
WIEŚCI REGIONALNE  Nr 1/19 - 31 stycznia 2019 r.  Str.e-mail: kontakt@promocja.mielec.pl 1

PZL Mielec 
dostarczy 

śmigłowce 
Black Hawk dla 

Wojska Polskiego
czytaj - str. 2

mailto:kontakt@promocja.mielec.pl


WIEŚCI REGIONALNE  Nr 1/19 - 31 stycznia 2019 r.  Str. nasza strona: www.promocja.mielec.pl2

Mimo akcji informacyjnych 
i kontroli palenisk prze-

prowadzanych przez Straż Miej-
ską, wciąż wiele osób spala w 
domowych piecach materiały 
niedozwolone. Niestety zdarza 
się, że wśród kontrolowanych 
są „recydywiści”, którzy na tym 
procederze zostali już przyłapani 
kilkakrotnie.
     

Najczęściej o przeprowadzenie 
kontroli proszą Straż Miejską 
sami mieszkańcy – podkreśla 
komendant mieleckich strażni-
ków Arkadiusz Misiak. – Tylko 
w roku 2018 interweniowaliśmy 
w tym zakresie 107 razy. Od 
początku aktualnego sezonu 
grzewczego 35 razy sprawdzali-
śmy co spalane jest w domowych 
piecach. Niestety, w 17 przy-
padkach stwierdziliśmy, że na 
opał trafiają np. styropian, czy 
odpady płyty meblowej. Man-
datami ukarano 12 właścicieli 
nieruchomości, a wobec pięciu 
osób zastosowano upomnienie 
– powiedział.
      W trakcie jednej z kontroli 
pobrana została próbka popiołu 
z paleniska, przesłana potem 
do ekspertyzy w Centralnym 
Laboratorium Pomiarowo-Ba-
dawczym w Jastrzębiu Zdroju. 
– Wyniki oceny morfologicznej 
i badania fizykochemicznego, 
jakie otrzymaliśmy niedawno 
są wręcz przerażające. Wykryto 
znaczne przekroczenie norm 
dla kilku pierwiastków m.in. 
dla kadmu, ołowiu i miedzi. Z 
odpadu paleniskowego, czyli z 
popiołu, wyodrębniono m.in. 
zadrukowany papier i tekturę 
falistą, spiek miedziany z frag-
mentami drutów miedzianych, 
kłębek odpadów komunalnych i 

lotnicze

OGRZEWAJ, ALE NIE TRUJ!

fragmenty styropianu.  – podkre-
ślił komendant Straży Miejskiej.
     Przypomnijmy, że funk-
cjonariusze Straży Miejskiej 
dokonujący kontroli posiadają 
upoważnienia Prezydenta Miasta 
do jej przeprowadzenia. Na jego 
podstawie mają prawo wstępu na 
teren prywatnej nieruchomości w 
celu wykonania czynności spraw-

dzających oraz prawo żądania in-
formacji w zakresie niezbędnym 
do ustalenia stanu faktycznego, 
a także dokumentów i wszelkich 
danych związanych z problema-
tyką kontroli. Jeżeli okaże się, że 
spalane były odpady komunalne 
lub zabronione, sporządzany jest 
protokół kontrolny i mieszkaniec 
może zostać ukarany mandatem 
w wysokości adekwatnej do po-
pełnionego wykroczenia.
     – Zadaniem miasta nie jest 
stałe kontrolowanie mieszkań-
ców. Nie chcemy tego. Jednak 
bezpieczeństwo i zdrowie jest 
najważniejsze. Dlatego w przy-
padkach, kiedy wciąż wiele osób 
świadomie naraża siebie, swoich 
bliskich, a także sąsiadów i innych 
mieszkańców Mielca, musimy 
reagować – zaznacza prezydent 
Mielca Jacek Wiśniewski.
     – Spalanie odpadów, a zwłasz-
cza materiałów niebezpiecz-
nych w przydomowych piecach 
i kotłowniach, jest zagrożeniem 
zdrowia oraz życia i zdecydowana 
większość mielczan zdaje sobie z 
tego sprawę, co niezwykle cieszy. 
Bardzo pozytywne jest także to, 
że większość mieszkańców mia-
sta reaguje w takich sytuacjach 
prosząc o pomoc Straż Miejską 
– dodał.

Krzysztof Urbański

MAŁŻEŃSKIE JUBILEUSZE W PAŁACYKU OBORSKICH
18.01.2019. Podczas zorganizowa-
nych przez mielecki Urząd Stanu 
Cywilnego uroczystości, które 
miały miejsce w Pałacyku Obor-
skich w czwartek i piątek (17 i 18 
stycznia) jedenaście par małżeń-
skich otrzymało nadawane przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej „Medale za długoletnie 
pożycie małżeńskie”.
    Gratulacje dostojnym jubilatom 
wraz z medalami i stosownymi 
legitymacjami nadesłanymi  przez 
Kancelarię Prezydenta RP oraz 
kwiatami, listami gratulacyjnymi 
i upominkami składali Prezydent 
Miasta Mielca Jacek Wiśniewski 
oraz Kierownik Urzędu Stanu Cy-
wilnego w Mielcu Robert Grygiel.
     W czwartek 17 stycznia medale 
Prezydenta RP odebrali Krystyna 
i Marian Dorociakowie, Teresa 
i Sylwester Soboniowie, Anna i 
Józef Brożynowie, Emilia i Stani-
sław Wiktorowie oraz Władysława 
i Józef Szylerowie
   Z kolei w piątek 18 stycznia 
uhonorowano sześć par. Byli to: 
Maria i Władysław Żmudowie, 
Kazimiera i Stanisław Wójtowi-
czowie, Halina i Stanisław Wójci-
kowie, Władysława i Mieczysław 
Rosak-Matuszewscy, Helena i 
Stanisław Kołodziejowie oraz 
Maria i Marian Ciemięgowie.
    – Serdecznie gratuluję Państwu 
wspaniałych jubileuszy i życzę 
wszelkiej pomyślności, spełnienia 
marzeń i doczekania w zdrowiu 
kolejnych – powiedział Prezydent 
Jacek Wiśniewski.
    Historia przyznawania „Medali 
za długoletnie pożycie małżeń-

skie” sięga 1960 roku. Aby je 
otrzymać trzeba przeżyć wspólnie 
co najmniej pół wieku.  Odznacze-
nie przyznawane jest na wniosek 
jubilatów lub ich rodzin.

Rodziny małżeństw z 50-letnim 
lub dłuższym stażem, zaintere-
sowane udziałem w podobnej 
uroczystości, mogą zgłaszać się 
do Urzędu Stanu Cywilnego w 

mieleckim magistracie lub tele-
fonicznie pod numerem 17 78 
88 585.
Krzysztof Urbański
Kierownik Biura Promocji i Sportu

Mielec dostarczy śmigłowce Black Hawk dla Wojska Polskiego

była Wojewoda Podkarpacki 
Ewa Leniart, Marszałek Wo-
jewództwa Podkarpackiego 
Władysław Ortyl, Prezes PZL 
Mielec Janusz Zakręcki, liczni 
generałowie i oficerowie WP, 
oddział komandosów WP oraz 
wielu innych dostojnych gości. 
Premier Mateusz Morawiecki 
w swoim wystąpieniu stwier-
dził m.in., że ten Zakład jest 
ważny dla całej Doliny Lotni-

25 stycznia 2019 r. w Cen-
trum Końcowego Wyposa-
żenia Śmigłowców, obiekt 
H12 PZL Mielec, odbyła się 
uroczystość podpisania umo-
wy na dostawę śmigłowców 
dla Wojska Polskiego. Z tej 
okazji do Mielca przyjechał 
Premier Rządu RP Mateusz 
Morawiecki wraz z Ministrem 
Obrony Narodowej Mariu-
szem Błaszczakiem. Obecna 

czej, dla Podkarpacia, dla całej 
Polski, co również podkreślał 
Mateusz Błaszczak, który jesz-
cze kilka miesięcy temu jako 
Minister Spraw Wewnętrz-
nych na podobnej uroczystości 
podpisywał zamówienie na 
dostawę Black Hawków dla 
polskiej Policji. Podziękował 
za to Prezes PZL Mielec Ja-
nusz Zakręcki, w tym także 
m.in. europosłowi Tomaszowi 

Porębie i Marszałkowi Włady-
sławowi Ortylowi za wsparcie 
w tych działaniach.

Inf. i fot. 
Włodzimierz Gąsiewski

Więcej informacji, filmy wideo 
oraz galeria zdjęć na stronie: 
http://promocja.mielec.pl/
mielec-dostarczy-smiglow-
ce-black-hawk-dla-wojska-
-polskiego/Premier Rządu RP Mateusz Morawiecki

Mariusz Błaszczak - Minister Spraw Wewnętrznych oraz Janusz 
Zakręcki Prezes PZL Mielec

Mieleckie wieści
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Ratownictwo medyczne w Konsorcjum
    W mieleckim starostwie 
powiatowym na uroczy-
stym podpisaniu umowy o 
utworzeniu Konsorcjum 
spotkali się w środę przed-
stawiciele placówek świad-
czących usługi z zakresu 
ratownictwa medycznego 
oraz samorządów z: Mielca, 
Stalowej Woli, Tarnobrzega, 
Nowej Dęby i Kolbuszowej. 
Konsorcjum to przystąpi 
do kontraktowania usług 
z NFZ w ramach jednej 
umowy. Historycznego kro-
ku pogratulowała obecnym 
Wicemarszałek Ewa Draus.
      Ustawa o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym 
zakłada powstanie za dwa lata 
samodzielnych (odłączonych 
od szpitali) stacji pogotowia 
bezpośrednio podlegających 
Ministerstwu Zdrowia. Już te-
raz wskazało ono placówkom w 
całej Polsce trzy możliwości re-
alizacji umowy z NFZ w zakre-
sie ratownictwa medycznego: 
mogą to robić samodzielnie, 
w konsorcjum oraz w ramach 
podwykonawstwa. Zasada jest 
prosta: jeden rejon operacyj-
ny – jedna umowa. Rejon, jaki 
obsługuje mielecka dyspozy-
tornia medyczna obejmuje po-
wiaty: mielecki, stalowowolski, 
tarnobrzeski, kolbuszowski. 
Umowę o konsorcjum podpi-
sali dziś dyrektorzy szpitali i 
stacji pogotowia w obecności 
wicemarszałek Ewy Draus. 
Swój podpis złożyli: dyrektor 
Pogotowia Ratunkowego w 
Mielcu Maria Napieracz, lider 

konsorcjum, a także Andrzej 
Komsa, zastępca dyrektora ds. 
Lecznictwa Szpitala Specja-
listycznego w Stalowej Woli, 
Wiktor Stasiak, dyrektor Szpi-
tala Wojewódzkiego w Tarno-
brzegu, Zbigniew Strzelczyk, 
dyrektor SPZOZ w Kolbuszo-
wej, Marta Piskór, dyrektor 
SPZ ZOZ Nowa Dęba. Za-
proszenie starosty mieleckiego 
Stanisława Lonczaka przyjęli 
ponadto: Janusz Zarzeczny, 
starosta stalowowolski, Jerzy 
Sudoł, starosta tarnobrzeski, 
Józef Kardyś, starosta kolbu-
szowski.
    Łącznie w mieleckim rejonie 
operacyjnym jest 17 zespołów 
ratownictwa medycznego. – 
Mielec, jako że posiada dys-
pozytornię, staje się Liderem 
i będzie podpisywał umowę 
z NFZ, reprezentując przy 
tym pozostałych Uczestników 
Konsorcjum – wyjaśnia Maria 
Napieracz, dyrektor mieleckie-
go pogotowia.
     – Dzisiejsze podpisanie 
umowy konsorcjum to histo-
ryczny moment, związany z 
nowym sposobem funkcjono-
wania ratownictwa medycz-
nego. Chciałbym serdecznie 
podziękować dyrektorom po-
szczególnych stacji pogotowia, 
szpitali oraz starostom powia-
tów za sprawne przeprowadze-
nie wszelkich działań – mówił 
starosta mielecki Stanisław 
Lonczak. Władze samorzą-
dowe powiatu reprezentował 
także wicestarosta mielecki 
Andrzej Bryła. Starostowie 

zgodnie potwierdzili, że praca 
nad utworzeniem konsorcjum 
przebiegła efektywnie. – Mie-
liśmy wiele obaw odnośnie 
tego, czy uda nam się dojść do 
porozumienia w tak krótkim 
czasie. Cieszymy się, że usta-
lenia były rzeczowe, konstruk-
tywne i prowadzone w atmos-
ferze zrozumienia. Wspólnymi 
siłami zrobimy to co do nas 
należy, czyli zapewnimy dobrą 
opiekę z zakresu ratownictwa 
medycznego mieszkańcom 
powiatu mieleckiego – mówili.
     Wicemarszałek Ewa Draus 
zaakcentowała, że dążenie 
ogólne, również rządu, jest ta-
kie, aby tam, gdzie nie powsta-
ły duże samodzielne pogoto-
wia, dążyć do ich odłączenia 
od szpitali i utworzyć jedno sa-
modzielne pogotowia na cały 
rejon operacyjny. – Wszystko 
to ma jeden cel: podniesienie 
poziomu usług medycznych w 
zakresie ratownictwa. Chodzi 
o to, by pomoc docierała 
jeszcze szybciej, ratownictwo 
było coraz nowocześniejsze, 
bo takie są oczekiwania spo-
łeczne. Podpisanie umowy, 
ale i wszystkie rozmowy wokół 
ratownictwa, przełożą się na 
jego rozwój – powiedziała, 
życząc wysokich kontraktów 
z NFZ oraz zapewniając ze 
swojej stronie o chęci pomocy 
i otwartości.

STAROSTWO 
POWIATOWE W MIELCU
 Biuro Promocji i Informacji

 Monika Skrzypek

JAKIE TO PROSTE! Poznaj e-usługi Powiatu Mieleckiego
Powiat Mielecki zachęca do korzystania z e-usług wprowadzonych w starostwie oraz 
podległych mu jednostkach. Sprawdź, jak wiele spraw urzędowych możesz załatwić bez 
wychodzenia z domu, za sprawą zaledwie kilku kliknięć!

Elektroniczne Biuro Obsługi 
Mieszkańca to nowoczesna i 
intuicyjna platforma. Kilka klik-
nięć wystarczy, by wypełnić elek-
troniczny formularz i przesłać 
go do urzędu, rozpoczynając 
tym samym bieg sprawy. Żad-
nych wizyt w urzędzie, żadnego 
oczekiwania w kolejce, żadnych 
stosów dokumentów – wszystko 
to zamieniamy na dogodne dla 
Was miejsce i sprawną e-obsługę 
wymagającą jedynie Waszego 
laptopa, tabletu czy smartfona 
z dostępem do Internetu.
    Z Elektronicznego Biura 
Obsługi Mieszkańca można 
skorzystać pod adresem interne-
towym: ebom.powiat-mielecki.
pl. Już dziś dostępne są tam 
e-usługi dotyczące działalności 
jednostek podległych staro-
stwu tj. Powiatowego Zarządu 
Dróg w Mielcu i Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w 
Mielcu. Poniżej prezentujemy 
zakresy e-usług, jakie sprawnie 
załatwicie online:
 E-usługi w Powiatowym Za-
rządzie Dróg w Mielcu:
    Uzyskanie zezwoleń na zajęcie 
pasa drogowego
Wydanie decyzji na umieszcze-
nie reklamy w pasie drogowym
Wydanie decyzji administra-
cyjnej na prowadzenie robót w 
pasie drogi

        Zezwolenia na dyspono-
wanie nieruchomością na cele 
budowlane w celu umieszczenia 
urządzeń infrastruktury tech-
nicznej niezwiązanych z potrze-
bami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego
    Uzgodnienie lokalizacji 
umieszczenia urządzeń infra-
struktury technicznej niezwią-
zanych z potrzebami zarządza-
nia drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego
     Uzgodnienie projektu bu-
dowlanego zjazdu, włączenia 
ulicy, budowy lub przebudowy 
drogi
    E-usługi w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Mielcu:
     Oświadczenie o miejscu 
zamieszkania
    Wniosek o udostępnienie 
sprzętu
    Wniosek osoby niepełno-
sprawne o dofinansowanie 
zaopatrzenia w sprzęt rehabi-
litacyjny
    Wniosek o wypożyczenie 
sprzętu
    Zaświadczenie lekarskie 
o stanie zdrowia wydane dla 
potrzeb udostępnienia sprzętu 
rehabilitacyjnego i urządzeń 
pomocniczych
    Zaświadczenie lekarskie 
o stanie zdrowia wydane dla 
potrzeb wypożyczenia sprzętu 
rehabilitacyjnego i wspoma-
gającego
WAŻNE! Do skorzystania 
z e-usług niezbędne jest po-
siadanie Profilu Zaufanego 
– bezpłatnego narzędzia do 
potwierdzania tożsamości w In-
ternecie oraz składania Podpisu 
Zaufanego. 
     Przypominamy, że nowocze-

sne e-usługi oferowane przez 
Powiat Mielecki zapewniają 
także szereg ułatwień dla klien-
tów Starostwa Powiatowego w 
Mielcu. To:
    e-kolejka http://www.kolejka.
powiat-mielecki.pl/ umożliwia-
jąca rejestrację do Wydziału 
Komunikacji w Starostwie Po-
wiatowym na konkretny dzień 
i godzinę
    e-nieodpłatna pomoc prawna 
https://powiat-mielecki.pl/bez-
platna-pomoc-prawna dająca 
zalogowanym użytkownikom 
możliwość zapisania się na 
bezpłatną poradę prawną w 
określonym dniu
    e-rada dla mieszkańca htt-
p://e-rada.powiat-mielecki.pl/ 
oferująca szczegółowy kalen-
darz posiedzeń, obrad i komisji 
Rady oraz Zarządu Powiatu 
Mieleckiego dla wszystkich 
mieszkańców chcących uczest-
niczyć w pracach organów 
władzy samorządowej
    e-transmisja z obrad Rady 
Powiatu Mieleckiego https://
powiat-mielecki.pl/biuro-ra-
dy-i-zarzadu-powiatu/transmi-
sja-na-zywo-z-sesji służąca śle-
dzeniu na żywo poszczególnych 
sesji Rady Powiatu Mieleckiego
     E-usługi w Powiecie Mie-
leckim zostały wdrożone w 
ramach projektu: „Zintegrowa-
ny system świadczenia e-usług 
publicznych wraz z usługami 
wewnątrzadministracyjnymi 
niezbędnymi do funkcjonowa-
nia e-usług w Powiecie Mie-
leckim”.

STAROSTWO 
POWIATOWE W MIELCU
Biuro Promocji i Informacji

Monika Skrzypek

Liderem Pogotowie Ratunkowe w Mielcu

powiatowe
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radomyskie

e-mail: kwiatkowskaborowa@interia.pl

Uwaga firmy i osoby fizyczne - reklamy, ogłoszenia w „Wieściach Regionalnych”
i na stronie stronie internetowej www.promocja.mielec.pl 

z możliwością udostępniania na Facebooku w grupie społecznościowj
https://www.facebook.com/groups/promocja.mielec.podkarpacie/

 - tysiące odsłon skuteczność gwarantowana,   napisz: 
kontakt@promocja.mielec.pl, zadzwoń: 602 776197, 602739362

Nagrody dla firm podczas 17. Noworocznego Spotkania 
Biznesu w Gminie Radomyśl Wielki26 stycznia  2018 r. w Za-

jeździe Wedeta w Zgórsku 
odbyło się Noworoczne Spo-
tkanie Biznesu w Gminie 
Radomyśl Wielki,  podczas 
którego odbyło się Wrę-
czenie nagród dla przed-
siębiorców z terenu Gminy 
Radomyśl Wielki.

   Na spotkaniu zostali wyróż-
nieni:

INWESTOR ROKU 2018
Geyer&Hosaja Sp. z o.o. z 
Partyni
Nominacja do tytułu Inwestor 
Roku 2018
Z.P.H.U. DOREX Władysław 
Cnota z Radomyśla Wielkiego
NZOZ Radomyśl Wielki
MIKROFIRMA 2018
Klinika Silnika Marcin Kurek 
z Dulczy Wielkiej
AGROFIRMA 2018

Winnica Amelie ze Zdziarca 
Grzegorz Pachoł
SUPERPODATNIK podat-
ków lokalnych w gminie Ra-
domyśl Wielki
Geyer&Hosaja Sp. z o.o. z 
Partyni
WZOROWY PODATNIK 
podatków lokalnych 2018 r.
Z.P.H.U. DOREX Władysław 
Cnota z Radomyśla Wielkiego
F.-H.-U.-P. TRANS-ROWER 
Roman Tylec z Dąbia
Firma Dubiel Sp. z o.o. z Rudy
PROMOTOR GMINY 2018
Za próbę ustanowienia rekor-
du Guinnessa i ustanowienie 
rekordu Polski na najwyższą 
wieżę z kiełbasy
P.W. AKPOL Andrzej Krzy-
styniak z Radomyśla Wiel-
kiego
Ubój i Przetwórstwo Mięsne 

Władysław Giża z Radomyśla 
Wielkiego
Zakład Przetwórstwa Mięsne-
go Andrzej Warias z Radomy-
śla Wielkiego
F.P.H.U. MEBLAR Bogdan 
Kubisztal z Radomyśla Wiel-
kiego
 DARCZYŃCA 2018
Dom Weselny Rajski Ptak z 
Dulczy Wielkiej
za wspieranie osób samotnych 
i niepełnosprawnych z gminy 
Radomyśl Wielki.
Geyer&Hosaja Sp. z o.o. z 
Partyni
za sponsoring KS „Radomy-
ślanka” i wspieranie organi-
zacji pozarządowych gminy 
Radomyśl Wielki.
Firma „Handel-Usługi-Pro-
dukcja Stanisław Maj” z Dą-
brówki Wisłockiej

za wspieranie organizacji 
pozarządowych gminy Rado-
myśl Wielki.
United Petrol Sp. z o.o. Sp. k. 
z Janowca
za wspieranie organizacji 
pozarządowych i imprez w 
gminie Radomyśl Wielki.
    P. M. Mrozowski Kazimierz 
z Radomyśla Wielkiego
za wspieranie organizacji po-
zarządowych i imprez gminy 
Radomyśl Wielki.
NAUCZYCIEL ZAWODU
Ryś Danuta Zakład Fryzjer-
ski z Radomyśla Wielkiego
za zasługi w kształceniu za-
wodowym uczniów.

Krzysztof Babiarz
Urząd Miejski 

w Radomyślu Wielkim

Społecznicy z podziękowaniami
Podczas tradycyjnego Samo-
rządowego Spotkania Opłat-
kowego włodarze gminy Ra-
domyśl Wielki wyróżnili osoby, 
które angażowały się w różne 
przedsięwzięcia na rzecz lokal-
nych społeczności. 
    Samorządowe Spotkanie 
Opłatkowe w gminie Rado-
myśl Wielki odbyło się już po 
raz 21. Tradycyjnie między 
Bożym Narodzeniem, a No-
wym Rokiem, wplecione jest 
spotkanie włodarzy gminy 
z samorządowcami różnych 
szczebli i społecznikami zaan-
gażowanymi w życie samorzą-
du lokalnego, aby w przyjaznej 
atmosferze móc porozmawiać, 
podziękować sobie nawzajem 
za współpracę, pogratulować 
sukcesów i złożyć życzenia na 
nadchodzący rok.
    Podczas spotkania, zgodnie 
z wieloletnim już zwyczajem, 
włodarze gminy wyróżniają 
mieszkańców, którzy od lat 
angażują się w różne przed-
sięwzięcia na rzecz naszych 
lokalnych wspólnot. Wśród 
docenionych, do których wę-
drują pamiątkowe statuetki, 
dyplomy i upominki są m.in. 
strażacy ochotnicy, piłkarze i 
działacze sportowi, członkowie 
grup wieńcowych, sponsorzy 
różnych imprez i przedsię-
wzięć, a także osoby, które są 
do dyspozycji organizatorów 
sołeckich imprez i bez któ-
rych pomocy trudno byłoby je 
przeprowadzić. Te wyróżnienia 
są wyrazem docenienia tego, 
co robią dla swoich małych 
ojczyzn.

    Uhonorowani zostali: Je-
rzy Kilian, Agnieszka Ma-
zur (Dąbie), Mariusz Labak, 
Jarosław Pytel (Dąbrówka 
Wisłocka), Zuzanna Setera 
(Dulcza Mała), Romana Du-
dek, Kazimiera Stopa, Paweł 
Wolak (Dulcza Wielka), Aga-
ta Bator, Adam Mrozowski 
(Janowiec), Dorota Oleksiak, 
Joanna Oleksiak (Partynia), 
Alina Kagan, Anna Padykuła 
(Pień), Piotr Kilian, Monika 
Pieróg (Podborze), Agniesz-
ka Jarosz, Andrzej Kalita, 
Romuald Kołodziej, Michał 
Kozioł, Grzegorz Szczurek 
(Radomyśl Wielki), Tadeusz 
Grzanka, Marian Szkutnik, 
Anna Zabawa (Ruda), Rafał 
Cygan, Marcin Krężel, Marcin 
Tabor (Zdziarzec), Waldemar 
Olejniczak, Zbigniew Skowron 
(Zgórsko), Stanisław Gera, 
Marian Głowacki, Marian 
Mrozowski (Żarówka).
    Dodatkowo za dotychczaso-
wą działalność przedstawiciele 
gminnej oświaty: Anna Krasoń 
(była wieloletnia dyrektor 
radomyskiego gimnazjum i 
Szkoły Podstawowej w Pniu), 
Stanisława Syper (była wielo-
letnia dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Dąbrówce Wisłockiej) 
i Janusz Grzyb (pomysłodawca 
budowy obserwatorium) ode-
brali najwyższe gminne od-
znaczenie „Medale za zasługi 
dla Miasta i Gminy Radomyśl 
Wielki”.

Krzysztof Babiarz
Urząd Miejski 

w Radomyślu Wielkim

www.promocja.mielec.pl
mailto:kwiatkowskaborowa@interia.pl
http://www.promocja.mielec.pl
https://www.facebook.com/groups/promocja.mielec.podkarpacie/
mailto:kontakt@promocja.mielec.pl
http://m.in
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sportowe

27. WOŚP Mielec, Policz się z cukrzycą
13 stycznia 2019 r. w ramach 
27. Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy na Górce 
Cyranowskiej w Mielcu odbył 
się 2. Bieg Policz się z cukrzycą, 
w którym na śnieżnej trasie wy-
startowało  ok 150 zawodników. 
Biegaczy asekurowały mieleckie 
„Morsy”, także rozgrzewką, bie-
giem i kąpielą w lodowatej wodzie 
w specjalnych mini basenach. 
Mimo chłodu i mżawki z organi-
zatorami i uczestnikami cały czas 
był Jacek Wiśniewski – prezydent 
Mielca, który na zakończenie bie-
gu wręczał serduszkowe medale i 
nagrody dla wszystkich uczestni-
ków. Prezentujemy obszerny fo-
toreportaż z wydarzenia, a więcej 
informacji wkrótce. Zapraszamy 
także do obejrzenie krótkiego 
montażu filmowego: biegacze z 
„morsami”, wybiegli ubrani, a 
do mety dotarli... na Face Bo-
oku, pod linkiem: https://www.
facebook.com/wlodek.gasiewski/
videos/277879132901140/
Galeria zdjęć: http://promocja.
mielec.pl/27-wosp-mielec-policz-
-sie-z-cukrzyca -biegacze-z-mor-
sami-322-zdjecia/

Włodzimierz Gąsiewski

Wyniki:

Kobiety OPEN 
1. Agata Wieczorek – TeBeG 
Runners Team – Tarnobrzeg 
2. Małgorzata Ligęska – SRTG 
– Dębica 
3. Liliana Gładysz – LG – 
Mielec 
Mężczyźni OPEN 
1. Paweł Dulik – LKS Stal 
Mielec 
2. Jacek Żądło – Perfect Run-
ner Team – Mielec 
3. Artur Maziarz – Run For 
Fun – Mielec 

7637,19 pln ‼️‼️‼️ 
    Tyle zebraliśmy dla Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 
dzięki organizacji 2. Biegu 
Policz się z cukrzycą w Mielcu. 
Ta kwota to opłaty startowe za 
udział w biegu, datki do puszek 
w trakcie trwania imprezy oraz 
wsparcie Partnerów. Brawa 
dla wszystkich uczestników i 
kibiców. Cała kwota zostanie 
przeznaczona za zakup pomp 
insulinowych dla kobiet w 
ciąży.

     Finał WOŚP to wyjątkowy 
dzień, w którym pomagamy 
sobie nawzajem. To także 
wielka satysfakcja uczest-
niczyć w tak gigantycznym 
przedsięwzięciu i być jego czę-
ścią. Kilka miesięcy przygoto-
wań, współpraca z wieloma 
osobami, którym pomaganie 
sprawia równie dużo przy-
jemności.
    Dziękuję współorganiza-
torom: Sztab WOŚP Mielec 
ZHP Mielec Anna Marek 
Bartłomiej Maryniak Jerzy 
Zydroń oraz harcerzom za 
świetną współpracę. Projekt 
Zdrowie Mielec i niezastąpio-
ne Agata Anuszewska Marty-
na Bielat i Aneta Kazimierska 
w biurze zawodów dwoiły się 
i troiły wraz z Justyna Wąs 
i Wojciech Klimczak to już 
nawet nie pomoc, to Wasza 
Pasja.
    Prezydentowi Miasta Mielec 
Jackowi Wiśniewskiemu za ki-
bicowanie i wręczanie medali 
wszystkim uczestnikom. Biuru 
Promocji Miasto Mielec: Asia 
Szteliga Edward Tabor Miko-
łaj Wanatowicz oraz Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Mielcu: Andrzej Jedrychowski 
Witold Pieróg za pomoc orga-
nizacyjną.
     Dzięki zaangażowaniu 
wielu firm udało nam się zor-
ganizować bieg bez kosztów. 
Wśród nich są: Firma Tarapata 
Olga Markowska oraz Firma 
NIKmet Natalia Wróbel Niko-
dem Grzegorz Nikodem - wy-
produkowali dla Was świetne 
medale. HOTEL ATENA 
Mielec Piotr Mazur Janusz 
Mazur - przygotowali ciepły 
posiłek. Napoje izotoniczne 
od Joy Fitness Club Mie-
lec Marcin Kozdraś, a także 
przeprowadzenie rozgrzewki 
Jacek Żądło. Woda od Pro-
jekt Zdrowie. Herbatki od 
SOTI Natural. Numery star-
towe i dyplomy wydrukowała 
MCDESIGN Agencja Re-
klamowa Agnieszka Chmie-
lowiec Mariusz Chmielowiec 
Patrycja Cyganowska. Na 
mecie mogliście się zajadać 
ciasteczkami przygotowanymi 
przez Kulinarna Akademia 
ZST - Mielec w Mielcu Mag-

dalena Winiarz i jej uczen-
nice. Imprezę poprowadzili 
Gramy dla najlepszych Paweł 
Wacławik Krzysiek Urbański. 
Suplementy diety przygoto-
wała AvetPharma Ola Nykiel 
Paulina Wiśniewska. Zaplecze 
medyczne, tak istotne zwłasz-
cza przy takich warunkach 
na trasie, zapewniło Ratow-
nictwo Medyczne Jarosław 
Marczewski - Jarosław Mar-
czewski Joanna Marczewska. 
Event ubezpieczała jak zawsze 
ERGO Hestia Agent Jerzy 
Wąs. Pomiar czasu tradycyjnie 
należał do Janusz Banka.
    Bieg wspierali również: 
Lear Corporation Artur Wiel-
gosz, PZL Mielec Agnieszka 
Gąsiewskaa, Xerima Mie-
lec Jolanta Szwakop Jolanta 
Gruszka, AUTOPART Mielec 
Agnieszka Włoszczyna, LKS 
Stal Mielec Staszek Zioło 
Agnieszka Molek oraz Agen-
cja Wydawnicza PROMO-
CJA.
    Imprezę biegową dopełniło 
morsowanie Morsy Mielec. 
To był prawdziwy sztos! Po 

raz pierwszy w centrum mia-
sta, niesamowicie pozytywnie 
zakręceni ludzie pokazali 
wszystkim, że niemożliwe nie 
istnieje, a ograniczenia są tyl-
ko w naszej głowie. Dziękuję 
Mateusz Dymek Paweł Dręga 
i Wasz team za pomoc, wspar-
cie logistyki i mega moc. My-
ślę, że wspólnie udało się nam 
zorganizować coś naprawdę 
fajnego :)
     Dziękuję służbom miej-
skim za pomoc w odśnieżaniu 
trasy, która i tak była trudna i 
wymagająca. Mimo wszystko 
cieszę się, że mamy prawdziwą 
zimę, a bieg odbył się w takiej 
scenerii.
     Tradycyjnie lokalne media 
stanęły na wysokości zadania. 
Dziękuję za wszystkie infor-
macje przed, w trakcie i po 
biegu Włodek Gąsiewski Prze-
mek Cynkier Marta Badowska 
KuBa Zegarliński Wiesław 
Madej Tomasz Łępa Szymon 
Burek, Grzegorz Maj i innym.

Studio Wizualne
Damian Gąsiewski

27 stycznia 2019 r. w Galerii 
Navigator w Mielcu odbył się 
2. Zimowy Triathlon. Orga-
nizatorami wydarzenia byli: 
Urząd Miejski w Mielcu, Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Mielcu, Studio Wizualne 
Damian Gąsiewski oraz Galeria 
Navigator. Głównym partnerem 
zawodów było Calypso Fitness 
Club Mielec. Zawody rozegrane 
zostały w dwóch sąsiadujących 
ze sobą lokalizacjach. Etap 
1- pływanie, na dystansie 300 
m, odbył na krytej pływalni w 
Mielcu na os. Smoczka. Na-
stępnie uczestnicy przenieśli 
się do Galerii Navigator, gdzie 
rywalizowali na rowerkach 
spinningowych na dystansie 5 
km oraz biegu na dystansie 2 
km na bieżniach.
    Obszerny fotoreportaż z 
zawodów na stronie: http://
promocja.mielec.pl/2-zimowy-
-triathlon-w-galerii-navigator-
-102-zdjecia/

Fot. Włodzimierz Gąsiewski

Wyniki OPEN kobiety
    1. Maja Madej – TS Pływak 
Bochnia – Brzesko – 00:26:12
    2. Agata Gładysz – UKS Del-
fin Tarnobrzeg – 00:28:41
    3. Marcelina Zięba – UKS 
Delfin Tarnobrzeg – 00:28:44
Wyniki OPEN mężczyźni
    Dawid Książnicki – MKS Ikar 
Mielec – Mielec – 00:19:49

    2. Łukasz Kozioł – Maratoń-
czyk Dębica – Dębica – 00:19:56
    3. Patryk Magda – MKS Ikar 
Mielec – Mielec – 00:20:35
Najlepsze czasy BIEG 2 km
Maja Madej – TS Pływak Boch-
nia – Brzesko – 00:09:46
Łukasz Kozioł – Maratończyk 
Dębica – Dębica – 00:06:04
Najlepsze czasy PŁYWANIE 
300 m
Maja Madej – TS Pływak Boch-
nia – Brzesko – 00:03:56
Dawid Książnicki – MKS Ikar 
Mielec – Mielec – 00:03:03
Najlepsze czasy ROWER
Agata Gładysz – UKS Delfin 
Tarnobrzeg – 00:12:11
Adrian Puc – SPAR Polska – 
Rzeszów – 00:07:54
Drużynowy Puchar Boss-
mena
    SPAR Polska – Rzeszów
    Roman Materna, Paweł 
Leśko, Adrian Puc, Sławek 
Kowalski
    PAWCIUS Team – Leżajsk
    Grzegorz Bożek, Paweł Cze-
kirda, Bartłomiej Kłos, Konrad 
Welter
    UKS Delfin – Tarnobrzeg
    Agata Gładysz, Maciej Gu-
ściora, Maciej Płaneta, Mateusz 
Szklarz

Damian Gąsiewski
Studio Wizualne

2. Zimowy Triathlon 
w Galerii Navigator

mailto:kontakt@promocja.mielec.pl
https://www.facebook.com/wlodek.gasiewski/videos/277879132901140/
https://www.facebook.com/wlodek.gasiewski/videos/277879132901140/
https://www.facebook.com/wlodek.gasiewski/videos/277879132901140/
http://promocja.mielec.pl/27-wosp-mielec-policz-sie-z-cukrzyca
http://promocja.mielec.pl/27-wosp-mielec-policz-sie-z-cukrzyca
http://promocja.mielec.pl/27-wosp-mielec-policz-sie-z-cukrzyca
http://promocja.mielec.pl/2-zimowy-triathlon-w-galerii-navigator-102-zdjecia/
http://promocja.mielec.pl/2-zimowy-triathlon-w-galerii-navigator-102-zdjecia/
http://promocja.mielec.pl/2-zimowy-triathlon-w-galerii-navigator-102-zdjecia/
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artystyczno-historyczne

Legionista mjr Juliusz Merak pośmiertnie mianowany
22 stycznia 2019 r. w Muzeum 
Regionalnym – Pałacyku Obor-
skich przy ul. Legionów w 
Mielcu odbyła się uroczysta 
zbiórka, w trakcie której miało 
miejsce wręczenie odznaczeń i 
aktów mianowania na wyższe 
i pierwsze stopnie oficerskie 
oraz medali za długoletnią 
służbę. Na spotkaniu decyzją 
Ministra Obrony Narodowej 
śp. mjr Juliusz Merak został po-
śmiertnie mianowany na wyższy 
stopień wojskowy otrzymując 
tytuł podpułkownika. Z kolei 
Postanowieniem Prezydenta 

RP pierwszy stopień oficerski 
został przyznany plut. pchor. 
rez. Wiesławowi Wiąckowi, 
który został mianowany na 
podporucznika. Ponadto zosta-
ły wręczone patenty oficerskie 
przez Szefa WSzW, brązowe 
medale za długoletnią służbę 
pracownikom WKU w Mielcu, 
oraz mianowania na wyższe 
stopnie wojskowe oficerom 
podległym WKU w Mielcu, 
Jaśle i Nisku.
    W spotkaniu uczestniczyli 
m.in.: Szef Wojewódzkiego 
Sztabu Wojskowego w Rzeszo-

wie – płk dr inż. Mariusz Stopa, 
Komendant WKU w Mielcu 
ppłk mgr inż. Mirosław Ciesiel-
ski, Prezydent Mielca – Jacek 
Wiśniewski, Starosta Mielecki 
– Stanisław Lonczak oraz go-
spodarz miejsca spotkania dy-
rektor Muzeum Regionalnego 
W Mielcu dr Jerzy Skrzypczak.

Inf. i fot. 
Włodzimierz Gąsiewski

Galeria  zdjęć: http://promo-
cja.mielec.pl/67936-2/

Zmarł Lech Światkowski, syn legionisty 
ppłk. Jana Światkowskiego

Informuję, że w dniu 31 
grudnia 2018 r.  zmarł w 
Krakowie po krótkiej cho-
robie Lech Światkowski, 
syn legionisty ppłk. Jana 
Światkowskiego.
     W miesiącu marcu br. miał-
by 92 lata. Był chyba ostatnim 
żyjącym dzieckiem legionisty z 
terenu naszej gminy. Bardzo 
nam przykro, gdyż miał silne 

postanowienie przyjechać tego 
lata do Tuszowa, aby zobaczyć 
tablicę legionistów i spotkać się 
z władzami naszej gminy. Nie-
stety, nie zdążył.  W minionej 
jesieni nie mógł przyjechać, bo 
czuł się słabo. Pogrzeb odbył 
się 11 stycznia br. na cmentarzu 
Rakowickim w Krakowie  o 
godz. 13.40.

Kazimierz Tarapata

W Rudzie (gm. Radomyśl Wielki) 
przy miejscowym Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym powstał Dom 
Pamięci Regionalnej. Oprócz zo-
baczenia wiekowych eksponatów 
można także uczestniczyć w żywych 
lekcjach historii.
Dom Pamięci Regionalnej mieści 
się w starym drewnianym budyn-
ku, w którym dawniej znajdowała 
się szkoła. Przez lata gromadzone 
„artefakty” zostały umiejscowione 
w trzech salach tematycznych.
    Wśród eksponatów można 
zobaczyć:
– dokumenty, zdjęcia, dawne sprzę-
ty szkolne obrazujące historię 
szkoły;
– dawne sprzęty gospodarcze, do-
mowe, kuchenne używane w gospo-
darstwie przez mieszkańców wsi;
– materiały związane z osobą pa-
trona szkoły: porucznika Józefa 
Gorlacha ps. „ Orzeł” , uczestnika 
I wojny światowej i wojny polsko-
-bolszewickiej w szeregach 30 pp. 
Strzelców Kaniowskich, kierownika 
szkoły w okresie międzywojennym, 
społecznika, żołnierza ZWZ-AK, 
związanego z konspiracyjną gazet-

ką  „Odwet”, zamordowanego w 
Auschwitz;
– materiały związane z Karo-
lem Antonim Kostórkiewiczem 
– członkiem radomyskiego Sokoła 
i uczestnikiem I wojny światowej w 
szeregach 2. pułku ułanów Legio-
nów Polskich i wojny polsko-bol-
szewickiej, inicjatorem powstania 
miejscowej OSP, pochodzącym z 
rodziny dawnych właścicieli Rudy;
– sprzęty, stroje, broń związane z 
tradycją szlachecką.
Dom Pamięci Regionalnej w Ru-
dzie zaprasza również na żywe 
lekcje historii i zwyczajów regio-
nalnych, przygotowywanie potraw 
regionalnych na starym piecu 
kuchennym „na blasze”  oraz eks-
pozycje tematyczne.
Filmy z żywych lekcji historii: 
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=9fug5tvHvqw i https://
www.youtube.com/watch?v=me-
hszjoRCRs
Adres: Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny w Rudzie, 39-315 Ruda 125
Kontakt: tel. 14 683 42 68

Krzysztof Babiarz
Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim

Pielęgnują historię i tradycje

80 lat FKS STAL Mielec
pamiątki, zdjęcia

Proporczyk FKS PZL Stal Mielec Kibice FKS Stal Mielec na starych trybunach (fot. Zenon Kędra)

Projekt znaczka FKS „Stal” stanowiącego tablicę pamiątkową na 30-lecie istnienia klubu od 1939 opracowany przez Andrzeja Sokalskiego

Rok 2019 to czas jubileuszu 
80-lecia Fabrycznego Klubu 
Sportowego „Stal” Mielec. 
Przez ten czas klub obrósł w 
legendę i pozostało po nim 
oczywiście bardzo dużo pamią-
tek. Jednak co jakiś czas od-
najdują się kolejne. W naszych 
zbiorach posiadamy obecnie 
bardzo ciekawy oryginalny 
projekt znaczka FKS „Stal” 
stanowiącego tablicę pamiąt-
kową na 30-lecie istnienia 

klubu od 1939 opracowany przez 
Andrzeja Sokalskiego. Projekt 
ma wymiary 67x35 cm. 
    Posiadamy także zdjęcie 
kibiców na starych trybunach 
sportowych autorstwa Zenona 
Kędry. Mamy też informator 
klubowy na sezon 1982/83 oraz  
proporczyk z lat 70-80. Chętnie 
kupimy kolejne pamiątki. Za-
praszamy do naszego antykwa-
riatu: Mielec, ul. Sobieskiego 1. 
w godz. 10-16, tel. 17 7411527. 

www.promocja.mielec.pl
http://m.in
http://promocja.mielec.pl/67936-2/
http://promocja.mielec.pl/67936-2/
https://www.youtube.com/watch?v=9fug5tvHvqw
https://www.youtube.com/watch?v=9fug5tvHvqw
https://www.youtube.com/watch?v=mehszjoRCRs
https://www.youtube.com/watch?v=mehszjoRCRs
https://www.youtube.com/watch?v=mehszjoRCRs
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Artystyczno-antykwaryczno- kolekcjonerskie

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 Biesz-

czadzka

Ikony wystawia Krysty-
na Gargas-Gąsiewska, 
autorka wielu obrazów 
olejnych i akwareli. Jej 
inspiracją była m.in. 
twórczość Natalii Czar-
neckiej z d. Skworcowej 
z Moskwy, która przeka-
zywała tajniki moskiew-
skiej szkoły pisania Ikon 
przy cerkwi świętego Ti-
chona. Wpływ miała też 
sztuka starych mistrzów, 
w tym w Muzeum 
Ikon w Sanoku, w cer-
kwiach w Bieszczadach 
i w Pracowni Ikon Ja-
dwigi Denisiuk w Cisnej 
oraz wzorce współcze-
sne, w tym brata Marci-
na Świądra OFM Cap. 
Jesienią 2015 r. uczest-
niczyła w warsztatach 
ikonopisania ,,Piękno 
zbawi świat’’ pod jego 
kierunkiem. Jej Ikony 
są pisane w technikach 
tradycyjnych oraz wła-
snych i są nie tylko świę-
tymi obrazami, ale także 
przekazem ich wyko-
nawcy, który przez sztu-
kę wyraża swoją wiarę 
i wrażenia estetyczne. 
Istnieje możliwość za-
mówienia dowolnej 
Ikony.

Św. Józef ikona, 
tempera 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. Apa-
rat ma oderwany kawałek 
okładziny z tyłu po lewej 
stronie, w środkowej części 
obiektywu wyraźny brak 
jakiejś wkładki, które miała 
chyba tylko funkcje informa-
cyjno ozdobne. Nie komplet-
ny 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 ład-
nie, jest dość rzadki i może 

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

STARE FOTO-APARATY 
AKCESORIA, ZDJĘCIA

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

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.

Św. Antoni z Dzieciątkiem. 
Ikona na desce lipowej 

Ikony są do 
nabycia w
PRACOWNI 

IKON
Mielec, 

ul. Sobieskiego 1
tel. 17 7411527

606 389218 

Święty Mikołaj, witraż - 
obraz na szkle 23,30 cm. 
Wykonany wg sztuki wi-
traży na szkle kolorowym 
łączonym cynowymi oku-
ciami, obraz św. Mikołaja 
i kaplicy malowany na 
szkle, sygnowany ale nie-
czytelnie. 

Aparat ZENIT ET z obiek-
tywem HELIOS 44-2 2/58 
8813158. Stan dost., przybru-
dzenia i przetarcia. Aparat 
się nakręca i działa spust 
jednak taśma migawki nie 
domyka się do końca, choć 
nie jest zablokowana. Szkła 
obiektywu nie mają widocz-
nych uszkodzeń, zabrudzeń 
czy zarysowań. Luźny jest 
dolny pierścień ostrości i po 
wykręceniu obiektywu można 
go wysunąć całkiem , luzy 
mają także dwa pozostałe 
pierścienie. Brak wieczka. 
Aparat jednak trzeba naj-
pierw przejrzeć i dokonać 
niezbędnych napraw.

Lampa jest w stanie 
rozłożonym refrak-
torem z żarówką, Po 
złożeniu mieści się w 
niewielkim futerale, 
który jest sprzedawa-
ny w komplecie. Do 
tego także oryginalna 
żarówka. Wszystko 
ma bardzo niewielkie 
ślady użytkowania i 
lampa powinna być 
sprawna oczywiście z 
dowolnym urządze-
niem wyładowczym, 
którego nie ma w ze-
stawie.

Zegar kominkowy z budzi-
kiem SLAVIA 11 kamieni 
made in USSR (ZSSR). 
Rycerz na koniu, mosiądz 
2,3 kg. Wyrób z czasów 
PRL. Budzik nie chodzi, 
ale po nakręceniu dzwo-
ni. Są też przybrudzenia, 
zarysowania i przetarcia 
oraz przyśniedzenia. Waga 
całości 2,3 kg, gabaryty 
maks.: 22x24x11 cm.

Kącik fotograficzno
antykwaryczny

Stara muszla oczna na wizjer 
HD-2 ZSRR 30x23 mm (wy-
miary wewnętrzne). Są przy-
brudzenia i przykurzenia ale 
nie widać wad i uszkodzeń.

Chór Melodia przed Robotniczym Centrum Kultury w Mielcu, 
1978 r., foto Proszałek WSK PZL Mielec. Format ok. 18x13 
cm, na odwrocie oryginalna pieczątka.

Mielec, rodzina przy budowanej hali sportowej ok. 1960-62.  
Format ok. 13,7x8,6 cm. Stan dobry, bardzo nieznaczne przy-
brudzenia, na odwrocie pieczątka mieleckiego fotografa: Pra-
cownia FOTO AMATOR Wł. Maksymowicz... - i dalej adres.

Analogowy aparat potogra-
ficzny FED 5C z obiekty-

wem Industar 61 л//д  2,8/55 
9018175 ZSRR
Stan dost., przybrudzenia, 
zarysowania i przetarcia. 
Aparat się nakręca i działa 
spust i migawka. Szkła obiek-
tywu nie mają widocznych 
uszkodzeń, zabrudzeń czy 
zarysowań.  Brak wieczka 
obiektywu, brak futerału

Macewy cmentarz żydowski kirkut. Resztki macew m.in. wydo-
byte z dna rzeki Wisłoki i innych miejsc.  Mielec marzec 2018. 
Zdjęcie analogowe, wykonane na aparacie Minolta SRT101

mailto:kontakt@promocja.mielec.pl
http://m.in
mailto:kontakt@promocja.mielec.pl
https://www.youtube.com/watch?v=lQw4QiKyoz0
https://www.youtube.com/watch?v=lQw4QiKyoz0
http://m.in
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