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gospodarcze

Perspektywy mieleckiego rynku pracy
    Zaproszeni eksperci rynku 
pracy oraz pracownicy Powia-
towego Urzędu Pracy w Mielcu 
dyskutowali o perspektywach 
zmian na lokalnym rynku pracy 
w 2017 roku. Wyniki pracy eks-
pertów wskazują kogo poszuku-
ją pracodawcy, jakie są szanse 
na znalezienie zatrudnienia 
w wyuczonym zawodzie oraz 
w których zawodach warto po-
dejmować naukę i kształcenie. 
Spotkanie zorganizowano w ra-
mach ogólnopolskiego badania 
„Barometr zawodów”.
     Jak informuje Marek Przy-
goda, koordynator badania 
w mieleckim urzędzie pracy, 
„Barometr zawodów” został 
opracowywany na podstawie 
opinii ekspertów związanych 
z rynkiem pracy, którzy korzy-
stając ze swojej wiedzy oraz 
doświadczenia starali się prze-
widzieć jak będzie kształto-
wało się zapotrzebowanie na 
pracowników na lokalnym 
rynku pracy w 2017 roku. Do 
udziału w tegorocznym panelu 
eksperckim zaproszono przed-
stawicieli: Agencji Rozwoju 
Przemysłu, Izby Rzemieślni-
czej, Ochotniczego Hufca Pracy 
a także prywatnych agencji 
zatrudnienia oraz kółek i orga-
nizacji rolniczych.
    – Ocenianych było blisko 
170 grup zawodowych, które 
klasyfikowano do grup profesji 
deficytowych, nadwyżkowych 
lub zrównoważonych. Zawody 
deficytowe to takie, w których 
w najbliższym roku nie powin-
no być większych trudności 
ze znalezieniem pracy, gdyż 
pracodawcy będą poszukiwać 
kandydatów dysponujących od-
powiednimi kompetencjami. W 

przypadku zawodów nadwyżko-
wych znalezienie zatrudnienia 
będzie zapewne dużo trudniej-
sze ze względu na małą ilość 
ofert pracy i bardzo dużą liczbę 
osób zainteresowanych pod-
jęciem danego typu pracy. Za 
zawody zrównoważone uznano 
takie profesje, w których liczba 
ofert pracy będzie zbliżona 
do liczby osób chętnych do 
jej podjęcia – wyjaśnia Marek 
Przygoda.
    Wstępne wyniki wskazują, 
że problemów ze znalezie-
niem pracy nie powinni mieć 
wyspecjalizowani robotnicy 
budowlani, blacharze, lakier-
nicy i mechanicy samochodowi, 
kierowcy samochodów ciężaro-
wych, kelnerzy, barmani i ku-
charze, sprzedawcy, operatorzy 
obrabiarek numerycznych, spa-
wacze, elektrycy oraz inżyniero-
wie budownictwa i energetyki, 
nauczyciele praktycznej nauki 
zawodu, pracownicy ds. jakości, 
informatycy w tym programiści, 
projektanci i administratorzy 
baz danych a także specjaliści 
ds. organizacji produkcji, spe-
dycji, marketingu, reklamy i 
handlu. Zdaniem ekspertów 
rosnące zapotrzebowanie mie-
leckiego rynku pracy jest tak 
duże, że pracodawcy już teraz 

zatrudniają osoby nawet bez 
doświadczenia zawodowego o 
ile oczekiwania kandydatów 
dotyczące wynagrodzenia nie 
są zbytnio wygórowane.
     Wśród zawodów, których 
przedstawiciele będą mieli 
trudności ze znalezieniem za-
trudnienia podobnie jak w roku 
ubiegłym znaleźli się pedago-
dzy i nauczyciele przedmiotów 
ogólnokształcących, specjaliści 
rolnictwa i leśnictwa a także 
pracownicy socjalni i pracow-
nicy ds. ochrony środowiska 
i BHP. Na liście zawodów nad-
wyżkowych znajdują się rów-
nież socjolodzy, politolodzy, 
historycy i filozofowie, specja-
liści administracji publicznej, 
ekonomiści, pracownicy ds. 
rachunkowości i księgowości 
oraz technolodzy żywności i 
żywienia, pracownicy admi-
nistracyjni i biurowi, plastycy 
i dekoratorzy wnętrz a także 
inżynierowie środowiska, che-
micy i biolodzy.
  Wyniki badania już wkrótce 
będą dostępne pod adresem 
www.barometrzawodow.pl

Marek Przygoda
Inspektor powiatowy

Powiatowy Urząd Pracy 
w Mielcu

Niezapowiedziane pomiary kontrolne zanieczyszczeń 
do powietrza emitowanych przez KRONOSPAN

W sierpniu bieżącego roku fir-
ma Wessling, z którą Prezydent 
Miasta Mielca podpisał umo-
wę, wykonała serię pomiarów 
mających na celu zbadanie 
emisji zanieczyszczeń do po-
wietrza emitowanych przez 
Kronospan. Na podstawie prze-
prowadzonych badań stwier-
dzono, że wartości prędkości 

przepływu gazów przez komin 
znacznie odbiegają od parame-
trów źródeł emisji określonych 
w pozwoleniu zintegrowanym. 
W związku z powyższym zleco-
ne zostały ponowne badania. 
Po potwierdzeniu się wyników, 
skierowano do Marszałka Wo-
jewództwa Podkarpackiego 
Władysława Ortyla zawiado-

mienie o stwierdzonych prze-
kroczeniach. Liczymy na to, iż 
podjęte działania przyczynią 
się do poprawy czystości po-
wietrza, mając na celu ochronę 
zdrowia mieszkańców naszego 
miasta.

Anna Karwacka
Kierownik Biura Promocji 

i Informacji

OŚWIADCZENIE PO SPOTKANIU W SPRAWIE 
ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA W MIELCU

    W dniu 20 października 
2016 roku w biurze Posła do 
Parlamentu Europejskiego 
Tomasza Poręby odbyło się 
spotkanie którego tematem 
był stan powietrza w Mielcu 
z udziałem Posła do Parlamen-
tu Europejskiego Tomasza Po-
ręby, Marszałka Województwa 
Podkarpackiego Władysława 
Ortyla, Starosty Powiatu Mie-
leckiego Zbigniewa Tymuły, 
zastępców Prezydenta Mielca 
Jana Myśliwca i Tadeusza Siem-
ka, Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Mielcu Mariana 
Kokoszki, Przewodniczącego 
Rady Osiedla Mościska Janu-
sza Wrony, Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowi-
ska Krystyny Sołek wraz z An-
drzejem Adamskim oraz Beatą 
Michalak, Mikołaja Skrzypiec 
ze Stowarzyszenia Specjalna 
Strefa Ekonomiczna oraz re-
prezentujących firmę KRO-
NOSPAN Sp. z o. o. Piotra 
Herchela i Beatę Rafalo
podjęto następujące ustalenia:
1)     Wykonana zostanie eksper-
tyza, zlecona przez Marszałka 
Województwa Podkarpackiego, 
wykonana przez niezależnego 
eksperta, dotycząca wpływu 
większej niż określona w po-
zwoleniu prędkości wypływu 
zanieczyszczeń i wpływu ·na 
oddziaływanie instalacji na 
środowisko, w szczególności 
występowania rozkładu stężeń 
zanieczyszczeń, co zostało pod-
niesione w piśmie Prezydenta 
Mielca do Marszałka Woje-
wództwa Podkarpackiego;
2)    Procedura oceny oddzia-
ływania na środowisko prze-
prowadzona zostanie w sposób 
rzetelny, w możliwie krótkich 

terminach, tak aby wybrany 
wariant realizacji przedsię-
wzięcia pozwolił maksymalnie 
zminimalizować oddziaływanie 
KRONOSPAN Mielec Sp. z 
o.o. na środowisko;
3)     Wydana zostanie przez 
Marszałka Województwa Pod-
karpackiego decyzja nakładają-
ca na KRONOSPAN Mielec Sp. 
z o.o. obowiązek prowadzenia 
pomiarów ciągłych emisji pyłu 
do powietrza z emitora suszarni 
wiórów;
4)     Firma KRONOSPAN Mie-
lec Sp. z o.o. deklaruje, że po 
uzyskaniu stosownych pozwo-
leń uruchomi wytwornicę ciepła 
technologicznego w najbliższym 
czasie, a miasto Mielec dołoży 
największej staranności aby 
złożony przez firmę KRONO-
SPAN Mielec Sp. z o.o. wniosek 
dotyczący modernizacji suszar-
ni wiórów został rozpatrzony 
w możliwie najkrótszym opty-
malnym terminie. Powstanie 
powyższej instalacji w sposób 
znaczny zmniejszy emisję pyłu;
5) Marszałek Województwa 
Podkarpackiego, Poseł do 
Parlamentu Europejskiego, 
Przewodniczący Rady Miasta 
apelują o umożliwienie radnym 
miejskim swobodnego dostępu 
do firm działających w SSE;

6)     W najbliższym czasie doj-
dzie do spotkania przedstawi-
cieli mieszkańców z Wojewódz-
kim Inspektorem Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie, ce-
lem przedstawienia aktualnego 
stanu zanieczyszczeń na terenie 
Mielca;
7)    Uzgodniono, że tego typu 
spotkania będą organizowanie 
regularnie celem monitorowa-
nia podjętych ustaleń;
8)     Marszałek Województwa 
Podkarpackiego podkreśla, że 
pozwolenie zintegrowane dla 
KRONOSPAN Mielec Sp. z 
o.o. z września 2015 roku nie 
zwiększyło emisji zanieczysz-
czeń, a większość emisji została 
zmniejszona i nałożono do-
datkowe obostrzenia, których 
nie wymagały wcześniejsze 
pozwolenia;

9) Uczestnicy spotkania dołożą 
wszelkich starań i podejmą 
wszelkie możliwe działania aby 
jak najszybciej doprowadzić do 
zmniejszenia skali zanieczysz-
czenia powietrza w Mielcu.

W imieniu uczestników 
spotkania

Tomasz Poręba
Poseł do Parlamentu 

Europejskiego
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Lepsza przyszłość dla PZL Mielec. Premier Beata Szydło w Mielcu
     Polski rząd jest zdecy-
dowany, żeby zakupów dla 
polskiej armii dokonywać 
w polskich firmach, któ-
re znajdują się w Polsce, 
w których pracują polscy pra-
cownicy – powiedziała w PZL 
Mielec premier Beata Szydło. 
Wraz z nią zakład wizytował 
Minister Obrony Narodowej 
Antoni Macierewicz.
    Wizyta w Mielcu miała zwią-
zek z ostatnią decyzją rządu 
o przerwaniu negocjacji z 
francuskim Airbus Helicop-
ters na dostawę dla polskiego 
wojska śmigłowców wieloza-
daniowych Caracal. Wcześniej 
premier Szydło odwiedziła 
zakłady lotnicze w Świdniku.
    W PZL Mielec Premier Be-
atę Szydło i ministra obrony 
Antonioniego Macierewicza 
powitał prezes PZL Mielec 
Janusz Zakręcki, który za-
pewnił, że zakład ma możli-
wości, aby sprostać rządowe-
mu zamówieniu na śmigłowce 
dla polskiej armii.

    W tym zakładzie od kilku 
lat produkowany jest najle-
piej sprzedający się, najbez-
pieczniejszy śmigłowiec Black 
Hawk, który odpowiada na 
wiele współczesnych wyzwań. 
Będziemy bardzo dumni jeśli 
będziemy w stanie spełnić 
żądania rządu polskiego w 
zakresie bezpieczeństwa, po-
przez dostawę śmigłowców z 
tych zakładów. Cała załoga 
jest gotowa realizować te 
zadania – powiedział prezes 
PZL Janusz Zakręcki.

    Premier dodała, że celem 
rządu jest odbudowa polskie-
go przemysłu, stawianie na 
polską  myśl technologicz-
ną, budowanie nowoczesnej 
gospodarki opartej o nowo-

czesne technologie. Beata 
Szydło powiedziała również, 
że mieleckie zakłady są do-
brym przykładem tego, że 
zagraniczny inwestor potrafił 
stworzyć takie warunki, aby 
firma mogła się rozwijać.

    Dzisiaj możemy powie-
dzieć, że mieleckie zakłady są 
chlubą Polski! – powiedziała 
premier.

    Szefowa rządu mówiła także 
o powodach, dla których ne-
gocjacje z francuskim  Airbus 
Helicopters zostały zerwane, 
podkreślając, że kontrahent 
nie chciał spełnić warunków 
polskiego rządu. A intere-
sem polskiego rządu – jak 
podkreślała wielokrotnie pre-
mier – jest obrona interesów 
polskiego państwa.

    Nie możemy dłużej czekać. 
Potrzebujemy sprzętu dla 
polskiej armii, sprzętu nowo-
czesnego, bezpiecznego, bo 
idzie o życie żołnierzy i też 

liczy się rachunek ekonomicz-
ny – mówiła premier Szydło.

     Premier podziękowała rów-
nież wszystkim osobom, które 
angażowały się w to, aby za-
kład w Mielcu mógł przetrwać 
trudne okresy, wymieniając 
m.in. marszałka Władysława 
Ortyla, wojewodę Ewę Le-
niart czy europosła Tomasza 
Porebę, parlamentarzystów 
spośród których obecny był 
Wojciech Buczak, również 
niezwykle zaangażowany 
w działalność na rzecz pol-
skich producentów śmigłow-
ców.

    Ten łańcuch ludzi dobrej 
woli, który się wokół tego 
zakładu utworzył, sprawił, że 

dzisiaj możemy mówić o do-
brej przyszłości tego zakładu 
– powiedziała premier Szydło.

     Minister Obrony Na-
rodowej  podkreś lał ,  że 
Polska jest tak długo bez-
pieczna jak długo ma wła-
sne, skuteczne, nowoczesne 
zakłady obronne, takie jak 
w Mielcu.

    Za mną stoi egzemplarz 
śmigłowca Black Hawka. 
Już niedługo mam nadzieję 
takimi śmigłowcami będą 
latały polskie siły specjal-
ne. Po dzisiejszej rozmowie 
z prezesem PZL Mielec wiem, 
że mogę to powiedzieć, że 
jeszcze w tym tygodniu zaczną 
się rozmowy w tej sprawie, 
a jeszcze w tym roku siły 
specjalne otrzymają pierwsze 
egzemplarze do ćwiczeń. To 
pokazuje jakim potencja-
łem dysponuje Polska, jakim 
potencjałem Mielec dyspo-
nuje – powiedział minister 
A. Macierewicz.  

     Podczas wizyty w PZL 
Mielec premier Beata Szydło 
i minister Macierewicz oprócz 
spotkania z załogą zobaczyli 
także Centrum Badań i Prób 
Statków Powietrznych. Za-
kłady z  Mielca i Świdnika 
konkurowały z francuską fir-
mą w przetargu na śmigłowce 
dla polskiej armii. Ich oferty 
AW 149 ze Świdnika i Black 
Hawk z Mielca zostały jednak 
odrzucone przez rząd PO i 
PSL. Teraz obaj producenci 
wracają do walki o kontrakt 
na śmigłowce.

Źródło – wideo i galeria 
zdjęć: http://podkarpackie.
pl/index.php/rozwoj-regio-

nalny/4788-video-lepsza-
-przyszlosc-dla-pzl-mie-

lec-premier-beata-szydlo-
-w-mielcu

lotniczewięcej informacji, zdjęć i filmów naszym portalu

Wspólne oświadczenie Lockheed Martin 
Corporation, Sikorsky Aircraft Corporation 
oraz Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o.
      „Jesteśmy bardzo zadowole-
ni, że premier polskiego rządu 
Pani Beata Szydło oraz minister 
obrony narodowej Pan Antoni 
Macierewicz ogłosili dziś, iż 
polski rząd nabędzie śmigłow-
ce Black Hawk. Zakupienie 
śmigłowców Black Hawk, pro-

dukowanych w Polsce przez 
polskich pracowników dla  pol-
skich sił specjalnych zaspokoi 
pilne potrzeby operacyjne Woj-
ska Polskiego i wzmocni sektor 
maszynowy oraz inżynieryjny 
polskiej gospodarki. Jesteśmy 
gotowi na rozpoczęcie nego-

cjacji i zrealizowanie kontraktu, 
który wzmocni dodatkowo 
potencjał eksportowy Black 
Hawka”.  

Inf. Dominika Bochnak
Kierownik Działu PR 

i Marketingu
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powiatowe

Gmina Radomyśl Wielki zo-
stała laureatem programu 
„Przyjazna Polska” w katego-
rii „Gmina z Tradycją”.

    Program ten, którego orga-
nizatorem jest Instytut Badań 
nad Demokracją i Przedsiębior-
stwem Prywatnym, stawia sobie 
za zadanie wskazanie potencjału 
polskich gmin i ich atrakcyjności. 
Celem jest zaprezentowanie 
społeczności krajowej i między-
narodowej wyróżniających się 
polskich samorządów, wypromo-
wanie ich osiągnięć i możliwości 
oraz pokazanie, że spełniają 
wysokie kryteria profesjonalnego 
zarządzania, mają umiejętności 
tworzenia korzyści rozwojowych 
oraz charakteryzują się przedsię-
biorczością.

Gmina z Tradycją

    Program składał się z cer-
tyfikacji ogólnej, w której były 
oceniane wszystkie samorządy 
i kilku tematycznych do wyboru. 
Radomyśl Wielki wziął udział 
w rywalizacji w kategorii „Gmina 
z Tradycją”. Audytorzy sprawdzali 
w niej m.in. czy gmina pielęgnuje 
ważne tradycje narodowe, kultu-
rowe i religijne, a także tradycyjne 
zajęcia i rzemiosła; prowadzi 
działania promocyjne na temat 
posiadanych dóbr w zakresie 
tradycji i kultury; czy organizuje 
uroczystości związane z przestrze-
ganiem określonych tradycji oraz 
na rzecz integracji mieszkańców 
i budowy więzi między nimi.
    W tym zakresie radomyska 
gmina od wielu już lat ma się czym 
pochwalić. Organizuje bowiem 
imprezy o zasięgu wojewódzkim 
czy nawet ponadwojewódzkim, 
czego przykładem są Dni Rado-
myśla Wielkiego, Ogólnopolski 
Bieg Radomyski im. J. Kozioła, 
Podkarpacki Dzień Wędliniarza, 
Podkarpacki Konkurs Wieńca 
Dożynkowego czy Parada Konna. 
Rok rocznie organizowane są 
dożynki gminne, obchody Święta 
Niepodległości czy uroczystości 
z okazji uchwalenia Konstytucji 
3 Maja połączone ze świętem Naj-
świętszej Maryi Panny – Królowej 

Polski. Tradycyjnie 15 sierpnia 
w uroczystość Wniebowzięcia 
NMP gmina włącza się w uroczy-
stości organizowane wraz z para-
fią Zgórsko. Gmina bywała także 
współorganizatorem w wymiarze 
ponadgminnym Święta Wojska 
Polskiego czy Dnia Strażaka. Od 
16 lat na początku stycznia samo-
rząd organizuje Wieczór Kolęd 
i Pastorałek, podczas którego 
występują lokalne chóry, zespoły 
i kapele. Gmina nie zapomina 
o ważnych rocznicach. Przykła-
dem 70-lecie zbrodni katyńskiej, 
gdzie przy radomyskim gimna-
zjum odbyła się uroczystość, 
podczas której zasadzono dęby 
pamięci poświęcone radomyskim 
Katyńczykom; czy chociażby 
dwudniowe obchody 900-lecia 
Zgórska, najstarszej miejsco-
wości w powiecie mieleckim. To 
tylko najważniejsze przykłady 
kultywowania różnych tradycji, 
a jednoczenie integrowania 
mieszkańców.

    Warto zwrócić uwagę na jeszcze 
jeden aspekt. O gminie Radomyśl 
Wielki w płd.-wsch. Polsce mówi 
się, że jest zagłębiem tradycyjnego 
wędliniarstwa. Udowadniają to 
swoją codzienną pracą miejscowi 
wędliniarze, którzy mogą liczyć 
na wsparcie ze strony władz lo-
kalnych. Promowaniu tradycyjnie 
wytwarzanych wyrobów służy 
od dekady Dzień Wędliniarza, 
rekord Guinnessa na najdłuższą 
kaszankę czy rekord Polski na naj-
dłuższą linię z kiełbasy w kształcie 
klucza wiolinowego. Ponadto 
włodarze gminy zaangażowali się 
w obronę producentów wędlin 
wytwarzanych metodą tradycyjną 
jeśli chodzi o utrzymanie dotych-
czasowych norm dotyczących 
wędzenia.

Przyjazne warunki

    Dodajmy, że podczas certyfika-
cji Gmina Radomyśl Wielki była 
oceniana także przez pryzmat 
przyjaznego podejścia admini-
stracji do: biznesu, inwestorów, 
mieszkańców w rozwoju społecz-
no-ekonomicznym, stwarzania 
korzystnych warunków do roz-

woju aktywności obywatelskiej 
i biznesu. Pod lupę były także bra-
ne działania na rzecz poprawy wa-
runków życia mieszkańców gminy, 
dbania o rozwój dzieci i młodzieży 
poprzez działania podejmowa-
ne w zakresie edukacji, sportu, 
kultury i rekreacji, stwarzania 
korzystnych warunków życia dla 
seniorów i osób niepełnospraw-
nych. Nie bez znaczenia był stan 
infrastruktury technicznej, gospo-
darność władz oraz umiejętność 
tworzenia i realizowania planów 
rozwojowych.

 Dowartościowane inicjatywy

     Certyfikat laureata „Przyja-
znej Polski” w kategorii „Gmina 
z Tradycją” dla radomyskiego 
samorządu odebrał burmistrz 
Józef Rybiński podczas finałowej 
gali III edycji programu, która 
miała miejsce 21 października w 
Hotelu Bristol w Warszawie. – Jest 
bardzo miło znaleźć się w takim 
doborowym towarzystwie najlep-

szych gmin w kraju. Czujemy się 
dowartościowani. Znaleźliśmy się 
w gronie najlepszych w kategorii 
„Gmina z Tradycją”, będąc przy 
tym ocenianym przez osoby 
z zewnątrz. To pokazuje, że ro-
bimy wiele w zakresie szeroko 
pojętej tradycji, choć pewnie 
można byłoby jeszcze więcej. 
Niemniej pielęgnujemy ważne 
tradycje patriotyczne, kulturowe 
i religijne, prowadzimy działania 
promocyjne odnośnie tradycyjne-
go wędliniarstwa, bo przecież gmi-
na stoi zakładami mięsnymi oraz 
na rzecz integracji mieszkańców 
i budowy więzi międzyludzkich. 
Wyróżnienie pokazuje, że to co 
robimy, robimy nieźle i z tego się 
bardzo cieszę. To też dopinguje, 
żeby działać jeszcze lepiej, oczywi-
ście ku pożytkowi naszej lokalnej 
wspólnoty – skomentował wyróż-
nienie burmistrz Rybiński.

Krzysztof Babiarz
Urząd Miejski 

w Radomyślu Wielkim

Przyjazna gmina z tradycjami Odbiór Stacji Uzdatniania
Wody w Chorzelowie

WYKONAWCA:   Hydro-
-Marko Sp. z o. o (m. Jarocin)

ZADANIE: Przebudowa stacji 
uzdatniania wody w Chorze-
lowie

Wartość inwestycji to  ponad 
1,27 mln zł

Inwestycja wykonana termino-
wo bez opóźnień

Czas realizacji: 6 miesięcy

 Wójt Józef Piątek:

- Wiele czynników pchnęło 
nas ku  decyzji o moderniza-
cji stacji, która da nam teraz 
większą wydajność i  lepszą 
jakość wody. Stan wewnętrz-
nej stacji był zły, a częste jej 
awarie usuwane były w sposób 
doraźny. Jeszcze pół roku 
temu przyłączenie wody do 
nowych gospodarstw  było 
wręcz niemożliwe i od paru lat 
skutkuje obniżeniem jakości 
dostarczanej wody. Serwis 
i naprawy stacji również były 
bardzo trudne, gdyż producen-
ci zamiennych części  do niej 
już ich nie produkują.

   – Po inwestycji stacja posiada 
nowe sterowanie, przewody, 
nowocześniejszą automatykę 
z możliwością instalacji moni-

toringu. Do kontenera stacji 
dobudowano nową, murowaną 
halę filtrów, których liczba 
wzrosła do sześciu.  Realizacja 
w taki sposób inwestycji po-
zwoliła na nie wstrzymywanie 
pracy stacji w okresie napraw 
czy konserwacji, a to w z kolei 
uchroniło gminę od dodatko-
wego zakupu droższej wody 
z miasta.

Po przebudowie wydajność 
stacji wzrosła  z 400 m3 do 
900 m3 wody na dobę. Stwo-
rzyliśmy na  przyszłość nowe 
możliwości  zaopatrzenia 
w świetnej jakości wodę  kolej-
nych domostw gminy Mielec. 
Jak pokazują ostatnie dane 
statystyczne, liczba stanu osób 
w miejscowościach: Chorze-
lów, Chrząstów, Złotniki ciągle 
rośnie i to kolejny dowód na to, 
że decyzja o modernizacji była 
słuszna i na czas.

     Podczas odbioru można było 
dosłownie degustować smak 
wody. Włodarze są pewni, że 
stacja i woda najwyższej jako-
ści  będzie stanowić dodatkowy 
czynnik zachęcających nowych 
mieszkańców do osiedlania sie 
w Gminie Mielec

Jakub CENA
Starszy Specjalista 

ds. Promocji

więcej informacji, zdjęć i filmów naszym portalu:

www.promocja.mielec.pl
http://m.in
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Pokaz specjalny filmu „MÓJ CZAS” 
o Magdzie Łączak

    W czwartek 27 paździer-
nika br. w mieleckim Ki-
nie Galaktyka odbył się po-
kaz specjalny filmu „MÓJ 
CZAS”.  Magda Łączak 
i Paweł Dybek, bohatero-
wie dokumentu to mieleccy 
biegacze, należący do ścisłej 
światowej czołówki biegaczy 
górskich ultra. Film wzbu-
dził ogromne zainteresowa-
nie lokalnej społeczności, 
której bieganie jest bliskie 
sercu. Film z pokazu wyko-
nany przez Studio Wizualne 
Damian Gąsiewski można 
obejrzeć pod linkiem: ht-
tps://www.youtube.com/
watch?v=fM4id8MPTV8 

Od 0:2 do 3:2 BRAWO STAL! 
FKS STAL MIELEC – GKS TY-
CHY 3:2 (0:1). Stadion Miejski 
w Mielcu, godz. 16.00. Bramki:
0:1 – 27. Daniel Tanżyna (31 
min.); 0:2 – 8. Łukasz Grzeszczyk 
(75 min.); 1:2 – 23. Krystian Ge-
tinger (77 min.); 2:2 – 9. Mateusz 
Cholewiak (86 min.); 3:2 – 2. 
Sebastian Zalepa (90 min.).
FKS Stal Mielec: 88. Marek 
Kozioł, 2. Sebastian Zalepa, 
3. Krzysztof Kiercz, 4. Robert 
Sulewski, 6. Piotr Marciniec (58 
min. 18. Dorian Buczek), 7. Szy-
mon Sobczak (79 min. 14. Piotr 
Głowacki), 8. Jakub Żubrowski, 
9. Mateusz Cholewiak, 16. Adrian 
Liberacki, 23. Krystian Getinger, 
31. Kamil Radulj (73 min. 10. 
Sebastian Szczepański).
Rezerwowi: 12. Tomasz Libera, 
11. Michał Bierzało, 13. Przemy-
sław Lech, 19. Grzegorz Fonfara
Trenerzy: Zbigniew Smółka, 
Maciej Serafiński, Bogusław 
Wyparło
GKS Tychy: 12. Paweł Florek, 
13. Mateusz Grzybek, 9. Tomasz 
Boczek, 27. Daniel Tanżyna, 
5. Maciej Mańka, 28. Mateusz 

Mączyński, 4. Mateusz Buko-
wiec, 20. Seweryn Gancarczyk, 
8. Łukasz Grzeszczyk, 21. Marcin 
Radzewicz, 10. Jakub Świerczok 
(78 min. 85. Adam Varadi).
Rezerwowi: 53. Marek Igaz, 69. 
Filip Arežina,18. Dawid Błanik, 
16. Daniel Duda, 25. Stepan 
Hirskyi, 17. Wojciech Szumilas
Trener: Jurij Szatałow.
Żółte kartki: Buczek – Świerczok, 
Florek, Mańka.
Sędziowie: Wojciech Krztoń – 

sędzia główny, Jarosław Mikoła-
jewski – sędzia asystent, Krystian 
Mucha – sędzia asystent, Jakub 
Tomoń – sędzia techniczny.
Delegat PZPN: Wiesław Lada 
(Podkarpacki ZPN)
Obserwator PZPN: Piotr Brodec-
ki (Łódź). Widzów: 2797.
Migawki foto-wideo obejrzeć 
można na filmie Studio Wizualne 
Damian Gąsiewski: https://www.
youtube.com/watch?v=-G-
-rxEAFSBc

mailto:kontakt@promocja.mielec.pl
https://www.youtube.com/watch?v=fM4id8MPTV8
https://www.youtube.com/watch?v=fM4id8MPTV8
https://www.youtube.com/watch?v=fM4id8MPTV8
https://www.youtube.com/watch?v=-G-rxEAFSBc
https://www.youtube.com/watch?v=-G-rxEAFSBc
https://www.youtube.com/watch?v=-G-rxEAFSBc


WIEŚCI REGIONALNE  Nr 10/16  i MIELECKA STREFA Nr 10/16 - 31 październik 2016 r.  Str. nasza strona: www.promocja.mielec.pl6

historyczno- ulturalne więcej informacji, zdjęć i filmów naszym portalu:

OSOBY Z TUSZOWA NARODOWEGO I OKOLIC  
W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI
 Po przeszło 100 latach za-
borów  wolność nie przyszła 
łatwo.  Należało ją wywalczyć.  
Nadzieję na nią Polacy wiązali 
wraz z wybuchem  I  wojny świa-
towej, która skłóciła wreszcie 
zaborców.
     Część mężczyzn została 
wcielona do  armii  austriac-
kiej,  aby u jej boku brać udział 
w  l wojnie światowej.  Wśród 
nich byli też mieszkańcy Tuszo-
wa Narodowego oraz sąsied-
nich wiosek.
    Z  Tuszowa  Narodowego 
byli między innymi: Tonecki 
Antoni,   Kłoda Tomasz,   To-
mecki Józef  (ranny na wojnie),   
Dziewit Tomasz (zmarł  po tru-
dach wojny – 1919 ),   Dziewit 
Józef,   Zawada Michał,   Kłoda 
Jan,   Światowiec Jan  (zginął 
na wojnie),   Bojak Józef,   Ta-

rapata  Wojciech,   Malinowski 
Antoni,   Bieniek Józef (zginął 
na wojnie),   Czerw Józef,   
Czerw Franciszek,   Czerw Ma-
teusz,   Czerw Tomasz,   Kardyś 
Wojciech (zginął na wojnie),   
Łącz Józef,   Światkowski Jan,   
Światkowski Józef,   Malec  Jan.
    Ze wsi Jaślany byli między 
innymi: Rzeźnik  Andrzej,   
Klich Mateusz,   Sołdyga 
Wawrzyniec,   Orzech Józef,   
Karkosza Michał,   Klich Jan,   
Głaz Wojciech,   Karkosza 
Maciej,   Rzeźnik Wojciech,   
Rzeźnik Michał,   Klich Józef.
   Ze wsi Dębiaki byli między 
innymi: Lewicki Józef,   Du-
dzik Kazimierz,   Łącz  Michał,   
Głowienka Szczepan.
    Ze wsi Czajkowa byli mię-
dzy innymi: Łącz  Jan,   Sowa  
Jan.

    Ze wsi Pluty byli między 
innymi: Flis  Jan  (zginął na 
wojnie),   Flis  Michał.
    Ze wsi Grochowe byli mię-
dzy innymi: Kasprzak Mateusz  
(zginął na wojnie),   Zachwiej 
Antoni.
    Na szczególną uwagę 
i pamięć zasługują  Legioniści  
wywodzący się z Tuszowa Na-
rodowego i  Czajkowej.   Był  to 
Jan   Światkowski  z Tuszowa, 
późniejszy  podpułkownik 
Wojska Polskiego, uczestnik 
trzech wojen o wolność i nie-
podległość.
     Uczęszczał do Gimnazjum 
w Mielcu. Już wtedy w 1912 
roku  wstąpił do Związku 
Walki Czynnej w Mielcu.  Po 
wybuchu l wojny światowej, 
od 26 sierpnia 1914 r.  był 
żołnierzem l pułku piecho-

ty Legionów Polskich. Jako 
oficer Wojska Polskiego brał 
udział w wojnie obronnej 
z bolszewikami w 1920  roku.  
Za waleczne czyny i służbę na 
froncie polsko – bolszewickim 
został  dwukrotnie odznaczony 
Krzyżem Walecznych i Orde-
rem  Virtuti Militari. Po agresji 
sowieckiej w 1939 roku  został 
internowany na Łotwie, a na-
stępnie osadzony w więzieniu i 
skazany na 10 lat ciężkich robót 
na Syberii.  Po zawarciu ukła-
du Sikorskiego ze Stalinem, 
został uwolniony. Początkowo 
przebywał w obozach Armii 
Polskiej na Wschodzie, a na-
stępnie wraz z Armią gen. An-
dersa udał się do  Iranu, Iraku 
i Palestyny. W Palestynie pełnił 
funkcje Komendanta Placu w 
Jerozolimie.  Po wojnie udał 
się do Anglii, skąd wrócił do 
Polski.  Zmarł w roku 1963  
i jest pochowany na Cmentarzu 
Rakowickim  w Krakowie.

    Drugim legionistą z Tuszo-
wa był  Jan Malec,  późniejszy  
major  Wojska  Polskiego, 
uczestnik  l wojny światowej 
i wojny bolszewickiej.
     Uczęszczał do Gimnazjum 
w Mielcu. Do Legionów wstąpił  
6 sierpnia 1914 roku.  Jako 
oficer Wojska Polskiego brał 
udział w wojnie  polsko – bol-
szewickiej. Za czyny waleczne 
na tej wojnie został odznaczony  
Krzyżem Srebrnym Orderu 
Virtuti  Militari.  W styczniu 
1928 roku poważnie zachoro-
wał.  Tegoż  samego roku zmarł 
w Warszawie. W przeddzień 
śmierci został awansowany 
do stopnia majora.  Spoczywa 
na Cmentarzu Wojskowym 
w Warszawie.   Odznaczony 
ponadto:  trzykrotnie Krzyżem 
Walecznych  i Odznaką Hono-
rową „Orlęta”.
    Trzecim Legionistą z naszej 
Gminy, a konkretnie z Czaj-
kowej był  Hyjek Stanisław,  

uczeń Gimnazjum w Mielcu, 
członek Związku Strzeleckiego,  
od 1914 roku  –  żołnierz  Vl  
batalionu  Legionów Polskich.  
W 1918 roku  zginął pod Wyso-
kim Litewskim.
    Na wyróżnienie zasługuje 
także  Dziewit Józef z Tuszo-
wa  –  absolwent Gimnazjum 
w Mielcu.  Zajmował się między 
innymi zbiórką pieniędzy na 
rzecz  Legionów  Polskich.
    Szczegółowe życiorysy wy-
mienionych  Legionistów, 
a także innych zasłużonych  
ludzi z terenu naszej Gminy 
można znaleźć w Gminnej Bi-
bliotece Publicznej.
     Przedstawione  wiadomości  
o ludziach z  naszej Gminy nie 
są pełne.  W miarę czasu i moż-
liwości, będziemy je uzupełniać.  
Planuje się napisanie książki pt. 
„Godni Pamięci i Chwały”.

Kazimierz  Tarapata

Legioniści w okopach  -  pierwszy z prawej:  Jan Światkowski. Jak poprzez internet poinformował nas 
pan Marcin Pięta: na zdjęciu w trzeciej kolejności jest wymieniony Józef Tomecki najprawdopodobniej 
mój pradziad że wsi Brzyście żyjący w latach 1887 - 1967. Wiem że walczył w czasie Wielkiej Wojny na 
Bałkanach, wiem że po tym dostał obrzydzenia do liści laurowych (sic!) ale nic mi nie wiadomo że był 
ranny. Może zbieżność osób?

Po zdaniu matury w terminie nadzwyczajnym  -  trzeci z lewej:  Jan Światkowski z Tuszowa Narodowego

Sesja Rady Miejskiej Mielca 
– w hołdzie wielkości Szafera

28 października 2016 r. w Sali Kró-
lewskiej Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I I stopnia  im. Mieczysława 
Karłowicza w Mielcu odbyła się 
uroczysta sesja rady Miejskiej Miel-
ca z okazji 130 rocznicy urodzin 
profesora Władysława Szafera, 
patrona Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Mieleckiej w Mielcu. Na 
jej program złożyły się m.in.: wy-
stęp uczniów klasy wokalnej PSM 
w Mielcu, referaty na temat Wła-
dysława Szafera, prof. Andrzeja 
Grzywacza i dr. Jerzego Skrzyp-
czaka. Wystąpił także wiceprezy-
dent Mielca Jan Myśliwiec oraz 
przewodniczący Rady Miejskiej 
Marian Kokoszka, który odczytał 
przyjęty przez aklamację apel o 
uhonorowanie postaci Władysława 
Szafera. Obrady podsumował pre-
zes TMZM Janusz Chojecki.

Inf. i fot. Włodzimierz Gąsiewski

Wiceprezydent Mielca Jan Myśliwiec

Czy w Mielcu był zamek?
     Ostatnio na lokalnych grupach 
społecznościowych w Internecie 
pojawia się coraz więcej informacji 
o domniemanym zamku w Mielcu. 
Wydaje się, że przy tak dużym 
zainteresowaniu warto ukazać 
wszystkie argumenty za i przeciw 
istnieniu zamku (w pełnym tego 
słowa znaczeniu) w grodzie nad 
Wisłoką. Dyskusję tę inicjujemy na 
naszej grupie FB Eksplorator Re-
gionalny (https://www.facebook.
com/groups/eksploratorzy.histo-
rii/) i tam też prosimy przekazywać 
wszelkie uwagi na ten temat. 
    Na zdjęciach prezentu-
jemy szk ic  h ipotetycznego 
zamku (źródło: https://scon-
tent-waw1-1.xx.fbcdn.net/t31.
0-8/11168481_76920991988332
7_5872234253809543918_o.jpg) 
oraz fragment mapy Mielca  z II 
poł XIX w. - zb. wł. Zapraszamy 
do dyskusji.

Włodzimierz Gąsiewski
   

www.promocja.mielec.pl
http://m.in
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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

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 koloro-
wych, plany, mapki, tłumaczenia rozkazów niemieckich i wiele innych rewelacji!

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, korektę, profesjonal-
ny 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 me-
diów drukowanych i internetowych. Pomoc 
w rozprowadzaniu publikacji. Możemy także 
zorganizować wieczory i spotkania autorskie. 
Mamy wieloletnie doświadczenie i przygo-
towanie merytoryczne. Posiadamy własne 
numery ISBN i możemy edytować kody kre-
skowe. Zapraszamy autorów do współpracy. 
Opracowujemy także gazetki samorządowe, 
ulotki, druki, plakaty itp. Zapewniamy przy-
stępne ceny oraz wysoką jakość wykonania. 
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

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.

OFERUJEMY USŁUGI
REDAKCYJNO

WYDAWNICZE

Uwaga Czytelnicy i Sympatycy „Nadwisłocza”. 
Ze względu na liczne pytania i prośby, po ponad 
rocznej przerwie wznawiamy wydawanie Ogólno-
polskiego Czasopisma Społeczno-Kulturalnego 
„Nadwisłocze”. Będzie ono ukazywać się w cyklu 
co najmniej rocznym, w limitowanej wersji dru-
kowanej oraz bezpłatnej formie cyfrowej pdf, 
która zostanie zamieszczona w internecie i będzie 
rozpowszechniana poprzez portal internetowy 
wydawcy: www.promocja.mielec.pl oraz strony 
i grupy społecznościowe, co razem może zapewnić 
wielotysięczny krąg odbiorców. Zachęcamy więc 
autorów ciekawych artykułów do kontaktu z Re-
dakcją „Nadwisłocza”: 39-300 Mielec, ul. Jana III 
Sobieskiego 1/1; e-mail: gasiewski@interia.eu, 
tel. 175831498; 177411527, 602776 197. Zapra-
szamy także na naszą stronę: http://promocja.
mielec.pl/category/wydawnictwa/nadwislocze/ 
gdzie znajdują się obszerne informacje na temat 
czasopisma „Nadwisłocze”.

dr Włodzimierz Gąsiewski

Niemcy DR Volkswagen Międzynarodowa Wystawa Samocho-
dów i Motocykli Berlin 1939. Katalog Michel nr 668 (str. 86, 
wyd. 1983). Posiadamy na sprzedaż zbiory starych znaczków 
polskich i zagranicznych.

Tygodnik „Piłka Nożna” 
26 czerwca 1973, nr 17, 
w numerze m.in.: STAL 
MIELEC mistrzem Pol-
ski!
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