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ludowe

     30 czerwca 2012 r. w Roż-
niatach odbył się IV Powia-
towy Zjazd Delegatów Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego 
w Mielcu. Otwarcia Zjazdu 
dokonał prezes PSL Andrzej 
Chrabąszcz, który powitał 
przybyłych delegatów PSL 
i zaproszonych gości, a wśród 
nich m.in.: Jan Bury - prezes 
Wojewódzkiego Zarządu PSL 
w Rzeszowie, poseł na Sejm 
RP i przewodniczący Klubu 
Parlamentarnego PSL, Mi-
rosław Karapyta - Marszałek 
Województwa Podkarpackego, 
Jan Tarapata - radny Sejmiku 
Województwa Podparpackiego 
oraz Wiesław Rygiel - były poseł 
na Sejm RP oraz  dyrektor Kan-
celarii Zarządu Województwa 
Podkarpackiego.
    Następnie wprowadzono 
sztandar PSL i odśpiewano 
hymn państwowy. Wręczono 
też odznaczenia dla długo-
letnich działaczy PSL. Medal 
Pamiątkowy ZA ZASŁUGI 
DLA RUCHU LUDOWEGO 
IMIENIA WINCENTEGO 
WITOSA otrzymali: Stanisław  
Bik z gminy Padew Narodowa 
i Maria Peret z gminy Borowa. 
Odznaczenia ZŁOTA KONI-
CZYNKA otrzymali: Stani-
sław Rusek – gmina Borowa, 
Andrzej Chrabąszcz – gmina 

Tuszów Narodowy, Kazimierz 
Błach – gmina Radomyśl Wiel-
ki.
     W dalszej części powołano 
prezydium Zjazdu, w skład któ-
rego weszli wybrani jednogłoś-
nie: Kazimierz Popiołek jako 
przewodniczący Zjazdu, Maria 
Mazurek i Michał Deptuła jako 
sekretarze Zjazdu. Następnie 
Michał Deptuła odczytał regu-
lamin Zjazdu i zwrócił się do 
delegatów o zgłaszanie kandy-
datów do komisji zjazdowych. 
Do Komisji Wyborczej zostali 
zgłoszeni i wybrani: Kazimierz 
Sokalski, Andrzej Klich, Tade-
usz Tarapata, Eugeniusz Trela 
i Adam Krempa.
   Do Komisji Mandatowo - 
Skrutacyjnej zostali zgłoszeni 
i wybrani: Władysław Nowak, 
Jan Sołtys, Aldona Adamczyk, 
Zdzisław Rudolf i Adam Ko-
pała.  W skład Komisji Uchwał 
i Wniosków zostali wybrani: 
Bronisław Peret, Stefan Żarow, 
Krzysztof Jachyra i Krystyna 
Ruła.  
   Sprawozdanie z działalności 
Zarządu Powiatowego PSL za 
okres ostatniej kadencji przed-
stawił Andrzej Chrabąszcz, zaś 
sprawozdanie z działalności 
Komisji Rewizyjnej PSL przed-
stawił  Krzysztof Jachyra. 
     Nastepnie odbyła się dysku-

sja, w której głos zabrali m.in.:  
Stanisław Bik, który przedsta-
wił historią ruchu ludowego na 
terenie powiatu mieleckiego 
wspominając niektórych dzia-
łaczy ludowych pełniących 
funkcje społeczne, państwowe 
i kościelne, oraz tych, którzy 
życie oddali za wolność Oj-
czyzny.
    Z kolei Stefan Świerczek mó-
wił o szkalowaniu Stronnictwa 
Ludowego w dzisiejszej prasie, 
uważa, że tylko „Ludowy Sztan-
dar” zawiera prawdy ludowe i tą 
prasę należy czytać. Wspominał 
dopłaty do produkcji rolnej 
i mówił, że są głównym docho-
dem gospodarstw rolnych, bo 
produkcja rolnicza jest bardzo 
droga i wiele gospodarstw nie 
byłoby w stanie utrzymać się.
Stwierdził również, że członko-
wie Stronnictwa Ludowego nie 
głosują za swoimi kandydatami, 
a inne partie są przeciwne 
wierze i Kościołowi co dla lu-
dowców jest najważniejsze. Po-
chwalał działalność Waldemara 
Pawlaka i ubolewał, że za mało 
jest w rządzie ludowców czemu 
jesteśmy sobie sami winni.
   Marian Rup mówił, że jest 
ludowcem z dziada - pradziada 
i boli go to, że posłowie ulegają 
koalicjantowi w ważnych spra-
wach dla ludności takich jak 
ustawa emerytalna, zdrowie czy 
nie stworzenie warunków życio-
wych dla młodego pokolenia, 
które wyjeżdża zagranicę i tam 
zakłada rodziny, bo ma lepsze 
warunki bytowania. Marian 
Rup mówił dalej, że tak rządzą 
liberałowie. Wspominał wybo-
ry w Rzeszowie, że PSL łączy 
się z innymi partiami by tylko 
wygrać. Mówi, że niektórzy 
wstydzą się sztandaru i chłopa 
co było widać na święcie woje-
wódzkim. Żle też ocenił dzia-
łalność parlamentarzystów lu-
dowych, zaś pozytywnie ocenia 
działalność na szczeblu gminy i 
powiatu stawiając nawet ocenę 
„szóstkę”. 
      Prezes Zarządu Woje-
wódzkiego Jan Bury zabierając 
głos w dyskusji podziękował 
kandydatom PSL w poprzed-

nich wyborach samorządowych 
i parlamentarnych za zaangażo-
wanie w kampanię, wyraził też 
nadzieję na pełną mobilizację 
struktur powiatowych PSL 
w regionie mieleckim w per-
spektywie najbliższych lat i 
przyszłych wyborów. W odpo-
wiedzi na wystąpienie  Mariana 
Rupa Jan Bury odniósł się 
krytycznie do takiego myślenia, 
mówiąc, że wieś nie głosuje 
za PSL tylko za PiS-em. Boli 
go to, że kol. Rup żle ocenia 
działalność parlamentarzystów 
a to przecież oni wywalczyli 
niektóre ulgi i przywileje eme-
rytalne.
     Wiesław Rygiel - były poseł 
na Sejm RP również ustosunko-
wał się do wypowiedzi Mariana 
Rupa mówiąc, że sieje on czarną 
propagandę i daje krytyczne 
oceny a przecież PSL- rząd 
musi zmierzyć się z ochroną 
zdrowia i oświatą, by ustawy 
w miarę zadawalały społeczeń-
stwo i w ocenach należy być 
obiektywnym. Wiesław Rygiel 
zaprosił ludowców do współpra-
cy, bo przy takiej liczbie posłów 
niewiele można zrobić.
    Głos zabrał także Mirosław 
Karapyta - Marszałek Woje-
wództwa, mówiąc o pojawieniu 
się nowych partii-nieznanych 
społeczeństwu, jakRuch Pa-
likota/ jest chwilowe, bo oni 
tylko obiecują a nic nie zrobią 
. Pochwala działalność Kol.
Tarapaty, że jest dobrym przed-
siębiorcą i dobrym Przewodni-
czącym Komisji i duże pieniądze 

za jego przyczyną idą na powiat 
mielecki. Podkreśla, że PSL jest 
wartością w dzisiejszych czasach 
i trzeba to pokazywać w dzia-
łalności w swoim środowisku, 
życzy wszystkim, aby ten czas, 
który jest przed nami był dla 
dobra innych.
   Kazimierz Popiołek zwrócił 
się do parlamentarzystów aby 
na szczeblu centralnym więcej 
poświęcano czasu na oświatę, 
bo subwencja oświatowa ma-
leje a przywileje nauczycieli są 
bez zmian. Wymienia dodatki 
mieszkaniowe i wiejskie, średnią 
za nadgodziny płatną za waka-
cje oraz 8% odpis na fundusz 
socjalny.
     Wójt Gminy Mielec w dyskusji 
podkreślił, że skarbem polityki 
jest kompromis. Mówił, że rola 
partii chłopskiej jest trudna i on 
zostaje przy PSL.
    Jan Tarapata podkreślił, że 
dzięki mieszkańcom jest rad-
nym, otrzymał duże poparcie 
w swoim obwodzie głosowania 
i stara się wywiązać z przed-
wyborczych obietnic. Mówił 
o budowie obwodnicy Mielca, 
budowie mostu, dróg, wiaduktu, 
zjazdu na autostradę w Dębicy, 
budowy chodników, Oświad-
czył, że wspomaga sport, domy 
strażaka, zabytki, zabezpiecza 
w sprzęt p. powodziowy, stara 
się o dofinansowanie prac me-
lioracyjnych na Wisłoce, ścieżek 
rowerowych a w przyszłości 
planuje wspierać budowę stra-
tegii kolejowej Dębica- Mielec- 
Rozwadów.

     Janusz Bik pozytywnie 
ocenił złożone sprawozdanie 
ZP PSL przez kol. Andrzeja 
Chrabąszcza i wnioskował o 
udzielenie skwitowania Za-
rządowi Powiatowemu. Dele-
gaci na wniosek Kazimierza 
Popiołka  - przewodniczącego 
zjazdu- jednogłośnie udzielili 
skwitowania ustępującemu za-
rządowi powiatowemu. 
     Z kolei Michał Deptuła złożył 
wniosek o udzielenie skwito-
wania dla Powiatowej Komisji 
Rewizyjnej. Delegaci jednogłoś-
nie to przegłosowali- udzielając 
skwitowania Powiatowej Komi-
sji Rewizyjnej.
     Następnie przystąpiono do wy-
borów władz powiatowych PSL 
i komisji rewizyjnej PSL oraz 
delegatów na zjazd wojewódzki 
PSL. Przewodniczący Komisji 
Mandatowo-Skrutacyjnej Jan 
Sołtys poinformował, że zjazd 
jest prawomocny, a frekwencja 
wynosi 78,2%. Następnie odbyły 
się wybory prezesa Zarządu Po-
wiatowego PSL. Zgłoszono kan-
dydatury Andrzeja Chrabąszcza 
i kol. Krzysztofa Jachyrę, któ-
rzy zgodzili się kandydować. 
W wyniku tajnego głosowania 
poszczególni kandydaci otrzy-
mali następującą ilość głosów: 
Andrzej Chrabąszcz - 76 głosów, 
Krzysztof Jachyra -10 głosów. 
Nieważne  było 4 głosy. W 
związku z tym prezesem Za-
rządu Powiatowego Polskiego 
Stronnictwa Ludowego powiatu 
mieleckiego  wybrany został kol. 
Andrzej Chrabąszcz.

ROŻNIATY – IV POWIATOWY ZJAZD DELEGATÓW

Sztandar Zarządu Powiatowego PSL w Mielcu. Sztandar trzyma 
Janusz Bik, w głębi Andrzej Chrabąszcz (fot. W. Gąsiewski)

Prezydium zjazdu i goście honorowi
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     W dalszej części zjazdu odby-
ły się wybory członków Zarządu 
Powiatowego PSL, do którego 
w głosowaniu tajnym wybrano: 
Andrzej Bardowski, Jan Bik, 
Janusz Bik, Stanisław Bik, Mi-
chał Deptuła, Zofia Dusberger, 
Teresa Janda, Tomasz Kilian, 
Antoni Kowal, Jan Kurdziel, 
Stanisław Lonczak, Krzysztof 
Maciejak, Jerzy Markowski, 
Stanisław Mądziel, Kazimierz 
Popiołek, Bogusław Peret, 
Eugeniusz Ryba, Stefan Rysak, 
Fryderyk Sapała, Władysław 
Soboń, Tadeusz Tarapata, Sta-
nisław Tomza, Zenon Tylec, 
Beata Zakręcka,  Jadwiga Zą-
bek,  Stefan Żarów.  
 Wybrano też  Powiatową Ko-
misję Rewizyjną PSL, w skład 
której weszli: Franciszek Dziu-
bek, Andrzej Klich, Stefan 
Zarow, Maria Peret, Jan Ruła.
   

Odbyły się również w trybie 
tajnego głosowania wybory de-
legatów na Zjazd Wojewódzki 
PSL, którymi zostali: Andrzej 
Bardowski, Jan Bik, Janusz Bik,  
Michał Deptuła, Zofia Dusber-

POLSKIEGO STRONNICTWA LUDOWEGO

      W dniu 21 czerwca 2012 
roku odbyło się spotkanie 
informacyjne II Komitetu 
Terenowego Prawo i Spra-
wiedliwość Miasta Mielec. 
Spotkaniu przewodniczył 
senator Władysław Ortyl 
członek Zarządu okręgowe-
go Prawa i Sprawiedliwości 
okręg nr 23. Wśród zaproszo-
nych gości był m.in. Stanisław 
Ożóg (poseł na Sejm RP) 
przewodniczący Zarządu 
okręgowego PiS nr 23 oraz 
Tomasz Poręba (poseł do 
Parlamentu Europejskiego) 
wiceprzewodniczący Zarządu 
okręgowego PiS nr 23.
    II Komitet Terenowy PiS 
MM został powołany uchwałą 
Zarządu Okręgowego PiS 
nr 23 z dnia 6 czerwca 2012 
roku. Senator Władysław 
Ortyl przedstawił krótkie 
sprawozdanie z przebiegu 
głosowania nad Uchwałą 
w tej sprawie oraz omówił 
główne cele i zadania nowo-
powstałego komitetu.
     II Komitet Terenowy PiS 
liczy obecnie 25 członków 
i został powołany w celu 
poprawy sprawności i efek-
tywność działania PiS na 
terenie miasta Mielca oraz 
w celu zapobieżenia  dalszej 
marginalizacji dużej ilości 
członków PiS i odsuwania 
ich od uczestniczenia w życiu 
Partii - podkreślił senator.
      Jednocześnie poinformo-
wał, że on sam na wniosek 
członków komitetu ma po-
wierzoną uchwałą Zarządu 
Okręgu jedynie misję or-
ganizacyjną II KT PiS MM 
jednak nie zamierza być jego 

ger, Krzysztof Jachyra, Teresa 
Jołda, Stanisław Lonczak, Ka-
zimierz Popiołek, Stefan Rysak, 
Władysław Soboń, Tadeusz 
Tarapata, Zenon Tylec, Jadwiga 
Ząbek, Stefan Żarów.
    Komisja Uchwał i Wnio-
sków przedstawiła przyjęte na 
Zjeździe uchwały i program 
działania na następną kaden-
cję. Przedstawione uchwały 
i program działania poddano 
pod głosownie jawne i zostały 
przyjęte przez Delegatów jed-
nogłośnie.
     Na zakończenie obrad głos 
zabrał nowo wybrany Prezes 
Zarządu Powiatowego PSL  
Andrzej Chrabąszcz, który po-
dziękował za wybór i zaufanie i 
podkreślił, że przed nim ciężka 
praca. Prosił też o wsparcie jego 
działalności i życzliwość.Złożył 
zapewnienie, że będzie praco-
wał dla dobra tej ziemi. Zwrócił 
się również do wójtów z PSL, 
aby wspierali jego zamierzenia 
i życzył by cieszyli się popar-
ciem w swoim środowisku.
    Również prezes ZW PSL 
Jan Bury pogratulował wyboru 
nowemu Prezesowi ZP PSL  
mówiąc, że będzie tę funkcję 
godnie kontynuował. Podkre-
ślił, że musi się sprawdzić, że 
nie wystarczy tylko mandat, 
trzeba również sięgać po no-
wych wykształconych członków 
PSL chętnych do pracy. Trzeba 
chcieć wygrywać z innymi par-
tiami.

     Stanisław Bik podziękował 
za otrzymane odznaczenia 
ludowe. Mówiąc, że to dla nich 
zaszczyt i będą się starać z ho-
norem je nosić. Na zakończenie 
Zjazdu odśpiewano hymn PSL 
i wyprowadzono sztandar. Prze-
wodniczący Zjazdu Kazimierz 
Popiołek podziękował gościom 
i delegatom za przybycie na IV 
Powiatowy Zjazd Delegatów 
Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego.
     W dniu 26 lipca br. na 
posiedzeniu Zarządu Powiato-
wego PSL w Mielcu wybrane 
zostało Prezydium Zarządu 
pracujące pod przewodnictwem 
Andrzeja Chrabąszcza – Pre-
zesa wybranego na Zjeździe 
Powiatowym w składzie: Janusz 
Bik– wiceprezes, Stefan Rysak 
– wiceprezes, Stanisław Lon-
czak – wiceprezes, Stanisław 
Tomza – sekretarz, Michał 
Deptuła – sekretarz, rzecz-
nik prasowy, Bogusław Peret 
– skarbnik, Andrzej Bardowski 
– członek, Jan Bik – członek, 
Kazimierz Popiołek – członek, 
Beata Zakręcka – członek. 
Ukonstytuowała się również 
wybrana podczas zjazdu Ko-
misja Rewizyjna w składzie: 
Stefan Żarów - przewodniczą-
cy; Franciszek Dziubek – z-ca 
przewodniczącego; Maria Peret 
- sekretarz, Jan Ruła- członek 
i Andrzej Klich – członek. 

Inf. i fot.:
Wodzimierz Gąsiewski 

Powstał 
drugi 

komitet PiS 
w Mielcu

przewodniczącym, gdyż nie 
jest zwolennikiem tego by 
parlamentarzysta stawał na 
czele struktur lokalnych czy 
powiatowych.
     Tomasz Poręba zwrócił 
uwagę na konieczność roz-
budowywania struktur Prawa 
i Sprawiedliwości w całym 
województwie oraz aktyw-
nej promocji programu PIS 
w terenie jako jedynego spo-
sobu dotarcia do wyborców 
i wygrania wyborów. W ocenie 
europosła wszelkie publiczne, 
wzajemne ataki członków PiS 
w Mielcu szkodzą wizerunko-
wi Prawa i Sprawiedliwości 
i służą naszym przeciwnikom 
politycznym. Potrzebą chwili 
jest konieczność przeciw-
stawiania się szkodliwym 
rządom Donalda Tuska, a nie 
walka we własnych szeregach- 
powiedział Poręba.
      Poseł Stanisław Ożóg 
omówił  konflikt w mieleckich 
strukturach i przedstawił 
jakie działania podejmie Za-
rząd Okręgowy w tej sprawie, 
podkreślił, że utworzenie II 
KT PiS MM  będzie korzystne 
dla struktur powiatu miele-
ckiego jednak pod warun-
kiem zachowania autonomii 
i racjonalnej współpracy obu 
komitetów. Wyraził także 
przekonanie, że regulowanie 
tej sprawy to długa droga 
ale jedyna ażeby właściwie 
zadbać o interes pięknego 
miasta Mielca i Prawa i Spra-
wiedliwości.

Inf.: Joanna Rębisz, 
dyrektor biura senatora 

Władysława Ortyla

Na zdjęciu od lewej Jan Bury i odznaczeni: Stanisław Bik, Maria 
Peret i Andrzej Chrabąszcz

Od lewej Mirosław Karapyta, Jan Bury i Andrzej Chrabąszcz

Uczestnicy zjazdu na sali obrad
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    Uroczystym poświęceniem 
gazociągu i symbolicznym zapa-
leniem znicza gmina Wadowice 
Górne zakończyła gazyfikację 
we wszystkich trzynastu sołe-
ctwach. Zabrnie było ostatnią 
miejscowością, w której odda-
no do eksploatacji sieć gazową. 
Dlatego też w tej miejscowości, 
14-ego czerwca, spotkali się 
przedstawiciele władz samo-
rządowych Gminy i Powiatu, 
Karpackiej Spółki Gazowni-
ctwa, Rejonu Dystrybucji Gazu 
z Dąbrowy Tarnowskiej, Rady 
Sołeckiej wsi Zabrnie oraz ci, 
którzy uczestniczyli w realizacji 
przedsięwzięcia. 
    W krótkich wystąpieniach 
ogólnego podsumowania in-
westycji dokonali, oprócz wój-
ta Gminy, Stefana Rysaka 
i Dyrektora Karpackiej Spółki 
Gazownictwa Oddział Tar-
nów, Bogdana Baniaka, także 
starosta powiatu mieleckiego, 
Andrzej Chrabąszcz oraz były 
sołtys i radny, mieszkaniec wsi 
Zabrnie, Józef Kagan.

Gaz w Gminie Wadowice Górne 

Zapalenia znicza dokonali 
wspólnie Wójt Gminy i Dy-
rektor KSG, natomiast po-
święcenia ks. proboszcz Jacek 
Naleźny. Uroczystość była 
także okazją do zaprezentowa-

nia swoich umiejętności przez 
Kapelę Ludową „Wadowiacy” 
i młodzież ze Szkoły Podstawo-
wej w Zabrniu.

Inf. i fot.:
UG Wadowice Górne

W dniu 17 lipca 2012 roku 
odbyło się Walne Zgroma-
dzenie członków Forum 
Organizacji Pozarządowych 
Powiatu Mieleckiego. Pod-
czas posiedzenia dokona-
no wyboru nowych władz 
Forum.
    W wyniku przeprowadzo-
nych wyborów nowy skład 
Zarządu Forum Organiza-
cji Pozarządowych Powiatu 
Mieleckiego przedstawia się 
następująco: Józef Smaczny 
– prezes, Barbara Bień – Wice-
prezes,  Kazimierz Szaniawski 
- Wiceprezes, Krystyna Philipp 
– Sekretarz, - Zbigniew Świer-
czyński – skarbnik. 
     „Pomimo tego, iż koncepcja 
społeczeństwa obywatelskiego 
wraz z ideą przenoszenia części 
obowiązków państwa instytu-
cjom „bliższym obywatelowi”, 
jest w krajach zachodnich 
sprawdzonym i skutecznym 
rozwiązaniem, w Polsce po-
zostaje nadal nie pozbawio-
na kontrowersji – rozpoczął 
wystąpienie nowo wybrany 
Prezes Forum Organizacji 
Pozarządowych Powiatu Mie-
leckiego Józef Smaczny. Choć 
trzeba przyznać, że w ostatnich 
latach, zarówno w kraju, jak 
i naszym powiecie organizacje 
pozarządowe, a szczególnie 
mające status pożytku pub-
licznego, zdobyły już pewne 
doświadczenia i odgrywają 
coraz większą rolę w rozwią-
zywaniu problemów społecz-
nych. Na dzień dzisiejszy (nie 
licząc 99 Ochotniczych Straży 
Pożarnych) mamy w powiecie 
mieleckim 149 organizacji 
pozarządowych, wpisanych do 

      Po modernizacji starówki, 
samorząd miasta Mielca otrzy-
mał dofinansowanie drugiego 
projektu rewitalizacji Mia-
steczka Młodego Robotnika 
wraz z Górką Cyranowską. 
Wartość tej inwestycji to ponad 
9 milionów złotych z czego 
blisko 7 milionów pochodzić 
będzie z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego 
i budżetu państwa. 
 Koncepcja rewita-
lizacji osiedla MMR i Górki 
Cyranowskiej powstała kilka 
lat temu i jej głównym założe-
niem było przywrócenie funk-
cji mieszkaniowych i rekreacyj-
nych tego terenu. Projekt prze-
widuje m.in. przebudowę sieci 
uzbrojenia terenu na osiedlu 
Miasteczko Młodego Robot-
nika, w tym przygotowanie 
terenu służącego prowadzeniu 
działalności gospodarczej oraz 
przebudowę Parku Leśnego 
„Góra Cyranowska”. Najwięk-
sza metamorfoza czeka park 
na Górce Cyranowskiej, gdzie 
pojawi się m.in. sztuczna, efek-
townie podświetlona rzeka, 
nowe alejki i oświetlenie oraz 
tor saneczkowy i labirynt z ka-
miennych gabionów, który nie-
wątpliwe do gustu przypadnie 
najmłodszym mielczanom. 
    Początkowo mielecki pro-
jekt rewitalizacyjny, po ocenie 
merytorycznej, został umiesz-
czony przez samorząd woje-
wództwa na drugim miejscu 
listy rezerwowej. 19 czerwca 
Zarząd Województwa wydał 
decyzję o dofinansowaniu tego 
przedsięwzięcia z środków 

EFRR oraz częściowo z bu-
dżetu państwa. – To znakomita 
wiadomość, tym bardziej, że 
podczas czerwcowej sesji Dzie-
cięcej Rady Miejskiej obieca-
łem młodym mielczanom, że 
zrobimy wszystko, by ta in-
westycja została zrealizowana 
– powiedział prezydent Mielca 
Janusz Chodorowski. Dodał, 
że rewitalizacja osiedla MMR i 
Góry Cyranowskiej będzie dru-
gim takim przedsięwzięciem, 
po gruntownej modernizacji 
najstarszej części miasta, w 
tym Rynku, który w ubiegłym 
roku zyskał całkowicie nowy 
wygląd. Warto podkreślić, że 
autorem obu projektów rewi-
talizacyjnych jest mielczanin, 
Piotr Tabor z pracowni APA 
Peter Pan. – Ponadto, już bez 
udziału wsparcia unijnego, 
modernizujemy miejskie parki 
i tereny zielone, które teraz 
będą znacznie bardziej przyja-
zne i znacznie lepiej będą słu-
żyć wypoczynkowi i rekreacji 
– zaznaczył prezydent.
    Janusz Chodorowski pod-
kreśla, że projekt rewitalizacji 
osiedla MMR i Górki Cyra-
nowskiej jest sporym wyzwa-
niem, ponieważ procedury 
związane z jego złożeniem 
i uzyskaniem dofinansowania 
były niezwykle trudne. – Dużą 
pomoc w przygotowaniu wnio-
sku o dofinansowanie okazał 
radny sejmiku województwa 
Zdzisław Nowakowski, które-
mu składam podziękowania 
– powiedział prezydent Mielca. 
Teraz do projektu „Rewita-
lizacja terenu byłego prowi-

zorycznego osiedla baraków 
mieszkalnych w Mielcu, wy-
budowanego w latach 50. XX 
wieku dla jednostek paramili-
tarnych i młodych robotników” 
realizowany w ramach Działa-
nia 7.2 Rewitalizacja obszarów 
zdegradowanych Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego 
2007-2013, będzie przygotowa-
na umowa na dofinansowanie. 
Oznacza to, że najprawdo-
podobniej wiosną przyszłego 
roku rozpoczną się prace na 
Górce Cyranowskiej i MMR, 
które mogą zakończyć się w 
roku 2014. Planowana wartość 
tej inwestycji to 9.172.463 zł, 
z czego 2.624.353 zł będzie 
stanowić dofinansowanie 
w ramach EFRR, a 4.318.012 
zł to dofinansowanie z budżetu 
państwa. 
     Jak zaznacza prezydent 
Mielca po zakończeniu projek-
tów rewitalizacyjnych, kolejną 
dużą inwestycją, związaną ze 
zmianą wizerunku miasta, 
będzie modernizacja terenów 
sportowych i rekreacyjnych 
MOSiR. – Trwa przebudowa 
stadionu sportowego, a czeka 
nas jeszcze modernizacja hali 
sportowej. W przyszłości pla-
nujemy także m.in. poszerze-
nie boisk i kortów na terenach 
MOSiR, tak by jeszcze lepiej 
służyły mieszkańcom miasta do 
czynnego wypoczynku – powie-
dział Janusz Chodorowski.

Krzysztof Urbański
Rzecznik Prasowy

Prezydenta Miasta Mielca

KOLEJNY PARK LEŚNY W MIELCU
JEST DOFINANSOWANIE DRUGIEGO PROJEKTU REWITALIZACJI

Od prawej Stefan Rysak - wójt gminy Wadowice Górne

NOWE WŁADZE FORUM POZARZĄDOWEGO
Krajowego Rejestru Sądowego 
oraz 23 zwykłe organizacje po-
zarządowe, a także 7 fundacji” 
- kontynuował.
    „W oparciu o zasadę po-
mocniczości Forum powinno, 
moim zdaniem, podejmować 
działania tam, gdzie pojedyn-
cze organizacje są za słabe, 
gdzie potrzeba silnego głosu, 
wyrażenia wspólnego stanowi-
ska – dodawał. Forum powin-
no przy tym pełnić służebną 
rolę wobec swoich członków 
i starać się być rzecznikiem 
poszczególnych organizacji 
pozarządowych w powiecie 
mieleckim wobec władz samo-
rządowych i innych podmiotów 
społecznych. Działalność Fo-
rum zmierzać powinna także 
do uświadamiania naszym 
mieszkańcom roli podmiotów 
realizujących działania ze stre-
fy pożytku publicznego w spo-
łeczeństwie obywatelskim, do 
wskazywania, że obok nas żyją 
osoby wymagające wsparcia, 
informowania, z jakimi prob-
lemami w życiu codziennym 
borykają się oraz w jaki sposób 
można im pomóc. Dążyć win-
niśmy również do coraz szer-
szego włączania do działalno-
ści organizacji pozarządowych 
młodzieży, pamiętając, że tu 
młodzi ludzie mogą nauczyć się 
odpowiedzialności, lojalności, 
szacunku i cnót obywatelskich. 
Wierzę, że kierując się poczu-
ciem odpowiedzialności nie 
tylko z siebie, lecz także za 
wspólnotę, z którą łączy nas 
miejsce zamieszkania, stale 
rozwijać i umacniać będziemy 
nasze Forum i wszystkie orga-
nizacje pozarządowe, by w ten 

sposób zmienić życie coraz 
większej liczby osób w Mielcu 
i powiecie na lepsze. Ja, ze 
swoim bogatym doświadcze-
niem w działalności społecznej 
i samorządowej gotów jestem 
podjąć się trudu pracy spo-
łecznej w Forum, który będzie 
temu służył” - zakończył Józef 
Smaczny.
    Forum Organizacji Poza-
rządowych powstało z my-
ślą o rozwoju i umacnianiu 
organizacji pozarządowych 
z Powiatu Mieleckiego. Forum, 
w przeciwieństwie do licznie 
funkcjonujących w kraju jako 
niesformalizowane platfor-
my współpracy o charakterze 
konferencji tematycznych, 
jest związkiem stowarzyszeń, 
skupiającym niezależne orga-
nizacje pozarządowe i posiada 
statut wpisany do Krajowego 
Rejestru Sądowego.   
     Forum Organizacji Pozarzą-
dowych Powiatu Mieleckiego, 
jako organizacja pozarządo-
wa prowadząca działalność 
pożytku publicznego skupia 
organizacje o różnych polach 
aktywności społecznej: działa-
jąc na polu pomocy społecznej, 
zdrowia, kultury i rozwoju 
regionalnego. Płaszczyzna 
współpracy w ramach Forum 
służy nawiązywaniu nowych 
kontaktów, wymianie informa-
cji i doświadczeń oraz inicjo-
waniu wspólnych projektów. 
Charakter wielobranżowy i re-
gionalny Forum jest jego zaletą 
i szansą w kontekście dalszej 
integracji europejskiej.

Inf. i fot.:
Radosław Osmola

/Powiat Mielecki

Podczas obrad Forum Pozarządowego

    Agencja Wydawnicza ,,Promocja’’  
w Mielcu  wznawia  publikację Mieleckie  
spacery i wycieczki po powiecie miele-
ckim, która jako swoisty przewodnik 
turystyczno-samorządowo-gospodarczy 
będzie kolportowana w Mielcu i powie-
cie mieleckim. Przewodnik w formacie 
ok. 11 x 24 cm z kolorową, kredową 
i foliowaną okładką, zawierał będzie 
także kolorowe plany ulic miasta Mielca, 
schematyczne mapki gmin powiatu mie-
leckiego oraz przejrzystą informację tu-
rystyczno-gospodarczą, w tym kolorowe 
reklamy firm i informator teleadresowy, 
a reklamodawcy otrzymają bezpłatne 
egzemplarze przewodnika! Przewodnik 
ukaże się w okresie lata 2012 r. i będzie 
doskonałym materiałem promocyjnym 
w zakresie turystycznym  oraz samorzą-
dowym  i gospodarczym.
    Niezwykle ważną częścią przewodni-
ka będą zamieszczone w nim reklamy 
firm oraz informacje o charakterze 
społeczno-gospodarczym. Umożliwi to 
nie tylko wykorzystanie go w aspekcie 
turystycznym, ale też jako swoistego ka-
talogu firm służącego promocji przedsię-
biorców i regionu. Zapraszamy więc do 
reklamy! Informacje: AW „Promocja” 
39-300 Mielec, ul. Sobieskiego 1, tel/fax 
17 5831498 oraz tel. 602 739362 i tel. 
602 776197

    Redakcja

ZAPRASZAMY DO NOWEJ PUBLIKACJI REGIONALNEJ
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Pokonaj konkurencję na rynku pracy
    W okresie  od maja do lipca 2012 r. na terenie gminy wiejskiej Mielec firma GD Con-
sulting z siedzibą w Mielcu, realizowała projekt „Pokonaj konkurencję na rynku pracy” 
w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ten finansowany był ze środków Unii 
Europejskiej.

     Projektem objęto 12 bezrobotnych kobiet zamieszkałych na terenie gminy Mielec ze 
szczególnym uwzględnieniem kobiet długotrwale bezrobotnych.

     Jednym z wielu problemów z jakimi boryka się gmina, jest problem długotrwałego 
pozostawania bez pracy wielu jej mieszkańców. Szczególnie zwrócono  uwagę na niską 
aktywność zawodową kobiet wynikającą m.in. z braku wiedzy na temat odpowiedniego 
określenia predyspozycji zawodowych, wypracowania właściwej drogi zawodowej, umie-
jętności poruszania się po rynku pracy. Podjęcie działań w tym obszarze umożliwiłoby 
wielu osobom wrócić do czynnego życia zawodowego.

      Celem głównym realizowanego projektu stało się podniesienie poziomu aktywności 
zawodowej kobiet uczestniczących w projekcie.
Cele szczegółowe prowadzonego projektu to: nabycie kompetencji społecznych przez 
uczestniczki projektu oraz nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy. 

      Osiągnięcie założonych celów wpłynie na wzrost stopnia aktywności zawodowej, 
zwiększenie zatrudnialności, podwyższenie motywacji do rozwoju zawodowego, wzrost 
samooceny, zwiększenie zaufania we własne siły, zmianę postaw uczestników z biernej 
na aktywną, przełamanie barier psychologicznych uniemożliwiających podejmowanie 
działań aktywizujących oraz rozbudzenie aspiracji zawodowych.

     Projekt składał się z 3 modułów programowych realizowanych w ramach  „Indywi-
dualnego Planu Działania”. 

I – Indywidualne doradztwo zawodowe  
II – Grupowe zajęcia aktywizacji zawodowej
IV – Monitoring poruszania się po rynku pracy
 
      Oceniamy, że projekt spełnił oczekiwania zarówno uczestników jak i inicjatorów, 
a podobne tego typu programy będą realizowane w przyszłości dzięki Programowi Ope-
racyjnemu Kapitał Ludzki.

Inf.: GD Consulting Mielec
Tekst płatny

Wojewódzki
Urząd 
Pracy
W Rzeszowie

Na mieleckim lądowisku 
przyszpitalnym po raz pierw-
szy wylądował śmigłowiec 
Lotniczego Pogotowia Ra-
tunkowego, który transporto-
wał pacjenta z Jasła. Chory 
wskutek wypadku doznał 
poważnego urazu szyjnego 
odcinka kręgosłupa. Jest 
pacjentem Oddziału Neuro-
chirurgii.
    Nasz szpital został powia-
domiony o tym, że istnieje 
konieczność przyjęcia poszko-
dowanego, co uruchomiło auto-
matycznie wszystkie konieczne 
procedury zarówno na Szpital-
nym Oddziale Ratunkowym, 
na którym akcję koordynował 
ordynator lek. Andrzej Gra-
ca, jak i na samym lądowisku 
- mówi lek. Andrzej Gardian, 
zastępca dyrektora ds. lecz-
nictwa. - Wszystko odbyło się 
bez żadnych przeszkód, bardzo 

Mielecki heliport przeszedł praktyczny test!
Pierwsze lądowanie śmigłowca ratunkowego

sprawnie, a pacjent szybko zo-
stał zdiagnozowany, przeszedł 
wszystkie konieczne badania 
i jest hospitalizowany na Od-
dziale Neurochirurgii mie-
leckiego szpitala - uzupełnia 
lek. Andrzej Graca, ordynator 
SOR.
       Lądowisko od chwili uzy-
skania wszelkich koniecznych 
pozwoleń było w pełni przygo-
towane zarówno do przekazania 
chorego do jednostki zewnętrz-
nej, jak i przyjęcia pacjenta, 
ale do bieżącego tygodnia nie 
doszło do wydarzenia, które 
stałoby się testem praktycznym. 
Był nim własnie transport pa-
cjenta z Jasła. - Chory dzięki wy-
korzystaniu drogi powietrznej 
błyskawicznie trafił pod opiekę 
naszych doskonałych fachow-
ców, natomiast my się cieszymy, 
że lądowisko już spełnia swoją 
rolę w praktyce. Była to okazja 

do realnego zdarzenia się z 
wszelkimi procedurami, sche-
matami działania, ale zadaniu 
sprostaliśmy, ekipa Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego spisała 
się znakomicie - podkreśla Le-
szek Kołacz, dyrektor Szpitala 
powiatowego w Mielcu. - Na 
pewno godny zaznaczenia jest 
fakt, że pierwsze lądowanie 
śmigłowca ratunkowego miało 
związek z przyjęciem pacjenta 
na jeden z naszych oddziałów. 
To pokazuje także, że procen-
tuje wysiłek utworzenia bardzo 
potrzebnych oddziałów spe-
cjalistycznych, których markę 
budują doskonali fachowcy. 
Dysponują świetnym sprzę-
tem, zapleczem, co oznacza, że 
z pewnością pacjent może liczyć 
na pomoc na najwyższym pozio-
mie - dodaje dyrektor. 

Inf. i fot.
Aneta Dyka-Urbańska
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     Złoto dla Tomasza Wilka 
w grupie juniorów 16-17 lat 
(KSz SDK-Lotnik Mielec), 
srebro dla Gabrieli Wójto-
wicz w grupie juniorek 8-9 
lat (KSz SDK-Lotnik Mie-
lec) oraz brąz dla Izabeli 
Naprawa w grupie juniorek 
16-17 lat (KGL „Szarotka” 
Wadowice Górne).
     Turniej odbył się 16-ego 
czerwca 2012 r. w Rudniku nad 
Sanem. Ogółem uczestniczyło 
w nim 166 zawodników i zawod-
niczek. Poniżej lista zwycięzców 
w poszczególnych grupach oraz 
miejsca zawodników z powiatu 
mieleckiego:
JUNIORZY DO LAT 7: 
1. Babiarz Arkadiusz (RzKSz 
Rzeszów); 8. Miga Sebastian 
(KGL Szarotka Wadowice Gór-
ne); 10. Walas Kacper (KGL 
Szarotka Wadowice Górne); 
11. Wilk Mateusz (Mielec); 12. 
Marcićkiewicz Patryk (Mie-
lec).
JUNIORZY LAT 8-9: 
1. Miś Mieszko (LKSz GCKiP 
Czarna); 4. Piłat Szymon (KSz 
SDK-Lotnik Mielec); 9. Chle-
bicki Mateusz (KGL Szarotka 
Wadowice Górne); 10. Ćwięka 

Konrad (KGL Szarotka Wado-
wice Górne); 12. Sypek Szymon 
(KGL Szarotka Wadowice Gór-
ne); 17. Łachut Tomasz (KGL 
Szarotka Wadowice Górne).
JUNIORZY LAT 10-11: 
1. Szpar Miłosz (LKSz GCKiP 
Czarna); 15. Żola Jan (KGL 
Szarotka Wadowice Górne); 
19. Pędrak Aleksander (KSz 
SDK-Lotnik Mielec); 23. Sy-
pek Mateusz (KGL Szarotka 
Wadowice Górne); 24. Pędrak 
Mateusz (KSz SDK-Lotnik 
Mielec); 25. Zaremba Michał 
(KGL Szarotka Wadowice 
Górne); 30. Walas Adam (KGL 
Szarotka Wadowice Górne).
JUNIORZY LAT 12-13: 
1. Baran Radomił (RzKSz 
Rzeszów); 7. Jarosz Mikołaj 
(TG Sokół Mielec); 14. Jarosz 
Bartłomiej (TG Sokół Mielec); 
19. Tomczyk Ireneusz (KSz 
SDK-Lotnik Mielec); 
JUNIORZY LAT 14-15: 
1. Gierulski Kamil (RzKSz 
Rzeszów); 
JUNIORZY LAT 16-17: 
1. Wilk Tomasz (KSz SDK-
Lotnik Mielec).
JUNIORKI DO LAT 7: 
1. Czernikowska Laura (LKSz 
GCKiP Czarna); 5. Hodur 

Izabela (Przecław); 6. Turczyn 
Kornelia (KGL Szarotka Wa-
dowice Górne).
JUNIORKI LAT 8-9: 
1. Mirowska Oliwia (GKSz 
Hetman Pilzno); 2. Wójtowicz 
Gabriela (KSz SDK-Lotnik 
Mielec); 6. Para Joanna (KGL 
Szarotka Wadowice Górne); 
8. Turczyn Wiktoria (KGL 
Szarotka Wadowice Górne); 9. 
Należna Paulina (KGL Szarot-
ka Wadowice Górne).
JUNIORKI LAT 10-11: 
1. Krzysztyńska Anna (KKSz 
Urania Krosno); 4. Guła Ag-
nieszka (KSz SDK-Lotnik Mie-
lec); 8. Mędrek Maria (KGL 
Szarotka Wadowice Górne); 
9. Należna Gabriela (KGL 
Szarotka Wadowice Górne); 
12. Bednarz Paulina (KGL 
Szarotka Wadowice Górne); 
13. Krawiec Wiktoria (KGL 
Szarotka Wadowice Górne).
JUNIORKI LAT 12-13: 
1. Pędrak Paulina (GKSz Het-
man Pilzno); 11. Mędrek Justy-
na (KGL Szarotka Wadowice 
Górne); 12. Walas Maja (KGL 
Szarotka Wadowice Górne); 13. 
Tomczyk Klaudia (KSz SDK-
Lotnik Mielec); 14. Krawiec 

Kinga (KGL Szarotka Wadowi-
ce Górne); 15. Turczyn Patrycja 
(KGL Szarotka Wadowice 
Górne); 16. Turczyn Dominika 
(KGL Szarotka Wadowice 
Górne).
JUNIORKI LAT 14-15: 
1. Burdzy Joanna (MKS Orzeł 
Rudnik nad Sanem).
JUNIORKI LAT 16-17: 
1. Wąsik Justyna (RzKSz Rze-
szów); 3. Naprawa Izabela 
(KGL Szarotka Wadowice Gór-
ne); 4. Kramarz Kinga (KGL 
Szarotka Wadowice Górne)[ 6. 
Strycharz Mariola (KGL Sza-
rotka Wadowice Górne).

KLASYFIKACJA 
MEDALOWA

1. RzKSz Rzeszów: złote – 4, 
srebrne – 2, brązowe – 1;
2. LKSz GCKiP Czarna: złote 
– 3, srebrne – 0, brązowe – 3;
3. GKSz Hetman Pilzno: złote 
– 2, srebrne – 3, brązowe – 2;
4. KKSz Urania Krosno: złote 
– 1, srebrne – 1, brązowe – 2
5. KS Lotnik Mielec: złote – 1, 
srebrne – 1, brązowe – 0;
    MKS Orzeł Rudnik: złote – 1, 
srebrne – 1, brązowe – 0;
7. UKS SP 1 Brzozów: złote – 0, 

srebrne – 2, brązowe – 2;
8. Przeworsk:: złote – 0, srebrne 
– 1, brązowe – 0;
S-KKS Przemyśl: złote – 0, 
srebrne – 1, brązowe – 0;
10. MKSz Gryf Dębica: złote 
- 0, srebrne - 0, brązowe - 1;
TSz Skoczek Sędziszów Młp: 
złote - 0, srebrne - 0, brązowe 
- 1;
KGL Szarotka Wadowice Gór-
ne: złote - 0, srebrne - 0, brą-
zowe - 1;
13. MZKS Unia Nowa Sarzyna: 
złote – 0, srebrne – 0, brązowe 
– 0;

SS-T Lubcza Racławówka: zło-
te – 0, srebrne – 0, brązowe – 0; 
„Szachowe Umysły” Stalowa 
Wola: złote – 0, srebrne – 0, 
brązowe – 0;
TG Sokół Mielec: złote – 0, 
srebrne – 0, brązowe – 0;
UKS MAT Jasło: złote – 0, 
srebrne – 0, brązowe – 0;
UKS SP1 Leżajsk: złote – 0, 
srebrne – 0, brązowe – 0;
WKS Górnovia Górno: złote 
– 0, srebrne – 0, brązowe – 0;
Żołynia: złote – 0, srebrne – 0, 
brązowe – 0;

Inf. i fot. Adam Krawiec

Indywidualne Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego 
Juniorów i Juniorek w szachach na 2012 r.
Trzy medale dla reprezentantów powiatu mieleckiego!

Podczas zawodów
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wydawnicze

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.

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. 

artystyczne

AKTY W MIELCU    W dniu od 5 lipca br. w galerii „JADERNÓW-
KI” w Mielcu odbył się wernisaż wystawy fotografii  
Wacława Wantucha pt. „AKTY”. To premierowy 
pokaz tematyki aktu kobiecego w tak szerokim uję-
ciu w muzealnej galerii. Autor prac jest absolwen-
tem krakowskiej ASP, akty pokazane na wystawie 
powstały w latach 2002-2010.     Zaprezentowane 
zdjęcia utrzymane w konwencji fotografii czarno-
białej nadają kobiecym kształtom monumentalno-
ści marmurowych posągów. W różnych odcieniach 
bieli i szarości, podkreślają piękno i tajemniczość 
kobiecego ciała. Zaciekawiają i zmuszają do reflek-
sji i choć nie brak w nich erotyki, są jakby z niej 
wysublimowane jako „akt” twórczy fotografa, mo-
delki i widza. Wystawa jest niewątpliwie artystycz-
nym wydarzeniem w Mielcu i można ją oglądać do 
17 sierpnia br.  (Inf. i fot. W. Gąsiewski)
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Wacław Wantuch

NOWY NUMER
NADWISŁOCZA
    Ukazał się nowy numer Ogólnopolskiego Kwartalnika Społecz-
no-Kulturalnego „Nadwisłocze”, a w nim m.in. artykuły:
- w dziale Mielecjana i Regionalia: Włodzimierz Gąsiewski, 
Nowe publikacje o regionie sokołowskim; Binarowa. Studia 
i materiały z dziejów parafii i sanktuarium. Notka bibliograficzna; 
ąsiewski, Dzieje diecezji tarnowskiej. Instytucje i wydarzenia. Notka 
bibliograficzna; Rocznik kolbuszowski. Numer XI. 2011. Notka 
bibliograficzna; Rocznik Mielecki 2011-2012. Notka bibliograficzna; 
Ochotnicza Straż Pożarna w Glinach Małych. 100-lecie działalności, 
Notka bibliograficzna;
- w dziale Rocznicowe Nadwisłocze: Joanna Rębisz, Wrzesień 
miesiącem pamięci Generała Stanisława Sosabowskiego; X rocznica 
nadania imienia szkole w Partyni; Pomnik gen. Wł. Sikorskiego 
w Radomyślu Wielkim;
- w dziale Wspomnieniowe Nadwisłocze: Teofil Lenartowicz, 
Przecławskie wspomnienia, cz. XV. Podróż na Daleki Wschód; 
Mieczysław Kuriański, Podróż sentymentalna do Jazłowca (dokoń-
czenie z nr 3(32) z 2011 r.; Włodzimierz Gąsiewski, Prawdy i fałsze 
o obozie w Pustkowie; Stanisław Kosiński, Niemiecki poligon SS 
w Pustkowie - dokończenie z poprzedniego numeru (opr. rękopisu 
Krystyna Gargas-Gąsiewska);
- w dziale Historia i ludzie: Śladami „cudownej broni” Hitlera; 
Historia i mapa Lager Mielec (notka informacyjna);  Włodzimierz 
Gąsiewski, Estoński Legion w Heidelager Dębica. Czyby album zdjęć 
zbrodniarzy z Pustkowa?; Włodzimierz Gąsiewski, Sprawiedliwi 
i nie tylko nad Wisłoką i Wisłą. Od Annasza do Kajfasza... czy 
w Chrząstowie k. Mielca podczas okupacji w Wielką Sobotę 
1943 r. - Żyda Niemcom wydali?; Piotr Szal, Pierwsze „nieznane” 
getto przemyskie 1940-1942;  Andrzej Przybyszewski, Bartosz 
Słatyński, Podpułkowinik Emil Słatyński (1897-1956); Andrzej 
Przybyszewski, Polemika wokół Polskiej Organizacji Samoobrony 
Terytorialnej „Świt” 1939-1944;
- w dziale Historia i wiara: Włodzimierz Gąsiewski, Ks. Włady-
sław Klimczak (1913-1942) z Wampierzowa k. Mielca męczennik 
za wiarę i Ojczyznę; Włodzimierz Gąsiewski, Konsekracja kościoła 
Trójcy Przenajświętszej w Mielcu;  - Włodzimierz Gąsiewski, 
Madonna z Puszczy Patronka Leśników (notka bibliograficzna); 
Włodzimierz Gąsiewski, Gawłuszowice upamiętniły ks. Tadeusza 
Rodaka; Ks. Janusz Królikowski, Fundacja klasztoru Klarysek 
w Zamościu; Ks. Józef Mandziuk, Postacie z dziejów Kościoła 
katolickiego na Śląsku w czasach nowożytnych. Cz. XVI. Infułat 
Ferdynand Speil - rektor Alumnatu we Wrocławiu; Kanonik Adolf 
Franz - wielki zwolennik partii Centrum; ks. Paweł Brandys - polski 
poseł do Sejmu Pruskiego; ks. Józef Wawrzyniec Wick - wielki spo-
łecznik wrocławski; kanonik Franciszek Lorinser - wybitny publicysta 
i redaktor wrocławski;
- w dziale Literackie Nadwisłocze: Mieczysław Kuriański, 
Zachować żywą pamięć. Kazik Koraks; Regina Nachacz, „Milka 
w szpilkach”; Maria Szczepankowska, „Chcę żyć jak najpełniej...” 

- czyli o zawiłościach i błogosławieństwach przyjaźni. Uczucia trzeba 
nosić na rękach... Smutna chemia;  Katarzyna Enerlich, Schody; 
Mirosław Osowski, Dotykając codzienności (recenzja); Ogólno-
polski Turniej Poetycki Rozstrzygnięty. „Srebrne Pióra” Prezydenta 
Mielca przyznane...;  Laury kwartalnika „Nadwisłocze”. Nagrodzone 
wiersze Anny Przeździeckiej - Dama z obrazu; Magdaleny Kubi-
ckiej - taniec na tarnowskim rynku; Barbary Balas - Przemijanie;  
Włodzimierz Gąsiewski, Polsko-niemiecki „Muszliszum” Barbary 
Balas; Ryszard Mścisz, Licealistki z Jeżowego laureatkami kon-
kursu w Leżajsku; Ryszard Mścisz, „Hartowanie przyszłości” czyli 
wspomnienia Osowskiego;
- w dziale Muzealne  Nadwisłocze: Damian Gąsiewski, Mie-
lecka noc muzeów; Włodzimierz Gąsiewski, Muzealna majówka 
u hrabiego;
- w dziale Fotograficzne  Nadwisłocze: Włodzimierz Gąsiewski. 
Akty w Mielcu.
    Kwartalnik jest w korportażu RUCH SA oraz GARMOND 
PRESS na terenie woj. podkarpackiego i częściowo małopol-
skiego. RUCH SA prowadzi prenumeratę krajową i zagraniczną. 
Kwartalnik można nabyć także w Księgarni Dębickich na miele-
ckiej Starówce, księgarni przy al. Niepodległości 11 na Osiedlu 
w Mielcu, w siedzibie redakcji oraz w serwsie aukcyjnym alle-
gro.

 W. Gąsiewski

K. Krawiec, Akt z wężami 
- SKÓRA PAMIĘCI - 1995 
r. Piórko, tusz, kartonik A-
5. Autor, absolwent ASP w 
Poznaniu, laureat wielu kon-
kursów artystycznych.

R. Skóra, Portret dziewczynki. 
Mielec, olej ok. 25x30 na płycie 
pilśniowej z drewnianą ramką z 
surowego drewna. Ryszard Skóra 
to nieżyjący już działacz społecz-
ny, opozycjonista sprzed 1989 r. 
działacz KPN i ,,Solidarności”. 
Malował amatorsko, jego obrazy 
są prawie nieznane. Obraz pocho-
dzi prawdopodobnie z 1989 r.

Krakauer Zeitung (Gazeta Kra-
kowska Generalna Gubernia) 31 
III - 1 IV 1940 r. Niezwykle rzadko 
spotykane czasopismo na rynku 
antykwarycznym, wydawane przez 
niemieckie władze okupacyjne w 
Krakowie, stolicy Generalnej Guber-
ni. Format gazety ok. A-3, stron 16.



WIEŚCI REGIONALNE  Nr 7/12    30 lipiec  2012 r.  Str. nasza strona: www.promocja.mielec.pl8


