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30 maja br. w ośrodku 
Atrium w Polańczyku, 
podsumowano XII edycję 
Podkarpackiej Nagrody 
Samorządowej nagradza-
jąc najlepszych samorzą-
dowców z województwa 
podkarpackiego. Plebiscyt 
organizowany jest przez Ty-
godnik Regionalny „Nowe 
Podkarpacie” oraz Podkar-
packie Stowarzyszenie Sa-
morządów Terytorialnych. 
       Głównym celem plebiscytu 
jest promowanie i ukazywa-
nie tych osiągnięć samorzą-
dów, które z punktu widzenia 
społeczności lokalnych przy-
noszą jak najwięcej pożytku 
i przyczyniają się do rozwoju 
danego regionu. Tegoroczna, 
dwunasta już edycja plebiscytu, 
odbywająca się pod Honoro-
wym Patronatem Waldema-
ra Pawlaka – Wicepremiera 
i Ministra Gospodarki oraz Mi-
rosława Karapyty – Marszałka 
Województwa Podkarpackiego, 
przebiegała pod hasłem „Nasza 
gmina/nasze miasto/nasz po-
wiat po pierwszym roku nowej 
kadencji”. 

     W plebiscycie brały 
udział zgłoszone jednostki 
samorządów terytorialnych 
wszystkich szczebli naszego 
województwa, a Kapituła 
Konkursu po analizie ze-
branych informacji wyłoniła 
tych najlepszych wśród zgło-
szonych. Z przyjemnością 
i satysfakcją odnotujmy fakt, 
że Starosta Powiatu Miele-
ckiego Andrzej Chrabąszcz 
otrzymał w plebiscycie wy-
różnienie dla najlepszego 
starosty i był nominowany 
do Podkarpackiej Nagrody 
Samorządowej. Należy pod-
kreślić, iż Starosta Powiatu 
Mieleckiego w przeciągu 
ostatnich czterech lat, trzy-
krotnie należał do grona 
Najlepszych Starostów Woje-
wództwa Podkarpackiego.
      „Plebiscyt, o którym 
mowa, to chłodne, bez emo-
cji i jakichkolwiek odcieni 
politycznych czy innych pod-
tekstów, badanie danych sta-
tystycznych, ekonomicznych 
i finansowych. Uważam, że 

tym większa jest wartość uzy-
skanej w plebiscycie lokaty, 
bowiem oddaje ona rzeczy-
wisty stan funkcjonowania 
jednostki samorządu teryto-
rialnego. Otrzymane przeze 
mnie podczas sobotniej gali 
imienne wyróżnienie, tak 
naprawdę odbieram jako 
dowód uznania dla organów 
samorządu powiatowego 
za skuteczne i przemyślane 
działania, na które zapra-
cowaliśmy wspólnie – wraz 
z całym Zarządem, Radą 
Powiatu i pracownikami 
Starostwa Powiatowego 
w Mielcu. Jest akceptacją 
efektów pracy i wysiłku nas 
wszystkich wkładanego w to, 
by nasz powiat rozwijał się 
i był dla jego mieszkańców 
powodem do dumy” – mówił 
o plebiscycie Starosta Po-
wiatu Mieleckiego Andrzej 
Chrabąszcz.

Tekst i foto: 
Starostwo Powiatowe 

w Mielcu

PODKARPACKA NAGRODA SAMORZĄDOWA

Starosta Powiatu 
Mieleckiego 

w gronie 
najlepszych

12 czerwca br. w siedzibie 
Starostwa Powiatowego 
w Mielcu odbyło się spotka-
nie przedstawicieli samorzą-
dowych władz Powiatu Mie-
leckiego na czele ze starostą 
Andrzejem Chrabąszczem 
z delegacją drużyny piłkarzy 
ręcznych i władz klubu Tau-
ronu Stali Mielec. Podczas 
spotkania przekazano czek 
o wartości 20 tys. zł, który 
stanowi wsparcie dla klubu.
      - Nie ma innej drogi do 
sukcesu jak tylko droga nazna-
czona ciężką pracą. Jesteście 
przykładem tego, że można 
osiągać sukcesy dzięki systema-
tycznej, bardzo ciężkiej pracy. 
Sukces, który przekłada się 
na promocję naszego regionu. 
Dzisiaj możemy mówić, że Mie-
lec to nie tylko silna strefa eko-
nomiczna, nie tylko przemysł, 
ale także sport na najwyższym 
poziomie. Znakomita drużyna 

piłkarzy ręcznych. Jesteście 
naszą dumą – zwracał się do za-
wodników Andrzej Chrabąszcz 
Starosta Powiatu Mieleckiego. 
- Patrząc na wartość jaką wno-
sicie do tego wszystkiego co 
nazywamy miastem, powiatem, 
mielecką ziemią, chcemy w jak 
największym stopniu wspierać 
waszą działalność – tłumaczył.
      Starosta Powiatu Mie-
leckiego zapewnił o tym, że 
Zarząd Powiatu Mieleckiego 
nie  poprzestanie na jedno-
razowym wsparciu. - Zależy 
nam na tym, by mieć swoją 
cegiełkę, swój wkład w Wasze 
sukcesy. Dzisiejsze spotkanie 
służy podtrzymaniu oraz za-
cieśnieniu współpracy. Dziś 
mogę zagwarantować, że na 

pewno nie zostawimy tej dru-
żyny bez wsparcia. Dziękuję 
za radosne chwile, które dzięki 
Wam przeżywaliśmy i bez wąt-
pienia przeżywać będziemy, 
jednocześnie gratuluję i życzę 
dalszych sukcesów zarówno 
w życiu sportowym jak i osobi-
stym – kończy Starosta Powiatu 
Mieleckiego.
    Podczas spotkania samorzą-
dowe władze Powiatu Miele-
ckiego reprezentowali.: Andrzej 
Bryła Wicestarosta Powiatu 
Mieleckiego, Andrzej Kurdziel 
i Józef Smaczny Członkowie 
Zarząd Powiatu Mieleckiego 
oraz Agnieszka Dernoga Dy-
rektor Wydziału Funduszy, 
Rozwoju i Promocji Powiatu.

Inf. i fot. Starostwo Mielec

Powiat Mielecki wspiera 
mieleckiego szczypiorniaka 

     5 czerwca br. ogłoszono 
wyniki XII edycji konkursu 
„Budowa Roku Podkarpacia” 
organizowanego przez Polski 
Związek Inżynierów i Tech-
ników Budownictwa Oddział 
w Rzeszowie oraz Podkarpa-
cką Okręgową Izbę Inżynie-
rów Budownictwa. Nagroda 
pierwszego stopnia oraz tytuł 
Budowa Roku Podkarpacia 
2011 w kategorii obiekty mo-
dernizowane została przyznana 

Zespołowi Szkół Technicznych 
w Mielcu. Statuetkę oraz dy-
plom dla Powiatu Mieleckiego 
jako inwestora obiektu odebrał 
Andrzej Chrabąszcz Starosta 
Powiatu Mieleckiego. Uroczy-
stość wręczania nagród odbyła 
się w Filharmonii Podkarpa-
ckiej w Rzeszowie.
     Rozwiązanie termomo-
dernizacyjne zastosowane w 
Zespole Szkół Technicznych, 
to jedna z najbardziej złożo-

nych technologicznie inwestycji 
w Polsce. Połączyła bowiem 
i efektywnie wykorzystuje takie 
postaci energii jak słońce, gaz, 
geotermia i prąd elektryczny. 
Wykorzystywanie dostępnych 
odnawialnych źródeł energii 
w połączeniu z kogeneracją 
stworzyło nową, przyjazną ja-
kość dla człowieka, pod wzglę-
dem ekonomicznym i ekolo-
gicznym.
Inf. www.powiat-mielecki.pl

Tytuł „Budowa Roku Podkarpacia” 
dla Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu

powiatowe
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KOREPETYCJE 
Z MATEMATYKI
NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ,

GIMNAZJUM, LICEUM I TECHNIKUM
Przygotowanie do matury!

tel. 606 389 218

      Na terenie Nadleśnictwa 
Mielec rozpoczęły się odwier-
ty, które mają odpowiedzieć na 
pytanie: czy wody głębinowe 
mogą zaspokoić potrzeby mia-
sta. Byłaby to alternatywa dla 
ujęcia wody na Wisłoce.
      Na początku bieżącego 
roku na polecenie prezydenta 
miasta, Miejskie Przedsiębior-
stwo Gospodarki Komunalnej 
w Mielcu zleciło Krakowskie-
mu Przedsiębiorstwu Geolo-
gicznemu PRO-GEO wykona-
nie czterech próbnych studni, 
dzięki którym mają zostać 
przeprowadzone badania wa-
runków hydrogeologicznych 
zbiornika wód podziemnych 
o numerze 425. – To jeden 
z największych takich zbior-
ników w naszym kraju. Już 
w tej chwili czerpią z niego 
wodę m.in. Przyłęk, Cmolas, 
Stalowa Wola i Nowa Dęba. 
Zbiornik jest rozpoznany przez 
specjalistów i uznany  za jeden 
z najzasobniejszych – powie-
dział Wiesław Ciężadło, dyrek-
tor MPGK. Kształt zbiornika 
przypomina trójkąt, którego 
wierzchołki wyznaczają oko-
lice Dębicy, Stalowej Woli 
i Rzeszowa.
     Po spełnieniu formalności 
i uzgodnieniu prac z Nadleś-
nictwem Mielec i Tuszyma 
w ubiegłym tygodniu rozpoczę-
ły się próbne odwierty. Ich za-
daniem jest sprawdzenie miąż-
szości i wydajności warstwy 
wodonośnej. Plan przewiduje 
wykonanie 2, 3 lub 4 otworów 
poszukiwawczo-badawczych. 
– Ich liczba będzie zależeć 
od zbadanej wydajności oraz 
jakości wody w poszczegól-
nych odwiertach. Liczymy, że 
docelowo uzyskamy wydajność 
ok. 48 metrów sześciennych na 
godzinę z jednej studni – dodał 
Wiesław Ciężadło.
      Prezydent Mielca Janusz 
Chodorowski przyznaje, że po 
dużych wydatkach na moder-
nizację systemu oczyszczania 

ścieków, jakie miasto poniosło 
w ostatnich latach, przyszedł 
czas zadbać o bezpieczne źród-
ło czystej wody dla Mielca. 
- Może to być woda lepszej 
jakości, niż niektóre wody bu-
telkowane. Dlatego uważam, 
że musimy zrobić wszystko 
by woda z ujęcia głębinowego 
została doprowadzona do 
miejskiej sieci wodociągowej 
– powiedział Janusz Chodo-
rowski. Prezydent podkreśla 
również inny, ekonomiczny 
aspekt tego przedsięwzięcia. 
– Wciąż rosną koszty energii 
i jej pochodnych, co powoduje, 
że uzdatnienie wody z ujęcia 
na rzece Wisłoce także staje 
się coraz kosztowniejsze. To 
oczywiście ma wpływ na cenę 
wody. Niewykluczone zatem, 
że nowe ujęcie może stać się 
bardziej opłacalne dla miasta 
i dla nas wszystkich – dodał. 
Kolejnym atutem zasilenia 
miasta z wód głębinowych 
jest uniezależnienie od stanu 
rzeki, ponieważ każde skażenie 
Wisłoki, spowodowane np. 
niekontrolowanym zrzutem 
zanieczyszczeń, dostaniem się 
do koryta nawozów sztucznych 
lub powodzią, może poważnie 
zakłócić dostarczenie wody dla 
miasta. – Woda z ujęcia głębi-
nowego jest bezpieczniejsza 
i stabilniejsza pod względem 
składu chemicznego. Ryzyko 
zanieczyszczenia takiego zbior-
nika jest bliskie zeru – powie-
dział Janusz Chodorowski.
      Wyniki próbnych odwiertów 
poznamy na przełomie lipca 
i sierpnia. Dobre wiadomości 
będą oznaczać przystąpienie 
do opracowania koncepcji 
i dokumentacji na przesłanie 
wody z podziemnego źródła 
do miasta, a co za tym idzie, 
także oszacowanie kosztu tego 
przedsięwzięcia.

Inf. i fot.
Krzysztof Urbański

Rzecznik Prasowy
Prezydenta Miasta Mielca

MIELEC SZUKA 
ŹRÓDŁA WODY

W poszukiwanie nowych głębinowych źródeł wody pitnej w mie-
leckich lasach

Aby powstało lądowisko dla 
śmigłowców ratunkowych, 

wokół mieleckiego szpitala trzeba 
było wyciąć 400 drzew. Dyrek-
cja uzyskała wszelkie wymagane 
zgody, ale pojawił się też wymóg: 
w zamian za każde usunięte drze-
wo trzeba w okolicy placówki 
posadzić jedno młode, bądź trzy 
krzewy. - Wtedy stwierdziłem, że 
to jest idealna okazja, by zrealizo-
wać plan, który zaczął chodzić mi 
po głowie, gdy podczas jednego 
z wyjazdów obejrzałem pewien 
szpital - opowiada Leszek Kołacz, 
dyrektor Szpitala Powiatowego 
w Mielcu. 
        Polskie szpitale bardzo rzadko 
odchodzą od schematu zakładają-
cego, że pacjent powinien przeby-
wać głównie w sali, a wychodzić 
z niej jedynie na korytarz lub do 
łazienki. Hospitalizacja w naszym 
kraju wciąż nader często wiążę 
się z patrzeniem w sufit między 
badaniami, nawet jeśli nie ma prze-
ciwwskazań medycznych aby chory 
spacerował. - Przyzwyczailiśmy 
się do takiego podejścia, dlatego 
zupełnie inne spojrzenie na tę 
kwestię mnie naprawdę zacieka-
wiło i zainspirowało. Zobaczyłem 
je w szpitalu w Mediolanie, gdzie 
chorzy mogący chodzić spędzali 
czas w przepięknym przyszpital-
nym ogrodzie. Nie brakowało 
tam efektownych roślin, kaskad, 
strumyczków. Byłem zauroczony 
tym, jak niesamowicie pobyt w ta-
kim miejscu wpływa na pacjentów 
- mówi Leszek Kołacz. 
         Chorzy siedzieli na ławeczkach 
wypoczywając na słońcu, rozma-
wiając z bliskimi, czytając itp. 
Wielu spacerowało zrelaksowa-
nych i spokojnych, zachwyconych 
przyrodą. Było to również idealne 

miejsce dla personelu, który miał 
gdzie odreagować po trudnym 
dniu. - Choć szefowie szpitala 
w Mediolanie bardzo chwalili 
to rozwiązanie podkreślając, jak 
korzystanie wpływa na proces lecz-
niczy i rekonwalescencję, a także 
samopoczucie chorych i atmosferę 
w szpitalu, pomyślałem wtedy, że 
u nas jednak wciąż nie myśli się 
w ten sposób o wspieraniu terapii 
szpitalnej. Ale już wiedziałem, że 
to duży błąd - nie kryje dyrektor.
      Gdy nadarzyła się pierwsza 
okazja, aby go naprawić, zapadła 
decyzja, że o zmarnowaniu takiej 
szansy nie może być mowy. - Kiedy 
okazało się, że musimy wyrównać 
zielone ubytki, jakie powstały po 
wybudowaniu lądowiska, od razu 
pomyślałem o tym, aby powstał 
profesjonalny projekt. Uznałem, 
że nie ma sensu sadzić roślin „na 
łapu capu”, przypadkowo, tam 
gdzie jest kawałek wolnego miej-
sca, a warto tak, by stworzyć pa-
cjentom naprawdę piękne miejsce, 
w którym odpoczną, zregenerują 
siły, spotkają się z bliskimi. 
      Powstał świetny projekt, wy-
konano już nasadzenia, pomiędzy 
krzewami pojawił się dekoracyjny 
żwir, przybywa ławeczek. Niestety 
nim rośliny zdążyły się przyjąć, 
kilka z nich już zostało ukradzio-
nych lub zniszczonych. – To jest 
druzgocące, bo przecież ten park 
powstaje głównie dla chorych, dla 
pacjentów. Jednym z nich może 
być każdy z nas – mówi Leszek 
Kołacz. – Ten park to pewna 
wartość, dlatego niezwykle zależy 
mi na tym, by chronić to, co udało 
się już zrobić. Poprosiłem o pomoc 

policję, straż miejską, cały perso-
nel medyczny oraz pracowników 
administracji i sekcji gospodar-
czo-technicznej, by monitorowali 
powstające skwery. Są już również 
kamery, więc ewentualne akty 
wandalizmu czy próby kradzieży 
zostaną udokumentowane i będą 
analizowane - podkreśla dyrektor 
Kołacz. 
     Akcentuje jednak, że tak 
naprawdę ważne jest to, żeby nie 
trzeba było się borykać z naprawą 
zniszczeń, czy wyrównywaniem 
strat. - Proszę więc także miesz-
kańców, by mieli na oku ten teren. 
Każdy z nas może podczas hospi-

talizacji marzyć o chwili z dala od 
szpitalnej sali. Te zielone zakątki 
powstają dla nas wszystkich - ak-
centuje szef mieleckiego szpitala. 
– A do tych, którzy połakomili 
się na sadzonki powiem tylko: 
nie okradajcie naszego wspól-
nego szpitala, bo sobie i bliskim 
wyrządzacie szkodę. Ofiarą tego 
złodziejstwa padają chorzy ludzie, 
którym powinniśmy wspólnie 
chcieć polepszyć komfort leczenia 
– mówi dyrektor szpitala. 

Aneta Dyka-Urbańska, 
rzecznik prasowy mieleckiego 

szpitala

PARK WOKÓŁ MIELECKIEGO SZPITALA

Dyrektor Leszek Kołacz mówi, że założenie parku wokół szpitala to część 
procesu rozwoju szpitala i nowoczesnej koncepcji hospitalizacji. – Tu 
chorzy, którzy mogą chodzić będą mogli odpocząć od szpitalnej sali, co, 
jak pokazują doświadczenia z innych placówek, doskonale wpływa na ich 
ogólną kondycję psychofizyczną – opowiada.

PROJEKT MIELECKIEGO STADIONU Z LOTU PTAKA
      Władze Mielca oraz dyrekcja 
Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji wprowadziły zmia-
ny do projektu modernizacji 
stadionu sportowego. Bieżnia 
lekkoatletyczna będzie miała 
kolor niebieski, a nie brązowy, 
jak planowano początkowo. 
      Jak podkreśla wiceprezy-
dent Mielca Bogdan Bieniek, 
niebieska bieżnia będzie zde-
cydowanie lepiej komponować 
się z kolorystyką krzesełek, 
która wybrana została w drodze 
konsultacji z działaczami spor-
towymi i kibicami. – Uznaliśmy, 
że bordowa bieżnia nie będzie 
współgrała z niebiesko-białymi 
siedziskami. Ponadto utrzyma-
nie dominacji kolorów białego 
i niebieskiego na stadionie 
nawiązywać będzie również do 
historii Stali Mielec – powie-
dział Bogdan Bieniek. 
     Budowa bieżni lekkoatletycz-
nej będzie jednym z ostatnich 
etapów modernizacji stadio-
nu. 

Krzysztof Urbański
Rzecznik Prasowy

Prezydenta Miasta Mielca
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obronne
Uroczysty Apel na Rynku 
w Radymnie, odczytanie 
rozkazów w sprawie wyróż-
nień żołnierzy i pracowni-
ków wojska, nadanie tytułu, 
pokazy musztry paradnej, 
defilada pododdziałów – to 
atrakcje jakie przygoto-
wano w ramach obchodów 
Święta 21 Brygady Strzel-
ców Podhalańskich. 
     Impreza odbyła się w Radym-
nie. Uroczystość uświetniło swym 
przybyciem wielu znamienitych 
gości z Podkarpacia i Podhala, 
przedstawicieli władz państwo-
wych oraz wojska, m.in. Marsza-
łek Województwa Podkarpackie-
go Mirosław Karapyta, Przewod-
niczący senackiej Komisji Obrony 
Narodowej Władysław Ortyl, gen 
dyw. Fryderyk Czekaj.
     Uroczystości poprzedziła 
Msza Św. w intencji Ojczyzny 
i 21 Brygady Strzelców Podha-
lańskich odprawiona 24 maja 
w Kościele Garnizonowym 

w Rzeszowie. Po Mszy trady-
cyjnie odczytany został Apel 
Pamięci połączony ze złożeniem 
kwiatów pod tablicą pamiąt-
kową żołnierzy spod Narwiku. 
Uroczysty Apel z okazji Święta 
21 Brygady Strzelców Podhalań-
skich odbył się 25 maja na Rynku 
w Radymnie. Rozpoczęło go pod-
niesienie flagi RP na maszt i ode-
granie Hymnu Państwowego.
     „Dzisiejsze święto jest 
okazją do podziękowania za 
służbę wszystkim żołnierzom 
i pracownikom wojska. Dzię-
kuję wam jako wasz dowódca 
za profesjonalizm i oddanie 
w wykonywaniu zadań. To wy 
jesteście sercem i duszą 21 bryga-
dy” - mówił Stanisław Olszański, 
dowódca 21 Brygady Strzel-
ców Podhalańskich. Obchodom 
w ramach „Pikniku Wojskowego” 
towarzyszyły występy zespołów 
artystycznych, pokazy sprzętu 
wojskowego, grup rekonstrukcji 
historycznych oraz pokazy wy-
szkolenia żołnierzy.

     Jedną z piękniejszych tradycji 
21 Brygady Strzelców Podha-
lańskich, będącą jednocześnie 
wyrazem najwyższego uzna-
nia, szacunku i wdzięczności 
za wsparcie i współpracę ze 
strzelcami podhalańskimi, jest 
nadawanie tytułu „Honorowego 
Podhalańczyka”. Na przestrzeni 
19 lat funkcjonowania brygady 
tytuł „Honorowego Podhalań-
czyka” otrzymało już ponad 130 
osób szczególnie zasłużonych 
zarówno dla brygady, jak też 
w zakresie propagowania chlub-
nych tradycji wojsk górskich 
i podhalańskich.
     Insygnia tytułu „Honoro-
wego Podhalańczyka”, którymi 
są kapelusz strzelca i ciupa-
ga podhalańska, symbolizują 
dziedziczenie i kultywowanie 
tradycji legendarnych jedno-
stek górskich i podhalańskich 
walczących o niepodległość 
Rzeczypospolitej. Na wniosek 
Kapituły Tytułu Honorowego w 
tym roku Dowódca 21 Brygady 

Strzelców Podhalańskich nadał 
tytuł: Szefowi Biura Bezpieczeń-
stwa Narodowego profesorowi 
doktorowi habilitowanemu Sta-
nisławowi Koziejowi, Przewod-
niczącemu Senackiej Komisji 
Obrony Narodowej senatorowi 
RP Władysławowi Ortylowi, 
Dowódcy Operacyjnemu Sił 
Zbrojnych generałowi broni 
Edwardowi Gruszce, Markowi 
Jastrzębskiemu - Dyrektorowi 
Wojewódzkiego Domu Kultury 
w Rzeszowie oraz Zygmuntowi 
Krupie właścicielowi przedsię-
biorstwa „Borimex” związanego 
z przemysłem obronnym.
    Apel zakończyło odśpiewanie 
pieśni brygady przez żołnierzy 
na cześć „Honorowych Podha-
lańczyków” i defilada podod-
działów. Przed samą defiladą 
zaprezentowany został również 
pokaz musztry paradnej przygo-
towany przez 1 batalion czołgów 
z Żurawicy, nagrodzony licznymi 
brawami przez mieszkańców 
miasta. (Inf. Joanna Rębisz)

WŁADYSŁAW ORTYL 
„HONOROWYM PODHALAŃCZYKIEM”

Fot. Adam Kus

   Według aktualnych danych 
opublikowanych przez GUS po-
wiat mielecki zamieszkuje 134 045 
osób,  z czego 85 773 osoby są 
w wieku produkcyjnym. Wśród 
ludności powiatu, 30 818 pracuje 
(w tym 12 471 kobiet). (dane na 
koniec 2010 r.) 
      Na dzień 31 maja 2012 r. 
w ewidencji bezrobotnych po-
zostawało 8 349 osób, w tym 
4 458 kobiet (w końcu 2011 r. 
liczba bezrobotnych wynosiła 
9 378 osób).
     W kwietniu br. stopa bezro-
bocia dla powiatu mieleckiego 
wynosiła 14,0% i tym samym 
powiat mielecki uplasował się 
na trzecim miejscu spośród 21 
powiatów ziemskich naszego 
województwa (po powiatach 
sanockim i dębickim, w których 
stopa bezrobocia wynosiła 
odpowiednio 12,5% i 12,6%). 
Jest to bardzo dobry wskaźnik, 
pomimo niełatwej sytuacji go-
spodarczej w kraju.    
      W marcu br. dane GUS mó-
wiły o 15,9 miliona pracujących 
i 1,8 miliona bezrobotnych 
w końcu 2011 r. Po opraco-
waniu danych ze spisu po-
wszechnego okazało się, że 
pracujących jest 14,2 miliona 
(1,7 miliona mniej niż we 
wcześniejszych badaniach), 
a bezrobotnych ponad 2,1 mi-
liona (300 tysięcy więcej). Taka 
zmiana sprawiła, że faktyczna 
stopa bezrobocia wynosiła 
w kraju 12,9% (a nie 12,5% 
jak podał GUS wcześniej). 
GUS ma w przeciągu dwóch 
miesięcy skorygować dane.
     Raport byłego ministra, 
szefa doradców premiera, 
pt. „Polska 2030” wskazuje, 
że wzrost zatrudnienia o 1% 
(160 tys. nowych miejsc pracy) 
przyniósłby wpływy do budże-
tu państwa na około 4 mld 
zł (z tego więcej byłoby dla 
samorządów z tytułu podatku 
z PIT).
     Długi pracodawców wobec 
ZUS to 27 mld zł tj. 50% 
zadłużenia wobec świadcze-
niobiorców.
      W 2011 r. Minister Finan-
sów nie zezwolił na wydatko-
wanie 4,5 mld zł z Funduszu 
Pracy (jego budżet stanowią 
obowiązkowe składki pra-
codawców, środki celowe 
i projektowe finansowane 
z Unii Europejskiej i określone 
dochody finansowe). Dys-

ponentem tych środków jest 
minister właściwy ds. pracy. 
Za niewykorzystanie 4,5 mld 
z Funduszu Pracy 2011 r. moż-
na było utworzyć 500 tys. no-
wych miejsc pracy.
      Zmniejszenie z 7,3% do 
2,3% przekazywanych składek 
do OFE spowodowało zaprze-
stanie inwestowania tych pie-
niędzy w rozwój polskich firm 
i powstawania nowych miejsc 
pracy. Od maja 2011 r. WIG 20 
– indeks polski najbardziej po-
pularny - za granicą skorzystał 
zaledwie z 60 mln zł z ponad 
27 mld zł pozyskanych przez 
fundusze OFE w 2011 r.  
     Nie są wykupywane  obli-
gacje Skarbu Państwa przez 
Towarzystwa Ubezpieczeniowe 
OFE.
      Zaledwie 1%o zysków hiper 
i supermarketów jest opodat-

kowanych – tak minimalne 
podatki wpływają do budżetu, 
państwo bowiem, centrale 
zagraniczne, generują zyski u 
siebie w kraju siedziby matki. 
Jako dodatkowy przykład 
można podać wykupienie co-
roczne logo Orange przez TP 
(jakby to logo było nieroz-
poznawalne) za setki mln zł 
(unikania płacenia podatków). 
Podobnie „zadziałano” z logo 
PZU. Zmniejszeniu ulega 
finansowanie wynagrodzenia 
pracowników publicznych 
służb zatrudnienia z Funduszu 
Pracy. Uzależnione jest od 
wielkości środków przyzna-
wanych urzędom pracy za 
aktywne programy  i promocję 
zatrudnienia, te zaś zostały 
w 2011 r. drastycznie obniżone 
a prognozy zakładają po 2013 
roku całkowitą ich likwidację.

         Choć gospodarka rośnie, 
przedsiębiorcy nie szukają 
nowych pracowników ani nie 
tworzą nowych miejsc pracy 
wskazując na niepewną sytua-
cję gospodarczą oraz wysokie 
koszty pracy. Wiele też złego 
uczyniła tegoroczna podwyżka 
składki rentowej i płacy mini-
malnej.
     Skutki są widoczne – rady-
kalnie zmniejszyła się liczba 
bezrobotnych, którzy brali 
udział  w szkoleniach, pracach 
interwencyjnych, stażach czy 
podejmujących pracę w wyniku 
otrzymania przez pracodawcę 
dotacji na wyposażenie miejsca 
pracy. 
      Poniższy wykres obrazuje 
jak kształtowały się w ostatnich 
latach środki finansowe prze-
kazywane na aktywne formy 
przeciwdziałania bezrobociu 

i ilu bezrobotnych z nich sko-
rzystało podejmując pracę, 
rozpoczynając działalność 
gospodarczą, uczestnicząc 
w stażu bądź w szkoleniach.
      W 2010 r. dzięki skorzy-
staniu przez lokalnych praco-
dawców z najpopularniejszej 
wśród nich formy wsparcia 
zatrudnienia bezrobotnego 
jakim są dofinansowanie wy-
posażenia miejsca pracy  oraz 
staż, zatrudnienie znalazło 
1 838 osób. W roku następ-
nym, w wyniku radykalnych 
cięć wydatków przez Rząd, 
dzięki tym formom wsparcia 
zatrudnienie znalazło o 60% 
osób mniej, tj. tylko 743 oso-
by. W tym roku, z dotychczas 
otrzymanych środków finanso-
wych planujemy, że dzięki tym 
formom, zatrudnienie znajdzie 
940 osób. 

       Do końca maja br. , z finan-
sowanych z Funduszu Pracy 
i Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego ( kontynuacja projek-
tu „Więcej szans w powiecie 
mieleckim”) skorzystało już   
871 osób, a mianowicie:
⇒  165 osób podjęło pracę 

interwencyjną,
⇒   51 osób rozpoczęło dzia-

łalność gospodarczą w wy-
niku otrzymania dofinan-
sowania,

⇒ 65 osób podjęło pracę 
       w wyniku otrzymania przez 

pracodawcę dofinansowa-
nia wyposażenia stanowi-
ska pracy,

⇒ 476 osób rozpoczęło staż,
⇒ 80 osób rozpoczęło prace 

społecznie użyteczne,
⇒ 34 osoby zostały skierowa-

ne na szkolenia zawodo-
we.

      Powiatowy Urząd Pracy 
w Mielcu ubiega się o przy-
znanie środków na realizację                     
4 projektów konkursowych 
współfinansowanych przez 
Unię Europejską w  ramach 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego:
• „Staż kluczem do zatrud-

nienia” skierowanego do 
bezrobotnych poniżej 25 
roku życia, osób niepeł-
nosprawnych oraz osób 
powyżej 50 roku życia.  
Każdy beneficjent zostanie 
objęty dwoma instrumen-
tami (formami) wsparcia 
(pośrednictwo pracy i staż).  

       W wyniku rekrutacji prowa-
dzonej przez koordynatora, 
pracownika ds. staży oraz 
pośrednika pracy, przewi-
duje się wsparcie dla 331 
beneficjentów,

• „Staż na start” gdzie 
grupę docelową stanowić 
będzie grupa bezrobotnych 
w wieku 18-24 lat.  Projekt 
przewiduje organizację sta-
ży dla 150 osób, w tym dla 
min. 100 kobiet.

• „Młodzi w biznesie” gdzie 
grupę docelową stanowić 
będzie 55 osób bezrobot-
nych  w wieku poniżej 25 
lat, w tym 30 kobiet /podsta-
wowe kryterium rekrutacji/. 
Projekt skierowany będzie 
do osób bezrobotnych, któ-
re nie otrzymały bezzwrot-
nych środków na podjęcie 
działalności gospodarczej 

     w okresie od 01 stycznia 
2008 r. do momentu przy-
stąpienia do projektu. 

• „Załóż własną firmę” 
gdzie grupę docelową sta-
nowić będzie 112 osób bez-
robotnych zarejestrowa-
nych w Urzędzie powyżej 
6 m-cy od dnia ostatniej 
rejestracji do dnia przy-
stąpienia do projektu, w 
tym 70 kobiet /podstawowe 
kryterium rekrutacji/. Pro-
jekt skierowany będzie do 
osób bezrobotnych, które 

nie otrzymały bezzwrot-
nych środków na podjęcie 
działalności gospodarczej 
w okresie od 01 stycznia 
2008 r. do momentu przy-
stąpienia do projektu.

    Jeżeli Urzędowi uda się 
pozyskać fundusze na realiza-
cję wszystkich wymienionych 
projektów, pracę może uzyskać 
łącznie  648 bezrobotnych.
     W chwili otrzymania infor-
macji o przyznaniu środków 
finansowych na realizację ww. 
projektów, na stronie Urzędu 
www.pup.mielec.pl zostanie 
ogłoszone zaproszenie, dla 
pracodawców i bezrobotnych, 
do wzięcia udziału w projek-
tach.

Zachęcamy lokal-
nych pracodawców do 
udziału  w projektach,                     
dzięki którym nasi bez-

robotni współmieszkańcy 
będą mogli odbywać staż 
przygotowujący do wyko-

nywania zawodu.

Zespół ds. promocji
Urzędu Pracy w Mielcu

Aktualna sytuacja na mieleckim rynku pracy

Wykorzystanie środków FP i EFS 
na aktywizację bezrobotnych w latach 2010 - 2011 i plan na 2012 r.
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dębicko-ropczyckie

DĘBICA. Na zaproszenie 
dębickiego Klubu „Gazety 
Polskiej” z mieszkańcami 
miasta spotkała się Zuzanna 
Kurtyka, wdowa po poległym 
pod Smoleńskiem prezesie 
Instytutu Pamięci Narodo-
wej, Januszu Kurtyce.       
      Podczas spotkania zaprezen-
towano m.in. film poświęcony 
misji IPN i nigdzie dotąd nie 
publikowane wspomnienia 
współpracowników Janusza 
Kurtyki. Zuzanna Kurtyka (na 
co dzień zastępca ordynatora 
ds. pneumologii w Wojewódz-
kim Specjalistycznym Szpitalu 
Dziecięcym w Krakowie) bro-
niła dorobku IPN. - W wielu 
mediach podkreślano, że ta 
instytucja zajmuje się tylko 
lustracją, co było niezgodne 
z prawdą. IPN zajmował się 
i zajmuje przede wszystkim 
archiwizacją dokumentów, 
wydawaniem i publikowaniem 
niezliczonej ilości dokumen-

tów,  czego  w ogólnodostęp-
nych mediach nie akcentowano 
- podkreśla wdowa po prezesie 
Instytutu. Ubolewała też nad 
tym, że Polacy wybrali jeszcze 
raz ludzi, którzy ich oszukali, 
nie zdając sobie sprawy, że 
konsekwencje tych wyborów 
poniosą sami, a także  ich 
dzieci i wnuki. Zwróciła  uwagę 

na upadek polskiej  edukacji, 
m.in. poprzez ograniczenie 
liczby godzin historii w szko-
łach ponadgimnazjalnych. (Inf 
i fot. RK)
    Także w Mielcu, o czym infor-
mowały „Wieści Regionalne”, 
w dniu 19 maja br. odbyło się 
spotkanie z Zuzanną Kurtyką. 
(WG)

Zuzanna Kurtyka w Dębicy i Mielcu

ROPCZYCE ŚWIĘTUJĄ 650-LECIE MIASTA
Jubileuszowa konferencja

ROPCZYCE. O dziejach 
obchodzącego właśnie swoje 
650 urodziny miasta, mó-
wiono podczas konferencji 

naukowej, jaka odbyła się 
w Zespole Szkól nr 2. Wśród 
prelegentów nie zabrakło 
naukowców z Rzeszowa, Kra-
kowa i słowackiego Preszowa.  
Jak podkreślają organizatorzy, 

konferencja miała na celu nie 
tylko przybliżenie zaintereso-
wanym dziejów Ropczyc, ale 
również  ich popularyzację 
oraz integrację środowisk  
zajmujących się edukacją 
regionalną i historią oraz za-
chęcenie wszystkich do podej-
mowania tematyki związanej 
z dziejami Regionu i Małych 
Ojczyzn. W czasie przerwy 
można było zwiedzić  Szkol-
ną Izbę Regionalną gdzie 
zgromadzono  liczne zabytki 
kultury materialnej Ziemi 
Ropczyckiej i okolic oraz od-
tworzony gabinet wybitnego 
etnografa Seweryna Udzieli. 

Inf i fot. RK

Prokuratura Rejonowa w Rze-
szowie  skierowała do sądu akt 
oskarżenia przeciwko Pawłowi 
Wolickiemu, burmistrzowi Dę-
bicy. Zarzuca nieprawidłowo-
ści w wydawaniu publicznych 
pieniędzy. Chodzi o wyprawki 
dla dzieci, jakie młodym ro-
dzicom fundowało miasto, 
pomnik patronki miasta oraz 
jeden z placów zabaw. Opozy-
cja, dzięki której sprawą zajęli 
się prokuratorzy wskazuje na 
trudny budżet i brak pieniędzy 
na inwestycje. 
     Program „Mama, tata i ja” był 
elementem polityki prorodzinnej 
prowadzonej przez miasto i pole-
gał m.in. na fundowaniu  wózków 
i wyprawek dla niemowląt. Pro-

jekt oburzał jednak opozycję, 
która skierowała sprawę do 
prokuratury. Ta po długim, bo 
dwuletnim śledztwie dopatrzyła 
się przestępstwa i skierowała 
sprawę do sądu. Chodzi też o bu-
dowę pomnika Świętej Jadwigi, 
patronki Dębicy, który w opinii 
prokuratury powstał za pieniądze 
przeznaczone na inne cele. Paweł 
Wolicki przed sądem odpowie 
także za budowę placu zabaw dla 
dzieci na terenie nie należącym 
do samorządu. Radni PO i lewicy 
są przekonani o prawidłowości 
prokuratorskich zarzutów wobec 
Wolickiego, wskazując na 70 
- milionowe zadłużenie miasta. 
Z kolei radni PiS bronią burmi-
strza i prowadzonej przez niego 

polityki prorodzinnej i podkre-
ślają, że zadłużenie miasta to 
efekt zeszłorocznych inwestycji. 
Sam burmistrz nie poczuwa się 
do winy i zapowiada, że w sądzie 
stawi się z podniesioną głową. 
Gdyby sąd podzielił opinię pro-
kuratury, włodarzowi Dębicy gro-
zi do 3 lat pozbawienia wolności. 
Inf. i fot. RK

Burmistrz stanie przed sądem 

BLIZNA, PASZCZYNA. 
Niedaleko od Mielca, pa-
sjonaci historii i milita-
riów mogą obejrzeć miej-
sca bezpośrednio związane 
z pracą nad „cudowną bro-
nią”, która w założeniach 
miała przechylić szalę losów 
wojny na stronę Niemiec. 
Można nawet pokusić się 
o stwierdzenie, że poprzez 
osobę jednego z głównych 
konstruktorów, to właśnie 
tu tkwią korzenie amerykań-
skiego programu kosmicz-
nego. Przy okazji możemy 
„zakotwiczyć się” w którymś 
z nieodległych ośrodków 
wypoczynkowych. 
    Wśród lasów Bliznej, wioski 
położonej między Ropczycami, 
Dębicą a Mielcem można zoba-
czyć pozostałości niemieckiego 
poligonu, wyrzutni czy hali 
montażowych a w zrekonstru-
owanym baraku inne pamiątki 
i fotografie.  Część ekspozycji 
poświecono zmarłemu przed 

czterema laty Aleksandrowi 
Rusinowi (pochowany został 
w podmieleckim Dobryninie), 
który brał udział w rozpraco-
waniu tajnej broni. A. Rusin 
walczył w szeregach  Armii Kra-
jowej,  po wojnie działał w Zrze-
szeniu Wolność i Niezawisłość, 
zaś w latach osiemdziesiątych 
współpracował z podziemnymi 
strukturami Rzeszowskiego 
Komitetu Oporu Rolników 
i „Solidarności Walczącej”. 
    Do głównych atrakcji Parku 
Historycznego należy makieta 
rakiety V-2, zbudowana w skali 
1:1. Na przełomie maja i czerw-
ca stanąć ma tu także makieta 
broni  V-1. Obejrzeć można tu 
także zdjęcia z prób rakieto-
wych, wykonane przez żołnierzy 
niemieckich czy dokumentację 
fotograficzną stacjonującego 
tutaj estońskiego legionu SS.  
Warto wspomnieć, że w Bliźnie 
przebywał m.in. jeden z głów-
nych współtwórców niemieckiej 
„cudownej broni”, a po wojnie 

twórca amerykańskiego progra-
mu lotów kosmicznych, Werner 
von Braun.  Przebywając w Bliź-
nie warto wybrać się także do 
Centrum Pamięci i Pojednania, 
utworzonego  na terenie byłego 
obozu koncentracyjnego na po-
graniczu Pustkowa i Paszczyny 
(tzw. Królowa Góra) k. Dębicy. 
Znajdziemy tu nie tylko od-
tworzone elementy obozowej 
infrastruktury, ale również 
wiele dokumentów i oryginal-
nych przedmiotów, związanych 
z jego działalnością. W planach 
jest także utworzenie ścieżki  
nordic  walking, która połączy  
Bliznę ze znaną z ośrodków 
wypoczynkowych Kamionką. 

RK

Śladami „cudownej broni” Hitlera

Makieta V-1 w Penemunde. Źródło 
http://xenna.com.pl/kartka_z_pod-
ry_meklemburgia_2_1522.html
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   3 czerwca br. o godz 16.00, 
w obecności licznie zgromadzo-
nego Ludu Bożego ks. bp ordy-
nariusz Andrzej Jeż dokonał 
konsekracji kościoła pw. Trójcy 
Przenajświętszej w Mielcu. Na 
tę chwilę czekała parafia już 
od dwudziestu pięciu lat, tj. od 
czasu powstania parafii. 
    Biskup konsekrator w uro-
czystej procesji udał się do 
drzwi kościoła, gdzie otrzymał 
od ks. proboszcza Stanisława 
Składzienia klucz, następnie 
wg rytu konsekracyjnego  po-
święcił  wodę, ściany kościoła, 
ołtarz i wiernych. W tym akcie 
nawiązuje się do chrztu święte-
go, który czyni z nas świątynię 
Ducha Świętego. Po liturgii 
Słowa  oraz homilii nastąpiło  
namaszczenie olejem ołtarza 
i ścian kościoła.      

KONSEKRACJA KOŚCIOŁA TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ
     W uroczystościach licznie 
uczestniczyło duchowieństwo, 
w tym wielu proboszczów oko-
licznych parafii oraz licznie 
zgromadzeni wierni, parlamen-
tarzyści mieleccy oraz przedsta-
wiciele władz samorządowych 
podkarpackich, mieleckich 
i powiatowych.  

     Po uroczystościach na par-
kingu przed plebanią odbył się 
festyn parafialny, w którym 
wystapili „Promyczki” z Nowe-
go Sącza, klerycki zespół „Ge-
nezaret” i na koniec mielecka 
kapela podwórkowa.

Inf. i fot.
W. Gąsiewski

Wierni podczas uroczystości konsekracji (fot. W. Gąsiewski)

GAWŁUSZOWICE UPAMIĘTNIŁY KS. RODAKA

Na zdjęciu po lewej Tablica Pamiątkowa ks. Tadeusza Rodaka, po prawej Stanisław Bik odczytuje 
życiorys i dokonania ś.p. proboszcza parafii Gawłuszowice

Ks. bp Edward Frankowski podczas poświęcenia tablicy pamiątkowej

   19 maja br. w kościele pa-
rafialnym w Gawłuszowicach 
miało miejsce uroczyste odsło-
nięcie Tablicy Pamiątkowej ś.p. 
Tadeusza Rodaka, proboszcza 
parafii Gawłuszowice w latach 
1967-2001. Uroczystość odbyła 
się podczas mszy świętej cele-
browanej przez ks. bpa Edwarda 
Frankowskiego oraz ks. Jana 
Sarwę - nastepcy ks. Rodaka 
na stanowisku proboszcza oraz 
ks. Witolda Szczura obecne-
go proboszcza Gawłuszowic. 
W uroczystościach uczestniczyła 
też rodzina ks. Rodaka, wójt 
gminy Gawłuszowiece Jan Nowak 
oraz Jan Tarapata - radny Sejmi-
ku Województwa Podkarpackie-
go. (Inf. i fot. W. Gąsiewski)
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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 GALERIINiemiecka Bibilia z ok. 1870 r. Tom I i Tom II, Stary 
i Nowy Testament wraz z Vulgatą – tłumaczenie dr Jo-
sef Franz von Allioli (katolicki teolog i tłumacz Biblii), 
a w nich razem 230 drzeworytów, ilustrujących dzieje biblijne - au-
tor Gustav Dore. Jest to ogromne i monumentalne dzieło wydawa-
ne od 1815 r. Sygnowane: Stuttgart, Lipsk, Berlin, Wiedeń, obecne 
jako szóste już wydanie z ok. 1870 r. 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, gotycką 
czcionką. Strony podzielone są na dwie numerowane kolumny 
rozdzielone pionowymi ilustracjami – ornamentami. W pierw-
szym tomie jest 834 kolumny. W drugim tomie jest 356 kolumn. 
Waga obu tomów ok. 12 kg.

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

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.

„SREBRNE PIÓRA” PREZYDENTA MIASTA MIELCA PRZYZNANE

DZIEJE DIECEZJI TARNOWSKIEJ
Instytucje i wydarzenia t. 2

wydawnicze

      Prezentujemy kolejny, drugi już tom wydawnictwa 
pt. Dzieje diecezji tarnowskiej. Instytucje i wydarze-
nia. Poprzedni wydał i opracował ks. Marek Łabuz 
w 2011 r., a obecny, pod redakcją Anny Gąsior 
i ks. Janusza Królikowskiego ukazał się w pierw-
szej połowie 2012 r.  Jest to publikacja sygnowana 
przez Polskie Towarzystwo Teologiczne Oddział w 
Tarnowie oraz Nihil obstat ks. dr Ryszarda Banacha 
i Imprimatur biskupa pomocniczego ks. Andrzeja 
Jeża, obecnie ordynariusza diecezji tarnowskiej.
     Książka wydana przez Wydawnictwo „Biblos” 
w Tarnowie, formatu 16,5x23,5 cm liczy 670 stron 
i szerzej zaprezentujemy ją w najbliższym wydaniu 
Kwartalnika „Nadwisłocze”

W. Gąsiewski

W dniu 31.05.2012 r. Pe-
dagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka w Rzeszo-
wie - Filia w Mielcu wraz 
ze Stowarzyszeniem na 
Rzecz Promocji i Roz-
woju Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódz-
kiej w Rzeszowie oraz 
Redakcją Kwartalnika 
„Nadwisłocze” zorgani-
zowała uroczysty finał 
VIII Ogólnopolskiego 
i Polonijnego Turnieju 
Poetyckiego.
     W uroczystości, któ-
ra odbyła się 31 maja 
w czytelni PBW Filia 
w Mielcu, udział wzięli 
przedstawiciele władz sa-
morządowych, dyrektorzy 
placówek oświatowych 
i kulturalnych, członko-
wie Jury Turnieju, ZLP, 
TMZM, Grupy Litera-
ckiej „Słowo”, laureaci, 
uczestnicy konkursu, na-
uczyciele, opiekunowie, 
młodzież i media. Uczest-
ników finału przywita-
ła Józefa Krasoń, która 
odczytała także protokół 
Jury Turnieju. Następnie 
Włodzimierz Gąsiewski, 
redaktor naczelny kwar-
talnika „Nadwisłocze”, 
przedstawił założenia 
konkursu oraz wspomniał 
o tradycjach poetyckich 
regionu i wybitnych twór-
cach. Ósmy raz Mielec stał 
się jedną ze stolic poezji, 
miastem, w którym ceni 
się poetów, ich twórczość 

- podkreślił. Następnie 
zaprezentowane zosta-
ły wszystkie wyróżnione 
utwory i rozpoczęło się 
głosowanie publiczności. 
W czasie podliczania gło-
sów publiczności, przed 
zgromadzonymi uczest-
nikami spotkania wystąpił 
zespół instrumentów dę-
tych z Państwowej Szkoły 
Muzycznej I i II stopnia 
w Mielcu pod kierowni-
ctwem Ireneusza Szeli.
      Uroczystego wrę-
czenia nagród dokonał 
prezydent Mielca Janusz 
Chodorowski, który po-
gratulował laureatom 
i podkreślił szczególną 
wartość poezji. Jestem 
wdzięczny za wysmako-
waną twórczość, która 
od ośmiu lat w formie 
mieleckiego turnieju poe-
tyckiego pobudza emo-
cje ludzi pióra, tudzież 
miłośników konkursów 
poezji. Ich organizatorom 
serdecznie dziękuję za 
pomysł i rozmaitość form 
promocji poezji. Wiersze 
mi się coraz bardziej po-
dobają, są optymistycz-
ne i dużo w nich radości 
z życia - mówił prezydent 
i zauważył, że zbliża się 
jubileuszowa X edycja 
konkursu, podczas któ-
rej warto będzie wydać 
tomik poezji z utworami 
wszystkich edycji kon-
kursu. „Srebrne Pióro” 
Prezydent Mielca wręczył 

Adriannie Kiełb w kate-
gorii młodzieżowej, na-
tomiast „Srebrne Pióro” 
dla Anny Przeździeckiej 
w kategorii dorosłych zo-
stanie przesłane laureatce 
tej nagrody.
     W imieniu senatora 
RP Władysława Ortyla 
nagrody wręczyła i po-
gratulowała zwycięzcom 
Joanna Rębisz - dyrektor 
Biura Senatora Ortyla 
w Mielcu. Nagrodę głów-
ną „Senackiego Orła” 
otrzymała Weronika Sie-
prawska z Grecji. Oso-
biście odebrała nagrodę 
zdobywczyni III miejsca 
w kategorii Polonia, pani 
Barbara Balas, która na 
uroczysty finał konkursu 
przybyła z Niemiec.
     Laury Kwartalnika 
„Nadwisłocze” otrzyma-
ły: Magdalena Kubicka 
w kategorii młodzieżo-
wej, Anna Przeździecka 
w kategorii dorosłych i 

Barbara Balas w kategorii 
Polonia.
  „Poetycki Exlibris” Pe-
dagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej w Rze-
szowie - Filia w Mielcu 
otrzymały: Iwona Sikora 
w kategorii młodzieżo-
wej, Stanisława Bylica 
w kategorii dorosłych 
i Marzanna Danek-Hnelo-
zub w kategorii Polonia.
     „Nagrodą Publiczno-
ści” uhonorowano: w ka-
tegorii dorosłych Ryszar-
da Mścisza, w kategorii 
młodzieżowej Mateusza 
Mędronia, a w kategorii 
Polonia Weronikę Sie-
prawską.

inf. www. http://www.
rzeszow.pbw.org.pl/

   Protokół Jury Turnieju 
został opublikowany w po-
przednim wydaniu „Wieści 
Regionalnych”, zaś wię-
cej informacji ukaże się 
w najbliższym wydaniu 
Kwartalnika „Nadwisło-

Janusz Chodorowski wręcza „Srebrne Pióro” Adriannie Kiełb

Goście i publiczność finału turnieju poetyckiego

„Rodzinne zdjęcie” uczestników uroczystości finału turnieju poetyckiego (fot. D. Gąsiewski)



WIEŚCI REGIONALNE  Nr 6/12    21 czerwiec  2012 r.  Str. nasza strona: www.promocja.mielec.pl8


