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mieleckie

Wynajmę lokal handlowy w PA-
SAŻU w Mielcu. Powierzchnia 
80 metrów kwadratowych, II 
piętro, narożny od strony osie-
dla. Tel. 518 373 255

OGŁOSZENIA DROBNE
Chcesz coś kupić, sprzedać, wynająć,

zatrudnić pracownika lub znaleźć pracę!
Zapraszamy do zamieszczania ogłoszeń drobnych 

w naszej gazecie i w internecie: 
www.promocja.mielec.pl

Zapewniamy dostęp do minimum
10 tysięcy odbiorców!

tel. 17 7411527 lub kontakt@promocja.mielec.

POZYTYWNI MIELCZANIE 2016 
WYBRANI I UHONOROWANI
Po raz kolejny dzięki inicjaty-
wie portalu hej.mielec.pl zo-
stały wybrane i uhonorowane 
osoby wyróżniające się wśród 
lokalnej społeczności.  Za swo-
ją działalność na rzecz regionu 
zostało wyróżnionych 8 osób:
   W kategorii KULTURA tytuł 
Pozytywny Mielczanin otrzymała 
MAGDALENA KRIGER – in-
struktor teatru w SCK Mielec,
Wyróżnienie dla popularnego 
Pozytywnego otrzymała Anna 
Niziołek – kierownik Kina Ga-
laktyka,
W kategorii SPORT tytuł Pozy-
tywnego Mielczanina otrzymała 
PAULINA BUZIAK-ŚMIA-
TACZ – reprezentantka Polski w 

chodzie sportowym, zawodniczka 
LKS Stal,
Wyróżnienie dla popularnego 
Pozytywnego otrzymał Robert 
Karnasiewicz – trener i działacz 
UKS Badmintona Volant Mielec 
oraz Klubu Szachowego SDK-
-Lotnik,
W kategorii BIZNES tytuł Pozy-
tywny Mielczanin i wyróżnienie 
Popularny Pozytywny otrzymał 
ANDRZEJ DROZDOWSKI 
– właściciel Klubu Alternatywa 
oraz Restauracji Vis a Vis,
W kategorii SPOŁECZNIK 
tytuł Pozytywny Mielczanin i 
wyróżnienie Popularny Pozytyw-
ny otrzymały MAGDALENA 
ŻUKOWSKA-BĄK i ANNA 

PIĘKOŚ – Fundacja Wspierania 
Edukacji i Rozwoju EDU,
Wyróżnienie Specjalne otrzymała 
IWONA MŁYNARSKA – fi-
nalistka Miss Polski 2016, Miss 
Podkarpacia 2016.
Organizatorom dziękujemy za 
umożliwienie wielu internautom 
wskazywania i wyróżniania osób 
z różnych dziedzin aktywności za-
wodowej, kulturalnej, sportowej i 
edukacyjnej na rzecz społeczności 
lokalnej. Laureatom zaś gratulu-
jemy i życzymy wytrwałości oraz 
sukcesów w następnych latach.

Fot. Damian Gąsiewski
http://www.hej.mielec.pl/

oraz: http.promocja.mielec.pl

Mieleccy policjanci podsumowali swoją pracę w 2016 r.

9.02.2017 odbyła się od-
prawa służbowa Komendy 
Powiatowej Policji w Mielcu 
podsumowująca pracę mie-
leckich funkcjonariuszy w 
2016 roku. W uroczystym 
spotkaniu udział wzięli Ko-
mendant Wojewódzki Policji 
nadinsp. dr Krzysztofa Po-
buta wraz z Zastępcą insp. 
Tadeuszem Szymankiem 
oraz zaproszeni goście.
     Na wstępie Komendant 
Powiatowy Policji w Mielcu 
nadkom. Jacek Juwa przywitał 
przybyłych na odprawę gości, 
na czele z Komendantem Wo-
jewódzkim Policji nadinspek-
torem dr Krzysztofem Pobutą 
oraz jego Zastępcą inspekto-
rem Tadeuszem Szymankiem. 
Następnie Komendant Powia-
towy przywitał Starostę Powia-
tu Mieleckiego Zbigniewa Ty-
mułę, Prokuratora Rejonowego 
Mariana Burczyka oraz jego 
zastępcę Małgorzatę Dobosz – 
Słąbę, a także Prezesa Sądu Re-

jonowego w Mielcu Grzegorza 
Króla oraz Komendanta Straży 
Miejskiej Arkadiusza Misiaka 
oraz policjantki i policjantów 
biorących udział w odprawie.
    Komendant omówił aspekty 
pracy mieleckiej jednostki, pod-
sumowując statystycznie ubie-
gły rok. W krótkiej prezentacji 
multimedialnej przedstawił 
wyniki pracy pionów krymi-
nalnych, ruchu drogowego 
oraz prewencji. Komendant 
nadkom. Jacek Juwa w swojej 
wypowiedzi podkreślił dużą 
pomoc samorządów i instytucji 
w działaniach pozwalających na 
osiągniecie wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa mieszkańców 
powiatu.
    Następnie głos zabrali za-
proszeni goście, którzy bardzo 
pozytywnie ocenili współpracę 
z mielecką Policją. Docenili 
dobre wyniki pracy mieleckich 
funkcjonariuszy, dziękując za 
dotychczasową współpracę i 
gratulując osiągnięć.

    Komendant Wojewódzki Po-
licji nadinspektor dr Krzysztof 
Pobuta, omówił najważniej-
sze aspekty pracy garnizonu 
podkarpackiego w 2017 roku. 
Zaakcentował istotę profesjo-
nalnego realizowania zadań 
służbowych przez policjantów 
oraz podkreślił otwartość po-
licji wobec społeczeństwa. 
Dziękując samorządom za 
współpracę, Komendant Woje-
wódzki Policji wyraził nadzieję 
na wspieranie w dalszym ciągu 
działań mieleckich funkcjo-
nariuszy. Życząc wszystkim 
funkcjonariuszom satysfakcji 
z wykonywanej pracy i dzięku-
jąc zaproszonym gościom za 
współpracę z Komendą Policji 
w Mielcu, zakończył swoje 
przemówienie.

Inf. i fot. http://www.pod-
karpacka.policja.gov.pl/rze/

komendy-policji/kpp-mielec/
wydarzenia

www.promocja.mielec.pl
mailto:kontakt@promocja.mielec.pl
www.promocja.mielec.pl


WIEŚCI REGIONALNE  Nr 2/17  i MIELECKA STREFA Nr 2/17 - 28 luty 2017 r.  Str.e-mail: kontakt@promocja.mielec.pl 3

gospodarczewięcej informacji, zdjęć i filmów naszym portalu

Uwaga firmy oraz instytucje działające od wielu lat i nowo powstałe
zapraszamy na nasze łamy 

wykonamy wywiad, rozmowę, opracujemy historię firmy,
opracujemy profesjonalną dokumentację foto i wideo.
Zaprezentujemy ją na łamach „Wieści Regionalnych”

na naszym portalu www.promocja.mielec.pl
na Yotube oraz w grupach społecznościowych Facebooka

zapewniamy wielotysięczną grupę czytelników i odbiorców
w tym także potencjalnych klientów i kontrahentów.

W razie zainteresowania prosimy do nas pisać lub dzwonić:
kontakt@promocja.mielec.pl

tel. 17 741 1527;   602 776 197;   602 739 362

w gazecie oraz internecie

Wylot samolotu M28 produkcji PZL Mielec na Latin Demo Tour
    24 lutego 2017 r. Centrum 
Badań i Prób Statków Powietrz-
nych PZL Mielec oraz na lot-
nisku w Mielcu nastąpił wylot 
samolotu M28 produkcji PZL 
Mielec na Latin Demo Tour. Po 
starcie samolotu odbył się krótki 
briefing prasowy w sali konfe-
rencyjnej w wieży na lotnisku, 
w którym wystąpił m.in.: Prezes 
PZL Mielec Janusz Zakręcki. 
Pilotem samolotu był Czesław 
Żywocki.

Wielozadaniowy samolot 
M28® wyruszył na Latin 

America Demo Tour

Lot w połowie zimy z Europy 
do Ameryki Łacińskiej pokaże, 
że ten dwusilnikowy turbośmi-
głowy samolot zaprojektowany 
i wyprodukowany w Polsce 
sprawdza się w każdych warun-
kach pogodowych.

Mielec, 24 lutego 2017 – Produ-
kowany w Polskich Zakładach 
Lotniczych w Mielcu dwusilni-
kowy turbośmigłowy samolot 
M28 wyruszył w dwumiesięczne 
tournée po Ameryce Łacińskiej 
i Karaibach.
    Ważący 7.500 kilogramów 
dwusilnikowy turbośmigłowy 
samolot w trakcie pobytu w 
Ameryce Łacińskiej, zademon-
struje potencjalnym klientom 
cywilnym i wojskowym swoje 
zdolności do przewożenia ludzi 
i ładunków ze słabo rozwinię-
tych lotnisk, niewyposażonych 
w utwardzone i długie pasy 
startowe. Tournée rozpocznie 
się 17 marca 2017 roku w Port 
of Spain w Trynidadzie i Toba-
go. Następnie, do połowy maja, 
samolot odwiedzi 12 innych 
miast położonych w Brazylii, 
Argentynie, Ekwadorze, Ko-
lumbii, Panamie i Meksyku.

Inżynierowie z PZL Mielec na-
łożyli ostatnią warstwę farby na 
nowo wyprodukowany samolot 
o numerze seryjnym AJE00347 
oraz wyposażyli w niezbędny 
sprzęt, który pozwoli pokazać 
jego zdolność do szybkiej kon-
wersji na opcję pasażerską, przy-
stosowaną do zrzutów spado-
chronowych, transportu cargo 
lub ewakuacji ofiar wypadków.
„Kiedy zestawimy manewro-
wość M28 z jego dużą kabiną i 
tylnymi drzwiami otwieranymi 
również w locie, to widać, że ten 
samolot ma moc i masę DEMO 
TOUR 2017 ODLOT-5ładunku 
idealną do wykonywania bardzo 
różnych misji”, zwraca uwagę 
Janusz Zakręcki, Prezes Za-
rządu Dyrektor Naczelny PZL 
Mielec. Siły zbrojne i linie lotni-
cze w całej Ameryce Łacińskiej i 
na Karaibach wyrażają ogromne 
zainteresowanie różnorodnymi 

i unikalnymi zdolnościami tego 
wyjątkowego samolotu”.
    Załoga PZL Mielec zapla-
nowała pierwszy przystanek w 
Danii. Następnie rozpocznie 
się morska część podróży przez 
Szkocję i Islandię. Dwudzie-
stego ósmego lutego samolot 
przyleci do Kulusuk na Gren-
landii mając za sobą 2.164 mile 
morskie i blisko 10 godzin tran-
satlantyckiego lotu.
    „Pokonanie Atlantyku w poło-
wie zimy w kierunku zachodnim 
to tylko jeden z przykładów, że 
ten wytrzymały, niezawodny 
samolot radzi sobie nawet w 
najtrudniejszych warunkach po-
godowych”, powiedział Mariusz 
Kubryn, główny konstruktor 
M28. „Szacujemy, że do końca 

tournée pokazowego, samolot 
będzie miał wylatane 14.500 
kilometrów nad pasmami gór-
skimi i oceanami, startując i 
lądując na pasach położonych 
w dżungli i na wyspach. Zade-
monstruje swoje zdolności do 
działania zarówno w wysokich 
jak i niskich temperaturach”.
Samolot M28 ma certyfikaty 
brazylijskiej agencji ruchu lot-
niczego ANAC, EASA i FAA, 
dzięki którym może latać w 
temperaturach wahających się 
od minus 50 do plus 50 stopni 
Celsjusza. System odmrażania 
kadłuba jest certyfikowany do 
lotów w znanych warunkach 
oblodzenia.
      Skrzydła o dużej sile nośnej, 
dwa turbośmigłowe silniki Pratt 

& Whitney Canada PT6-65B 
o mocy 1.100 koni mechanicz-
nych (820 kW) oraz śmigło 
z rewersem ciągu dają temu 
samolotowi unikalne możliwo-
ści jeżeli chodzi o krótki start 
i lądowanie. Z maksymalnym 
ładunkiem o masie 2.300 kilo-
gramów M28 może startować 
i lądować na nieutwardzanych 
pasach o długości zaledwie 548 
metrów.

     By dowiedzieć się więcej 
o samolocie M28 i jego kara-
ibskim i latynoamerykańskim 
tournée, zapraszamy na stronę 
www.m28aircraft.com.

Inf. Dominika Bochnak

Fot. Damian
Gąsiewski

Startujący samolot M28® (fot. PZL Mielec)

mailto:kontakt@promocja.mielec.pl
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Tadeusz Należny wygrał 
konkurs na sekretarza Sta-
rostwa Powiatowego w Miel-
cu. Nowe stanowisko objął 
w środę, 22 lutego.
   – To człowiek spokojny 
i cierpliwy, a przede wszystkim 
kompetentny. Spełnił wszyst-
kie wymagania i oczekiwania 
konkursowe – mówi o nowym 
sekretarzu Starosta Powiatu 
Mieleckiego Zbigniew Tymuła. 
Wierzy, iż współpraca z nim 
układać się będzie pomyślnie 
– choćby ze względu na wy-
kształcenie, jak i wieloletnie 
doświadczenie samorządowe.
    Tadeusz Należny jest ab-
solwentem studiów wyż-
szych na Akademii Rolniczej 
w Krakowie, a także studiów 
podyplomowych w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz informatyki. Ukończył 
również kwalifikacyjne kursy 
pedagogiczne uprawniające do 
nauczania przedmiotów ogól-
nokształcących i zawodowych, 
w roku 2009 natomiast – kurs 
metodyka prowadzenia szkoleń 
BHP.
    Swoją przygodę z samo-
rządem Tadeusz Należny roz-

Powiat ma nowego sekretarza!

począł wraz z początkiem lat 
90., kiedy to został wybrany 
wójtem gminy Wadowice Gór-
ne. Stanowisko to z sukcesami 
obejmował przez dwie kaden-
cje. Następnie pełnił funkcję 
sekretarza w Urzędzie Gminy 
w Szczucinie, od roku 2007 
natomiast – doradcy w Podkar-
packim Ośrodku Doradztwa 
Rolniczego w Boguchwale. 
Doświadczenie to, jak sam 
mówi, zamierza przełożyć na 
jak najsprawniejsze wypełnia-
nie obowiązków w Starostwie 
Powiatowym w Mielcu. – Chcę 
kłaść nacisk na poprawny me-
chanizm dialogu między admi-
nistracją a stronami postępo-
wania, terminowość załatwiania 
spraw i umiejętność stosowania 
przepisów prawnych, które to 
chronią administrację przed 
powstawaniem paradoksów i 
niesprawiedliwości. Z perspek-
tywy czasu wiem, że wizerunek 
samorządu kształtują nie tylko 
zrealizowane inwestycje gospo-
darcze, ale również sprawna, 
kompetentna administracja – 
mówi nowy sekretarz.

Inf. Asystent Starosty
Monika Piątek

Kazimierz Kopera 
nowym powiatowym radnym

Podczas sesji Rady Powiatu 
Mieleckiego we wtorek, 21 
lutego, swoje ślubowanie złożył 
Kazimierz Kopera. Nowy radny 
zastąpił Renatę Siembab, która 
mandatu zrzekła się, by pełnić 
obowiązki dyrektora Powiato-
wego Urzędu Pracy w Mielcu.
    Kazimierz Kopera, w wybo-
rach do rady powiatu przepro-
wadzonych w listopadzie 2014 
roku, uzyskał drugą najwyższą 
ilość głosów od mieszkań-
ców okręgu wyborczego nr 5. 
W związku z tym, iż nie utracił 
prawa wybieralności ani też 
nie zrzekł się pierwszeństwa do 
obsadzenia mandatu na rzecz 
kandydata z tej samej listy, 
postanowieniem Komisarza 
Wyborczego z Tarnobrzega 
zastąpił w radzie Renatę Siem-
bab.
     Z resztą radnych po raz 
pierwszy spotkał się na sali 
obrad we wtorek, 21 lutego. 

Złożył wówczas ślubowanie, 
w którym obiecał rzetelnie 
wykonywać powierzone mu 
obowiązki, a także działać  ku 
pomyślności wspólnoty samo-
rządowej i obywateli. – Życie 
tak nakreśla nasze drogi, że nie 
jesteśmy w stanie przewidzieć 
tego, co i gdzie robić będziemy 
w najbliższym czasie. W ten 
właśnie sposób, za sprawą wy-
zwania podjętego przez panią 
Renatę Siembab, niespodzie-
wanie znalazłem się pośród 
rady. To dla mnie zaszczyt – 
mówił tuż po zaprzysiężeniu 
nowy radny.
    Z samorządem lokalnym 
Kazimierz Kopera zetknął się 
już m.in. w 2014 roku, kiedy 
to starał się o fotel burmistrza 
Przecławia. Doświadczenie 
to, jak sam mówi, sporo go 
nauczyło. – Wierzę, że dzięki 
tej wiedzy, będę w stanie jesz-
cze lepiej wykonywać mandat 
radnego – mówi.
    O tym, na jakie kwestie 
w swojej działalności kładł bę-
dzie szczególny nacisk, przeko-
namy się już niebawem. Nowo 
wybranego radnego czeka 
m.in. wybór komisji, w których 
chciałby pracować przez resztę 
kadencji. Ustalenia w tym za-
kresie zapadną na kolejnej sesji 
Rady Powiatu Mieleckiego.

Asystent Starosty
Monika Piątek

Renata Siembab pełni obowiązki dyrektora PUP

Była kadrowa i kierownicz-
ka referatu szkoleń w Po-
wiatowym Urzędzie Pracy 
w Mielcu, Renata Siembab, 
przejęła obowiązki dyrek-
tora tej placówki. Decy-
zję oficjalnie obwieszczono 
podczas sesji Rady Powiatu 
Mieleckiego we wtorek, 31 
stycznia.
    Radni przychylili się wówczas 
do decyzji o wygaszeniu man-

datu radnej i podziękowali jej 
za dotychczasową współpracę. 
Również i oni usłyszeli od 
obejmującej nowe stanowisko 
koleżanki wiele ciepłych słów. 
– Choć działanie w radzie było 
dla mnie czymś nowym i trud-
nym, współpracowało mi się 
z wami naprawdę dobrze i miło. 
Czuję dziś dużą satysfakcję, bo 
widzę, że będąc w tym gremium 
można zrobić wiele dobrego 

dla mieszkańców powiatu – 
mówiła, podkreślając jedno-
cześnie, iż podjęcie decyzji 
o rezygnacji z praktykowanej 
od dwóch lat społecznej działal-
ności wcale nie przyszło łatwo. 
– W wypełnianie mandatu rad-
nego włożyłam wiele czasu i za-
angażowania. Niemniej jestem 
też długoletnim pracownikiem 
Powiatowego Urzędu Pracy w 
Mielcu i instytucja ta jest dla 

mnie bardzo ważna – dodała.
     W późniejszej rozmowie 
z mediami Renata Siembab 
przyznała, że rok 2017, pod 
kątem działalności PUP, po-
dobny powinien być do roku 
2016. – Do wydania mamy zbli-
żoną sumę pieniędzy, których 
znaczna część została już roz-
dzielona na zadania związane 
z aktywizowaniem bezrobot-
nych i pomoc dla pracodaw-
ców w doborze pracowników 
– zaznaczała p.o. dyrektora 
PUP.  Oprócz dobrego gospo-
darowania budżetem urzędu, za 
swój priorytet uznała również 
słuchanie głosu mieszkańców. 
– Będę otwarta na wszelkie 
sugestie, choćby te związane 
z obsługą interesantów w na-
szym urzędzie. To urzędnicy 
są dla klientów, nie odwrotnie 
– przekonywała.
    Renata Siembab związana 
jest z Powiatowym Urzędem 
Pracy od przeszło 20 lat. Do 
tej pory pracowała m.in. w 
pionie kadrowym oraz referacie 
szkoleń. Obowiązki dyrektora 
pełnić będzie za Stanisława 
Stachowicza.
    – Życzę udanej współpracy 
i samych zawodowych sukce-
sów – przekazał debiutującej 
dyrektorce starosta Zbigniew 
Tymuła.

Asystent Starosty
Monika Piątek

Starosta Tymuła: „Zainwestowaliśmy 17,5 miliona”
Tylko w latach 2015 – 2016 
powiat mielecki zrealizował 
inwestycje warte blisko 17,5 
miliona złotych. Co więcej, 
ponad połowę tej kwoty 
stanowiły środki pozyskane 
z zewnątrz.

Pochodzące z różnych źródeł 
dofinansowania zewnętrzne 
stanowiły dokładnie 8 933 
276,93 zł. Oznacza to, że wkład 
własny powiatu w zadania o 
łącznej wartości 17 497 673,94 
zł wyniósł tylko nieco ponad 
8,5 miliona złotych. – Cie-
szymy się, że generowane 
oszczędności oraz umiejętno-
ści naszego zespołu sporządza-
jącego wnioski o dofinanso-
wania pozwalają nam działać 
z coraz większym rozmachem. 
Co szczególnie ważne, podej-
mowane przez nas inwestycje 
stanowią rzeczywistą odpo-
wiedź na zapotrzebowania 
mieszkańców powiatu – mówi 
Starosta Powiatu Mieleckiego 
Zbigniew Tymuła.

Dla bezpieczeństwa miesz-
kańców – nowa infrastruk-
tura

    Mieszkańcy ci szczególnie 
cieszyli się z przedsięwzięć 
podjętych w roku 2016, kiedy 
to za niespełna 690 tys. złotych 
odbudowano most nad rze-
ką Babulówką w Dębiakach, 
a nad Starym Brniem, u styku 
Łysakowa i Czermina, posta-
wiono kładkę dla pieszych 
wartą ponad 280 tys. złotych. 
Z niemniejszą aprobatą spo-
tkała się warta ponad milion 
złotych budowa przepustu po 
przeciwległej stronie powiatu, 
w miejscowości Biały Bór, na 
trasie prowadzącej z Tuszy-
my do Blizny czy  – równie 
ważne dla mieszkańców – re-
monty mniejszych przepustów 
i rowów przy drogach powia-
towych przeprowadzone za 
kwotę około 100 tys. złotych.
    Z zakresu infrastruktury 
– jak co roku – sporo pienię-
dzy zainwestowano również 
w budowę chodników i dróg na 
obszarach gminnych. W latach 

2015 i 2016 nowe trakty dla 
pieszych pojawiły się na tere-
nach gmin: Mielec, Czermin, 
Wadowice Górne, Borowa, 
Radomyśl Wielki, Tuszów 
Narodowy, Gawłuszowice 
oraz Padew Narodowa. – Mu-
szę powiedzieć, że współpra-
ca z samorządami lokalnymi 
z naszego powiatu, w zakresie 
poprawy infrastruktury drogo-
wej, jest bardzo dobra. Za to 
szczerze dziękuję włodarzom 
gmin –  mówi starosta Tymu-
ła, wyliczając, że dzięki owej 
współpracy udało się wybu-
dować blisko 10 kilometrów 
chodników.
     Jeszcze więcej, bo prawie 
11 kilometrów, wyniosła łącz-
na długość przebudowanych 
w tym czasie dróg powiato-
wych. Remonty odbyły się 
m.in. na trasach relacji Trzcia-
na – Kawęczyn, Podleszany 
– Ruda – Zasuw, Padew Na-
rodowa – Kębłów, Gliny Małe 
– Sadkowa Góra, Grochowe 
II – Trześń – Mielec,  Mielec 
– Gawłuszowice czy w samym 
Mielcu.    

    Wśród najważniejszych in-
westycji podjętych na drogach 
powiatowych znajdujących 
się na terenie miasta warto 
wymienić szczególnie reor-
ganizację dwóch niebezpiecz-
nych skrzyżowań: al. Kwiat-
kowskiego z ul. Przemysłową 
oraz ul. Wojska Polskiego 
z drogą prowadzącą w kie-
runku Trześni. W pierwszym 
z wymienionych miejsc, przy 
współpracy z magistratem, 
wybudowano rondo warte 
830 tys. złotych, w drugim – 
dokonano przebudowy dróg 
za kwotę około pół miliona 
złotych. – Co szczególnie istot-
ne, w przypadku obydwu tych 
inwestycji, pozyskaliśmy finan-
sowanie zewnętrzne wysokości 
50% ich wartości – komentuje 
starosta....

Cały artykuł na stronie: 
http://promocja.mielec.pl/

starosta-tymula-zainwestowa-
lismy-175-miliona/

www.promocja.mielec.pl


WIEŚCI REGIONALNE  Nr 2/17  i MIELECKA STREFA Nr 2/17 - 28 luty 2017 r.  Str.e-mail: kontakt@promocja.mielec.pl 5

radomyskiezapraszamy na nasz portal informacyjno-firmowy

W tegorocznym budżecie 
gminy Radomyśl Wielki 
zapisano ponad 10 milio-
nów złotych na inwestycje 
i remonty. 
– W każdej miejscowo-
ści coś, w mniejszym lub 
większym zakresie, zro-
bimy – przekazuje bur-
mistrz Józef Rybiński.

      Przedstawiony przez 
burmistrza projekt budżetu 
uzyskał pozytywną opinię 
Regionalnej Izby Obra-
chunkowej, a także poszcze-
gólnych komisji rady. Te 
zaproponowały kilka zmian, 
które zostały uwzględnione 
w projekcie omawianym na 
sesji budżetowej Rady Miej-
skiej w Radomyślu Wielkim 
(26 stycznia). Wobec czego 
radni jednogłośnie przyjęli 
budżet na 2017 rok. Jest 
on rekordowy pod wzglę-
dem dochodów ogółem 
i dochodów własnych oraz 
wydatków.

Ponad 10 mln dochodów 
własnych

    Ogólna kwota zaplanowa-
nych dochodów w budżecie 
gminy na 2017 rok to 57,86 
mln zł. Jak zatem przedsta-
wiają się najważniejsze po-
zycje po stronie dochodów? 
Jedną z najważniejszych 
stanowią dochody od osób 
prawnych, od osób fizycz-
nych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowo-
ści prawnej. W tym roku 
przekroczą one 10 milio-
nów złotych (10,38 mln zł), 
z czego grubo ponad połowę 
stanowić będą wpływy z po-
datku dochodowego od osób 
fizycznych – 6,07 mln zł, (143 
tys. zł od osób prawnych). 
Pozostałe znaczące wpływy 
w tej pozycji gmina notuje 
z podatku od nieruchomości 
od osób prawnych – 1,78 mln 
zł i od osób fizycznych – 978 
tys. zł, z podatku rolnego od 
osób fizycznych – 410 tys. zł, 
od środków transportu od 

osób fizycznych – 331 tys. 
zł, a także z opłat za zezwo-
lenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych – 187 tys. zł. 
– Po raz kolejny wzrastają 
nam dochody własne z ty-
tułu podatków. To bardzo 
pozytywne zjawisko nie tylko 
w kontekście budżetu gminy. 
Oznacza to bowiem rozwój 
działalności gospodarczej 
i poprawę koniunktury na 
rynku pracy – komentował 
podczas sesji burmistrz Józef 
Rybiński.

    Na dochody bieżące skła-
dają się też subwencje w wy-
sokości 23,21 mln zł. Część 
oświatowa subwencji wynosi 
15,07 mln zł, część wyrów-
nawcza – 7,71 mln zł, a część 
równoważąca – 415 tys. zł. 
Z kolei w działach pomoc 
społeczna i rodzina po stro-
nie dochodów zapisano po-
nad 19 mln zł. Tak wysoka 
kwota bierze się z dotacji 
celowej z budżetu państwa 
na świadczenia wychowaw-
cze z programu Rodzina 

500+; mowa tu o kwocie 
11,2 mln zł. Ponad milion 
złotych ma wpłynąć na konto 
gminy z zakresu gospodarki 
komunalnej i ochrony środo-
wiska z wpływów z opłat za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

Takich wydatków jeszcze 
nie było

    W budżecie na obecny rok 
planowane wydatki zamknęły 
się kwotą 60,86 mln zł, z cze-
go wydatki bieżące to 51,11 
mln zł. Najwięcej gmina 
przeznaczy na oświatę – 23,23 
mln zł. Z tej puli 10,41 mln 
zł zarezerwowane zostało na 
szkoły podstawowe, 5,75 mln 
zł na gimnazjum, 3,61 mln zł 
na przedszkola, a 320 tys. zł 
na oddziały przedszkolne w 
szkołach podstawowych. Na 
działania z zakresu pomocy 
społecznej i rodziny gmina 
wyda blisko 20,5 mln zł., 
z czego ponad połowa, bo 
11,2 mln zł, przeznaczo-
ne zostanie na świadcze-
nia wychowawcze w ramach 
programu rodzina 500+. 
W dziale gospodarka komu-
nalna i ochrona środowiska 
zapisano kwotę 5,71 mln zł. 
Na administrację publiczną 
zarezerwowano kwotę 3,51 
mln zł. Kolejną pozycją w wy-
datkach jest transport – 3,47 
mln zł. Na kulturę fizyczną 
przeznaczono 1,31 mln zł, 
a na działania z zakresu 
kultury zarezerwowano 872 
tys. zł.

Inwestycje

    Planowane do zrealizowa-
nia w obecnym roku inwesty-

cje i remonty mają sięgnąć 
ponad 10 mln zł. Radomyscy 
samorządowcy największą 
pulę pieniędzy przewidzieli 
na przedsięwzięcia z zakre-
su gospodarki ściekowej 
i ochrony wód – wydatki 
mają sięgnąć 3,6 mln zł. 
Zakończona zostanie budo-
wa kanalizacji w Podborzu, 
a w planach jest m.in. rozbu-
dowa oczyszczalni ścieków w 
Partyni, na którą gmina stara 
się o fundusze zewnętrzne.

    Znaczące środki finan-
sowe, bo ponad 2,5 mln zł, 
gmina zamierza przeznaczyć 
na szeroko rozumiane inwe-
stycje drogowe. Magistrat 
przymierza się do wykonania 
kolejnych nowych nawierzch-
ni asfaltowych dróg, placów 
i parkingów, a także do bu-
dowy chodników i ścieżek 
rowerowych przy drogach 
gminnych oraz przebudowy 
centrów miejscowości. Ma 
to kosztować około 1,7 mln 
zł. Tradycyjnie magistrat 
wesprze mieleckie starostwo 
w budowie chodników przy 
drogach powiatowych i na-
kładek asfaltowych. Na ten 
cel zarezerwowano kwotę 
700 tys. zł. Z kolei 170 tys. zł 
zapisano na dofinansowanie 
do budowy chodników przy 
drodze wojewódzkiej Mielec 
– Lisia Góra.

    W tym roku dokończona 
zostanie budowa dachu na 
szkole w Dulczy Wielkiej 
(250 tys. zł). Gmina przymie-
rza się do termomodernizacji 
tego obiektu (742 tys. zł) 
i wykonania oświetlenia na 
miejscowym placu zabaw. 
Ukończona zostanie budo-

wa obserwatorium astrono-
micznego przy gimnazjum 
w Radomyślu (720 tys. zł), 
na które gmina pozyskała 
środki unijne. Jak zaznaczył 
burmistrz, w budżecie nie ma 
inwestycji związanych bezpo-
średnio z reformą oświaty 
(dostosowanie placówek do 
wymogów szkół ośmioklaso-
wych), bo urząd nie otrzymał 
na ten cel żadnych funduszy 
z budżetu państwa.

    Sporo, bo milion zło-
tych gmina zamierza zain-
westować w infrastrukturę 
sportowo-rekreacyjną. Za 
wspomnianą kwotę mają 
powstać m.in. place zabaw 
w Podborzu, Zdziarcu i Dą-
brówce Wisłockiej, zaplecza 
sportowe w Dulczy Małej 
i  w Rudzie ,  boisko ze 
sprzętem rehabilitacyjnym 
w Zgórsku, czy wyposaże-
nie w takowy sprzęt boisk 
w Podborzu i Zdziarcu. Prze-
widziana jest też przebudowa 
nawierzchni boiska sporto-
wego w Żarówce, terenów 
rekreacyjnych w Radomyślu 
Wielkim i wykonanie piłko-
chwytów na stadionie w Dą-
biu i w Rudzie oraz na boisku 
ze sprzętem rehabilitacyjnym 
w Dulczy Małej.

    W planach jest także 
zakup lekkiego samochodu 
pożarniczego, wykonanie 
projektu świetlicy przy remi-
zie OSP Podborze, zmiana 
sposobu użytkowania drugiej 
kondygnacji budynku OSP 
w Dąbrówce Wisłockiej.

Krzysztof Babiarz
Urząd Miejski 

w Radomyślu Wielkim

Rekordowy budżet Gminy Radomyśl Wielki

mailto:kontakt@promocja.mielec.pl
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Akt erekcyjny mieleckiej hali
    27 stycznia 2017 r. pracowni-
cy firmy Skanska podczas prac 
rozbiórkowych hali sportowo-wi-
dowiskowej MOSiR przy ulicy 
Solskiego dokonali niezwykłego 
odkrycia. Z betonowej stopy, 
fundamentowej, na której oparty 
był pierwszy legar konstrukcji 
dachu, wydobyto akt erekcyjny 
obiektu. Został on w tym miejscu 
zamurowany w dniu 6 listopada 
1960 roku.
     Przypomnijmy – po trzech 
latach w listopadzie 1963 roku do 
użytku oddano pierwszą część hali 
z boiskiem do gier zespołowych 
i dwiema trybunami dla publicz-
ności, a po kolejnych blisko czte-
rech latach w czerwcu 1967 udało 
się zakończyć tę inwestycje prze-
kazując do eksploatacji  część 
basenową. W tamtych czasach 
hala w Mielcu należała do naj-
większych  i najnowocześniejszych 
obiektów tego typu w kraju.
    Tekst aktu z niezwykłą sta-
rannością wykaligrafowano na 
płótnie jakiego używano do po-
krycia skrzydeł samolotu. Był on 
zamknięty w aluminiowej tubie, 
która niestety nie była szczelna, 
co spowodowało uszkodzenia 
dokumentu. Znalezieniu i wydo-
byciu tej niezwykłej historycznej 
pamiątki towarzyszył spory dresz-
czyk emocji. O znalezisku pracow-
nicy firmy Skanska powiadomili 
Urząd Miejski. Biuro Promocji 
i Informacji sporządziło protokół 
przekazania aktu do Samorzą-
dowego Centrum Kultury, skąd 
pamiątka ta ma trafić do Muzeum 
Regionalnego w Mielcu.

     Akt erekcyjny mieleckiej hali 
opatrzono godłem Fabrycznego 
Klubu Sportowego Stal Mielec. 
W tekście wymieniono m.in. 
nazwiska ówczesnych władz PR-
L-u poczynając od pierwszego 
sekretarza KC PZPR Władysława 

Gomułki poprzez wojewódzkich 
działaczy partyjnych i sportowych, 
na działaczach klubu kończąc. 
Jako sponsorów tego wielkiego 
przedsięwzięcia wymieniono 
Wytwórnię Sprzętu Komunikacyj-
nego w Mielcu, Główny Komitet 

Kultury Fizycznej i Turystyki, 
Powiatową i Miejską Radę Na-
rodową w Mielcu oraz Społeczny 
Fundusz Odbudowy Stolicy.

Anna Karwacka, 
Kierownik Biura Promocji 

i Informacji 

Fot. z dnia 16 I 2017 r., 
Włodzimierz Gąsiewski

Pozostałości po hali sportowej, fot. z dnia 16 II 2017 r. Marek Pytko, FOTOPILOT

Promocja pamiętników Mieczysława Szafera
          2 lutego 2017 r. w Pedago-
gicznej Bibliotece Wojewódzkiej 
w Rzeszowie – filia w Mielcu 
odbyła się promocja pamiętni-
ków Mieczysława Szafera ,,Moje 
wspomnienia” w opracowaniu 
dr. Jerzego Skrzypczaka – dy-
rektora Muzeum Regionalnego 
SCK w Mielcu. 
    Przybyłych gości powitała Józe-
fa Krasoń – kierownik biblioteki, 
która przedstawiła sylwetkę dr 
Skrzypczaka, redaktora promo-
wanych wspomnień oraz autora 
licznych publikacji historycznych 
związanych z Mielcem i ziemią 
mielecką. Z kolei zaś dr Skrzyp-
czak omówił pokrótce swoistą 
genealogię rodziny Szaferów, 
podkreślając że wydane właśnie 
wspomnienia są ukoronowa-
niem Roku Szaferowskiego, 
który zakończył się z dniem 31 
grudnia 2016 r. Dyrektor mie-
leckiego Muzeum Regionalnego 
swój wykład ilustrował bardzo 
ciekawymi zdjęciami z epoki, 
z muzealnych zasobów. Jednym z 
wątków pamiętnika Szafera były 
wspomnienia myśliwskie, stąd 
też obecność zarówno myśliwych 
jak leśniczych na spotkaniu, 
którzy podzielili się swoimi re-
fleksjami na tematy łowieckie.

    Publikacja zawiera następujące 
rozdziały: Wstęp (Jerzy Skrzyp-
czak); Moje wspomnienia; Moi 
rodzice; Goście moich rodziców; 
Wspomnienia mych przeżyć my-
śliwskich i innych; Moje przygody 
myśliwskie; Dalsze moje przeży-
cia; Wypadki i przeżycia mieleckie 
i rozdział bez tytułu.
    Indeks osobowy opracowała 
Joanna Sobiczewska, zaś notki  
podsumowań na języki obce 
przetłumaczyli: Karol Flisek 
(j. angielski), Antoni Rejman 
(j. niemiecki) i Ryszard Heliasz 

(j. włoski).
    Książka ma format 14,7x21 cm 
i zawiera 310 stron. Wydawcą 
jest Muzeum Regionalne w Miel-
cu, zaś druku dokonał Zakład 
Poligraficzny Zdzisławy Gajek 
w Mielcu.
    Istnienie Pamiętników Mieczy-
sława Szafera było znane od wielu 
lat. Po raz pierwszy ich fragmenty 
opublikowały w 1990 r. „Wieści 
z gminy” nr 7 i 9 pt. „Moje przy-
gody myśliwskie” udostępnione 
przez Mirosława Maciągę z drze-
worytami Władysława Żurawskie-
go. Niektóre dane w nich zawarte 
wykorzystywał w swoich publika-
cjach Włodzimierz Gąsiewski.

Wernisaż  wystawy „Kolory uczuć”14 lutego w Samorządowym 
Ośrodku Kultury i Sportu w 
Chorzelowie odbył się werni-
saż wystawy „Kolory uczuć” 
prezentującej malarstwo, 
grafikę, fotografię, rzeźbę 
oraz rękodzieło twórców 
Ziemi Mieleckiej.
Autorzy prezentowanych na 
wystawie prac to:
Renata Kusiak- malarstwo, 
Grażyna Pieróg-Kotlarz-gra-
fika, Rafał Misiąg-rzeźba, 
Marzena Maziarz-rękodzieło, 
Tadeusz Płeszka-płaskorzeźba, 
Marian Pietruszka-malarstwo, 
rzeźba, Sylwia Krupińska-ma-
larstwo, Kazimierz Kupiec-
-rzeźba, Małgorzata Lasek-

-tkanina artystyczna, Ryszard 
Serafin-malarstwo, Aneta Łuc-
ka – Bękarciak-rękodzieło, 
Małgorzata Kania – fotografia, 
Barbara Paterak-rękodzieło, 
Irena Fornal- rękodzieło, Emi-
lia Rajpold-malarstwo, Halina 
Saj-malarstwo, rękodzieło, 
Stanisław Szęszoł-rzeźba, Sta-
nisław Czarnecki – rzeźba.
     Wernisaż cieszył się dużym 
zainteresowaniem, groma-
dząc szerokie grono miło-
śników sztuk plastycznych i 
autorów prezentowanych prac. 
Otwarcia ekspozycji dokonała 

dyrektor Ośrodka Kultury 
w Chorzelowie pani Dorota 
Kieraś – Jędrychowska gratulu-
jąc i dziękując za udostępnienie 
prac naszym artystom. Do 
gratulacji dołączył się również 
obecny na wystawie wójt Gminy 
Mielec pan Józef Piątek.
    „Kolory uczuć” to wystawa 
na wskroś emocjonalna, bo pod 
płaszczykiem przedstawianej 
rzeczywistości skrywa głębokie, 
często ciepłe uczucia i emocje 
artystów. Wystawę obejrzeć 
można do 28 lutego br.

Anna SurowiecPoniżej oryginalna strona rękopisu 
wspomnień Mieczysława Szafera 
(kopia zb. wł.)

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

Ikony na święta, ślub, urodziny, imieniny

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

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

czynne: pon.-pt. 9.00-17., 
sob. 10.00-13.00

tel. 17 7411527
www.promocja.mielec.pl

kontakt@promocja.mielec.pl

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

Matka Boska Nieustającej 
Pomocy na desce 24x35x1,5  

SPRZEDAŻ - SKUP - KOMIS

zapraszamy na nasz portal informacyjno-firmowy

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

Święty Antoni Ikona pisa-
na na desce lipowej 21x30

ŚW. HALINA MĘCZENNICA PANTOKRATOR ikona, tempera na okrągłej desce

Nasze Ikony są pisane w technikach tradycyjnych 
oraz własnych i są nie tylko świętymi obrazami, 
ale także przekazem ich twórcy, który przez sztu-
kę także wyraża swoją wiarę i wrażenia estetyczne. 
Wykonujemy także Ikony na zamówienie. Możli-
we jest przesłanie własnego wzoru oraz  wypisanie 
lub grawerowanie dedykacji!  Zapraszamy: 

Św. Józef ikona, tempe-
ra na desce 15x21,5 cm

MB Niosąca Ducha 
Św. ikona, tempera

ręcznie pisana

Pagony Armia ZSRR

Okucie na sztandar Dom 
urodzin Hitlera Braunau

Zegar ścienny JANTAR ZSRR

Technika pergamano – warsztaty dla nauczycieli
Kolejne warsztaty pla-
styczne  z prowadzącą 
Iwoną Bielaszką-Podsa-
da  odbyły się w czytelni 
Pedagogicznej Biblio-
teki Wojewódzkiej Filia 
w Mielcu 3 lutego 2017 r. 
Temat szkolenia „Tech-
nika pergamano” skie-
rowany był do nauczy-
cieli zainteresowanych 
rozwijaniem uzdolnień 
plastycznych.
   Uczestniczki warsz-
tatów wykonywały w 
technice pergamano cie-
kawe kartki okoliczno-
ściowe według własnych 
koncepcji i pomysłów 
z użyciem przygotowa-
nych, przez prowadzącą  
warsztaty, materiałów 
i narzędzi. Pani Iwo-

na Bielaszka-Podsada 
przedstawiła kolejność 
i dokładny opis dzia-
łań. Zajęcia przebiegały 
w twórczej atmosferze, 
nauczycielki z dużym za-
angażowaniem pracowały 
nad swoimi ozdobami pod 
czujnym okiem instrukto-

ra. Wykonane samodziel-
nie i niepowtarzalne pra-
ce sprawiły dużo radości.
   Technika pergamano 
to technika artystycz-
nego zdobienia papieru 
pergaminowego. Ozdoby 
– misternie wykonane – 
przypominają finezyjne 

koroneczki. Aby otrzymać 
piękny ażurowy wzór, 
wykorzystuje się specjalne 
narzędzia do perforowa-
nia i wytłaczania papieru 
pergaminowego.

Biblioteka Pedagogicz-
na w Mielcu

Sztuka Wiatrów – muzyka, medycyna i malarstwo

2 lutego 2017 r. w Galerii 
ESCEK Samorządowego 
Centrum Kultury w Miel-
cu odbył się wernisaż wy-
stawy malarstwa Marka 
Wiatra i rysunku Toma-
sza Wiatra. Ojca – artysty 
śpiewaka i absolwenta 
Akademii Muzycznej 
w Krakowie i syna – leka-
rza, absolwenta Wydziału 
Lekarskiego Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. 
Jak twórcy sami powie-
dzieli podczas otwarcia 
wystawy ich sztuka jest 
głęboko zakorzeniona 
w tradycjach rodzinnych 
i kontaktach z wybitnymi 
przedstawicielami kra-
kowskiej bohemy. Ma-
rek Wiatr poza muzyką 
i śpiewem, piękno odnaj-
duje w malowanych pod-
karpackich pejzażach, 
zaś Tomasz Wiatr swój 

kunszt lekarski dopełnia 
niezwykle realistycznymi 
rysowanymi portretami. 
W olejnych pejzażach, 
kapliczkach i kościo-
łach ojca wyraźnie widać 
muzyczną melancholię, 
zaś od zaprezentowa-
nych portretów znanych 
światowych artystów 

autorstwa syna, ema-
nuje lekarska precyzja. 
Wprawdzie dr Tomasz 
Wiatr mówi, że marzy 
mu się młodopolskie 
malarstwo, ale może 
i dobrze, że na razie 
poprzestaje na bardzo 
udanej sztuce portretu, 
zwłaszcza że chyba także 

i jego talent lekarski po-
twierdzili swoją obecno-
ścią na wernisażu liczni 
wdzięczni pacjenci, jak 
też i lekarskie koleżeń-
stwo.

Włodzimierz Gąsiewski
Więcej na stronie:

www.promocja.mielec.pl

Kultowy gramofon UNITRA FONICA MI-
STER HIT 71 telefunken licence

Mundur szeregowca Wojska Polskiego PRL naszywka KG. 
Mundur – marynarka. WOJSKO POLSKIE KOMENDA 
GARNIZONU M.ST. WARSZAWY- PRZED POWSTA-
NIEM BATALIONU REPREZENTACYJNEGO WOJSKA 
POLSKIEGO NASZYWKI TAKIE NOSILI ŻOŁNIERZE 
Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Mundur ze 
sznurem oficerskim. Wymiary: szerokość w ramionach – 44 
cm, szerokość w pasie ok. 48-50 cm, długość całkowita ok. 82 
cm, długość rękawa – ok. 62 cm. Stan dostateczny, przybru-
dzenia, wymięcia. Przetarcia i wytarcia Mundur był mocno 
używany, chociaż na zewnątrz prezentuje się nieźle.

Mapnik wojskowy LWP ze 
świńskiej skóry. Mapnik jest 
nowy, nigdy nie używany, 
ale ma już ponad 30 lat, jest 
przybrudzony  i ma niewielkie 
wybrzuszenia. Wymiary ok. 
22x26 cm.

Odznaka ZASŁUŻONY 
DZIAŁACZ LOK, ładny 
stan 4,5 x 4,5 cm

Stalowa waga szalkowa 
z PRL-u

mailto:kontakt@promocja.mielec.pl
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