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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.

Sprzedam niżej wymienione nieruchomo-
ści oraz sprzęt rolniczy znajdujący się w 
tym gospodarstwie:
- nieruchomość rolna oznaczona nume-
rem działki 195/1 o pow. 1,13 ha położona  
w miejscowości Gliny Wielkie, gmina 
Borowa;
- nieruchomość rolna oznaczona nume-

rem działki 301 o pow. 0,50 ha położona 
w miejscowości Gliny Wielkie, gmina 
Borowa;
- nieruchomość rolna oznaczona nume-
rem działki 461 o pow. 0,54 ha położona w 
miejscowości Szafranów, gmina Czermin;
- nieruchomość budowlana niezabu-
dowana oznaczona numerem działki 
514 o powierzchni 0,23 ha, położona w 
miejscowości Szafranów, Gmina Czermin;
- nieruchomość budowlana niezabu-
dowana oznaczona numerem działki 
543/2 o powierzchni 0,15 ha, położona w 
miejscowości Szafranów, Gmina Czermin;
- nieruchomość częściowo budowlana, 
częściowo rolna, niezabudowana oznaczo-

na numerem działki 551/2 o powierzchni 
0,23 ha, położona w miejscowości Szafra-
nów, Gmina Czermin;
- nieruchomość częściowo zabudowana 
budynkiem mieszkalnym i gospodar-
czym, oznaczona numerem działki 555 
o powierzchni 1,92 ha, położona w miej-
scowości Gliny Wielkie, Gmina Borowa;
Kontakt telefoniczny: 501 109 346 lub 
507 153 862, adres emeil: wareda@vp.pl
Zabudowania usytuowane na działce 
nr 555 położonej w miejscowości Gliny 
Wielkie przedstawia załączona fotografia.
Zapraszam do zapoznania się z przedmio-
tem sprzedaży i do zakupu atrakcyjnych 
nieruchomości.

Samolot M28 z PZL Mielec przyleciał do Rio de Janeiro

Dwusilnikowy samolot tur-
bośmigłowy M28® przybył do 
Rio de Janeiro, aby zaprezen-
tować potencjalnym klientom 
możliwość krótkiego startu 
i lądowania oraz taktyczną 
wielofunkcyjność.
    Przed przybyciem do Rio 
samolot wzbudził duże zainte-
resowanie operatorów komer-
cyjnych z Trynidadu i Tobago 
oraz zademonstrował swoje 
możliwości taktyczne brazylij-
skim wojskowym.
    Rio de Janeiro, 4 kwietnia 
2017 – PZL Mielec wraz z firmą 
Sikorsky, należące do koncernu 

Lockheed Martin, zademon-
strują niezwykłe możliwości 
krótkiego startu i lądowania 
dwusilnikowego samolotu tur-
bośmigłowego M28 klientom 
wojskowym, cywilnym i ko-
mercyjnym w trakcie targów 
lotniczych LAAD Defence 
& Security w Rio de Janeiro 4-7 
kwietnia.
    Samolot przyleciał na lotnisko 
Jacarepaguá w Rio de Janeiro. 
Wcześniej zademonstrował 
szeroką gamę swoich możli-
wości operacyjnych klientom 
w Trynidadzie i Tobago oraz 
brazylijskiej armii w Manaus i 

stolicy kraju Brasilii. Pokazano 
między innymi takie możliwości 
taktyczne maszyny, jak start 
z ładunkiem do 2.300 kilogra-
mów z pasa liczącego zaled-
wie 548 metrów długości, oraz 
szybką rekonfigurację kabiny 
o pojemności zaledwie 13,73 m3 
z wersji pasażerskiej do trans-
portowej cargo oraz kombinację 
tych dwóch wersji jednocześnie.
    „Jesteśmy bardzo zadowoleni 
z dużego zainteresowania poka-
zami samolotu M28 wśród ko-
mercyjnych firm transportowych 
oraz jednostek wojskowych na 
terenie Brazylii. Ten samolot ma 

Brazylia, ćwiczenia z Armią Brazylijską

największe możliwości załadun-
kowe w swojej klasie” – powie-
dział Janusz Zakręcki, Prezes 
Zarządu, Dyrektor Naczelny 
PZL Mielec. „Klienci szukają 
dynamicznego, wszechstron-
nego i taniego w eksploatacji 
samolotu, zaprojektowanego 
specjalnie do transportu cargo 
oraz pasażerów z nieutwardzo-
nych pasów startowych oraz 
zrzutów spadochronowych lub 
ładunków na tereny dotknięte 
klęskami żywiołowymi w regio-
nach górskich, na polanach w 
dżungli lub na wąskich plażach 
wyspiarskich”.
    Potencjalni klienci z Tryni-
dadu i Tobago byli szczególnie 
zainteresowani zdolnościami 

samolotu M28 do przewozu 
19 pasażerów lub pasażerów 
i ładunku podczas jednego lotu 
oraz możliwością załadunku 
i rozładunku cargo poprzez 
tylnie drzwi otwierane rów-
nież w locie.
    Przedstawiciele brazylijskiej 
armii mogli obserwować, 
jak łatwo jest przygotować 
samolot M28 do misji ewa-
kuacji medycznej, przyjąć na 
pokład 17 w pełni uzbrojo-
nych żołnierzy lub precyzyjnie 
dokonać zrzutów spadochro-
niarzy i ładunku przez tylnie 
drzwi maszyny. Sprzęt wyko-
rzystywany na misjach jest 
umieszczany w kabinie przy 
pomocy ręcznie obsługiwanej 

wciągarki o udźwigu do 700 
kilogramów.
    Samolot M28 ważący z pełnym 
załadunkiem i paliwem 7.500 
kilogramów, został wyposażony 
w dwa silniki PT6A-65B o łącz-
nej mocy 2.200 koni mecha-
nicznych. Zaprojektowany i wy-
produkowany w Polsce zapew-
nia znakomite osiągi zarówno 
w niskich, jak i tropikalnych 
temperaturach, przy maksymal-
nym załadunku.
     By zobaczyć samolot M28 
podczas targów LAAD, prosimy 
odwiedzić stronę www.m28air-
craft.com.

Dominika Bochnak
Kierownik Działu PR 

i Marketingu

Trinidad i Tobago

Zadzwoń lub napisz: 17 7411527; 602  776197; 602 739362; e-mail: kontakt@promocja.mielec.pl

Kiedy drugi most w Mielcu i remont linii kolejowej 7 kwietnia 2017 r. w Biurze 
Poselskim Prawa i Sprawie-
dliwości w Mielcu odbyła się 
konferencja prasowa Marszał-
ka Województwa Podkarpac-
kiego Władysława Ortyla, który 
przedstawił stan przygotowań 
do realizacji dwóch najważniej-
szych inwestycji komunikacyj-
nych w Mielcu, które na wiele 
lat poprawią drożność regionu 
i tym samym znacznie ułatwią 
dojazd do Mielca oraz zloka-
lizowanej tu Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Jeśli chodzi o 
budowę mostu, to kończy się 
faza rozstrzygnięcia przetargu. 
Potem inwestycja zostanie 
przyjęta przez Sejmik Woje-
wództwa. Następnie będą już 
tylko fazy realizacyjne, w które 
włączą się także lokalne samo-
rządy. Jeśli chodzi o sam most, 
to 85% kosztów pokryje Unia 
Europejska, a 15 samorząd wo-
jewódzki, natomiast inwestycje 

dodatkowe, jak chociażby wia-
dukt w Mielcu, mają być zreali-
zowane ze środków tzw. „Polski 
Wschodniej”, tj. 50% na 50%, z 
tym że w wersji optymistycznej 
miasto może wyłożyć mniej niż 
połowę kosztów.
    W przypadku inwestycji 
kolejowej, to także będzie 
ona podzielona na fragmenty, 
jak również jej finansowanie. 
Największe koszty pochłonie 
odcinek Mielec-Dębica. Planu-
je się także prace na trasie od 

Padwi Narodowej w kierunku 
Tarnobrzega. Może też w dal-
szej kolejności wyremontuje się 
bocznice prowadzące do Strefy, 
gdzie poza ruchem towarowym 
mógłby odbywać się także prze-
wóz osób.

Inf. i fot.  W. Gąsiewski

Od prawej: Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego 
i Tomasz Leyko - rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego.

Szczegóły wystąpienia Marszałka 
Ortyla przedstawiamy w materiale 
audio na stronie: http://promocja.
mielec.pl/kiedy-drugi-most-w-
-mielcu-i-remont-linii-kolejo-
wej/
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Nowy ład na Stawach Cyranowskich
6.04.2017.  Przygotowa-
ny przez Urząd Miejski 
w Mielcu nowy plan zago-
spodarowania przestrzen-
nego terenów w rejonie Sta-
wów Cyranowskich przy 
ulicy Partyzantów został 
przyjęty uchwałą Rady 
Miejskiej podczas XXXII 
sesji w dniu 29 marca.

    Jest to konsekwencja pod-
jętej wcześniej decyzji o prze-
jęciu i zagospodarowaniu na 
cele rekreacji i wypoczynku dla 
mieszkańców Mielca, terenów 
leśnych i stawów o łącznej 
powierzchni ok. 82 ha.
    W celu realizacji tego zadnia 
Urząd Miejski zlecił opraco-
wanie koncepcji zagospodaro-
wania wspomnianego terenu. 
Stało się to punktem wyjścia 
dla procedury uchwalenia 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego. 
Przeprowadzone analizy wska-
zały kilka możliwości wykorzy-
stania tego terenu z uwzględ-
nieniem między innymi strefy 
edukacyjnej, rekreacyjnej oraz 
strefy przyrodniczej.
    Dotychczasowy układ sta-
wów zostanie dostosowany do 
potrzeb miejskiego kąpieliska 
wraz z terenami rekreacyjno-
-sportowymi. Powstanie tam 
m.in. budynek socjalny (szat-
nie, natryski, przebieralnie), 
siłownia zewnętrzna, pomost 
z wiatą na wodzie, magazyn 
sprzętu wodnego, wiata eduka-
cyjna oraz boiska do siatkówki 
plażowej. Przy ulicy Partyzan-
tów zlokalizowany zostanie 
parking samochodowy.

Anna Karwacka
Kierownik Biura Promocji 

i bsługi Inwestora

Decyzja środowiskowa dla Kronospanu
28.03.2017. W dniu 27 marca 
została wydana decyzja śro-
dowiskowa dla firmy Krono-
span dotycząca modernizacji 
zakładu w Mielcu.
– Równocześnie wydaliśmy 
opinię odnośnie braku koniecz-
ności wykonania oceny od-
działywania na środowisko na 
wydzieloną część tej inwestycji. 
W tej chwili decyzja środowi-
skowa będzie się uprawomoc-

niać. Czekamy na ewentualne 
odwołania np. ze strony organi-
zacji ekologicznych, które jako 
strona społeczna uczestniczą 
w postępowaniu i mogą zgła-
szać swoje zastrzeżenia. Jeżeli 
takie się pojawią, będą dalej 
odpowiednio procedowane – 
powiedział zastępca prezydenta 
Mielca Tadeusz Siemek.
Planowane inwestycje Kro-
nospanu, dla którego wydana 

została decyzja środowiskowa, 
mają zasadniczo zmniejszyć 
zanieczyszczenie powietrza 
w naszym mieście, wynikające 
m.in. z emisji pyłów.  Związa-
ne jest to głównie z wymianą 
instalacji w obrębie emitora E5 
i samego emitora, na którym ma 
być zamontowany elektrofiltr.

Anna Karwacka
Kierownik Biura Promocji 

i Obsługi Inwestora

Około 10 tysięcy bratków trafi na mieleckie rabaty
W MPGK ruszył sezon zie-
lony, który potrwa aż do póź-
nej jesieni. Mieszkańcy już 
mogą cieszyć oczy bratkami, 
których tysiące właśnie poja-
wiło się w Mielcu. Będą one 
upiększać rabaty aż do końca 
kwietnia. Potem przyjdzie 
czas na kwiaty letnie.
  – Bratki to akcent typowo wio-
senny. Pamiętamy też o tym, że 
idą Święta Wielkanocne, które 
wielu osobom również kojarzą 
się m.in. właśnie z wiosenną 
aurą. Przyroda, nawet w mieście, 
może wzmocnić ten klimat, więc 
jeśli już sadzić kwiaty, to właśnie 

w odpowiedzi na oczekiwania 
mieszkańców – mówi Janusz 
Podolski, kierownik Zakładu 
Usług Komunalnych w MPGK.
  Termin sadzenia dobieramy 
również mając na uwadze fakt, 
że Święta są czasem, gdy do 
miasta wraca lub przyjeżdża w 
odwiedziny wiele osób, a więc 
warto stworzyć im dogodne miej-
sca na spacery. Nie chcieliśmy 
ruszyć z akcją za wcześnie, by 
rośliny nie zdążyły się zniszczyć 
do Świąt – podkreśla Wiesław 
Ciężadło, dyrektor ds. eksplo-
atacyjno-technicznych w MPGK.

  Aneta Dyka-Urbańska
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radomyskie

Rusza remont segmentu „C” w mieleckim szpitalu!
Rozstrzygnięty został prze-
targ na przebudowę segmen-
tu „C” na parterze Szpitala 
Powiatowego w Mielcu dla 
potrzeb Oddziału Chirurgii 
Naczyniowej. Wykonawca 
rozpocznie prace już począt-
kiem kwietnia.
    Zwycięzcą przetargu na prze-
budowę szpitalnego segmentu 
C, w którym obecnie mieści się 
m.in. poradnia chirurgii naczy-
niowej i poradnia ortopedycz-
na, zostało konsorcjum firm 
ze Staszowa: „ADMA” Zakład 
Remontowo-Budowlany oraz 
Przedsiębiorstwo Budowla-
no-Inżynieryjne „ADMA” 
Spółka z o.o. Przedstawiciele 
tych przedsiębiorstw podpisali 
umowę ze Starostwem Powia-
towym w Mielcu w środę, 29 
marca.
    Zgodnie z ustalonymi w niej 
zapisami, przedmiot zamó-
wienia obejmie m.in. wymianę 
posadzek, okładzin ściennych, 
powłok malarskich i grzejni-
ków c.o.; wykonanie ścianek 
działowych, sufitów podwie-
szanych i instalacji gazów me-
dycznych wraz z punktami ich 
poborów oraz sygnalizacją 
awaryjną; a także montaż 
wyposażenia sanitarnego. Na 
liście zadań dla wykonawcy 

znajdzie się również wykona-
nie bądź przebudowanie sze-
regu instalacji: od wodno-ka-
nalizacyjnej, przez elektryczną, 
aż po wentylacyjną. Zadania te 
konsorcjum wyceniło na kwotę 
1 019 200 złotych. Planowo, 
oddział oddany ma zostać do 
ponownego użytku najpóźniej 
do 9 listopada br.
   – Możliwe jednak, że prace 
uda się ukończyć wcześniej. 
Taką deklarację, podczas pod-
pisywania umowy, złożył wyko-
nawca remontu. Bardzo mnie 
to cieszy – mówi Starosta Zbi-
gniew Tymuła. I dodaje: – Tak 
naprawdę, to dopiero początek 
zapowiadanego już od jakiegoś 
czasu boom’u budowlanego w 
szpitalu. Czekają nas jeszcze 
inwestycje m.in. na oddziale 
ginekologicznym i SOR-ze. 
Jeszcze w tym roku szpital 

przejdzie dużą zmianę.
    Póki co, największe zmia-
ny tyczyć się będą poradni i 
gabinetów, które funkcjonują 
obecnie w wyznaczonej do 
remontu części segmentu C.  – 
W związku z rozpoczynającym 
się remontem segmentu C, od 
poniedziałku, 10 kwietnia, po-
radnia ortopedyczna zostanie 
przeniesiona do budynku po-
gotowia, pracownia USG oraz 
poradnia chirurgii naczynio-
wej zaś – do zaadaptowanych 
budynków szpitala – mówi 
Leszek Kwaśniewski, dyrek-
tor Szpitala Powiatowego w 
Mielcu, dodając, że szczegóły 
dotyczące nowych lokalizacji 
poradni oraz ich godzin otwar-
cia podane zostaną już w naj-
bliższych dniach.

Asystent Starosty
Monika Piątek

31.03.2017. Kilkunastu funk-
cjonariuszy Komendy Powia-
towej Policji w Mielcu oddało 
krew w ramach Akcji Hono-
rowego Oddawania Krwi pod 
patronatem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
pod hasłem ,,spoKREWnieni 
służbą”.

„spoKREWnieni służbą” to 
nazwa ogólnopolskiej zbiórki 
krwi zrzeszająca służby mun-
durowe. Dziś ostatni dzień 

akcji, która została zainaugu-
rowana podczas Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych w Warszawie 1 marca i 
trwała przez cały miesiąc.

Mieleccy policjanci wspierając 
zbiórkę mieli możliwość oddać 
krew w Terenowym Oddziale w 
Mielcu Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w Rzeszowie. Szczytny cel, 
którym jest pomoc w ratowa-
niu zdrowia i życia ludzkiego 

poprzez łagodzenie deficytu 
krwi w bankach krwi i placów-
kach służby zdrowia, wsparło 
kilkunastu funkcjonariuszy 
Komendy Powiatowej Policji w 
Mielcu na czele z Komendan-
tem nadkom. Jackiem Juwą.

Inf. i fot. http://www.pod-
karpacka.policja.gov.pl/rze/
komendy-policji/kpp-mielec/
wydarzenia/76628,Mieleccy-
-policjanci-quotspoKREW-
nieni-sluzbaquot.html

Mieleccy policjanci „spoKREWnieni służbą”

Szykują się kolejne roboty 
przy szkole w Dulczy Wiel-
kiej. Po budowie dachu, 
przyjdzie czas na docieple-
nie całego obiektu.

     Nadbudowa dachu w Zespo-
le Szkolno – Przedszkolnym 
rozpoczęła się jesienią ubie-
głego roku. Oprócz zmiany 
konstrukcji i pokrycia dacho-
wego, wykonane będą wieńce 
żelbetowe, instalacja odgro-
mowa, wejścia na poddasze, 
a klatka schodowa dostoso-
wana zostanie do przepisów 
przeciwpożarowych. Te prace 
mają być ukończone do 30 
czerwca br.

Termomodernizacja 
i co jeszcze?

   5 kwietnia rozstrzygnięty 
został przetarg na kolejne 
prace przy budynku Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w 
Dulczy Wielkiej. Wykonają je: 
Firma Budowlana MAZUR 
Władysław Mazur z Rzędzia-
nowic, M-BUD Monika Duda 
z Pogórskiej Woli oraz Fir-
ma Budowlano-Instalacyjna 
GRO-BUD Zygmunt Groele 
z Mielca  (jako lider) i Fir-
ma Budowlano-Instalacyjna 
GRO-BUD Bartosz Groele 
(partner).
    Przedsięwzięcie obejmuje 
wykonanie ocieplenia stro-

podachu, ścian zewnętrznych 
metodą lekko-mokrą, a także 
docieplenie ścian budynku pły-
tami styropianowymi i pokry-
cie wyprawami elewacyjnymi. – 
Widzimy potrzebę docieplenia 
całej szkoły w nowych, obecnie 
obowiązujących standardach. 
Przy okazji dokonamy czę-
ściowej modernizacji systemu 
grzewczego i instalacji ciepłej 
wody użytkowej poprzez wy-
mianę zasobnika oraz wymianę 
kotła centralnego ogrzewania 
– informuje Józef Rybiński, 
burmistrz Radomyśla Wiel-
kiego.
  
 Zamówienie obejmuje rów-
nież roboty remontowe, m.in. 
malowanie ścian i drzwi czy 
rozebranie zbędnych filarów. 
Wyremontowany zostanie 
także plac apelowy; rozebra-
ne zostaną chodniki z płyty 
betonowej, a w ich miejsce 

powstaną nowe z kostki bruko-
wej. Te wszystkie roboty będą 
kosztować gminę 473,5 tys. zł.

Od września w odnowionej 
szkole

– Można powiedzieć, że szkoła 
całkowicie zmieni swój wygląd, 
jak te wszystkie roboty zostaną 
ukończone. Chcielibyśmy, 
aby tak się stało jeszcze przed 
rozpoczęciem nowego roku 
szkolnego. Dlatego dajemy 
wykonawcom termin wykona-
nia robót do 20 sierpnia. Przy 
czym zaznaczam, że ta inwe-
stycja nie ma nic wspólnego z 
tymi robotami, które być może 
powinny zostać przeprowadzo-
ne w związku z reformą oświa-
ty – podsumowuje burmistrz 
Rybiński.

Krzysztof Babiarz
Urząd Miejski w Radomyślu 

Wielkim

Szkoła zmieni oblicze

Młodzi radomyscy plastycy po raz 
kolejny potwierdzili swój talent 
artystyczny i nieskrępowaną wy-
obraźnię. Z 12 prac nagrodzonych 
na etapie powiatowym Ogólno-
polskiego Konkursu Plastycznego 
„Zapobiegajmy pożarom”, 11 
znalazło uznanie również w oczach 
wojewódzkich jurorów.
Do etapu wojewódzkiego kon-

kursu wpłynęło 384 prace z całego 
Podkarpacia. Jurorzy stanęli przed 
nie lada wyzwaniem. – Z przyjem-
nością informujemy, że na etapie 
wojewódzkim najwięcej nagród, 
bo aż 11 przyznano młodym arty-
stom z Samorządowego Centrum 
Kultury i Bibliotek w Radomyślu 
Wielkim. Komisja wojewódzka 
podkreśliła bardzo wysoki poziom 

artystyczny konkursu, tym bardziej 
cieszymy się, bo prace naszych 
laureatów jako najlepsze w wo-
jewództwie będą reprezentowały 
Podkarpacie na arenie ogólnopol-
skiej w Warszawie – mówi plastyk 
Małgorzata Weryńska-Sorochman 
z radomyskiego SCKiB, pod 
okiem której wykonane zostały 
nagrodzone prace. (KB)

Radomyślanie znów najlepsi w województwie

zdrowotne
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artystyczno-historyczne więcej informacji, zdjęć i filmów naszym portalu:

Podczas weekendu 1 kwietnia 
2017 r. Pałacyk Oborskich 
był oblegany. I nie mamy tym 
razem na myśli spacerowiczów 
ściągniętych do parku piękną 
pogodą. W sobotę (1 kwietnia) 
bardzo wielu mielczan wybrało 
się na zwiedzanie wystawy 
,,Archeologiczna autostrada”, 

Pałacyk pod palmą i pisanką
a w niedzielę salonik państwa 
Oborskich pękał w szwach, bo 
zjawiła się tam spora groma-
da dzieci wraz z rodzicami, 
aby wspólnie tworzyć palmy i 
pisanki. Było rodzinnie, z arty-
stycznym zacięciem. Rodzinne 
warsztaty wielkanocne okazały 
się propozycją wyczekiwaną w 

naszym mieście, więc w planie 
są kolejne zajęcia. Temat? 
Pewnie coś ,,archeologiczne-
go” – tajemniczo zapowiada 
prowadząca warsztaty Iwona 
Groele z Muzeum Regional-
nego.

Małgorzata Rojkowicz

Warsztaty z komiksów – poezja w czasach memów
Młodzi ludzie z II LO i Gim-
nazjum nr 2 tworzyli komiksy 
na kanwie wierszy. Warsztaty 
27 i 28 marca poprowadził 
Maciej Pałka z Domu Słowa 
w Lublinie. Podsumowaniem 
będzie publikacja zbioru 

komiksów stworzonych na 
podstawie dwóch wierszy i 
spotkanie z ich autorami. A 
wszystko w ramach ,,Przecią-
gów literackich”, które w tym 
roku zyskały nową formułę. 
Zarówno gimnazjaliści, jak 

i licealiści świetnie poradzili 
sobie z wyzwaniem. Taką 
recenzję ich pracy wystawił 
prowadzący zajęcia. Czy 
wiersz można zinterpreto-
wać, opowiedzieć komik-
sem? Polonistki Marzena 
Czubecka (Gimnazjum nr 2) 
i Jolanta Gałkowska (II LO) 
zgodnie uznały, że pomysł 
jest ciekawy, podoba się 
uczniom i może być dobrym 
ćwiczeniem na myślenie sko-
jarzeniami. Weronika, jedna 
z uczestniczek warsztatów 
z II LO, powiedziała nam, 
że co prawda bliżej jej do 
tradycyjnych form narracji, 
ale gra skojarzeniami i sym-
bolami dobrze przystaje do 
obecnych czasów.

Małgorzata Rojkowicz

Mielecka foto-historia promowo-mostowa na Wisłoce
     Mosty stanowiły od za-
wsze kręgosłup cywilizacyj-
ny dla miast i regionów. O ile 
w starożytnym Rzymie, czy też 
w średniowiecznej Europie 
budowano okazałe kamienne 
przeprawy przez rzeki, a w wie-
kach XIX-XX okazałe stalowe 
czy też żelbetowe konstruk-
cje, o tyle niestety Polska była 
w tym względzie mocno zanie-
dbana. Pierwsze murowane czy 
też stalowe mosty w Warszawie 
i Krakowie powstały dopiero na 
pocz. i w poł. XIX w. Poza tym 
w większości miast dominowa-
ły mosty drewniane lub prze-
prawy promowe. W Mielcu 
pierwszy stały drewniany most 
przez Wisłokę zbudowano do-
piero w 1888 r. W 1905 roku 
zniszczyła go powódź. Most 
w obecnym miejscu zbudowa-
no podczas I wojny światowej 
w 1914 r. W 1934 r. uszkodziła 
go wielka powódź, a we wrze-
śniu 1939 r. działania wojenne. 
W 1940 r. odbudowali go Niem-
cy, którzy prawdopodobnie 
zniszczyli go w sierpniu 1944 r. 
W 1945 r. odbudowały go wła-
dze Polskie. Potem uszkadzały 
go kolejne powodzie. Na jego 
miejscu w latach 1954-56 zbudo-
wano wzmocniony most drew-
niany, a dopiero w 1976 r. obec-
ny most żelbetowy. Równolegle 
oczywiście przez długie lata od-
bywały się przeprawy promowe. 
Kładka przez Wisłokę powstała 
w 1958 r. Na kolejnych stronach 
przedstawiamy kilka archiwal-
nych zdjęć mieleckich przepraw 
przez Wisłokę. Wśród nich jest 
panorama mieleckiego mostu, 
nieznanego fotografa, która 
znajduje się w zbiorach redakcji.

Włodzimierz Gąsiewski
Źródła: J. Witek, Encyklope-
dia Miasta Mielca T. 1, Mie-
lec 2004, T. II, Mielec 2008; 
https://pl.wikipedia.org/wiki/
Mosty_w_Warszawie#Mo-
sty_do_1944; zdjęcia: kopie 
i oryginały zb. wł. i na podst. 
zdjęcia: http://midasbrowser.
pl/mielec/displayDocument.
htm?docId=5000000638 w Mu-
zeum „Jadernówka” w Mielcu.

Uwaga: Ktokolwiek po-
siada jakieś informa-
cje, dokumenty i zdję-
cia nt. przepraw przez 
Wisłokę oraz inne rzeki 
w regionie mieleckim, 
chętnie je odkupimy. 
Kontakt w redakcji.

www.promocja.mielec.pl
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mosty_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mosty_w_Warszawie
http://midasbrowser.pl/mielec/displayDocument.htm?docId=5000000638
http://midasbrowser.pl/mielec/displayDocument.htm?docId=5000000638
http://midasbrowser.pl/mielec/displayDocument.htm?docId=5000000638
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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

Mundur szeregowca Woj-
ska Polskiego PRL naszyw-
ka KG. Mundur – marynar-
ka. WOJSKO POLSKIE 
KOMENDA GARNIZO-
NU M.ST. WARSZAWY

Zegar kominkowy z szufladką na chodzie. Gabaryty 
zegara 45x19x34 cm. Zegar stary, choć po renowacji. 
Mechanizm prawdopodobnie polski. Zegar chodzi i 
bije, ale mechanizm bicia wymaga regulacji. 

Trzy gryfy literackie w Mielcu - internetowo-prasowy post post-prima aprilisowy
    W ostatnim czasie nastąpił wysyp mieleckich 
grup literackich. Nagle z jednej zrobiło się trzy: 
Grupa Literacka „Słowo” działająca przy Towa-
rzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Wł. 
Szafera; zupełnie świeżutkie Mieleckie Towa-
rzystwo Literackie i zupełna nowalijka Mielecka 
Grupa Niezrzeszonych Prozaików. 
     Sęk w tym, że Mielec i region wyrosły na grun-
cie Robotniczego Centrum Kultury nie ma spe-
cjalnie dużych tradycji literackich. Oficjalnie „za-
rejestrowanych” jest tu czterech literatów: dwóch 
zrzeszonych w Związku Literatów Polskich 
w Rzeszowie, jeden w ZLP Kielce, a jeszcze jeden 
przypisuje się do „środowiska krakowskiego” 
i w ogóle nie przyznaje się do związków z Miel-
cem. Oczywiście jest także kilkudziesięcioro 
twórców słowa, którym za ciasno było już w 
jednej grupie literackiej. 
     Miasto Mielec, przewidując że wkrótce może 
dojść do pewnych niesnasek pomiędzy powsta-
łymi grupami, postanowiło specjalnie potroić 
mieleckiego gryfa stojącego na mieleckim Rynku, 

a ponieważ jest to stworzenie uskrzydlone, ma 
także zastępować mitycznego Pegaza i każdy z 
osobna po przyciśnięciu specjalnego guzika na 
cokole, ma zupełnie za darmo, oprócz historii 
grodu nad Wisłoką - jak to było do tej pory, recy-
tować także fragmenty dzieł twórców przypisanej 
do niego grupy literackiej. W ten sposób wszyscy 
miejscowi poeci i prozaicy będą usatysfakcjonowa-
ni, a miastu przysporzy to jeszcze jednej atrakcji 
turystycznej.
   Oczywiście jako redakcja z radością witamy 
wszystkie powstałe trzy grupy i ich członków każ-
dego z osobna. Zupełnie przypadkiem i niezależnie 
z naszej inicjatywy powstała ostatnio grupa spo-
łecznościowa na Facebooku pod linkiem: https://
www.facebook.com/groups/literatura.trendy/ 
do uczestnictwa zapraszamy wszystkich twórców 
słowa oraz czytelników, nie tylko z Mielca. Mamy 
też nadzieję, że na takim neutralnym forum będą 
się w niej prezentować członkowie grup literackich 
z Mielca, do czego serdecznie zachęcamy.

Redaktor

Ikony na jajkach wielkanocnych

ŚWIECZNIK 5 ramienny, mosiądz, prasowane 
drewno, podstawa i uchwyt tworzywo sztuczne białe
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