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gospodarcze

 Ostatnio głośno było 
o strajkach pracowników 
w firmach działających na 
terenie SSE. Co Pana zda-
niem powoduje, że pracow-
nicy głośno dopominają się 
o swoje?

 Aktualnie na mieleckim rynku 
pracy mamy już do czynienia 
z wyraźnym rynkiem pracow-
ników, którzy rozpoczynają 
upominanie się o lepsze wa-
runki płacy i pracy. Pracownicy 
mieleckich firm zauważyli, że 
ich pozycja negocjacyjna jest 
zdecydowanie lepsza niż w 
ostatnich latach. Jest to wynik 
przede wszystkim czynników 
demograficznych ale także 
emigracji około 2,5 mln mło-
dych Polaków, którzy pracu-
ją poza granicami kraju. To 
wszystko sprawia, że zaczyna 
brakować rąk do pracy. Oczy-
wiście w urzędzie pracy jest 
zarejestrowanych ponad 5400 
osób bezrobotnych ale w zde-
cydowanej większości przypad-
ków nie są oni zainteresowani 
podejmowaniem pracy za mi-
nimalne wynagrodzenie. Taka, 
jakby nie patrzeć nowa sytuacja 
zaskoczyła wielu pracodawców, 
którzy nie zdążyli dostosować 
systemów wynagradzania pra-
cowników do nowych realiów. 
Wiele firm nie widziało ko-
nieczności podnoszenia pensji 
i poprawy warunków pracy, 
gdyż jeszcze nie tak dawno 
pracodawcy bez problemu 
znajdowali kandydatów zain-
teresowanych podjęciem pracy 
na podstawie umowy zlecenia 
lub umowy o dzieło za mini-
malne wynagrodzenie.

 Od nowego roku najniższe 
wynagrodzenie wzrośnie i 
będzie wynosić 2000 złotych 
brutto. Czy nowa płaca mi-
nimalna wpłynie na rynek 
pracy?

 Z tego co mogliśmy usłyszeć 
negocjacje dotyczące płacy 
minimalnej były trudne. Szcze-
gólnie lokalne samorządy pod-
kreślały, że wzrost minimal-
nego wynagrodzenia będzie 
dla nich oznaczał konieczność 
zwiększenia wydatków zarów-
no na płace jak i realizowane 
zamówienie publiczne. Wbrew 
obiegowym opiniom płace 
szeregowych urzędników są 
niskie, często właśnie na po-
ziomie płacy minimalnej. Jej 
wzrost spowoduje, że samorzą-
dy będą musiały dostosować 
wynagrodzenia do obowiązu-
jących przepisów. Dodatkowo 
podwyżka płacy minimalnej 
będzie miała odzwierciedlenie 
w wydatkach ponoszonych na 
zamówienia publiczne. Należy 
się spodziewać, że wykonawcy 
przerzucą koszty wyższych płac 
pracowników na ceny swoich 
ofert. Jeśli chodzi stricte o 
rynek pracy nie jestem pesy-
mistą. Bezrobocie nie powinno 
wzrastać a firmy nie będą ma-
sowo bankrutować. Oczekuje 
się raczej stabilizacji na obec-
nym poziomie. Największe 
konsekwencje mogą jednak 
spotkać młodzież, która do-
piero wchodzi na rynek pracy 
i chce znaleźć zatrudnienie.

 Rozumiem, że zmiana pła-
cy najbardziej wpływa na 
zatrudnienie młodych osób 
bezrobotnych. Dlaczego tak 
się dzieje?

 Niestety w wielu przypadkach 
system edukacji nie przygoto-
wuje młodzieży bezpośrednio 
do podjęcia pracy. Absolwenci 
wymagają dodatkowego przy-
uczenia i wdrożenia w powie-
rzone obowiązki. Zwłaszcza 
dla mniejszych, rodzinnych 
firm wprowadzenie pracow-
nika wiąże się z dodatkowymi 
kosztami, których nie chcą 

ponosić. Firmy nastawione są 
na zyski, a młody pracownik 
w początkowym okresie nie 
generuje ich dla firmy. W 
takim przypadku pracodawcy 
zaczynają kalkulować. Skoro 
za 500 złotych więcej można 
zatrudnić pracownika z kil-
kuletnim stażem, który już 
coś potrafi i od razu będzie 
dobrze pracował oraz solidnie 
wykonywał swoje obowiązki, 
to zatrudnienie absolwenta 
przestaje być opłacalne. Do-
datkowo w takiej sytuacji jak 
obecnie przedsiębiorcy mogą 
być zainteresowani podwyż-
szaniem pensji już zatrud-
nionym pracownikom przy 
jednoczesnym zwiększeniu 
zakresu ich obowiązków. Jeśli 
firma ma zatrudnić nowego 
pracownika za 2 tysiące to 
równie dobrze może zapro-
ponować 4 pracownikom po 
500 złotych podwyżki i zlecić 
im dodatkową pracę. Trzeba 
mieć świadomość, że dzięki 
takiemu posunięciu od razu 
rozwiązuje się problem niskich 
wynagrodzeń. Pracownicy 
otrzymują wyższe pensje, o 
które się upominali, atmosfera 
konfliktu maleje a pracodawca 
i tak wychodzi na swoje. Tracą 
jedynie młodzi, dla których 
nie tworzy się miejsc pracy. 
Czynnikiem skłaniającym do 
ich ewentualnego zatrudnienia 
może być wsparcie jakie praco-
dawcy uzyskają z Powiatowego 
Urzędu Pracy w Mielcu. Mam 
tu ma myśli przede wszystkim 
finansowanie części kosztów 
wynagrodzenia a także dofi-
nansowanie tworzenia nowych 
stanowisk pracy, choć w obu 
przypadkach przydałaby się 
zmiana przepisów i zwiększe-
nie kwot możliwej pomocy.

 Uważa pan Panie Dyrek-
torze, że 2 tysiące zł pensji 
to dużo i naszych przedsię-

biorstw nie stać, aby płacić 
więcej?

 To zdecydowanie zbyt niskie 
wynagrodzenie, aby utrzy-
mać rodzinę na godziwym 
poziomie. Pensje oferowane 
na mieleckim rynku pracy są 
wciąż niższe niż w większości 
regionów naszego kraju. Mimo 
poprawiającej się sytuacji go-
spodarczej oraz zwiększonego 
zapotrzebowania na nowych 
pracowników nie obserwuje 
się wzrostu wynagrodzeń. Pra-
codawcy proponują minimalną 
pensję, która nie pozwala 
młodym osobom na usamo-
dzielnienie się i zaciągnięcie 
kredytu na zakup własnego 
mieszkania. Należy jednak 
patrzeć na sprawy całościowo. 
Świat gospodarki to układ 
naczyń połączonych. Z jednej 
strony jesteśmy pracownikami 
a z drugiej klientami i kon-
sumentami, którzy oczekują 
niskich cen. Mówimy, że chce-
my dużo zarabiać ale naszymi 
zachowaniami wymuszamy 
niewielkie marże. Jako klienci 
zanim coś kupimy sprawdzamy 
ceny w Internecie i jeśli jest 
taniej dokonujemy transakcji 
w sieci. Niewiele zarabiamy, 
więc niewiele wydajemy. Mało 
wydajemy to i pracodawcy ofe-
rują niskie pensje.

 Tkwimy więc w takim za-
mkniętym kręgu. Czy jest 
szansa aby się wyrwać i w 
jakiejś perspektywie wyna-
grodzenia były na poziomie 
takich krajów unijnych jak 
Francja, Niemczy czy Wiel-
ka Brytania?

 Trzeba przyznać, że dystans 
do zachodu zmniejszamy w 
miarę w szybkim tempie choć 
oczywiście nadal wiele osób 
zarabia zdecydowanie zbyt 
mało. Moim zdaniem zanim 

dojdziemy do poziomu płac 
zbliżonego do krajów unij-
nych miną jeszcze co najmniej 
dwie dekady. Aby uwolnić się 
z pułapki niskich dochodów 
musimy przestać być montow-
nią światowych koncernów, 
gdyż taka praca nie gwarantuje 
wzrostu zamożności Polaków. 
Należy postawić przede wszyst-
kim na rozwój nowoczesnych 
technologii i produktów opar-
tych o takie technologie. Ich 
sprzedaż bardzo się opłaca i 
pozwala na wzrost wartości 
gospodarki a w rezultacie 
podnoszenie wynagrodzeń 
zatrudnianym pracownikom. 
Dobrym przykładałem może 
być Korea Południowa, która 
z przysłowiowego kopciuszka 
stała się jednym z liderów świa-
towego eksportu. Gdyby dziś 
zapytać Polaków, z czym im się 
kojarzy Korea Południowa nie-
trudno przewidzieć jak wyglą-
dałaby większość odpowiedzi: 
Samsung, LG, Hyundai, Kia, 
telefony komórkowe, laptopy, 
twarde dyski, samochody, 
telewizory, zestawy kina domo-
wego i inne sprzęty. Wszystkie 
odpowiedzi byłyby związane z 
wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii.

 Ale rozwój nowoczesnych 
technologii może przyczynić 
się również do spadku za-
trudnienia i wyparcia pracy 
rąk ludzkich, które zastąpią 
maszyny. Nie obawia się Pan 
takiego scenariusza?

 Ewolucji technologicznej i jej 
dalszego rozwoju nie zatrzy-
mamy. Możemy się obrazić i 

udawać, że tego nie widzimy 
lub przyłączyć się do najlep-
szych. Oczywiście zatrudnienie 
może ulec obniżeniu na skutek 
rozwoju sztucznej inteligencji 
czy dalszego doskonalenia 
technologii druku 3D. Jedno-
cześnie raporty Światowego 
Forum Ekonomicznego, szwaj-
carskiej instytucji, która orga-
nizuje konferencje w Davos 
wskazują na pozytywne aspekty 
tzw. czwartej rewolucji przemy-
słowej opartej o automatykę, 
cybernetykę i zaawansowane 
przetwarzanie danych, które 
przyczynią się do wzrostu za-
trudnienia. Uważa się między 
innymi, że dzięki biotechnolo-
gii, robotyce, Internetowi mo-
bilnemu i możliwości pracy w 
tak zwanej „chmurze” a także 
nowoczesnym źródłom ener-
gii przybędzie wiele nowych 
miejsc pracy. Należy się jednak 
do tego przygotować i na przy-
kład stopniowo wprowadzać 
do szkół lekcje programowa-
nia. Oczywiście nie możemy 
zapominać o rozwoju trady-
cyjnych dziedzin gospodarki i 
zapełnianiu pojawiających się 
nisz rynkowych w sektorze pro-
dukcji i usług. W mojej opinii 
najważniejszym wyzwaniem 
najbliższych lat będzie to, aby 
dobrze przygotować się na 
zmiany, które są nieuchron-
ne i które mogą sprawić, że 
wreszcie będziemy zadowoleni 
z naszych wynagrodzeń.

 Dziękuję za rozmowę.

Marek Przygoda
Inspektor powiatowy

Powiatowy Urząd Pracy 

Wywiad ze Stanisławem Stachowiczem 
- dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu 
na temat ostatnich strajków i możliwości podwyżek 
wynagrodzeń dla pracowników mieleckich firm

www.promocja.mielec.pl
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lotnicze mieleckie
Zrekonfigurowany śmigło-
wiec z infrastrukturą me-
dyczną, do wsparcia na polu 
bitwy i misji humanitarnych
MIELEC, Polska, 27 wrze-
śnia 2016 – Wszechstronność 
produkowanego w Mielcu 
helikoptera S-70i BLACK 
HAWK zostanie pokazana 
na dużej konferencji poświę-
conej ewakuacji medycznej 
(MEDEVAC), która odbędzie 
się na terenie Wyższej Szkoły 
Oficerskiej Sił Powietrznych 
w Dęblinie w dniach 29-30 
września.

Aby podkreślić potencjał wie-
lozadaniowego śmigłowca, pre-
zentowany BLACK HAWK 
będzie wyposażony w zintegro-
wany pakiet sprzętu medycz-
nego do misji ewakuacyjnych, 
zaprojektowany do bezpiecznej 
ewakuacji rannych żołnierzy 
z pola bitwy lub wspierania 
operacji ratunkowych podczas 
klęsk żywiołowych. Konwersja 
z uzbrojonej wersji wsparcia bo-
jowego, zaprezentowanej latem 
tego roku w Wielkiej Brytanii i w 
Polsce, do wersji medycznej jest 
możliwa w ciągu kilku godzin.
„Dzisiejszy teatr działań wo-
jennych i budżety obronne wy-
magają śmigłowca, który może 
wykonać każdą misję, jest zarów-
no łatwy w obsłudze, jak i w kon-
serwacji w warunkach polowych” 
powiedział Janusz Zakręcki, 
Prezes i Dyrektor Naczelny 
PZL Mielec. „Zaprojektowany 
konkretnie jako helikopter woj-
skowy, a nie jako zaadaptowana 
wersja helikoptera cywilnego, 
BLACK HAWK odpowiada na 
te potrzeby dzięki swojej wszech-
stronności,  niezawodności 
i osiągom, nawet podczas działań 
w najtrudniejszych warunkach”.
W konfiguracji MEDEVAC nie-
zawodny i wytrzymały BLACK 
HAWK zapewnia lotnicze 
wsparcie medyczne i transport 
pacjenta w warunkach zbliżo-
nych do ambulansu, oferując 
nowoczesny, całościowy pakiet 
ratunkowych usług medycznych, 

umożliwiający transport pacjenta 
do szpitala bez względu na odle-
głość od punktu, w którym toczą 
się działania.
Jako platforma wojskowa, he-
likoptery BLACK HAWK są 
często wykorzystywane do trans-
portu ofiar drogą powietrzną, 
w sytuacjach gdy wymagane jest 
szybkie działania, które pozwoli 
zapobiec śmierci tzw. „złota 
godzina”.
MEDEVAC BLACK HAWK 
może być wyposażony w kilka 
– maksymalnie do sześciu – 
stanowisk ratowania pacjenta. 
Jest wyposażony w siedzenia dla 
personelu medycznego, wzmoc-
nioną podłogę, system kontroli 
środowiska, przenośny elek-
trokardiograf, defibrylatory, 
urządzenia odsysające, prze-
nośne butle z tlenem i systemy 
monitorowania pacjentów. Aby 
zlokalizować położenie ofiar, 
śmigłowiec może być wyposażo-
ny w elektrooptyczny system na 
podczerwień, system lokalizowa-
nia personelu oraz zintegrowany 
elektryczny dźwig ratunkowy.
Z czteroosobową załogą, która 
składa się z pilota, drugiego 
pilota, mechanika i pracowni-
ka medycznego, MEDEVAC 
BLACK HAWK, wyposażony 
w cztery stanowiska ratunkowe 
wciąż może przyjąć na pokład do 
pięciu żołnierzy i jest gotowy do 
prowadzenia ratunkowych misji 
ewakuacyjnych nawet w trudnych 
warunkach pogodowych, w wyso-

kich temperaturach, na dużych 
wysokościach, w dzień i w nocy.
Produkowany w PZL Mielec he-
likopter S-70i BLACK HAWK, 
na którym oparta jest wersja 
MEDEVAC, jaką zaprezentuje-
my w Dęblinie, może być wyko-
rzystywana do misji wojskowych, 
poszukiwawczych i ratowniczych, 
a także pomocy humanitarnej 
i pomocy w przypadku katastrof. 
Jest ona kombinacją zaawan-
sowanych rozwiązań technolo-
gicznych, w tym potężne silniki, 
udoskonalony wirnik, z użytecz-
ną przestrzenią kabiny aby móc 
spełniać swoją wielozadaniowość 
z równą doskonałością.
BLACK HAWK, który już 
zapewnia pracę ponad 1.500 
pracownikom w PZL Mielec 
i tysiącom kolejnym w firmach 
wchodzących w skład polskiego 
łańcucha dostaw, jest dostępny 
dla międzynarodowych klientów 
wojskowych, a także dla agencji 
rządowych na całym świecie. 
W tym miesiącu Chile uznało, że 
S-70i spełnia jego wymogi, jeżeli 
chodzi o helikopter wielozada-
niowy, stając się szóstym klien-
tem eksportowym dla będących 
własnością Lockheed Martin 
Polskich Zakładów Lotniczych 
Mielec, jednego z największych 
w Polsce eksporterów produktów 
obronnych.

Dominika Bochnak
Kierownik Działu PR 

i Marketingu

Uniwersalność helikoptera BLACK HAWK 
na konferencji poświęconej ewakuacji medycznej

BATALIA O CZYSTY MIELEC,

Jeszcze raz o porozumieniu Kronospan – Prezydent Mielca. 30 
grudnia 2015. http://promocja.mielec.pl/jeszcze-raz-o-porozumie-
niu-kronospan-prezydent-mielca/

Spotkanie z prezesem Kronospan – komunikat. 21 stycznia 2016. 
http://promocja.mielec.pl/spotkanie-z-prezesem-kronospan-ko-
munikat/

KOMU WOLNO DONOSIĆ NA POLSKĘ I DLACZEGO? 
CZYLI PRAWICA KONTRA PRAWICA! 19 września 2016. http://
promocja.mielec.pl/komu-wolno-donosic-na-polske-i-dlaczego-czy-
li-prawica-kontra-prawica/

List Tomasza Poręby do właściciela Kronospanu. 23 września 2016.  
http://promocja.mielec.pl/35070-2/

czyli przepychanki 
ekologiczno-polityczne!

Lud wini przemysł
ten się wymiguje, 
winiąc polityków,
którzy dyskutują

i tak wszyscy wszystkich
całe lata trują

    Tak oto ten prosty wierszyk 
nawiązujący do Krótkiej rozprawy 
między trzema osobami, Panem, 
Wójtem, a Plebanem... mógłby wy-
starczyć za komentarz do trwają-
cej od wielu już lat batalii o czyste 
środowisko naturalne nie tylko 
w Mielcu, ale też i w powiecie mie-
leckim oraz najbliższej okolicy.
    Starsze i średnie pokolenie 
doskonale pamięta, że jeśli chodzi 
o ekologię, to w miarę rozwoju 
przemysłu, transportu drogowego 
itp. w Polsce rosło zagrożenie 
środowiska. Mielec był wręcz oto-
czony trucicielami, a i w samym 
mieście nie było najlepiej.
    Poprawiło się nieco, gdy na 
przełomie lat 80. i 90. gospodar-
ka niemal stanęła. Jednak już 
w 1995 r. Mielec zafundował sobie 
„Strefę”, zrezygnował z w miarę 
czystego przemysłu lotniczego 
i aby zapewnić zatrudnienie spro-
wadził tu różne firmy, w tym też 
i takie, które są niezbyt przyjazne 
dla środowiska.
    Teraz, gdy Mielec i region 
odżył chciałoby się mieć i pracę 
dla każdego i jednocześnie czyste 
powietrze, wodę etc. Okazało się 
także, że temat ten to doskonała 
okazja do politycznej odskoczni, 
możliwość wzajemnego obwinia-
nia, a może nawet zmiany władzy. 
Wydaje się jednak, że tylko ekolo-
giczny okrągły stół i wzajemne 
ustępstwa mogą doprowadzić 
do wymiernej poprawy sytuacji 
i ukrócić trucicielskie zapędy nie 
tylko głównego winowajcy, ale 
także wielu innych, którzy korzy-
stając z zamieszania skutecznie 
kryją się za plecami oskarżanego 
giganta.

Włodzimierz Gąsiewski
PS.  Po lewej zdjęcia i linki do nie-

których informacji z ekologiczno-po-
litycznej batalii o czysty Mielec

www.promocja.mielec.pl
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Zakończył się remont sali sportowej nr 1 
Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu
Zakończył się remont 
sali sportowej nr 1 Ze-
społu Szkół Technicznych 
w Mielcu, który prze-
prowadzony został na 
zlecenie Starostwa Powia-
towego w Mielcu.
Remont sali sportowej nr 1 
w Zespole Szkół Technicz-
nych w Mielcu polegał na 
wymianie instalacji oświe-
tlenia w pawilonie sporto-
wym ZST- etap I dotyczący 
sali sportowej nr 1 oraz 
malowaniu ścian, sufitu i 
konstrukcji stalowej dachu 
sali sportowej nr 1.
Pracę remontowe sali spor-
towej nr 1 wykonała firma 

Termobud, która koszt in-
westycji wyceniła na kwotę 
154 212,69 zł.
Oprócz odnowionej sali 
gimnastycznej w szkole 
utworzona została także 
nowoczesna sala fitness dla 
dziewcząt.
– Jako staroście bardzo leży 
mi na sercu to, aby szkoły 
miały odpowiednie zaplecze 
sportowe. Dziś oficjalnie 
oddajemy do użytku mło-
dzieży dwie sale, ale na tym 
nie kończymy. Zdradzę, 
że przygotowujemy się do 
kolejnych inwestycji w szko-
łach – powiedział starosta 
Zbigniew Tymuła.

Dyrektor szkoły nie szczę-
dził słów wdzięczności dla 
włodarza. – Bardzo się cie-
szę, że Pan starosta rozu-
mie nasze potrzeby i chęt-
nie wspiera Zespół Szkół 
Technicznych – powiedział 
dyrektor Mariusz Wojcie-
chowski.
Uroczystemu otwarciu  
towarzyszyło symbolicz-
ne przecięcie wstęgi oraz 
poświecenie sali fitness. 
Nie zabrakło także części 
artystycznej w wykonaniu 
uczniów szkoły.

Asystent Starosty
Ewelina Indyk-Rusek

Na początku września br. na 
naszym portalu http://promo-
cja.mielec.pl/odbudowa-mo-
stu-przez-rzeke-babulowke-
-dobiega-konca/ pisaliśmy 
o trwającej odbudowie mostu 
przez rzekę Babulówkę w miej-
scowości Dębiaki. 
Powiat Mielecki uzyskał dofi-
nansowanie na realizację tej 
inwestycji. Minister Spraw We-
wnętrznych i Administracji 
w kwietniu przyznał promesy na 

realizację zadań z zakresu usu-
wania skutków klęsk żywioło-
wych. Do Powiatu Mieleckiego 
trafiło wsparcie w kwocie 540 
tys. zł. Dofinansowanie prze-
znaczone zostało na odbudowę 
infrastruktury zniszczonej w wy-
niku zdarzeń noszących znamio-
na klęski żywiołowej w latach 
2013-2015. Dzięki pozyskanym 
przez Samorząd Powiatu Mie-
leckiego środkom, renowacja 
mostu przez rzekę Babulówkę w 

ciągu drogi powiatowej Tuszów 
Narodowy- Sarnów – Ostrowy 
Baranowskie w miejscowości 
Dębiaki został już zakończony.
Wy k o n a w c ą  w y ł o n i o n y m 
w drodze przetargu została fir-
ma FPHU REMOST Józef Siry 
i wspólnicy sp.j., 39-200 Dębica. 
Całkowity koszt inwestycji to 
688 556,53 zł. 

Inf. Starostwo Powiatowe 
w Mielcu 

i Włodzimierz Gąsiewski

Odbudowa mostu przez rzekę Babulówkę zakończona

Odbudowany most, w głębi krzyż pod dębami (fot. W. Gąsiewski)

mailto:kontakt@promocja.mielec.pl
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kulturalne zapraszamy na nasz portal informacyjno-firmowy

28 września Biblioteka Pu-
bliczna w Sokółce gościła Ewę 
Krychniak, która promowała 
swoją książkę pt. „Oświata i 
kultura żydowska Białostocczy-
zny okresu międzywojennego 
i jej wyniszczenie podczas II 
wojny światowej”.
Pani Ewa od 1991 r. pracuje 
jako nauczyciel bibliotekarz, a 
od 2013 r. również jako nauczy-
ciel plastyki w Szkole Podsta-
wowej Nr 1 w Sokółce.
Opublikowała kilka artykułów 
m.in.:
• „Kultura książki w regionie 
sokólskim”. Warszawa 2003 r.;
• „Życie społeczno-kulturalne 
ludności żydowskiej w końcu 
XIX i na początku XX w.”. 
Mielec 2012 r.
Jej pasją jest badanie kultury 
żydowskiej i praca z dziećmi w 
szkole. Kolekcjonuje zakładki 
do książek.
Autorka opowiedziała historię 
powstania książki oraz odczy-
tała listy od swoich żydowskich 
przyjaciół z Izraela, które sta-
nowią fragmenty jej publikacji. 
Uczniowie klasy 6 SP Nr 1przy-
bliżyli w skrócie losy Żydów 
w Polsce. Usłyszeliśmy także 
utwory muzyki żydowskiej.
Na zakończenie była niespo-
dzianka - można było spróbo-
wać tradycyjnego ciasta żydow-
skiego – lekach (miodownik) 
– upieczonego przez autorkę.

Oświata i kultura żydowska Białostocczyzny 
- książka wydana przez Agencję 

Wydawniczą „Promocja” w Mielcu

Autorka czytająca fragmenty książki

Autorka obdarowana kwiatami. Wydawcą jest Agencja Wydawni-
cza PROMOCJA w Mielcu, a redaktorem wydania Włodzimierz 
Gąsiewski - gratulacje dla Autorki!

Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Przecławiu

W połowie 2016 r. ukazało się 
broszurowe wydanie autorstwa 
Krzysztofa Haptasia, poświęco-
ne kolejnej świątyni na Ziemi 
Mieleckiej. Tym razem jest to 
,,Kościół parafialny pw. Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Przecławiu”. Publika-
cja o formacie 15×17 cm, 48 
stron, została podzielona na 
rozdziały:
Wstęp
Wybrane zagadnienia z historii 
parafii do końca XVIII w.
Nieistniejące świątynie para-
fialne
Budowa obecnego kościoła 
parafialnego
Architektura świątyni para-
fialnej
Prace wewnątrz kościoła para-

fialnego po jego wybudowaniu
Wyposażenie świątyni para-
fialnej
    Ołtarze
    Organy
    Witraże
    Dzwony
    Pozostałe wyposażenie
Zakończenie
Wybrana literatura.
Wdawcą jest Parafia pw. Wnie-
bowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny w Przecławiu. Re-
cenzję wydawniczą napisał dr 
Piotr Miodunka. Skład Marta 
Kośmider. Druk Zakład Poli-
graficzny Zdzisława Gajek w 
Mielcu.

Notka bibl.: 
Włodzimierz Gąsiewski

90 lat Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Rzemieniu

   We wrześniu 2016 r. ukazała 
się kolejna publikacja regio-
nalna pt. „90 lat Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Rzemie-
niu”, którą opracował Józef 
Witek. Książka zawiera infor-
macje na temat działalności 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
na ziemi mieleckiej, historię 
miejscowości Rzemień oraz 
informacje na temat 90-lecia 
OSP w Rzemieniu. Publikacja 
współfinansowana była przez 
Gminę Przecław, Powiat Mie-
lecki oraz sponsorów.  Książka 
jest formatu 16x23,5 cm, zawie-
ra 280 stron, a wydrukował ją 
Zakład Poligraficzny Zdzisławy 
Gajek w Mielcu.

Inf. W. Gąsiewski

    Rok 2016 został ogłoszony 
Rokiem Henryka Sienkiewicza. 
Z tej też okazji 10 września arty-
ści współpracujący z Ośrodkiem 
Kultury w Chorzelowie udali się 
na plener artystyczny do Ob-
lęgorka- majątku ziemskiego, 
który pisarz otrzymał w 1900 
roku w darze od społeczeństwa w 
uznaniu pracy twórczej. Uczest-
nicy pleneru zwiedzili muzeum, 
po czym przechadzając się po 
otaczającym dworek ogrodzie, 
tworzyli dokumentację rysunko-
wo – fotograficzną pobytu w tym 
przeuroczym miejscu. Na podsta-
wie szkiców i fotografii powstaną 

obrazy i rzeźby inspirowane tym 
miejscem oraz życiem i twórczo-
ścią Henryka Sienkiewicza. Jesz-
cze w tym roku przewidziana jest 
wystawa poplenerowa, na której 
artyści będą mieli możliwość 
zaprezentowania swoich dzieł.
    Korzystając z niewielkiej od-
ległości uczestnicy pleneru udali 
się do Chęcin, gdzie znajdują się 
malownicze ruiny XIII wiecznego 
zamku królewskiego. Idąc z dołu 
wzgórza ku ruinom w pięknej, 
jeszcze soczystej zieleni lata, 
obserwatorom ukazały się maje-
statyczne postaci królów, królo-
wych i rycerzy-  monumentalnych 

figur rzeźbionych w drewnie, 
prowadzących pod sam zamek. 
Wszyscy artyści byli zauroczeni 
tym miejscem i jego tajemniczo-
ścią. Atmosferę majestatu ruin 
utrwalano na rysunkach, szkicach 
i fotografii. Ostatnim punktem 
pleneru artystycznego był zamek 
rycerski w Sobkowie. Choć sku-
pione na małym obszarze miejsce, 
okazało się przeurocze. Zapewne 
ono także stanie się inspiracją do 
powstania obrazów i rzeźb, które 
zostaną zaprezentowane podczas 
planowanej niebawem wystawy 
poplenerowej. 

Inf. Anna Surowiec

Artystycznie o Sienkiewiczu z Chorzelowa do Oblęgorka

Św. Mateusz Ewangelista to 
patron bazyliki mniejszej i naj-
starszej parafii w Mielcu, która 
przez stulecia patronowała 
całemu tworzącemu się miastu, 
a teraz jest niejako ,,matką” 
wszystkich nowych parafii mie-
leckich. Święto parafialnego 
patrona zwane odpustem, to 
przede wszystkim uroczystość 
religijna, która dostarcza du-
chowych wartości dla wiernych. 
Jednak także od wieków od-
pustom towarzyszyły kramy i 
atmosfera radości i zabawy, 
szczególnie dla dzieci, które 
na wielu handlowych stoiskach 
miały do wyboru rozliczne upo-

minki i łakocie. Do tego jeszcze 
dochodził trzask kapiszonowych 
i korkowych pistoletów, prze-
chodzący nierzadko w huk, 
który zdarzało się, że zagłuszał 
mszalne kazania. Na odpust 
więc z największą niecierpliwo-
ścią czekali najmłodsi, którzy 
naciągali rodziców na drobne 
wydatki, ciesząc się z zakupów 
i wspominając je jeszcze przez 
długie tygodnie. Oczywiście 
każdy uczestnik odpustów ma 
związane z nimi niepowtarzal-
ne wspomnienia. Tak też jest i 
na mieleckiego św. Mateusza, 
który w tym roku obchodzony 
był 25 września. Jak zwykle więc 

także i kramy oplotły niejako 
bazylikę i zapuściły się jeszcze 
w głąb przyległych uliczek. Były 
kolorowe, słodkie i pełne gwaru, 
choć huku specjalnie nie sły-
szałem, a więc możliwe, że nie 
było już słynnych kowbojskich 
korkowców.
     Osobiście uważam, że święto 
patrona najstarszej parafii, po-
winno być jednocześnie uroczy-
stością całego miasta, nie tylko 
w wymiarze religijnym, kramów 
ulicznych, ale także jako wy-
darzenie kulturalne, czy też 
rekreacyjne, a nawet sportowe. 

Inf. i fot. W. Gąsiewski

Mieleckie kramy na odpust św. Mateusza

Mieleckie Narodowe Czytanie piękne, ale skromne
     3 września 2006 r. w bardzo ma-
lowniczej amfiteatralnej scenerii 
mieleckiej Górki Cyranowskiej 
pracownicy Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, Domu Kultury oraz 
inni „wolontariusze” kultury 
zafundowali nielicznej widowni 
ucztę duchową, czytając noblow-
skie arcydzieło Henryka Sien-
kiewicza „Quo vadis”, wybrane 
w głosowaniu czytelników jako 
powieść  na dzień Narodowego 
Czytania. Wybór  tej powieści jest 
tym bardziej uzasadniony, że trwa 
Rok Henryka Sienkiewicza oraz 
obchodzimy 1050-lecie Chrztu 
Polski. Tylko Sienkiewicz potrafił 
tak pięknie pisać o miłości, histo-
rii, umiłowaniu własnych ideałów, 
poświęceniu i odwadze. Te wszyst-
kie cechy charakteryzujące prozę 

Sienkiewicza odnajdziemy w tej 
historii z czasów rzymskich, hi-
storii początków chrześcijaństwa. 
Tegoroczne Narodowe czytanie 
odbywało się pod patronatem 
Pary Prezydenckiej, tj. Pierwszej 
Damy RP Agaty Kornhauser-
-Dudy i Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy.
     Mieleckie spotkanie ze świato-
wego formatu literaturą Henryka 
Sienkiewicza przyniosło ze sobą 
powiew klimatu Rzymu czasów 
Nerona. Na stopniach tarasów 
przy Górce Cyranowskiej poja-
wiły się rzymskie patrycjuszki i 
senatorowie. Uczestników spo-
tkania wyróżniły  wieńce laurowe 
specjalnie na te okazje przygo-
towane, którymi obdarowano 
słuchaczy Narodowego Czytania. 

Jak zwykle nie zabrakło słodkich 
upominków, w tym kiści winogron  
i innych drobnych niespodzianek. 
Także każdy, kto przyniósł swój 
egzemplarz książki Henryka Sien-
kiewicza „Quo vadis”, mógł mieć 
tam wbity okolicznościowy stem-
pel z kancelarii Prezydenta RP.
    Szkoda jednak, że Narodowe 
Czytanie zostało zupełnie zlekce-
ważone przez mieleckich radnych 
miejskich, których nie zauważy-
łem wśród słuchaczy, a zwłaszcza 
tych, którzy w Radzie Miejskiej 
we władzach komisji odpowia-
dają za kulturę. Byłby to dobry 
przykład dla innych, a zwłaszcza 
dla młodzieży, która może w przy-
szłości liczniej uczestniczyłaby w 
takim przedsięwzięciu.

Inf. i fot. W. Gąsiewski

www.promocja.mielec.pl
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Artystyczno-antykwaryczno- kolekcjonerskie

Ikony na ślub, urodziny i inne okazje...
Ikony wystawiamy od 2001 r. Nasze Ikony są pisa-
ne w technikach tradycyjnych oraz własnych i są 
nie tylko świętymi obrazami, ale także przekazem 
ich twórcy, który przez sztukę także wyraża swoją 
wiarę i wrażenia estetyczne. Wykonujemy także 
Ikony na zamówienie. Możliwe jest przesłanie 
własnego wzoru oraz  wypisanie lub grawerowa-
nie dedykacji!  Zapraszamy: 
Antykwariat Mielecjana książki, kolekcje, obrazy, ikony

Mielec, ul. Jana III Sobieskiego 1/1, tel. 17 5831498, 
kontakt@promocja.mielec.pl

Archanioł Michał (od le-
wej) i Archanioł Gabriel 
Ikony pisane temperą jajo-
wą na desce lipowej.

Włodzimierz Gąsiewski, LAGER MIELEC, niemieckie obozy wojskowe, pracy przymusowej 
i zagłady na Ziemi Mieleckiej. Według oryginalnej niemieckiej mapy sztabowej: Poligon Wer-
machtu „Południe”; Lager Mielec, Lager Dęba - wykaz obozów i opisy. Mielec 2010. Format 
A2, papier kredowy.

39-300 Mielec, ul. Jana III Sobieskiego 1/1

Ludzie i miejsca pamięci 
gminy Mielec. Włodzimierz 
Gąsiewski. Mielec 2015. 
Format 23,5 x 16 cm, stan 
bdb, nowa, 204 strony

Ostatnia Wieczerza. Ikona ręcznie pisana  na 
desce sosnowej  ok. 36,5x22,5x2,7  cm.

Matka Boska Nieustającej 
Pomocy na desce 24x35x1,5  

Zegar ścienny ZSRR. JAN-
TAR socrealizm. Mechanizm 
tradycyjny. Zegar jest sprawny, 
bije godziny i półgodziny. 
Chociaż wymaga przeglądu i 
ingerencji zegarmistrza. Gaba-
ryty ok. 33x51x15,5 cm.

SPRZEDAŻ - SKUP - KOMIS

zapraszamy na nasz portal informacyjno-firmowy

Zaprzęg konny, pejzaż wiejski, Henryk Momot 
1952 r. Obraz olejny ok. 82,5x60 cm.

Antykwariat
MIELECJANA
książki i gazety,

kolekcje i starocie
obrazy i ikony!

Tylko u nas 
największa oferta 

wydawnictw 
regionalnych i nie 

tylko!
Mielec

ul. Sobieskiego 1
17 5831498

„Eksplorator Regionalny” mielecki, podkarpacki, ogólnopolski i globalny

Tom 1 - Mielec 2016. Format 21×21 cm, 
184 strony, w tyn kilkadziesiąt kolorowych, 
plany, mapki, tłumaczenia rozkazów 
niemieckich i wiele innych rewelacji!

Spis treści:

Przesłanie Daniela Kozdęby – Prezy-
denta Miasta Mielca
Słowo wstępne Zbigniewa Tymuły – 
Starosty Powiatu Mieleckiego
Włodzimierz Gąsiewski, Wstęp;
Prof. dr hab. Grzegorz Ostasz, 
Recenzja wydawnicza;
Z HISTORII REGIONALNEJ I GLO-
BALNEJ
Włodzimierz Gąsiewski, Pamiątka bitwy 
pod Tuszymą 11 maja 1915 r. – cmentarz 
wojenny żołnierzy i jeńców nr 11/500 
Tuszyma-Biały Bór;

Włodzimierz Gąsiewski, „Przyczółek 
mielecki” walki wyzwoleńcze – sierpień 
1944, część I – od Czajkowej do Borowej;
Bogdan Wytoszyński, Tagesmeldung 
– meldunki niemieckie z walk na Ziemi 
Mieleckiej  10 sierpień 1944 – cz. I;
Włodzimierz Gąsiewski, Niemiec poszu-
kuje mogiły ojca z Wehrmachtu zaginionego 
podczas walk 1944 r. na Ziemi Mieleckiej;
Antoni Rejman, Szwabski dąb. Historia 
dębu niemieckich kolonistów z Czermin 
Kolonia Hohenbach;
Kamila Sarosińska, Piotr Szal, Hi-
storia więzienia przy ul. Rokitniańskiej 
w Przemyślu;
Mieczysław Kuriański, Jazłowiec – 
klejnot kresów;
Ks. prof. dr hab. Józef Mandziuk, Rosja 
na przełomie wieków;
EKSPLORATOR HISTORII I WIARY
Włodzimierz Gąsiewski, 800 lat parafii 
Gawłuszowice – obchody i publikacje;
Włodzimierz Gąsiewski, Ks. Abp Woj-
ciech Ziemba Honorowym Obywatelem 
Gminy Wadowice Górne;
BIOGRAFICZNY EKSPLORATOR HISTORYCZNY
Barbara Kowalczuk, About Stanislaw 
Paluchowski – Diary of the granddaughter 
(wspomnienia wnuczki);

Barbara Kowalczuk, Żołnierz i Sługa 
Boży ks. Hieronim Kajsiewicz;
Andrzej Przybyszewski, Odszedł na 
Wieczną Wartę. Pułkownik Michał Zając;
Życiorys Tadeusza Krupy z Dębicy, opr. 
Mirosław Osowski;
Włodzimierz Gąsiewski, Wojciech Mro-
czek – mielecki „Strzelec”, „Murmańczyk” 
gen. Hallera, kawaler „Biało-Amarantowej 
Wstążeczki”;
Włodzimierz Gąsiewski, Andrzej 
Mąka, O dwa mosty za daleko… – hi-
storia Michała Rodo z Ostrówka st. sapera 
gen. Sosabowskiego, który zginął w bitwie 
pod Arnhem oraz ojca i braci poległych 
za Polskę;
Włodzimierz Gąsiewski, Małżeństwa 
Polski Walczącej Stanisław Dolina ps. 
„Ignac”, „Górnik” i Irena Dolina ps. 
„Barbara-Beata” – żołnierze AK;
JUDAICA I HISTORIA
Mirosław Wnuk, Rodzina Kryczka i 
Cichoń. Sprawiedliwi wśród narodów” 
z Żarówki;
Włodzimierz Gąsiewski, Moshe Gur, 
który przeżył holocaust – akt urodzenia 
po 88 latach;
EKSPLORATOR HISTORII LOTNICTWA
Stanisław Kosiński, Wspomnienia 

mechanika lotnictwa z pobytu w Archan-
gielsku w ZSRR;
REGIONALNY EKSPLORATOR KULTURALNY
Natalia Kania, Arka Przymierza między 
dawnymi, a młodszymi laty;
EKSPLORATOR MUZEALNO-ARCHIWALNY
Kamila Sarosińska, Piotr Szal, Ar-
chiwum Zakładowe Muzeum Narodowego 
Ziemi Przemyskiej w Przemyślu i jego zasób;
EKSPLORATOR BIBLIOGRAFICZNO-
-WYDAWNICZY
Józefa Krasoń, „Białe kruki” w Pedago-
gicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie 
– Filia w Mielcu;
FOTO-EKSPLORATOR
Piotr Durak, Śladami zapomnianego 
sacrum;
Włodzimierz Gąsiewski, Fotografie 
Piotra Duraka  po  obu stronach Bugu;
Michał Krawiec, Stary aparat fotogra-
ficzny „Fibituro”;
Włodzimierz Gąsiewski, Region i ludzie 
na starej fotografii;
EKSPLORATOR KONESERA I KOLEKCJONERA
Włodzimierz Gąsiewski, Korespondencje 
z I wojny światowej w zbiorach filatelistycz-
nych Jerzego Klementowskiego
Indeks nazwisk i pseudonimów, miejscowości 
i nazw geograficznych,

Matka Boska Włodzimierska 
Ikona + złoto 24 karat

ŚW. JERZY WALCZĄCY 
ZE SMOKIEM Ikona pisa-
na, tempera, deska 32x41,5

Matka Boska Łopieńska 
Dobrej Miłości Bieszczadzka

Wykonujemy redakcje tekstów, opracowanie naukowe, adiustację, ko-
rektę, profesjonalny skład komputerowy, grafiki i projekty graficzne oraz 
przygotowanie do druku na licencjonowanych programach Adobe wraz 
z dostarczeniem gotowej wydrukowanej publikacji. Przeprowadzamy 
promocję za pośrednictwem wydawanych przez nas mediów drukowanych 
i internetowych. Pomoc w rozprowadzaniu publikacji. Możemy także 
zorganizować wieczory i spotkania autorskie. Mamy wieloletnie do-
świadczenie i przygotowanie merytoryczne. Posiadamy własne numery 
ISBN i możemy edytować kody kreskowe. Zapraszamy autorów do 
współpracy. Opracowujemy także gazetki samorządowe, ulotki, druki, 
plakaty itp. Zapewniamy przystępne ceny oraz wysoką jakość wyko-
nania. Zapraszamy do współpracy.

Agencja Wydawnicza „Promocja” Włodzimierz Gąsiewski
39-300 Mielec, ul. Jana III Sobieskiego 1/1

tel. 17 5831498; 17 7411527; 602 776197
www.promocja.mielec.pl; kontakt@promocja.mielec.pl

Włodzimierz Gąsiewski, 
Hohenbach KOLONIA 
NIEMIECKA CZERMI-
NA 1783-1944
Książka formatu 16x23,5 
cm, okładka miękka, 108 
stron.

Cmentarz parafialny przy 
ul. Sienkiewicza w Mielcu
Henryk Momot, Dariusz 
Momot, „Cmentarz pa-
rafialny przy uli Sienkie-
wicza w Mielcu”. Mielec 
2001. Format 14,5x20,5 
cm, 309 stron. Stan bdb. 

MIELEC ULICA SZKOL-
NA I BAZYLIKA ŚW. MA-
TEUSZA, olej, płótno 42x45 
cm w drewnianej ramie 48x60 
cm, podpisany i datowany, 
wykonany w 1999 r.

Święty Antoni Ikona pisa-
na na desce lipowej 21x30

Lampa nocna  z abażurem 
mieszczańska art deco.
Elektryczna, na żarówkę z du-
żym gwintem. Podstawa mosięż-
na (tak jak wszystkie pozostałe 
części) z możliwością odkręce-
nia samej stopki. Proste motywy 
ozdobne. Masywna, ciężka na 
trzech nóżkach o maks. średnicy 
ok. 20 cm. Następnie kolumna 
stylizowana na antyczną o wy-
sokości ok. 37 cm i średnicy ok. 
30 mm wraz mosiężną oprawką 
żarówki. Do niej dokręcana 
oprawa klosza, zwanego także 
abażurem wykonanego z tkani-
ny z frędzlami dookoła. Abażur 
jest szeroki ok. 52 cm, a lampa 
razem z abażurem ma wysokość 
ok. 60 cm.  Mosiądz lekko 
zaśniedziały z zielonkawym na-
lotem. U góry przy mocowaniu 
klosza są 3 druty, jeden z nich 
wymaga dolutowania. Lampka 
jest sprawna i świeci. Wtyczka 
jest z bolcem uziemiającym i... 
ze „złodziejką” do podłączenia 
innej wtyczki. Klosz trochę 
zakurzony. Lampa pochodzi 
z jakiegoś przedwojennego 
mieszczańskiego salonu. Dziś 
może już być niemodna, ale pre-
zentuje się okazale i doskonale 
nadaje się do wystroju wnętrza 
w stylu art deco.

Duży świecznik na 5 świec 
mosiądz 1250 g
Wysokość ok. 33,5 cm. Ramiona 
po ok. 12 cm każde. Otwory 
na świeczkę ok. 2 cm. Średni-
ca podstawy ok. 11,5 cm. Spód 
podklejony zielonym pluszem. 
Są przybrudzenia, przetarcia, 
zaśniedzenia i zarysowania. Na 
świeczniku jest sporo nakapanej 
parafiny, nie był on czyszczony 
żeby zachować jego stary wygląd, 
a nabywca podejmie decyzję o 
ewentualnej renowacji.

2 świeczniki odwrócony kielich Gra-
al z reliefami. Mają bardzo ciekawy i 
oryginalny wygląd przypominający od-
wrócony kielich typu Graal. Kolumna 
zdobiona tłoczonymi reliefami . Śred-
nica podstawy 9,5 cm, średnica kolumny 
z reliefami ok. 3,2 - 3,6 cm, średnica 
kołnierza ok. 5,5 cm, średnica gniazda 
na świeczkę ok. 2 cm. W gnieździe na 
świeczkę sygnatury. Świeczniki są wy-
konane z białego metalu nieżelaznego 
przypominającego srebro. Wewnątrz 
prawdopodobnie wypełnione gipsem. 
Na podstawie zielony plusz. Stan dobry, 
niewielkie przybrudzenia, zarysowania 
i zaśniedzenia.
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