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Włodzimierz Gąsiewski – Ja-
kie ważniejsze sprawy, po 
upływie prawie połowy ka-
dencji udało się zrealizować 
wójtowi i samorządowi gminy 
Borowa?
Władysław Błażejowski – Rok 
2011 był okresem wzmożonych 
inwestycji, nie tylko planowa-
nych w tym właśnie roku, ale 
również zaległych, z roku 2010, 
kiedy to w maju i w czerwcu fala 
powodziowa zagroziła gminie 
Borowa i trzeba było wszystkie 
siły i środki poświęcić na ratowa-
nie ludzi i ich mienia. Wówczas 
na terenie gminy trwały remonty 
wałów przeciwpowodziowych 
i w trzech miejscach, mieliśmy 
teren praktycznie odkryty, nieza-
bezpieczony. Remontujące firmy 
ustawiły osłony na wezbranie 
wody ok. 1 m, tymczasem, fala 
powodziowa była wielokrotnie 
wyższa. Tak więc 2010 r. był walką 
z żywiołem, szacowaniem strat, 
staraniem się o odszkodowania 
i usuwaniem uszkodzeń. Nato-
miast wszystkie inne inwestycje 
z udziałem środków europej-
skich, takie jak termomoderniza-
cja, czy pierwszy etap kanalizacji 
zostały przesunięte na rok 2011 
i w tym roku trzeba było wszystkie 
te inwestycje przeprowadzić. 
W. Gąsiewski – Jakie więc 
zrealizowano wówczas inwe-
stycje?
Władysław Błażejowski – Było 
ich wiele i ich zakres oraz wy-
datkowane środki w roku 2011 
i pierwszej połowie 2012 r. 
przedstawia poniższe sprawo-
zdanie:
1. Przebudowa drogi gminnej 
nr 103267 R Borowa – Gizowa 
w km 0+030 ÷ 2+360 i odcin-
ków drogi gminnej 103268 R Bo-
rowa – Ciechowa w km 0+000 
÷ 0+030 i 2+530 ÷ 2+630 
w miejscowości Borowa (2010 
r.). Wartość zadania wyniosła 
852.524,68 zł w tym dofinan-
sowanie z budżetu państwa 
w ramach Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych 
w kwocie 426.200,00 zł.
2. Remont budynku Gminnego 
Ośrodka Kultury w Borowej 
wraz z odnową jego otocze-
nia (2010 r.). Wartość zadania 
wyniosła 540.748,18 zł w tym 
dofinansowanie ze środków 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 – 2013 
w ramach działania 313,322,323 
„Odnowa i rozwój wsi” w kwocie 
324.926,00 zł.
3. Remont i częściowa przebu-
dowa budynku Domu Ludowego 
w Pławie - Etap I (2010 r.). War-
tość zadania wyniosła 129.950,20 
zł w tym dofinansowanie ze 
środków Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2007 – 2013 w ramach działania 
313,322,323 „Odnowa i rozwój 
wsi” w kwocie 64.846,00 zł.
4. Przebudowa drogi gminnej nr 
103257 R Gliny Małe - Sadkowa 
Góra - Łysakówek w km 2+660 
÷ 5+650 w miejscowościach Ły-
sakówek i Sadkowa Góra (2011 
r.). Wartość zadania wyniosła 
1 543 284,15 zł w tym dofinanso-
wanie ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego na lata 
2007 – 2013 w kwocie 
1 080 298,90 zł.
5. Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Borowej i części Sadkowej 
Góry – Borowa Etap III i Sadko-
wa Góra Etap I. (2010 ÷ 2011 r.). 
Wartość zadania: 3.931.083,26 zł. 
Wykonano 11.543 mb kanalizacji 
grawitacyjnej i 6.112 mb kana-

lizacji ciśnieniowej. Ponadto 
budowa obejmowała wykona-
nie 34 przepompowni ścieków. 
Wykonano 171 przyłączy do 
gospodarstw domowych. Zada-
nie dofinansowane ze środków 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 – 2013 
w ramach działania 321: „Pod-
stawowe usługi dla gospodarki 
i ludności wiejskiej” w kwocie: 
1.478.222,00 zł.
6. Remont stacji uzdatniania 
wody wodociągu gminnego 
w Borowej (2011 r.). Wartość 
zadania: 2.621.735,59 zł. Wyko-
nano wymianę urządzeń stacji 
(zbiorniki odżelaziaczy i odman-
ganiaczy, wymiana rurociągów) 
oraz remont budynku stacji: 
remont dachu, ocieplenie ścian, 
wymiana okien i drzwi, ponadto 
zamontowano nowy agregator 
prądotwórczy. Zadanie dofinan-
sowane ze środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007 – 2013 w ramach dzia-
łania 321: podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej 
w kwocie: 1.064.755,00 zł oraz 
ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Rze-
szowie w kwocie 100.000,00 zł.
7. Termomodernizacja budyn-
ków użyteczności publicznej 
w Gminie Borowa (2011). War-
tość zadania: 1.098.965,07 zł 
w tym dofinansowanie ze środ-
ków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007 
– 2013 w kwocie: 512.661,11 zł 
oraz ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Rzeszo-
wie w kwocie 150.000,00 zł.
    W ramach inwestycji wykonano 
termomodernizację budynków: 
1) Gminnego Ośrodka Kultury 
w Borowej w zakresie: ocieplenia 
ścian, stropu, wymiany instalacji 
centralnego ogrzewania, wyko-
nanie instalacji ciepłej wody oraz 
montaż instalacji solarnej;
2) Urzędu Gminy Borowa 
w zakresie ocieplenia ścian,   stropu, 
wykonanie instalacji ciepłej wody 
oraz montaż instalacji solarnej;
3) Domu Ludowego w Pławie 
w zakresie ocieplenia ścian, stro-
pu, wymiana stolarki okiennej 
i drzwiowej wymiany instalacji 
centralnego ogrzewania z wymia-
na pieca węglowego na olejowy, 
wykonanie instalacji ciepłej wody 
oraz montaż instalacji solarnej.
     Z ważniejszych spraw nale-
żałoby jeszcze wymienić zakup 
ciężkiego samochodu bojowego, 
Mercedesa fabrycznie nowego 
dla OSP Borowa ze środków 
Unii Europejskiej za kwotę ok. 
750 tys. zł., zakup trzech mniej-
szych samochodów dla OSP Bo-
rowa, OSP Sadkowa Góra i OSP 
Gliny Małe, za ok. 400 tys. zł.
W. Gąsiewski – A co na drugą 
połowę kadencji planuje sa-
morząd gminy Borowa?
Władysław Błażejowski – Tak 
wiele realizowanych inwestycji 
w ostatnim okresie, poza potrze-
bami mieszkańców, wymuszał 
także kończący się okres ich fi-
nansowania z Unii Europejskiej 
na lata 2007–2013. Mówiło się 
o dużych środkach i faktycznie 
były one duże, natomiast obec-
nie tych dotacji już brakuje, 
szczególnie tam, gdzie one są 
najbardziej pożądane, np. na 
rozwój oświaty, infrastruktury 
sportowej, co jest dla nas nie-
korzystne, gdyż w gimnazjum 
w Pławie nie mamy sali gimna-

stycznej z prawdziwego zdarze-
nia. Jesteśmy do tego dokumen-
tacyjnie przygotowani, mamy 
również możliwość skorzystania 
ze środków Totalizatora Sporto-
wego do wysokości 30% kosztów 
inwestycji, niemniej jednak jest 
to trochę za mało, abyśmy przy 
koszcie takiej sali ok. 3-4 mln zł, 
mogli wybudować ją ze środków 
własnych gminy. Dlatego czeka-
my na ciągle odraczany termin 
naboru wniosków na tego typu 
inwestycje ale nie jestem pewien 
czy do końca wspomnianego 
okresu finansowania unijnego, 
znajdą się na to pieniądze. Ubie-
głoroczny boom inwestycyjny 
wykazał także, że gminie Borowa 
brak stałych dochodów własnych, 
na których można byłoby oprzeć 
podobne przedsięwzięcia. Myślę 
tu nie tylko o dokończeniu nie-
zbędnych inwestycji, ale też np. 
o uporządkowanej polityce 
mieszkaniowej czy infrastruktu-
ralnej aby zainteresować ludzi 
młodych gminą Borowa. Nie 
mamy na swoim terenie wiele 
firm prowadzących działalność 
gospodarczą, na których podat-
kach gmina mogłaby bazować. 
Jesteśmy gminą rolniczą, a nie-
stety przy dzisiejszej koniunk-
turze w rolnictwie nie można 
stawiać tylko na opodatkowa-
nie rolników. Także subwencje 
z roku na rok są coraz mniejsze, 
zarówno oświatowa jak i ogólna 
czy wyrównawcza. W związku 
z tym zadaniem samorządu 
gminnego jest szukanie źródeł 
finansowania działalności gminy, 
które pozwoliłoby nie tylko na 
utrzymanie stanu obecnego, ale 
również na jej rozwój. Ja rów-
nież jako wójt się tym zajmuję 
i myślę, że druga część mojej 
kadencji upłynie na poszukiwa-
niu takiego źródła, aby stworzyć 
gminie możliwości dalszego 
rozwoju, zwłaszcza że na bieżąco 
są spłacane kredyty zaciągnięte 
na realizację wykonanych już 
inwestycji. Jednym z pierwszych 
moich działań w tym zakresie 
był zamiar budowy biogazowni, 
która mogłaby funkcjonować 
w oparciu o substraty wypro-
dukowane przez rolników, tzw. 
zielone paliwo, jak również przez 
odchody zwierzęce z gospo-
darstw rolniczych. W tej sprawie 
miałem kontakt z Fundacją 
Polsko-Niemiecką, która miała 
kontakty w Europie, a nawet 
w świecie z firmami interesu-
jącymi się takimi inwestycjami. 
Rozmawiałem z firmą włoską 
i niemiecką, przedstawiłem 
ceny tych substratów jakie zo-
stały uzgodnione z rolnikami 
i z Agencją Rozwoju i Moder-
nizacji Rolnictwa, ale niestety 
okazała się że przy tych cenach 
produkcja prądu z takiej bio-
gazowni nieopłacalna. Chcąc 
jednak się o tym przekonać na 
własne oczy, razem z sołtysami i 
radnymi pojechaliśmy do bioga-
zowni, która funkcjonuje koło 
Zielonej Góry. Okazało się, że 
funkcjonuje ona bardzo dobrze, 
ale obok niej jest obora, w której 
mieści się 2000 dojnych krów. 
Powstająca tam gnojownica 
tłoczona jest bezpośrednio do 
biogazowni i z niej wytwarzana 
jest energia. U nas takich wa-
runków nie ma. Trzeba byłoby 
organizować dowóz od rolników 
i to stanowi o wysokim koszcie 
tak wytworzonej energii. Temat 
nie jest jednak jeszcze zamknięty 
i być może w przyszłości stanie 
się to opłacalne. 

     Następnym sposobem na 
znalezienie źródła finansowa-
nia budżetu gminy są elektro-
wnie wiatrowe. Jak się okazuje 
mamy wiatr, który wcale nie jest 
taki mały, bo w porównaniu np. 
z wiatrem nadmorskim, gdzie wie-
je średnio z prędkością 7 metrów 
na sekundę, u nas jest to 4 m/s 
i są to wystarczające warunki aby 
firmy instalujące farmy wiatrowe 
mogły tutaj inwestować. Poza 
tym byłem w kilku miejscach 
w Polsce gdzie takie farmy funkcjo-
nują. Po zbadaniu naszego terenu 
zgłosił się inwestor zainteresowa-
ny budową elektrowni wiatrowej 
składającej się z 11 wiatraków. 
Inwestycja ta jednak budzi wiele 
emocji i kontrowersji. Ja stoję na 
stanowisku, że jest to dla gminy 
ogromna szansa, może jedyna. 
Według wyliczeń na podstawie 
obowiązujących dziś przepisów w 
kraju, zysk dla gminy z planowanej 
farmy wiatrowej w formie podatku 
od budowli wyniósłby ponad 1 mln 
zł rocznie. Dla porównania cały 
podatek rolny w gminie wynosi 
ponad 300 tys. zł. Pojawiają się 
jednak różne opinie, ugrupo-
wania, lobbyści wypowiadający 
się o szkodliwości wiatraków 
i ich zbyt małej odległości od bu-
dynków. Mówią o zmniejszeniu 
wartości działek budowlanych 
oraz o innych zagrożeniach. 
Odpowiadając na to uważam, 
że jeżeli są wątpliwości, co do 
ujemnych skutków wiatraków 
dla ludzi, zwierząt czy roślin, 
należy to sprawdzić i zapytać o to 
specjalistów w tym zakresie. Je-
żeli takie zagrożenia występują, 
a elektrownia wiatrowa miałaby 
pomóc gminie, a zaszkodzić 
mieszkańcom, to ja jestem daleki 
od takiej inwestycji. Natomiast 
nie chciałbym, aby z takich czy 
innych bardzo indywidualnych 
powodów, kilka czy kilkanaście 
osób w gminie zniwelowało moż-
liwość i szansę, jaką dla gminy te 
wiatraki dają. Dysponuję wielo-
ma opracowaniami i opiniami 
naukowców, które określają 
szkodliwy wpływ farm wiatro-
wych na zdrowie ludzi, zwierząt 
i roślin jako minimalny, niemają-
cy praktycznie żadnego znacze-
nia. W związku z tym uważam, 
że tego typu inwestycja w naszej 
gminie jest możliwa.
W. Gąsiewski – Jak na ten 
temat wypowiadają się właś-
ciciele gruntu, który zajęłaby 
farma wiatrowa i jakie byłyby 
ich dochody z tego tytułu?
Władysław Błażejowski – To 
jest właśnie paradoks, że osoby, 
z którzmi rozmawiają firmy 
na temat dzierżawy ich grun-
tów, są do tego ustosunkowani 
pozytywnie i chcą podpisywać 
umowy. Według mojej wiedzy to 
dzierżawa gruntu o powierzchni 
odpowiadającej średnicy śmigła 
wiatraka wynosiłaby rocznie 
20 tys. zł, czyli byłoby łącznie 
dodatkowo 220 tys. zł rocznie 
dla rolników, właścicieli tych 
gruntów.
W. Gąsiewski – Czy taka inwe-
stycja spowodowałaby wzrost 
zatrudnienia w gminie?
Władysław Błażejowski – Bu-
dowa takiej farmy trwałaby ok. 
3 lata. Chodzi tutaj nie tylko 
o budowę samych wiatraków, ale 
przede wszystkim infrastruktury, 
dróg dojazdowych, kabli, głów-
nego punktu zasilania i w tym 
brałzby udział miejscowe firmy 
i mieszkańcy gminy mieliby pra-
cę. Natomiast już później zatrud-
nionych byłoby kilka osób.

W. Gąsiewski – Czy te infor-
macje, m.in. o korzyściach 
wynikających z budowy farmy 
wiatrowej są przekazywane 
w sposób wielostronny do 
mieszkańców gminy?
W ł a d y s ł a w  B ł a ż e j o w s k i 
– Mówimy tu o trzech miej-
scowościach: Pławo, Orłów i 
Wola Pławska. Odbyły się tam, 
zebrania wiejskie z udziałem 
przedstawicieli inwestora i tam 
mieszkańcy mieli przekazane 
informacje, jak również mogli 
zadawać pytania na ten temat. 
Podobne informacje ukazały się 
również w bezpłatnym biuletynie 
samorządu gminy, natomiast 
firma potencjalnego inwestora 
zorganizowała ogólnie dostęp-
ną, bezpłatną wycieczkę dla 
każdego mieszkańca gminy, 
który tylko chciałby pojechać, 
tam gdzie już funkcjonują takie 
wiatraki. Byliśmy więc w Bu-
kowsku, w Łękach Dukielskich, 
w Rymanowie – gdzie zaczyna się 
już budowa wiatraków. Zainte-
resowanych z gminy zgłosiło się 
36 osób, chociaż informacja była 
w całej gminie i mogło jechać 
więcej osób, nawet trzy czy cztery 
autokary. Zainteresowanie nie 
było więc duże.
W. Gąsiewski – Jakie są dal-
sze możliwości przekonywa-
nia, nawet tych nieprzeko-
nanych?
Władysław Błażejowski – In-
westor chce jeszcze zorganizo-
wać dni otwarte swojej firmy 
i w każdej miejscowości gmi-
ny Borowa będzie przedstawi-
ciel, który będzie odpowiadał 
na ewentualne pytania miesz-
kańców. Uczestniczyłem także 
w spotkaniu w Dulczy Wiel-
kiej, w gminie Radomyśl Wielki 
w powiecie mieleckim, gdzie 
również planowana jest budowa 
farmy wiatrowej, uczestniczyli 
naukowcy z Akademii Wiatru 
z Koszalina. Mam przygotowany 
raport i nagranie z tego spotka-
nia i mogę go chętnie udostępnić 
wszystkim zainteresowanym. 
Także Starosta Mielecki zor-
ganizował dla Rady Powiatu 
konferencję w Krynicy, poświę-
coną energii wiatrowej. Był tam 
zaproszony prof. Tomasz Boczar 
z Politechniki Opolskiej, wy-
stąpili tam również przeciwnicy 
budowania wiatraków, nie jako 
w konfrontacji do przedstawio-
nych argumentów za energetyką 
wiatrową przez prof. Boczara. 
Nie uczestniczyłem osobiście  
w tej konferencji, ale według in-
formacji jej uczestników, profesor 
z Opola argumenty przeciwników 
farm wiatrowych nazwał „ma-
nipulacją faktów”. Natomiast 
jeśli chodzi o spotkania w naszej 
gminie, to przybywa też na nie 
grupa osób spoza gminy, bardzo 
antagonistycznie nastawionych 
do inwestycji wiatrowej. Chciałem 
się także odnieść do czterostroni-
cowej kolorowej ulotki formatu 
A-4, wydanej przez przeciwników 
wiatraków. Jest ona odpowiedzią 
na ulotkę wydaną przez inwe-
stora. Na pierwszej stronie tego 
antywiatrowego folderu jest 
informacja, że „wiatraki będą 
stały bliżej, niż ci się wydaje”. 
Na odległościach wymierzo-
nych przez inwestora naniesiono 
czerwonym kolorem wymiary 
dużo mniejsze, a są to odstępy 
od wiatraków do najbliższych 
domów w Orłowie, Pławie i Woli 
Pławskiej. Wynika to z tego, że 
mapa na ulotce inwestora nie jest 
w rzeczywistej skali, przedstawia 
tylko obrazowo rozmieszczenie 
wiatraków w terenie. Rzeczywiste 
plany sporządzono na podstawie 
map geodezyjnych znajdujących 
się w Starostwie Powiatowym 

w Mielcu i według nich odle-
głości zgadzają się z tymi, jakie 
podaje firma, zamierzająca wy-
budować wiatraki.
W. Gąsiewski – Wobec tych 
wszystkich faktów, jakie są 
szanse tego projektu, jak do 
tego ustosunkowuje się Rada 
Gminy i jak daleko jest do 
decyzji?
Władysław Błażejowski – We-
dług moich informacji inwestor 
jest w tej chwili na etapie podpi-
sywania umów dzierżawy gruntu 
z poszczególnymi rolnikami. 
Tutaj gmina nie jest stroną. 
Ponieważ według przeciwników 
wiatraków, umowy te mogą być 
niekorzystne dla właścicieli grun-
tów, poinformowałem zaintere-
sowanych, aby to konsultowali 
z prawnikami...
W. Gąsiewski – Czy tutaj 
gmina poprzez swojego rad-
cę prawnego może pomóc 
rolnikom użyczającym swoje 
pola?
Władysław Błażejowski – Jest 
taka możliwość. Widziałbym 
to tak, aby nastąpiło w sposób 
zbiorowy, ponieważ te umowy 
będą bardzo do siebie podobne. 
Rolnicy przed podpisaniem 
umów mogą zgłosić się po taką 
pomoc prawną do gminy.
W. Gąsiewski – Rozumiem, że 
byłaby to bezpłatna porada 
prawna?
Władysław Błażejowski – Tak, 
gdyż chodzi tu o dobro miesz-
kańców naszej gminy.
W. Gąsiewski – Jakie będą 
dalsze procedury związane 
z uruchomieniem tej inwe-
stycji?
Władysław Błażejowski – Je-
żeli inwestor podpisze umowy 
dzierżawne z rolnikami, powi-
nien on złożyć wniosek o zmianę 
studium uwarunkowań zago-
spodarowania przestrzennego 
gminy, wówczas wójt opracowuje 
projekt takiej uchwały i przed-
stawia go Radzie Gminy, która 
przyjmie lub odrzuci projekt. 
Jeśli Rada Gminy przyjmie 
pozytywnie taką uchwałę, to 
jako gmina podejmujemy się do 
opracowania zmian planu zago-
spodarowania przestrzennego na 
tym terenie, gdzie planowane są 
wiatraki. Chcę tutaj zaznaczyć, 
że wszystkie koszty związane 
z przygotowaniem takiego planu 
inwestor zobowiązuje się pokryć 
we własnym zakresie. Następnie 
po stronie inwestora byłoby 
uzyskanie pozwolenia na budo-
wę. Naszą rolą byłoby jeszcze 
przygotowanie infrastruktury 
drogowej. Inwestor chciałby 
wykorzystać część dróg już ist-
niejących, po ich poszerzeniu, 
tzn. wykupieniu tych terenów 
od rolników. Następnie te drogi 
wykonane na koszt inwestora by-
łyby przekazane gminie. Oprócz 
tego, podczas trwania budowy 
w ramach dobrej współpracy 
firma inwestora zobowiązuje się 
do wykonania innych inwestycji 
niezbędnych dla miejscowości 
objętych inwestycją.
W. Gąsiewski – Jaka to jest 
ewentualna skala czasu do 
oddania farmy wiatrowej do 
użytku?
Władysław Błażejowski – Jest 
to oceniane na 3,5 do 4 lat do uzy-
skania pierwszego prądu z energii 
wiatrowej w naszej gminie.
W. Gąsiewski – Dziękuję za 
rozmowę i ponieważ temat 
energii wiatrowej zajął dużo 
miejsca, w związku z tym do 
innych spraw samorządu 
gminy Borowa, w tym oświa-
ty, wrócimy przy następnym 
spotkaniu.

Rozmawiał:
Włodzimierz Gąsiewski

Energia wiatrowa szansą dla gminy
Rozmowa z Władysławem Błażejowskim – wójtem gminy Borowa
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samorządowe

Włodzimierz Gąsiewski – Zbliża 
się półmetek działalności samo-
rządów, także wojewódzkiego, 
w związku z tym jakie były najważ-
niejsze przedsięwzięcia wojewódz-
kie, które odbyły się z pańskiej 
inicjatywy i działu?
Jan Tarapata – W pierwszych mie-
siącach działalności sejmiku w za-
sadzie finalizowały się inwestycje 
rozpoczęte jeszcze w poprzedniej 
kadencji, wprowadzone do wie-
loletniego planu inwestycyjnego 
przez marszałka Leszka Deptułę. 
Kończyła się wówczas modernizacja 
drogi Mielec-Dębica, Mielec –Tarno-
brzeg, Kolbuszowa-Mielec i wiadukt 
w Mielcu. Oprócz tego były też prace 
melioracyjne, czyli wały przeciw-
powodziowe na Wisłoce, na Brniu. 
Natomiast najważniejszą sprawą na 
dzisiaj jest budowa obwodnicy Mielec, 
na jej przygotowaniu upłynął początek 
naszej kadencji. Teraz rozpoczynamy 
budowę I odcinka, na teren budowy 
wchodzi sprzęt budowlany. W drugim 
półroczu będzie przygotowywany do 
inwestycji IV odcinek, tj. od Tuszowa 
Narodowego do Sadkowej Góry, 
następnie zaś budowa przeprawy 
mostowej na Wiśle, która zaważy na 
tym czy będzie budowa III odcinka. 
Zależy nam na tym i takie działania 
podejmujemy wspólnie jako radni sej-
miku wojewódzkiego z powiatu miele-
ckiego, a także Zarząd Województwa, 
starosta mielecki i prezydent Mielca, 
aby w tej kadencji, do 2015 r., dopro-
wadzić do powstania całej obwodnicy 

mieleckiej. Ważne jest to także z tego 
powodu, że chcielibyśmy wprowadzić 
do wieloletniego planu inwestycyj-
nego województwa podkarpackiego 
inwestycje budowy drugiego mostu na 
Wisłoce w rejonie Mielca w kierunku 
na Tarnów oraz obwodnica biegnąca 
do autostrady przez Radomyśl Wiel-
ki. Poza inwestycjami drogowymi 
angażujemy się bardzo w budowę 
zabezpieczeń przeciwpowodziowych. 
Będzie cały czas postępować budowa 
wałów od Mielca w górę rzeki Wisłoki. 
Pomocne w tym będzie uruchomienie 
Programu Górnej Wisły, który da 
nowe możliwości przyspieszenia prac 
melioracyjnych i infrastrukturalnych 
wokół rzek na terenie powiatu mie-
leckiego i dębickiego. Podejmujemy 
też wiele inicjatyw lokalnych, które 
dotyczą poszczególnych gmin, jak 
infrastruktura w postaci boisk sporto-
wych. Jako radni z tego terenu zabie-
galiśmy o to, żeby pozyskać pieniądze 
na budowę „Orlików”. Ukończono 
budowę boiska w Jaślanach w gminie 
Tuszów Narodowy, którą samorząd 
województwa dofinansował kwotą 
ok. 333 tys. zł. Następne 330 tys. 
zostanie przeznaczone na podobną 
inwestycję w gminie Przecław. Wspie-
ramy też rozwój boisk trawiastych 
i tutaj również parę miejscowości np. 
z gmin: Tuszów Narodowy, Czermin, 
Przecław, Radomyśl Wielki otrzyma-
ły środki finansowe. Podobnie jest 
w kwestii rewitalizacji poszczególnych 
miejscowości, a szczególnie siedzib 
gmin, gdzie odnowiono tamtejsze 
rynki, jak chociażby w Radomyślu 
Wielkim. Dofinansowujemy rów-
nież odnowę zabytków i gros parafii 
z  terenu powiatu mieleckiego
z Urzędu Marszałkowskiego otrzymu-
je dotacje na rewaloryzację obiektów 
sakralnych. Nasze działania są więc 
wielostronne. Staramy się również 
pomagać wójtom gmin w potrzebach 
zarządzanych przez nich miejscowości, 
np. w uzyskaniu środków finansowych 
wynikających ze złożonych wniosków 
inwestycyjnych.
W. Gąsiewski – Okazuje się, że 
tereny powiatu mieleckiego mają 
możliwości w pozyskiwaniu ener-
gii odnawialnej, a zwłaszcza wia-

trowej. Jest to pewnego rodzaju 
szansa dla regionu, a także wycho-
dzenie naprzeciw zobowiązaniom 
wynikającym z ochrony środowi-
ska i ograniczaniu emisji gazów 
cieplarnianych. Mimo to jednak 
problem ten budzi kontrowersje, 
jakie w związku z tym samorząd 
województwa podkarpackiego ma 
możliwości popularyzacji i wspie-
rania tego typu inicjatyw?
Jan Tarapata – W ostatnim czasie 
angażowaliśmy się w te sprawy, gdyż 
pojawiły się problemy sporne z tym 
związane. Zorganizowaliśmy kilka 
konferencji i posiedzeń komisji na ten 
temat, m.in. po to aby dowiedzieć się 
czemu są protesty, zwłaszcza przeciw 
elektrowniom wiatrowym. Jako sa-
morząd województwa bardziej jako 
mediator zorganizowaliśmy posie-
dzenie Komisji Ochrony Środowiska 
i zaprosiliśmy na nią m.in. posłów, 
senatorów i specjalistów z dziedzin 
energii odnawialnej aby przybliżyć 
wiedzę na ten temat. W posiedzeniu 
tym uczestniczyli także przedstawicie-
le protestujących mieszkańców, a tak-
że inwestorzy i lokalni samorządowcy. 
Uważam, że nie mamy większego pola 
manewru, gdyż do 2020 r. na Polskę 
został nałożony obowiązek, 20% 
udziału energii odnawialnej i musimy 
tę energię pozyskiwać, czy to z elek-
trowni wiatrowych, czy fotowoltaicz-
nych elektrowni słonecznych, czy też 
hydroelektrowni wodnych. Obecnie 
w polskim prawie nie są usankcjo-
nowane do końca zagadnienia, m.in. 
uwarunkowań lokalizacji poszczegól-
nych obiektów i dlatego są przygoto-
wywane nowe projekty i rozwiązania 
prawne dotyczące lokalizacji obiektów 
pozyskujących energię odnawialną 
i sądzę, że będą ułatwienia i uprosz-
czenia w przygotowaniu i realizacji 
tego typu inwestycji w tym także ma-
łych elektrowni wiatrowych. Uważam, 
że wytwarzanie energii bez zanieczysz-
czania środowiska naturalnego jest 
niezwykle potrzebne, ale wymaga to 
unormowań prawnych, abyśmy mogli 
ustrzec się takich sytuacji konflikto-
wych, jakie zdarzają się dzisiaj.
W. Gąsiewski – Dziękuję za roz-
mowę. 

Na rzecz powiatu mieleckiego
Rozmowa z Janem Tarapatą radnym Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Oświadczenie skierowane do wice-
prezesa Rady Ministrów, ministra 
gospodarki Waldemara Pawlaka 
oraz do ministra środowiska Mar-
cina Korolca

Szanowni Panowie Ministrowie!

   W ostatnim czasie w naszym kraju 
powstaje coraz więcej elektrowni 
wiatrowych. Brak rozstrzygnięć praw-
nych w zakresie odległości sytuowania 
elektrowni wiatrowych od zabudowań 
i gospodarstw domowych powoduje, 
że powstawanie farm wiatrowych czę-
sto wiąże się z działaniem na granicy 
prawa, bez poszanowania krajobrazu, 
środowiska, a przede wszystkim ludzi. 
Społeczeństwo, mimo gwarancji usta-
wowych, nie uczestniczy w procedowa-
niu prowadzącym do zainstalowania 
elektrowni wiatrowych. Rodzi to kon-
flikty, zwłaszcza w sytuacji sytuowania 
elektrowni blisko domów. Inwestorzy 
bez trudu uzyskują informacje dotyczą-
ce działek, którymi są zainteresowani, 
docierają do właścicieli, podpisują 
umowy monopolistyczne i rozpoczyna-
ją procedurę administracyjną. Wywie-
rają nacisk na samorządy, które pod ich 
wpływem, a zwłaszcza pod wpływem 
wizji dodatkowych, niemałych wpływów 
do budżetu, zmieniają studium wbrew 
miejscowym strategiom i inicjują pro-
ces wydawania decyzji bez weryfikacji 
przedłożonych badań oddziaływania 
inwestycji na środowisko.

Oświadczenie złożone przez 
senatora Władysława Ortyla

na 8. posiedzeniu Senatu w dniu 29 marca 2012 r.

      Zdając sobie sprawę ze zobowiązań 
europejskich, z konieczności poszuki-
wania alternatywnych źródeł energii, 
ale też mając na uwadze dobro jednost-
ki i środowiska, proszę o informacje:
1. Czy przeprowadzono badania 
w związku ze szkodliwym działaniem 
elektrowni wiatrowych na zdrowie 
człowieka?
2. Jakie jest oddziaływanie elektrowni 
wiatrowych na środowisko?
3. Jaka powinna być minimalna odle-
głość farm (przy założeniu, że wiatrak 
będzie miał wysokość 150 m) od zabu-
dowań mieszkalnych?
4. Czy w ramach kompetencji Mi-
nisterstwa Środowiska rozważa się 

możliwość zmiany art. 135 ustawy 
z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochro-
ny środowiska poprzez utworzenie 
obszaru ograniczonego użytkowania 
dla instalacji wykorzystujących do 
wytwarzania energii elektrycznej ener-
gię wiatru, czy też wyda się stosowne 
rozporządzenie określające odległość, 
co w tej sytuacji wydaje się sprawą 
prostszą?
5. Jakie są szczegółowe regulacje 
w sprawie lokalizacji i funkcjonowania 
elektrowni wiatrowych w Europie i na 
świecie?
6. Czy Ministerstwo Gospodarki 
i Ministerstwo Środowiska dysponują 
ekspertyzami – jeśli tak, to jakimi – na 
temat skutków inwestycji dotyczących 
farm wiatrowych dla zdrowia ludzi 
i środowiska przyrodniczego?

Z poważaniem
Władysław Ortyl

Od Redakcji

    Senator Władysław Ortyl 10 maja br. 
otrzymał 6-stronicową odpowiedź na 
złożone oświadczenie skierowaną na 
ręce Bogdana Borusewicza - marszałka 
Senatu RP i z upoważnienia Ministra 
Środowiska podpisaną przez Sekreta-
rza Stanu Stanisława Gawłowskiego. 
Pełny tekst odpowiedzi znajduje się 
na stronie internetowej senatora 
Władysława Ortyla http://www.or-
tyl.senat.pl/aktualnoci/333-mini-
sterstwo-o-farmach-wiatrowych

W sprawie elektrowni wiatrowych
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Zapraszamy na 
Spotkanie z Poezją 

Wiesława Kulikowskiego 
pisarzem związanym literacko z Krakowem 

(oddział krakowski Stowarzyszenia Pisarzy Polskich)  
 

9 czerwca 2012 r. (sobota), godz. 17.00 

w Biurze Senatorskim przy ul. Obrońców Pokoju 6 w Mielcu 

 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął  
Władysław Ortyl Senator RP  

     W dniach od 23 – 24 maja 
2012 r. Starosta Powiatu Mie-
leckiego – Szef Obrony Cy-
wilnej Powiatu przeprowadził 
ćwiczenie powiatowe syste-
mu zarządzania kryzysowego 
i obrony cywilnej pod kryp-
tonimem „Maj 2012” nt. 
„Kierowanie reagowaniem 
podczas wystąpienia powodzi 
na dużym obszarze powiatu 
mieleckiego z wykorzystaniem 
sił wsparcia formacji obrony 
cywilnej, specjalistycznych jed-
nostek ratowniczo – gaśniczych 
Państwowej Straży Pożarnej 
i pododdziałów Sił Zbrojnych 
RP”.
W ćwiczeniu udział wzięły:
- gminne zespoły zarządzania 
kryzysowego oraz formacje 
Obrony Cywilnej,
- Powiatowy Zespół Zarządza-
nia Kryzysowego oraz powiato-
we formacje Obrony Cywilnej
- Powiatowe Centrum Zarzą-
dzania Kryzysowego,
- powiatowe służby, inspekcje 
i straże, jednostki organizacyj-
ne powiatu mieleckiego.
Cele szkoleniowe ćwicze-
nia:
1) doskonalenie systemu mo-
nitorowania zagrożeń powo-
dziowych;
2) sprawdzenie funkcjono-
wania systemu ostrzegania 
i alarmowania ludności o za-
grożeniach;
3) doskonalenie zespołów 
zarządzania kryzysowego 
w zakresie wypracowania decy-

zji do kierowania reagowaniem 
przez organy właściwe w spra-
wach zarządzania kryzysowego 
podczas prowadzenia akcji  
przeciwpowodziowej na dużym 
obszarze z wykorzystaniem 
sił wsparcia formacji obrony 
cywilnej, specjalistycznych jed-
nostek ratowniczo – gaśniczych 
PSP i pododdziałów SZ RP; 
4) koordynowanie działań 
z użyciem sił i środków KSRG, 
specjalistycznych sił wsparcia 
PSP, Formacji obrony cywilnej 
i pododdziałów SZ RP w czasie 
prowadzenia akcji przeciwpo-
wodziowej;
5) doskonalenie oraz weryfi-
kacja procedur operacyjnych 
powiatowych służb, inspekcji 
i straży ujętych w planach 
zarządzania kryzysowego JST 
Powiatu Mieleckiego;
6) szkolenie specjalistyczne 
formacji obrony cywilnej:
- ostrzegania i alarmowania,

- ochrony przeciwpowodzio-
wej,
- ratownictwa ogólnego;
7) sprawdzenie gotowości 
Urzędów Gminy Gawłuszo-
wice i Miasta Przecław do 
ewakuacji II stopnia ludności, 
zwierząt i mienia.
    Ogółem w ćwiczeniu wzięło 
udział 643 osoby, w tym:
- zespoły zarządzania kryzyso-
wego oraz stanowiska kierowa-
nia  – 233,
- formacje obrony cywilnej 
– 410.
    W wyniku przeprowadzone-
go ćwiczenia zrealizowane zo-
stały założenia, które pozwolą 
na dalsze doskonalenie syste-
mu zarządzania kryzysowego 
w powiecie mieleckim, co jed-
nocześnie wpłynie pozytywnie 
na bezpieczeństwo mieszkań-
ców Powiatu. 
Inf. i fot. Radosław Osmola

/Powiat Mielecki

PRZECIWPOWODZIOWY „MAJ 2012”

Od prawej Andrzej Chrabąszcz - starosta mielecki oraz Zenon 
Kamiński - przewodniczący Zespołu Zarządzania KryzysowegoPo raz drugi z rzędu prezy-

dent Mielca Janusz Cho-
dorowski znalazł się wśród 
zwycięzców rankingu na 
najlepszych prezydentów 
polskich miast, przygotowa-
nego przez tygodnik „New-
sweek”. W tegorocznym ze-
stawieniu włodarz naszego 
miasta zajął ósme miejsce, 
wyprzedzając m.in. Katowi-
ce i Gdańsk. 

PREZYDENT MIELCA ZNÓW LIDEREM TYGODNIKA „NEWSWEEK”
   Kapituła złożona m.in. 
z dotychczasowych laureatów 
poprzednich edycji nominowa-
ła 26 prezydentów, przy czym 
członkowie kapituły nie mogli 
głosować na siebie. Pod uwagę 
brane były m.in. stan gospo-
darki miast, klimat dla bizne-
su, umiejętność pozyskiwania 
środków unijnych,  stan kultury, 
oświaty i spraw społecznych 
oraz umiejętność radzenia sobie 

w czasach kryzysu. Listę pięt-
nastu zwycięzców wskazało 
jury w składzie: prof. Krystyna 
Skarżyńska, psycholog PAN 
i Szkoły Wyższej Psychologii 
Społecznej, Marcin Trzciński, 
były rzecznik MSWiA w rządzie 
Jerzego Buzka, dr Adam Adusz-
kiewicz, prezes zarządu Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej 
oraz Dariusz Wilczak, prezes 
Fundacji Projektor Kultury. 
    Pierwsze trzy miejsca w tym 
roku przypadły samorządowcom 
z Wrocławia, Poznania i Sopotu. 
W tegorocznym rankingu „New-

sweeka”, Janusz Chodorow-
ski jest jedynym prezydentem 
z Podkarpacia. Mielec został 
doceniony za stworzenie przed-
siębiorcom przyjaznej atmosfery 
i dobrych warunków funkcjono-
wania. „Kiedyś Mielec kojarzył 
się z zakładami lotniczymi. Dziś 
fabryka należy do Amerykanów. 
Mielec tymczasem postawił na 
przemysł lekki. A przemysłow-
cy, dla których przygotowano 
w mieście specjalną strefę eko-
nomiczną, w tym m.in. firmy 
Husqvarna (kosiarki) i Kirchhoff 
(podzespoły do samochodów), 
polubili Mielec, o czym świad-
czy niedawne pierwsze miejsce 
w konkursie Gmina Przyjazna 
Przedsiębiorcy” – można prze-
czytać w najnowszym wydaniu 
tygodnika „Newsweek”. 
   Prezydent Mielca Janusz 
Chodorowski podkreśla, że 
znalezienie się w gronie lau-
reatów rankingu N15 to duża 
nobilitacja, ponieważ wyboru 
dokonuje uznane i niezależne 
gremium. – To również wielka 
promocja Mielca, bo przecież 
miasto przedstawione zostało w 
bardzo pozytywnym kontekście 
w ogólnopolskim medium. Zna-
leźć się w piętnastce miast, gdzie 
prym wiodą duże aglomeracje 
o ugruntowanej pozycji i marce, 
jeśli chodzi o postęp i rozwój 
to dla nas naprawdę wielkie 
wyróżnienie – dodał Janusz 
Chodorowski. 
    Gala wręczenia wyróżnień lau-
reatom rankingu N-15 odbyło się 
29 maja br/ podczas Kongresu 
regionów w Świdnicy. 

Krzysztof Urbański
Rzecznik Prasowy

Prezydenta Miasta Mielca

67. ROCZNICA 
ZWYCIĘSTWA

    Po raz kolejny przed tablicami 
pamiątkowymi przy Szkole Pod-
stawowej Nr 3 w Mielcu odbywały 
się uroczystości upamiętniające 
zwycięstwo koalicji antyhitle-
rowskiej, w tym i Polski nad 
Niemcami. W obchodach wzięli 
udział kombatanci, a także wła-
dze powiatu mieleckiego, miasta 
Mielca i gminy Mielec. Harcerze 
zaciągnęli wartę honorową. Po 
złożeniu wieńców i kwiatów 
w Szkole Nr 3 odbyło się spotka-
nie z młodzieżą.

W. Gąsiewski Harcerska warta honorowa (fot. W. Gąsiewski)
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     W dniu 27 maja 2012 roku 
w Żarówce odbyła się IV Pa-
rada Konna, zorganizowana 
przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Lokalnego w Żarów-
ce. Patronat nad imprezą objął 
Starosta Powiatu Mieleckiego 
Andrzej Chrabąszcz oraz Bur-
mistrz Radomyśla Wielkiego 
Józef Rybiński.
    W programie parady zna-
lazły się Championat Hodow-
lany Klaczy rasy polski koń 
szlachetny półkrwi i rasy polski 
koń zimnokrwisty oraz kon-
kurs w powożeniu zaprzęgami 
parokonnymi.
     Stowarzyszenie jako organi-
zacja pozarządowa otrzymała 
dotację z budżetu Powiatu 
Mieleckiego na cele publiczne 
związane z realizacją zadań 
z zakresu kultury fizycznej 
i sportu.
     Impreza zgromadziła tłumy 
widzów, wśród zaproszonych 
gości byli m.in.: Jan Tarapata 

Radny Sejmiku Wojewódz-
twa Podkarpackiego, Andrzej 
Chrabąszcz Starosta Powiatu 
Mieleckiego, Eugeniusz Ryba 
Radny Powiatu Mieleckiego, 
Józef Rybiński Burmistrz Ra-
domyśla Wielkiego, Stanisław 
Lonczak Zastępca Burmistrza 
Radomyśla Wielkiego oraz 
Jan Miękoś Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Radomyślu 
Wielkim.
     Zorganizowanie IV Parady 
Konnej stanowi odpowiedź 
na ogromne zainteresowanie 
nią wśród amatorów - hodow-
ców koni. Tegoroczna Parada 
miała wysoką rangę, a swoim 
zasięgiem objęła już powiat 
i województwo. Dziękując 
właścicielom koni i licznie 
zebranym, mamy nadzieję, że 
nasz pokaz wpisze się w plan 
imprez powiatu - podsumowali 
organizatorzy parady.
Inf. i fot.:Radosław Osmola/

Powiat Mielecki

IV Parada Konna w Żarówce

Na zdjęciu od prawej Andrzej Chrabąszcz - starosta mielecki, od 
lewej Józef Rybiński - burmistrz Radomyśla Wielkiego przy nagro-
dzonym hodowcy i koniu

185-ciu zawodników i zawod-
niczek wzięło udział w X Mię-
dzynarodowym Turnieju Sza-
chowym dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych o Puchar Burmistrza 
Miasta Leżajska, który odbył 
się w niedzielę, 27 maja 2012 
r.  Rozgrywki prowadzone były 
w 3-ech grupach turniejowych: 
(ur. w 2003 i młodsi; ur. w 2002 
– 1999; ur. w 1998 i starsi), 
natomiast klasyfikacja przepro-
wadzona została odrębnie dla 
chłopców i dziewcząt w zbliżo-
nych kategoriach wiekowych.
Poniżej lista zwycięzców i miej-
sca zajęte przez szachistów 
i szachistki z terenu powiatu 
mieleckiego: 
Juniorki ur. w 2003 r. i młod-
sze:
Miejsce 1: Mirowska Oliwia 
(GKSz Hetman Pilzno) – 6.0 
pkt.
3. Czernikowska Laura (Piąt-
kowiec - LKSz GCKiP Czarna) 
– 5,0 pkt.
7. Wójtowicz Gabriela (Podle-
szany) - 4.5 pkt.
10. Para Joanna (KGL Szarotka 
Wadowice Górne) - 3.0 pkt.
11. Należna Paulina (KGL 
Szarotka Wadowice Górne) 
- 3.0 pkt.

15. Dudek Kinga (KGL Szarot-
ka Wadowice Górne) - 2.5 pkt.
Juniorzy ur. w 2003 r. i młodsi:
Miejsce 1:  Babiarz Arkadiusz 
(RzKSz Rzeszów) - 8.5 pkt.
4. Chlebicki Mateusz (KGL 
Szarotka Wadowice Górne) 
- 6.5 pkt.
12. Piłat Szymon (KSz SDK-
Lotnik Mielec) - 5.0 pkt.
14. Łachut Tomasz (KGL Sza-
rotka Wadowice Górne) - 5.0 
pkt.
16. Ćwięka Konrad (KGL Sza-
rotka Wadowice Górne) - 5.0 
pkt.
19. Sypek Szymon (KGL Sza-
rotka Wadowice Górne) - 4.5 
pkt.
20. Miga Sebastian (KGL Sza-
rotka Wadowice Górne) - 4.5 
pkt.
29. Mędrek Grzegorz (KGL 
Szarotka Wadowice Górne) 
- 3.5 pkt.
33. Walas Kacper (KGL Szarot-
ka Wadowice Górne) - 2.5 pkt.
Juniorki ur. w 2002 – 2001:
Miejsce 1:  Bochniarz Kata-
rzyna (KSz DRAKON Lublin) 
- 5.0 pkt.
3. Mędrek Maria (KGL Szarot-
ka Wadowice Górne) - 4.0 pkt.
4. Należna Gabriela (KGL 

Szarotka Wadowice Górne) 
- 4.0 pkt.
6. Krawiec Natalia (KGL Sza-
rotka Wadowice Górne) - 3.0 
pkt.
7. Krawiec Wiktoria (KGL 
Szarotka Wadowice Górne) 
- 2.0 pkt.
Juniorzy ur. w 2002 – 2001:
 Miejsce 1: Gaj Szymon (RzKSz 
Rzeszów) - 6.5 pkt.
4. Pędrak Mateusz (KSz SDK-
Lotnik Mielec) - 5.5 pkt.
9. Pędrak Aleksander (KSz 
SDK-Lotnik Mielec) - 5.0 pkt.
11. Żola Jan (KGL Szarotka 
Wadowice Górne) - 5.0 pkt.
17. Sypek Mateusz (KGL Sza-
rotka Wadowice Górne) - 3.0 
pkt.
20. Walas Adam (KGL Szarotka 
Wadowice Górne) - 1.0 pkt.
Juniorki ur. w 1999 – 2000:
 Miejsce 1: Pędrak Paulina 
(GKSz Hetman Pilzno) - 7.5 
pkt.
12. Mędrek Justyna (KGL 
Szarotka Wadowice Górne) 
- 3.0 pkt.
14. Walas Maja (KGL Szarotka 
Wadowice Górne) - 3.0 pkt.
Juniorzy ur. w 1999 – 2000:
Miejsce 1:  Wolczyk Karol (UKS 
GIM Dwójka Tomaszów Lubel-
ski) - 8.0 pkt.
Juniorki ur. 1998 – 1996:
Miejsce 1:  Bębnik Małgorzata 
(UKS GIM Dwójka Tomaszów 
Lubelski) - 6.0 pkt.
9. Naprawa Izabela (KGL Sza-
rotka Wadowice Górne) - 3.0 
pkt.
Juniorzy ur. 1998 – 1996:
Miejsce 1: Lewtak Dominik 
(LKSz GCKiP Czarna) - 7.0 
pkt.

Juniorki ur. w 1993 – 1995:
Miejsce 1: Strycharz Mariola 
(KGL Szarotka Wadowice Gór-
ne) - 2.5 pkt.
Juniorzy ur. w 1993 – 1995:
Miejsce 1: Lewtak Damian 
(LKSz GCKiP Czarna) - 6.5 
pkt.
Seniorzy – ranking do 1800:
Miejsce 1:  Kuziemko Konrad 
(KSz Gambit Przeworsk) - 7.0 
pkt.
19. Miga Paweł (KGL Szarotka 
Wadowice Górne) - 4.0 pkt.
Seniorzy – ranking pow. 1800:
Miejsce 1: Kopczyk Daniel (KS 
Komunalni Sanok) - 8.0 pkt.
Dla zdecydowanej większości 
naszych zawodników zapew-
niony był bezpłatny transport, 
zorganizowany przez KGL 
„Szarotka”  w ramach środków 
przyznanych przez Wójta Gmi-
ny Wadowice Górne, Stefana 
Rysaka, na promocję i rozwój 
logicznych dyscyplin sporto-
wych wśród dzieci i młodzieży. 
W miarę wolnych miejsc z wy-
jazdu skorzystali także szachiści 
spoza „Szarotki”. 
Dzięki sympatycznej atmosfe-
rze stworzonej w KGL „Sza-
rotka” oraz dobrej współpracy 
i zaangażowaniu instruktora 
Franciszka Mieleckiego coraz 
więcej zawodników spoza te-
renu gminy Wadowice Górne 
doskonali swoje umiejętno-
ści w „Szarotce”. Na turnieju 
w Leżajsku w barwach „Sza-
rotki” grali już: Jan Żola 
(Podleszany), Mateusz Sypek 
(Wola Mielecka), Szymon Sy-
pek (Wola Mielecka), Konrad 
Ćwięka (Podleszany), Tomek 
Łachut (Mielec).

Inf. i fot. Adam Krawiec

Szachiści powiatu mieleckiego 
na Międzynarodowym Turnieju 

w Leżajsku
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poetyckie biblioteczne

Na Turniej Poetycki w terminie do 
23 marca 2012 r. do Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszo-
wie - Filia w Mielcu wpłynęło 110 
wierszy w trzech kategoriach: 
• Młodzieżowej - 41 wierszy,
• Dorosłych - 59 wierszy, 
• Polonii - 10 wierszy. 
W dniu 11.05.2012 r. Jury w skła-
dzie:
1. Ewa Aleksiej – przewodnicząca 
Stowarzyszenia Nauczycieli Polo-
nistów O/Mielec;
2. Małgorzata Boraczyńska – wice-
przewodnicząca SNaP      /O Mielec, 
nauczyciel polonista, doradca meto-
dyczny języka polskiego;
3. Piotr Durak – prozaik, poeta, 
dziennikarz, nauczyciel polonista;
4. Jolanta Gałkowska – nauczyciel 
polonista;
5. Włodzimierz Gąsiewski – dr nauk 
humanistycznych w zakresie historii, 
nauczyciel, dziennikarz, literat;
6. Józefa Krasoń – kierownik  PBW 
Filia w Mielcu; 
7. Gerta Matuszkiewicz – nauczyciel  
bibliotekarz; 
8. Elżbieta Minorczyk – nauczyciel  
bibliotekarz; 
9. Kazimierz Trela – poeta;
10. Elżbieta Witek – nauczyciel 
polonista;
11. Jolanta Witek – dr nauk humani-
stycznych w zakresie literaturoznaw-
stwa, nauczyciel;
12. Józef Witek – animator kultury, 
badacz kultury regionalnej, autor 
publikacji o Mielcu i regionie, 

dyrektor Biura Promocji Urzędu 
Miejskiego Mielca,  
    przyznało następujące miejsca:
w kategorii młodzieżowej:
1. Adrianna Kiełb, I LO w Rzeszo-
wie – wiersz „*** Schowaj w kieszeń 
pomięte…”, godło „Greenfairytale”  
(28 punktów),
2. Iwona Sikora, Zespół Szkół Elek-
tronicznych w Rzeszowie – wiersz 
„Szczęście”, godło „Sikorka” (23 
punkty),
3. Mateusz Mędroń, Zespół Szkół 
w Lubaczowie – wiersz „Radość 
życia”, godło „Manieczko z kropecz-
ką” (20 punktów),
4.   Magdalena Kubicka, IX LO 
w Lublinie – wiersz „Taniec na 
tarnowskim rynku”,  godło „Dalia” 
(19 punktów),
5.  Anna Górecka, Gimnazjum nr 2 
w Zespole Placówek Oświatowych 
w Kasince Małej  - wiersz  „Po-
dziękowanie”, godło „Żabka”  (16 
punktów),
5.   Monika Korzeń, LO w Jeżowem 
– wiersz  „Dziewczyna”, godło „Ma-
rika” (16  punktów),
5.   Szymon Florek, I LO w Chrzano-
wie – wiersz „Idealne życie”, godło 
„Tukan”, (16 punktów),
6.   Aneta Sikora, Zespól Szkół Eko-
nomicznych w Rzeszowie – wiersz 
„Rozmowa”,  godło „Lilia” (15 
punktów),
6.   Małgorzata Myrta, III LO w 
Będzinie – wiersz „Egoistyczna 
ballada”, godło „Nieregularna” (15 
punktów),

w kategorii dorosłych:
1. Anna Przeździecka, Jasieni-
ca Dolna, woj. opolskie – wiersz  
„Dama z obrazu”, godło „Dotyk”(28 
punktów),
2.  Czesława Mileszko, Ustrzyki 
Dolne – wiersz „kto się wróblem 
urodził”, godło „anastazja” (16 
punktów),
3. Ryszard Mścisz, Jeżowe  – wiersz 
„Witraże jej oczu”, godło „Agenor” 
(14 punktów),
4. Krzysztof Michalczak, Żnin 
– wiersz „W kolejce po autograf 
poety…”, godło „Faun podstarzały” 
(13 punktów),
4. Stanisława Bylica, Rzeszów – 
wiersz „Ojczyzna”, godło „Leag” 
(13 punktów),
5.   Bożena Kaczorowska, Warszawa 
– wiersz „Ikarusy”, godło „Spękane 
orzechy włoskie” ( 11 punktów),
5.   Mirosław Puszczykowski, Mogil-
no – wiersz „Usypię ziemi ojczystej”, 
godło „Chochlik” (11 punktów),
5.   Piotr Zemanek, Bielsko-Biała 
– wiersz „Kamienica”, godło „Pro-
gres” (11 punktów),
6.  Anna Dwornicka, Młynisko, woj. 
łódzkie – wiersz „Wypełniło się”, 
godło „Nadziejna” (10 punktów),
 6.   Mieczysław Działowski, Mielec 
– wiersz „Nieśmiertelna”, godło 
„Modrak” (10 punktów),
w kategorii Polonia:
1. Weronika Sieprawska, Grecja 
– wiersz „***  tyle lat minęło…”, 
godło „Individualist”  (53 punkty),
2. Marzanna Danek-Hnelozub, 

Protokół z posiedzenia Jury VIII Ogólnopolskiego i Polonijnego Turnieju Poetyckiego 
o „Srebrne Pióro” Prezydenta Miasta Mielca Janusza Chodorowskiego

oraz Laury Kwartalnika „Nadwisłocze” 
i „Poetycki Exlibris” Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie – Filia w Mielcu

Pod patronatem w kategorii POLONIA
Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Władysława Ortyla

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ POETYCKI ROZSTRZYGNIĘTY Austria – wiersz „*** tej zimy 
wiosna…”, godło „Arka” (39 punk-
tów),
3. Barbara Balas, Niemcy – wiersz 
„Przemijanie”, godło „Brzoza” (32 
punkty),
4. Jolanta Miklaszewska, Belgia 
– wiersz „Świat pierwszy”, godło 
„Biały żagiel” (31 punktów),
5. Halina Herbszt, Niemcy – wiersz 
„Rozmowa trwa”, godło „Ariadna” 
(26 punktów),
6. Oliwia Betcher, Wielka Brytania 
– wiersz „Lekcje”, godło „Stokrot-
ka” (25 punktów).
    Jury uznało, że nagrody główne 
– „Srebrne Pióro” Prezydenta Mia-
sta Mielca otrzymują: Adrianna 
Kiełb w kategorii młodzieżowej 
i Anna Przeździecka w kategorii 
dorosłych.  Nagrodę „Senackiego 
Orła” w kategorii Polonia otrzymuje 
Weronika Sieprawska.  Pozostałe 
osoby (miejsca 2 do 6) z każdej 
kategorii otrzymują wyróżnienia  
- pamiątkowe dyplomy i nagrody 
książkowe.
Pozostałe nagrody otrzymują:
• Laury Kwartalnika „Nadwisłocze” 
– Magdalena Kubicka, godło „Da-
lia” za wiersz „Taniec na tarnowskim 
rynku” w kategorii młodzieżowej, 
Anna Przeździecka, godło „Dotyk”  
za wiersz „Dama z obrazu” w ka-
tegorii dorosłych i  Barbara Balas, 
godło „Brzoza”  za wiersz „Przemi-
janie”  w kategorii Polonia.
• „Poetycki Exlibris” Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszo-
wie – Filia w Mielcu – Iwona Sikora 
za wiersz „Szczęście” w kategorii 
młodzieżowej, Stanisława Bylica za 
wiersz „Ojczyzna” w kategorii doro-
słych i Marzanna Danek-Hnelozub 
za wiersz „*** tej zimy wiosna” 
w kategorii Polonia.
W trakcie finału w każdej kategorii 
przyznana zostanie Nagroda Pub-
liczności.

    W dniu 14.05.2012 r. w czytelni 
Biblioteki Pedagogicznej w Mielcu 
odbył się II etap Konkursu Mi-
tologicznego dla uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 6 w Mielcu. Do 
II etapu konkursu zakwalifikowali 
się:  Aleksandra Bednarz, Dominik 
Brożyna, Weronika Cisińska, Mał-
gorzata Jaśkiewicz, Filip Kopera, 
Maciej Król, Martyna Kulawiec, 
Aleksandra Lecnar, Jan Smoleń, 
Eniko Szucsan, Ewa Talarek, Anna 
Zdziebło, Aleksandra Żarkowska.

Laureatami konkusu zostali: 
• I miejsce – Anna Zdziebło
• I miejsce – Eniko Szucsan
• II miejsce – Małgorzata Jaśkie-
wicz
• II miejsce – Ewa Talarek 
• III miejsce – Dominik Brożyna
Opiekunami uczniów byli nauczy-
ciele: Danuta Chruściel, Lucyna 
Rogóż.  Gratulujemy zwycięzcom, 
wszystkim uczniom dziękujemy za 
udział w konkursie.

Józefa Krasoń

Spotkanie z mitologicznymi bóstwami

Na zdjęciu Józefa Krasoń podczas wrę-
czania nagród (fot. E. Minorczyk

Okolicznościowa publikacja
    Z okazji VIII Ogólnopol-
skiego i Polonijnego Turnieju 
Poetyckiego o „Srebrne Pióro” 
Prezydenta Miasta Mielca ukazała 
się okolicznościowa publikacja, 
w której zamieszczone są wszystkie 
nagrodzone i wyróżnione utwory. 
Wydawnictwo przygotowali orga-
nizatorzy turnieju, a sfinansowała 
je Gmina Miejska w Mielcu. 

(WG)
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muzealne

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.

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 
pieniądze, Ryszard Kubik - 
kopia, holenderska inspiracja. 
Olej, płótno 30x30 cm, profe-
sjonalne podobrazie. Obraz 
jest sygnowany i datowany. 
Autor jest genialnym samo-
ukiem z okolic Kolbuszowej. 
Jego prace znajdują się w 
wielu zbiorach krajowych i 
zagranicznych.

antykwaryczne

     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

      Wystawa fotografii, promocja literatury, wy-
kłady historyczne, tańce i muzyka na żywo. Takie 
atrakcje czekały na mielczan w czasie „Nocy 
Muzeów”. W ten sposób Muzeum Regionalne 
w Mielcu kolejny raz przyłączyło się do popu-
larnej ogólnopolskiej akcji upowszechniania 
kultury. 19 maja Pałacyk Oborskich otwarty był 
dla zwiedzających do późnych godzin nocnych.
    Noc Muzeów w Pałacyku Oborskich rozpo-
częła się od koncertu muzycznego. Publiczność 
wysłuchała koncertów w wykonaniu kwartetu 
saksofonowego Bogusława Pawełczaka oraz 
zespołu gitarowego Jadwigi Huber z Państwowej 
Szkoły Muzycznej w Mielcu. 
   W tym czasie zwiedzający mogli obejrzeć wysta-
wę zatytułowaną „Daj im dom”, przedstawiającą 
zdjęcia bezdomnych psów i kotów, przygotowa-
ną przez Mielecką Grupę Fotograficzną. 
    Bardzo ciekawie prezentowała się wystawa 
„Z sikawką do pożaru. Z historii Ochotniczych 
Straży Pożarnych”. Prezentowała ona zdjęcia, 
dokumenty i sprzęty pochodzące z mieleckiej 
starej strażnicy, strażnicy w Rzochowie oraz 
z Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku. Historii 
straży pożarnej poświęcona została także pre-
lekcja połączona z pokazem multimedialnym 
nt. wielkich pożarów jakie w ciągu wieków 
nawiedzały Mielec.
     Sporo miejsca w tegorocznej edycji Nocy 
Muzeów zajął blok o tematyce lotniczej. Na 

początek Krzysztof Haptaś, kustosz mieleckiego 
muzeum zaprezentował materiał nt. rodziny 
Działowskich oraz tradycji lotniczej Mielca. 
W trakcie kilkunastominutowego pokazu zdjęć 
historycznych opowiedział o słynnych braciach, 
Mieczysławie i Stanisławie. Sporo miejsca  po-
święcił także kolejnemu z braci Działowskich 
- Walentemu.
     Wielu emocji dostarczyli zwiedzającym 
Muzeum także dwaj pasjonaci lotnictwa, kon-
struktorzy, na co dzień pracujący w PZL Mie-
lec. Podjęli się oni budowy w skali 1:1 modelu 
sylwetkowego legendarnego bombowca PZL-
37„Łoś”, pierwszego samolotu budowanego 
w przedwojennych zakładach WP 2. Opowie-
dzieli oni o swoich zamiłowaniach do lotnictwa, 
o tym jak zrodził się pomysł rekonstrukcji „Ło-
sia”, a także zaprezentowali na pokazie slajdów 
jak powstawał model, który już wkrótce stanie na 
terenie Polskich Zakładów Lotniczych. 
     Noc Muzeów zamknięto pokazem filmu 
„Mieleckie Skrzydła”, do którego wprowadzenie 
wygłosił Andrzej Kulig.
    Podczas Nocy Muzeów prezentowały się także 
mieleckie grupy artystyczne trenujące w Samo-
rządowym Centrum Kultury. Jednym z punktów 
programu była również promocja nowego Rocz-
nika Mieleckiego (2011-2012). 

Tekst i fot. Damian Gąsiewski

MIELECKA 
NOC MUZEÓW

7 małżeństw uhonorowanych przez Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie. Prezydent 
RP przyznaje medale tym parom, które przeżyły ze sobą co najmniej 50 lat. 9 i 10 maja br. w Pała-
cyku Oborskich odznaczenia odebrało z rąk prezydenta Mielca Janusza Chodorowskiego siedem 
mieleckich małżeństw. Wśród odznaczonych byli: Janina i Józef Bąk, Krystyna i Tadeusz Grdeń, 
Teresa i Józef Wiatr, Zofia i Zdzisław Drożdżowscy, Elżbieta i Ireneusz Krużel, Teresa i Jan Kula 
oraz Lucyna i Franciszek Larwa. Państwo Lucyna i Franciszek Larwa w minionym roku obchodzili 
diamentowe gody - 60 rocznicę ślubu.

Tekst i fot. Damian Gąsiewski

MEDALE ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE PRZYZNANE

MUZEALNA MAJÓWKA U HRABIEGO   Tradycyjnie już w dniu 
po „nocy muzeów”, w tym 
także Muzeum Regional-
nego w Mielcu odbywa się 
„Majówka u hrabiego”, 
to jest piknik rodzinny 
w parku i pałacyku Obor-
skich w Mielcu. W tym 
roku jego atrakcją był 
jarmark staropolski oraz 
pokaz walk rycerskich 
Drużyny Wojów Piastow-
skich „Jantar”. Podczas 
majówki prezentowały się 
także zespoły artystyczne 
działające przy Samorzą-
dowym Centrum Kultu-
ry w Mielcu, a muzeum 
w pałacyku Oborskich 
było bezpłatnie otwarte 
dla zwiedzających.
Inf. i fot. W. Gąsiewski

Niemiecka Bibilia z ok. 1870 r. Tom I i Tom II, Stary 
i Nowy Testament wraz z Vulgatą – tłumaczenie dr Josef 
Franz von Allioli (katolicki teolog i tłumacz Biblii), 
a w nich razem 230 drzeworytów, ilustrujących dzieje 
biblijne - autor Gustav Dore. Jest to ogromne i mo-
numentalne dzieło wydawane od 1815 r. Sygnowane: 
Stuttgart, Lipsk, Berlin, Wiedeń, obecne jako szóste 
już wydanie z ok. 1870 r. – tak wskazują daty Impri-
matur. Wymiary obu ksiąg 34x43 cm, ozdobne okładki. 
Grzbiet tłoczona i złocona skóra, okładki tłoczone 
i złocone płótno (mają grubość ok. 5 mm). Na okładce 
I tomu Mojżesz z tablicami 10 przykazań, II tomu 
Chrystus z kielichem i opłatkiem. Księgi drukowane na 
papierze kredowym prawdopodobnie metodą fotoskła-
du lub podobną. Księgi drukowane gotycką czcionką, 
ale w miarę łatwą do odczytania. Strony podzielone są 
na dwie numerowane kolumny rozdzielone pionowymi 
ilustracjami – ornamentami, typowymi dla secesji, wy-
konane zapewne w drzeworycie. W pierwszym tomie 
jest 834 kolumny, co razem z wstępami, ilustracjami 
daje ok. 500 stron. Ilustracje – sceny biblijne (drzewo-
ryty) być może drukowane metodą typograficzną, gdyż 
da się wyczuć delikatną fakturę druku. W drugim tomie 
jest 356 kolumn, razem może on liczyć ok. 300 stron. 
Waga obu tomów ok. 12 kg.
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