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IV Podkarpackie Pokazy Lotnicze

F16 –  samolot wielozadaniowy
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powiatowe

e-mail: kwiatkowskaborowa@interia.pl

KSIĄŻKI JAKO MAKULATURA KSIĄŻKOWA
KUPIMY KAŻDĄ ILOŚĆ 50 gr/kg  i więcej

Więcej na stronie: https://www.facebook.com/events/1556512711144354/

BEZ PODRĘCZNIKÓW!

tel. 17 74115 27; 602 776197; 602 389362

Starostwo zbada 
jakość wód i gleb

     Powiat Mielecki wyłonił wykonaw-
cę, który zajmie się monitoringiem 
wód powierzchniowych w rejonie 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„EURO-PARK” MIELEC. W pla-
nach jest także badanie jakości gleb.
Monitoring wód powierzchniowych 
obejmie pięć punktów pomiarowo-
-kontrolnych tj. Trześń Małą, Potok 
Rów, Kanał Chorzelowski, Kanał 
Jaślańsko-Chorzelowski oraz Rów 
Leśny. Analiza jakości wód w każ-
dym z tych punktów wykonywana 
będzie raz w miesiącu, w okresie od 
lipca do grudnia br. Realizacją badań 
zajmie się Centrum Badań i Dozoru 
Górnictwa Podziemnego z Lędzin, 
które wygrało drugi z ogłoszonych 
przetargów – w pierwszym do sta-
rostwa nie wpłynęły żadne oferty od 
potencjalnych wykonawców.
     – By ocenić jakość naszego środo-
wiska, przygotowany został również 
przetarg na wykonanie badań jakości 
gleb w otoczeniu Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Badania mają odbyć 
się w miesiącu sierpniu i wrześniu – 
podkreśla starosta mielecki Zbigniew 
Tymuła. Nabór ofert na realizację 
badań gleby potrwa jeszcze do 30 
lipca br.
    Wykonawcy badań, po ich za-
kończeniu, opracują sprawozdania 
z przeprowadzonych analiz. Wyniki 
mają zostać przedstawione w odnie-
sieniu do obowiązujących norm.

Biuro Promocji i Informacji
Monika Piątek

Trwają inwestycje przy powiatowych drogach
Łączna wartość: ponad pięć milionów złotych
Powiat Mielecki buduje 
obecnie kilka odcinków 
chodników, przebudowu-
je drogi i remontuje dwa 
mosty.

    Jedną z największych mo-
stowych inwestycji tego roku 
jest przebudowa przeprawy 
na potoku Rów w miejscowo-
ści Grochowe w ciągu drogi 
powiatowej nr 1 140R Tuszów 
Narodowy – Sarnów – Ostrowy 
Baranowskie. Inwestycja zosta-
nie dofinansowana środkami 
z Lasów Państwowych, a jej 
całkowita wartość ma wynieść 
1 451 888,09 zł.
     1 650 417,89 zł (przy udziale 
dotacji z Nadleśnictwa Mielec) 
będzie kosztowała z kolei prze-
budowa mostu na potoku Wi-
śnia w Trzcianie w ciągu drogi 
powiatowej nr 1 152R Borowa 
– Czermin – Wola Mielecka – 
Przecław. Tutaj prace właśnie 
się rozpoczęły – w czwartek, 
19 lipca, nastąpiło przekazanie 
placu budowy firmie Stalmost 
ze Stalowej Woli.
    Prace cały czas trwają także 
przy drogach powiatowych Nr 1 
713R w miejscowości Grocho-
we II oraz Nr 1 181R w miej-
scowości Dąbie. W Grochowem 
powstaje 570 metrów chodnika 
o wartości 400 000,68 zł, w 
Dąbiu natomiast 385-metro-
wy trakt dla pieszych za 229 
746,78 zł.
    Odcinek chodnika powstaje 
także w Dulczy Małej. Jest to 
element większego zadania, 

w ramach którego w Dulczy 
przebudowany zostanie też 
fragment drogi, a także – od-
będzie się przebudowa drogi 
powiatowej w Radomyślu Wiel-
kim. Łączna wartość zadania to 
597 688,09 zł.
    Jeszcze więcej, bo 927 401,86 
zł Powiat Mielecki inwestuje 
w trwające remont dróg po-
wiatowych w Sadkowej Górze, 
Kliszowie oraz trasie relacji 
Padew Narodowa – Rożniaty.
    Warto podkreślić, że w bie-
żącym roku zrealizowane zo-
staną również inne inwestycje. 
Po przetargach są już kolejne 
odcinki chodników, m.in. w 
miejscowości Trześń w gminie 
Mielec.
    Gmina Mielec w ostatnim 
czasie ubiegała się także o bu-
dowę chodników w Złotnikach 
i Podleszanach. 28 czerwca br. 
Rada Gminy podjęła uchwałę 
dotyczącą przekazania Powia-
towi Mieleckiemu kwoty 550 
tys. złotych na dofinansowanie 
tych zadań. Ich realizacja nie 
będzie jednak możliwa, bo-

wiem zabezpieczanie środków 
na wspólne inwestycje przy 
drogach powiatowych zawsze 
odbywa się na początku roku. – 
Gmina Mielec, przy tworzeniu 
budżetu powiatu, deklarowała 
dofinansowanie budowy chod-
ników w wysokości 300 tys. 
złotych, dlatego niezrozumiałe 
jest podjęcie przez Radę Gminy 
Mielec uchwały zwiększającej 
dotację bez wcześniejszych 
uzgodnień z Zarządem Powiatu 
Mieleckiego. Na dzień dzisiej-
szy w budżecie powiatu nie ma 
środków na realizację zadań 
inwestycyjnych wskazanych 
przez gminę – tłumaczy starosta 
mielecki Zbigniew Tymuła.
    Gospodarz powiatu podkre-
śla jednocześnie, że powiatowy 
samorząd przeznaczył na bu-
dowę chodników w 2018 roku 
kwotę 1,5 miliona złotych.

STAROSTWO 
POWIATOWE W MIELCU
 Biuro Promocji i Informacji

Monika Piątek

www.promocja.mielec.pl
mailto:kontakt@promocja.mielec.pl
www.promocja.mielec.pl
mailto:kwiatkowskaborowa@interia.pl
https://www.facebook.com/events/1556512711144354/
http://m.in
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lotnicze

80 lat przemysłu lotniczego 
i IV Podkarpackie Pokazy Lotnicze 
W 1938 r. została oddana do użytku główna hala o powierzchni ok. 20 tys. m2 w budowanych 
od 1937 r. Polskich Zakładach Lotniczych Wytwórnia Płatowców Nr 2 w Mielcu-Cyrance. 
Datę tę uznaje się za narodziny przemysły lotniczego w grodzie nad Wisłoką, chociaż 
tradycje lotnicze Mielca sięgają co najmniej lat 20. XX w. Dziś ich bezpośrednim spad-
kobiercą i kontynuatorem są Polskie Zakłady Lotnicze A Sikorsky Company w Mielcu. 
Z tej okazji też 27 lipca br. na zamku w Baranowie Sandomierskim odbyła się uroczysta 
gala „80-lecia Przemysłu Lotniczego w Mielcu”. W jej trakcie  m.in. Doradca Prezydenta 
RP Bogusław Winid odczytał list gratulacyjny od Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

    Uroczystości 80-lecia mie-
leckiego przemysłu lotniczego 
zbiegły się z rocznicą 100-lecia 
polskiego lotnictwa i związanym 
z nią 100-leciem odzyskania 
niepodległości przez Polskę. 
Z tego też względu wynikały 
atrakcje i rozmach pokazów 
lotniczych w Mielcu, w których 
niejako lotniczą gwiazdą był 
wielozadaniowy samolot F-16, 
będący na wyposażeniu Polskich 
Sił Powietrznych. Wielominuto-
wa prezentacja możliwości tego 
samolotu zapierała niemalże 
dech w piersiach bardzo licznej 
publiczności. IV Podkarpackie 
Pokazy Lotnicze zorganizował 
Samorząd Województwa Pod-
karpackiego we współpracy z 
Urzędem Miasta Mielca, Mie-
leckim Lotniskiem i Polskimi 
Zakładami Lotniczymi.

       Pierwszy blok pokazów 
odbył się w godzinach przedpo-
łudniowych i wystąpili w nim: 
modelarze – Aeroklub Tuszów i 
goście, RoyalStarAero, Antoni 
Nowak, Wojciech Kowalczyk, 
Jacek Stachoń, Stowarzysze-
nie SLE Nowy Sącz, Aeroklub 
Mielecki, Krzysztof Cwynar, 
Maciej Pospieszyński, Józef Bu-
rek, Józef Strama, Baltic Bees, 
Cellfast Flying Team, Fundacja 
Biało Czerwone Skrzydła, PZL 
Warszawa Okęcie.
     W drugiej popołudnio-
wej części pokazów wystąpili 
kolejno: F-16, Artur Kielak, 
Fundacja Latające Muzeum 
PSP, FireBirds, Fundacja Biało 
Czerwone Skrzydła, Wojciech 
Hajdukiewicz Artur Kielak 
oraz Transport Józef Strama, 
Maciej Pospieszyński, Cellfast 

Flying Team, Baltic Bees, Black 
Hawk – PZL Mielec, M28 – PZL 
Mielec.
    Podczas IV Podkarpackich Po-
kazów Lotniczych na terenach 
zielonych lotniska zaprezen-
towana została także wystawa 
statyczna samolotów - zarówno 
ich wersji historycznych produ-
kowanych w WSK-PZL Mielec, 
jak też i tych współczesnych, 
małych statków powietrznych 
wytwarzanych także w prywat-
nych wytwórniach w Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej w Mielcu. 
Na wystawie tej pokazano m.in. 
samoloty: AN-2, Lim, Piper 
Seneca, Tulak, ale największą 
atrakcją był  samolot trans-
portowy Herkules należący do 
Polskich Sił Powietrznych.  Po 
zakończeniu pokazów niektórzy 
widzowie cierpliwie oblegający 

Herkulesa mogli podziwiać 
kołowanie, start i odlot tego 
transportowca, który jak lotni-
cza tradycja nakazuje wykonał 
jeszcze dość szeroki krąg nad 
lotniskiem. Na mieleckim lot-
nisku zaprezentował się też Ae-
roklub Mielecki, który powstał 
w 1946 r., a więc jest tylko 8 lat 
młodszy od Polskich Zakładów 
Lotniczych. Aeroklub zapre-
zentował w locie legendarnego 
AN-2 nazywanego „Antkiem”, 
który był najdłużej i najliczniej 
produkowanym seryjnie jed-
nosilnikowym dwupłatowcem 
na świecie. W Mielcu powstało 
około 12 000 szt. „Antków”. 
      Na lotnisku była też strefa 
dla dzieci - specjalna przestrzeń, 
z własną mini sceną i innymi 
atrakcjami jak zjeżdżalnie, huś-
tawki, bujaki i inne urządzenia 
sprawnościowe. Super atrakcją 
były samolotowe huśtawki, w 
których każde dziecko nie bę-
dzie się huśtać, ale „latać”!
 Były też bardzo dobrze zaopa-
trzone stoiska gastronomiczne, 
ławki, stoliki, parasole, a nawet 
specjalne namioty, gdzie można 
było schronić się przed prażącym 
słońcem. Stanowiły też one 

zabezpieczenie przed ewentu-
alną ulewą, które od kilku dni 
regularnie się powtarzały, ale 
tym razem oszczędziły Mielec.
    Nie brakowało też akcentów 
kulturalnych. Między pokazami 
odbył się występ Orkiestry Dę-
tej z Dobrynina, a po pokazach 
zaprezentował się zespół Mr. 
Pollack, odbył się koncert Da-
wida Kwiatkowskiego i w finale 
recital Maryli Rodowicz, który 

przyciągnął oczywiście najwięk-
szą publiczność.

Inf. i fot.
Włodzimierz Gąsiewski

Więcej na ten temat na stronie: 
https://promocja.mielec.pl/
pogoda-dla-lotnictwa-w-miel-
cu-fascynujace-akrobacje-
-w-powietrzu-zdjecia/ oraz w 
planowanym specjalnym wyda-
niu rocznika „Nadwisłocze”

M28 – PZL Mielec Black Hawk – PZL Mielec

Jak-18 (z gwiazdą) i Piper Cub

TS-11 Iskra

F16 – samolot wielozadaniowy

Grupa Baltic Bees
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sportowe zapraszamy na nasz portal informacyjno-firmowy

Szczegóły: https://www.facebook.com/events/412990202507674/ https://www.facebook.com/events/2087165674941594/

Extreme Triathlon Mielec – rozstrzygnięty

Wielkie słowa uznania dla za-
wodników, mimo beznadziejnej 
pogody, zimnej wody i wiatru 
chciało się Wam wystartować i 
wierzę, że Wasze zadowolenie 
na mecie było tym większe. 
Zuzanna Fijałkowska i Filip 
Machowski wygrali ze świetny-

mi czasami, za co należą się im 
ogromne brawa.
Tradycyjnie już dziękuję za 
wsparcie organizacyjne Urzę-
dowi Miejskiemu w Mielcu z 
Panem Prezydentem Fryde-
rykiem Kapinosem i Biurem 
Promocji Krzysztof Urbański, 

14 lipca 2018 r., w sobotnie 
przedpołudnie, mimo nie-
sprzyjającej pogody odbył się 
EXTREME TRIATHLON 
MIELEC, który także właśnie 
za sprawą aury stał się triathlo-
nem ekstremalnym.

Joanna Szteliga, Edward Ta-
bor na czele oraz Miejskiemu 
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w 
Mielcu Andrzejowi Jędrychow-
skiemu i Witoldowi Pierogowi. 
Przed nami jeszcze sporo wy-
zwań w tym roku:)
Główny Partner zawodów 
Extreme Fitness Club Mariusz 
Kosior i jego ekipa przygo-
towała rowerki, a ich team 
zgarną większość nagród, kto 
zna Mariusz ten wie, że lubi być 
przygotowany na 100%. Ma-
riusz pamiętaj, że karma wraca, 
za rok będziemy mieć słońce :)
 AvetPharma Ola Nykiel, Pauli-
na Wiśniewska wspiera wszyst-
kie moje wydarzenia, tym razem 
przygotowałyście świetne ręcz-
niki dla wszystkich. Ergo Hestia 
Jerzy Wąs tradycyjnie zadbał o 
ubezpieczenie zawodów, a Ra-
townictwo Medyczne Jarosław 
Marczewski na szczęście po raz 
kolejny nie musiał nikogo od-
wozić karetką do... no właśnie 
nie wiadomo którego szpitala ;). 
Rock’n’Roll Agnieszka Ławruk 

świetna pizza, na czas i cieplut-
ka... rozeszła się w parę minut, 
dziękujemy! Bossmen Fry-
zjerstwo Piotr Winiarz Renata 
Winiarz jak zwykle zadbali o 
Drużynowy Puchar Bossmena, 
mam wrażenie, że ta rywalizacja 
niesie za sobą najwięcej emocji 
na zawodach :) Agencja Rekla-
mowa MCDesign Agnieszka 
Chmielowiec Mariusz Chmie-
lowiec tradycyjnie zadbali o wy-
druki na najwyższym poziomie. 
Warto nadmienić, że wspierają 
większość imprez sportowych 
w Mielcu za co należą się im 
brawa! W roli sędziów wystąpili 
Justyna Wąs, Aneta Kazimier-
ska,  Wojciech Klimczak, Janusz 
Bańka... 3 godziny w deszczu... 
spisaliście się idealnie :) Projekt 
Zdrowie Martyna Bielat, Aneta 
Kazimierska, Agata Anuszew-
ska przygotowały wodę bez 
limitu :)
Prawidłowy przebieg konkret-
nych dyscyplin to już zasługa 
Fundacji Klub Młodych Lide-
rów. Mam tyle zapału co oni, 

tylko szkoda że nie tyle lat co .... 
Zuzia Piekarska, Zuzanna Ży-
bula, Wiktoria Noga, Weronika 
Zdunek, Weronika Gancarz, 
Natalia Ochalik, Marta No-
wińska, Majka Mędrek, Rafał 
Walas, Patryk Drożdż, Nataniel 
Brożonowicz, Mikołaj Proczek, 
Jakub Słupski, Bartek Żarów, 
Sebastian Peret :)
Jak zawszę, mogę liczyć na 
lokalne media. Dziękuję za 
zapowiedzi i relacje Włodek 
Gąsiewski, Tomasz Łępa, Kuba 
Zegarliński, Szymon Burek, 
Michał Krawiec, W Cieniu 
Jupiterów, Marek Pytko.
Śmiało możecie się przygotowy-
wać do zimowej edycji mielec-
kiego triathlonu, który odbędzie 
się w drugiej połowie stycznia 
2019. A co z letnią edycją? 
Obiecaliśmy sobie już rok temu 
z Witold Pieróg, że zrobimy w 
Mielcu prawdziwy triathlon. 
Trzymajcie kciuki za lato 2019, 
są na to duże szanse!!!

Damian Gąsiewski

www.promocja.mielec.pl
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dodatkowo zamieścimy ją 

na Face Booku
kontakt@promocja.mielec.pl

tel. 602 776197

radomyskie

Jak wygląda 
podział spadku?

W tym artykule postaram 
się przybliżyć Czytelnikom 
instytucję „spadku” i jego 
ewentualnego podziału po-
między spadkobiercami.

Na samym początku należy 
powiedzieć czym właściwie 
jest „spadek”. Często kojarzy 
się on nam z jakimś mająt-
kiem, który pozostawiony 
został przez zmarłego. W 
zasadzie tak też właśnie jest, 
z tym że należy pamiętać, iż 
spadkiem są również długi, 
które spadkodawca po sobie 
pozostawił. Teoretycznie jest 
więc możliwe, że spadkiem 
będą same długi, które trzeba 
będzie spłacać z własnego ma-
jątku w przypadku przyjęcia 
takiego spadku. Dodam tutaj, 
że nie są to wcale rzadkie przy-
padki, kiedy pasywa czyli długi 
spadku przewyższają jego 
aktywa i wówczas najlepiej 
takiego spadku w ogóle nie 
przyjmować, odrzucając go.
Niemniej jednak z reguły 
spadkiem jest jednak określo-
ny majątek, który otrzymują 
spadkobiercy. Majątek ten 
dzieli się ułamkowo w stosun-
ku do liczby spadkobierców, 
na przykład jeżeli spadkodaw-
ca pozostawił dwójkę dzieci, 
które są spadkobiercami, usta-
wowo otrzymają one po równo 
czyli po ½ części spadku.
Tak zostanie to określone 
jeśli chodzi o udział spadowy, 
lecz taki udział nie przesądza 
co konkretnemu dziecku z 
takiego spadku się należy. 
Przypuścimy w tej sytuacji, 
iż w skład spadku wchodzi 
mieszkanie wraz z wyposaże-
niem oraz samochód osobowy. 
Ci spadkobiercy otrzymają 
½ własności we wszystkich 
rzeczach, które są spadkiem, 
zatem w mieszkaniu, wyposa-
żeniu i w samochodzie. Teraz 
to od ich decyzji zależy jak 
się tym majątkiem podzielą 

– jeżeli jednak nie dojdą do 
porozumienia sprawa może 
trafić na wokandę sądową.
Sąd w takim przypadku naj-
pierw składnia strony do za-
warcia ugody, która ze wszech 
miar jest w takich sprawach 
pożądana, jeżeli jednak do 
niej nie dojdzie sąd dokona 
takiego podziału niejako na 
siłę. Z reguły przyznaje on 
poszczególne składniki mająt-
ku spadkowego określonemu 
spadkobiercy z obowiązkiem 
spłaty innych spadkobierców. 
W podanym wyżej przykładzie 
jeżeli jedno z dzieci otrzyma-
łoby cały majątek spadkowy, 
musiałby spłacić drugie w 
kwocie wynoszącej połowę 
wartości spadku, która zo-
stanie określona przez powo-
łanego w tym celu biegłego 
rzeczoznawcę. Taka jest zasa-
da podziału spadku przy tego 
typu sprawach. Gdyby jednak 
strony zupełnie się nie doga-
dywały, sąd może zarządzić 
licytację majątku spadkowe-
go i podział uzyskanej w ten 
sposób sumy, lecz jest to w 
praktyce zupełna rzadkość, 
zresztą bardzo dla samych 
spadkobierców niekorzystna.

Autor Robert Wójcik jest 
Radcą Prawnym wpisanym 
na listę Okręgowej Izby Rad-
ców 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).

Porady prawne

Za nami dwunasty już Pod-
karpacki Dzień Wędliniarza. 
Gwoździem programu była 
próba ustanowienia rekordu 
Guinnessa na najwyższą wieżę 
z kiełbasy. Były też konkursy 
wędliniarskie, degustacje, a 
wieczorem koncerty Rafała 
Brzozowskiego i Czadomana.

Po rekordach: Guinnessa na naj-
dłuższą kaszankę oraz Polski na 
najdłuższą linię z kiełbasy, która 
przybrała niebanalny kształt klu-
cza wiolinowego, Gmina Rado-
myśl Wielki po raz kolejny przy-
mierzyła się do ustanowienia re-
kordowego wyniku. – Tym razem 
podjęliśmy się rekordu Guinnessa 
na najwyższą wieżę z kiełbasy. 
Podobnie jak poprzednio wybór 
tego typu przedsięwzięcia był  nie-
przypadkowy, gdyż nasza gmina 
jest zagłębiem wędlin wytwarza-
nych tradycyjnymi metodami. W 
ten widowiskowy sposób chcemy 
promować lokalne, tradycyjne 
wędliniarstwo – wyjaśnia Stani-
sław Lonczak, z-ca burmistrza 
Radomyśla Wielkiego.

Przygotowania i wytyczne

Przez kilka miesięcy trwała kore-
spondencja pracowników Urzędu 
Miejskiego z londyńskim Biurem 
Rekordów Guinnessa, która 
miała na celu opracowanie szcze-
gółowych wytycznych dotyczących 
rekordu. Ostatecznie wyczyn, 
aby został uznany za rekordowy, 

musiał spełnić szereg warunków. 
Wieżę trzeba było wykonać wy-
łącznie z kiełbasy gotowej do 
spożycia, o średnicy nie większej 
niż 5 cm. Nie można było przy 
jej powstaniu wykorzystywać 
żadnych dodatkowych podpór, 
wiązań, środków wzmacniających 
konstrukcję i zabezpieczających ją 
przez upadkiem. Sama wieża mu-
siała mierzyć przynajmniej 1,51 
metra wysokości i od momentu 
zmierzenia ustać samodzielnie 
przez co najmniej 5 sekund.

Bez rekordu Guinnessa, ale 
może z rekordem Polski

Wyzwania podjęli się właściciele 
firm mięsnych: Władysław Giża, 
Andrzej Krzystyniak i Andrzej 
Warias wraz ze swoimi pracow-
nikami, którzy wcześniej prze-
prowadzili nieoficjalną próbę na 
mniejszą skalę. Kiełbasa zrobiona 
w zakładzie pana Władysława wa-
żyła niemal ćwierćtony i składała 
się z 1040 porcji. W sobotę ukła-
danie pierwszych warstw szło jak z 
płatka. Niestety problem pojawił 
się na wysokości ok. pól metra. 
– Wysoka temperatura i ciężar 
konstrukcji daje się we znaki i 
może być problem z budową wie-
ży na wysokość 1,5 metra – mówił 
lek. wet. Ryszard Majdański, 
który pełnił funkcję kontrolera 
ds. jakości i higieny. Układanie 
kolejnych warstw potwierdziło 
jego słowa. Po ponad godzinie 

budowniczowie zrezygnowali z 
dalszego układania kiełbasek, 
gdyż wieża w każdej chwili mo-
gła się przewrócić. Konstrukcja 
zmierzona przez geodetę Marka 
Chmiela miała 112 cm wysokości.
    – Nie udało się ustanowić 
rekordu Guinnesa, ale zabawa 
była świetna, a zainteresowanie 
naszym wyzwaniem było bardzo 
duże, o czym świadczy obecność 
chociażby ogólnopolskich me-
diów. Wszystko wymaga doświad-
czenia, ale pewnie też niższej tem-
peratury. Panowie byli nastawieni 
na sukces, bo dotychczas wszystko 
im się udawało. Niestety jak to 
w życiu, czasami coś może nie 
wyjść. Myślę, że panowie nabrali 
doświadczenia i wyzwanie zo-
stanie podjęte w przyszłym roku 
– powiedział tuż po próbie Józef 
Rybiński, burmistrz Radomyśla 
Wielkiego.
     Okazuje się, że osiągnięty wy-
nik może jednak zostać uznany 
za rekord Polski. O tym czy tak 
się stanie, zadecydują specjaliści 
z Biura Rekordów po obejrze-
niu filmu, zdjęć i sporządzonej 
dokumentacji.
Te najlepsze
    Wyboru „Przysmaku” z 28 
wyrobów dostarczonych przez 
dziewięć firm dokonała komisja 
konkursowa w składzie: prof. 
Władysław Migdał z Uniwer-
sytetu Rolniczego w Krakowie 
(przewodniczący), prof. Maria 
Ruda, Elżbieta Lejko – kierow-
nik mieleckiego Zespołu Dorad-
ców PODR i Piotr Chrabąszcz 

– z-ca powiatowego lekarza 
weterynarii. Jak podkreślało jury 
wybór tych najlepszych to nie jest 
łatwe zadanie, bo przedstawione 
wyroby są znakomite, tak pod 
względem jakościowym, jak i 
smakowym.
     Ostatecznie tytuły „Przysmak 
Ziemi Podkarpackiej” zdobyły: 
szynka biodrowa z Zakładu Prze-
twórstwa Mięsnego Andrzeja 
Wariasa z Radomyśla Wielkiego, 
udziec biesiadny z firmy Haliny 
Kozik, pasztet wiejski w jelicie 
naturalnym z zakładu Kazimie-
rza Mrozowskiego, kiełbasa 
kruchutka podsuszana od braci 
z zakładu „Dobrowolscy” z Wa-
dowic oraz boczek wędzony od 
Kazimiery Stopy – Zakład Prze-
twórstwa Mięsnego Czesław Sto-
pa z Dulczy Wielkiej. Ten ostatni 
wyrób został także nagrodzony 
z konkursie na najlepszy wyrób 
wędzony, którego organizatorem 
było Polskie Stowarzyszenie Pro-
ducentów Wyrobów Wędzonych 
Tradycyjnie.
    Dodajmy również, że Fryderyk 
Kapinos, b. prezes PSPWWT, 
w uznaniu za zaangażowanie w 
obronę polskich, tradycyjnych 
wyrobów wędliniarskich otrzy-
mał okolicznościowy puchar od 
właścicieli zakładów przetwór-
stwa mięsnego z Gminy Rado-
myśl Wielki.

Krzysztof Babiarz

Więcej na stronie: https://
promocja.mielec.pl/bedzie-
-jednak-rekord/

Będzie jednak rekord…?

prawnicze
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historyczne i kulturalne

Inf. i galeria zdjęć na stronie:  https://promocja.
mielec.pl/co-dalej-z-byla-mielecka-harcowka-
-i-siedziba-solidarnosci/

Co dalej z byłą mielecką Harcówką i siedzibą „Solidarności”?

Przedwojenne fabryczne osiedle w Mielcu – z lotu ptaka jak husarskie skrzydło

    Na mieleckiej części tzw. Osie-
dla, które zostało wybudowane 
jeszcze w ramach Centralnego 
Okręgu Przemysłowego dla pra-
cowników powstającej w Miel-
cu-Cyrance wytwórni samolotów 
Polskich Zakładów Lotniczych 
dobudowany do bloku przy ul. 
Asnyka, dawniej 15, a dziś nr 2, 
niszczeje parterowy budynek. 
Jego charakterystyczne elemen-
ty, jak chociażby ceramiczna 
licówka jako cokół, architek-
tura drzwi, albo jedne okrągłe, 
„okrętowe” okienko podobne 
jak w willi dyrektorskiej, obec-
nie siedzibie MARR SA przy 
ul. Chopina, świadczą o tym, że 
powstał on razem z resztą osiedla 
w latach 1937-1939.
      Mieścił się tu klub fabryczny 
prowadzący działalność kultu-
ralną. Być może działał on już 
przed wojną. Podczas okupacji 
niemieckiej mieściła się tu re-
stauracja i kasyno. Budynek ten 
widoczny jest na niemieckich 
zdjęciach lotniczych z 1944 r. 
Po 1945 r. m.in. odbywały się tu 
mecze bokserskie i działał Dom 
Kultury do czasu wybudowania 
nowego budynku przy obecnej 
alei Niepodległości w 1953 r. 
Kiedyś na parterze bloku nie było 
mieszkań, a działała tam między 
innymi piekarnia. Do parterowej 
dobudówki można było wejść 
przez blok. Pomieszczenie będą-
ce pamiątką po tym wejściu, znaj-
dujące się już w bloku, harcerze 
wykorzystywali jako magazyn. W 
bloku można także znaleźć właz, 
który najprawdopodobniej jest 
pamiątką po miejscu, w którym 
do restauracji wtaczane były 
beczki z piwem.
      W 1962 r., gdy komendantem 
Hufca ZHP Mielec była Halina 
Mielniczuk, siedzibą mieleckich 
harcerzy, tzw. harcówką był 
budynek przy ul. Asnyka. Na 
przełomie lat 90. XX w. i po 
2000 r. mieściła się tu delegatura 
Regionu NSZZ „Solidarność”, 

Akcji Wyborczej „Solidarność” i 
Związek Inwalidów Wojennych. 
W lokalu działała też Szkoła 
Nauki Jazdy. Mieleccy harcerze 
ZHP jesienią 2010 r. przepro-
wadzili się do nowego lokalu, 
na obiektach MOSiR. W ferie 
zimowe kończyli akcję porząd-
kowania lokalu i opróżniania 
pomieszczeń, przede wszystkim 
magazynu.
      – To prowizoryczna kon-
strukcja, która ma słabe fun-
damenty osadzone na piasku. 
Stąd w obiekcie wieczna wilgoć. 
Stan techniczny budynku, już na 
pierwszy rzut oka, wskazuje, że 
powinien zostać wyburzony. Ale 
o tym zadecydują analizy ekono-
miczne – mówił wówczas Janusz 
Chodorowski, prezydent Mielca. 
– Jeśli ostatecznie zapadnie decy-
zja o wyburzeniu tego obiektu, to 
największym problemem będzie 
zatkanie dziury w bloku, po 
dawnym wejściu do harcówki.  
Podobno okoliczni mieszkańcy 
mieli nadzieję, że w przyszłości 

powstanie w tym miejscu parking, 
albo też widzieli tam dogodne 
miejsce na plac zabaw.
     Przez następnych kilka lat nie 
działo się nic i budynek niszczał 
przy braku gospodarza. Nie-
którzy mieszkańcy obawiali się 
jednak, że powstanie tam między 
blokami parking, który zburzy 
ich osiedlowy spokój. Wszak 
wielu obecnych lokatorów tych 
mieszkań, to ludzie starsi, którzy 
chcieliby spokojnie żyć na zasłu-
żonej emeryturze. Tymczasem na 
internetowej stronie miasta Miel-
ca natknęliśmy się na Uchwałę nr 
XXXIII/335/2017 Rady Miejskiej 
w Mielcu z dnia 26 kwietnia 2017 
r. o zmianie uchwały w sprawie 
uchwalenia Lokalnego Programu 
Rewitalizacji dla Miasta Mielca 
na lata 2016-2023. Tam właśnie 
znajduje się m.in. projekt pod 
tytułem: „Przebudowa budynku 
przy ulicy Asnyka w Mielcu na 
potrzeby utworzenia Miejskiego 
Centrum Rozwoju Osobiste-
go”. Przedmiotem inwestycji 
jest adaptacja obiektu zdegra-
dowanego przy ulicy Asnyka 
(dawna harcówka) na potrzeby 
utworzenia Miejskiego Centrum 
Rozwoju Osobistego, w którym 
będą odbywały się działania te-
rapeutyczno-profilaktyczne oraz 
bezpłatne dyżury specjalistów z 
różnych dziedzin. Działania te 
prowadzone będą przez orga-
nizacje pozarządowe w formie 
realizacji zadania publicznego 
w ramach Gminnego Programu 
Profilaktyki Uzależnień i Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie, 
finansowanego przez Gminę 
Miejską Mielec. Dalej opisane 
są szczegóły adaptacji budynku, 
poszczególne pomieszczenia, w 
tym sale do terapii i świetlica i 
inne niezbędne pomieszczenia. 
Razem wszystko to powierzchnia 
337,60 metrów kwadratowych. 
Termin realizacji 2017 – 2018 rok, 
a szacowana wartość projektu to 
1,211 mln zł .

    Odbiorcami projektu mają być 
osoby zagrożone wykluczeniem 
społecznym tj.: rodziny z trudno-
ściami opiekuńczo-wychowaw-
czymi, osoby uzależnione, osoby 
starsze, dzieci i młodzież z rodzin 
wieloproblemowych. Projekt ma 
się przyczynić m.in. do rozwoju 
infrastruktury społecznej na ob-
szarach zdegradowanych poprzez 
utworzenie placówki świadczącej 
usługi społeczne, wzrostu liczby 
osób objętych działaniami pro-
filaktycznymi i terapeutycznymi 
oraz dyżury specjalistów dla 
grup zagrożonych tj.: rodzin z 
trudnościami opiekuńczo-wycho-
wawczymi, osób uzależnionych, 
osób starszych, dzieci i młodzieży 
z rodzin wieloproblemowych, 
zmniejszenia poziomu margina-
lizacji osób zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym tj.: rodzin z 
trudnościami opiekuńczo-wycho-
wawczymi, osób uzależnionych, 
osób starszych, dzieci i młodzieży 
z rodzin wieloproblemowych po-
przez ułatwienie dostępu do usług 

pomocy społecznej świadczonych 
w nowo utworzonej placówce.
      Tyle uchwała Rady Miejskiej. 
Możliwe, że zacznie być ona 
realizowana, bo rok 2018 jeszcze 
się nie skończył. Tymczasem mie-
leckie Stare Osiedle Fabryczne 
ma już 80 lat. Jego pierwotny 
charakter znika niemalże z dnia 
na dzień. Kolejne remonty i prze-
róbki coraz bardziej upodobniają 
go do PRL-wskich blokowisk. W 
Mielcu jak dotąd nie powstało 
Muzeum Lotnictwa. Ekspona-
ty w Lotniczej Izbie Tradycji 
mieszczącej się jeszcze w latach 
90. XX w. w Domu Kultury w 
tajemniczy sposób zaginęły, a i 
kolejne władze i instytucje kul-
turalne całkiem się nie kwapią 
do organizacji takiego muzeum. 
Mielec więc jako miasto ma 
rozproszoną ekspozycję lotniczą. 
Stoją więc pomniki-samoloty An-
2, Iskra i Iryda. W PZL Mielec 
jest zrekonstruowany „Łoś” i 
wiele innych maszyn latających. 
Zachowała się, nieco wprawdzie 
przerobiona przedwojenna willa 
dyrektorska. Inne budynki tracą 
jednak swój wygląd z czasów 
COP-u. Nie uhonorowano też 
żadną tablicą pamiątkową przy-
jazdu do PZL Mielec prezydenta 
RP Ignacego Mościckiego, który 
13 czerwca 1939 r. zwiedzał także 
nowo powstałe osiedle.
     Niektórzy mówią, że widok z 
lotu na tą część osiedla z okresu 
przedwojennego nawiązuje do 
husarskiego skrzydła i druga 
planowana część miała razem 
stanowić lotniczego orła z tako-
wymi husarskimi emblematami, 
które są noszone na czapkach 
pilotów. Może to tylko legenda, 
ale rozbudza wyobraźnię. Inną 
sprawą jest fakt, że już w czasie 
PRL nie nawiązano do tego mo-
tywu i przeciwległą część osiedla 
wybudowano według zupełnie 
innego planu. Fragment zdjęcia lotniczego niemieckiej Luftwaffe z I poł. 1944 r. z widokiem na mieleckie osiedle 

fabryczne. Na zdjęciu widoczny jest budynek kasyna. Źródło: http://www.wwii-photos-maps.com/
Orzeł Sił Powietrznych. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Si%C5%82y_Powietrzne

100. lat odzyskania niepodległości - 80 lat przemysłu lotniczego w Mielcu

Źródła: W. Gąsiewski, Od „Łosia” 
do „Black Hawka”. 70 lat przemysłu 
lotniczego w Mielcu. Mielec 2008; Za-
kłady Lotnicze w Mielcu 1938-1989. U 
źródeł sukcesu. Red. J. Skrzypczak. 
Mielec 2008; J. Skrzypczak, J. Witek, 
Mielec wczoraj i dziś. Wędrówki po 
mieście; J. Witek, Encyklopedia mia-
sta Mielca. T. 1, 2004 r., s. 281;
Zasoby Internetu:
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uchwały w sprawie uchwalenia Lo-
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Miasta Mielca na lata 2016-2023 W: 
http://www.mielec.pl/wp-content/
uploads/2017/05/LPR-zmiana-uchwa-
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Artystyczno-antykwaryczno- kolekcjonerskie

Ikony na święta, ślub, chrzciny, urodziny, imieniny

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

zapraszamy na nasz portal informacyjno-firmowy

Matka Boska Łopieńska 
Dobrej Miłości Bieszczadzka

Ikony wystawia Krystyna Gargas-Gąsiewska, autorka wielu obrazów olej-
nych i akwareli. Jej inspiracją była m.in. twórczość Natalii Czarneckiej z d. 
Skworcowej z Moskwy, która przekazywała tajniki moskiewskiej szkoły pi-
sania 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 warszta-
tach ikonopisania ,,Piękno zbawi świat’’ pod jego kierunkiem. Jej Ikony są 
pisane w technikach tradycyjnych oraz własnych i są nie tylko świętymi obra-
zami, 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

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

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.

Uwaga! Kupimy aparaty fotograficzne, zdjęcia, kli-
sze fotograficzne, szklane negatywy, slajdy i wszel-
kiego rodzaju przedmioty związane z fotografią.

tel. 177411527; 602 776197; 602 739362
kontakt@promocja.mielec.pl

www.promocja.mielec.pl    e-mail: kontakt@promocja.mielec.pl

Aparat DRUH SYNCHRO z futerałem kultowy 
- sprawny

STARE FOTO-APARATY i AKCESORIA

Więcej na naszych aukcjach allegro:
https://allegro.pl/uzytkownik/gawlod/fotografia?order=m

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.

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.

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

Obiektyw minolta MC TELE 
ROKKOR  - QD 1:3,5   f 135 
mm z filtrem ochronnym 
i dodatkową osłoną (bez 
pokrywki)

MINOLTA SRT101. Aparat 
fotograficzny z MC RKKOR 
- PF 1:1,7 f 50 mm z filtrem 
ochronnym, gotowy do uży-
cia. Wypstrykałem jedną 
rolę 24 klatki. Działa super, 
ale trzeba sobie przypomnieć 
robienie zdjęć analogowych.

Lampa błyskowa marki CA-
RENA model CA21. Lampa 
sprawna stan zewnętrzny 
również dobry Lampa zasi-
lana paluszkami R6 - 1,5V 
- 4szt .Wszystkie te elemen-
ty są zadbane i nie widać 
uszkodzeń.

Kaganek mosiądz z 
korkiem na łańcusz-
ku inkrustowany, ok. 
12,5x7,5x5 cm, 110 
gramów. Stan dobry 
minus, niewielkie przy-
brudzenia, przyśnie-
dzenia i zarysowania.

Izba wiejska chałupa płaskorzeźba diorama/makieta 
drewno sosnowe. Wymiary 31x23,5x3,5 cm. Surowe 
przypalane drewno, zastosowane elementy perspek-
tywy, niektóre sprzęty doklejone, bardzo dokładne 
odwzorowanie. Gotowe do powieszenia na ścianie. 
Są przybrudzenia i i gdzieniegdzie spękania i odszczy-
pania, ale wszystko bardzo dobrze trzyma się całości.

Św. Antoni z Dzieciątkiem. Iko-
na na desce lipowej 21x30x2,5 cm

Ikony są do nabycia w:
Antykwariat-Galeria

Mielec, ul. Sobieskiego 1
tel. 17 7411527; 606 389218 

oraz: 
https://allegro.pl/uzytkownik/galeria-gaga?order=m

https://allegro.pl/uzytkownik/gawlod/malar-
stwo-ikony-26273?order=m

https://www.facebook.com/Galeria-Autorska-Krystyna-Gargas-

mailto:kontakt@promocja.mielec.pl
http://m.in
mailto:kontakt@promocja.mielec.pl
http://www.promocja.mielec.pl
mailto:kontakt@promocja.mielec.pl
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