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powiatowe

e-mail: kwiatkowskaborowa@interia.pl

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

Trwa wielomilionowa rozbudowa 
mieleckiego szpitala

Prace prowadzone w obrębie 
mieleckiego szpitala nabie-
rają tempa. Realizowana jest 
tu warta ponad 14 milionów 
złotych przebudowa bloku 
operacyjnego.

Prace budowlane przy Szpitalu 
Specjalistycznym im. Edmunda 
Biernackiego w Mielcu rozpo-
częły się pod koniec lutego. W 
pierwszym etapie robót wyko-
nawcy skupili się w szczególno-
ści na wykonaniu niezbędnych 
instalacji podziemnych. Od 
kilku tygodni możemy obser-
wować postęp prac również 
na powierzchni ziemi – przy 
szpitalu rosną już mury przy-
szłego segmentu „I”. Będzie 
on rozszerzeniem istniejącego 
bloku operacyjnego  o parter 
z dodatkowymi trzema salami 
operacyjnymi.

To nie jedyne planowane zmia-
ny. W ramach prac w obecnym 
segmencie „I” przewiduje się 
połączenie kilku istniejących 

pomieszczeń w jedną, większą 
salę pooperacyjną; w segmencie 
„H” natomiast – powstanie no-
wego oddziału Anestezjologii i 
Intensywnej Terapii, mieszczą-
cego łącznie 12 łóżek.

Przypomnijmy. Zadanie jest 
realizowane w ramach projektu 
„Poprawa jakości i zwiększenie 
bezpieczeństwa świadczeń me-
dycznych w Szpitalu Powiato-
wym im. Edmunda Biernackie-
go w Mielcu”. Jego całkowita 
wartość to 14 085 740,54 zł. Bli-
sko 10 milionów na realizację 
zadania pochodzi z Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020. Kolejne 
pięć milionów przekazuje na 
realizację zadania samorząd 
Powiatu Mieleckiego.

STAROSTWO 
POWIATOWE W MIELCU
 Biuro Promocji i Informacji

Monika Piątek

Powiat podarował strażakom sprzęt o wartości 100 tys. złotych
22 jednostki OSP otrzymały 
od władz samorządowych 
Powiatu Mieleckiego stra-
żacki sprzęt: motopompy 
i agregaty prądotwórcze. 
Okazją do wręczenia ochot-
nikom prezentów była uro-
czystość zorganizowana z 
okazji 150-lecia działalności 
OSP na terenie powiatu mie-
leckiego.
    Jubileusz 150-lecia działal-
ności OSP połączony został z 
Wojewódzkim Dniem Straża-
ka. Uroczystości odbyły się w 
niedzielę, 20 maja. Strażacy 
najpierw wzięli udział w mszy 
świętej w Parafii pw. Ducha 
Świętego w Mielcu, a następ-
nie, w uroczystym pochodzie, 
przemaszerowali na stadion 
„Gryfu”.
     Na sportowym obiekcie 
odbył się uroczysty apel z udzia-
łem kilkudziesięciu pocztów 
sztandarowych. Spotkanie stało 
się okazją do wręczenia pań-
stwowych i korporacyjnych 
wyróżnień i medali, a także 

– przekazania świętującym 
ochotnikom prezentów.

Samorząd Powiatu Mieleckie-
go, z okazji 150-lecia działalno-
ści jednostek OSP na terenie 
powiatu, przekazał przedsta-
wicielom lokalnych jednostek 
osiem motopomp oraz czter-
naście agregatów prądotwór-
czych. Sprzęt został zakupiony 
ze środków własnych powiatu 
(wysokości 50 800 złotych) 
oraz przy pomocy dofinanso-
wania z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska w 
Rzeszowie opiewającego na 
50 tys. złotych. Otrzymały go 
jednostki, które działają na 
terenach zagrożonych podto-
pieniami i powodziami.
     – Wierzę, że przekazany 
sprzęt wspomoże waszą co-
dzienną pracę – mówił starosta 
mielecki Zbigniew Tymuła 
podczas wręczania straża-
kom przyrzeczeń przekazania 
sprzętu. Staroście towarzyszyła 
wicestarosta Maria Napieracz 

oraz członek zarządu Dawid 
Uzar.
Które jednostki otrzymały 
sprzęt?
 Motopompa WT – 40X:
    OSP Gliny Małe
    OSP Szafranów
    OSP Gawłuszowice
    OSP Podleszany
    OSP Rzochów
    OSP Przykop
    OSP Malinie II
    OSP Izbiska
Agregat prądotwórczy Honda 
EA 3000:
    OSP Sadkowa Góra
    OSP Łysaków
    OSP Kliszów
    OSP Krzemienica
    OSP Złotniki
    OSP Domacyny
    OSP Biały Bór
    OSP Łączki Brzeskie
    OSP Partynia
    OSP Podborze
    OSP Zgórsko
    OSP Grochowe I
    OSP Malinie I
    OSP Wadowice Dolne

Starosta Zbigniew Tymuła 
odznaczony 

Medalem Honorowym 
im. Bolesława Chomicza

Za szczególne zasługi na rzecz 
ochotniczych straży pożarnych 
Starosta Powiatu Mieleckiego 
Zbigniew Tymuła został odzna-
czony honorowym medalem. 
Wyróżnienie wręczono podczas 
Wojewódzkiego Dnia Strażaka 
w niedzielę, 20 maja.
      Medal im. Bolesława Chomi-
cza, jednego z polskich organiza-
torów straży pożarnej, przyznawa-
ny jest osobom zaangażowanym 
w rozwój i umacnianie Związku 
OSP RP oraz Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Wyróżnienie to sta-
rosta mielecki Zbigniew Tymuła 
otrzymał wraz z dziewięciorgiem 
innych osób – na wniosek Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP i przy akceptacji Prezydium 
Zarządu Głównego ZOSP RP. 
Wręczenia medali dokonał obecny 
na uroczystości Waldemar Paw-
lak, prezes Zarządu Głównego 
ZOSP RP.

 Biuro Promocji i Informacji
 Monika Piątek
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mieleckie

ZESPÓŁ DS. CZYSTEGO POWIETRZA ROZSZERZONY O STRONĘ SPOŁECZNĄ

22.05.2018.  Powołany przez 
pełniącego funkcję Prezy-
denta Miasta Mielca Fry-
deryka Kapinosa Zespół ds. 
Czystego Powietrza został 
rozszerzony o pięciu przed-
stawicieli strony społecznej. 
Są to: Dorota Chorązka, 
Piotr Kozub, Łukasz Przy-
było, Mikołaj Skrzypiec i 
Janusz Wrona.
Jak informowaliśmy głównym 
zadaniem zespołu powołane-

go przez Fryderyka Kapinosa 
już w pierwszych tygodniach 
jego urzędowania w mielec-
kim magistracie, jest szeroko 
rozumiana współpraca w dzia-
łaniach, które doprowadzą do 
ograniczenia zanieczyszczenia 
środowiska w Mielcu.
     Wiodącym tematem pierw-
szego spotkania zespołu w 
kwietniu, było podjęcie działań 
legislacyjnych zmierzających do 
wprowadzenia obowiązku mo-
nitoringu ciągłego dla instalacji 
produkcji płyt drewnopochod-
nych. Mówiono także o potrze-
bie zmian w funkcjonowaniu 
Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska i w syste-
mie karania firm, które zanie-
czyszczają środowisko.
     Te postulaty trafiły do Mini-
stra Środowiska Henryka Ko-
walczyka, który na zaproszenie 
Fryderyka Kapinosa przyjechał 
do Mielca i na nadzwyczajnej 
sesji rady miejskiej zadeklaro-

wał jak najszybsze zakończenie 
prac legislacyjnych zmieniają-
cych polskie prawo o ochronie 
środowiska, tak aby można 
było egzekwować od firm obo-
wiązek ciągłego monitoringu 
emisji. Potwierdził także, że 
Ministerstwo pracuje także 
nad  wprowadzeniem cało-
dobowego sytemu czasu pracy 
inspekcji ochrony środowiska i 
zapowiedział istotne zmiany w 
wysokości kar dla firm, które 
nie dbają o środowisko.
    W najbliższych dniach od-
będzie się kolejne spotkanie 
Zespołu ds. Czystego Powietrza 
w poszerzonym składzie.
    -Zależy mam na komplekso-
wym współdziałaniu różnych 
osób i stron mających co praw-
da różne kompetencje, ale po-
trafiących wspólnie szukać dróg 
rozwiązania problemu jakim 
jest stan naszego powietrza. 
Do tej pory tym problemem 
zajmowały się głównie różne 

instytucje i służby, natomiast 
teraz chcemy włączyć w to stro-
nę społeczną, która ma swoje 
pomysły i może nadać naszym 
wspólnym działaniom nowe 
kierunki.  Wierzę że razem mo-
żemy zrobić wiele – powiedział 
Fryderyk Kapinos.

Skład Zespołu ds. Czystego 
Powietrza:
Fryderyk Kapinos – pełnią-
cy funkcje Prezydenta Mia-
sta Mielca (przewodniczący 
zespołu)
Tadeusz Siemek – Dyrektor 
Departamentu Gospodar-
ki Komunalnej (zastępca 
przewodniczącego) Urzędu 
Miejskiego w Mielcu
Łucjan Niziołek – Naczelnik 
Wydziału Ochrony Środowi-
ska i Zarządzania Kryzyso-
wego Urzędu Miejskiego w 
Mielcu
Anna Kuciemba – Inspektor 

Wydziału Ochrony Środowi-
ska i Zarządzania Kryzyso-
wego Urzędu Miejskiego w 
Mielcu
Marian Kokoszka – Prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
w Mielcu
Jakub Cena – Wiceprzewod-
niczący Rady Miejskiej w 
Mielcu
Krzysztof Szostak – Prze-
wodniczący Komisji Budow-
nictwa i Gospodarki Komu-
nalnej Rady Miejskiej Rady 
Miejskiej w Mielcu
Mariusz Ryniewicz – Prze-
wodniczący Klubu Radnych 
PiS Rady Miejskiej w Mielcu
Zbigniew Tymuła – Starosta 
Powiatu Mieleckiego
Jan Kłodowski – Dyrektor 
Ochrony Środowiska Staro-
stwa Powiatowego w Mielcu
Piotr Najda – Dyrektor Wy-
działu Środowiska i Rolnic-

twa Podkarpackiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Rzeszowie
Tomasz Leyko – Rzecznik 
Prasowy Zarządu Wojewódz-
twa Podkarpackiego
Józef Piątek – Wójt Gminy 
Mielec
Andrzej Głaz – Wójt Gminy 
Tuszów Narodowy
Dorota Chorązka – przed-
stawicielka strony społecznej
Piotr Kozub – przedstawiciel 
strony społecznej
Łukasz Przybyło – przedsta-
wiciel strony społecznej
Mikołaj Skrzypiec – przed-
stawiciel strony społecznej
Janusz Wrona – przedstawi-
ciel strony społecznej
oraz przedstawiciel Podkar-
packiego Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środo-
wiska.

Krzysztof Urbański
Kierownik Biura Promocji i 

Sportu

Minister Henryk Kowalczyk na 
nadzwyczajnej sesji rady miej-
skiej w Mielcu

ZMIANY W SKŁADZIE RAD NADZORCZYCH 
MIEJSKICH SPÓŁEK
18.05.2018. W ostatnich ty-
godniach pełniący funkcję 
prezydenta miasta Mielca 
Fryderyk Kapinos dokonał 
częściowych zmian w składzie 
wszystkich rad nadzorczych 
spółek, których właścicielem 
lub większościowym akcjona-
riuszem jest Gmina Miejska 
Mielec.
    To kolejna decyzja dotycząca 
bieżącego funkcjonowania mie-
leckich spółek po dokonanej w 
kwietniu redukcji wynagrodzeń  
przewodniczących i członków rad 
nadzorczych. Najpierw redukcji 
wynagrodzeń dokonano w pię-
ciu spółkach w których miasto 
ma 100 – procentowe udziały, a 
obecnie jest to wprowadzane w 
spółkach, gdzie miasto Mielec 

jest większościowym udziałow-
cem.
-Zmieniając nasze rady nad-
zorcze kierowałem się potrzebą 
wprowadzenia do ich składu 
specjalistów w dziedzinach zgod-
nych z zakresem działalności po-
szczególnych spółek. Chciałem, 
aby były to osoby merytorycznie 
przygotowane, które swoją pracą 
w radach przysłużą się do po-
lepszenia kondycji tych spółek 
– powiedział Fryderyk Kapinos.
    Do tej pory zmieniono skład 
rad nadzorczych w sześciu spół-
kach miejskich. Oto ich skład:
Miejskie Przedsiębiorstwo Ener-
getyki Cieplnej Sp. z o.o.: Sta-
nisław Kilian, Ewa Mokrzycka, 
Beata Wojtas, Julian Kozioł, 
Jacek Mik.

Miejski  Zarząd Budynków 
Mieszkalnych Sp. z o.o.: Robert 
Wójcik, Danuta Tomala, Krysty-
na Dudek.
Miejska Komunikacja Samo-
chodowa Sp. z o.o.: Arkadiusz 
Złotnicki, Artur Wróbel, Natalia 
Makuch.
Miejskie Przedsiębiorstwo Go-
spodarki Komunalnej Sp. z o.o.: 
Paweł Kocoł, Łukasz Boroń, 
Stanisław Budzeniusz.
Zakład Utylizacji Odpadów 
Komunalnych Sp. z o.o.: Małgo-
rzata Krempa, Rafał Rzepecki, 
Wojciech Maciuba.
Agencja Rozwoju Regionalnego 
„MARR” S.A.: Bogusław Napie-
racz, Henryk Sowa (wiceprze-
wodniczący), Bogdan Ostrowski.

Krzysztof Urbański
Kierownik Biura Promocji 

i Sportu

ZBIERAMY PRZYBORY 
SZKOLNE DLA DZIECI 

ZE LWOWA
24.05.2018. Kolejny raz  w 
mieleckich szkołach i przed-
szkolach prowadzona będzie 
akcja  „Dzieci –dzieciom” 
polegająca na zbiórce szkol-
nych przyborów dla dzieci z 
Ukrainy. Jest to odpowiedź 
na apel skierowany do mię-
dzynarodowej społeczności o 
pomoc dla dzieci poszkodo-
wanych w wyniku konfliktu 
na Ukrainie.
Najpierw poszczególne placów-
ki oświatowe w Mielcu będą 
prowadziły zbiórkę wśród swo-
ich podopiecznych, a następnie 
paczki z plecakami, piórnika-
mi, kredkami, flamastrami, 
zeszytami i innymi artykułami 
szkolnymi trafią do Urzędu 

Miejskiego, skąd zostaną za-
brane specjalnym transportem 
i trafią do wybranych polskich 
szkół na Ukrainie.
Koordynatorem Akcji Dzieci-
-Dzieciom w Mielcu i Rzeszo-
wie wspólnie ze Stowarzysze-
niem „Przedszkola Przyszłości” 
jest dr n. med. Ewa Jakubiec-
-Blajer z Rzeszowskiego Cen-

trum Medycznego współpracu-
jąca z proboszczem lwowskiej 
katedry ks. Janem Nikielem.
Zbiórka potrwa do 15 czerwca. 
Zachęcamy wszystkie placówki 
oświatowe w Mielcu do przyłą-
czenia się do akcji.

Krzysztof Urbański
Kierownik Biura Promocji i 
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RZĄDOWE DOFINANSOWANIE NA PRZEBUDOWĘ ULIC W CENTRUM MIELCA
Pozytywna ocena wniosku Gmi-
ny Miejskiej Mielec dotyczące-
go dofinansowania przebudowy 
i remontu ciągu komunikacyj-
nego obejmującego pięć ulic w 
centrum miasta oznacza, że ta 
tak oczekiwana przez mieszkań-
ców inwestycja ma szanse na 
realizację jeszcze w tym roku.
    Przedsięwzięcie obejmuje budo-
wę ronda przy ul. Arczewskiego, 
remont i przebudowę fragmentu 
ul. Żeromskiego, przebudowę ulic 
Kochanowskiego  i Sikorskiego (w 
całości) oraz remont fragmentu 
ulicy Staffa. Wniosek na dofinan-
sowanie został złożony w ramach 
„Rządowego programu na rzecz 
rozwoju regionu oraz konkurencyj-
ności regionów poprzez wsparcie 
lokalnej infrastruktury drogowej”. 
Wartość całego zadania to niespeł-
na 6 milionów złotych. Dofinanso-
wanie ma sięgnąć 50 % kosztów 
kwalifikowanych i ma wynieść 2 
650 879 zł.
     Stan techniczny tych ulic two-
rzących bardzo ważny ciąg komu-
nikacyjny znajdujący się w ścisłym 
centrum miasta jest z roku na rok 
coraz gorszy. Zły stan techniczny 
nawierzchni, związany głównie z 
ubytkami warstwy konstrukcyjnej 
i ścieralnej oraz pęknięciami w 
okolicach studzienek kanalizacyj-
nych wymaga możliwie szybkiej 
naprawy. Poprawy wymaga także 
nawierzchnia z kostki brukowej 
na chodnikach. Jednak jednym 
z najważniejszych problemów, 
które zgłaszają mieszkańcy tej 

części miasta jest brak wystarcza-
jącej ilości miejsc parkingowych. 
Zwarta zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna w połączeniu z 
dużym skupiskiem instytucji pu-
blicznych, placówek oświatowych, 
kulturalnych i handlowych zloka-
lizowanymi w najbliższym otocze-
niu, znacznie utrudnia znalezienie 
wolnego miejsca parkingowego 
na obszarze całego osiedla. – Po 
zakończeniu prac, tylko w okolicy 
ulicy Kochanowskiego powstanie 
około stu nowych miejsc parkingo-
wych – zaznacza pełniący funkcję 
Prezydenta Miasta Mielca Fryde-
ryk Kapinos.
W ramach inwestycji zmieniona 
zostanie także organizacja ru-
chu przy ul. Arczewskiego, gdzie 
dziś funkcjonuje skrzyżowanie 
nierównorzędne, które stwarza 
zagrożenie bezpieczeństwa nie 
tylko dla kierowców, ale także dla 
uczestników ruchu pieszego i ro-
werzystów. Rozwiązaniem będzie 
rondo na skrzyżowaniu ul. Arczew-
skiego z ul. Żeromskiego, którego 
nie tylko poprawi bezpieczeństwo, 
ale także zwiększy przepustowości 
skrzyżowania
    Kolejnym ważnym problemem, 
który zostanie rozwiązany, będzie 
brak odpowiedniego odwodnienia 
ulicy Kochanowskiego. Po inten-
sywnych opadach deszczu, woda 
nie tylko zbierała się na jezdni, 
poważnie utrudniając ruch koło-
wy, ale także zalewając piwnice 
okolicznych bloków. Ponadto ulica 
Żeromskiego wraz z chodnikami 

(na odcinku od ul. Arczewskiego 
do ul. Kochanowskiego) zyska 
nową nawierzchnię, a przy Szko-
le Podstawowej nr 3 powstanie 
aktywnego przejście dla pieszych. 
Na ul. Sikorskiego wyremontowa-
ne zostaną nawierzchnie jezdni, 
chodników i miejsc postojowych 
dla samochodów osobowych, a 
na ulicy Staffa wykonany zostanie 
remont nawierzchni.
    – Bardzo  się cieszę że nasz wnio-
sek znalazł się na liście projektów 
zakwalifikowanych do dofinanso-
wania. Realizacja tej inwestycji 
oznaczać będzie nie tylko zwięk-
szenie komfortu dla kierowców 
i pieszych, ale przede wszystkim 
poprawę bezpieczeństwa. Objęte 
przebudową ulice to centrum mia-
sta, gdzie jest także sporo instytucji 
i urzędów do których codziennie 
przyjeżdża sporo osób nie tylko z 
miasta, ale z całego powiatu mie-
leckiego. Niezwykle istotne jest to, 
że przybędzie nam w rejonie ulic 
Kochanowskiego, Arczewskiego 
i Sikorskiego w sumie około 120 
miejsc parkingowych. Czekamy 
jeszcze tylko na zatwierdzenie po-
zytywnie zaopiniowanego wniosku 
wojewody przez Ministerstwo In-
frastruktury – powiedział Fryderyk 
Kapinos.
Prace na ulicy Kochanowskiego 
rozpoczęły się w marcu. Zakoń-
czenie prac przewidziane jest na 
przełom listopada i grudnia br.

Krzysztof Urbański
Kierownik Biura Promocji i 

Sportu
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Studio Wizualne Damian Gą-
siewski, Urząd Miejski w Mielcu 
oraz Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Mielcu zapraszają 
miłośników triathlonu na ko-
lejne zmagania w naszym mie-
ście. 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 zakończe-
nia roku szkolnego na Letnim 
Kąpielisku przy ul. Solskiego 1. 
Będzie to zarazem otwarcie se-
zonu wakacyjnego na miejskim 
basenie.

Zawodnicy będą mieli do przepły-
nięcia 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, głów-
ną z nich jest pomiar czasu. 
Nie będzie już przerw między 
poszczególnymi dyscyplinami. 
Uczestnicy będą mieli do poko-
nania pływanie, rowerek i bieg w 
czasie brutto.
Partnerami zawodów zostali 
Extreme Fitness Club, Avet-
Pharma, Ergo Hestia Jerzy Wąs, 
Rock’n’Roll , Lekkoatletyczny 
Klub Sportowy Stal Mielec, Boss-
men 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. od-
powiednio 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.face-
book.com/search/top/?q=extre-
me%20triathlon%20mielec

Inf. galeria zdjęć i wideo na 
stronie:  http://promocja.

mielec.pl/odbyl-sie-ekstre-
malny-bieg-z-przeszkoda-
mi-dla-dzieci-w-mielcu/

zapraszamy na nasz portal informacyjno-firmowy

Ekstremalny plac zabaw dla 
dzieci to już historia. Pogoda 
urozmaiciła to wydarzenie i 
faktycznie dzieciaki mogły 
się poczuć ekstremalnie co 
pokazuje zdjęcie poniżej 
Przechodzący w tym czasie 
front nad bulwarami robił 
na wszystkich wrażenie. 
Najważniejsze, że wszystkie 
dzieci bezpiecznie pokonały 
tor i świetnie się bawiły, dla 
nas organizatorów to było 
priorytetem, chociaż mieli-
śmy w planie o wiele dłuższe 
atrakcje dla Waszych dzieci.
    Dziękuję Urzędowi Miej-
skiemu w Mielcu z Panem 
Fryderyk Kapinos Pełniącemu 
Funkcję Prezydenta Mielca na 
czele oraz Krzysztof Urbański, 
Asia Szteliga, Edward Tabor 
za świetną współpracę oraz 
Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Mielcu Andrzej 
Jedrychowski Witold Pieróg za 
pomoc na każdym etapie przed 
i po zawodach.
Janusz Banka zamiast robić 
kilometry rowerem, dwa dni 
poświęcił dla dobra dzieci 

ogromny wkład.
     Rywalizacja odbyła się na 
specjalnym torze przeszkód. 
Jego budowa była sporym 
przedsięwzięciem logistycz-
nym. Na bulwary dostarczone 
zostały m.in. specjalne rury od 
firmy Basco2 Paweł Nawrot 
Kuba Nawrot, opony od firmy 
Targum i siatka maskująca z 
mieleckiego Hufca Anna Ma-
rek. Konstrukcja metalowa od 
firmy Nikmet Natalia Wróbel 
Nikodem i Grzegorz Nikodem. 
Kolejna przeszkoda i ogromna 
ilość piachu to już zasługa 
Firmy Dom-Eko Maciek La-
lewicz. Zanim dzieci wbiegły 
na metę do pokonania miały 
jeszcze żywą przeszkodę, którą 
stworzyli zawodnicy futbolu 
amerykańskiego z mieleckie-
go klubu Aviators Wojciech 
Mazurkiewicz. Dziękuję Wam 
bo wszystko to zrobiło nie lada 
wrażenie na dzieciach.
    Państwowej Straży Pożarnej 
z Mielca dziękuję za kurtynę 
wodną, chociaż sama ulewa już 
zrobiła swoje. Komenda    
     Powiatowa Policji w Mielcu 

Ula Chmura za promowanie w 
czasie biegów programu bez-
pieczeństwa dla dzieci „Krę-
ci mnie bezpieczeństwo”. O 
bezpieczeństwo biegu zadbała 
firma Transport Medyczny – 
Jarosław Marczewski Kamil 
Marczewski, która ze względu 
na załamanie pogody nie zdą-
żyła przeprowadzi dla dzieci 
pokazu pierwszej pomocy, 
ale będzie jeszcze okazja. Pod 
kątem bezpieczeństwa mogli-
śmy również liczyć na Ergo 
Hestii – Jerzy Wąs Justyna Wąs 
i Wojciech Klimczak. Uczest-
nicy imprezy mogli skorzystać 
z porad dietetycznych dla 
swoich pociech, które udzielał 
„Projekt Zdrowie” Martyna 
Bielet, Agata Anuszewska 
Aneta Kazimierska.
      Buzie dzieciaków przed 
startem pomalowało „Cen-
trum Rozrywki – Wrotki na 
wypasie”. Zawody wspierała 
Szkoła Języków Obcych EU-
REKA Wiesław Nieradka.
     Dziękuję Firmie Husqvarna 
Group z fabryką w Mielcu Ma-
rek Krzępek Renata Wilczyń-

ska oraz producentowi suple-
mentów diety AvetPharma Ola 
Nykiel za objęcie patronatu 
honorowego nad biegami.
       Tak bogatych pakietów 
startowych wcześniej jeszcze 
nie było, a jest to zasługa m.in. 
AvetPharma, Cobi, Projekt 
Zdrowie i Artemis Fitness 
Club, które przed każdą serią 
przeprowadziło rozgrzewkę 
dla dzieci. Na ochłodę każ-
de dziecko otrzymało lody 
z Zielonej Budki, jeśli ktoś 
tego nie zrobił to kupon do 
zrealizowania jest w Centrum 
Rozrywki – Wrotki na wypasie 
przy ul. Wolności 1.
Na mecie każdy otrzymał pa-
miątkowy medal ufundowany 
przez Urząd Miejski w Mielcu 
i mielecki MOSiR, najcenniej-
sza z nagród.
      Zaplecze techniczne i 
wsparcie organizacyjne im-
prezy zapewnił m.in. Zakład 
Metalowy Stefan Drozdowski. 
Firma Akmel zadbała o dosta-

wę prądu ze swoich agregatów 
prądotwórczych. Wszystko 
idealnie działało.
     Wolontariusze Fundacji 
Klub Młodych Liderów Zuzia 
Piekarska Zuzanna Żybu-
la Wiktoria Noga Weronika 
Zdunek Weronika Nalepa We-
ronika Gancarz Paula Kilian 
Natalia Ochalik Marta Nowiń-
ska Maria Mędrek Sebastian 
Peret Arek Mądry Bartek 
Żarów Janek Puzio Mikołaj 
Proczek Nataniel Brożnowicz 
Patryk Drożdż Rafał Szumełda 
Rafał Walas bezbłędnie popro-
wadzili biuro zawodów oraz 
pilnowali i testowali tor prze-
szkód. Pomagali najmłodszym 
dzieciom przy okazji świetnie 
się bawiąc.
      Wsparcie poligraficzne to 
już zasługa Agencji Rekla-
mowej MCDesign Agnieszka 
Chmielowiec Mariusz Chmie-
lowiec. Dopingowała i mo-
tywowała zawodników eki-
pa „Gramy dla najlepszych” 

Paweł Wacławik i Krzysztof 
Urbański.
     Moim dziewczynom 
Agnieszka Inga i Ala za dobre 
pomysły, które zawsze biorę 
pod uwagę
      Dziękuję lokalnym me-
diom, które są z nami Włodek 
Gąsiewski Przemek Cynkier 
Marta Badowska Tomasz Łępa 
KuBa Zegarliński Szymon Bu-
rek, Marek Pytko i inni.
    Wam rodzice, za zaufanie 
350 dzieci robi wrażenie. Już 
myślimy jakie przeszkody 
dołożymy za rok. Ale ten rok 
się jeszcze nie skończył…. szy-
kujemy coś równie szalonego

Damian Gąsiewski
Fot. Włodzimierz Gąsiewski

Odbył się ekstremalny bieg z przeszkodami
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prawnicze

„Rodzaje” 
rozwodu

W niniejszym tekście przy-
bliżę wszystkim Czytelni-
kom instytucję rozwodu 
pod kątem jakie w obowią-
zującym porządku praw-
nym mogą zapaść „rodza-
je” rozwodu.
    Na samym wstępie należy 
zdefiniować czym właściwie 
jest „rozwód”. Otóż odpo-
wiedź jest oczywiście stosun-
kowo prosta – to rozwiązanie 
małżeństwa w sytuacji kiedy 
zostanie stwierdzone, iż na-
stąpił trwały i zupełny rozkład 
pożycia małżeńskiego przez 
małżonków. Ujmując rzecz 
prościej, oznacza to, że mał-
żeństwa faktycznie nie ma i 
stan taki pozwala stwierdzić, 
że małżonkowie już tego 
związku nie będą nadal utrzy-
mywali. Tym właśnie rozwód 
różni się od separacji, która 
co prawda też charakteryzuje 
się zupełnym rozkładem po-
życia małżeńskiego, lecz stan 
ten pozwala na twierdzenie, 
iż małżonkowie być może 
do siebie jeszcze powrócą i 
małżeństwo znów faktycznie 
zaistnieje. 
Rozwód sąd orzeka wyrokiem 
na żądanie jednego lub oboj-
ga z małżonków.
Jak już zaznaczyłem na 
wstępie są różne „rodzaje” 
rozwodów. Do najczęściej 
spotykanych należy rozwód 
bez orzekania o winie – jest 
to rozwód będący niejako 
porozumieniem stron kiedy 
sąd najczęściej na jednym 
posiedzeniu kończy całą spra-
wę rozwodową. Prócz tego 
pobierana jest wówczas niższa 
opłata sądowa.
W sytuacjach kiedy małżon-
kowie nie godzą się na roz-
wód bez orzekania o winie, 
sąd będzie badał kto ponosi 
winę za rozkład pożycia mał-

żeńskiego. Wiąże się to ze 
zdecydowanie dłuższym, i co 
za tym idzie kosztowniejszym, 
procesem sądowym. Z reguły 
w tym przypadku ważną rolę 
odgrywają zeznania świad-
ków, których przesłuchuje 
się na okoliczności dotyczące 
przebiegu małżeństwa. Oczy-
wiście mogą zostać dopusz-
czone także inne dowody np. 
nagrania, zdjęcia itp. Kiedy 
sąd przeprowadzi dowody, 
orzeka wyrokiem o winie 
– tu rozstrzygnięcie może 
być dwojakiego rodzaju. Sąd 
może orzec, że oboje małżon-
kowie ponoszą winę za roz-
kład pożycia małżeńskiego, 
wówczas sąd orzeka rozwód 
z winy obu stron, albo też sąd 
może dojść do przekonania, 
że wyłącznie winna rozwodu 
jest tylko jedna strona i wtedy 
orzeka rozwód wyłącznie z 
winy męża lub żony.
Warto na koniec dodać, iż 
prócz orzeczenia rozwodu sąd 
w wyroku rozwodowym orze-
ka także o władzy rodziciel-
skiej, kontaktach z dziećmi i 
alimentach – oczywiście o ile 
małżonkowie mają wspólne 
dzieci. Sąd w sprawie rozwo-
dowej z reguły nie zajmuje 
się kwestiami majątkowymi 
małżonków. Jeżeli małżon-
kowie nie dojdą w tej kwestii 
do porozumienia może to być 
przedmiotem innego postę-
powania o podział majątku 
małżeńskiego.

Autor Robert Wójcik jest 
Radcą Prawnym wpisanym 
na listę Okręgowej Izby 
Radców Prawnych w Rze-
szowie. Prowadzi Kancela-
rię Radcy Prawnego, która 
świadczy usługi prawne w 
Mielcu przy ulicy Wolności 
23 D pok. Nr 1 (tel. 502 270 
807).

Porady prawne

Zdjęcia, wideo  i pełne wyniki 
na stronie:  http://promocja.

mielec.pl/jubileuszowa-para-
da-z-pilsudskim-w-zarowce-

-232-zdjecia-i-wideo/

Wieści radomyskie

AMATORSKIE POWOŻENIE ZAPRZĘGAMI PAROKONNYMI

KONIE  DUŻE

Miej-
sce

nr. 
Zaprz.

Właściciel zaprzęgu Powożący/Luzak Konie

1 15 Majkutewicz Hubert, Kawęczyn, 
woj. podk.

Majkutewicz Hubert
Majkutewicz Julia

FALA 
FAUNA

2 11 Dziekan Piotr, Wola Mielecka, 
woj. podk.

Dziekan Piotr
Zięba Jarosław

NIMFA 
NANCIE

3 2 Merchut Tadeusz, Podlesie Dębo-
we  woj. Młp.

Merchut Robert
/Lechowicz Adam

KAJA 
 KOLIA

KONIE MAŁE

1 13 Harla Waldemar, Podborze, 
woj. Podk.

Harla Daniel 
Skowron Dawid

PERŁA 
BASTEK

2 12 Stańko Małgorzata, Węgierka, 
woj.  Podk.

Stańko Małgorzata
Buksa Justyna

WENIRKA 
FIKS

3 14 Harla Waldemar, Podborze, 
woj. Podk.

Harla Waldemar 
Harla Daniel

SMYK 
KUBA

KONKURS SPORTOWY ZAPRZĘGÓW PAROKONNYCH

1 8 Stasiowski Stanisław, Bieździe-
dza, woj. Podk. 

Stasiowski Stanisław
Żygłowicz Karolina

A L E R G I A - S  
ARGENTYNA-S

2 1 Bała Zbigniew, Podlesie, woj. 
Podk.

Bała Zbigniew 
Madura Grzegorz

BONA 
ESTERA

3 10 Pałucki Grzegorz, Jastew, woj. 
Młp.

Pałucki Grzegorz
Pałucka Aneta

EMIR 
RACJA

W konkursie Rejonowego Czempionatu Klaczy rasy Śląskiej 
I Czempionem została klacz BERTA właśc. Dziekan Piotr, Wola  
Mielecka, woj. Podkarpackie, II Czempionem została klacz 
JAGODA, właśc. Matuszek Grzegorz, Grodzisko Górne, woj. 
Podkarpackie. 
Z kolei w konkursie z Rejonowego Czempionatu Klaczy 
rasy Polski Koń Zimnokrwisty, I Czempionem została klacz 
BULESA, właśc. Pelc Andrzej, Czarna woj. Podkarpackie, II 
Czempionem klacz IKEBANA, właśc. Świętoń Anna, Paszczyna, 
woj. Podkarpackie.      

Jubileuszowa Parada z Piłsudskim w Żarówce

 W niedzielę 27 maja 2018 r. 
odbyła się, jubileuszowa, 10. Pa-
rada Konna w Żarówce (gmina 
Radomyśl Wielki). W tym roku, 
w ramach obchodów 100-lecia 
odzyskania przez Polskę nie-
podległości, jedna z głównych 
ról przypadła marszałkowi 
Józefowi Piłsudskiemu.
     Parada Konna to przedsięwzię-
cie powstałe z pasji do koni. Na 
realizację tej imprezy zdecydowali 
się ponad dekadę temu Józefa 
Smagacz, radna Rady Miejskiej i 
członkini Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju Lokalnego w Żarówce, 
wraz z sołtysem Aleksandrem Mro-
zem, znanym pasjonatem i hodow-
cą koni. Z lokalnej imprezy Parada 
szybko stała się wydarzeniem o 

zasięgu ponadwojewódzkim. Skie-
rowana jest do miłośników zwie-
rząt, w szczególności koni. Już od 
dłuższego czasu cieszy się sporym 
zainteresowaniem, co potwierdza 
coroczna frekwencja. – Organizu-
jąc parady chcemy pokazywać te 
piękne zwierzęta, jakimi są konie, 
dziś już coraz rzadziej widoczne w 
pejzażu wsi. Co roku staramy się 
urozmaicać imprezę.
     Parada rozpoczęła się Mszą 
Święta w kaplicy w Żarówce. Po 
niej odbył się przejazd zaprzęgów 
z Józefem Piłsudskim i legionistami 
przez wieś, a następnie prezentacja 
na boisku. W tym roku, z racji ob-
chodów 100-lecia odzyskania przez 
naszą Ojczyznę niepodległości, 
wydarzenie zostało wzbogacone o 
inscenizację historyczną w wyko-
naniu aktorów z Lublina. Przedsta-
wili oni scenę przekazania władzy 
wojskowej Józefowi Piłsudskiemu 
przez Radę Regencyjną. Nie obyło 
się też bez pieśni legionowych. 
Atrakcje czekały także na dzieci, 
było m.in. układanie niepodległo-
ściowych puzzli.
    Po oficjalnym otwarciu jubile-
uszowej Parady, którego dokonał 
Józef Rybiński – burmistrz Ra-
domyśla Wielkiego,  można było 
zobaczyć kadryl w wykonaniu 
uczennic Szkółki Jeździeckiej 
Stadniny Koni LUNA. Tradycyjnie 
głównym punktem imprezy były 
konkursy powożenia amatorskich 
zaprzęgów parokonnych i czem-
pionaty hodowlane klaczy rasy 

śląskiej i zimnokrwistej. Pokazy 
w Żarówce swoją obecnością za-
szczycił m.in. Starosta Mielecki 
Zbigniew Tymuła.
    Wieczorem odbył się koncert 
gwiazdy wieczoru: Damiana Ho-
leckiego z zespołem. Imprezę 
zakończyła zabawa taneczna, którą 
poprowadził zespół Alamba Band.
    Organizatorami wydarzenia byli: 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwo-
ju Lokalnego w Żarówce, Rada 
Sołecka w Żarówce, Okręgowy 
Związek Hodowców Koni z Rze-
szowa, Urząd Miejski w Radomyślu 
Wielkim, Samorządowe Centrum 
Kultury i Bibliotek w Radomy-
ślu Wielkim i OSP w Żarówce. 
Patronat nad imprezą sprawuje 
Burmistrz Radomyśla Wielkiego, 
zaś patronat medialny sprawowały 
m.in. „Wieści Regionalne” oraz 
portal promocja.mielec.pl.

Inf. i fot. Włodzimierz Gąsiewski

Uwaga! Właściciele koni i za-
przęgów oraz powożący. Bardzo 
wysokiej jakości, profesjonalne 
zdjęcia, można będzie otrzymać 
bezpłatnie, po uprzednim kon-
takcie z autorem: tel. 602 776 
197; e-mail: gasiewski@interia.
eu lub poprzez FB: https://www.
facebook.com/gasiewski.wlodek
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historyczne i kulturalne

Zdjęcia i wideo także na stronie: 
http://promocja.mielec.

pl/3-maja-pochod-i-uroczy-
stosci-pod-pomnikiem-wol-

nosci/

3 Maja – pochód i uroczystości pod Pomnikiem Wolności
Przy bardzo pięknej po-
godzie odbywały się uro-
czystości Święta Konsty-
tucji 3 Maja w Mielcu, 
które tradycyjnie rozpo-
częła msza św. w inten-
cji Ojczyzny w bazylice 
mniejszej pw. św. Mate-
usza Mielcu. 
Następnie odbył się równie 
tradycyjny pochód ulicami 
Kościuszki, Mickiewicza i 
Wolności pod Pomnik Wol-
ności – Jana Kilińskiego, 
gdzie pod odegraniu Hym-
nu RP uczniowie Szkoły 
Podstawowej Nr 3 w Mielcu 

przedstawili okolicznościo-
wy program artystyczny. Po 
występie przedstawiciele 
władz różnych szczebli, 
szkół i instytucji złożyli 
wieńce i kwiaty pod po-
mnikiem. Pochód i uro-
czystości swoją obecnością 
zaszczycili m.in. Krystyna 
Skowrońska – poseł na 
Sejm RP, Władysław Ortyl 
– Marszałek Wojewódz-
twa Podkarpackiego, Jan 
Tarapata – radny Sejmiku 
Województwa Podkarpac-
kiego, Zbigniew Tymuła 
– Starostwa Mielecki oraz 

Fryderyk Kapinos – peł-
niący obowiązki Prezydenta 
Miasta Mielca. 
Po złożeniu wieńców przy 
akompaniamencie or-
kiestry odbyła się parada 
sztandarów oraz na skwe-
rze za pomnikiem uroczy-
stości harcerskie.

Wyłowione z sieci - 1 maja 1945 r., wprawdzie pod obcą dyrekcją pamiętano o robotnikach....

Galeria zdjęć i wideo na 
stronie:  http://promocja.

mielec.pl/mieleckie-statki-
-powietrzne-noca-64-zdjecia/

19 maja 2018 r. w Polskich Zakładach w Mielcu odbyła się impreza 
pod tytułem „Wieczór w PZL Mielec”. Poniżej prezentujemy fo-
to-migawki z nocnej części wydarzenia, kiedy można było oglądać 
w zmieniających się kolorach historyczne produkty lotnicze PZL 
Mielec, od kultowego Łosia, do legendarnego śmigłowca Black 
Hawk. Była to jedyna i niepowtarzalna okazja do niepowtarzalnych 
sesji fotograficznych. Pomysłodawcom i organizatorom należą się 
za to słowa uznania. Fot. Włodzimierz Gąsiewski

Podczas „Muzycznej majówki” 3 maja 2018 r. przy kościółku św. Marka nad Wisłoką jako pierwsza wy-
stąpiła Orkiestra Dęta PSM I i II stopnia w Mielcu, którą dyrygował Piotr Rysiewicz. Było to spełnienie 
prośby Zarządu Towarzystwa Miłośników Starówki Mieleckiej, pod adresem dyrektora szkoły Ryszarda 
Kuska, który także jest członkiem tego stowarzyszenia (Bronisław Kowalczuk, fot. Włodzimierz Gąsiewski)

Zdjęcia stronie: 
http://promocja.mielec.pl/wie-
czor-europejskiej-nocy-muze-

ow-w-jadernowce-45-zdjec/
http://promocja.mielec.pl/co-w-
-puszczy-gra-w-palacyku-obor-

skich-w-mielcu-66-zdjec/

MIELECKA 
NOC MUZEÓW
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Artystyczno-antykwaryczno- kolekcjonerskie

Ikony na ślub, chrzciny, 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

zapraszamy na nasz portal informacyjno-firmowy

Matka Boska Łopieńska 
Dobrej Miłości Bieszczadzka

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 przeka-
zywała 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.

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

Wyprzedaż ogromnej 
kolekcji proporczyków, 
w tym także mieleckich. 
Mamy odznaki, meda-
le 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.

Zapraszamy: 39-300 Mielec, ul. Jana III Sobieskiego 1/1
czynne: pon.-pt. 9.00-17., sob. 10.00-13.00

tel. 17 7411527

ZAPRASZAMY DO ANTYKWARIATU GALERII-STUDIO MIELECJANA-GALICJANA

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

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

Oferujemy bogaty wybór 
tanich książek z różnych 
dziedzin: regionalnych, 
historii, literatury pięknej 
polskiej o obcej, krymina-
łów, sensacji, romansów, 
hobby, naukowych tech-
nicznych i innych. Mamy  
także kolekcję zdjęć, w 
tym mieleckich, pocztó-
wek, znaczków, itp.

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

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

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

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!
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/

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.

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 informacyj-
no 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.

Foto wieści

Uwaga! Kupimy apara-
ty fotograficzne, zdję-
cia, klisze i wszelkiego 
rodzaju przedmioty 
związane z fotografią.

tel. 177411527
kontakt@promocja.mielec.pl

Sony a77 SLT-A77VK z obiek-
tywem 3,5-6,3/18-200 SONY. 
Na pudełku jest inny obiektyw, 
ale używany był ten z oferty. 
Aparat był prawdopodobnie 
kupiony w 2013 roku. Jest także 
ładowarka i oryginalna bateria. 
Jest także karta pamięci 16 GB. 
Aparat w 2017 r. był czyszczony 
w środku przez serwis SONY. 
Aparat ma m.in. wbudowany 
gps i wiele innych opcji. Apa-
rat jest w pełni sprawny, robi 
szybko fajne zdjęcia i filmy bar-
dzo dobrej jakości. Więcej na 
stronie: https://allegro.pl/sony-
a77-slt-a77vk-z-obiektywem-
3-5-6-3-18-200-i7352868528.
html#thumb/1

MINOLTA SRT101 3 obiektywy, lampa błyskowa, torba - 
rewelacyjny zestaw. Więcej na stronie: https://allegro.pl/mi-
nolta-srt101-3-obiektywy-lampa-blyskowa-torba-i7368498622.
html#thumb/1

Aparat DRUH SYNCHRO z fu-
terałem kultowy - sprawny. Wię-
cej na stronie: https://allegro.pl/
aparat-druh-synchro-z-futeralem-
-kultowy-sprawny-i7337094993.
html#thumb/1

Mały dzwonek dzwoneczek 
mosiądz zdobiony 44 gra-
my, wysokość ok. 51 mm, 
maks. średnica 41 mm. Stan 
db. niewielkie zarysowania, 
przybrudzenia, zaśniedzenia 
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