidualnych, na które może 
być skierowana osoba bezrobot-
na, która uprawdopodobni, że 
ukończenie szkolenia zapewni 
jej uzyskanie pracy lub umożliwi 
podjęcie własnej działalności 
gospodarczej. Osoba zainte-
resowana taką formą pomocy 
powinna złożyć w urzędzie pra-
cy pisemny wniosek oraz przed-
stawić wymagane dokumenty, 
w tym deklarację pracodawcy 
potwierdzającą zatrudnienie 
osoby po zakończeniu szkolenia 
lub oświadczenie o zamiarze 
rozpoczęcia działalności go-
spodarczej. Zachęcamy osoby 
bezrobotne do korzystania z 
możliwości dofinansowania 

kosztów studiów podyplomo-
wych, nawet do wysokości 100% 
kosztów studiów. Warunkiem 
otrzymania pomocy jest upraw-
dopodobnienie, że ukończenie 
studiów zapewni uzyskanie 
zatrudnienia. Osoba zainte-
resowana dofinansowaniem 
kosztów studiów podyplomo-
wych powinna złożyć w urzędzie 
stosowny wniosek oraz przed-
stawić oświadczenie przyszłego 
pracodawcy o zamiarze zatrud-
nienia po ukończeniu studiów i 
zaświadczenie z uczelni wyższej 
zawierające informację o kie-
runku studiów, terminie reali-
zacji i wysokości czesnego. 
     Osoby zainteresowane udzia-
łem w szkoleniach zawodowych 
lub uzyskaniem dofinansowania 
kosztów studiów podyplomo-
wych zapraszamy do Powiato-
wego Urzędu Pracy w Mielcu 
do pokoju 21 (II piętro).
- pośrednictwa pracy, które po 
przeprowadzonej modernizacji 
jest „bliżej klienta”.  Wpro-
wadzone zmiany zapewniają 
indywidualność prowadzonych 
rozmów oraz pozwoliły na właś-
ciwe określenie kompetencji 
osób poszukujących pracy pod 
kątem oferowanych stanowisk. 
Znacznemu skróceniu uległ 
czas oczekiwania na usługę 
pośrednictwa pracy poprzez za-
stosowanie systemu kolejkowe-
go. Zamontowany nowoczesny 
sprzęt umożliwia przekazywanie 
w przystępny sposób informacji 
o ofertach, pozwalając również 
na samodzielny ich wydruk.
   W I kwartale b.r. pośrednicy 
pracy dysponowali 1 108 ofer-
tami pracy, w tym 358 ofert 
dotyczyło staży.
Pośrednicy pracy zapraszają 
osoby poszukujące pracy do wi-
zyty w pokojach 7 do 11 (parter) 
oraz pracodawców w pokoju 33 
(II piętro).
- kontynuujemy realizację pro-
jektu systemowego „Więcej 

szans w powiecie mieleckim” 
w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki w Priorytet 
VI Rynek pracy otwarty dla 
wszystkich, Działanie 6.1, Pod-
działanie 6.1.3. Okres realizacji 
projektu systemowego dotyczy 
całego okresu wdrażania Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki tj. od 01.01.2008 do 
31.12.2013.  
    Projekt skierowany jest do 
wybranych grup określonych 
w ustawie (osoby poniżej 25 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia, osoby niepełnosprawne, 
pochodzące z obszarów wiej-
skich).
    Urząd przewiduje udzielenie 
wsparcia w 2012 roku dla 497 
nowych  beneficjentów, w tym 
467 osób otrzyma skierowanie 
do odbycia stażu i 30 osób 
otrzyma dofinansowanie do 
rozpoczęcia działalności go-
spodarczej.
    Powiatowy Urząd Pracy 
w Mielcu ubiega się o przyzna-
nie środków na realizację  pro-
jektu konkursowego pn. „Staż  
kluczem do zatrudnienia”, 
współfinansowany przez Unię 
Europejską z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Kon-
kurs nr 17/POKL/6.1.1/2012,  
Priorytet VI - Rynek pracy 
otwarty dla wszystkich,  Dzia-
łanie 6.1 - Poprawa dostępu 
do zatrudnienia oraz wspie-
ranie aktywności zawodowej  
w regionie, Poddziałanie 6.1.1 
Wsparcie osób pozostających 
bez zatrudnienia na regional-
nym  rynku pracy.
    Grupę docelową stanowić 
będą osoby zarejestrowane 
w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Mielcu jako bezrobotne, 
w tym osoby poniżej 25 roku 
życia, osoby niepełnosprawne 
oraz  osoby powyżej 50 roku. 
Projekt skierowany będzie do 
osób bezrobotnych niepeł-
nosprawnych i w wieku 50+ 

w proporcji co najmniej takiej 
samej jak proporcja tych osób 
zarejestrowanych w rejestrze 
PUP    Mielec na dn. 31. 01. 
2012 r.
    Każdy beneficjent zostanie 
objęty dwoma instrumentami 
(formami) wsparcia (pośred-
nictwo pracy i staż). W wyniku 
rekrutacji prowadzonej przez 
koordynatora, pracownika ds. 
staży oraz pośredników pra-
cy, Powiatowy Urząd Pracy 
w Mielcu  przewiduje udzielenie 
wsparcia dla: 331 beneficjen-
tów.
    Projekt byłby realizowany: od 
01. 10. 2012 r.  do 30. 11. 2013 
r.     Całkowita wartość projektu: 
2 282 978,25 zł.
   W I kwartale br. w związku 
z realizowanym projektem 
systemowym „Więcej szans 
w powiecie mieleckim” akty-
wizację rozpoczęło 57 osób, 
spośród których 51 osób rozpo-
częło staż  a 6 osób otrzymało 
dofinansowanie na podjęcie 
działalności gospodarczej.
    Na aktywizację bezrobotnych 
w 2012 r. Urząd pozyskał (na 
podstawie „algorytmu”)  6 249 
700 zł środków z Funduszu Pra-
cy, które pozwolą zaktywizować 
1 141 osób.                          
     W I kwartale br. aktywizację 
rozpoczęło 432 osoby, z czego 
123 osoby rozpoczęły prace 
interwencyjne, 305 osób staż, 
2 osoby otrzymały dotację na 
rozpoczęcie działalności gospo-
darczej, 2 osoby podjęły pracę 
w wyniku otrzymania przez 
pracodawcę dofinansowania 
wyposażenia miejsca pracy. 
     Informacje o naborze wnio-
sków na w.w. instrumenty rynku 
pracy oraz szkolenia (druki 
wniosków do pobrania) dostęp-
ne są na stronie Urzędu www.
pup.mielec.pl
Inf. Powiatowy Urząd Pracy 

w Mielcu 
tekst płatny

Dlaczego warto odwiedzić CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ (CAZ) 
działające jako wyodrębniona komórka organizacyjna Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu

     Rok 2011 był dla nas 
rokiem, w którym domi-
nującą rolę odgrywała 
przestępczość krymi-
nalna, stanowiąca aż 
67% ogółu przestępstw 
stwierdzonych. 8% sta-
nowiły przestępstwa 
gospodarcze, a 25% to 
pozostałe czyny prze-
stępcze.
    Przestępstwa o charakterze 
kryminalnym: W sprawach 
o tym podłożu w 2011 r. 
wszczęliśmy 1239 spraw, 
a wskaźnik wykrywalności wy-
niósł 54,4% i wzrósł on o 4,1% 
w stosunku do roku ubiegłego. 
Odnotowaliśmy 686 podej-
rzanych (667 – w roku 2010), 
16 z nich zostało tymczasowo 
aresztowanych.
     W tej kategorii odnotowuje-
my systematyczny wzrost sku-
teczności. I tak wykrywalność 
w kolejnych latach wynosiła:
2009 – 52,7%; 2010 – 54,4%; 
2011 – 58,5 %.
     Przestępstwa o charakterze 
gospodarczym: w tej kategorii 
wszczęto 176 postępowań przy 
126 wszczętych w 2010 r. Wy-
krywalność wyniosła 92,3% tj. 
o 1,1% więcej niż w roku ubie-
głym. Zarzuty ogłoszono 75 
podejrzanym, 3 z nich zostało 
tymczasowo aresztowanych.

7 kategorii 
przestępstw pospolitych:

- Kradzież mienia; kradzież 
z włamaniem; przestępstwa 
rozbójnicze; kradzież samocho-
du; niszczenie mienia; bójki po-
bicia; uszczerbek na zdrowiu.
W sprawach  gdzie przedmio-
tem zamachu sprawcy było 
mienie w 2011 roku wszczęli-
śmy 947 postępowań. Stwier-
dzonych zostało 1023 przestęp-
stwa, wykryto  514 czynów, co 
przekłada się na 48,5% wskaź-
nik wykrywalności (o ponad 
11% większy w porównaniu z  
rokiem 2010). Odnotowaliśmy 
383 podejrzanych (292 w roku 
2010) w tym 19,06% to osoby 
nieletnie. 12 podejrzanych 
zostało tymczasowo areszto-
wanych.
     W 2011 roku w porównaniu 
z rokiem 2010, odnotowaliśmy  
postęp w takich kategoriach 
jak:
- Kradzież rzeczy cudzej – 
wszczęto 389 postępowań, 
stwierdzono 395 przestępstw. 
Wykrywalność w tym segmen-
cie wyniosła 38,3% - (13,22% 
więcej niż 2010 r.) oraz o 1,3% 
wyższa od wykrywalności woje-
wódzkiej);
- Kradzież z włamaniem – 
wszczęto 172 sprawy, stwier-
dzono 213 przestępstwa. Wy-

krywalność wyniosła 30%, 
o 2,2% więcej niż w roku 
ubiegłym; 
- Rozbój i wymuszenie roz-
bójnicze – wszczęto 18 spraw 
karnych, stwierdzonych zostało 
29 przestępstw. Wykrywal-
ność wyniosła  86,2% o 19,5% 
więcej niż 2010 r., jak też o  
2,3% wyżej niż wskaźnik wo-
jewódzki. 
- Uszkodzenie rzeczy – wszczę-
to 143 postępowania, stwier-
dzono 171 przestępstw. Wy-
krywalność wyniosła 43,9% 
(12,5% więcej niż w 2010 r) 
oraz o 10% ponad wskaźnik 
wojewódzki.
- Kradzież i kradzież poprzez 
włamanie do samochodu 
- wszczęto 17 postępowań, 
stwierdzono 18 przestępstw. 
Wykrywalność w tym segmen-
cie wyniosła 21,1% - w porów-
naniu z rokiem 2010 wzrost 
o 2,1% . 

Przestępstwa przeciwko 
życiu i zdrowiu 
i narkotykowe

W sprawach  gdzie przedmio-
tem ochrony było to dobro 
w 2011 roku wszczęliśmy 90 po-
stępowań, Stwierdzonych zo-
stało 82 przestępstwa, wykryto  
72 czyny, co przekłada się na 
87,8% wskaźnik wykrywal-

ności (o ponad 2,1% większy 
w porównaniu z  rokiem 2010 
i 3,5% więcej niż wskaźnik 
wojewódzki).

Wykrywalność w poszczegól-
nych kategoriach wyglądała 
następująco:
- Bójka lub pobicie -   wszczęto 
44 sprawy, stwierdzono 46 czy-
nów, wykrywalność wyniosła 
87% o 4,7% więcej niż w roku 
ubiegłym oraz o 8,2% więcej niż 
średnia wojewódzka;
    Na uwagę zasługuje zwięk-
szenie w porównaniu z 2010 
r. dynamiki wykryć czynów 
(146,7%)  i sprawców (135,3%) 
w tzw. 7 kategoriach prze-
stępstw pospolitych. Jest to ele-
ment  realizacji części założeń 
na rok 2011.
    Nasze  zadowolenie , 
a z drugiej strony i obawę 
o przyszłość budzi fakt, iż 
osiągnięte wskaźniki dynami-
ki są jednymi z najwyższych 
w województwie podkarpackim, 
a same liczby bezwzględne 
plasują nas wśród najbardziej 
sprawnych jednostek Policji 
naszego województwa, ale też 
i zagrożonych przestępczością 
nieletnich.   
    W 2011 roku,  odnotowaliśmy 
kolejny spadek przestępczości, 
bowiem ogółem wszczęliśmy 
1940 spraw o 93 postępowania 

mniej niż w roku ubiegłym (wd. 
95,4%), stwierdziliśmy 2035 
przestępstw o 100 mniej (wd. 
95,3%,), przy jednoczesnym 
wzroście wykrywalności.
     Przestępstwa o charakterze 
kryminalnym, w sprawach o 
tym podłożu w 2011 r. wszczę-
liśmy 1239 spraw (wd. 91,1%,), 
stwierdzonych przestępstw było 
1361 (wd. 97,4%,) 
     Przestępstwa przeciwko życiu 
i zdrowiu i narkotykowe w 2011 
roku wszczęliśmy 90 postępo-
wań – (wd 75,6%), Stwierdzo-
nych zostało 82 przestępstwa 
– (wd. 83,7%).
    Zatrzymania sprawców 
na gorącym uczynku w tzw. 
7 kategoriach przestępstw po-
spolitych: 
     Wskaźnik efektywności dzia-
łań policjantów KPP w Mielcu 
w tym obszarze w latach 2009-
2011 stawia nas na czele wśród 
jednostek województwa pod-
karpackiego (84 podejrzanych 
zostało ujętych na gorącym 
uczynku, co daje wskaźnik efek-
tywności 7,1% - 2,8% wyższy niż 
wskaźnik wojewódzki).
 W liczbach bezwzględnych 
wskaźniki te wyglądają nastę-
pująco: 
2008 – 35 podejrzanych; 2009 
– 33 podejrzanych; 2010 – 57 
podejrzanych; 2011 – 84 po-
dejrzanych.

    Sprawne działanie służb 
prewencji sprawiło, iż w 7 ka-
tegoriach przestępstw  - przy 
mniejszej ilości wszczęć - 791 
(wd 92,4) wykryto 882 czyny 
co dało wskaźnik wykrywal-
ności 42,9% o 9,1% więcej niż 
w roku ubiegłym (1,1% więcej 
niż wskaźnik wojewódzki), 
ustalono 403 podejrzanych 
– wzrost o 58.  
    W 7 przestępstwach pospo-
litych – w sprawach podjętych 
po umorzeniu z powodu „nie 
wykrycia sprawcy” osiągnięto 
wskaźnik 23,5% (dla porówna-
nia 2009-18,4%, 2010 15,4%) 
powyżej wskaźnika wojewódz-
kiego o 1,8%.

„Poprawa bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym”

     Przystępując do omówienia 
ogólnego stanu bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym na 
terenie powiatu mieleckiego 
należy zauważyć, że w 2011 
roku uległ on poprawie – spad-
ła liczba wypadków o 17  tj. 
o 11,3%, spadła liczba osób 
rannych o 10 tj. o 12,3% oraz 
pierwszy raz od wielu lat spadła 
liczba kolizji drogowych o 199 
tj. o 14,8%. 

Inf. Starostwo Powiatowe 
w Mielcu

Publikacja nieodpłatna

STAN BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE MIELECKIM W 2011 R.
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ekologiczne

17 marca  2012  r. 
w mieleckiej Filii Pe-
dagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej w Rze-
szowie wręczone zosta-
ły nagrody laureatom 
Miejskiego Konkursu 
Ekologicznego „Mnie 
ta ziemia od innych 
droższa”.
    Uczestnicy X edycji 
Miejskiego Konkursu 
Ekologicznego „Mnie ta 
ziemia od innych droż-
sza” przygotowali swoje 
prace różnymi technika-
mi malarskimi, zrobili 
fotografie i prezentacje 
multimedialne. Zapre-
zentowane prace przed-
stawiają piękno Ziemi 
Mieleckiej, a jednocześ-
nie zachęcają do dbania 
o naturalne środowisko. 
Na konkurs wpłynęło 
77 prac uczniów Szkół 

Podstawowych  Nr 2, 3, 6, 
9, 13 oraz gimnazjalnych, 
w tym Gimnazjum Nr 
3, 4 i  Niepublicznego 
Gimnazjum Mistrzostwa 
Sportowego. Jury kon-
kursu w składzie: Dorota 
Łaz, Lucyna Cisowska, 
Elżbieta Kwiecień - na-
uczyciele SP Nr 6, Józefa 
Krasoń - kierownik PBW 
Filia w Mielcu, Gerta 
Matuszkiewicz i Elżbieta 
Minorczyk - nauczyciele 
PBW Filia w Mielcu, 
przyznało 28 tytułów 
laureata konkursu. Na-
grody rzeczowe, książki 
oraz dyplomy i słody-
cze, ufundowane przez 
samorządowe władze 
miasta Mielca wręczył 
laureatom wiceprezy-
dent Mielca Mieczysław 
Wdowiarz i naczelnik 
Wydz ia łu  Edukac j i 

Po raz 9. odwiedzili uczniowie z Bertolt-
Brecht-Gesamtschule w Löhne (Niemcy, 
Nadrenia Północna Westfalia) swoich ró-
wieśników w I Liceum Ogólnokształcącym 
im. Stanisława Konarskiego w Mielcu.
    Tegoroczna wymiana trwała od 12.04 do 
20.04.2012 r. Brało w niej udział 7 uczniów 
niemieckich i 8 uczniów polskich. Program 
wymiany przygotowali i obiema grupami opieko-
wali się nauczyciele języka niemieckiego w I LO 
w Mielcu Monika Cisło, Anna Kozioł i Antoni 
Rejman. Niemieckim uczniom towarzyszył ich 
nauczyciel, długoletni organizator wymiany 
w szkole niemieckiej, Volker Hegemann.
     Obecna wymiana przebiegała pod hasłem 
„Media”. Warsztaty dziennikarskie dla uczniów 
polskich i niemieckich przeprowadził dr Wło-
dzimierz Gąsiewski. Zaprosił ich on również do 
swojej redakcji.
    Uczniowie wymiany przeprowadzili sondę 
uliczną na temat mistrzostw Europy w piłce 
nożnej, porównali treści wiadomości telewizyj-
nych w telewizji polskiej i niemieckiej, opisywali 
reklamy w Polsce. Ich głównym zadaniem było 
przedstawienie jakiegoś wydarzenia z wymiany 

z zastosowaniem typowych dla dziennikarstwa 
gatunków, jak np. reportaż. Efekty ich pracy 
w następnym numerze.
    Uzupełnieniem projektu była wizyta uczestni-
ków wymiany w studio telewizyjnym w Rzeszo-
wie. Niezmiennym punktem programu było jak 
co roku zwiedzanie Krakowa i hospitacje zajęć 
dydaktycznych w I LO.
     Wymiana sfinansowana została z funduszy 
Starostwa Powiatowego w Mielcu, Fundacji Pol-
sko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Przeloty 
lotnicze dla obu grup wymiany sponsoruje firma 
Bury Technologies.
     Uczniowie polscy wyjadą do Löhne na począt-
ku czerwca 2012 r.

Antoni Rejman

i Spraw Społecznych 
Urzędu Miejskiego Ar-
kadiusz Gałkowski. 
    - Cieszę się, że mimo 
młodego wieku sprawy 
ekologii i poszanowania 
przyrody nie są wam 
obce. Na takich posta-
wach miasto i region 
na pewno w przyszłości 
skorzysta, bo to wy bę-
dziecie dbać o otocze-
nie. Wasz udział w tym 
konkursie dowodzi tego, 
że już dzisiaj wiecie jak 
dbać o otaczające nas 
środowisko. Tylko od 
nas samych zależy jego 

stan  - powiedział wice-
prezydent  Mieczysław 
Wdowiarz do laureatów 
konkursu.

Laureaci konkursu:
• Ewelina Maziarz SP 2
• Karolina Drzewiecka SP 2
• Wiktoria Sokół SP 2
• Aleksandra Milan SP 2
• Paweł Wiech SP 2
• Paulina Cudo SP 2
• Mateusz Mazur SP 2
• Mateusz Noworolnik SP 2
• Karol Wąż SP 2
• Patryk Piękoś SP 3
• Sylwia Skowron SP 3
• Oliwia Ryniewicz SP 3 świetlica
• Milena Tobota SP 3 świetlica
• Kinga Skrzypek SP 3 świetlica
• Szymon Flis SP 3 świetlica
• Natalia Bełzo SP 3 świetlica
• Weronika Ochał SP 6
• Alicja Barnaś SP 6
• Kinga Tchórzewska SP 6
• Emilia Forczek SP 6
• Łukasz Liśkiewicz SP 9
• Mateusz Róg SP 9
• Paulina Łączak SP 9
• Grzegorz Duszkiewicz Gim. 3
• Karolina Kozik Gim. 4
• Dorota Serafin Gim. 4
• Aneta Stachnik Gim. 4
• Kacper Trela  Niepubl. Gim. Mi-
strzostwa Sportowego

Józefa Krasoń, 
Elżbieta Minorczyk

Miejski Konkurs Ekologiczny 
„Mnie ta ziemia od innych 

droższa”  rozstrzygnięty

Uczestnicy konkursu

Wręczanie nagród

MŁODZIEŻ NIEMIECKA W MIELCU

Na wspólnym pikniku

Podczas warsztatów dziennikarskich...

I oglądania występów artystycznych

polsko-niemieckie
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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.

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.

Akt kobiety SUBTELNY, olej, płótno 40x30 cm. Obraz 
podpisany i datowany - 2011. Autor R. Kubik, UTA-
LENTOWANY malarz nieprofesjonalny z powiatu 
Kolbuszowa. 

Patera na owoce lub ciasta 
- secesja. Mosiężna, złocona 
(po renowacji) podstawa, do 
której przymocowany jest 
stylizowany, ręcznie malo-
wany i ukształtowany szklany 
talerz-patera. Patera posiada 
bogato zdobione zwieńcze-
nie w kształcie kielicha.

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.

oświatowe

antykwaryczne

Henryk Momot - Zawody sportowe. Mielec lata 60. 
XX wieku. Plakatówka, na kartonie ok. 20,5x15,5 cm, 
wklejonym w robocze paspartou z kartoniku A-3.

    Zbliża się maj – mie-
siąc bardzo uroczysty z 
uwagi na odbywające się 
wtedy Pierwsze Komu-
nie Święte. Dzień przy-
jęcia po raz pierwszy 
Sakramentu Eucharystii 
jest dla dzieci i rodzi-
ców wielkim i radosnym 
przeżyciem. Na święto-
wanie tego wydarzenia 
zaproszonych jest wielu 
gości. Zwyczajowo każ-
dy z nich obdarowuje 
dziecko prezentem. 
Przeważnie są to albu-
my, przedmioty codzien-
nego użytku, sprzęt 
RTV, sprzęt sportowy. 
Jednak niepodważalnie 
pierwsze miejsce wśród 
komunijnych  podarun-
ków zajmuje biżuteria: 
łańcuszki, medaliki i 
krzyżyki, zegarki, kol-
czyki, bransoletki i pier-
ścionki. 
Każdy z obdarowujących 
chce, by jego prezent był 
wyjątkowy, elegancki i 
oprócz walorów este-
tycznych posiadał war-
tość sentymentalną. Aby 
po latach przypominał 
dzień Komunii i osobę, 
od której prezent po-
chodzi. Chcemy udzielić 
czytelnikom kilku porad, 
które okażą się pomocne 
przy wyborze odpowied-
niego upominku z okazji 
Pierwszej Komunii.  
Najważniejszym pre-
zentem od lat są złote 
łańcuszki z medalikiem 

lub krzyżykiem. Dla 
dziewczynek proponu-
jemy łańcuszki bardziej 
zdobione: kręcone, 
dwukolorowe, o różnych 
ciekawych splotach. Dla 
chłopców odpowiednie 
będą łańcuszki proste: 
np.  wzór pancerka, fi-
garo lub Mona Lisa. 
Znacznie częściej niż 
krzyżyki, klienci wybie-
rają na tę okazję meda-
liki. Posiadamy szeroką 
ofertę różnorodnych 
wzorów wizerunków 
Matki Boskiej i Pana 
Jezusa. Dla dziewczynek 
proponujemy medali-
ki owalne, okrągłe lub 
w  kształcie serduszek. 
Są to urocze wzory z 
brzegami przypomina-
jącymi płatki kwiatków 
lub rozetę, z nacięciami 
formującymi się wokół 
wizerunku w promienie. 
Natomiast dla chłopców 
przygotowano proste 
wzory o geometrycznych 
kształtach kwadratów i 
prostokątów. Wizerunek 
jest często wykończony 
rameczką nadającą pro-
stemu medalikowi wiele 
elegancji. 
    Należy dokładnie 
dobrać wzór medalika 
do łańcuszka, aby nie 
odbiegały od siebie pod 
względem formy. W tym 
jednak na pewno pomo-
gą doświadczeni sprze-
dawcy. Istnieje sposób, 
aby uświetnić i sperso-

nalizować prezent. W 
naszych sklepach bez-
płatnie grawerujemy na 
medalikach imiona, daty 
lub inne pamiątkowe 
napisy.
     Wśród innych naszych 
propozycji znajdują się 
też bransoletki z blasz-
ką na grawerunek, dla 
dziewczynek ozdabiane 
przypinkami w różnych 
kształtach. Jeśli chcemy 
sprawić prezent, który 
będzie można założyć 
także w przyszłości, gdy 
dziecko dorośnie, mo-
żemy wybrać komplet 
składający się z kolczy-
ków, zawieszki, łańcusz-
ka i pierścionka.  Propo-
nujemy wzory zarówno 
dziecinne, jak i młodzie-
żowe, bardzo eleganckie 
a przy tym delikatne i 
szykowne. 
    Kolejną propozycją 
są komunijne zegarki. 
Dla dziewczynek wy-
brać można zegarki na 
białych paskach, z białą 
tarczą i wykończeniem 

w kolorze złotym lub 
srebrnym. Coraz więk-
szym zainteresowaniem 
cieszą się też zegarki 
biżuteryjne, na branso-
letce, którą łatwo można 
wyregulować i dopaso-
wać do dziecięcej ręki. 
Dla chłopców przygoto-
waliśmy zegarki sporto-
we i klasyczne. 
    Miłym pamiątkowym 
dodatkiem do upominku 
mogą być srebrne obraz-
ki o tematyce religijnej: 
z wizerunkiem Matki 
Boskiej, Pana Jezusa, 
Świętej Rodziny, Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem. 
Są też obrazki przed-
stawiające chłopca lub 
dziewczynkę podczas 
Pierwszej Komunii Świę-
tej, wykonane specjalnie 
na tę okoliczność. 
    Chcemy zaznaczyć, 
że wszystkie zakupione 
w naszych sklepach pre-
zenty są pięknie zapa-
kowane w okazjonalne 
pudełeczka i torebki. 

(promocja)

     W naszej galerii-antykwariacie przy ul. Jana III 
Sobieskiego 1 w Mielcu znów pojawiły się Ikony 
pisane przez certyfikowanego artystę wykonane na 
grubych, masywnych deskach ze szpongami  złoco-
nych goldmetalem i 24 karatowym złotem. Obecnie 
posiadamy Ikonę „Chrystus Pantokrator” 33x22x3 
cm oraz „Święta Rodzina”  38x30x3 cm na deskach 
ze szpongami. Ikony świętych są uznanym, także 
w tradycji katolickiej, prezentem na różne okazje, 
także na I Komunię. (WG)

IKONY W NASZEJ GALERII

    Przedstawiciele 
16. najstarszych szkół 
z terenu Polski przybyli 
do Mielca, aby wziąć 
udział w XXXIII Zjeź-
dzie Stowarzyszenia 
na Rzecz Najstarszych 
Szkół w Polsce, organi-
zowanym 20-21 kwiet-
nia przez I LO im. St. 
Konarskiego. Uroczy-
stość odbyła się w Sali 
Królewskiej w PSM 
I i II st., zaprzyjaźnionej 
od lat z I LO.
     Spotkanie prowadzi-
ła Małgorzata Głodzik, 
która w imieniu całej 
społeczności licealnej 
powitała bardzo ser-
decznie przybyłych.
    Kolejno głos za-
brał dyrektor I LO 
Janusz Świętoń, któ-
ry serdecznie powitał 
przyjezdnych gości oraz 
miejscowych – senato-
ra Władysława Ortyla, 
przedstawiciela prezy-
denta Arkadiusza Gał-
kowskiego, przedstawi-
ciela starostwa Andrze-
ja Kurdziela, następnie 
wszyscy z zaintereso-
waniem wysłuchali wy-
kładu inauguracyjnego 
prezesa Stowarzyszenia 
na Rzecz Najstarszych 
Szkół w Polsce, dr Jó-
zefa Świebody. Prele-
gent w sposób ciekawy 
charakteryzował nie-
które z najstarszych 

szkół. Podkreślił dużą 
rolę zakonów jezuitów 
i pijarów w rozwoju 
szkolnictwa, zarówno 
szkół parafialnych jak 
i katedralnych. Z cza-
sem szkoły podzieliły 
się na szkoły realne 
i ogólnokształcące. Nie-
które szkoły – ubolewał 
prelegent – nie mają 
pojęcia o swej historii z 
powodu działań zabor-
ców. Zwrócił również 
uwagę, że o kryterium 
danej szkoły nie świad-
czą lata jej istnienia tyl-
ko jej działanie, na co 
składa się wybitna ka-
dra nauczycielska i wy-
bitni wychowankowie. 
Do najstarszych szkół 
w Polsce należą: Lice-
um Ogólnokształcące 
im. św. Marii Magda-
leny w Poznaniu za-
łożone w 1303 roku, 
a dokument erekcyjny 
wydał bp ks. Andrzej 
Zaremba; na drugim 
miejscu znajduje się 
LO im. H. Kołłątaja 
w Pińczowie – 1551 
roku, a jednym z wy-
bitnych wychowanków 
był Mikołaj Oleśni-
cki; trzecie miejsce 
należy się I LO im. 
K .  B r o d z i ń s k i e g o 
w Tarnowie z roku 
1559,  duże zasługi 
dla rozwoju tej szkoły 
położył hr. Tarnow-

ski, który przekształ-
cił szkołę diecezjalną 
w nowego typu gimna-
zjum.
     Kolejny wykład na 
temat „Historii i osiąg-
nieć I LO w Mielcu” 
wygłosiła nauczycielka 
historii i wiedzy o spo-
łeczeństwie Monika 
Toczyńska. Wśród na-
uczycieli i uczniów mie-
leckiej szkoły znalazły 
się wybitne jednostki, 
m.in. Kazimierz Sab-
bat – prezydent RP na 
uchodźstwie, abp Woj-
ciech Ziemba, Tade-
usz Ważewski – twórca 
krakowskiej szkoły ma-
tematycznej, bł ks. Ro-
man Sitko. Dzisiejsza 
szkoła, to nowoczes-
na placówka dbająca 
o wszechstronny roz-
wój uczniów, zarówno 
w sferze naukowej jak 
i artystycznej.
Pięknie urozmaiciły 
część oficjalną występy 
młodzieży; rozpoczął 
zespół  akordeonistów 

z PSM, kolejnym był 
montaż słowno mu-
zyczny pod tytułem 
„Przeszłość to dziś”. Na 
zakończenie wystąpił 
chór szkolny pod batutą 
Pawła Lisa, który wy-
konał sześć utworów a 
partie solowe śpiewała 
Martyna Bociek. Jak 
zawsze chór i dyrygent 
zachwycili wspaniałym 
wykonaniem, czego 
publiczność dała do-
wód głośnymi oklaska-
mi. Następnie przyby-
li zwiedzali budynek 
szkolny pod kierunkiem 
dyrektora. 
    Po południu odbyła 
się wycieczka autoka-
rowa po Mielcu a prze-
wodnikiem był Józef 
Witek z UM, który jak 
nikt inny zna historię 
i zabytki miasta. W so-
botę odbyło się zwie-
dzenie SSE Euro Park 
Mielec i pożegnanie 
gości.
Barbara Kowalczuk 

Fot. bk

Uczestnicy spotkania, pierwszy z lewej Andrzej 
Kurdziel - członek Zarządu Powiatu Mieleckiego 
oraz Władysław Ortyl - senator RP
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Najstarszych Szkół
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