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mieleckie

BĘDĄ KONTROLE PRZEMYSŁOWYCH 
EMISJI W MIELECKIEJ STREFIE
Poprawa jakości powietrza w 
Mielcu to jeden z priorytetów 
mieleckiego samorządu. Ostat-
nie tygodnie przyniosły szereg 
działań, zarówno bieżących jak 
i długofalowych, które mają 
przyczynić się do poprawy 
stanu środowiska naturalnego 
w naszym mieście, a w szcze-
gólności do ograniczenia prze-
mysłowych zanieczyszczeń 
powietrza.
Jedną z pierwszych decyzji 
Prezydenta Miasta Mielca 
Jacka Wiśniewskiego był za-
kup tablic informacyjnych 
(ekrany LED) w ramach in-
stalacji publicznego systemu 
informowania mieszkańców o 
stanie powietrza, działającego 
w oparciu o wskazania czuj-
ników Airly. Ekrany zostały 
zainstalowane na budynku 
Domu Kultury SCK i na bu-
dynku kamienicy nr 13 przy 
ulicy Mickiewicza. Wskaza-
nia czujników Airly, których 
sieć obejmuje różne rejony 
miasta dotyczą zarówno zanie-
czyszczeń przemysłowych, jak 
również zanieczyszczeń zwią-
zanych z tzw. niską emisją.
Zakres kompetencji Prezy-
denta Miasta wynikający z 
przepisów ustawy – Prawo 
Ochrony Środowiska jest moc-
no ograniczony w porównaniu 
chociażby do kompetencji i 
posiadanych instrumentów 
reglamentacyjnych, jakimi 
dysponuje starosta powiatowy 
i marszałek województwa 
(między innymi wydawanie 
oraz cofanie, wygaszanie i 
ograniczanie pozwoleń na ko-
rzystanie ze środowiska).
Z kolei kontrole podmiotów 
korzystających ze środowiska 

realizuje Podkarpacki Inspek-
tor Ochrony Środowiska, który 
w trakcie kontroli może wydać 
decyzje o wstrzymaniu działal-
ności powodującej naruszenie 
wymagań ochrony środowiska.
Od niedawna wojewódzkie 
inspektoraty ochrony środo-
wiska uzyskały o wiele szersze 
uprawnienia do wykonywania 
kontroli m.in. mają prawo 
do wstępu przez całą dobę 
na teren nieruchomości, na 
których prowadzona jest dzia-
łalność gospodarcza, a także 
przeprowadzania niezbędnych 
pomiarów lub badań, w tym 
pobierania próbek lub wyko-
nywania innych czynności 
kontrolnych – także z użyciem 
bezzałogowych statków po-
wietrznych.
Licząc na wykorzystanie tych 
szerszych możliwości Urząd 
Miejski w Mielcu w dniu 7 
stycznia skierował do Podkar-
packiego Wojewódzkiego In-
spektora Ochrony Środowiska 
wniosek o przeprowadzenie 
kontroli trzech firm znajdu-
jących się na terenie mie-
leckiej strefy ekonomicznej, 
których działalność, w ocenie 
mieszkańców, może znacząco 
wpływać na stan powietrza 
atmosferycznego.
W dniu 8 stycznia wystosowa-
no do podkarpackiego WIOŚ 
pismo w sprawie wskazania 
ilości dni z przekroczeniami 
poziomu dopuszczalnego 24 
godzinnego dla pyłu zawieszo-
nego PM 10 w roku 2018 dla 
stacjach pomiarowych zlokali-
zowanych w Mielcu.
W celu omówienia możliwych 
obszarów działania WIOŚ 
na terenie Gminy Miejskiej 

Mielec doszło do spotkania 
Prezydenta Mielca Jacka Wi-
śniewskiego z Podkarpac-
kim Wojewódzkim Inspekto-
rem Ochrony Środowiska w 
Rzeszowie Krystyną Sołek. 
Poruszona została tematyka 
stworzenia delegatury WIOŚ 
w Mielcu oraz możliwości 
zintensyfikowania przez WIOŚ 
kontroli podmiotów gospodar-
czych z terenu miasta, głównie 
z SSE Euro-Park Mielec.
Urząd Miejski w Mielcu wy-
stąpił do Marszałka Woje-
wództwa Podkarpackiego
z prośbą, aby w ramach re-
glamentacji dla podmiotów 
korzystających ze środowiska,
w odniesieniu do przedsię-
wzięć mogących znacząco od-
działywać na środowisko, na-
kładać obowiązek prowadze-
nia dodatkowych pomiarów, 
a także nakładać na podmiot 
na obszarze na którym istnieje 
przekroczenie dopuszczalnego 
poziomu substancji w powie-
trzu, obowiązku prowadzenia 
pomiarów poziomów tych 
substancji w powietrzu.
Wystąpiono również do WIOŚ 
z prośbą o zintensyfikowanie 
działań w ramach posiada-
nych kompetencji i przepro-
wadzenie kontroli podmiotów 
korzystających ze środowi-
ska, których działalność może 
powodować zagrożenie dla 
zdrowia mieszkańców. W od-
powiedzi uzyskano informację, 
iż wnioskowane kontrole są 
ujęte w planie na 2019.
-Efekty tych kontroli będziemy 
na bieżąco monitorować, infor-
mując o tym naszych miesz-
kańców – zaznaczył Prezydent 
Mielca Jacek Wiśniewski.

Uwaga firmy i osoby fizyczne  -  reklamy, ogłoszenia 
w „Wieściach Regionalnych” 

i na portalu: 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

lub przyjdź:  Mielec, ul. Sobieskiego 1 pn.-pt. 10-16, sob. 10-13

28 lutego 2019 R. minęła pierw-
sza rocznica śmierci śp. Daniela 
Kozdęby Prezydenta Miasta 
Mielca, który zmarł po długiej 
i ciężkiej chorobie w wieku 
41 lat.

Rok temu pożegnaliśmy czło-
wieka, który mimo takiej prze-
ciwności losu jaką była ciężka 
choroba starał się jak najlepiej 
wypełniać misję jaką powierzyli 
mu mieszkańcy naszego miasta 
podczas wyborów samorządo-
wych w roku 2014.
Mottem Daniela Kozdęby jako 
Prezydenta Miasta Mielca było 
hasło „Zawsze blisko ludzi”. 
Jego kadencja, mimo że została 
skrócona przez nieuleczalną cho-
robę, zaowocowała odczuwalną 
przez wszystkich aktywizacją i 
integracją różnych grup społecz-
nych miasta i lokalnych organi-
zacji pozarządowych. Pozwoliła 
mielczanom uwierzyć, że mają 
realny wpływ na decyzje władz 
miasta, że mieszkańcy są słucha-
ni i zgłaszane przez nich proble-
my i bolączki są rozwiązywane 
przez prezydenta i podległą mu 

administrację miejską.
Ogromną wartością tej kadencji 
było stworzenie budżetu obywa-
telskiego dającego mieszkańcom 
miasta możliwość realizacji 
projektów wynikających z kon-

kretnych potrzeb obywateli. 
Ciągłe spotkania z mieszkańca-
mi pozwalały mu na poznanie 
ich opinii, problemów, a także 
marzeń. Konsultacje społeczne 
dotyczyły także inwestycji i 
zagospodarowania miejskich 
terenów.
Jego niepodważalnym sukcesem 
było łączenie mieszkańców w 
codziennym życiu, czego efek-
tem było m.in. przywrócenie 
sylwestrowej zabawy na placu 
AK, obchodzenie Miejskich 
Walentynek i Święta Kobiet, 
„Wigilia dla samotnych i po-
trzebujących”, współorgani-
zacja Orszaku Trzech Króli, 
Mieleckiego Forum Biznesu, 
Dni Kultury Chrześcijańskiej, 
Mieleckich Dni Seniora. Za 
jego prezydentury powołano do 
życia Radę Seniorów i Mielecką 
Radę Pożytku Publicznego, a 

także pierwszą w Polsce poza 
Warszawą Szkołę Liderów oraz 
Mielecką Orkiestrę Symfonicz-
ną. Znacząco wzrosły nakłady 
na sport wyczynowy, na szko-
lenie młodzieży i na stypendia 
sportowe. Miastu Mielec udało 
się pozyskać dziesiątki milionów 
złotych funduszy zewnętrznych, 
które przeznaczono na dziesiątki 
realizowanych inwestycji. Jedną 
z ważniejszych inicjatyw Daniela 
Kozdęby była decyzja o przebu-
dowie i rozbudowie Miejskiej 
Biblioteki Publicznej przy ulicy 
Kusocińskiego. Jego troska o 
poprawę stanu powietrza w Miel-
cu zaowocowało podpisaniem 
porozumienia z firmą Kronospan 
w sprawie szybszej realizacji in-
westycji służących ochronie czy-
stości powietrza. Konsekwencją 
tego porozumienia było zobo-
wiązanie firmy do umożliwienia 
niezapowiedzianych kontroli 
oraz znaczne obniżenie emisji 
zanieczyszczeń. Rozszerzono 
monitoring czystości powietrza 
na terenie miasta wdrażając 
szereg działań służących ograni-
czaniu tzw. niskiej emisji.
     Mielec wiele zawdzięcza 
prezydenturze Daniela Kozdęby. 
Nie sposób zebrać wszystkich 
jego dokonań. Miał wiele pla-
nów dotyczących uczynienia z 
Mielca miasta nowoczesnego, 
otwartego na nowe technologie, 
a przede wszystkim przyjaznego 
dla mieszkańców.
     Sprawowanie funkcji prezy-
denta było dla Daniela Kozdę-
by służbą dla której poświęcił 
wszystkie siły. Do końca swoich 
dni walczył z przeciwnościami 
losu z nadzieją na pokonanie 
nowotworu. Niestety tej walki 
nie udało mu się wygrać.

Inf. i fot. https://www.facebook.com/
mielecpl/posts/1837530289686988?__

tn__=K-R

PIERWSZA ROCZNICA ŚMIERCI 
PREZYDENTA ŚP. DANIELA KOZDĘBY 

Fot. Damian Gąsiewski

28 II 2019 r. delegacja miasta Mielca przy grobie śp. Daniela Kozdęby
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powiatowe

Im więcej wiedzą ratownicy, 
tym bezpieczniejsi są mieszkańcy!

Ekipa mieleckiego pogotowia 
ratunkowego tłumnie na szko-
leniach
      W zawodach medycznych 
przyszłość należy do tych, 
którzy nieustannie się uczą, 
co podkreślają ratownicy i 
pielęgniarki z mieleckiego 
Pogotowia Ratunkowego. 
Medycyna ratunkowa idzie 
naprzód, przybywa wyników 
badań, procedur, sprzętu, ale 
by móc wykorzystać cały ten 
potencjał, trzeba się szkolić. 
Tym razem ratownicy z Mielca 
zajęli się obsługą sprzętu do 
kompresji klatki piersiowej 
(Lucas 3), procedurami przy 

wypadku masowym i rolą 
wojewódzkiego koordynatora 
ds. ratownictwa medycznego.
Obecnie Lucas jest już na wypo-
sażeniu każdej karetki w Mielcu, 
co oznacza, że urządzeń jest tu 6. 
Każde jest warte około 50 tys. zł, 
ale warto, bo służą one zapewnie-
niu lepszych efektów reanimacji w 
przypadku zatrzymania krążenia. 
Lucas wykonuje co najmniej 100 
ucisków na minutę, o głębokości 
5 cm. – Nie tylko więc przez cały 
czas akcji zachowuje wysoką 
jakość uciśnięć, ale co ważne, 
minimalizuje przerwy w procesie 
resuscytacji – wyjaśnia rat. med. 
Wojciech Idzior, kierownik Szkoły 
Ratownictwa Medycznego w mie-
leckim pogotowiu.  Lucas 3 to już 

kolejna generacja tego urządzenia, 
które jednak ma swoją specyfi-
kę. – By je wykorzystać w pełni 
i u każdego pacjenta właściwie, 
trzeba doskonale znać wskazania 
i ćwiczyć. Takie szkolenie to ide-
alna okazja do treningu i zadania 
ważnych pytań, np. na temat sytu-
acji szczególnych  – mówi Maria 
Napieracz, dyrektor mieleckiego 
Pogotowia Ratunkowego.
    Działająca w stacji Szkoła Ra-
townictwa Medycznego wykorzy-
stała okazję, by przybliżyć także 
temat współpracy ratowników z 
Wojewódzkim Koordynatorem 
ds. Ratownictwa Medycznego. 
O tym, jak może on pomóc ze-
społom ratownictwa medycznego 
mówiła lek. Monika Gołębiowska, 

specjalista medycyny ratunkowej.  
Podjęła także temat działań przy 
wypadku masowym, podkreślając, 
że tego rodzaju spotkania robi 
się po to, aby ewentualna akcja 
ratunkowa przebiegała spraw-
nie, nie trzeba było w jej trakcie 
rozważać różnych możliwości i 

dopiero wtedy zastanawiać się, 
jakie działania będą najkrótszą a 
najskuteczniejsza drogą do celu.  
Uporządkowanie wiedzy, informa-
cji i procedur sprawia, że działania 
w sytuacjach ekstremalnych, w 
trudnych okolicznościach i warun-
kach,  są efektywne, a można przy 

tym wyeliminować potencjalne 
błędy. – Cieszy frekwencja, bo 
to pokazuje, że wielu ratowni-
kom zależy, by pracować na jak 
najwyższym poziomie – podsu-
mował Wojciech Idzior.

Aneta Dyka-Urbańska, rzecznik 

Kolejne staże uczniów w ramach projektu „Zawody Przyszłości”
Przyszli mechanicy lotniczy 
oraz monterzy maszyn i urzą-
dzeń w czasie ferii zimowych 
odbyli kolejne staże w firmach: 
Linetech, Gardner Aerospace 
oraz Zakładach Elektroniki i 
Mechaniki Precyzyjnej R&G 
SA.
Firmy Linetech, Gardner Aero-
space oraz Zakłady Elektroniki i 
Mechaniki Precyzyjnej R&G SA 
są partnerami Powiatu Mieleckie-
go w realizacji projektu „Zawody 
przyszłości – doskonalenie kształ-
cenia zawodowego w powiecie 
mieleckim” współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pod-
karpackiego, Oś priorytetowa IX 
Jakość edukacji i kompetencji w 
regionie, Działanie 9.4 Poprawa 
jakości kształcenia zawodowego.

W zrealizowanych w ramach 
projektu stażach, które odbyły 
się  w dniach od 11 do 15 lutego, 
udział wzięło łącznie 37 osób. 
15 uczniów uczyło się podstaw 
zawodu mechanika lotniczego w 
firmie Linetech w Jasionce. Mło-
dzież kształcąca się na kierunku 
monter maszyn i urządzeń szlifo-
wała umiejętności w mieleckich 
firmach: Zakładach Elektroniki i 
Mechaniki Precyzyjnej R&G SA 
(6 uczniów) oraz Gardner Aero-

space (12 uczniów). Dodatkowo, 
w czasie staży zawodowych swoje 
kwalifikacje podnosili również 
nauczyciele przedmiotów zawo-
dowych.

Przypomnijmy. Projekt „Zawody 
Przyszłości” jest realizowany w 
Zespole Szkół Technicznych w 
Mielcu od 1 września 2017 roku. 
Jego celem jest w szczególności 
kształcenie uczniów w sposób 
dualny, a więc taki, który łączy 
teorię z jak największą liczbą za-
jęć praktycznych. Dzięki płatnym 
stażom w firmach partnerskich 
uczniowie mają bezpośredni kon-
takt z najnowocześniejszymi tech-
nologiami, a także uczą się obsługi 

wielu innowacyjnych narzędzi. 
Doświadczenie zdobywane przy 
linii produkcyjnej czy w lotniczym 
hangarze zwiększa ich kompeten-
cje pracownicze, a tym samym 
szanse na przyszłe zatrudnienie w 
zawodzie.

W ciągu trzech lat kształcenia 
przyszli monterzy maszyn i urzą-
dzeń odbędą łącznie 300 godzin 
praktyk w firmach Gardner Aero-
space oraz R&G. Jeszcze więcej, 
bo 450 godzin stażu czeka mło-
dych mechaników lotniczych.

 STAROSTWO POWIATOWE 
W MIELCU

 Biuro Promocji i Informacji
 Monika Skrzypek

System alarmowania ludności oddany do użytku
Zakończyła się warta 3,7 miliona 
złotych inwestycja w bezpieczeń-
stwo mieszkańców powiatu. 31 
stycznia 2019 r. odbył się jej 
oficjalny odbiór.
     W ramach nowoczesnego 
Systemu Alarmowania i Ostrze-
gania Ludności na terenie powiatu 
mieleckiego zakupiono i zamon-
towano 109 syren, 10 central alar-
mowych, dwie powiatowe centrale 
alarmowe (jedna w Komendzie 
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej  i jedna w Wydziale 
Zarządzania Kryzysowego w 
Starostwie Powiatowym) i jedną 
centralę mobilną. Uroczysty od-
biór inwestycji zorganizowano na 
terenie Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, gdzie na jednym z 
masztów oświetleniowych mieści 
się część systemowej instalacji i 
syrena alarmowa.
     Udział w spotkaniu wzięli: 
Starosta Powiatu Mieleckiego 
Stanisław Lonczak, Wicestarosta 
Powiatu Mieleckiego Andrzej 
Bryła, Członek Zarządu Powiatu 
Mieleckiego Zbigniew Działow-
ski, Wiceprezydent Miasta Mielca 
Adriana Miłoś oraz wójtowie, 
burmistrzowie i przedstawiciele 

gmin powiatu: Stanisław Miesz-
kowski, Sławomir Sidur, Jan No-
wak, Cyprian Śliwa, Robert Pluta, 
Józef Rybiński, Kazimierz Nowak 
i Michał Deptuła. Na odbiorze 
pojawili się także przedstawiciele 
wykonawcy z firmy Jarexs Sp. z 
o.o., przedstawiciele służb mun-
durowych, urzędnicy ze Starostwa 
Powiatowego w Mielcu, radni 
Rady Powiatu Mieleckiego oraz 
dziennikarze lokalnych mediów.
    – System, który dziś oficjalnie 
odbieramy, jest niezmiernie ważny 
dla bezpieczeństwa mieszkańców 
powiatu. Obejmuje swoim za-
sięgiem ponad 80% powierzchni 
powiatu i zapewnia przekazywanie 
sygnałów dźwiękowych i komu-
nikatów głosowych w przypadku 
wystąpienia wielu rodzajów za-
grożeń – mówił starosta mielec-
ki Stanisław Lonczak podczas 
otwarcia spotkania. Podkreślił, że 
była to wspólna inicjatywa wielu 
samorządów, wsparta dodatko-
wo pokaźnym dofinansowaniem 
zewnętrznym. – Z tego miejsca 
chciałbym złożyć podziękowania 
dla Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska za przyznanie 
pożyczki i znacznej dotacji na 

poziomie ok 60% finansowania 
przedsięwzięcia, jak również dla 
Gmin Powiatu Mieleckiego za 
wsparcie finansowe i pomoc w 
sprawnym montażu i realizacji 
zadania na ich terenie. Podzięko-
wania należą się także Staroście 
Powiatu Mieleckiego kadencji 
2014-2018 Panu Zbigniewowi 
Tymule, który rozpoczął realizację 
tego zadania i konsekwentnie je 
realizował – mówił gospodarz po-
wiatu Stanisław Lonczak. W dal-
szej części wypowiedzi przekazał 
także podziękowania dla komen-
danta i pracowników Powiatowej 
Komendy Państwowej Straży 
Pożarnej w Mielcu, inspektorów 
nadzoru, pracowników Wydziału 
Funduszy, Inwestycji i Gospodarki 
Nieruchomościami oraz Biura 
Zarzadzania Kryzysowego ze 
Starostwa Powiatowego w Mielcu 
oraz wykonawcy i projektanta 
systemu – firmy Jarexs Sp. z o.o.

Więcej informacji na stronie: 
http://promocja.mielec.pl/

system-alarmowania-ludnosci-
-oficjalnie-oddany-do-uzytku/
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radomyskie

e-mail: kwiatkowskaborowa@interia.pl

Milion na drogi powiatowe
Podczas ostatniej sesji Rady 
Miejskiej w Radomyślu Wiel-
kim (28.01) radni zdecydowali 
o przyznaniu środków w ra-
mach pomocy finansowej dla 
powiatu mieleckiego. Dzięki 
temu w tym roku wyremon-
towane mogą zostać drogi 
powiatowe na długości nawet 
około 4 kilometrów.
    Na dofinansowanie przed-
sięwzięć drogowych powiatu 
radomyscy rajcy przeznaczyli 
pół miliona złotych. Tyle samo 
ma zainwestować na terenie 
gminy mieleckie starostwo.

Wszystko na „asfalty”

     Wszystko wskazuje na to, 
że całość tej kwoty zostanie 
przeznaczona na nowe nakład-
ki asfaltowe. – Jeśli chodzi o 
gminę Radomyśl Wielki to po-
wiat nie ma na razie żadnego 
aktualnego projektu dotyczą-
cego budowy chodników. W 

planie Powiatowego Zarządu 
Dróg jest sporo miejscowości 
gminy ujętych do projektowa-
nia chodników. W tym roku 
nie myślałbym już jednak o 
budowie chodników, tylko pół 
miliona z budżetu powiatu i 
pół miliona dofinansowania 
gminy przeznaczyłbym na 
remont dróg. W zależności 
od wyboru dróg, mniej lub 
bardziej zniszczonych, można 
będzie za tą kwotę zrobić od 
2,5 do 4 km nowych nakładek. 
Jeśli chodzi o remont dróg to 
perspektywy są więc lepsze 
niż były – mówił starosta 
Stanisław Lonczak, obecny 
na sesji Rady Miejskiej w 
Radomyślu Wielkim.
     W najbliższych tygodniach 
zapewne dowiemy się, które 
drogi będą w tym roku re-
montowane. PZD ma bowiem 
w miarę możliwości szybko 
ogłosić przetargi.

Rząd pomoże?

Dodajmy, że starostwo przygo-
tuje listę projektów drogowych, 
które w perspektywie 5 lat 
mogłyby być zgłoszone do rzą-
dowego programu przebudowy 
dróg lokalnych. – Będziemy 
sukcesywnie składać wnioski 
o dofinansowanie do tego rzą-

dowego programu. Przy czym 
trzeba pamiętać, że możemy 
złożyć w ciągu roku dwa wnio-
ski. Gmina Radomyśl Wielki ma 
drogi, które wpisywałyby się w 
ten program i istnieje koniecz-
ność ich modernizacji, np. w 
Żarówce i Dulczy Wielkiej. W 
tym przypadku w grę wchodzi 
nakładka asfaltowa, chodniki i 
most. Zapewne zasadne byłoby 
wnioskować o środki zewnętrz-
ne na gruntowną przebudowę 
– mówił starosta Lonczak.
     Z opinią starosty zgodził 
się burmistrz Józef Rybiński: 
– Drogi w tych dwóch miej-
scowościach wymagają robót 
w wysokim standardzie, stąd 
starostwo rzeczywiście powinno 
się starać o dofinansowanie ze-
wnętrzne. Jako gmina możemy 
zadeklarować wsparcie finanso-
we w przygotowaniu projektów.

Krzysztof Babiarz
Urząd Miejski w Radomyślu 

Wielkim

Przerwana dominacja
Po latach dominacji Mako-
Drewu i Barcelony w Rado-
myskiej Lidze Futsalu tym 
razem główne trofeum – Pu-
char Burmistrza Radomyśla 
Wielkiego – przypadnie 
Manchesterowi.
     W przedostatniej kolejce 
rozgrywek Manchester po-
twierdził swoją supremację w 
lidze wygrywając z ostatnim 
w tabeli Pniem aż 18:3. Do-
dajmy, że w dotychczasowych 
meczach nie stracił jeszcze 
punktów. W meczu na szczy-
cie, który może zdecydować o 
drugim miejscu, zmierzyli się 
odwieczni rywale MakoDrew 
i Barcelona; lepsza okazała się 
ta pierwsza ekipa. W najbliż-
szą sobotę ostatnia kolejka 
spotkań.

Wyniki 12. kolejki (16.02)

Apollo Dulcza Mała – Janovia 
Janowiec 4:8 (0:5)

Gole: 2 G.Kos, A.Siembab, M.
Guła – 2 Ł.Kmieć, 2 R.Pryga, 
2 M.Pulak, 2 S.Mrozowski
Orły Ruda I – Orły Ruda II 
5:5 (3:1)
Gole:  2  K.Chrząstek,  2 
M.Zboch, D.Dybski – 3 K.Ki-
lian, 2 M.Wolak
Jamnica Dulcza Wielka – LKS 
Hetman Dąbrówka Wisłocka 
6:4 (2:1)
Gole: 4 J.Giża, 2 K.Giża – 2 
A.Stec, D.Mucha, Ł.Drąg
MakoDrew – Barcelona 11:5 
(5:1)
Gole: 6 M.Szlachetka, 2 S.Ki-
lian, 2 T.Sosin, G.Świąder 
– 2 S.Cebula, 2 D.Kozak, 
M.Zboch
Vermet – Sokół Partynia 6:3 
(3:1)
Gole: 3 P.Grzanka, A.Rżany, 
K.Kobos, K.Szydło – 2 K.Szy-
dło, K.Pleban
Manchester – Sokół Pień 18:3 
(10:1)

Gole: 10 P.Bielik, 4 D.Bielik, 
2 A.Czech, Ł.Kulpa, J.Kilian – 
Ł.Kilian, A.Kilian, M.Parkosz
Barcelona – Apollo Dulcza 
Mała 11:1 (4:0)
Gole: 5 D.Kozak, 4 D.Szydło, 
2 M.Jankowski –  P.Mucha
Pauza: Atut Podborze

    kolejka (23.02)

14.00  Orły Ruda I – Apollo 
Dulcza Mała
14.45 LKS Hetman Dąbrówka 
Wisł. – Orły Ruda 2
15.30 Janovia Janowiec – Atut 
Podborze
16.15 Sokół Partynia – Ma-
koDrew
17.00 Barcelona – Jamnica 
Dulcza Wielka
17.50 Manchester – Vermet
Pauza: Sokół Pień

Krzysztof Babiarz
Urząd Miejski w Radomyślu 

Wielkim

www.promocja.mielec.pl
mailto:kwiatkowskaborowa@interia.pl


WIEŚCI REGIONALNE  Nr 2/19 - 28 lutego 2019 r.  Str.e-mail: kontakt@promocja.mielec.pl 5

sportowe

31 marca br. na mieleckiej 
Górce Cyranowskiej odbędzie 
się Eliminator AUTOPART 
Mielec vol. 2. 
    Przygotowaliśmy kilka istot-
nych zmian, które mamy nadzieję 
pozytywnie urozmaicą tego-
roczne widowisko. W zawodach 
weźmie udział tym razem 64 
uczestników, którzy na specjalnie 
przygotowanej 2 kilometrowej 
trasie będą rywalizować dwój-
kami w systemie pucharowym 
do dwóch przegranych. Zaplano-
waliśmy aż 127 startów co dwie 
minuty, dzięki czemu jednocze-
śnie na trasie będą ścigać się aż 
trzy pary. Wymagająca crossowa 
trasa w Parku Leśnym w sa-
mym centrum Mielca również 
zostanie nieco zmodyfikowana, 
nie zmiennie jednak zjazdy i 
podjazdy z pewnością będą nie 
lada wyzwaniem dla posiadaczy 
rowerów górskich.
    Organizatorami zawodów są:
• Studio Wizualne Damian Gą-
siewski, 
• Stowarzyszenie Kolarskie Stal 
Mielec Bartek Ćwik, 
• Miasto Mielec 
• Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Mielcu. 
Dzięki Organizatorom każdy z 
uczestników otrzyma pamiąt-
kowy medal, a najlepsze cztery 
osoby okolicznościowe puchary 
i dyplomy.
     Patronem honorowym dru-
giej edycji ELIMINATORA 

jest AUTOPART – czołowy 
polski producent akumulatorów 
do wszystkich typów pojaz-
dów. AUTOPART zapewni 
dla uczestników namiot, w 
którym będzie można odpocząć 
i zregenerować siły. Ponadto, 
w czasie całej imprezy, firma 
będzie odbierać zużyte bate-
rie i wymieniać je na batony 
energetyczne i inne słodkie 
upominki, które dodadzą ener-
gii uczestnikom i kibicom. Rok 
temu udało się zebrać ok. 80 kg, 
co było świetnym wynikiem. 
Liczymy, że w tym roku wynik 
zostanie podwojony. Zbiórka 
baterii to efekt współpracy z 
Zakładem Utylizacji Odpadów 
Komunalnych w Mielcu. Spe-
cjalna nagroda przewidziana 
jest dla osób, które przyniosą 
ich najwięcej. 
    Drugą edycję Eliminator AU-
TOPART Mielec poprowadzi 
Rafał Jemielita. Dziennikarz 
motoryzacyjny, znany m.in. z 
programu telewizyjnego Auto-
maniak, emitowanego na TVN 
TURBO. Jak sam mówi to, co 
kocha, to atmosfera towarzy-
sząca wydarzeniom sportowym 
oraz ludzie biorący w nich 
udział. A, że rok temu Rafałowi 
się u nas podobało, to na powrót 
do Mielca nie musieliśmy długo 
go namawiać.
     Dzięki Partnerom możecie 
liczyć na fajne pakiety startowe, 
które przygotuje AvetPharma. 

Rozgrzewkę dla uczestników 
na rowerkach spinningowych 
przeprowadzi Joy Fitness Club 
Mielec, który dodatkowo wraz 
z Projekt Zdrowie zadba na 
mecie dla Was o wodę i na-
poje izotoniczne bez limitu. 
Pyszny posiłek regeneracyjny 
przygotuje Fratelli Pizza x Ste-
akhouse x Pastrami. W czasie 
zawodów będziecie mogli także 
rozkoszować się wypiekami 
ufundowanymi przez Cukiernię 
u Borowskiej. 
    Wśród uczestników przyzna-
na zostanie nagroda specjalna 
za najlepszy czas przejazdu 
trasy zawodów przygotowana 
przez Firmę ElektroRem. Atrak-
cją będzie również losowanie 
nagrody głównej, a jest nią war-
tościowy rower górski ufundo-
wany przez BikeCenter Bartek 
Ćwik. Wydarzenie wspierają 
również Agencja Reklamowa 
MCDesign, ErgoHestia Odział 
Grupy Jerzy Wąs, NIKmet oraz 
ZHP Hufiec Mielec.
   Rejestracja zawodników jest 
otwarta do 20 marca br. do 
godz. 23:00 lub do wyczerpania 
miejsc. Losowanie par i rozsta-
wienie na drabince pucharowej 
odbędzie się 22 marca br. o 
godz. 12:00. 
Widzimy się 31 marca na 
Górce Cyranowskiej! Zapra-
szamy!
Zapisy:
www.studiowizualne.com

    W 1939 roku przy rozwi-
jającej się fabryce lotniczej 
w Mielcu powstał klub piłki 
nożnej FKS Stal Mielec. Przez 
lata nieprzerwanie dostarczał 
mieszkańcom i kibicom fan-
tastycznych emocji, a swoimi 
osiągnięciami tworzył także 
historię klubowej piłki nożnej 
w Polsce. Stał się częścią naj-
piękniejszej historii Mielca. 
W 2019 roku Duma Mielca, 
FKS Stal Mielec, dwukrotny 
Mistrz Polski obchodzi swoje 
80-lecie. 
     W związku z tą wyjątkową 
rocznicą pragniemy zaprosić 
wszystkich lubiących aktywny 
wypoczynek do wspólne-
go świętowania w nietypo-
wy sposób. Studio Wizualne 
Damian Gąsiewski, Urząd 
Miejski w Mielcu, Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Mielcu, FKS Stal Mielec oraz 
Lotnisko Mielec zapraszają 
na wieczorny bieg z okazji 
80-leci FKS Stal Mielec po 
pasie startowym mieleckiego 

lotniska. Będzie to drugi taki 
bieg w naszym mieście. 
     Patronat honorowy nad bie-
giem objęły Agencja Rozwoju 
Przemysłu Euro-Park Mielec, 
Firma Bury oraz Husqvarna 
Group z fabryką w Mielcu. 
Inicjatywę wspierają także 
Polskie Zakłady Lotnicze w 
Mielcu, które są zarazem kon-
tynuatorem tradycji lotniczych 
pierwszej lotniczej fabryki w 
Mielcu, przy której powstał 
klub. 
     14 kwietnia 2019 r. bę-
dziecie mieć niecodzienną 
okazję przebiec 6,5 km trasę 
po pasie startowym mielec-
kiego lotniska. Start i meta 
zawodów będą zlokalizowane 
obok wieży kontroli lotów. 
Biegacze wystartują o godz. 
19:00 w blaskach zachodzące-
go słońca, a kierunek będą im 
wyznaczać zapalone światła 
pasa startowego.
     To bieg okolicznościowy, 
jedyny w swoim rodzaju. To 
także wyjątkowa okazja, aby 

wzbogacić się m.in. o unikal-
ny pamiątkowy medal, który 
będzie Wam przypominał o 
tej niecodziennej rocznicy. 
Wyjątkowymi statuetkami 
przygotowanymi specjalnie 
na tą okazję, nagrodzimy m.in. 
najlepszych w kategoriach 
wiekowych. Idealną pamiątką 
będzie również koszulka bie-
gowa, która jednocześnie bę-
dzie kolekcjonerską pamiątką 
dla miłośników biegów i piłki 
nożnej.
     Dzięki udziałowi wielu 
Partnerów możecie liczyć 
m.in. na pakiety startowe i po-
siłek regeneracyjny, ale przede 
wszystkim niesamowitą opra-
wę biegu, jakiej nie spotkacie 
nigdzie indziej.
   Zapraszamy do zapisów, 
przygotowaliśmy rekordową 
ilość miejsc dla 650 biegaczy! 
Przeżyjmy to święto wspólnie.

Zapisy:
www.studiowizualne.com

Paweł Zaskalski Prezesem PkZSzach

W Sędziszowie Małopolskim 
odbyło się Sprawozdawczo-
-Wyborcze Walne Zgroma-
dzenie Delegatów Podkarpac-
kiego Związku Szachowego.
Obrady toczyły się w Miej-
sko-Gminnym Ośrodku Kul-
tury i wzięło w nich udział 55 
delegatów na 65 zaproszonych 
z 38 klubów szachowych Pod-
karpacia. Po 20 latach na sta-
nowisku Prezesa mielczanin 
Zenon Chojnicki zrezygnował 
z ubiegania się na kolejna 

kadencję. W wyborach wystar-
towali:Wiceprezes PZSzach. 
Paweł Zaskalski /związany z 
Sokołem Mielec/oraz Roman 
Wąsik Wiceprezes PkZSzach. 
z Rzeszowa.Obaj kandydaci 
przedstawili swoje programy i 
w trakcie dyskusji odpowiada-
li na pytania delegatów.Prze-
konywujące zwycięstwo w 

tajnym głosowaniu > odniósł 
Paweł Zaskalski który wygrał 
stosunkiem głosów 38:15. Do 
Zarządu PkZSzach. Oprócz 
Prezesa Pawła Zaskalskiego 
zostali wybrani: Krzysztof 
Skiba, Marian Lorenc, Ma-
ciej Wożnak, Areniusz Filak, 
Mateusz Leśniak i Wojciech 
Czarnecki. Dokonano rów-

nież wyboru delegatów do 
Polskiego Związku Szacho-
wego którymi zostali: Paweł 
Zaskalski, Krzysztof Skiba, 
Arkadiusz Zaskalski,Marian 
Lorenc i Paweł Sygulski oraz 
do Podkarpackiej Federacji 
Sportu do której wybrano: 
Pawła Zaskalskiego i Krzysz-
tofa Skibę (JZ)

Eliminator AUTOPART Mielec vol. 2. 

Roman Kowalik 
prezesem SPR 

Stali Mielec S.A.

Bieg 80-lecia FKS Stal Mielec

Roman Kowalik został no-
wym prezesem Naszego Klu-
bu. Na tym stanowisku zastą-
pił Pawła Wacławika.
    Funkcję prezesa SPR Stali 
Mielec S.A. objął we wtorek 
(19 lutego), dzień po tym, jak 
do dymisji podał się dotychcza-
sowy prezes – Paweł Wacła-
wik, który pozostanie w klubie 
na stanowisku Dyrektor Klubu.
    Roman Kowalik ma 41 lat i 
jest przedsiębiorcą. Od 20 lat, 

wspólnie z żoną, prowadzi 
firmę GALMET.
     Znany jest również ze swoją 
działalności społecznej. Przez 
ostatnie lata był także w ści-

słym zarządzie Akademii Pił-
karskiej Piłkarskie Nadzieje.
Nowemu prezesowi życzymy 
samych sukcesów!

Norbert Rzeszut

Goran Andjelić 
nowym 

bramkarzem Stali!
Bardzo miło nam poinfor-
mować, że naszym nowym 
bramkarzem został 31-letni 
bramkarz z Czarnogóry, mie-
rzący 195 cm wzrostu – Goran 
Andjelić!
Do tej pory Goran był zawod-
nikiem takich klubów jak HC 
Buducnost Podgorica, HC 
Rudar, HMRK &quot;Zrinjski 
Mostar, a ostatnio RK Izvidac, 
z którą to drużyną wystepował 
w lidze SEHA, zrzeszającej 
najlepsze zespoły Europy 

Środkowo-Wschodniej.
Nasz nowy bramkarz na swój 
debiut nie będzie musiał cze-
kać zbyt długo, gdyż ten na-
stąpi prawdopodobnie już 
podczas niedzielnego starcia 

z Zagłębiem Lubin.
Witamy na „Biało-Niebie-
skim”; pokładzie i powodze-
nia!

Inf. i fot.: 
http://stalmielec.com

mailto:kontakt@promocja.mielec.pl
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artystyczno-historyczne

Wystawa 
„Za sztreką” 
czyli Mielec 

za torami

14 lutego 2019 r. w Muzeum 
Historii Fotografii „Jader-
nówka” (nazwa niedawno 
zmieniona z: „Jadernówka” 
Oddział Fotograficzny Mu-
zeum Regionalnego w Mielcu), 
odbył się wernisaż wystawy 
fotograficznej „Za sztreką…” 
Gości wernisażu przywitał 
Janusz Halisz – kustosz tegoż 
muzeum, który w zapowiedzi 
wystawy pisze, że jest to wie-
loobrazowa opowieść o no-
wym osiedlu Mielca, którego 
budowę rozpoczęto w ramach 
inwestycji COP-u pod koniec 
lat 30. minionego stulecia. 
Po II wojnie fabryka lotnicza 
ruszyła na nowo a wraz z 
nią ruszyła rozbudowa nowej 
dzielnicy miasta. Nowe sku-
piska bloków mieszkalnych, 

nowe obiekty użyteczności 
publicznej – szkoły, kościół, 
dom kultury czy stadion miej-
ski, ale też codzienne życie, 
sklepy, restauracje, spacery – to 
wszystko zobaczyć można na 
ponad 100 fotografiach z lat 
1950-1989. Autorami zdjęć są 
zarówno fotografowie zawo-
dowi – Wiktor Jaderny, Jerzy 
Jarosz, Edward Niedbała, Wła-
dysław Parkosz, jak i amatorzy 
– np. Zygmunt Szczeciński, 
który jest autorem świetnych 
ujęć panoramicznych z końca 
lat 50.

Po krótkiej inauguracji wy-
stawy głos zabrał Stanisław 
Wanatowicz, – mielecki regio-
nalista, urodzony właśnie „za 
sztreką”, który zawężał ten 

teren, jako leżący za torami 
i obejmujący tylko kilkaset 
metrów miasta Mielca wzdłuż 
linii kolejowej. Potwierdził to 
podczas prelekcji i prezentacji 
multimedialnej, gdzie przedsta-
wił wiele zdjęć z miejsc swo-
jego dzieciństwa i młodości.

Na ten wspomnieniowy wie-
czór w „Jadernówce” przybyło 
liczne grono gości. Wśród 
nich była m.in. Adriana Miłoś, 
wiceprezydent Mielca, wielu 
mieszkańców części Mielca 
zwanego także „zatorze” oraz 
sporo młodzieży i dzieci, które 
być może uczyły się wyma-
wiać trudne słowo „sztreka”, 
jakie zapewne pozostało po 
niemieckojęzycznym zaborcy 
austriackim.

Inf i fot. Włodzimierz Gą-
siewski

Listy do Wandy
„Listy do Wandy” to książka 
Piotra Dobrołęckiego i Marzeny 
Woronow napisana na podstawie 
8-letniej korespondencji pomię-
dzy małżonkami Edmundem 
i Wandą. W dobie e-poczty i 
wiadomości smsowych regular-
na, papierowa korespondencja 
to coraz większa rzadkość, ale 
listy, które stały się inspiracją 
publikacji są o tyle niezwykłe, 
że krążyły między małżonkami 
przez 8 lat, w tym przez 5 długich 
lat II wojny światowej. Bohate-
rami tej niezwykłej opowieści są 
mielczanie: Wanda i Eugeniusz 
Królowie, którzy wzięli ślub w 
lipcu 1939 r., by już 20 sierpnia 
rozstać się na 8 lat. Edmund Król 
wyruszył na wojnę, brał udział w 
kampanii wrześniowej, a potem 
podzielił los wielu żołnierzy pol-
skich sił zbrojnych: internowanie 
na Węgrzech, obozy przejścio-
we, potem tułaczka zakończona 
w Bejrucie, gdzie dołączył do 
Samodzielnej Brygady Strzelców 

Karpackich. Walczył z Africa 
Korps o Tobruk, a w styczniu i 
lutym 1942 r. w walkach pod Ain 
El Gazala, gdzie został ranny. 
Przez rok stacjonował w Iraku, 
wraz z Brygadą przemieścił się 
do Włoch, gdzie brał udział w 
bitwie pod Monte Casino, zasłu-
żył się w zdobyciu Santo Stefano. 
Był wielokrotnie odznaczany, w 
tym Srebrnym Krzyżem Orderu 
Wojennego Virtuti Militari. Po 
wojnie wraz z żołnierzami Armii 
Andersa znalazł się w Anglii, 
skąd chciał wyemigrować do 
USA. Ostatecznie w 1947 roku 
powrócił do Polski. Przez cały 
ten długi czas wojennej tułaczki 
pisał listy i karty pocztowe do 
swojej żony. To one stanowią 
kanwę książki. Edmund i Wanda 
Królowie zmarli, a ich dzieci 
odnalazły listy pisane przez ojca 
dopiero 2 lata temu.
O rodzicach, ich wojennych lo-
sach, niespotykanej miłości, która 
ich łączyła, o tym, jak zrodził się 
pomysł na książkę opowiadał 
podczas spotkania promującego 
„Listy do Wandy” syn Edmunda 
i Wandy – Jan Król, znany miel-
czanin, wicemarszałek Sejmu RP 
w latach 1997 – 2001.
Spotkanie odbyło się 21 lutego w 
Pałacyku Oborskich, a gościem 
specjalnym była współautorka 
książki – Marzena Woronow. 
Fragmenty książki czytała Elżbie-
ta Witek, a wśród gości znaleźli 
się członkowie rodziny Edmunda 
i Wandy oraz grono ich znajo-
mych.
Spotkanie poprowadził Jerzy 
Skrzypczak, zastępca dyrektora 
SCK ds. Muzeum Regionalnego 
w Mielcu.

Małgorzata Rojkowicz

Spotkanie opłatkowe mieleckiego „Sokoła”
Tradycyjnie już ma początku 
roku, 31 stycznia 2019 r., od-
było się spotkanie opłatkowe 
Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół” w Mielcu. Swoją obec-
nością zaszczycili go liczni goście, 
m.in. ks. prałat Stanisław Jurek 
kapelan mieleckiego „Sokoła” od 
czasu jego reaktywacji w 1992 r., 
a także były proboszcz parafii 
św. Mateusza w Mielcu , ks. mgr 
Waldemar Ciosek – proboszcz 
parafii Ducha Świętego w Mielcu, 
a także radni miejscy: Fryderyk 
Kapinos i Marian Kokoszka, radni 
powiatowi: Waldemar Barnaś 
i Stanisław Kagan, były poseł RP 
Krzysztof Popiołek i pierwszy po 
1989 r. prezydent Mielca Włady-
sław Bieniek. Przybyło też wielu 
druhów i sympatyków „Sokoła”, 
jak chociażby Janusz Chojecki 
– prezes Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Mieleckiej im. Wł. 
Szafera, czy Józef Witek, historyk 
regionalista i były miejski radny. 
W spotkaniu uczestniczył też 
prezes gniazda Polskiego Towa-
rzystwa Gimnastycznego „Sokół 
1893” w Mielcu Zbigniew Boche-
nek. Rolę gospodarza pełnił Józef 
Zaskalski – prezes TG „Sokół” 
w Mielcu, przy obecności wice-
prezesa od 1992 r. Jerzego Kazany, 
syna przedwojennego prezesa „So-
koła” i burmistrza Mielca.

    Po krótkim wystąpieniu prezesa 
Józefa Zaskalskiego odbyła się 
modlitwa i okolicznościowe słowo 
przybyłych kapłanów. Następnie 
tradycyjnie łamano się opłatkiem 
i składano sobie życzenia. W dal-
szej części obecny na spotkaniu 
Włodzimierz Gąsiewski, autor 
wydanej w listopadzie 2018 r. 

książki pt. „Szkic historyczny 
Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół” w Mielcu 1893-2018″, 
przedstawił pokrótce zawartą 
w niej 125-letni historię mielec-
kiego gniazda „Sokoła”. Poinfor-
mował też, że dłuższe spotkanie 
informacyjno-promocyjne książki 
z możliwością zadawania pytań 
i dyskusji odbędzie się w innym 
terminie  Autor popisywał też eg-
zemplarze publikacji, które można 
było otrzymać na spotkaniu.
     Następną, również tradycyjną 
częścią wieczoru, było wspólne 
kolędowanie, przy akompania-
mencie aż trzech muzyków, w tym 
Józefa Witka i Ryszarda Krupy. Do 
kilku kolęd na organkach ustnych 
zagrał też ks. Stanisław Jurek. Do-
brego nastroju dopełniły smaczne 
potrawy w tym podane na gorąco 
tradycyjne wigilijne pierogi.
    Tegoroczne spotkanie po-
twierdziło jeszcze raz, zarówno 
przywiązanie do wartości chrze-
ścijańskich i tradycji druhów 
i sympatyków „Sokoła” w Mielcu, 
a także ich jedność i determinację 
w działalności i krzewieniu idei 
sokolej.

Włodzimierz Gąsiewski

Włodzimierz Gąsiewski, Szkic hi-
storyczny Towarzystwa Gimnastycz-
nego „Sokół” w Mielcu w latach 
1893-2018.
Spis treści:
Przedmowa Prezesa Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” w Mielcu;
Wstęp;
Od „Orła Białego” do Związku So-
kolego; 
Mielecki „Sokół” od 1893 r. do wy-
buchu I wojny światowej 1914 r.;
Wkład TG „Sokół” w Mielcu w wal-
kę w odzyskanie i obronienie niepod-
ległości Polski w latach 1914-1918 i 
1920; 
W latach II Rzeczypospolitej do 
1939 r.; 
Podczas okupacji niemieckiej 1939-
1944 i pierwsze lata powojenne 
1944-1948; 
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” 
w Mielcu po reaktywacji od 1992 r. 
- Władze, ludzie i wydarzenia; 
- Zwrot mieleckiej Sokolni; 
- TG „Sokół” w Mielcu po 2010 r.;
- Z duchem wartości chrześcijań-
skich - spotkania „opłatkowe”; 
- Ks. prałat Stanisław Jurek - kapelan 
Towarzystwa Gimnastycznego „So-
kół” w Mielcu od momentu reakty-
wacji tj. 1992 r.; 

Jan Król

W zdrowym ciele - zdrowy duch, 
sport mieleckiego „Sokoła”; 
Mitingi, zloty - chód sportowy, lekka 
atletyka;
Remont pawilonu sportowego Sierp-
niowe turnieje szachowe;
Karate;
Notki o autorach; 
Indeks nazwisk;
Wykorzystane źródła. 
Książka powstała przy współpracy 
Jerzego Kazany i Józefa Zaskalskie-
go. Jej format A-5, 168 stron. Uka-
zała się na pocz. listopada 2018 r. na 
100-lecie odzyskania niepodległości 
przez Polskę.

Szkic historyczny 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Mielcu 

1893-2018

Włodzimierz Gąsiewski

Pomnik Wolności w Mielcu 
wybudowany w okresie międzywojennym staraniem 

Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Mielcu 
widok po renowacji z okazji 100-lecia odzyskania 
niepodległości przez Polskę, październik 2018 r. 

(fot. Włodzimierz Gąsiewski)
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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 Ci-
snej oraz wzorce współ-
czesne, w tym brata 
Marcina Świądra OFM 
Cap. Jesienią 2015 r. 
uczestniczyła w warsz-
tatach ikonopisania 
,,Piękno zbawi świat’’ 
pod jego kierunkiem. 
Jej Ikony są pisane w 
technikach tradycyjnych 
oraz własnych i są nie 
tylko świętymi obraza-
mi, ale także przekazem 
ich wykonawcy, który 
przez sztukę wyraża 
swoją wiarę i wraże-
nia 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 fotograficz-
ny REGULA L sprawny. 
Aparat ma oderwany ka-
wałek 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. Ogól-
nie wygląda bardzo ładnie, 
jest dość rzadki i może być 
ozdobą kolekcji.

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

Lampa błyskowa marki CARE-
NA model CA21. Lampa spraw-
na stan zewnętrzny również do-
bry Lampa zasilana paluszkami 
R6 - 1,5V - 4szt .Wszystkie te 
elementy są zadbane i nie widać 
uszkodzeń.

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

Ikony są do 
nabycia w
PRACOWNI 

IKON
Mielec, 

ul. Sobieskiego 1
tel. 17 7411527

606 389218 

Lampa jest w stanie rozłożo-
nym refraktorem z żarówką, 
Po złożeniu mieści się w 
niewielkim futerale, który 
jest sprzedawany w kom-
plecie. Do tego także ory-
ginalna żarówka. Wszystko 
ma bardzo niewielkie ślady 
użytkowania i lampa powin-
na być sprawna oczywiście 
z dowolnym urządzeniem 
wyładowczym, którego nie 
ma w zestawie.

Kącik fotograficzno
antykwaryczny

Aparat SMIENA SYMBOL 
do renowacji. Stan dost., 
przybrudzenia i przetarcia. 
Aparat się nakręca i działa 
spust, kawałek plastiku wy-
szczerbany przy zamknię-
ciu wieczka aparatu, przy-
brudzenia i przyrdzewienia.

Lampa foto wideo POLAMP 
halogenowa 1000 W. W ebo-
nitowej oprawie z elementami 
metalowymi i odblaskowymi. W 
rączce jest nagwintowany otwór 
typowy dla uchwytów aparatów 
i statywów fotograficznych. 
Lampa jest w 100% sprawna i 
daje niesamowite światło. Zdję-
cia robione w ciemnym starym 
kościele są jak w dzień. Oczy-
wiście nagrzewa się i trzeba ją 
wyłączać do maks. 5 min. Kabel 
bez gniazda uziemiającego. 
Pochodzi pewnie z przełomu lat 
80-90., ale jest przydatna do dzi-
siaj. Sprzedaję z żarówką, którą 
dość trudno kupić i kosztuje ok. 
50 zł. Gabaryty: 9,5 szer. ok. 6 
maks. głębokość i 28 cm długość 
razem z rączką. Są niewielkie 
przybrudzenia i zarysowania.

KONKURS FOTO-ZAGADKA
Szanowni Państwo, powyżej przedstawiamy mało 
znane zdjęcie z regionu mieleckiego. Zapraszamy do 
rozpoznania, gdzie zostało ono wykonane, w jakim 
mniej więcej okresie i co przedstawia. Jednak w do-
bie internetu i zdjęć cyfrowych odpowiedź prosimy 
wysłać pocztą tradycyjną na wykonanej osobiście 
foto-pocztówce z okolic miejsca zamieszkania (tj. 
na zdjęciu starym lub współczesnym o formacie 
pocztówki lub większym), zrobionym aparatem 
tradycyjnym lub cyfrowym, na odbitce wykonanej 
w zakładzie fotograficznym.
Na foto-pocztówce prosimy napisać na odwrocie 
co ona przedstawia oraz o odpowiedź na pytanie 
konkursowe. Tak wykonaną foto-pocztówkę prosimy 
wysłać pocztą z naklejonym znaczkiem na nasz adres 
lub przynieść osobiście. Najciekawsze foto-pocz-
tówki (zdjęcia) chcemy publikować, w związku z 
tym prosimy również o dopisek „Wyrażam zgodę na 
publikację zdjęcia”.
Nagrodą główną w konkursie będzie wylosowana 
nowa książka autorstwa Włodzimierza Gąsiew-
skiego z dedykacją/autografem, o wartości ok. 30 
zł i dla każdego, jako nagroda pocieszenia jedna 

pocztówka reprint przedwojennego Mielca spośród 
tych widocznych poniżej. Nagrody na terenie kraju 
wyślemy pocztą na podany na foto-pocztówce adres 
lub można będzie odebrać je osobiście pod adresem:

antykwariat-galeria-pracownia ikon
39-300 Mielec

ul. Jana III Sobieskiego 1/1
W razie pytań można dzwonić:

tel. 17 7411527
Uwaga! Nie przyjmujemy odpowiedzi przez inter-
net!Konkurs jest ogłoszony także na stronie:
h t t p : / / p r o m o c j a . m i e l e c . p l / k o n k u r -
s-foto-zagadka-regionalna/?fbclid=IwAR3Q_cPD-
dLYm_H5Cq0zbLY9dIbNCC2P_AReV__Z6mf1b-
0dvyvxwCSDQRBEg

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.

Zegar kominkowy z budzikiem 
SLAVIA 11 kamieni made 
in USSR (ZSSR). Rycerz na 
koniu, mosiądz 2,3 kg. Wy-
rób z czasów PRL. Budzik 
nie chodzi, ale po nakręceniu 
dzwoni. Są też przybrudze-
nia, zarysowania i przetarcia 
oraz przyśniedzenia. Waga 
całości 2,3 kg, gabaryty maks.: 
22x24x11 cm.

Ikony na prezent na Wielkanoc, ślub, chrzciny, urodziny, imieniny

Panorama miasta śre-
dniowiecze relief miedź 
90x45x1,5 cm, waga ca-
łości ok. 5,4 kg. Możliwe, 
że jest to Londyn. Relief 
wykonany jest z cien-
kiej blachy miedzianej, 
częściowo oksydowanej, 
przymocowanej do płyty 
paździerzowej. Pod bla-
chą jako wypełnienie jest 
gips, który uległ prawdopo-
dobnie spękaniu co widać 
przez rozdarcie blachy na 
powierzchni ok. 3,5x5 cm 
i to głównie ma podlegać 
renowacji. Ponadto są przy-
brudzenia i przyśniedzenia.

MIELEC ULICA SZKOLNA I BAZYLIKA ŚW. MATE-
USZA, obraz olej, płótno 42x45 cm w drewnianej ramie 
48x60 cm, podpisany i datowany, wykonany w 1999 r.
Na ramie wykonanej profesjonalnie w zakładzie oprawy 
obrazów są niewielkie przybrudzenia i mikro zarysowania.
Do obrazu załączony jest certyfikat. Obraz malowała Kry-
styna Gargas-Gąsiewska, jej obrazy oraz ikony znajdują się 
w wielu zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

Serce Jezusa Chrystusa stara fi-
gura gipsowa 52 cm wysokości. 
Waga ok. 2,7 kg. Są przybru-
dzenia i ubytki, wytarcia a w 
spodzie podstawy wybita dziura 

60 LAT PRZEMYSŁU LOT-
NICZEGO W POLSCE 1928 
PZL 1988. Prawdopodobnie stal 
nierdzewna, przyciąga magnes, 
średnica ok. 65 mm.
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