Bieg 80-lecia Przemysłu Lotniczego - str. 4

e-mail: kontakt@promocja.mielec.pl

WIEŚCI REGIONALNE i MIELECKA STREFA Nr 4/18 - 27 kwietnia 2018 r. Str. 1

powiatowe

Sukces Powiatowych Targów Pracy!

19 kwietnia 2018 r. w auli
Zespołu Szkół Technicznych
w Mielcu odbyła się kolejna
edycja Targów Pracy Powiatu
Mieleckiego, podczas których
zaprezentowało się ponad 40
firm z różnych branż działających na terenie całego
powiatu. Mieszkańcy tłumnie
odwiedzali targi nie tylko w
celu poszukiwania pracy, ale
również po to, aby skorzystać
z dodatkowych atrakcji.
Dla wszystkich odwiedzających wczorajsze targi pracy były
szansą osobistego spotkania się
z wieloma pracodawcami oraz
okazją do bezpośredniej rozmowy z rekruterami największych
mieleckich firm o ugruntowanej
pozycji na rynku. W trakcie
rozmów mieszkańcy poznawali
potrzeby kadrowe lokalnych
przedsiębiorców, a także wy-

magania stawiane przyszłym
kandydatom do pracy. Wszyscy
pracodawcy chętnie odpowiadali na pytania oraz udzielali
praktycznych wskazówek na
temat procesu rekrutacji.
Doradcy zawodowi z Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu
służyli pomocą w przygotowaniu
dokumentów aplikacyjnych,
które następnie można było
pozostawić na stoiskach wystawienniczych wybranych firm.
Każdy zainteresowany mógł
również zrobić bezpłatne zdjęcie do CV.
Wiele młodych osób skorzystało z możliwości udziału
w warsztatach biznesowych,
na których były prezentowane formy wsparcia oferowane
przez mielecki urząd pracy na
rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej. Podczas

e-mail: kwiatkowskaborowa@interia.pl

warsztatów biznesowych zaprezentowanych zostało również 5
przedsiębiorców, którzy osiągnęli sukces dzięki otrzymanej
pomocy. Zachęcali oni do podejmowania wyzwania, brania
przyszłości i kariery zawodowej
w swoje ręce i zakładania własnego biznesu.
Dużym zainteresowaniem
cieszył się również panel dyskusyjny o aktualnych trendach na
rynku pracy. Pracownicy WUP
Rzeszów i PUP w Mielcu przedstawili informacje dotyczące potencjału kadrowego rynku pracy
w województwie podkarpackim i
powiecie mieleckim. Zaproszeni
goście oraz pracodawcy dyskutowali o zmianach zachodzących
na rynku pracy, możliwości i
szansach zwiększania wynagrodzeń oferowanych przez lokalne
firmy, a także o konieczności

współpracy w celu podnoszenia
kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracowników i osób
bezrobotnych.
Na uczestników targów czekało również wiele dodatkowych
atrakcji w tym pokaz makijażu
biznesowego, symulatory lotów
helikopterem, samolotem i
szybowcem, pokaz ratownictwa
medycznego, porady dietetyka i
fizjoterapeuty, pomiar i analiza
składu ciała, pomiar ciśnienia
tętniczego i stężenia cukru we
krwi. Pracodawcy organizowali
konkursy, rozdawali gadżety i
ulotki informacyjne.
Drugą edycję Targów Pracy
Powiatu Mieleckiego zorganizował Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu we współpracy z
Podkarpacką Wojewódzką Komendą OHP w Rzeszowie oraz
Zespołem Szkół Technicznych
w Mielcu.
Patronat honorowy nad tym
wydarzeniem objęli Marszałek
Województwa Podkarpackiego,
Starosta Powiatu Mieleckiego
oraz Wojewódzki Urząd Pracy
w Rzeszowie.
Relację z targów pracy przygotowaną przez TVP Rzeszów
można zobaczyć pod adresem:
http://rzeszow.tvp.pl/36871545/
spada-bezrobocie-kilkaset-ofert-pracy-na-targach-w-mielcu
Marek Przygoda
Inspektor powiatowy
Powiatowy Urząd Pracy
w Mielcu
Zdjęcia i wideo także na stronie:
http://promocja.mielec.pl/
odbyly-sie-targi-pracy-powiatu-mieleckiego/

W środę rusza remont al. Kwiatkowskiego.
Będą utrudnienia

Blisko centrum miasta ruszą
prace związane z modernizacją
al. Kwiatkowskiego. Pierwsze
utrudnienia kierowcy napotkają
w rejonie skrzyżowania remontowanej drogi z ul. Przemysłową.
Od środy, 25 kwietnia, dla kierowców zamknięta będzie dwupasmowa droga prowadząca od
ronda przy ul. Przemysłowej
w kierunku centrum miasta.
Utrudnienia obejmą odcinek o
długości około 550 metrów – zakończą się na wysokości wjazdu
do dawnej bazy PKS.
Na czas prowadzenia prac lewy
pas al. Kwiatkowskiego (patrząc
od ronda przy ul. Przemysłowej
w kierunku centrum) będzie
służył do jazdy w dwóch kierunkach. Szacuje się, że utrudnienia
na tym odcinku potrwają do 9
czerwca.
Do tej pory obowiązywać będą
również zmiany trasy linii MKS
nr 13, 20, 20A i 41S. Autobusy
będą kursowały objazdem przez
al. Kwiatkowskiego, z pominięciem przystanku Przemysłowa
„Działki” (w obie strony). Dodatkowo w czasie I etapu przebudowy al. Kwiatkowskiego,
nastąpi tymczasowe przesunięcie przystanku Kwiatkowskiego
2 „Gazy Tech.” Dla autobusów
jadących od strony Bramy Głównej SSE przystanek będzie się
znajdował na ul. Przemysłowej
(obok stacji paliw), natomiast
dla autobusów jadących od
strony ul. Wojska Polskiego lub

ul. Szafera przystanek będzie się
znajdował przed rondem.
- Zwracamy się do wszystkich
kierowców z prośbą o zachowanie ostrożności i stosowanie się
do nowego oznakowania – apeluje Jacek Krzyżewski, dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg w
Mielcu.
Przypomnijmy. Prace prowadzone w rejonie al. Kwiatkowskiego
będą kontynuacją działań, jakie
Powiat Mielecki, wspólnie z
magistratem, podjął w latach
2015-2017. W ramach rozpoczynających się obecnie robót
przewiduje się przebudowę
nawierzchni jezdni, chodników
i ścieżek rowerowych oraz kanalizacji deszczowej wraz ze
studniami ściekowymi zarówno
w obrębie al. Kwiatkowskiego
i al. Niepodległości. Projekt
obejmuje również wykonanie
nowego oznakowania, przebudowę zatok autobusowych wraz
z peronami oraz przebudowę
skrzyżowania – polegającą na
wprowadzeniu azyli dla pieszych.
Realizacją zadania zajmie się
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. w Mielcu
za kwotę 4 368 693,69 zł.
Remont będzie podzielony
na kilka etapów. O kolejnych
utrudnieniach będziemy informować na bieżąco.
STAROSTWO POWIATOWE W MIELCU
Biuro Promocji i Informacji

Wynajmę lokal na środku
przejścia głównego w PASAŻU, 20 m2 + magazynek
9 m2 (gratis). Mielec, ul.
Dworcowa 4/57a. Tel. 504
292110
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ekologiczne

Moc atrakcji zaplanowano na
tegoroczne dwudniowe obchody
Dnia Dziecka w naszym mieście.
W sobotę 26 maja Urząd Miejski w Mielcu, Studio Wizualne
Damian Gąsiewski oraz Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji zapraszają na organizowany po
raz pierwszy w naszym mieście
„Bieg z przeszkodami dla najmłodszych”.
Areną niecodziennych zmagań
300 dzieci ze wszystkich mieleckich przedszkoli i szkół podstawowych będzie ekstremalny plac
zabaw, jaki z tej okazji powstanie
na terenie miejskich bulwarów
nad Wisłoką.
Rywalizacja odbędzie się na specjalnym torze przeszkód. Jego budowa będzie z pewnością sporym
przedsięwzięciem logistycznym.
Na bulwary dostarczone zostaną
m.in. specjalne rury od firmy
Basco2, opony od firmy Targum
i siatka maskująca z mieleckiego
Hufca. Niespodziankę szykuje
również firma Nikmet i DomEko.
To nie wszystko. Państwowa Straż
Pożarna z Mielca zadba o kurtynę
wodną i wraz z mielecką Policją

przeprowadzi program bezpieczeństwa dla dzieci.
O bezpieczeństwo uczestników
biegu zadba firma Transport
Medyczny - Jarosław Marczewski,
która dodatkowo przeprowadzi
pokaz pierwszej pomocy. Pod
kątem bezpieczeństwa będzie
można także liczyć na ubezpieczenie Ergo Hestii - Jerzy Wąs.
Uczestnicy imprezy będą mogli
skorzystać z porad dietetycznych
dla swoich pociech, które udzielać
będą przedstawiciele „Projektu
Zdrowie”.
Buzie dzieciaków przed startem
zostaną specjalnie pomalowane,
a zajmie się tym „Centrum Rozrywki - Wrotki na wypasie”. Nie
zabraknie akcentu edukacyjnego
- zawody wspiera Szkoła Języków
Obcych EUREKA.
Dzieci, które wystartują w ekstremalnym biegu zostaną podzielone
na trzy kategorie wiekowe, każda
po 100 osób. Rodzice będą mogli
zapisać swoje pociechy w specjalnym formularzu elektronicznym.
Udział w biegu jest bezpłatny.
Patronat nad zawodami objęła
Firma Husqvarna Group z fa-

bryką w Mielcu oraz producent
suplementów diety AvetPharma.
W przygotowywanych dla dzieci
pakietach startowych znajdą się
m.in. worek sportowy i produkty
od AvetPharma, mini zestaw
klocków lego od firmy Cobi,
woda mineralną (Projekt Zdrowie) i batoniki (Artemis Fitness
Club). Na mecie każdy otrzyma
pamiątkowy medal ufundowany
przez Urząd Miejski w Mielcu i
mielecki MOSiR, a na ochłodę
lody od Zielonej Budki.
Zaplecze techniczne i wsparcie
organizacyjne imprezy zapewni
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu oraz Lekkoatletyczny Klub Sportowy Stal Mielec.
Firma Akmel zadba o dostawę
prądu ze swoich agregatów prądotwórczych.
Wolontariusze Fundacji Klub
Młodych Liderów będą obecni
przy każdej przeszkodzie, służąc
pomocą dzieciakom, aby każde
z nich bezpiecznie ukończyło
zawody.
Zapisy i informacje:
https://www.facebook.com/
events/1865606183490541/

OGŁOSZENIE
WÓJT GMINY BOROWA
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BOROWEJ
Borowa 223, 39-305 Borowa
Liczba stanowisk : 1
Wymiar etatu: pełny etat
I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
Wymagania obowiązkowe:
1. obywatelstwo polskie;
2. wykształcenie: wyższe magisterskie, (preferowane o kierunkach pedagogicznych, artystycznych
w zakresie kultury);
3. co najmniej 5 letni staż pracy w instytucji kultury;
4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy;
5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
6. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7. brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym
mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. Z 2017 r., poz. 1311);
8. znajomość zasad organizacji i funkcjonowania instytucji kultury;
9. znajomość aktów prawnych dotyczących instytucji kultury i prawa pracy.
Wymagania dodatkowe:
1. znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury oraz organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, prawo
zamówień publicznych, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych, o ochronie danych osobowych,
Wymagania pożądane:
1. predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z
działalnością kulturalną,
2. umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników,
3. umiejętności interpersonalne,
4. kreatywność,
5. komunikatywność,
6. dyspozycyjność.
II. Wymagane dokumenty:
1. wniosek o przystąpienie do konkursu zawierający imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer
telefonu kandydata oraz zwięzłe umotywowanie zgłoszenia swojej kandydatury;
2. życiorys (CV z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej);
3. autorska pisemna koncepcja (organizacyjno-finansowa) funkcjonowania Gminnego Ośrodka
Kultury w Borowej ze szczególnym uwzględnieniem perspektywicznej wizji rozwoju działalności;
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Podczas sobotniej (21.04.) wizyty w Mielcu Minister Środowiska Henryk Kowalczyk
wziął udział w nadzwyczajnej
sesji rady miejskiej poświęconej
jakości powietrza w naszym
mieście. Spotkał się także z
dziennikarzami na konferencji
prasowej. Minister Kowalczyk
zadeklarował jak najszybsze
zakończenie prac legislacyjnych
zmieniających polskie prawo o
ochronie środowiska, tak aby
można było egzekwować obowiązek ciągłego monitoringu emisji
od firm mających wpływ na
jakość środowiska naturalnego.
– Mamy obecnie problem egzekwowania pewnych wymogów środowiskowych. Aktualnie zarówno
nasze prawo jak i dyrektywy BAT
są tak sformułowane, że monitoring na emitorach można prowadzić tylko okresowo. W decyzjach
środowiskowych może być nałożona tylko ich częstotliwość. Stąd
niedawne nałożenie monitoringu
przez marszałka spowodowało odwołanie firmy Kronospan i trzeba
było decyzje o ciągłym monitoringu uchylić. Jedynym realnym
wyjściem z tej sytuacji jest zmiana
prawa ochrony środowiska, dająca

możliwość nałożenia na firmy prowadzenia monitoringu ciągłego.
Wtedy od takiej decyzji odwołać
się nie da. Ważne, aby nie burząc
rozwoju gospodarczego można
było egzekwować od zakładów
należne szanowanie środowiska
w którym działają – powiedział w
Mielcu minister Henryk Kowalczyk dodając: – Jako ministerstwo
cały czas pracujemy nad zmianą
uchwały o ochronie środowiska,
która obejmie także wprowadzenie
całodobowego sytemu czasu pracy
inspekcji ochrony środowiska.
Ciągły monitoring i całodobowa
praca inspekcji ochrony środowiska pozwolą egzekwować od firm
zapisy udzielonych im pozwoleń
i narzuconych norm. Jeśli się do
tego nie dostosują, to ustawa
będzie przewidywać wezwanie do
usunięcia wykazanych naruszeń i
pozwoleń w bardzo krótkim czasie.
Dalszymi konsekwencjami może
być zamknięcie zakładu.
Nad zmianami legislacyjnymi ministerstwo już pracuje. Minister Henryk Kowalczyk zapewnił, że jeżeli
wszystkich prac nad nową ustawą
o ochronie środowiska nie uda
się zakończyć przed końcem lipca
(okres wakacyjny), to najistotniej-

szy dla Mielca zapis o możliwości
nałożenia obowiązku prowadzenia
ciągłego monitoringu zostanie
wprowadzony w trybie pilnym i w
lipcu będzie już obowiązywał.
Dyrektor departamentu ochrony
środowiska w Rzeszowie Andrzej
Kulig pytany o możliwość jak
najszybszego objęcia Kronospanu
ciągłym monitoringiem powiedział:
-Nowe pozwolenie powinno być
wydane wcześniej niż Kronospan
ma ruszyć po zapowiadanej modernizacji, która ma się zakończyć
pod koniec maja. Będziemy konsultować się z ministerstwem, aby
przygotowane zapisy tej decyzji
były zgodne z prawem i aby przewidywały monitoring ciągły, który
dla Kronospanu chcemy zapewnić
jak najszybciej. Musimy jednak też
dać czas firmie na jego wdrożenie.
Odpowiadając na krytykę dotychczasowego funkcjonowania służb
ochrony środowiska Minister Kowalczyk nie wykluczył utworzenia w
naszym mieście oddziału rzeszowskiego WIOŚ. Zapowiedział także
istotne zmiany w wysokości kar dla
firm, które nie dbają o środowisko.
Edward Tabor
Fot. Damian Gąsiewski

4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe (staż pracy)
oraz posiadane kwalifikacje i umiejętności, odbyte kursy i szkolenia;
5. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6. oświadczenie o niekaralności związanej z zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
7. oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w
pełni z praw publicznych;
9. kopia dowodu osobistego;
10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).”
Wniosek, oświadczenia, koncepcja oraz CV powinny być podpisane własnoręcznie przez
kandydata, a kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem kandydata.
III. Informacja o sposobie i terminie składania wniosków:
Wniosek o przystąpienie do konkursu zawierający imię i nazwisko, adres zamieszkania,
numer telefonu kandydata oraz zwięzłe umotywowanie zgłoszenia swojej kandydatury wraz
z załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z
dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej”, w
terminie do dnia 8 czerwca 2018 r. do godziny 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Borowa
lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Borowa, Borowa 223, 39-305 Borowa (decyduje
data faktycznego wpływu do urzędu).
IV. Inne informacje:
1. do przeprowadzenia postępowania konkursowego Wójt Gminy Borowa powoła Komisję
Konkursową,
2. konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod
względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap - rozmowa kwalifikacyjna
z kandydatami obejmująca wysłuchanie kandydatów, przedstawienia autorskiej koncepcji
funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej i wybór kandydata. O terminie
i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni
indywidualnie,
3. przewidywany termin sprawdzenia ofert – w ciągu 7 dni, przewidywany termin zakończenia
postępowania konkursowego – w ciągu 30 dni po upływie terminu składania ofert,
4. dodatkowe informacje, w tym informacje o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy
Borowa, Borowa 223, pokój nr 5,
5. zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny,
6. informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Borowa.
Wójt 		
/-/ Władysław Błażejowski

WIEŚCI REGIONALNE i MIELECKA STREFA Nr 4/18 - 27 kwietnia 2018 r. Str. 3

sportowe

zapraszamy na nasz portal informacyjno-firmowy

Bieg 80-lecia Przemysłu Lotniczego na mieleckim lotnisku

W tym roku Mielec obchodzi
80-lecie przemysłu lotniczego.
W 1938 r. rozpoczęła działalność fabryka lotnicza PZL
Mielec-WP II podejmując produkcję samolotów bombowych
PZL-37 Łoś. Był to ważny impuls w dziejach miasta i jedno z
ważniejszych wydarzeń w jego
kilkusetletniej historii. Dzieje
mieleckiego lotnictwa pisane
były różnymi wydarzeniami.
Jednak niezaprzeczalne jest to,
że dziś trudno wyobrazić sobie
lepszą wizytówkę miasta.
Organizatorzy Urząd Miejski
w Mielcu oraz Studio Wizualne Damian Gąsiewski wraz z
Partnerami honorowymi Polskimi Zakładami Lotniczymi
w Mielcu oraz Lotniskiem
Mielec zorganizowali bieg
z okazji 80-lecia przemysłu
lotniczego po pasie startowym
mieleckiego lotniska. Był to
pierwszy taki bieg w naszym
mieście.
Ok. 300 uczestników, którzy
błyskawicznie wypełnili listę
startową, miało niecodzienną
okazję przebiec 6,5 km trasę po
pasie startowym mieleckiego
lotniska w otoczeniu statków

powietrznych M-28 i Black
Hawk, będących wizytówką
miasta. Biegacze wystartowali
o godz. 19:00 w blaskach zachodzącego słońca, a kierunek
wyznaczały im zapalone światła pasa startowego.
To był bieg okolicznościowy,
jedyny w swoim rodzaju. To
była wyjątkowa okazja, aby
wzbogacić się m.in. o unikalny
pamiątkowy medal ufundowany przez Urząd Miejski w
Mielcu. Idealną pamiątką były
również wyjątkowe koszulki
biegowe z sylwetkami mieleckich statków powietrznych
przygotowane przez Polskie
Zakłady Lotnicze w Mielcu,
wyprodukowane przez lokalną
firmę Nadruki MAGDA.
Po biegu nagrodzono najlepsze i najlepszych biegaczy
w swoich kategoriach wiekowych, oraz najszybszą trójkę
kobiet i mężczyzn. W sumie
rozdano 36 wyjątkowych statuetek w formie samolotów
przygotowanych przez Firmę
Tarapata, której siedziba jest
tuż obok mieleckiego lotniska.
Grupa Husqvarna – największy światowy producent

wysokiej klasy urządzeń mechanicznych, przeznaczonych
do pielęgnacji terenów zieleni
przez cały rok po ceremonii
wręczenia statuetek rozlosował dla jednego z uczestników
kosiarkę LC 247S, która została wyprodukowana tuż obok
mieleckiego lotniska.
MOSiR Mielec zagwarantował uczestnikom elektroniczny
pomiar czasu.
Od godz. 16:00 członkowie
charytatywnej grupy biegowej
„Solidarni” prowadzili kwestę
do puszki na rzecz chorego
na autyzm Damiana Halota.
Damian jest synem jednego z
pracowników partnera biegu –
PZL Mielec.
Rozgrzewkę poprowadził
znany mielecki biegacz, trener
w Joy Fitness Club Mielec
Jacek Żądło. Imprezę poprowadzili Paweł Wacławik i
Krzysztof Urbański.
Nagrody dla najlepszych wręczali m.in.: pełniący funkcję
Prezydenta Mielca – Fryderyk
Kapinos; Prezes Lotniska
Mielec – Wojciech Bugajski; Polskie Zakłady Lotnicze
w Mielcu – Agnieszka Gą-

siewska, Dominika Bochnak,
Małgorzata Sum; Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Mielcu Andrzej
Jędrychowski; Prezes Firmy
Tarapata – Regina Wiech;
Husqvarna Group Renata
Wilczyńska; Bossmen Fryzjerstwo – Piotr Winiarz; Ergo
Hestia Oddział Grupy – Jerzy
Wąs.
To duże przedsięwzięcie nie
odbyłoby się, gdyby nie nasi
partnerzy: Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Mielcu;
Husqvarna Group; Hotel i
Restauracja Atena; Firma
Tarapata; Nadruki MAGDA;
– Fundacja Klub Młodych
Liderów; AvetPharma; Projekt Zdrowie; Joy Fitness
Club; Markpol; Bossmen
Fryzjerstwo Piotr Winiarz;
NIKmet producent wyrobów metalowych; ErgoHestia
Oddział Grupy Jerzy Wąs;
Agencja Reklamowa i Drukarnia MCDesign; MegaEl
Hurtownia elektryczna.

Michał, Osiek, AZS AGH Kraków;
2. DYBEK Paweł, Mielec, Salomon
SUUNTO; 3. GUT Jacek, Hucisko,
Black Jack Team/OSP Hucisko.
Wynik - kategorie wiekowe:
Kobiety K-20: 1. ORKISZ Martyna,
Żyraków; 2. ZAŁUCKA Marysia,
Zaduszniki; 3. KOZIOŁ Dominika,
Dębica, Dębickie Gepardy.
Kobiety K-30: 1. WALANIA Kinga,
Głogów Małopolski, TKKF „Sokół”
Głogów Małopolski; 2. WIECZOREK Agata, Tarnobrzeg, TeBeG
Runners Team; 3. STEFAŃSKA
Maria, Przemyśl.
Kobiety K-40: 1. ŁĄCZAK Magdalena, Mielec, Salomon SUUNTO;
2. SIEMBIDA Małgorzata, Ulanów,
Stalowowolski Klub Biegacza; 3.
CHMURA Katarzyna, Tuszów Narodowy, Zabiegani Mielec.
Kobiety K-40: 1. NAMIOTA Urszula, Dębica, KB Maratonczyk; 2.
SUMIEC Krystyna, Mielec, Zabiegani Mielec; 3. DĄBEK Urszula,
Tarnobrzeg, TeBeG Runners Team.
Mężczyźni M-20: 1. GÓRKIEWICZ Michał, Osiek, AZS AGH
Kraków; 2. GUT Jacek, Hucisko,
Black Jack Team/OSP Hucisko;
3. WOŹNIAK Jakub, Gorzyce,
SPRINT GORZYCE.
Mężczyźni M-30: 1. MACHOW-

SKI Bartłomiej, Szczepańcowa,
Machoney Team; 2. SZYMASZEK
Jacek, Brzeźnica, Dzikie Mustangi;
3. KRUPA Paweł, Agatówka.
Mężczyźni M-40: 1. DYBEK Paweł, Mielec, Salomon SUUNTO;
2. KARNAT Dariusz, Nowa Dęba;
3. KULARZ Maciej, Gorzyce,
„SPRINT” Gorzyce.
Mężczyźni M-50: 1. ROJEK Józef, Ropczyce; 2. KULAS Marek,
Nagawczyna, Dębicki Klub Kolarski
GRYF; 3. ZBOROWSKI Józef,
Staszów, BBL Staszów.
Mężczyźni M-50: 1. WŁODARCZYK Marian, Stalowa Wola, SKB
Stalowa Wola; 2. 160
NAMIOTA Marek, Dębica; 3. PIŁAT Edward, Mielec, PZL.
Szczegółowe wyniki wszystkich
uczestników znajdują si na stronie:
http://timekeeper.pl/wyniki/
Inf. Damian Gąsiewski
Fot. Włodzimierz Gąsiewski

Studio Wizualne Damian Gąsiewski, Urząd Miejski w Mielcu
oraz Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Mielcu zapraszają
miłośników triathlonu na kolejne zmagania w naszym mieście. Po ubiegłorocznej letniej
edycji Super Sprint Triathlon,
zimowym Triathlonie w Galerii
Navigator tym razem czas na
EXTREME TRIATHLON
MIELEC.
Zawody odbędą się w piątek 22
czerwca br. w dzień zakończenia roku szkolnego na Letnim
Kąpielisku przy ul. Solskiego 1.
Będzie to zarazem otwarcie sezonu wakacyjnego na miejskim
basenie.

Zawodnicy będą mieli do przepłynięcia 300 m w basenie głównym,
następnie do przejechania na
rowerkach spinningowych 5 km,
a na koniec bieg na pobliskich
błoniach 2 km po specjalnie
przygotowanej ścieżce biegowej.
Nie obędzie się bez zmian, główną z nich jest pomiar czasu.
Nie będzie już przerw między
poszczególnymi dyscyplinami.
Uczestnicy będą mieli do pokonania pływanie, rowerek i bieg w
czasie brutto.
Partnerami zawodów zostali
Extreme Fitness Club, AvetPharma, Ergo Hestia Jerzy Wąs,
Rock’n’Roll , Lekkoatletyczny
Klub Sportowy Stal Mielec, Bossmen Fryzjerstwo oraz MCDesign.

W rolę sędziów tradycyjnie wcielą
się wolontariusze z Fundacji Klub
Młodych Liderów.
Najlepsi w kategorii open kobiet
i mężczyzn otrzymają m.in. odpowiednio po 400, 300 i 200 zł.
Dodatkową atrakcją będzie
Drużynowy Puchar Bossmena,
uczestnicy mogą tworzyć grupy
4-osobowe, a liczony będzie ich
łączny czas brutto. Grupa, która
uzyska najmniejszy czas wygrywa
puchary.
Dla wszystkich przewidzieliśmy
okolicznościowe medale, pakiety
startowe i poczęstunek.
Inf. i zapisy: https://www.facebook.com/search/top/?q=extreme%20triathlon%20mielec

Wynik OPEN: 1. GÓRKIEWICZ

Inf. galeria zdjęć i wideo na
stronie: http://promocja.
mielec.pl/bieg-80-lecia-przemyslu-lotniczego-na-mieleckim-lotnisku-275-zdjec/

„Wieści Regionalne” Czasopismo Społeczno-Kulturalne, ukazuje się od 1990 r. - redaktor naczelny: Włodzimierz Gąsiewski
„Magazyn Prasowy Strefa”, ukazuje się od 1994 r. - redakcja Damian Gąsiewski STUDIO WIZUALNE
Wydawca: Agencja Wydawnicza „Promocja”: 39-300 Mielec, ul. Jana III Sobieskiego 1/1, tel. 17 7411527; tel. kom. 602 776197. Reklama: 602 739362
e-mail: kontakt@promocja.mielec.pl
www.promocja.mielec.pl Kolportaż własny. Druk: AUTOGRAF Mielec. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.
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Wieści radomyskie

prawnicze

Mężnie szli w bój śladami przodków
powróciła do Krakowa, stając się
zalążkiem Legionów Polskich,
powołanych 16 sierpnia przez
Naczelny Komitet Narodowy.
Choć Legiony powstały u boku
armii austro-węgierskiej, to
niemniej pierwsze od 1831 r.
wojsko polskie stało się faktem.
Patriotycznie wychowywana
młodzież chętnie rzuciła się do
tworzonych oddziałów. Choć
pobór do Legionów był utrudniony, to i tak chętnych nie
brakowało. W 1915 roku w jej
trzech brygadach służyło ponad
16 tysięcy żołnierzy. Ocenia się,
że przez całą wojnę przez szeregi
tej formacji mogło przejść około
40 tys. osób.
Z Radomyśla do Legionów
O d 1 2 k w i e t n i a 2 0 1 8 r.
o 12 legionistach związanych z Radomyślem Wielkim
przypominają Dęby Pamięci
i pamiątkowa tablica. Uroczystość, która miała miejsce
przy miejscowym gimnazjum,
zainicjowała w radomyskiej
gminie obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości.
W uroczystościach udział wzięli: zastępca burmistrza Stanisław
Lonczak wraz z pracownikami
Urzędu Miejskiego, Jan Miękoś – przewodniczący Komitetu
Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości i Rady
Miejskiej, radni, sołtysi i członkowie Komitetu; proboszcz radomyskiej parafii ks. Jerzy Bulsa;
podpułkownik Mirosław Ciesielski – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Mielcu, nadkomisarz
Jacek Juwa – Komendant Powiatowy Policji w Mielcu, komisarz
Rafał Szczecina – Komendant
Komisariatu Policji w Radomyślu Wielkim, Jerzy Skrzypczak –
dyrektor Muzeum Regionalnego
z Mielca i autor książki „Na
drodze do wolności: Mielczanie
w walce o niepodległość Polski
1907-1918”, Hubert Sobiczewski – Nadleśniczy Nadleśnictwa
Mielec; szkolne, kombatanckie
i strażackie poczty sztandarowe,
uczniowie i nauczyciele.

Inauguracja jubileuszu
– Dzisiejsza uroczystość jest
jedną z wielu, jakie odbędą się
w naszej gminie z okazji jubileuszu setnej rocznicy odzyskania
niepodległości. Dziś chcemy
uhonorować legionistów z Radomyśla Wielkiego, którzy poszli
walczyć o wolną Polskę. Legiony
dały bowiem początek armii w
odrodzonej Polsce – mówił Stanisław Lonczak, z-ca burmistrza
Radomyśla Wielkiego.
W 1795 roku w wyniku trzeciego rozbioru nasz kraj zniknął
z mapy świata. Kilka naszych
zrywów narodowo-wyzwoleńczych, choć bohaterskich, to
nie zrzuciło oków zniewolenia.
Dopiero, gdy wybuchła wojna
zwana przez ówczesnych wielką,
pierwsza o rozmiarach światowej, pojawiła się szansa na
odzyskanie niepodległości. Na
początku sierpnia 1914 r. Józef
Piłsudski powołał do istnienia
Pierwszą Kompanię Kadrową,
która rozpoczęła historyczny
marsz ku wolności. 6 sierpnia
wymaszerowała z krakowskich
Oleandrów i w Michałowicach
obaliła rosyjskie słupy graniczne. Po zajęciu Kielc i bezskutecznej próbie przebicia się do
Warszawy w celu wywołania
powstania, Pierwsza Kadrowa

e-mail: kontakt@promocja.mielec.pl

Również radomyślanie znaleźli się w szeregach Legionów
Polskich. Różne wiodły ich do
nich ścieżki. Najbardziej znaną
przemierzył wyekwipowany
pluton pod dowództwem Stefana Dąbrowskiego, który pod
koniec sierpnia 1914 r. spod
kapliczki Matki Boskiej na rynku
w Radomyślu Wielkim wyruszył
na plac zborny do Tarnowa. Był
on złożony z członków radomyskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” tworzących Stała
Drużynę Sokoła. W jego skład
wchodzili nie tylko mieszkańcy
Radomyśla Wielkiego, ale także
Rudy i Jam. Podczas uroczystości pożegnania oddziału, prezes
radomyskiego Sokoła Piotr
Kosturkiewicz zwrócił się do
ochotników, aby „… mężnie szli
w bój śladami swych przodków”,
podkreślając, że „czyn ich będzie
wpisany złotymi zgłoskami w
kronikach miasta i Gniazda
Sokolskiego Radomyśla Wielkiego”. W odpowiedzi usłyszał
słowa dowódcy plutonu: „Wszyscy ochotnicy przyrzekli spełnić
przyjęty na siebie obowiązek
żołnierza polskiego – bez plamy
innej – jak plama krwi na mundurze”.
Część mieszkańców z obecnych
terenów radomyskiej gminy do
Legionów dostała się również

na własną rękę, z kolei wielu
zostało objętych mobilizacją do
armii austriackiej.
Zapisani w kronice miasta
Z inicjatywy Komitetu Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania
Niepodległości i przy wsparciu
finansowemu gminy, o 12 legionistów związanych z Radomyślem Wielkim od czwartku
przypominają Dęby Pamięci
i pamiątkowa tablica. Symbolicznego zasadzenia dębów
dokonali dr Jerzy Skrzypczak
i Jan Miękoś. Odbyło się ono
przy wtórze Chóru Echo, który
zaśpiewał Pierwszą Brygadę.
Dęby poświęcone zostały przez
ks. proboszcza Jerzego Bulsę.
Następnie gimnazjaliści pod
kierunkiem Bożeny Rajskiej w
bardzo ujmujący sposób ukazali
„wędrówkę po historii Polski”
sprzed stu lat.
Radomyskimi Legionistami
byli: Franciszek Chmiel – urodzony w 1893 r. w Radomyślu;
Stefan Dąbrowski urodzony w
1890 r. w Radomyślu Wielkim;
Józef Faron urodzony w 1897.
Ukończył dwie klasy szkoły
powszechnej w Radomyślu;
Karol Kotarbiński urodzony w
1893 r. w Radomyślu; Marian
Klimaszewski, urodzony w 1894
r. w Radomyślu; Tadeusz Karol
Kucz – urodził się w 1886 w
Krakowie; Tomasz Osmola urodzony w 1894 r. w Radomyślu;
Stanisław Płaza urodził się w
1896 r. w Radomyślu; Stanisław
Skoczowski urodzony w 1897 r.
w Radomyślu; Aleksander Sokół
urodził się w 1893 w Radomyślu;
Karol Strojnowski urodził się w
1894 w Radomyślu i Mieczysław
Wierciak urodził się w 1897 w
Radomyślu.
Krzysztof Babiarz
Biogramy i zdjęcia na stronie:
na stronie: http://promocja.
mielec.pl/meznie-szli-w-boj-sladami-przodkow/

Porady prawne

Komu
po zmarłym
należy się
zachowek?

W tym artykule, przybliżę
Czytelnikom instytucję
„zachowku” po zmarłym,
komu i jakiej wielkości się
on należy.
Najprościej rzecz biorąc zachowek jest pewną kwotą
pieniędzy, która należy się
określonej osobie po zmarłym. Zachowek przysługuje
zstępnym osoby zmarłej (a
pod tym pojęciem rozumiemy
dzieci, wnuki, prawnuki itd.)
oraz jego małżonkowi. Jeżeli
zmarły, w chwili śmierci nie
miał zstępnych, wówczas prawo do zachowku przysługuje
jego małżonkowi oraz rodzicom zmarłego – jeżeli żyją. Co
ważne zachowek nie przysługuje rodzeństwu zmarłego ani
jego innym dalszym krewnym.
Jak już na samym początku
wspomniałem zachowkiem
jest pewna suma pieniężna,
jej wysokość uzależniona jest
od wartości całego spadku i
co do zasady stanowi połowę
wartości udziału spadkowego jaki by przypadał osobie
uprawnionej. Jako przykład:
spadkiem jest mieszkanie o
wartości 200.000 złotych, któ-

re przypadło jednemu z synów
w testamencie, drugi syn nic
od spadkodawcy nie otrzymał.
Zachowek obliczamy w ten
sposób, iż gdyby testamentu
nie było każde z dzieci otrzymałoby udział w mieszkaniu
w wysokości 100.000 złotych.
Zachowek jak już mówiłem
wynosi połowę z tego udziału
czyli w tym przypadku 50.000
złotych. To jest ta kwota,
której syn zmarłego, który nic
ze spadku nie otrzymał jako
uprawniony do zachowku
może się od swojego brata
domagać.
Dodać do tego trzeba jeszcze
to, iż zachowek nie należy się
niejako z automatu. Ja porównałbym go do swego rodzaju
„pożyczki”, która należy się
danej osobie uprawnionej.
To tylko od niej zależy czy
będzie domagać się zachowku
czy też zrezygnuje z tego. W
podanym wyżej przykładzie
syn, który nic nie otrzymał
winien zwrócić się do brata,
który dostał mieszkanie o
zapłatę określonej kwoty, a
w przypadku odmowy można
oddać sprawę do sądu.
Kończąc dodam także, iż
zachowek jest instytucją bardzo skomplikowaną, przede
wszystkim w związku z trudnością określenia jego wartości, gdyż trudno oszacować
wartość całego spadku, a
także w związku z faktem, iż
może on być w określonych
sytuacjach miarkowany. Odnosząc się do prezentowanego przykładu gdyby syn, który
otrzymał mieszkanie zajmował się rodzicami, a drugi syn
wcale lub w zdecydowanie
mniejszym stopniu wówczas
sąd mógłby orzec zmniejszenie wartości zachowku albo
nawet orzec, iż wcale on się
nie należy.
Dlatego też zanim upomnimy
się o zachowek warto sprawę
gruntownie zbadać i przemyśleć.
Autor Robert Wójcik jest
Radcą Prawnym wpisanym
na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie.
Prowadzi Kancelarię Radcy
Prawnego, która świadczy
usługi prawne w Mielcu przy
ulicy Wolności 23 D pok. Nr
1 (tel. 502 270 807).
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historyczne i kulturalne

SZANOWNI AUTORZY, TWÓRCY, ARTYŚCI,
FOTOGRAFICY I EWENTUALNI SYMPATYCY
„Pomosty historii i kultur
– twórcze i naukowe zeszyty
cyfrowe” – to nowa publikacja Agencji Wydawniczej
„Promocja” w wersji e-book,
do redagowania której zapraszamy historyków, twórców i ludzi kultury.

„Pomosty historii i kultur”
będą kontynuacją trzech drukowanych tomów „Studiów
regionalnych” z lat 2007-2010
oraz „Eksploratora Regionalnego” z 2016 r., których wydawcą była Agencja Wydawnicza
„Promocja” w Mielcu. Proponowana wersja e-book, jako
bezpłatna edycja zamieszczona
w internecie oraz jako forma
„pudełkowa” na płycie CD,
wychodzi naprzeciw trendom
edytorskim i oczekiwaniom
Czytelników, ale także i autorów. Zapewni to powszechny i
niemal natychmiastowy dostęp
do artykułów, zdjęć oraz w
formule multimedialnej, także
do treści wideo i audio. „Pomosty historii i kultur” będą
pełnoprawnym wydawnictwem
opatrzonym w numer ISBN i
przesyłanym do zasobów Biblioteki Narodowej. Poprzez
zamieszczenie ich wersji wirtualnej na różnych serwerach,
w tym także w „chmurze” będą
dostępne dla każdego w tym
i za granicą, stąd też planowane są artykuły i twórczość

w językach obcych, w miarę
możliwości z tłumaczeniami
na język polski. „Zeszyty” będą
miały swoje kolejne numery i w
zależności od potrzeb w dłuższej lub krótszej wersji mogą
się ukazywać nawet kilka razy
w roku. Ta częstotliwość będzie
m.in. zależna od aktywności
chętnych do współpracy autorów i twórców.
„Pomosty historii i kultur”
będą zawierać główne działy
takie jak:
Historia lokalna i regionalna;
Historia krajowa i międzynarodowa;
Pomosty chrześcijaństwa i wiary;
Judaica i historia;
Pomosty między mniejszościami i odrębnościami;
Biografie i wspomnienia;
Pomosty oświaty; nauki i techniki;
Pomosty literackie;
Pomosty dziennikarskie – reportaże, felietony i wywiady;
Pomosty artystyczne plastyczne;
Pomosty wideo i audio – kino,
film, w tym amatorski, muzyka
i piosenka;
Foto-pomosty;
Pomosty konesera i kolekcjonera;
Wydawnictwa, recenzje, noty,
omówienia.
W miarę potrzeb stałe działy
będą modyfikowane lub rozszerzane.

Bogu na chwałę, ludziom na pożytek
– monografia 150 lat OSP
Nowa publikacja Józefa Witka
150 lat Ochotniczych Straży Pożarnych
w Powiecie Mieleckim (1868-2018).

Monumentalna publikacja o
charakterze encyklopedycznym w dużym formacie A-4
o objętości 431 stron, szyta,
z twardą okładką, z wieloma
stronami kolorowymi.
Walory edytorskie nie ustępują merytorycznym: po kilku
słowach wstępnych, historia
powiatu mieleckiego, a potem
obszerny rozdział: „Działalność
Ochotniczych Straży Pożarnych
na ziemi mieleckiej na tle organizacji ochrony przeciwpożarowej w Polsce. Znakomitą
większość publikacji stanowi
rozdział: „Ochotnicze straże
pożarne w gminach Powiatu
Mieleckiego”. Tu oczywiście
według historycznego powstawania wymienione są kolejno:
gmina miejska Mielec, a potem gminy: Borowa, Czermin,
Gawłuszowice, Mielec, Padew
Narodowa, Przecław, Radomyśl Wielki, Tuszów Narodowy, Wadowice Górne oraz
jednostki nieistniejące: OSP

Piątkowiec i OSP Hohenbach.
Publikację zamykają aneksy,
wykaz skrótów, obszerna bibliografia oraz spis kolorowych
wkładek.
Autor zadał sobie wiele
trudu, aby z niezwykłą dokładnością odtworzyć dzieje ponad
stu jednostek OSP. Świadczą o
tym chociażby obszerne źródła podawane przy każdej
jednostce strażackiej. Równie
dokładnie odnotowana jest
teraźniejszość, osiągnięcia,
kadra, wyposażenie i inne charakterystyczne dane o strażach
pożarnych. Pokazują one też
jak liczna jest rzesza strażaków
i jak wielkie ich zaangażowanie
w służbę na rzecz społeczności
lokalnej. Walorem publikacji są
też rozliczne zdjęcia, zwłaszcza
te przedstawiające druhów z
różnych okresów historycznych.
Są one także niejako formą
wdzięczności za ich zaangażowanie, gdyż pozostaną już na
lata w domowych bibliotecz-

W „Zeszycie” nr 1, który
ukaże się w połowie 2018 r.
zamierzamy kontynuować m.in.
tematykę i artykuły:
– „Przyczółek mielecki” – walki
w sierpniu 1944 r. , w tym prezentacja i tłumaczenie nieznanych meldunków Wehrmachtu,
jak również innych, wcześniej
nie publikowanych dokumentów;
– Osadnictwo i kolonizacja
niemiecka w Galicji;
– Ciąg dalszy obszernego opracowania ks. prof. dr hab. Józefa
Mandziuka „Rosja na przełomie wieków”;
– Artykuły dr Mieczysława
Kuriańskiego: „FELIKSA KONECZNEGO (1862-1949)
KONCEPCJA CYWILIZACJI, A WSPÓŁCZESNA
IDEA WIELOKULTUROWOŚCI” oraz „Złoty pociąg
spod Wałbrzycha na tle historii”;
– Wspomnienia S. Stefanii Rojowskiej, OSB Benedyktynki pt.
„Człowiek Boży”;
– Dalszy ciąg cyklu artykułów
„Sprawiedliwi i nie tylko nad
Wisłoką i Wisłą” – nowe rewelacyjne informacje o ratowaniu
Żydów podczas II wojny światowej na ziemi mieleckiej.
Ukaże się również wiele innych interesujących artykułów
historycznych. Zamierzamy
przywrócić współpracę ze środowiskami literackimi zarówno

kach i oraz gminnych i miejskich dużych bibliotekach. W
sumie cała książka będzie dla
potomnych niezwykle cennym
zbiorem wiedzy o bogatej działalności straży pożarnych w ich
miejscowości i w całym powiecie. Życie jednak będzie toczyć
się dalej. Będzie przybywać
nowych wydarzeń bieżących,
jak też odkrywane będą nowe
nieznane fakty historyczne, jak
chociażby wiedza o strażach w
byłych koloniach niemieckich,
której część autor zawarł już w
swojej książce.
Książkę wydano na zlecenie
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP w Mielcu,
przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Mielcu
oraz samorządów miast i gmin
powiatu mieleckiego. Współwydawcą i wykonawcą druku
jednocześnie był Zakład Poligraficzny Z. Gajek w Mielcu.
Żmudnej korekty dokonała
wcześniej Elżbieta Witek, a
w pracach edytorskich wzięła
także udział Marta Kośmider.
Konsultacji dokonywały poszczególne jednostki OSP, a z
nazwiska to: Franciszek Augustyn i Jerzy Klementowski,
którym także należą się słowa
uznania.
Notka bibliograficzna
Włodzimierz Gąsiewski

WIEŚCI REGIONALNE i MIELECKA STREFA Nr 4/18 - 27 kwietnia 2018 r. Str.

6

z Podkarpacia, jak i całego kraju. Planujemy przedstawić cykl
fotografii zarówno archiwalnej,
jak i współczesnej. Będzie też
miejsce dla podróżników i
eksploratorów oraz kolekcjonerów.
Zapraszamy do zamieszczenia swoich tekstów i prac
w tej publikacji. Interaktywność wydawnictwa umożliwia
załączanie linków do swoich
wcześniejszych opracowań i dokonań, np. do recenzji, relacji
ze spotkań autorskich, linków
do własnych stron, blogów,
e-booków itp. Możliwe też
będą wstawki audio i wideo,
zwłaszcza odnoszące się do
tych, które funkcjonują już w
internecie. Współpraca autorów i wydawcy POMOSTÓW
HISTORII I KULTUR będzie

obopólnie niekomercyjna. Nie
planowane są honoraria autorskie, a cyfrowe egzemplarze
autorskie będą bezpłatnie dostępne w internecie.
Będziemy zwracać się do
niektórych autorów i twórców
indywidualnie, ale też można
samodzielnie zgłaszać gotowość zaistnienia w publikacji.
Można nadsyłać teksty i zdjęcia
z różnych dziedzin, takich jak
historia, nauki społeczne, proza, poezja, malarstwo, rzeźba,
fotografika, film itp. Przeznaczone do publikacji nagrania
audio i wideo muszą już być
dostępne w internecie.
Gotowe, już istniejące
strony www w internecie, mogą
być załączane jako linki, jednak warunkiem publikacji jest
przesłanie tekstu i zdjęć. Teksty

prosimy wysyłać w edytorze
Word, a zdjęcia jako pliki jpg
w rozdzielczości ok. 300 dpi.
Uwaga! Mile widziani są autorzy z zagranicy, którzy mogą
publikować w języku ojczystym
lub innym według uznania.
O kontakt prosimy w formie
elektronicznej na adres e-mail:
gasiewski@interia.eu
lub poprzez
https://www.facebook.com/
wlodek.gasiewski/
Zapraszamy także na naszą
grupę społecznościową:
https://www.facebook.com/
groups/pomosty.historii.
ikultur/
Redaktor i wydawca
będących w opracowaniu
„Pomostów historii i kultur”
dr historii
Włodzimierz Gąsiewski

Tegoroczne Święto Patrona
mieleckiego ZSE – bł. ks.
Romana Sitki – zostało połączone z obchodami 100-lecia
Niepodległej Polski. Z tej
okazji na dziedzińcu szkoły
posadzono pamiątkowy dąb.
Uroczystości odbyły się w
czwartek, 19 kwietnia. Otworzyła
je dyrektor „Ekonomika” Marta
Mysona, która podkreśliła istotę
roku 2018 – jako setnej rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Głos zabrał następnie Starosta
Powiatu Mieleckiego Zbigniew
Tymuła. Pokrótce przypomniał
on dzieje życia i męczeńskiej
śmierci bł. ks. Romana Sitki. –
Ksiądz Roman Sitko pokazał
wielkość swojego charakteru.
Po zbiorowym aresztowaniu
osób tworzących tajne studia,
wstawił się za uwolnieniem swoich kolegów wykładowców i
studentów. Wziął na siebie winę
za organizację konspiracyjnych
studiów i wypowiedział słyn-

ne, wspominane do dziś słowa:
„Sam gotów jestem życie oddać,
byleby ci profesorowie i klerycy
byli wolni”. Zarówno ten cytat,
jak również historia życia i męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Romana Sitki w
wymowny sposób korespondują
z obchodzoną w tym roku, setną
rocznicą odzyskania przez Polskę
niepodległości. Wolny kraj, w
którym dziś żyjemy, jest zasługą
takich właśnie wielkich charakterów, gorących serc i wzorowych
postaw, jakie prezentował w
całym swoim życiu błogosławiony
ksiądz Roman Sitko – mówił starosta. Gratulując szkole zaangażowania w organizację obchodów
setnej rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości, złożył
również deklarację dotyczącą przyszłych inwestycji, które
mają zostać zrealizowane przy
gmachu „Ekonomika”. – Przygotowujemy już dokumentację
projektowo – kosztorysową na
budowę hali sportowej przy tej

szkole. Tak prężnie działającej
placówce należy się inwestycja z
prawdziwego zdarzenia – mówił
Zbigniew Tymuła.
Ważnym elementem obchodów tegorocznego Dnia Patrona
było posadzenie pamiątkowego
dębu przekazanego szkole przez
Nadleśnictwo Tuszyma. Imię
dla drzewa wymyślili, w ramach
szkolnego konkursu, uczniowie
klasy IIB technikum i IIA Zespołu Szkół Zawodowych. Zgodnie
z ich pomysłem, na dziedzińcu
szkoły rósł będzie „Dąb Niepodległy”.
STAROSTWO
POWIATOWE W MIELCU
Biuro Promocji i Informacji
Monika Piątek

Patriotyczne święto w „Ekonomiku”

Więcej zdjęć na stronie:
http://promocja.mielec.pl/
patriotyczne-swieto-w-ekonomiku/

Na zdjęciu po prawej Marta Mysona - dyrektor szkoły i po lewej Zbigniew
Tymuła - Starosta Mielecki podczas sadzenia dębu.

nasza strona: www.promocja.mielec.pl

Artystyczno-antykwaryczno- kolekcjonerskie

zapraszamy na nasz portal informacyjno-firmowy

ZAPRASZAMY DO ANTYKWARIATU GALERII-STUDIO MIELECJANA-GALICJANA

Św. Józef ikona, tempera na desce 15x21,5 cm

Anioł Stróż, Ikona na desce
lipowej 15x20x2,5 cm

Archanioł Michał (od lewej) i Archanioł Gabriel
Ikony pisane temperą jajową na desce lipowej.

Ikony wystawia Krystyna Gargas-Gąsiewska, autorka wielu obrazów olejnych i akwareli. Jej
inspiracją była m.in. twórczość Natalii Czarneckiej z d. Skworcowej z Moskwy, która przekazywała tajniki moskiewskiej szkoły pisania Ikon przy cerkwi świętego Tichona. Wpływ miała
też sztuka starych mistrzów, w tym w Muzeum Ikon w Sanoku, w cerkwiach w Bieszczadach
i w Pracowni Ikon Jadwigi Denisiuk w Cisnej oraz wzorce współczesne, w tym brata Marcina
Świądra OFM Cap. Jesienią 2015 r. uczestniczyła w warsztatach ikonopisania ,,Piękno zbawi
świat’’ pod jego kierunkiem. Jej Ikony są pisane w technikach tradycyjnych oraz własnych i są
nie tylko świętymi obrazami, ale także przekazem ich wykonawcy, który przez sztukę wyraża
swoją wiarę i wrażenia estetyczne. Istnieje możliwość zamówienia dowolnej Ikony.

Święty Florian, Ikona na
desce lipowej 19x26x2,5 cm

Foto wieści

Archanioł Rafael, Ikona na
desce lipowej 19x26x2,5 cm

Ikony na ślub, chrzciny, urodziny, imieniny

Wyprzedaż ogromnej
kolekcji proporczyków,
w tym także mieleckich.
Mamy odznaki, medale i piny mieleckie.
Po s i a d a m y t a k ż e
archiwalne numery
„Głosu Załogi”, który
ukazywał się w WSK
PZL-Mielec.

FKS STAL Mielec Finał Klubowych Mistrzostw Polski Juniorów
na rok 1968 Mielec 12-21 VII
1968. Broszura A-5, 20 stron
razem z okładką. Stan dobry
minus, jest kilka napisów, naddarcia, przybrudzenia, zagięcia
przetarcia.

Matka Boska Łopieńska
Dobrej Miłości Bieszczadzka

Szafka pod telewizor okleina dębowa. Solidna i masywna. Szerokość 82 cm, głębokość 41,5 cm, wysokość
64,5 cm. Z szufladą i półką. Stan dobry, niewielkie
ślady użytkowania. Cena do negocjacji.

Analogowa lustrzanka PENTAX MZ-60, obiektyw wymienny zoom
28-90. Nie znam dokładnie parametrów, ale jest instrukcja obsługi
po polsku, gdzie są one dokładnie opisane. Aparat jest bardzo mało
używany i na zewnątrz nie widać większych śladów użytkowania poza
nieznacznymi przybrudzeniami, ale po tym jak sobie poleżał kilka lat
w szafce nie daje się uruchomić. Po włączeniu baterii nie działają jego
funkcje i nie wiadomo na czym polega usterka. Możliwe, że jest ona
łatwa do usunięcia.

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

Oferujemy bogaty wybór
tanich książek z różnych
dziedzin: regionalnych,
historii, literatury pięknej
polskiej o obcej, kryminałów, sensacji, romansów,
hobby, naukowych technicznych i innych. Mamy
także kolekcję zdjęć, w
tym mieleckich, pocztówek, znaczków, itp.

Pozytywka w kształcie serca - grająca, sprawna. Wewnątrz
wyściełany schowek na obrączki, pierścionki i drobną biżuterię.
Gabaryty ok. 15x15x5,5. Wykonana z tworzywa sztucznego,
ale mechanizm grający jest metalowy. W wersji pdf w Adobe
Acrobat po kliknięciu uruchamia się wideo. Film z nagraniem
znajduje się również pod linkiem: https://www.youtube.com/
watch?v=lQw4QiKyoz0
Aparat fotograficzny Kijów
KIEV ZSRR - sprawny,
po nakręceniu działa spust
aparatu, są przybrudzenia,
zarysowania i oddarta czarna okładzina w kilku miejscach. Możliwe, że są inne
jakieś drobne defekty, ale nie
potrafię ich zdiagnozować.
Aparat ma skórzany futerał.
Stan widać też na foto.
***
Powiększalnik METEORYT
WZFO Warszawa sprawny.
Wymiary ok 71x40x51 cm. Są
przybrudzenia i zarysowania.
Ciężko obraca się obiektów i
ciężko przesuwa się na prowadnicach. Uwaga! Wysyłka
po rozkręceniu i złożeniu
statywu.

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

czynne: pon.-pt. 9.00-17., sob. 10.00-13.00
tel. 17 7411527

Jeśli potrzebujesz
profesjonalnych zdjęć

reklamowych i okolicznościowych
do folderu, katalogu produktów, albumu, plakatu
wizytówki, ulotki, do sklepu lub aukcji internetowych,
a także zdjęć i foto-reportażu z uroczystości
rodzinnych, instytucji, firm, samorządów,
Wykonamy takie zdjęcia w naszym studio
lub na miejscu u Klienta, a także w plenerze.

Zapraszamy!

Pudełeczka na filmy fotograficzne ORWO 2 szt. Średnica
ok. 4,5, wysokość ok. 4,5 cm.
Przybrudzenia i zarysowania.

Stary aparat fotograficzny REGULA L sprawny. Aparat ma oderwany
kawałek okładziny z tyłu po lewej stronie, w środkowej części obiektywu
wyraźny brak jakiejś wkładki, które miała chyba tylko funkcje informacyjno ozdobne. Nie kompletny jest też futerał, tylko dolna część z krótkim
paskiem. Są też bardzo nieznaczne zarysowania i przybrudzenia. W
aparacie po naciągnięciu dźwigni działa swobodnie spust i mechanizm
aparatu. Ogólnie wygląda bardzo ładnie, jest dość rzadki i może być
ozdobą kolekcji.

e-mail: kontakt@promocja.mielec.pl

Uwaga! Kupimy aparaty fotograficzne, zdjęcia, klisze i wszelkiego
rodzaju przedmioty
związane z fotografią.
tel. 177411527
kontakt@promocja.mielec.pl

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

tel.: 17 7411527; 602 739362; 602 776197
e-mail: kontakt@promocja.mielec.pl;
www.promocja.mielec.pl

https://www.facebook.com/Agencja-Wydawnicza
-Promocja-Mielec-627739943904122/
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nasza strona: www.promocja.mielec.pl

