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powiatowe

Powiat przebuduje most na potoku Wiśnia

Wzorowa komunikacja z mieszkańcami.

W powiecie mieleckim ruszają
kolejne remonty mostów. Obecnie trwa postępowanie przetargowe, które pozwoli wyłonić wykonawcę przebudowy przeprawy
na potoku Wiśnia, znajdującej
się w Trzcianie.
Inwestycja obejmie rozbiórkę
istniejącego mostu i przyczółków
oraz budowę nowej konstrukcji.
Zadaniem wykonawcy będzie
także umocnienie koryta potoku
i przebudowa drogi w sąsiedztwie
projektowanego mostu. Termin
zakończenia prac wyznaczono na
koniec listopada br.; termin składania ofert przez potencjalnych
wykonawców mija natomiast 11
czerwca.
Warto podkreślić, że będzie to
kolejna inwestycja Powiatu Mielec-

kiego w infrastrukturę mostową. W
zeszłym roku do użytku zostały oddane aż trzy przebudowane mosty:
na Śnieżce w Dąbiu, na Dąbrówce
w Zdziarcu oraz na Babulówce w
Sarnowie.
Z kolejnej inwestycji już niedługo będą mogli cieszyć się również mieszkańcy Grochowego.
Nadleśnictwo Mielec dofinansuje

Kolejne udogodnienia dla niepełnosprawnych w mieleckim starostwie

Powiat Mielecki z nagrodą!
Starosta Zbigniew Tymuła
odebrał nagrodę w konkursie „Nowego Podkarpacia”
na najlepszy samorządowy fanpage na Facebooku.
Profil Powiatu Mieleckiego
został uznany za najlepszy
w województwie.
Rozstrzygnięcie plebiscytu na
najlepszy samorządowy fanpage na Facebooku odbyło się w
piątek, 8 czerwca, podczas podsumowania tegorocznej edycji
Podkarpackiej Nagrody Samorządowej w Rzeszowie. O przyznaniu nagrody zadecydowała
kapituła konkursowa, w której
skład weszło kilkunastu członków, w tym osoby delegowane

przez organizatora, przedstawiciele honorowych patronów
konkursu oraz przedstawiciele
laureatów poprzedniej edycji
Podkarpackiej Nagrody Samorządowej. Wyróżnienie odebrał
Starosta Powiatu Mieleckiego
Zbigniew Tymuła.
Wyróżniony w konkursie
fanpage Powiatu Mieleckiego
– obecnie najlepszy spośród
powiatowych profili na Podkarpaciu – wykorzystywany jest
w szczególności do przekazywania mieszkańcom ważnych
informacji i komunikatów. Na
profilu oglądać można galerie
zdjęć z bieżących wydarzeń
odbywających się w Starostwie

Powiatowym w Mielcu oraz
śledzić aktualności związane z działalnością podległych
starostwu jednostek. Fanpage
cieszy się nawet kilkunastoma
tysiącami odsłon w ciągu dnia,
a grono jego stałych obserwatorów wynosi ponad 4,6 tys.
użytkowników.
Zachęcamy do polubienia
profilu pod adresem: https://
www.facebook.com/PowiatMielecki/
STAROSTWO
POWIATOWE W MIELCU
Biuro Promocji i Informacji
Monika Piątek

inwestycję kwotą 493 tys. złotych.
Umowa na wsparcie przebudowy
mostu na potoku Rów została
podpisana 29 marca br. Sama
inwestycja ma zostać zrealizowana
do końca roku.
STAROSTWO POWIATOWE
W MIELCU
Biuro Promocji i Informacji
Monika Piątek

Przy mieleckim starostwie zakończyła się kolejna ważna inwestycja.
Od teraz dostęp do urzędu będzie jeszcze łatwiejszy dla osób niepełnosprawnych i starszych.

W ramach inwestycji przy
siedzibie urzędu powstały: pochylnia dla osób niepełnosprawnych wraz z zadaszeniem, schody, drzwi
przesuwne oraz dodatkowe
pomieszczenie, z którego
klienci starostwa będą mogli

docierać bezpośrednio do
windy. Łączny koszt prac wyniósł 115 tys. złotych i został
dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
kwotą 29,5 tys. złotych.
Warto podkreślić, że to już
kolejna inwestycja na rzecz
niepełnosprawnych dofinansowana przez PEFRON.
W lutym ubiegłego roku
do użytku została oddana
winda warta 428 tys. złotych.
W jej przypadku wsparcie
zewnętrzne wyniosło przeszło
100 tys. złotych.
STAROSTWO
POWIATOWE W MIELCU

Biuro Promocji i Informacji
Monika Piątek

MAKULATURA
KSIĄŻKOWA
KUPIMY KAŻDĄ ILOŚĆ

50 gr/kg
i więcej

e-mail: kwiatkowskaborowa@interia.pl

zapraszamy
tel. 17 741 15 27
602 776 197
kontakt@promocja.mielec.pl
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Protest przeciwko działalności

zakładu Kronospan w Mielcu

mieleckie
Rzeszów 11.06.2018
Oświadczenie
Nawiązując do informacji
przekazywanych podczas
marszu protestacyjnego,
który odbył się 10 czerwca w
Mielcu, przeciwko funkcjonowaniu firmy Kronospan,
chciałbym raz jeszcze mocno

Oświadczenie marszałka Władysława Ortyla
dotyczące marszu protestacyjnego 10 czerwca 2018 r.
podkreślić, że postulaty które pojawiają się w kontekście
walki o czyste powietrze
są w większości słuszne. A
oto kilka istotnych kwestii
które mogą umożliwić ich
realizację:
– problem z którym mamy
do czynienia narastał przez
20 lat i do tej pory żadna ekipa rządowa ani samorządowa nie podjęła nawet próby,
aby niekorzystne regulacje
zmienić
– dotyczące m.in. Kronospanu przepisy europejskie
(tzw. BAT) zostały bezrefleksyjnie przyjęte przez
poprzedni rząd PO-PSL,
nie zaostrzając norm emisyjnych, a takie możliwości
istniały
– wspomniane przepisy są
podstawą do tworzenie pozwolenia zintegrowanego
10 czerwca 2018 r. odbył się w
Mielcu kolejny protest przeciwko działalności zakładu
Kronospan. Znów na ulicę
wyszło tysiące osób i wszystko
wskazuje na to, że oburzenie
społeczne nie wygaśnie tak
szybko. Mielec stał się już nie
tylko lokalnie, ale także w
kraju z jednej strony symbolem
niemal katastrofalnych zanie-

czyszczeń, które porównano z
Czernobylem, z drugiej strony
zaś dał się poznać jako miasto
protestu. W sumie nie jest to
dobry wizerunek, także dla
regionu. W związku z tym prezentujemy dwa oświadczenia
w tej sprawie, gdyż wydaje się
że do tego jest jeszcze niedosyt
informacyjny. (WG)
Fot. Damian Gąsiewski

Galeria zdjęć i wideo na stronach:

Mielec, 12 czerwca 2018

społeczna natomiast była w
pośpiechu zapraszana przez
pracowników Urzędu Miasta
telefonicznie, na jeden dzień
przed wyznaczonym arbitralnie
przez dyrekcję Kronospanu
terminem.

Nie zgadzamy się, by rozmawiać o rozbudowie zakładu,
promowanej przez Kronospan
jako „proekologiczna modernizacja” tylko po to, by firma
mogła później ogłosić, że „wypełniła obowiązek konsultacji”
ze stroną społeczną. Nie interesują nas takie w pośpiechu
organizowane wycieczki do
świecących nowością kominów i na pewno nie będziemy
rozmawiać na terenie fabryki,
którą od wielu lat rządzą ludzie, nieustannie przekonujący
nas że czarny dym to „para
wodna”, emisje „nie powodują
zanieczyszczenia środowiska” i
że problemu „nie ma”. Problem
jest, był i niestety, obawiamy
się, że bez kolejnych, zdecydowanych działań ze strony
mielczan jak i władz, problem
ten pozostanie.

http://promocja.mielec.pl/
protest-przeciwko-dzialalnosci-zakladowi-kronospan/
http://promocja.mielec.pl/
manifestacja-protest-nie-dla-przyzwolenia-dla-krono-mielec -10-06-2018-wideo/

– żeby postulaty strony społecznej były spełnione potrzebna jest zmiana prawa
i istotne zmiany w przepisach zapowiedział po raz
pierwszy w Mielcu (nie w
Szczecinku, nie w Żarach)
Henryk Kowalczyk, minister
środowiska

– procedura tych zmian już
się rozpoczęła, odbyło się
pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie
ustawy – Prawo ochrony
środowiska oraz ustawy o
odpadach, teraz został on
skierowany do podkomisji, a
tam przewidziane są dyskusje i konsultacje do których
gorąco zachęcam stronę
społeczną
– Urząd Marszałkowski
jeszcze przed nowelizacją
ustawy, nałoży na firmę obowiązek ciągłego monitoringu, który wkrótce stanie się
faktem
– razem z prezydentem i starostą wystąpiliśmy do WIOŚ
o wstrzymanie działalności
firmy po pierwszym stwierdzeniu naruszenia pozwolenia zintegrowanego, ale
zgodnie z prawem po usunięciu naruszeń Kronospan
może dalej funkcjonować
– zapowiadane zmiany dokonują się m.in. dzięki wsparciu
strony społecznej, bo ono
było i jest potrzebne i za co
bardzo dziękuję, ale żadne
apele i marsze nie mogą
nakłaniać do łamania prawa,
dlatego (zgodnie z art. 186

ustawy Prawo ochrony środowiska) jeśli firma spełni
stawiane wymogi, nie ma
możliwości prawnych aby
odmówić wydania pozwolenia

– będziemy monitorować
działania i jeśli firma nie
będzie wywiązywała się z
obowiązków wynikających z
pozwolenia zintegrowanego,
zgodnie z prawem to pozwolenie zostanie cofnięte.
– dziękuję za zaangażowanie
wszystkim, którzy w różny
sposób podejmują starania
na rzecz czystego powietrza
w Mielcu i w całym województwie podkarpackim.
Tylko wspólne działanie, w
oparciu o istniejące przepisy
oraz próba do zmiany niekorzystnego w tym względzie
prawodawstwa przyniesie
pozytywne i oczekiwane
przez wszystkich efekty.
– zmiana ustawy Prawo o
Ochronie Środowiska, Program Czyste Powietrze, zapowiedzi kolejnych zmian
ustawodawczych – działań
na taką skalę w tej kwestii
nie podejmował jeszcze żaden rząd
Władysław Ortyl

Oświadczenie strony społecznej w sprawie spotkania w firmie Kronospan w dniu 08.06.2018
OŚWIADCZENIE
REPREZENTACJI
STRONY
SPOŁECZNEJ MIELCA
W imieniu naszego Stowarzyszenia, które uczestniczy
na prawach strony społecznej
w postępowaniu administracyjnym o nowy wniosek dla
Kronospanu oraz uczestników
Manifestacji, która 10. czerwca przeszła ulicami Mielca w
celu kontynuacji walki o czyste
powietrze i wyrażenia zdecydowanego sprzeciwu względem
działań zakładów koncernu
Krono w Mielcu, pragniemy
poinformować o powodach
naszej odmowy uczestniczenia
w niedawnym spotkaniu w
Kronospanie:
Jako reprezentacja strony
społecznej postanowiliśmy
wspólnie, by nie brać udziału
w tym spotkaniu, gdyż jesteśmy zdania, że stanowić ono
miało jedynie próbą przekonania opinii publicznej, jakoby
Kronospan zdecydował się
rozmawiać ze społeczeństwem.
Według nas, firma wcale tego
nie chce: Oficjalnie zaproszono
Pana Fryderyka Kapinosa jak i
Pana Marszałka Ortyla, strona

Pragniemy zwrócić uwagę na
fakt, iż dyrekcja Kronospanu
niejednokrotnie ostentacyjnie
wręcz odmawiała uczestnictwa
w spotkaniach tyczących się
bezpośrednio jej działalności, w
tym tych organizowanych m.in.
przez Pana Kapinosa, odmawiała także bezpośrednich rozmów
z mediami, jej przedstawiciele
wymownie milczeli podczas
rozprawy administracyjnej w
SCK w marcu. Nie skorzystali
także z ważnego zaproszenia do
udziału w mediacjach ze stroną
społeczną i przedstawicielami
organów administracji publicznej, organizacji związkowych,
pracodawców, marszałka i
wojewody, które zorganizowane zostało w marcu br. przez
Podkarpacką Wojewódzką
Radę Dialogu Społecznego w
Rzeszowie (przykłady można
mnożyć), zatem obecne „zaproszenie do rozmów” uważamy za
kolejny przejaw aroganckiego
stosunku dyrekcji firmy do niedawnych wydarzeń jak i samych
mielczan.

e-mail: kontakt@promocja.mielec.pl

Nie wierzymy w zapewnienia
o monitoringu emisji zanieczyszczeń w firmie, gdy na jaw
wychodzą informacje o tym, że
Kronospan aktywnie prowadzi działania prawne, by tego
monitoringu uniknąć. Mamy
wątpliwości co do intencji firmy
i jej zarządu, który dopiero po
20 latach działania podejmuje działania, które nie są ich
dobrą wolą, ale wymusiła je
zmiana w europejskim prawie,
do którego polska od lat się

dostosowywała. Firma stara się
pospiesznie kreować swój wizerunek przyjaznej środowisku,
naiwnie licząc, że mielczanie
zapomnieli już o dwudziestoletniej rzeczywistości dymów,
odoru, pyłów i hałasu.
Obecność Kronospanu w
Mielcu nie jest, jak do dziś z
uporem starają się przekonywać władze spółki, warunkiem
przetrwania miasta, swoistym
„być albo nie być”. Dyrekcja
zakładu miała dwie dekady
aby podjąć się rozwiązania
problemów, które powodowała
jej działalność. Była możliwość
dialogu czy choćby odniesienia się do tych problemów w
rzetelny i uczciwy sposób, z

tejże możliwości nikt z członków zarządu spółki nie odważył
się kiedykolwiek skorzystać.
Ani razu historii firmy nikt z
jej kierownictwa nie przyznał
otwarcie i publicznie, że działalność Kronospanu powodowała
uciążliwości i że przez lata nie
zrobiono niczego, by je skutecznie wyeliminować.

skruchy oraz zaproponowania
zadośćuczynienia za uciążliwe
sąsiedztwo w oparach smrodu
i zapylenia. To będzie dobry
początek dialogu.

Zatem, jeżeli dyrekcja Kronospanu w istocie uważa, że (cyt.)
„jest częścią społeczności Mielca” to w imieniu tejże Społeczności, zapraszamy do spotkania.
Na pewno będzie okazja, by
władze spółki wytłumaczyły
ostatnie kilkanaście lat, będzie
sposobność do otwartych publicznych przeprosin, wyrażenia

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Specjalna
Strefa Ekologiczna
Mikołaj Skrzypiec
Oraz członkowie Stowarzyszenia i współorganizatorzy
manifestacji:
Magdalena Chojnacka,
Szymon Kuś, Jerzy Miara,
Piotr Tabor

W imieniu Reprezentacji
Społecznej Strony Miasta
Mielec w postępowaniu administracyjnym
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wadowickie

zapraszamy na nasz portal informacyjno-firmowy

Ukazał się Biuletyn Informacyjny Samorządu Gminy
Wadowice Górne Wydanie 2017/2018 rok

W numerze m.in.:
Odznaczeni medalem za długoletnie pożycie;
Obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości
Melioracje; drogownictwo, gospodarka odpadami, odnawialne
źródła energii. O „bobrach i dzikach - utrapieniu rolników”;
Inwestycje w infrastrukturę oświatową;
Z działalności ochotniczych straży pożarnych;
Z wydarzeń gminy i życia organizacji pozarządowych
Wspomnienia o bohaterach i z kart historii;
Wybrane z życia sportowego.
W sumie jest to 24 strony formatu A-4 w pełnym kolorze.
Biuletyn dostępny jest także bezpłatnie jako pdf na stronie:
http://promocja.mielec.pl/ukazal-sie-biuletyn-informacyjny-samorzadu-gminy-wadowice-gorne-2/

Turniej interdyscyplinarny

„Polska
na wyciągnięcie ręki”

Wadowice Górne, 13 VI 2018
Drugim z kolei wydarzeniem w czerwcu z kalendarza
Obchodów 100-nej Rocznicy
Odzyskania Niepodległości był
Turniej interdyscyplinarny pn.
„Polska na wyciągnięcie ręki”,
przeznaczony dla czteroosobowych reprezentacji szkół
podstawowych.
Więcej na stronie:
http://www.krawiec-adam.pl/

„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
własny. Druk: AUTOGRAF Mielec. Redakcja nie odpowiada za treść
i reklam.
4
nasza ogłoszeń
strona: www.promocja.mielec.pl
WIEŚCI REGIONALNE
i MIELECKA STREFA Nr 6/18 -www.promocja.mielec.pl
20 czerwca 2018 r. Str. Kolportaż

radomyskie

100-lecie odzyskania niepodległości i Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie

W niedzielę, 10 czerwca, miały miejsce obchody 100-lecia
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Rudzie. W ramach setnej rocznicy odzyskania niepodległości
zasadzone zostały także dęby
pamięci.
Uroczystości rozpoczęły się
Mszą Świętą w kościele parafialnym w Rudzie sprawowaną
w intencji strażaków i ojczyzny.
Dęby pamięci
Po nabożeństwie nastąpił przemarsz do Szkoły Podstawowej
w Rudzie, gdzie zasadzone zostały niepodległościowe dęby
upamiętniające legionistę Karola Antoniego Kostórkiewicza
i porucznika Józefa Gorlacha.
Dęby zasadzili przedstawiciele
rodzin uhonorowanych żołnierzy: Tadeusz Kucz, siostrzeniec
Karola Kostórkiewicza i córka
Józefa Gorlacha – Jadwiga Gorlach-Kolary.
Strażacki jubileusz
Po niepodległościowych uroczystościach przy szkole zebrani
przemaszerowali na plac przy
remizie OSP w Rudzie. Tam po
oficjalnym rozpoczęciu obchodów i powitaniu gości odbyła
się patriotyczna akademia w
wykonaniu uczniów ze Szkoły
Podstawowej w Rudzie, nawiązująca do niepodległościowego
jubileuszu.

Przybyli na uroczystość zapoznali
się z historią jednostki (Rys
historyczny: https://radomyslwielki.pl/aktualne-wydarzenia/
wydarzenia-spoleczno-kulturalne,4618.html). Setna rocznica
OSP w Rudzie była także okazją
do nadania nowego sztandaru
jednostce. Tradycyjnie już przy
tego typu wydarzeniach odznaczono strażaków zasłużonych dla
pożarnictwa. Wręczone zostały
złote, srebrne, brązowe medale i
odznaki „Strażak Wzorowy”. Nie
obyło się również bez wbijania
pamiątkowych gwoździ. Imprezę
zakończyło wspólne biesiadowanie i zabawa taneczna.
Fot. I. Weryński
Kim byli uhonorowani?
Karol Antoni Kostórkiewicz
urodził się 25 lipca 1895 r. w Rudzie, w rodzinie Szymona i Julii
(z domu Gardulska). Pochodził
z bogatej rodziny ziemiańskiej.
Miał liczne rodzeństwo, brata
Feliksa i siedem sióstr. W wieku
12-15 lat, wraz z bratem pobierał
nauki w krakowskim gimnazjum.
Przed wybuchem I wojny światowej był studentem i działał w
Towarzystwie Gimnastycznym
„Sokół” i Związku Strzeleckim
w Radomyślu Wielkim. Był
jednym z 13 ochotników, którzy zaciągnęli się do Legionów
Polskich i 27 sierpnia 1914 roku
wyruszyli spod figurki NMP usytuowanej na radomyskim rynku
na plac zborny w Tarnowie. Do

Legionów zgłosił się z własnym
koniem, stąd służył w szeregach
2. Pułku Ułanów. Po wojnie
polsko-bolszewickiej osiadł w
rodzinnym majątku Ruda, gdzie
gospodarował wraz z bratem
Feliksem. Uczestniczył m.in.
w pierwszym Zjeździe Legionistów w 1922 r. w Krakowie.
W czasie okupacji sprzedał
majątek i zajął się handlem. Po
wojnie zamieszkał w Zakopanem, gdzie prowadził pensjonat.
Następnie mieszkał na Śląsku.
Ożenił się z Heleną Stachoń z
Olszyn. Para doczekała się syna
Adama. Karol Antoni zmarł 2
XII 1969 r. w Radomyślu Wlk., a
pochowany został w rodzinnym
grobowcu na cmentarzu parafialnym w Rudzie.
Józef Gorlach pochodził z
rodziny nauczycielskiej. Urodził
się 18 stycznia 1891 roku w Złotnikach k. Mielca. Sam również
obrał zawód nauczycielski – w
roku 1911 ukończył Seminarium
Nauczycielskie w Rzeszowie.
Swą pracę zawodową rozpoczął
w 2-klasowej szkole w Rożniatach. W roku 1914 został
powołany do służby wojskowej w
armii austriackiej. Przydzielono
go do 40. pułku piechoty, który
walczył na froncie wschodnim.
Tam dostał się do niewoli rosyjskiej i resztę wojny spędził w
Omsku na Syberii.

ściuszki). Po wybuchu walk na
wschodniej granicy formującej
się Polski Gorlach w marcu 1919
roku został powołany w szeregi
30. pułku piechoty Strzelców Kaniowskich, w których walczył aż
do zakończenia wojny polsko –
bolszewickiej (Pułk wziął udział
w walkach w obronie Lwowa,
z Ukraińcami walczył pod Kulparkowem, Parsenkówką, Zimną
Wodą i Łapanówką, Żyrawnem
nad Świcą. W ofensywie kijowskiej stoczył zwycięską walkę
pod Kaniowem – stąd nazwa
„Strzelcy Kaniowscy”. W maju
1920 walczył z przeważającymi
wojskami nieprzyjacielskim pod
Biełkami i Kozinami. 15 i 16
sierpnia 1920 r. wsławił się brawurowym wtargnięciem do Radzymina zajętego przez wojska
rosyjskie. Pod koniec sierpnia
walczył z konnicą Budionnego w
rejonie Zamościa i Hrubieszowa,
ponosząc duże straty. Ostatnią
walkę w wojnie 1920 pułk stoczył
w dniach 11-13 września, w czasie
końcowych działań pościgowych
oddziałów polskich, zakończonych opanowaniem miasta Sokal
nad Bugiem).
Z dniem 27 października 1920
r. został przeniesiony do rezerwy

w stopniu sierżanta. Po kolejnych
ćwiczeniach rezerwy w 1927 r.
awansował do stopnia porucznika rezerwy Wojska Polskiego.
Po zakończeniu działań zbrojnych Gorlach powrócił do wykonywania swego zawodu. 1
września 1922 r. objął funkcję
kierownika Szkoły Powszechnej
w Rudzie. Funkcję tę pełnił aż
do aresztowania przez gestapo
w 1941 r. Będąc kierownikiem
wiejskiej szkoły dał się poznać
jako wielki społecznik. Troszczył
się o jak najlepsze wyposażenie
szkoły, działał również wśród
miejscowej ludności organizując uroczystości patriotyczne,
przedstawienia teatralne, urządził wokół szkoły ogród, sadząc
w nim wiele gatunków drzew,
propagował ogrodnictwo. Jego
wielką pasją stała się hodowla
jedwabników. Zaangażował się
w rozwój miejscowej Ochotniczej
Straży Pożarnej. Dzięki jego
staraniom udało się zdobyć strażackie mundury i odpowiednie
wyposażenie.
Gdy wybuchła II wojna światowa Gorlach wstąpił w szeregi Związku Walki Zbrojnej,
przyjmując pseudonim „Orzeł”.
Wkrótce nawiązał z nim kontakt

syn kolegi, Władysław Jasiński
„Jędruś”. Szkoła w Rudzie stała
się jednym z punktów, gdzie
powielano konspiracyjne pismo
„Odwet”. Niestety w wyniku
aresztowań konspiratorów prowadzonych przez okupantów, w
1941 r. w niemieckie ręce wpadł
również „Orzeł”. Był więziony
w Rzeszowie i Tarnowie, a w
1942 roku przewieziono go do
obozu zagłady Auschwitz (numer
obozowy 29710) – i tam wkrótce
zginął 19 czerwca 1942 r.
50 lat później, 27 września
1992 r. na budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie odsłonięta
została tablica upamiętniająca
Józefa Gorlacha. W dziesięć lat
później mieszkańcy wsi obrali go
patronem szkoły, a uroczystość
odbyła się 1 czerwca 2003 r.
Inf. Krzysztof Babiarz
Więcej o uhonorowanych
przeczytasz: https://radomyslwielki.pl/aktualne-wydarzenia/
wydarzenia-spoleczno-kulturalne,4618.html
oraz na naszej stronie: http://
promocja.mielec.pl/patriotyczny-jubileusz/

Do kraju powrócił w marcu 1918
roku i podjął pracę w 7-klasowej
Szkole Powszechnej w Mielcu
(dziś SP nr 2 im. Tadeusza KoSZUKASZ PRACOWNIKA
DAJ OGŁOSZENIE
DO „WIEŚCI REGIONALNYCH”
ORAZ NA STRONĘ:
www.promocja.mielec.pl
dodatkowo zamieścimy ją
na Face Booku
kontakt@promocja.mielec.pl
tel. 602 776197

e-mail: kontakt@promocja.mielec.pl
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Dr Jan Hupka wrócił do Niwisk

Życie i dzieło Jana Hupki na 100-lecie odzyskania niepodległości
Rankiem 10 czerwca 2018 r. pod
dawny dwór rodziny Hupków
w Niwiskach zajechał elegancki
Citroen z 1936 r., którym do
swoich dawnych włości przybył dr
Jan Hupka, aby uroczyście otworzyć wystawę poświęconą swojej
osobie. Oczywiście, była to tylko
inscenizacja, a w osobę wybitnego
ziemianina wcielił się aktor teatru
im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie Wojciech Kwiatkowski.
Wszystko to działo się w ramach
obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości w Gminnym
Ośrodku Kultury i Biblioteki w
Niwiskach. Otwarto tam wystawę
„Jan Hupka (1866-1952): życie i
dzieło”. Przygotowała ją Miejska
i Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Kolbuszowej we współpracy
z ks. Antonim Więchem – w ramach Programu „Niepodległa”,
a jej otwarcia dokonała m.in.
Wójt Gminy – mgr inż. Elżbieta
Wróbel. Wcześniej nastąpiło
złożenie kwiatów w kaplicy grobowej rodziny Hupków przez
Posła na Sejm RP Zbigniewa
Chmielowca, delegacje władz

samorządowych oraz harcerzy.
Następnie „dr Hupka” udał się
zabytkowym Citroenem do Kolbuszowej, gdzie także w ramach
100-lecia niepodległości odbyło
się widowisko „Od Austro-Węgier
do Polski Niepodległej”, w którym „dr Hupka” odegrał główną
rolę. Kolbuszowskie uroczystości
oprócz lokalnych władz samorządowych swoją obecnością zaszczyciła także Wicepremier Beata
Szydło, Marszałek Województwa
Podkarpackiego Władysław Ortyl
oraz Wojewoda Podkarpacki Ewa
Leniart.
PS.
Jan Hupka miał też związki z
ziemią mielecką. Dobra Jana
Hupki sąsiadowały z lasem Przyłęk Zgórski o pow. 1200 mórg
będącym we władaniu fundacji
Ossolińskich. Z kolei wieś Trzciana k. Mielca, obecnie gmina
Czermin, posiadała 900 mórg
lasu. W związku z tym Hupka
zalesił w Trzcianie dodatkowe
300 mórg ziemi podleśnej, by
potem zamienić się z Ossolineum,

które w zamian za las w Trzcianie,
oddałoby las Przyłęk Zgórski. W
ten sposób Hupka miałby duży
kompleks leśny w Niwiskach i
Przyłęku. Zamiar ten jednak się
nie udał z powodu wybuchu I
wojny światowej w 1914 r. W tym
czasie jednak dr Hupka był prezesem Straży Pożarnej w Trzcianie,
przydzielił z własnego lasu drewno na budowę remizy strażackiej
oraz m.in. dzięki jego staraniom
tamtejsza straż otrzymała ręczną
sikawkę strażacką. Zob. Moje
wspomnienia. Pamiętnik Mieczysław Szafera. Mielec 1967, mps, s.
7. kopia zb. aut. W: W. Gąsiewski,
Gmina Czermin nad Wisłą szkic
monograficzny. Czermin 2008 r.,
s.51-52.
Inf. i fot. Włodzimierz Gąsiewski

Stary młyn w Dębiakach odsłania swoje tajemnice
Może ten zabytkowy obiekt i jego otoczenie odzyska dawną świetność
O starym młynie w Dębiakach,
m.in. jako o partyzanckiej kryjówce pisaliśmy już na łamach
naszego portalu www.promocja.mielec.pl. Tym razem
jednak za wiedzą i zgodą osoby
upoważnionej towarzyszyliśmy

we wstępnych badaniach tego
budynku. Wewnątrz zastaliśmy
w całkiem niezłym stanie wiele
urządzeń i sprzętów młynarskich. Nieźle zachowały się
elementy drewniane i stalowe.
Mur też wydaje się być solidny.
Tajemnicą jest przeznaczenie
niektórych pomieszczeń i piwnic. Całkiem możliwe jednak,
że jest to tylko wstęp do odnowy
obiektu, który jeszcze w latach
80. XX w. mielił mąkę dla okolicznych mieszkańców. Ponadto
jest to miejsce pełne uroku:
rzeczka Babulówka, most i jaz
wodny oraz całkiem spore rozlewisko. Sekundujemy wszelkim działaniom zmierzającym
odnowie tego miejsca, które
może znów, choć w nieco innej
formie będzie służyć wszystkim
miłośnikom starych młynów
wodnych i przyrody.
Inf. i fot.
Włodzimierz Gąsiewski
Galeria zdjęć na stronie:
http://promocja.mielec.pl/
stary-mlyn-w-debiakach-odslania-swoje-tajemnice/
Starsze galerie i artykuły:
http://promocja.mielec.pl/
tajemnice-starego-mlyna-w-debiakach-kryjowki-wojciecha-lisa-w-194445-r/
http://promocja.mielec.pl/niszczeje-stary-mlyn-w-sarnowie-w-gminie-tuszow-narodowy/

Zobacz także:
http://www.niwiska.pl/artykuly/
art2464.html
http://www.kolbuszowa.pl/20-aktualnosci/55-aktualnosci/3258-od-austro-wegier-do-polski-niepodleglej.html#ak3258

,,Mielecki tabor” W. Gąsiewskiego i cygańskie piosenki Przemo Pawłowskiego

9 czerwca 2018 r. w skwarne
mieleckie popołudnie w klimatycznej i stylowej salce „Cukierni
u Borowskiej”, na alei Niepodległości w Mielcu, odbyło się spotkanie literackie Mieleckiej Grupy Niezrzeszonych Prozaików.
Gościem sympatyków prozy
był Włodzimierz Gąsiewski, ze
swoim zbiorem opowiadań i
reportaży, w tym o mieleckich
Romach oraz zespół Cantica
Romanza z cygańską muzyką i
piosenką. Spotkanie prowadziła
WIEŚCI REGIONALNE i MIELECKA STREFA Nr 6/18 - 20 czerwca 2018 r. Str.
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Halina Liberadzka – Kozak, a
fragmenty reportażu czytały panie lektorki. Literacką cukiernię
odwiedził także Józef Zaskalski
– radny miejski, zajmujący się
także kulturą. Młode pokolenie
reprezentował bardzo dobrze
zapowiadający się mielecki fotograf Michał Krawiec oraz dwie
wnuczki pisarza: Inga i Milena.
Podczas spotkania panie
lektorki czytały reportaż Włodzimierza Gąsiewskiego pt.
„Mielecki tabor”, który ukazał
się drukiem w książce „24 godziny do Golgoty - opowiadania i
reportaże”, wydanej w Mielcu w
2001 r. „Mielecki tabor” przedstawia historię i współczesność
mieleckich Romów na początku
XXI wieku, ich problemy i bolączki, ale też obyczaje i codzienność w Mielcu, zarówno w PRL
jak i III RP.
Inf. WG, Fot. Michał Krawiec
Inf. galeria zdjęć i wideo na
stronie: http://promocja.
mielec.pl/mielecki-tabor-w-gasiewskiego-i-cyganskie-piosenki-przemo-pawlowskiego/

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

Matka Boska Łopieńska
Dobrej Miłości Bieszczadzka

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.

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

Foto wieści

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

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.

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.

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
Sony a77 SLT-A77VK z obiektywem 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. Aparat jest w pełni sprawny, robi
szybko fajne zdjęcia i filmy bardzo dobrej jakości. Więcej na
stronie: https://allegro.pl/sonya77-slt-a77vk-z-obiektywem3-5-6-3-18-200-i7352868528.
html#thumb/1

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.

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!

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

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

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

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

