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mieleckie

Co dalej z mieleckim rynkiem?

Podczas specjalnego spotkania zorganizowanego w Szkole
Podstawowej nr 2 przy ulicy
Kościuszki dyskutowano o
przyszłości mieleckiego rynku
starego miasta. Na zaproszenie Pełniącego Funkcję
Prezydenta Miasta Mielca
Fryderyka Kapinosa licznie
odpowiedzieli mieszkańcy tej
części miasta, a także osoby
prowadzące w rynku działalność gospodarczą, handlową
i gastronomiczną.

Celem spotkania, w którym
wzięła udział także naczelnik
wydziału dróg miejskich i transportu publicznego Monika Skowrońska-Ziomek było zapoznanie
się z opiniami mieszkańców na
temat działań jakie podejmowane są przez magistrat dla ożywienia Rynku, który po rewitalizacji
zupełnie zmienił swój wygląd.
Przypomnijmy, że pierwsza
koncepcja projektowa modernizacji mieleckiego rynku starego miasta przygotowywana w
ramach programu rewitalizacji
wybranych części Mielca zakładała całkowitą likwidację ruchu
samochodowego prowadzonego
do tej pory centralnie przez płytę
rynku.

Później głównie ze względu
na wniosek właścicieli sklepów
w rynku i przy ulicy Mickiewicza
powstał wdrożony i zrealizowany
projekt zakładający w rynku
ruch okrężny z ograniczoną
prędkością samochodów osobowych i autobusów komunikacji
miejskiej (strefa zamieszkania z
pierwszeństwem dla pieszych).
Rewitalizacja ta nadała tej
części naszego miasta zupełnie
nowy wygląd, a fontanna w
centrum rynku wraz z otoczeniem stała się przy sprzyjających
warunkach atmosferycznych
miejscem wypoczynku zarówno
dla mieszkańców starówki jak
i mieszkańców innych części
miasta. Powstały kolejne nowe
lokale gastronomiczne, pojawiły
się letnie ogródki. Władze miasta realizując inwestycję liczyły
na ożywienie mieleckiego rynku,
liczyły że to miejsce będzie chętniej odwiedzane.
Aby tak się stało podjęto
szereg działań. Pierwszym była
w roku 2016 decyzja o czasowym
wyłączeniu z rynku ruchu samochodów osobowych w czasie
weekendów w okresie letnim
i wakacyjnym. Równocześnie
przy współpracy z MOSiR-em
zainstalowano w rynku obok

fontanny boisko do siatkówki
plażowej.
Ożywianiu zmodernizowanego
rynku służyło także udostępnianie miejsc na instalację letnich
ogródków gastronomicznych, a
przede wszystkim organizacja
różnych imprez plenerowych.
Takie imprezy większe i mniejsze
w roku 2017 odbywały się prawie
co weekend. Był to m.in. zlot
food – trucków, imprezy Klubu
Młodych Liderów, imprezy kulturalne i handlowe.
W bieżącym roku Urząd Miejski wspólnie z Samorządowym
Centrum Kultury i Miejskim
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
dodatkowo zorganizował w lipcu i sierpniu kolejne imprezy
plenerowe dla dzieci. Były to:
zawody sportowe „Lekkoatletyka dla każdego”, impreza
animacyjna „Dawno temu na
dzikim zachodzie” i warsztaty
plastyczne „Afryka w Mielcu”.
Odbyły się także koncerty Kapeli Podwórkowej i Kwartetu
Smyczkowego. Te wydarzenia
były organizowane w weekendy,
podczas których nie odbywały się
na terenie miasta inne imprezy

przygotowywane przez Urząd
Miejski i SCK.
Weekendowe zamykanie
rynku dla ruchu od godziny
14 w soboty jest rozwiązaniem
kompromisowym, które jak się
okazało podczas spotkania w
SP 2 ma zarówno zwolenników
jak i przeciwników. Przeciwni
są przede wszystkim lokalni
sklepikarze, którzy szczególnie
w tzw. długie weekendy odczuli
radykalny spadek obrotów w
swoich placówkach handlowych, który ich zdaniem spowodowany był brakiem możliwości
przez przejazdu przez Rynek
samochodów.
Zdaniem pełniącego funkcję prezydenta miasta Mielca,
nie da się pogodzić otwartego
ruchu samochodowego z ideą
uczynienia z Rynku miejsca
chętnie odwiedzanego przez
mieszkańców miasta, którzy
chcą tu odpocząć, skorzystać
z lokali gastronomicznych
czy wziąć udział w imprezach
plenerowych. Dlatego trzeba
szukać rozwiązań kompromisowych.
Przedsiębiorcy otrzymali
zapewnienie, że nie ma planów

zamknięcia Rynku dla ruchu
aut na stałe. Jednocześnie ze
strony Fryderyka Kapinosa
padła propozycja skierowana
do właścicieli sklepów, aby
korzystając z organizowanych
w Rynku imprez otwierali oni
swoje sklepy do godzin wieczornych, umożliwiając skorzystanie
z ich oferty handlowej wszystkim
mielczanom.
Spora część dyskusji dotyczyła nagminnego zakłócania porządku publicznego, a
szczególnie ciszy nocnej przez
osoby nietrzeźwe i przez nocne
spotkania młodzieży w okolicach parkingów przy bulwarach
nad Wisłoką. Mieszkańcy ulicy
Rzecznej, a także Hetmańskiej
i Sandomierskiej narzekali na
brak skutecznych reakcji na
takie zdarzenia ze strony policji.
Padło także kilka propozycji
dotyczących m.in. ustawienia
znaków kierujących kierowców z Rynku na parkingi obok
Bazyliki, mówiono o potrzebie
remontu ulicy Sandomierskiej
i o problemach związanych z
wycinką drzew w obrębie starówki. Postulowano także nieco
późniejsze zamykanie rynku dla

ruchu w sobotnie popołudnia.
Odpowiedzią na zgłaszane już
od dawna postulat ustawienia
w Rynku parkometrów są już
prowadzone prace nad wdrożeniem systemu strefy płatnych
parkingów (na czas dłuższy niż
np. pół godziny), które pozwolą
odblokować wiele miejsc parkingowych dla osób chcących
np. w Rynku szybko zrobić
zakupy.
Mieszkańcy chwalili ideę organizowanych w lipcu i sierpniu
na mieleckim Rynku imprez
plenerowych dla dzieci i występów naszych lokalnych artystów,
które ich zdaniem powinny się
odbywać w każdy weekend o
stałej porze.
Podczas trwającego ponad
dwie godziny spotkania na
temat przyszłości rynku wypowiedzieć mógł się każdy z
mieszkańców. Jak zaznaczył
Fryderyk Kapinos priorytetem
jest, aby rynek starego miasta
w Mielcu był bezpiecznym i
chętnie odwiedzanym miejscem
w naszym mieście i aby z jego
ożywienia skorzystali wszyscy.
Edward Tabor
Data publikacji: 27.08.2018
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dożynkowe

Podkarpaccy rolnicy świętowali zakończenie zbiorów

Rolnicy z całego Podkarpacia wzięli udział w obchodach święta plonów.
Tegoroczne Dożynki Województwa Podkarpackiego odbyły się w Mielcu.
XVIII Dożynki Województwa
Podkarpackiego zostały w tym
roku połączone z Dożynkami
Powiatu Mieleckiego. Na uroczystości przyjechał przedstawiciel prezydenta Andrzeja Dudy
– minister Adam Kwiatkowski.
Samorząd województwa reprezentował marszałek Władysław
Ortyl, wicemarszałek Bogdan Romaniuk oraz wiceprzewodniczący sejmiku Czesław
Łączak. Obecni byli parlamentarzyści: Zdzisław Pupa,
Krystyna Skowrońska, Maciej
Masłowski, Rafał Weber oraz
Jan Warzecha. Nie zabrakło wicewojewody Lucyny Podhalicz,
starosty mieleckiego Zbigniewa
Tymuły, pf. prezydenta Mielca
Fryderyka Kapinosa.
Sygnałem do rozpoczęcia obchodów była prezentacja dożynkowych wieńców, które
zostały poświęcone w trakcie
mszy świętej dziękczynnej,
odprawionej pod przewodnictwem ks infułata Adama
Kokoszki.
Chwilę przed rozpoczęciem
nabożeństwa odczytano list do
uczestników dożynek, skierowany przez prezydenta Andrzeja Dudę. – Rolnictwo stanowi w
Polsce ważną gałąź gospodarki

narodowej. Jest konkurencyjne i nowoczesne; dostarcza
produkty wysokiej jakości,
atrakcyjne smaczne i zdrowe. Polska żywność cieszy się
uznaniem na krajowym rynku,
ale nie tylko tutaj. Jest również
ceniona przez zagranicznych
konsumentów, o czym świadczy utrzymująca się nadwyżka
eksportu nad importem – pisał
prezydent Andrzej Duda.
W ten sam sposób, do podkarpackich rolników zwrócił się
marszałek Sejmu RP Marek
Kuchciński. – Przyniesione
wieńce i bochny chleba ukazują wielki sens ludzkiej pracy. Zwłaszcza chleb – jeden
z głównych chrześcijańskich
symboli – w swojej prostocie
wyraża to, co w życiu człowieka
niezbędne – pisał marszałek.
Po zakończeniu mszy, do gości zwrócił się prezes Podkarpackiego Stowarzyszenia
Samorządów Terytorialnych,
marszałek Władysław Ortyl.
– Dożynki to święto lokalnych
i regionalnych, parafialnych i
diecezjalnych wspólnot, bezcenna okazja do zademonstrowania kim jesteśmy, jakie
przyświecają nam wartości,
gdzie są nasze korzenie. Nie

byłoby to jednak możliwe, gdyby nie codzienny, całoroczny
trud rolników, gdyby nie ciężka
praca Państwa rąk i – bijące w
rytm potrzeb ziemi – serca. I
właśnie za to serce i wysiłek
pragnę serdecznie podziękować
w imieniu własnym oraz wszystkich mieszkańców Województwa Podkarpackiego – mówił
Władysław Ortyl. Marszałek
nawiązał także do obchodzonej
w tym roku 100. Rocznicy odzyskania niepodległości.
– Święto Plonów było zawsze
wielką manifestacją. Zarówno
w czasach okupacji, jak i w
czasach zaborów. Na wsi chowała się i była pielęgnowana
wolność. Za to dziękujemy,
szczególnie w stulecie odzyskania niepodległości – mówił
marszałek.
Po zakończeniu mszy świętej,
obchody przeniosły się na mieleckie bulwary. Tam starostowie
dożynek: Krystyna Bajger i
Franciszek Kagan, podziękowali za plony i podzielili się
chlebem. Następnie, minister
Adam Kwiatkowski podziękował w imieniu prezydenta
Andrzeja Dudy organizatorom
uroczystości, wręczając pamiątkowe dyplomy.

Radomyskie Gminne święto plonów
Wczoraj rolnicy z naszej gminy mieli swoje tradycyjne
święto. W tym roku do wspólnego celebrowania Dożynek
Gminnych zaprosił Janowiec.
Rolnicze święto w radomyskiej
gminie tradycyjnie rozpoczęło
się Mszą Świętą, którą celebrował ks. Henryk Juszczyk,
proboszcz parafii pw. Św. Jana
Chrzciciela. – Nasze serca są pełne wdzięczności za tegoroczne
zbiory. Przy ołtarzu został położony chleb. Będziemy prosić
Pana Żniwa, aby przemienił go
i zesłał błogosławieństwo na nasze domy. Pan Jezus wielokrotnie odwoływał się w swoim nauczaniu do pracy na roli. Wybrał
chleb, aby przemienić go w swoje

ciało, wybrał pokarm, którego
źródła jest praca rolnika – mówił
w homilii proboszcz z Janowca.
Przypominał także o rolniczym
trudzie. – Dożynki to okazja, aby
pracę rolnika docenić. Obecnie
często zdarza się, że ta praca
jest niedoceniana. Rolnictwo nie
może być traktowane jako zwykła praca. To jest powołanie, to
jedna z najpiękniejszych służb.
Kochajcie ziemię, kochajcie
pracę na wsi, choć jest ona trudna. Nie wolno oddawać ziemi
w obce ręce, ta ziemia musi
służyć przyszłym pokoleniom.
Pamiętajmy, jednak, aby człowiek nie stał się niewolnikiem
pracy, i aby pracownik nie był
wykorzystywany. Trzeba wracać
do wartości, np. do świętowania

niedzieli – podkreślał kapłan.

W dożynkowym korowodzie
Po nabożeństwie barwny korowód prowadzony przez Kapelę
Ludową Radomyślanie i grupę
obrzędową z Janowca w barwnych, rzeszowskich strojach,
przemaszerował na plac przy
miejscowej szkole podstawowej. Składał się z 24 wieńców,
które uwili reprezentanci 12
miejscowości wchodzących w
skład gminy. Tam też odbyła się
uroczystość dożynkowa.
Gospodarzem dożynek był
Andrzej Jasina, który wraz z
żoną prowadzi gospodarstwo
rolne i firmę produkcyjno-handlową Znicz. Działa społecznie

Na scenie pozostał marszałek
Władysław Ortyl i odczytał list,
jaki do uczestników napisała
wicepremier Beata Szydło. –
Województwo Podkarpackie
zajmuje wyjątkowe miejsce
na rolniczej mapie Polski. To
region z dużym potencjałem,
który zawarty jest nie tylko w
ziemi, ale przede wszystkim
w ludziach. Tu ciągle pielęgnowane są bogate tradycje,
a produkowana żywność jest
wysokiej jakości. Dla miejsc takich jak to wprowadzamy strategiczny „Plan dla Wsi”, który
ma zapewniać odpowiednie
wsparcie dla rozwoju obszarów
wiejskich. Liczę, że rodzime
rolnictwo będzie Iokomotywą
wzrostu gospodarczego w Polsce, z którego owoców będą
korzystać także mieszkańcy
Podkarpacia – pisała premier
Szydło.
Do rolników w swoim przemówieniu zwracał się też starosta
mielecki Zbigniew Tymuła,
gospodarz uroczystości. – Drodzy rolnicy, to wy w pocie czoła
pracujecie od świtu do nocy,
to wam należy się szczególny
szacunek i wsparcie. To dla
Was nasz rząd opracował program, który ma wspierać polską
produkcję i polskie produkty
w sklepach, to dla was rząd
przygotował wsparcie w postaci
większych dopłat do paliwa rolniczego. Zdajemy sobie sprawę,

że naprawa tego co było psute
przez lata, oddawane w obce,
zagraniczne ręce musi trochę
potrwać ale głęboko wierzę,
że za kilka lat polski rolnik będzie prowadził tak dochodowe
gospodarstwa jak rolnik z Niemiec czy Francji a w polskich
sklepach będziemy kupowali
produkty wyprodukowane na
polskiej ziemi, z polskich płodów rolnych, sprzedawane
bezpośrednio do tych sklepów
przez polskich rolników – mówił. Starosta wymienił także
najważniejsze z inwestycji zrealizowanych przez władze samorządu Powiatu Mieleckiego
w kończącej się kadencji. – W
latach 2015-2017 zrealizowaliśmy inwestycje za około 45 mln
złotych z czego ponad połowa
była pozyskana ze środków
zewnętrznych – wyliczał gospodarz powiatu. Na terenie
całego powiatu mieleckiego
wybudowano przeszło 21 kilometrów chodników o wartości
ponad 12 milionów złotych oraz
ponad 20 kilometrów dróg o
wartości 17 milionów złotych,
a także przebudowano osiem
mostów. Podjęto także szereg
inicjatyw służących polepszeniu
warunków w szpitalu i innych
placówkach leczniczych oraz
szkołach. Inwestycje były wspierane przez rządzących różnego
szczebla, którym starosta oficjalnie podziękował.

w swojej miejscowości, jest opiekunem drużyny piłkarskiej. Od
dwóch kadencji pełni funkcję
radnego gminnego. W wolnych
chwilach zajmuje się pszczelarstwem, a miód z jego pasieki
można było degustować podczas
niedzielnej imprezy.
Starościną dożynek była
Agata Bator, która razem z
mężem prowadzi gospodarstwo
hodowlane; hoduje drób. Do
tego uprawia ogródek warzywny.
Jest mamą trójki dzieci. Starostą
był Adam Mrozowski. Razem
z żoną prowadzi gospodarstwo
rolne. Posiada kombajn, którym
świadczy usługi w sezonie żniwnym. Ma dwóch synów.
Gospodarz i starostowie mieli
kogo gościć, bo na imprezie pojawiło się kilkaset osób, w tym
władze gminy z burmistrzem
Józefem Rybińskim, jego zastępcą Stanisławem Lonczakiem i
przewodniczącym Rady Miejskiej Janem Miękosiem na czele.
Byli radni powiatowi i gminni,
sołtysi oraz mieszkańcy Janowca
i pozostałych sołectw należących
do gminy.

okres radości po zakończonych
żniwach, bowiem rolnik mógł
nakarmić swoją rodzinę świeżym
chlebem upieczonym ze świeżego zboża i mąki. Chciałbym się
zwrócić do wszystkich rolników
i ich rodzin. Nie oddawajmy naszej ziemi tak szybko matce naturze. Ziemia ma rodzić plony,
a my mamy ją przekazać przyszłym pokoleniom. Ale żeby tak
było to musimy zrobić wszystko,
żeby młodzi pozostawali na wsi.
To jest gwarancją, że te nasze
wspólnoty będą się rozwijać.
Tworzymy przyjazne warunki
życia na wsi, to daje szanse, że
młodzi ludzie pozostaną na terenach wiejskich. Drogi mamy
ładne, chodników mamy coraz
więcej, są szkoły, place zabaw,
boiska wielofunkcyjne i kościoły. Nasze miejscowości ładnie
wyglądają, posesje są pięknie
zagospodarowane. Powstają
nowe miejsca pracy i powinny
one powstawać nadal – powiedział burmistrz.
Włodarz dziękował także rolnikom za ich pracę; zarówno tym
dużym, którzy mają wielohektarowe gospodarstwa, których w
gminie jest znacznie mniej, jak i
tym małym, którzy uprawiają po
kilka hektarów rodzinnej ziemi.
– Wszyscy jesteście niezmierni
ważni – podkreślał.

Przyjazne warunki życia
Burmistrz Józef Rybiński przypomniał, że dożynki to wielowiekowy zwyczaj, jeden z
najstarszych obrzędów polskiej
wsi. – Dożynki to jedno z najpiękniejszych świąt polskiej wsi.
Kończą one trudny okres pracy
w rolnictwie w trudzie i znoju. To

e-mail: kontakt@promocja.mielec.pl

Wieńcowa tradycja
W obrzędzie dożynkowym zaprezentowali się mieszkańcy

Podziękowania i nagrody od
starosty mieleckiego odebrali
też laureaci konkursu KRUS-u
pod nazwą „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”: Ewelina
Leśniak, Leszek Bukowski
oraz Jerzy i Alina Płachta, a
także przedstawiciele gmin
Powiatu Mieleckiego, które zaprezentowały się na scenie. Ich
ośpiewanie wieńców połączone
z humorem, ludową muzyką,
tańcem a nawet kabaretem
przypadło do gustu widzom.
Publika dopisała również podczas wieczornych koncertów.
Maraton rozpoczął Zespół
Pieśni i Tańca „Rzeszowiacy”
im. Janusza Mejzy. Następnie
scenę przejął zespół Shantel, a
tuż po nim gwiazda wieczoru –
kultowa grupa Ich Troje.
Uroczystości narodowym
patronatem objął prezydent
Andrzej Duda. Współorganizatorem wydarzenia było
Podkarpackie Stowarzyszenie
Samorządów Terytorialnych.
STAROSTWO
POWIATOWE W MIELCU
Biuro Promocji i Informacji
Monika Piątek
Fotogaleria na stronie:
https://promocja.mielec.pl/
dozynki-wojewodzkie-ipowiatowe-w-mielcu-czesc-oficjalna-88-zdjec/

Janowca. Dodajmy również, że
artystyczne rękodzieła wieńcowych wzięły udział w Gminnym
Przeglądzie Wieńców Dożynkowych. Jak co roku było co podziwiać. Komisja konkursowa
uznała, że wykonane wieńce
prezentują wysoki i zbliżony
poziom. Postanowiła przyznać
pierwsze nagrody w wysokości
600 złotych i drugie w kwocie
500 złotych.
Dodajmy, że władze gminy
doceniły wieloletnie zaangażowanie w kultywowanie tradycji dożynkowych Czesławy
Mrozowskiej z Janowca, która
wzięła udział uwiciu około 50
wieńców.
Wspólna zabawa
Po części obrzędowej i prezentacji wieńców przybyli na
dożynki, które zorganizowali
Burmistrz Radomyśla Wielkiego, SCKiB i Rada Sołecka
z Janowca, mogli pobawić się
przy muzyce Kapeli Ludowej
Radomyślanie, zespołu Pozytywnie Nakręceni i Mambo. W
czasie dożynkowego festynu
tanecznego odbył się też pokaz
sztucznych ogni. Poza tym na
uczestników imprezy czekały
stoiska małej gastronomii, a na
dzieci wesołe miasteczko.
Krzysztof Babiarz
Urząd Miejski w Radomyślu
Wielkim
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sportowe
Po dwuletniej przerwie wraca
kultowy, rowerowy „Wyścig o
pietruszkę”. To już siódma edycja i liczymy, że będzie cieszyła
się sporym zainteresowaniem.
Niezmiennie organizatorem i
pomysłodawcą wyścigu pozostaje Stowarzyszenie Kolarskie
„Stal Mielec” Bartek Ćwik. Do
grona organizatorów dołączają
Studio Wizualne Damian Gąsiewski, Urząd Miejski w Mielcu
oraz Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Mielcu. Patronat
honorowy nad wyścigiem objęły
firmy - Retech oraz BikeCenter.
7. Wyścig o pietruszkę odbędzie
się 14 października 2018 roku.
Start i meta będą zlokalizowane na parkingu przy drodze na
Rzeszów. Trasa po ścieżkach
leśnych Nadleśnictwa Mielec
będzie liczyć 20 km (dwie pętle
po 10 km).
Na wszystkich uczestników będą
czekać pakiety startowe i pamiątkowe medale, ciasta od
„Cukiernia u Borowskiej” oraz

zapraszamy na nasz portal informacyjno-firmowy

Mini golf i inne atrakcje na pikniku rodzinnym

na ulicy Inwestorów i na Miasteczku Młodego Robotnika

ciepły posiłek regeneracyjny
przygotowany przez „Prosto
z garnka”. Nie może również
zabraknąć pamiątkowych pucharów i dyplomów dla najlepszych.
Dzięki kolejnym partnerom,
takim jak Sierosławski Group,
ErgoHestia Jerzy Wąs, Sklep
ElektroRem, Agencja Reklamowa MCDesign, Producent
suplementów diety AvetPharma,
Extreme Fitness Club i Projekt
Zdrowie możecie liczyć na w

pełni profesjonalne zawody
kolarskie.
Zapisy:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPHRTlXj0KiUcI8c9TEiReLqBcOalCWzSUv1eltoxC2GcoLA/
viewform?usp=pp_url
Damian Gąsiewski
Studio Wizualne
tel. 602 739 362
e-mail: sw.damiangasiewski@
gmail.com

https://www.facebook.com/events/1556512711144354/
WÓJT GMINY BOROWA
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BOROWEJ
Borowa 223, 39-305 Borowa
Liczba stanowisk: 1
Wymiar etatu: pełny etat

Rekreacja i kultura zaczyna docierać do najbardziej odległych
zakątków Mielca. Tym razem
była to wspólna zabawa z mini
golfem, w ramach Pikniku
Rodzinnego, który odbył się
23 sierpnia w czwartek na ul.
Inwestorów na terenie nowego
osiedla mieszkań socjalnych
miasta. W ramach festynu każdy
mógł spróbować swoich sił na
specjalnie przygotowanym torze
do gry w golfa.
Partnerem wydarzenia było
Miasto Mielec w ramach programu „Do U Sport?”. Uczestnictwo w zabawie było bezpłatne, a dodatkowo dzięki Producentowi Suplementów Diety
Firmie AvetPharma, każdy
mógł liczyć na słodkie niespodzianki i dodatkowe upominki.
Drugi piknik miał się odbyć w
sobotę 25 sierpnia, jako kontynuacja pikniku na ulicy Inwestorów,
jednak ze względu na złą pogodę
organizatorzy przełożyli go na
wtorek 28 sierpnia i przy częściowo słonecznej i ciepłej aurze,
można było zrealizować wszystkie zapowiedziane atrakcje.
Była to kolejna udana impreza
samorządu miasta Mielca, której
współorganizatorem było Studio
Wizualne – Damian Gąsiewski.
Więcej inf. i galerie zdjęć i
wideo:
https://promocja.mielec.pl/mini-golfem-i-inne-atrakcje-na-pikniku-rodzinnym-na-ulicy-inwestorow-32-zdjecia-wideo/
https://promocja.mielec.pl/
atrakcje-na-pikniku-rodzinnym-na-miasteczku-mlodego-robotnika-45-zdjec-wideo/

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe (staże
pracy) oraz posiadane kwalifikacje i umiejętności, odbyte kursy i szkolenia;

5) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe (wg. zał. wzoru);

6) oświadczenie o niekaralności związanej z zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi (wg. zał. wzoru);

7) oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni

Wymagania obowiązkowe:
1) obywatelstwo polskie;

9) kopia dowodu osobistego;
10) potwierdzenie zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

2)
3)
4)
5)
6)

Wniosek, oświadczenia, koncepcja oraz CV powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata,
a kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem
kandydata.

wykształcenie: wyższe magisterskie, (o kierunku bibliotekoznawstwo);
co najmniej 3 letni staż pracy w instytucjach kultury, w tym 2 lata na stanowisku kierowniczym;
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy;
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7) brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1311);
8) znajomość problematyki, będącej przedmiotem działalności Gminnej Biblioteki Publicznej;
9) znajomość aktów prawnych dotyczących instytucji kultury i prawa pracy.
Wymagania dodatkowe:
Znajomość przepisów prawa z zakresu bibliotek, organizowania i prowadzenia działalności
kulturalnej, o samorządzie gminnym, prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o ochronie danych osobowych, prawo pracy.
Wymagania pożądane:
1) predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych
z działalnością kulturalną;

2)
3)
4)
5)
6)

umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników;
umiejętności interpersonalne;
kreatywność;
komunikatywność;
dyspozycyjność.

III. Informacja o sposobie i terminie składania wniosków:
Wniosek o przystąpienie do konkursu zawierający imię i nazwisko, adres zamieszkania,
numer telefonu kandydata oraz zwięzłe umotywowanie zgłoszenia swojej kandydatury waz
z załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowej”,
w terminie do dnia 05.10.2018 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Borowa lub przesłać pocztą
na adres: Urząd Gminy Borowa, Borowa 223, 39-305 Borowa (decyduje data faktycznego
wpływu do urzędu).
IV. Inne informacje:
1) do przeprowadzenia postępowania konkursowego Wójt Gminy Borowa powoła Komisję
Konkursową;

2) konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod

3)
4)

II. Wymagane dokumenty:

1) wniosek o przystąpienie do konkursu zawierający imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer
telefonu kandydata oraz zwięzłe umotywowanie zgłoszenia swojej kandydatury;

2) życiorys (CV z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej);
3) przedstawienie autorskiego programu działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowej
z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji;
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z praw publicznych (wg. zał. wzoru);
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5)
6)
7)

względem formalnym bez udziału kandydatów, II etap – rozmowa kwalifikacyjna z
kandydatami obejmująca wysłuchanie wystąpień kandydatów, przedstawienie autorskiej
koncepcji funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowej i wybór kandydata. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną
powiadomieni indywidualnie;
przewidywany termin sprawdzenia ofert – w ciągu 7 dni, przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego – w ciągu 30 dni po upływie terminu składania ofert;
dodatkowe informacji, w tym informacje o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowej można uzyskać pod adresem: Urząd
Gminy Borowa, Borowa 223, pokój nr 5;
zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny;
informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Borowa.
Wójt
/-/ Władysław Błażejowski

nasza strona: www.promocja.mielec.pl

rekreacyjne

prawnicze
wydarzenia. Wielkie dzięki!
Sushi to coś nowego w Mielcu
i od razu zawitało na naszą
imprezę, wszystko to za sprawą Dodomumidaj Tomasz
Furmański. Zeszło do zera.
Stowarzyszenie Kibice Razem
Stali Mielec Robert Serafin to
nasza pierwsza, ale jak wiemy
nie ostatnia współpraca.
Janusz Banka za pomiar czasu,
czekało mnie trochę zabawy w
exelu, ale może za rok postaramy się o elektroniczne wyniki

2. Bieg Hetmana – terenowy z przeszkodami Mielec 2018
12 sierpnia 2018 r. odbył się kolejny, 2. Bieg Hetmana. Po raz
drugi odbył się w ramach Zlotu
Militarnego, jednak tym razem
urozmaicony przeszkodami.
Był to pierwszy w Mielcu bieg
przeszkodowy dla dorosłych.
Impreza zgromadziła komplet
uczestników, którym należą
się brawa za pokonanie trasy
i przeszkód, ale też licznych
kibiców, którzy dopingowali
biegaczy z całej południowo-wschodniej Polski. To wszystko razem, to również ogromna
satysfakcja i potężna dawka
motywacji dla organizatorów.
Była to jedna z większych imprez plenerowych, jakie tereny
nad Wisłoką gościły do tej
pory. Rekonstrukcja militarna,
bieg, koncert... to była dobra
niedziela.
Dziękuję Jakubowi Cena za
zaproszenie, aby po raz drugi
współorganizować to wydarzenie. Twój pomysł rok temu
okazał się trafiony i przyciąga
coraz więcej miłośników biegania do Mielca. Klubowi Historycznemu Prawda i Pamięć
za wsparcie organizacyjne,
Stowarzyszeniu Orzeł Biały-Strzelec: Andrzej Zemmel
Łukasz Tomasz Przybyło i ich
ekipie za nadzorowanie trasy,
co przy tak dużej ilości kibiców
było nie lada wyzwaniem.
Patronom honorowym zaproszonym przez Jakuba Cenę,
którzy aktywnie wspierali i
osobiście wręczali medale na
mecie zmęczonym zawodnikom. Starostwu Powiatowemu
w Mielcu Zbigniewowi Tymule
oraz Urzędowi Miejskiemu w

Mielcu Fryderykowi Kapinosowi. Posłowi do Europarlamentu Panu Tomaszowi Porębie
za ufundowanie wycieczek do
Brukseli, które rozlosowaliśmy
wśród biegaczy.
Bieg ten nie odbyłby się bez
ogromnego wsparcia naszych
partnerów, a było ich naprawdę wielu. Extreme Fitness Club
Mielec Mariusz Kosior dzięki
za niesamowite zaangażowanie, ale przede wszystkim za
świetną przeszkodę, która
była zmorą dla wielu zawodników. Firmie NIKmet Natalia
Wróbel Nikodem Grzegorz
Nikodem za kolejną odjechaną
przeszkodę na najwyższym poziomie. Już myślimy o kolejnej.
Basco2 Kuba Nawrot, Firmy
Targum i Dom-Eko Maciek
Lalewicz za zapewnienie przeszkód na trasie, logistykę i
pomoc. Łącznie na odcinku 5
km do pokonania było 15 przeszkód. To głównie ich zasługa.
AvetPharma Ola Nykiel Pauli-

na Wiśniewska, Projekt Zdrowie Martyna Bielat, Agata
Anuszewska, Aneta Kazimierska za pakiety startowe
dla uczestników. Miejskiemu
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji
w Mielcu Andrzej Jędrychowski Witold Pieróg za puchary
i wsparcie. MCDesign jak
zawsze za świetne zaplecze poligraficzne Agnieszka Chmielowiec Mariusz Chmielowiec.
Ergo Hestia Jerzy Wąs za
ubezpieczenie oraz Ratownictwu Medycznemu Jarosław
Marczewski Marczewski Kamil
za opiekę medyczną, na szczęście było tylko kilka drobnych
otarć do opatrzenia.
Biuro Zawodów to niezmienna
ekipa, która żyje każdą imprezą tak jak ja: Justyna Wąs Martyna Bielat Wojciech Klimczak
i moja córka Alicja, która
uwielbia takie klimaty. Do tego
doszło spisywanie wyników,
ogarnianie cateringu i pomoc
przy składaniu po zakończeniu

dla Waszej i naszej wygody.
Lokalnym mediom i dziennikarzom: Włodek Gąsiewski
Michał Krawiec Przemek Cynkier Marek Pytko i innym za
relacje, zdjęcia i filmy️.
Mojej rodzinie, która w komplecie przybyła na bulwary,
pomagała i wspierała, co dodaje zawsze energii. Wszystkim
znajomym, których widziałem
i nie miałem czasu zamienić
słowa, wiem że byliście.
Czy za rok odbędzie się 3.
Bieg Hetmana z przeszkodami? Mam nadzieję, że tak bo
idealnie wpisuje się w Zlot
Militarny. Czy z moją osobą?
Na to też liczę, chociaż zdaję
sobie sprawę, że sporo jest
jeszcze do poprawy!
Damian Gąsiewski
Studio Wizualne
Galeria zdjęć:
https://promocja.mielec.
pl/2-bieg-hetmana-terenowy-z-przeszkodami-mielec-2018-240-zdjec/

Porady prawne

Czym jest
zasiedzenie
nieruchomości?

Niniejszy tekst jest poświęcony instytucji „zasiedzenia nieruchomości”, czyli
nabycia własności gruntu
poprzez upływ czasu.
Jak już wspomniano „zasiedzenie” polega na nabyciu
danego gruntu poprzez upływ
czasu przy jednoczesnym władaniu tym gruntem przez ten
czas.
Prawo stanowi, że aby nabyć
własność danej nieruchomości poprzez zasiedzenie
trzeba władać gruntem jako
„posiadacz samoistny” przez
dwadzieścia lub trzydzieści
lat. Czym jest „posiadanie samoistne”? To takie władztwo
nad daną rzeczą jakbyśmy byli
jej właścicielami. Dla przykładu posiadacz samoistny
gruntu; grodzi go, płaci od
niego podatki, pobiera z niego
pożytki, nie dopuszcza inne
osoby trzecie do korzystania
z tej nieruchomości, słowem
czuje się właścicielem gruntu
pomimo tego, że faktycznie
jeszcze nim nie jest.
Prócz posiadania samoistnego potrzeba jeszcze upływu
odpowiedniego czasu by stać
się właścicielem danej parceli.
Tak jak już nakreśliłem jest to
odpowiednio trzydzieści lub
dwadzieścia lat, przy czym za-

sadą jest, iż potrzeba władać
lat trzydzieści by zasiedzieć
grunt. Termin dwudziestoletni
jest terminem zupełnie wyjątkowym i bardzo rzadko zdarza
się, że ktoś spełnia przesłanki
do zasiedzenia właśnie w tym
krótszym terminie.
Zasiedzenie stwierdza sąd wydając odpowiednie orzeczenie
w tym względzie. Trzeba tutaj
od razu podkreślić, iż sprawa
taka nie jest z reguły prosta,
gdyż sąd bardzo wnikliwie
będzie badał czy są spełnione wszystkie warunki do
zasiedzenia. Także nie jest to
sprawa tania, gdyż sam wpis
sądowy to koszt 2.000 złotych
na samym początku.

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

e-mail: kwiatkowskaborowa@interia.pl

SZUKASZ 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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historyczne i kulturalne

SIERPIEŃ 2018 – XXIV Międzynarodowy Solidarnościowy Turniej Szachowy w Mielcu
Z okazji tradycyjnej rocznicy „Sierpnia 80” oraz
100. rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę, 19 sierpnia 2018 r. w
Centrum Promocyjno-Wystawienniczym SCK, Towarzystwo Gimnastyczne
„Sokół” w Mielcu Sekcja
Szachowa po raz kolejny zorganizowała Turniej
Szachowy, tym razem w
obsadzie międzynarodowej.
Prezentujemy migawki z
szachowych zmagań.
Fot. Damian Gąsiewski
Studio Wizualne

W niedzielę 19 sierpnia w Samorządowym Centrum Kultury
w Mielcu został rozegrany Miedzynarodowy Solidarnościowy
Turniej Szachowy „SIERPIEŃ
2018”. Była to już jego 24 edycja
i wzięło w nim udział około 100
szachistów z kraju i zagranicy.
Organizatorem zawodów tradycyjnie już było Towarzystwo
Gimnastyczne Sokół w Mielcu
zaś patronat nad turniejem objął
Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.
Impreza, na której uczczono 100
Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz 125
rocznicę powstania Towarzy-

stwa Gimnastycznego Sokół w
Mielcu miała znakomitą obsadę
i była wysoko oceniana jeśli chodzi o jej poziom organizacyjny.
Na otwarcie przybyli: prezydent
Mielca Fryderyk Kapinos, który zabierając głos podkreślił
bardzo pozytywną rolę jaką odgrywa mielecki Sokół w swoim
środowisku,wysoko ocenił działalność Prezesa i jego Zarządu.
Władze mieleckiego Sokoła
reprezentowali: Józef Zaskalski,
Jerzy Kazana,Zbigniew Magda,Waldemar Barnaś i Stanisław
Kagan.Przybył również zaproszony mec. Zbigniew Bochenek.
Otwarcia turnieju dokonał pre-

zes TG „Sokół”w Mielcu Józef
Zaskalski.Uczestnicy prócz
nagród i wyróżnień otrzymali
okolicznościowe dyplomy z
okazji 100 Rocznicy Odzyskania
Niepodległości przez Polskę.
Zdecydowane zwycięstwo w
turnieju odniósł arcymistrz
Marcin Dziuba z klubu Wieża
Pęgów, było to już jego szóste
zwycięstwo w Mielcu! Drugie
miejsce zajął mistrz Łukasz
Licznerski z SzUKS Gostmat 83
Gostynin,trzeci był mistrz Razin
Vadim z Ukrainy. Najlepszy z
Mielca Dawid Zaskalski Sokół
Mielec zajął 12 miejsce. Wśród
juniorów pierwsze miejsce zajął
Roman Madej z MKS KSOS
Kraków a w grupie juniorów
młodszych najlepszy był Jan
Choina z Hetmana Ostrowiec.
Najmłodszy zawodnik-Marek
Kulig KGL Szarotka Wadowice Górne 6 lat, najmłodsza
zawodniczka-Małgorzata Karyś
LUKKS Kielce 6 lat, najlepsza
zawodniczka- Joanna Kasperek Gryf Dębica /15 miejsce w
w grupie seniorów/,najstarszy
zawodnik Jan Bobulski Sokół
Ropczyce 79 lat, najlepszy niepełnosprawny Józef Cebula z
Mielca. Sędzią głównym był
sędzia FIDE Marian Bysiewicz
z Rzeszowa sędziowie rundowi;
Franciszek Mielecki i Józef Zaskalski, obaj z Mielca.
Józef Zaskalski

Byłem na pogrzebie gen. Wł. Sikorskiego na krakowskim Wawelu w 1993 r.

4 lipca 2018 r. w 75 rocznicę tragicznej śmierci gen. Wł. Sikorskiego na prowadzonym przez
wydawcę „Wieści Regionalnych” portalu www.promocja.
mielec.pl ukazał się obszerny
artykuł, wspominający pierwszy
pogrzeb gen. Wł. Sikorskiego
na krakowskim Wawelu 17 IX
1993 r., w którym uczestniczył
także Włodzimierz Gąsiewski.
Poniżej przedstawiamy fragment tego artykułu i kilka zdjęć.
Cały 13-stronicowy artykuł z
wieloma zdjęciami można przeczytać bezpłatnie pod linkiem:
https://promocja.mielec.pl/
bylem-na-pogrzebie-gen-wl-sikorskiego-na-krakowskim-wawelu/
(...) Kraków 17 września 1993
r., jakże znamiennym dniu w historii Polski, bardzo wczesnym
rankiem przywitał nas chłodno
i nieco mgliście. Około 7-8 rano
ulice starówki były prawie puste.
Zwykła trasa od dworca kolejowego, koło Bramy Floriańskiej i
tejże samej ulicy także była pustawa i nic nie wskazywało, że w
Krakowie tego dnia będzie jakieś ważne wydarzenie. Dopiero
na krakowskim Rynku przy kościele Mariackim były już spore
grupki ludzi. 17 września to był
wówczas piątek, a więc dzień ro-

boczy. Wczesnym rankiem turyści jeszcze odpoczywali, a wielu
Krakowian poszło po prostu do
pracy. Kościół Mariacki od strony
pomnika Adama Mickiewicza był
już jednak niedostępny i otoczony
metalowymi barierkami oraz kordonem policji i wojskowej żandarmerii. Jednak magiczna siła
prasowej akredytacji otworzyła
nam drogę do świątyni, gdzie właśnie kończyła się msza żałobna.
W bazylice Mariackiej panował
półmrok. Trumna z ciałem Generała umieszczona była przed
głównym ołtarzem Wita Stwosza

i dodatkowo oświetlał ją jeszcze
blask wielu świec. Otaczało ją
morze kwiatów i wieńców, wśród
których był umieszczony portret
Naczelnego Wodza przepasany
czarnym kirem. Obok trumny
asysta wojskowa oraz sporo młodzieży. W kościele chwilka modlitwy, zadumy i niezbyt udane
zdjęcie i potem w drogę na Wawel, Traktem Królewskim i jednocześnie trasą konduktu, który
miał ruszyć za jakieś dwie godziny. Na tej trasie oczywiście metalowe barierki i całe mnóstwo
żołnierzy, którzy już tam stali od

Fot. Włodzimierz Gąsiewski
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jakiejś chwili. Ludzi nadal mało.
Można było znaleźć sobie dogodne miejsce do obserwacji, ale
jak to zwykle bywa dziennikarz-reporter ma tu małe pole wyboru. Zgodnie z dość ostrymi warunkami akredytacji trzeba było
szybko zameldować się na placu
przed Katedrą Wawelską, a więc
o oglądaniu konduktu nie było
mowy. Jednak na ulicy Grodzkiej
zaczęło być tłoczno i policjanci
kierowali nas w boczną uliczkę.
Na podejściu wawelskim, tuż za
bramą z żelazną kratą czekały już
pierwsze kontrole: akredytacja,
wykrywacz metalu, dodatkowo
sprawdzanie przez policjanta od
dołu do góry, przejrzenie torby
i można było iść dalej. Na wspomnianym placu wszystko już było
gotowe, a więc katafalk, rzędy
krzeseł dla żałobnych gości, dalej wygrodzony także barierkami
plac i po lewej stronie od krzeseł wyodrębniony jeszcze jakby
„kojec” dla mediów, polskich i
zagranicznych, nawet z dalekiej
Japonii czy Ameryki. Oczywiście
kilku fotografów i operatorów
kamer poruszało się po placu bardziej swobodnie, była to
głównie TVP i jakieś ważniejsze
służby prasowe...
Włodzimierz Gąsiewski

Akredytacje prasowe wydane dla dziennikarzy i fotoreporterów na
pogrzeb. gen. Wł. Sikorskiego
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Artystyczno-antykwaryczno- kolekcjonerskie

zapraszamy na nasz portal informacyjno-firmowy

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

STARE FOTO-APARATY i AKCESORIA

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

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

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

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

Matka Boska Łopieńska
Dobrej Miłości Bieszczadzka

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

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

Ikony na święta, ślub, chrzciny, urodziny, imieniny
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.

Ikony są do nabycia w:
Antykwariat-Galeria
Mielec, ul. Sobieskiego 1
tel. 17 7411527; 606 389218
oraz:

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.

https://allegro.pl/uzytkownik/galeria-gaga?order=m
https://allegro.pl/uzytkownik/gawlod/malarstwo-ikony-26273?order=m
https://www.facebook.com/Galeria-Autorska-Krystyna-Gargas-

Aparat DRUH SYNCHRO z futerałem kultowy
- sprawny

Kaganek mosiądz z
korkiem na łańcuszku inkrustowany, ok.
12,5x7,5x5 cm, 110
gramów. Stan dobry
minus, niewielkie przybrudzenia, przyśniedzenia i zarysowania.

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
i przetarcia.

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.

e-mail: kontakt@promocja.mielec.pl

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

Pozytywka w kształcie serca - grająca, sprawna. Wewnątrz
wyściełany schowek na obrączki, pierścionki i drobną biżuterię.
Gabaryty ok. 15x15x5,5. Wykonana z tworzywa sztucznego,
ale mechanizm grający jest metalowy. W wersji pdf w Adobe
Acrobat po kliknięciu uruchamia się wideo. Film z nagraniem
znajduje się również pod linkiem: https://www.youtube.com/
watch?v=lQw4QiKyoz0

Więcej na naszych aukcjach allegro:

https://allegro.pl/uzytkownik/gawlod/fotografia?order=m
Uwaga! Kupimy aparaty fotograficzne, zdjęcia, klisze fotograficzne, szklane negatywy, slajdy i wszelkiego rodzaju przedmioty związane z fotografią.
tel. 177411527; 602 776197; 602 739362

kontakt@promocja.mielec.pl

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

Lampa błyskowa marki CARENA model CA21. Lampa
sprawna stan zewnętrzny
również dobry Lampa zasilana paluszkami R6 - 1,5V
- 4szt .Wszystkie te elementy są zadbane i nie widać
uszkodzeń.
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