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DWIE MIELECKIE INWESTYCJE W KSZTAŁCIE SKRZYDŁA

Trwają w bardzo już zaawan-
sowanym stanie prace przy 
budowie mieleckiej galerii 
handlowej o pierwotnej na-
zwie „Aviator”, a obecnie, 
jak podają niektóre media 
o nowej nazwie „Navigator”. 
Zarówno nazwa poprzednia 
i obecna, ale przede wszystkim 

bryła architektoniczna galerii 
ma nawiązywać do kształtu 
skrzydła samolotu, co wiąże się 
z wieloletnimi tradycjami, jak 
też i współczesnym obliczem 
Mielca. 
     Być może z tego powodu 
pod koniec lipca br. komisja 
konkursowa przy Urzędzie 

Miejskim Mielca wybrała do 
realizacji bardzo podobny, 
przynajmniej w swojej ze-
wnętrznej bryle, czy też fasa-
dzie, projekt nowej hali spor-
towej w Mielcu. Piszemy i tym 
na stronie drugiej, natomiast 
na naszym portalu www.pro-
mocja.mielec.pl zamieszczamy 

wizualizacje zarówno zwycię-
skiego projektu, jak też zdjęcia 
innych projektów zgłoszonych 
do konkursu:
http://promocja.mielec.pl/
wybrano-projekt-nowej-hali-
-sportowej-w-mielcu/
http://promocja.mielec.pl/czy-
-mielczanie-maja-wplyw-na-
-wybor-projektu-nowej-hali-
-sportowej/

Wizualizacja galerii handlowej „Navigator” w Mielcu Wizualizacja projektu nowej hali sportowej w Mielcu
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Więcej szczegółów na stronie:
http://promocja.mielec.pl/

czy-mielczanie-maja-wplyw-na-
-wybor-projektu-nowej-hali-

-sportowej/

Miesiąc na naszym portalu 
www.promocja.mielec.pl - w 
skrócie, zapraszamy...

Trwają przygotowania do 
remontu sali sportowej nr 1 
Zespołu Szkół Technicznych 
w Mielcu - 29 lipca 2016
http://promocja.mielec.pl/trwa-
ja-przygotowania-do-remontu-
-sali-sportowej-nr-1-zespolu-
-szkol-technicznych-w-mielcu/

Śmietnik i melina przy mie-
leckim pomniku żydowskim, 
25 lipca 2016.
http://promocja.mielec.pl/smiet-
nik-i-melina-przy-mieleckim-po-
mniku-zydowskim/

Nagroda dla mieleckiego po-
licjanta. 19 lipca 2016. St. asp. 
Marcin Błażejowski z Komendy 
Powiatowej Policji w Mielcu...
http://promocja.mielec.pl/nagro-
da-dla-mieleckiego-policjanta/

Drzewo załamało się na 
samochód na parkingu przy 
Starostwie. 9 lipca 2016. http://
promocja.mielec.pl/drzewo-za-
lamalo-sie-na-samochod-na-
-parkingu-przy-starostwie/

Podhalański sukces mode-
larzy z Mielca. 18 lipca 2016. 
http://promocja.mielec.pl/
podhalanski-sukces-modela-
rzy-z-mielca/

Promowanie osób wybitnie 
zasłużonych dla naszego 
regionu, 1 lipca 2016. http://
promocja.mielec.pl/promowa-
nie-osob-wybitnie-zasluzonych-
-dla-naszego-regionu-trzy-kro-
ki-do-zdobycia-mini-grantu/

Starosta Mielecki i „Orła 
cień” Varius Manx na powi-
tanie lata 2016. 2 lipca 2016
http://promocja.mielec.pl/staro-
sta-mielecki-i-orla-cien-varius-
-manx-na-powitanie-lata-2016/

Rekordowo niskie bezrobo-
cie w powiecie mieleckim. 
4 lipca 2016. http://promocja.
mielec.pl/rekordowo-niskie-bezro-
bocie-w-powiecie-mieleckim/

Pedagogiczna Biblioteka 
poleca na wakacje literaturę 
anglojęzyczną. 21 lipca 2016. 
http://promocja.mielec.pl/pedago-
giczna-biblioteka-poleca-na-waka-
cje-literature-anglojezyczna/

XIX Międzynarodowy Festiwal 
Muzyczny w Mielcu zainau-
gurował recital fortepianowy 
Erica Lu (USA). 5 lipca 2016. 
h t t p : / / p r o m o c j a . m i e l e c .
pl/30500-2/

Wykonujemy redakcje tekstów, opracowanie naukowe, adiustację, ko-
rektę, profesjonalny skład komputerowy, grafiki i projekty graficzne oraz 
przygotowanie do druku na licencjonowanych programach Adobe wraz 
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mocję za pośrednictwem wydawanych przez nas mediów drukowanych 
i internetowych. pomoc w rozprowadzaniu publikacji. Możemy także zor-
ganizować wieczory i spotkania autorskie. Mamy wieloletnie doświadczenie 
i przygotowanie merytoryczne. Posiadamy własne numery ISBN i możemy 
edytować kody kreskowe. Zapraszamy autorów do współpracy. Opracowu-
jemy także gazetki samorządowe, ulotki, druki, plakaty itp. Zapewniamy 
przystępne ceny oraz wysoką jakość wykonania. Zapraszamy do współpracy.

Agencja Wydawnicza „Promocja” Włodzimierz Gąsiewski
39-300 Mielec, ul. Jana III Sobieskiego 1/1

tel. 17 5831498; 17 7411527; 602 776197
www.promocja.mielec.pl; kontakt@promocja.mielec.pl

USŁUGI REDAKCYJNO-WYDAWNICZE
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Nowa hala sportowa nawiązuje do kształtu lotniczego skrzydła

W dniu 28.07.2016 r.  w Sa-
morządowym Centrum Kul-
tury w Mielcu w Centrum 
Wystawienniczym odbyło się 
spotkanie Sądu Konkurso-
wego, który ogłosił wynik po-
stępowania konkursowego na 
opracowanie koncepcji urba-
nistyczno-architektonicznej 
hali sportowej w Mielcu wraz 
z zagospodarowaniem terenu.

    19 uczestników zgłosiło wnioski 
o prząstąpienie do konkursu. 
Pozytywną weryfikację wnio-
sków pod względem formalnym 
przeszło 17 uczestników i zostali 
oni zaproszeni do złożenia prac 
konkursowych.  Uczestnicy mogli 
nadsyłać prace konkursowe do 
dnia 4 lipca. Wpłynęło 7 prac 
konkursowych, z których każda 
została zakodowana.
     W dniu 13 lipca 2016 r. 
o godz. 9:00 rozpoczął posiedze-
nie Sąd Konkursowy w składzie: 
Przewodniczący Sądu – prof. dr 
hab. inż. arch. Piotr Gajewski,     
Zastępca Przewodniczącego 
Sądu – Tadeusz Siemek, Sędzia 
Sekretarz – Małgorzata Krempa, 
członek sądu – Andrzej Małek,  
członek sądu – Magdalena Ha-
sek,     członek sądu – Danuta 
Pazdro, członek sądu – Andrzej 
Jędrychowski, członek sądu – 
Waldemar Wiącek, członek sądu 
– Norbert Jackowski, członek 
sądu – Ireneusz Kuzara, powo-

Sądu wskazali 3 spośród 7 prac, 
które w ich ocenie najmniej 
odpowiadały oczekiwaniom Za-
mawiającego. W wyniku pierw-
szego głosowania ustalono, że 
prace o numerach kodu 357, 
368 i 968 nie będą brane pod 
uwagę w dalszym procedowa-
niu i nie będą im przyznawane 
oceny punktowe. Następnie Sąd 
Konkursowy zagłosował na naj-
lepszą pracę, każdy Sędzia mógł 
oddać jeden pozytywny głos. 
To pozwoliło na rozpoznanie 
preferencji Sądu. Prace uzyskały 
następujące wyniki:
praca zakodowana nr 420 – 1 głos,
raca zakodowana nr 842 – 2 głosy,
praca zakodowana nr 631 – 6 
głosów,
praca zakodowana nr 246 – 0 
głosów.
    Następnie bardzo szcze-
gółowo omówiono wszystkie 
cztery prace, dyskutując o ich 
zaletach i wadach. Po dalszych 
obradach Sąd Konkursowy 

przystąpił do tajnego głosowania 
poprzez przydzielenie punktów 
4 ocenianym pracom zgodnie 
z kryteriami ustalonymi w Re-
gulaminie Konkursu. W wyniku 
przeprowadzonego głosowania 
ustalono liczbę punktów przy-
znanych ocenianym pracom 
w następujący sposób:
praca zakodowana nr 631 (87,88 pkt)
praca zakodowana nr 842 (67,64 pkt)
praca zakodowana nr 246 (64,61 pkt)
praca zakodowana nr 420 (49,83 pkt)
Po przeprowadzeniu ostateczne-
go głosowania Sąd Konkursowy 
odbył wielogodzinną dyskusję 
nad prawidłowością wyboru. Sąd 
nie był jednomyślny, lecz nikt nie 
zgłosił głosu odrębnego.
Mając na uwadze wymogi za-
warte w Regulaminie Konkursu 
zwycięzcami zostali:
I miejsce – praca nr 631
II miejsce – praca nr 842
III miejsce – praca nr 246
     Po dokonaniu publicznego 
ogłoszenia wyników Konkursu 

nastąpiło ujawnienie autorów 
nagrodzonych prac poprzez roz-
kodowanie numerów nadanych 
pracom.
I miejsce – praca nr 631 –  Ar-
chitekt Radosław Guzowski z 
Warszawy
II miejsce – praca nr 842 –  MD 
Polska Sp. z o.o. ze Szczecina
III miejsce – praca nr 246 – 
Apartamenty Inwestycje Sp. z 
o.o. z Krakowa.
    Urząd Miejski informuje 
ponadto, że od dnia 28 lipca do 
dnia 5 sierpnia br. wszystkie pra-
ce konkursowe można obejrzeć 
na wystawie w Samorządowym 
Centrum Kultury w Mielcu w 
Centrum Wystawienniczym.

Inf. Anna Karwacka

Wizualizacje projektu znajduję 
się na naszej stronie: http://

promocja.mielec.pl/wybra-
no-projekt-nowej-hali-spor-

towej-w-mielcu/

łany do oceny spełnienia przez 
uczestników konkursu wymagań 
określonych w Regulaminie 
Konkursu, oceny prac konkur-
sowych oraz wyboru najlepszych 
prac konkursowych.
Posiedzenie Sądu rozpoczęło się 
od zreferowania prac konkurso-
wych przez członka Sądu Pana 
Andrzeja Małka. Następnie 
w tajnym głosowaniu członkowie 

Na zdjęciach powyżej przedsta-
wiamy inne projekty nowej hali 
sportowej w Mielcu, które nie 
zostały wybrane w konkursie.

mieleckie

www.promocja.mielec.pl
www.promocja.mielec.pl
mailto:kontakt@promocja.mielec.pl
www.promocja.mielec.pl
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lotniczezapraszamy na nasz portal informacyjno-firmowy

Inf. galeria zdjęć i wideo:
http://promocja.mielec.pl/black-
-hawk-uzbrojony-z-ostrym-pazu-
rem-jak-kameleon-pola-walki/

Black Hawk, uzbrojony – z ostrym pazurem jak kameleon pola walki
27 lipca 2016 r. na terenie Pol-
skich Zakładów Lotniczych Sp. 
z o.o. w Mielcu odbyła się kon-
ferencja prasowa i i pierwszy 
publiczny pokaz uzbrojonego 
śmigłowca Black Hawk produko-
wanego w PZL Mielec. Niedawno 
był on prezentowany dla wojska 
na ćwiczeniach Anakonda 2016, a 
następnie dla klientów międzyna-
rodowych na pokazach lotniczych 
w Farnborough. W obu wypad-
kach spotkał się on z ogromnym 
zainteresowaniem.
     W konferencji wzięli udział: Ja-
nusz Zakręcki – Prezes Zarządu, 
Dyrektor Naczelny PZL Mielec; 
James Katzen – Wiceprezes 
Zarządu, Dyrektor Sprzedaży 
PZL Mielec; Radosław Groński – 
starszy konstruktor oraz Wojciech 
Romańczuk – pilot doświadczalny 
śmigłowca Black Hawk. Konfe-
rencję prowadził Andrzej Talaga 
– Konsultant ds. Komunikacji.

      Prezes Janusz Zakręcki 
stwierdził, że dopiero teraz wraz 
z nowym właścicielem firmą 
Lockheed Martin, Black Hawk 
w pełni uzbrojony może pokazać 
swoje możliwości transportowe i 
bojowe. Prezes mówił o dużym 
zainteresowaniu śmigłowcem  
podczas manewrów „Anakonda”. 
W ich trakcie minister Macia-
rewicz przez kilkanaście minut 
przebywał w kabinie Black Haw-
ka i był pełen uznania dla tej 
maszyny bojowej. Podobnie duże 
zainteresowanie było podczas 
targów w Farnborough w Wielkiej 
Brytanii. W ich trakcie podpisano 
porozumienie z Polską Grupą 
Zbrojną m.in. ws. modernizacji 
Black Hawka. O dużym zainte-
resowaniu śmigłowcem, także ze 
strony zagranicznych kontrahen-
tów mówił m.in. James Katzen, 
natomiast Radosław Groński 
bardzo szczegółowo omówił moż-
liwości uzbrojenia Black Hawka. 
Bardzo pochlebnie o pilotowaniu 
śmigłowca mówił jego pilot do-
świadczalny Wojciech Romań-

Informacja PZL Mielec

    Pod skrzydłami nowego 
właściciela – firmy Lockheed 
Martin – PZL Mielec może 
zaproponować klientom (w tym 
polskiemu MON) nowy, uzbro-
jony śmigłowiec BH. Decyzja o 
zaoferowaniu uzbrojonej wersji 
helikoptera BLACK HAWK to 
jeden z pierwszych przykładów 
technologicznej synergii pomię-
dzy Sikorsky i Lockheed Martin, 
jako jednej firmy. Pozwala on 
na połączenie światowej klasy 
parametrów maszyny Sikorsky 
z najlepszymi na świecie sys-
temami integracji zadaniowej 
MST oraz urządzeniami służą-
cymi do kontroli siły ogniowej. 
Jako część grupy Lockheed 
Martin Sikorsky może oferować 
całościowy pakiet obejmujący 
systemy uzbrojenia i szkole-
nie. Oznacza to, że helikopter 
BLACK HAWK z Mielca może 
być obecnie oferowany w wersji 
w pełni uzbrojonej i opance-
rzonej.

klienta. Od 2009 roku PZL Mielec 
wyprodukował 39 helikopterów 
BLACK HAWK. Obecnie pięć 
krajów używa maszyn BLACK 
HAWK zbudowanych w Polsce.
   Program BLACK HAWK zapew-
nia efektywne kosztowo i szybkie 
w dostawie rozwiązanie, które 
zostało sprawdzone w boju i już 
jest wdrażane w Polsce, w zakła-
dach PZL Mielec, który zatrudnia 
ponad 1.550 polskich obywateli.
    To trzecia prezentacja uzbrojo-
nego śmigłowca BLACK HAWK 
(zaraz po Anakondzie i Farn-
borough). Anakonda i FIAS to 
ogromny sukces nowej koncepcji 
uzbrojonego BH. PZL wszedł 
do innej ligi śmigłowcowej. Te 
dwa wydarzenia zaowocowały 
ogromnym zainteresowaniem woj-
skowych i potencjalnych klientów.
    BH to pewność oparta na 
doświadczeniu operacyjnym/bojo-
wym. BLACK HAWK jest synoni-
mem słowa PEWNY. Helikopter 
BLACK HAWK zasłużył na za-
ufanie wojskowych przez 35 lat 
służby, podczas których maszyny 
te wylatały ponad 1 O milionów 

godzin, w tym ponad 1, 7 miliona 
godzin w warunkach bojowych.
    BLACK HAWK jest również 
synonimem słowa Wszechstronny. 
Wszechstronność ta, prezentowa-
na jest każdego dnia, bo BLACK 
HAWK służy 26 siłom zbrojnym 
na całym świecie wykonując róż-
norakie misje, w tym loty bojowe, 
zadania medyczno-ewakuacyjne 
(MEDEVAC}, transport VIP-ów, 
transport zewnętrzny, misje po-
szukiwawczo-ratunkowe, pożarni-
cze, zadania dowódczo-kontrolne 
oraz patrole morskie.
    Trzy istotne atrybuty BLACK 
HAWK – moc, zdolność manew-
rowa umiejętność zawisania w 
powietrzu – zapewniają podstawę 
do realizacji nowych misji.
     Uzbrojony Black Hawk jest 
rekonfigurowany, to znaczy, że 
uzbrojenie można zdejmować lub 
zakładać w zależności od potrzeb, 
montować je w pełnym zakresie 
lub tylko częściowo, także zależnie 
od potrzeb konkretnej misji.
    BLACK HAWK ma zwiększone 
możliwości przetrwania dzięki 

zdolności wytrzymania zderzenia 
z ziemią przy prędkości 30 stóp 
na sekundę, tolerancji balistycz-
nej i zaawansowanym systemem 
kontroli lotu. Jako sprawdzony 
w walce helikopter Black Hawk 
zyskał renomę nie tylko dzięki 
swojej odporności na polu bitwy, 
ale także jako platforma wieloza-
daniowa.
    BLACK HAWK jest projek-
towany tak, by móc pozostać w 
służbie przez kolejnych 50 lat, re-
alizując zadania na całym świecie.
    Podpisane porozumienie z 
PGZ: Podpisane porozumienie 
w trakcie targów Farnborough 
dotyczy zaangażowania firm grupy 
PGZ w międzynarodowy program 
konserwacji, napraw i moderniza-
cji helikoptera BLACK HAWK. 
Oznacza to nie tylko serwisowanie 
śmigłowców w Polsce, ale także 
dozbrajanie i jego integrację we 
współpracy z firmami PGZ np. 
ZM Tarnów mogłyby dostarczać 
uzbrojenie strzeleckie a PCO 
głowicę optoelektroniczną. Po-
nadto, PGZ będzie wspierał po-

czuk, były pilot polskiej kawalerii 
powietrznej, który stwierdził, że 
wyposażenie Black Hawka daje 
duże możliwości dla pilota, a 
urządzenie noktowizyjne pozwa-
lają nie tylko na loty nocne, ale 
umożliwiają nawet poprzez sys-
temy zoom rozpoznawanie cho-
ciażby rysów twarzy z odległości 
kilku kilometrów. Dziennikarze 
pytali o szczegóły, jak chociażby 
o możliwości obrony śmigłowca 
przed atakiem i inne szczegóły 
techniczne. Black Hawk ma i 
takie możliwości, ale wpływ na 
jego konkretne uzbrojenie wynika 
także z potrzeb poszczególnych 
nabywców. Poniżej prezentujemy 
informację otrzymaną z PZL, 
migawki wideo, zdjęcia własne z 
pokazu oraz zdjęcia udostępnio-
ne przez PZL Mielec.

Inf. i fot. : 
Włodzimierz Gąsiewski

    PZL jest  gotowy na dostarczenie 
śmigłowców polskiemu rządowi w 
ciągu 12 miesięcy od podpisania 
kontraktu. Zakup helikopterów 
BLACK HAWK będzie sygnałem 
zaufania Polski do samej maszyny 
i produkujących go pracowników, 
co pomoże rozwinąć się PZL 
Mielec i zwiększyć polski eksport.
     PZL Mielec jest obecnie 
największym zakładem pro-
dukcyjnym Lockheed Martin 
poza USA posiadającym w pełni 
funkcjonalną linię produkcyjną 
końcowego montażu, centrum 
wykończeniowe i lotnicze centrum 
operacyjne, zdolne do produko-
wania 24 helikopterów BLACK 
HAWK rocznie. W razie potrzeby 
możemy również zwiększyć moce 
produkcyjne. W PZL Mielec 
produkujemy całą maszynę, od 
najdrobniejszych komponentów 
po montaż finalny, testy i ak-
ceptację klienta. Gwarantujemy 
również obsługę posprzedażną u 

Na zdjęciu od lewej: Andrzej Talaga, James Katzen, Janusz Zakręcki, Wojciech Romańczuk, Radosław Groński

zycjonowanie wielozadaniowego 
helikoptera S-70i BLACK HAWK 
w Polsce a także na potencjalnych 
rynkach eksportowych w Europie 
środkowo-wschodniej. Trzeba 
również pamiętać, że porozumie-
nie jest uzależnione od decyzji 
polskiego rządu w sprawie za-
mówienia helikopterów BLACK 
HAWK produkowanych w PZL 
Mielec. Porozumienie zwiększa 
naszą zdolność do pozyskiwania 
nowych zamówień w Polsce, a 
także w całym regionie Europy 
środkowo-wschodniej. Dla re-
gionu oznacza to setki nowych 
miejsc pracy ale również wzrost 
zatrudnienia u naszych obecnych 
i przyszłych dostawców.

Inf. PZL Mielec

Uzbrojony Black Hawk na ćwiczeniach „Anakonda” (fot. PZL Mielec)

Uzbrojony Black Hawk na prezentacji w PZL Mielec (fot. W. Gąsiewski)
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radomyskie zapraszamy na nasz portal informacyjno-firmowy

Galerie zdjęć na stronie:

Dzień Wędliniarza, Radomyśla Wielkiego i rekord Polski najdłuższej kiełbasy

16 lipca 2016 r. w Radomyślu 
Wielkim odbył się jubileuszowy 
10. Podkarpacki Dzień Wę-
dliniarza, podczas którego 
ustanowiono rekord Polski 
na najdłuższą linię wykonaną 
z kiełbasy w kształcie klucza 
wiolinowego. Rekordowy wynik 
to 214 metrów. W biciu rekordu 
brali udział także m.in. przed-
stawiciele władz samorządo-
wych, w tym: Władysław Ortyl 
– marszałek Województwa 
Podkarpackiego, Jan Tarapata 
– radny Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego, Zbigniew 
Tymuła – starosta Powiatu 
Mieleckiego oraz Józef Rybiń-
ski – burmistrz Radomyśla 
Wielkiego.
     W tym roku atrakcją jubile-
uszowego, bo dziesiątego Pod-
karpackiego Dnia Wędliniarza 
była próba bicia rekordu Polski 
na najdłuższą linię z kiełbasy. 
Próbę tę przygotowali pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Radomyślu 
Wielkim i radomyscy wędliniarze 
Władysław Giża, który zrobił kieł-
basę oraz Andrzej Krzystyniak i 
Andrzej Warias, którzy dostarczyli 
surowiec.  - Już od dekady promu-
jemy tradycyjne wędliniarstwo, 
gdyż nasza gmina jest prawdziwym 
zagłębiem wędlin wytwarzanych 
tradycyjnymi metodami. Na jubi-
leuszowe PDW chcieliśmy przy-
gotować coś specjalnego, dlatego 
postanowiliśmy ustanowić rekord 
Polski na najdłuższą linię z kieł-
basy. Niemniej żeby nie było tak 
łatwo, to wpadliśmy na pomysł, 
żeby miała ona kształt klucza wio-
linowego, bo Dzień Wędliniarza 
to nie tylko promocja i degustacja 
smakowitych kiełbas i szynek, ale 
też zabawa przy muzyce – wyjaśnia 
Stanisław Lonczak, z-ca burmi-
strza Radomyśla Wielkiego.

Wspaniały popis

    Bardzo ważny udział w biciu 
rekordu miało 196 wolontariuszy: 
mieszkańców gminy Radomyśl 
Wielki, miejscowych samorzą-
dowców z burmistrzem Józefem 
Rybińskim, jego zastępcą Stani-
sławem Lonczakiem, skarbnikiem 
Leszkiem Jagodą, a także zapro-
szonych gości i samorządowców na 
czele z marszałkiem województwa 
Władysławem Ortylem, którzy 
wraz ze wspomnianymi wędlinia-
rzami układali linię z kiełbasy. 

Początkowo organizatorzy zakła-
dali, że linia będzie mieć ok.140 
metrów, ale ostatecznie miała 
kilkadziesiąt metrów więcej, co 
potwierdził i ogłosił Robert Rojek, 
sędzia z Biura Rekordów: – Mogę 
oficjalnie ogłosić, że w Radomyślu 
Wielkim pobito rekord Polski. 
Rekordem byłoby już planowane 
140, 5 m, które zmierzyliśmy na 
kluczu wiolinowym. Niemniej 
nastąpił znakomity finisz i osta-
tecznie najdłuższa linia z kiełbasy 
w Polsce ma 214 metrów. Wielki 
szacunek i gratulacje dla osób, 
które zaangażowały się w bicie 
tego rekordu. Kiełbasę trzymało w 
sumie 196 osób. Całe to wydarze-
nie pokazuje, że jesteście dobrze 
zintegrowana lokalną wspólnotą.
    – Kiełbasa, którą bito rekord wy-
konana została z 200 kilogramów 
mięsa. Powstało z niego około 
tysiąc porcji – dodaje Władysława 
Giży. Po zmierzeniu linii, kiełbasa 
trafiła na grilla, do którego usta-
wiały się kilkudziesięciometrowe 
kolejki, a całe grillowanie skoń-
czyło się dopiero wraz z końcem 
imprezy.

Promocja i obrona tradycji

    Zadowolenia z ustanowienia 
rekordu nie krył włodarz gminy 
Józef Rybiński. – To była wspa-
niała zabawa i promocja nie tylko 
naszych lokalnych wytwórców, ale 
całego regionu. Gmina Radomyśl 
Wielki to zagłębie wędliniarskie 
Podkarpacia. Działa u nas duża 
grupa rodzinnych zakładów prze-
twórstwa mięsnego. Podczas PDW 
mogą oni się spotkać z kolegami 
z branży spoza naszej  gminy i 
integrować się, a także zaprezen-
tować swoje tradycyjne produkty. 
W ostatnich latach chodziło nam 
nie tylko o promocję, ale przede 
wszystkim o obronę tego naszego 
dziedzictwa kulturowego, czyli 
wytwarzania wędlin w sposób 
tradycyjny. Wiemy jak trudne do 
spełnienia były wymogi unijne, 
które mogły doprowadzić do zli-
kwidowania tego przetwórstwa. 
Ale czy my możemy sobie wyobra-
zić np. Wielkanoc bez kiełbasy 
wiejskiej wędzonej w dymie? Nie 
bardzo – mówi burmistrz Rybiński.

Nie pierwszy raz

     Wszystkim zaangażowanym w 
bicie rekordu organizatorzy ser-

decznie dziękują. Dodajmy, że to 
nie pierwszy rekord ustanowiony 
z inicjatywy Urzędu Miejskiego 
w Radomyślu Wielkim. W 2014 
r. pobity został Rekord Guinnessa 
na najdłuższą kaszankę, która 
mierzyła 224 metry przed zapa-
rzeniem i 226,67 m po zaparzeniu.

Przysmaki Podkarpacia

    Nieodzowną częścią Podkar-
packiego Dnia Wędliniarza są 
oczywiście konkursy na najlepsze 
wyroby tradycyjne. Tym najbar-
dziej prestiżowym jest konkurs na 
„Przysmak Ziemi Podkarpackiej”. 
Wyboru z około 30 wyrobów 
dokonała komisja konkursowa 
w składzie: prof. Maria Ruda z 
PWSZ w Krośnie (przewodni-
cząca), prof. Władysław Migdał z 
Uniwersytetu Rolniczego w Kra-
kowie, Jacek Tejchma – etnograf, 
dyrektor SCK w Mielcu, Elżbieta 
Lejko – kierownik mieleckiego 
Zespołu Doradców PODR. Jak 
podkreślała przewodnicząca jury 
wybór był niezwykle trudny. – 
Przedstawione komisji wyroby 
były naprawdę znakomite i bardzo 
smaczne. Wszystkie zasługują na 
specjalne potraktowanie i wyróż-
nienie. Świadczą też o wysokiej 
jakości wędlin wytwarzanych w 
naszych podkarpackich zakła-
dach – stwierdziła profesor Ruda. 
Ostatecznie ,,Przysmakami Ziemi 
Podkarpackiej” podczas PDW 
2016 zostały:
– klops pieczony – Andrzej Wa-
rias Zakład Przetwórstwa Mięsne-
go z Radomyśla Wielkiego,
– udziec weselny – Przetwórstwo 
Mięsne, Wyrób Kiełbas i Podro-
bów „Dudek”,
– salceson wołowy – Zakład 
Mięsny „Jasiołka” z Dukli,
– pasztet z żurawiną – Zakład 
Przetwórstwa Mięsnego Kazi-
mierz Mrozowski z Radomyśla 
Wielkiego,
– kiełbasa wiejska – Firma Kazi-
miera Stopa Zakład Przetwórstwa 
Mięsnego Czesław Stopa z Dulczy 
Wielkiej.
     Każdy z wystawców otrzymał 
również wyróżnienie za jeden 
najlepszy produkt, jaki zaprezen-
tował podczas Podkarpackiego 
Dnia Wędliniarza. Uhonorowa-
no też wszystkich wystawców za 
gościnność. Puchary i dyplomy 
wędliniarze odebrali z rąk posłan-
ki Krystyny Skowrońskiej, mar-

szałka województwa Władysław 
Ortyla, radnego wojewódzkiego 
Jana Tarapaty, starosty Zbignie-
wa Tymuły, burmistrza Józefa 
Rybińskiego i wiceburmistrza 
Stanisława Lonczaka.

Chluba gminy

      – Dzień Wędliniarza prze-
prowadzamy z myślą o zakładach 
wędliniarskich bazujących na tra-
dycji, bo wędliniarstwo to chluba 
naszej gminy i Podkarpacia. Cie-
szę się, że bardzo szacowne gro-
no, bo z tytułami profesorskimi 
dokonuje wyboru najlepszych 
wędlin na Podkarpaciu. W tym 
roku promocja wedliniarswtwa 
została okraszona ustanowieniem 
rekordu Polski, to niewątpliwa 
atrakcja. Przyciąga ludzi i inte-
gruje środowisko producentów 
wędlin, bo to przecież oni biorą w 
tym udzial – powiedział burmistrz 
Józef Rybiński.

Koncerty

    Sobotnia impreza to nie tylko 
degustacje i konkursy wędliniar-
skie. Na muzyczną biesiadę zapro-
sił zespół Pozytywnie Nakręceni. 
Na zakończenie dnia przybyli 
bawili się w rytmach disco polo 
serwowanych przez zespoły Ver-
dis, Vice Versa i Maxel.
     Podkarpacki Dzień Wędli-
niarza organizowany jest przez 
Burmistrza Radomyśla Wielkiego 
i radomyskie Samorządowe Cen-
trum Kultury i Bibliotek. Patronat 
honorowy nad tym prestiżowym 
wydarzeniem objęli: Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wo-
jewoda Podkarpacki, Marszałek 
Województwa Podkarpackiego, 
Polskie Stowarzyszenie Producen-
tów Wyrobów Wędzonych Trady-
cyjnie oraz Polska Izba Produktu 
Regionalnego i Lokalnego. 

Ogólnopolski Bieg 
Radomyski 

im. Jacka Kozioła

   Bogdan Dziuba ze Stalowej Woli 
i Katarzyna Albrycht z Krościenka 
Wyżnego triumfowali w 36. Ogól-
nopolskim Biegu Radomyskim 
im. Jacka Kozioła. W kilometro-
wym biegu dla gimnazjalistów 
wygrał Mateusz Ryczek, a wśród 
uczniów szkół podstawowych 
najlepszy był Jakub Turosz.

    Na starcie biegu głównego, któ-
rego dystans tradycyjnie wynosił 
10 km, stanęło ponad 60 biegaczy 
i biegaczek z Polski południowo-
-wschodniej, zaś w rywalizacji na 
1 km uczestniczyło 20 młodych 
biegaczy.
    W gronie 36 mężczyzn najlep-
szy okazał się Bogdan Dziuba ze 
Stalowolskiego Klubu Biegacza. 
10-kilometrową trasę pokonał on 
w czasie 34 minut i 30 sekund. 21 
sekund później na mecie zameldo-
wał się Grzegorz Czyż z Tarnowa 
(drugi także przed rokiem). Trzeci 
był ubiegłoroczny triumfator Jacek 
Żądło z Mielca z czasem 35:09, 
a czwarty Grzegorz Cisło także z 
Mielca. Najlepszy z radomyślan 
był Tomasz Koczwara, który zajął 
piąte miejsce. Grzegorz Giża był 
dziewiąty.
     Zacięta walka o zwycięstwo 
rozegrała się wśród kobiet, których 
wystartowało 25. Jako pierwsza 
linię mety przekroczyła Katarzyna 
Albrycht z Krościenka Wyżnego. 
Czas zwyciężczyni to 39,09. Tuż 
za nią finiszowała Marta Prajzner, 
zwyciężczyni biegu w ubiegłym roku 
(czas: 39,10). Trzecia była Zuzanna 
Fijałkowska z Krakowa, a czwarta 
pochodząca z Dębiaków Angeli-
ka Augustyn, siostra chodziarza 
Rafała Augustyna, olimpijczyka z 
Londynu, Pekino i Rio de Janeiro.
    Z kolei kilometrowy dystans 
spośród gimnazjalistów najszybciej 
pokonał Mateusz Ryczek z Partyni 
(3:35). Druga była Kinga Gwóźdź 
z Jam, a trzecia Maja Żytniak z Ra-
domyśla Wielkiego. Wśród uczniów 
szkół podstawowych najlepszy był 
Jakub Turosz z Dulczy Małej (3,40). 
Drugi był Konrad Szczur, a trzeci 
Kacper Szczur z Jam. Czwarty 
finiszował Olaf Niemczura z Rado-
myśla Wielkiego. Konrad Mazur z 
Dąbia był piąty.
     Puchary, dyplomy i nagrody naj-
lepszym biegaczom wręczyli: z-ca 
burmistrza Radomyśla Wielkiego 
Stanisław Lonczak i Andrzej Ko-
zioł, syn Jacka Kozioła. Dodajmy, 
że pięknym gestem wykazał się 
Bogdan Dziuba, który przekazał 
swój puchar gimnazjaliście, który 
miał szansę wygrać bieg na 1 km, 
ale pomylił trasę.

Pamięci wielkiego animatora

     Sobotni (16.07) Ogólnopolski 
Bieg Radomyski rozegrano 36. raz. 
Po raz pierwszy miłośnicy biegania 

wystartowali w Radomyślu Wielkim 
w 1981 roku. Inicjatorem imprezy 
był Jacek Kozioł, ówczesny szef 
radomyskiego ośrodka kultury 
i ogniska TKKF „Szarotka”. Po 
śmierci głównego organizatora 
imprezy, a więc od 1993 roku bieg 
ma charakter memoriału.
    Organizatorem biegu było ogni-
sko TKKF „Szarotka”, które działa 
przy Samorządowym Centrum 
Kultury i Bibliotek w Radomyślu 
Wielkim. Bieg tradycyjnie już roz-
począł Dni Radomyśla Wielkiego.

WYNIKI

Bieg główny10 km. KOBIETY: 
1. Katarzyna Albrycht (Krościenko 
Wyżne) – 39,09 (najlepsza w kat. 
wiekowej 30-39 lat); 2. Marta Prajzner 
(Krościenko Wyżne) – 39,10; 3. Zu-
zanna Fijałkowska (Kraków) – 40,30 
(najlepsza w kat. wiekowej do 29 lat);
4. Angelika Augustyn (UKS Olimp 
Kozienice) - 43,00; 5. Joanna Nowak 
(Wojnicz) – 45,10 (najlepsza w kat. 
wiekowej 40-49 lat); 6. Ewelina Ćwiok 
(Stara Jastrząbka) – 45,44; Anna Ku-
sion (Tarnów) – 47,43 (najlepsza w kat. 
wiekowej 50-59 lat); Irena Wiatr (Li-
gęzów) – 56,18 (najlepsza w kat. wie-
kowej pow. 60 lat).  MĘŻCZYŹNI: 1. 
Bogdan Dziuba (Stalowa Wola) 34,30 
(najlepszy w kat. wiekowej 40-49 lat); 
2. Grzegorz Czyż (Tarnów) – 34,51; 3. 
Jacek Żądło (Mielec) – 35,09 (najlep-
szy w kat. wiekowej do 29); 4. Grzegorz 
Cisło (Mielec) – 35,42; 5. Tomasz 
Koczwara (Radomyśl Wielki) – 36,11 
(najlepszy w kat. wiekowej 30-39); 6. 
Kamil Skiba (Tarnów) – 36,35; 7. Stani-
sław Łańcucki (Stalowa Wola) – 36,38 
(najlepszy w kat. wiekowej 50-59 lat); 
8. Marek Szewczyk (Łomża) – 36,49; 
Ryszard Klamut (Haczów) – 47,05 
(najlepszy w kat. wiekowej pow. 60 lat).
Bieg na 1 km. GIMNAZJUM: 1. 
Mateusz Ryczek (Partynia) – 3,35; 2. 
Kinga Gwóźdź (Jamy) – 3,46; 3. Maja 
Żytniak z Radomyśla Wielkiego – 4,31.
SZKOŁY PODSTAWOWE: 1. Ja-
kub Turosz (Dulcza Mała) – 3,40; 
2. Konrad Szczur (Jamy) – 3,58; 3. 
Kacper Szczur (Jamy) – 4,06; 4. Olaf 
Niemczura (Radomyśl Wielki) – 4,12; 
5. Konrad Mazur (Dąbie) – 4,14; 6. 
Igor Szocik (Radomyśl Wielki) – 4,15; 
7. Hubert Moskal (Radomyśl Wielki) 
– 4,16; 8. Amelia Leśniowska (Rado-
myśl Wielki) – 4,17; 9. Oliwia Nowak 
(Ruda) – 4,25; 10. Aleksandra Żytniak 
(Zdziarzec) – 4,27.

Inf. Krzysztof Babiarz, 
Włodzimierz Gąsiewski

Na zdjęciu od lewej: Józef Rybiński, Marek Kamiński, Zbigniew Tymuła i Władysław Ortyl (fot. W. Gąsiewski)

Nagrodzeni w konkursie „Podkarpackie smaki” (fot. K. Babiarz)

Koncert zespołu ŁZY, który wieńczył tegoroczne Dni Radomyśla Wielkiego (fot. K. Babiarz)

Uczestnicy Ogólnopolskiego Biegu Radomyskiego im. Jacka Kozioła (fot. K. Babiarz)

www.promocja.mielec.pl
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sportowe

Mielecki Festiwal Młodych podczas Światowych Dni Młodzieży
W niedzielne popołudnie 24 
lipca 2016 r. na Placu Armii 
Krajowej w Mielcu w ramach 
Światowych Dni Młodzieży 
odbył się Mielecki Festiwal 
Młodych.
W jego trakcie odbywały się 
koncerty i animacje artystycz-
ne. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się stoiska z wyrobami 

rękodzieła artystycznego oraz 
prezentacja dorobku arty-
stycznego Klubu Środowisk 
Twórczych działającego w ra-
mach Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Mieleckiej w Mielcu. To 
barwne i wielonarodowe wyda-
rzenie prezentujemy w postaci 
fotoreportażu, do którego 
obejrzenia zapraszamy.

Galerie zdjęć na stronie:
http://promocja.mielec.pl/
mielecki-festiwal-mlodych-

-podczas-swiatowych-dni-mlo-
dziezy/

Zdjęcia:
Włodzimierz Gąsiewski

Powitanie lata i Bieg Rodzinny w upalne popołudnie

40 osób w 40 stopniowym upale zmierzyło się w Biegu Rodzinnym o Puchar JOY Fitness Club. To była 
jedna z kilku atrakcji, które czekały na wszystkich w niedzielne upalne popołudnie. (Fot. Inga Gąsiewska)

Puchar Polski, FKS Stal Mielec – 
Wisła Płock 4:2 (2:2)
Bramki:
0:1 – 6 min – Emil Drozdowicz
0:2 – 11 min – Damian Piotrowski
1:2 – 18 min – Szymon Sobczak
2:2 – 27 min – Krystian Getinger 
(karny)
3:2 – 55 min – Sebastian Łętocha
3:3 – 82 min – Siergiej Krivets
4:3 – 94 min – Szymon Sobczak
STAL: 12. Tomasz Libera – 2. 
Sebastian Zalepa, 4. Robert 
Sulewski, 7. Szymon Sobczak, 8. 
Jakub Żubrowski ©, 9. Mateusz 
Cholewiak (46, 15. Prejs), 10. 
Sebastian Szczepański (72, 21. 
Radulj), 11. Michał Bierzało, 13. 

Przemysław Lech (54. 6 Marci-
niec), 20. Sebastian Łętocha, 23. 
Krystian Getinger
Rezerwowi: 1. Marek Kozioł, 3. 
Krzysztof Kiercz, 6. Piotr Marci-
niec, 15. Tomasz Prejs, 18. Dorian 
Buczek, 19. Damian Bożek, 21. 
Kamil Radulj
Trener: Janusz Białek
WISŁA: 26. Bartosz Kaniecki – 
23. Piotr Mroziński, 24. Tomislav 
Brożić, 5. Bartłomiej Sielewski 
©, 2. Kamil Sylwestrzak, 18. Piotr 
Wlazło, 30. Siergiej Krivets, 10. 
Giorgi Merebashvili, 7.Damian 
Piotrowski (45, 96. Łukowski), 22. 
Dominik Kun, 19. Emil Drozdo-
wicz (70, 11. Lebedyński)

Rezerwowi: 1. Mateusz Kryczka, 
27. Vitalii Hemeha, 11. Mikołaj 
Lebedyński, 96. Jakub Łukowski, 
20. Cezary Stefańczyk
Trener: Marcin Kaczmarek
Żółte kartki: Szymon Sobczak, 
Przemysław Lech, Sebastian Łę-
tocha
Sędziowie: Tomasz Musiał – sędzia 
gówny (Kraków), Sebastian Mu-
cha – sędzia asystent (Kraków), 
Krzysztof Stępień – sędzia asystent 
(Opole), Sebastian Krasny – sędzia 
techniczny (Kraków)
Widzów: 3122. Pogoda: upalnie 
30°C

Źródło:
http://stalmielec.com

Stoiska Klubu Środowisk Twórczych TMZM Mielec (fot. Włodzimierz Gąsiewski)

religijne

mailto:kontakt@promocja.mielec.pl
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Pewna wiadomość o Złotnikach 
pochodzi z 1506 r. chociaż 
wieś mogła już istnieć w XI-
XII w. jako tzw. wieś służebna, 
której mieszkańcy trudnili 
się wyrobem kosztowności dla 
dworu książęcego w Połańcu. 
      Zachodzi pytanie, dlaczego właśnie w małej wiosce pod Mielcem 
mieszkańcy trudnili się wyrobem kosztowności, przede wszystkim ze 
złota. Należy zauważyć, że tysiąc lat temu w zasadzie nie było dróg. Teren 
porośnięty był puszczą, a jedynym pewnym szlakiem transportowym 
były rzeki. W tym przypadku była to Wisła, a być może także i Wisłoka, 
zwłaszcza w jej dolnym biegu, gdyż wówczas była ona o wiele szersza niż 
obecnie i pewnie bardziej spławna. Raczej na pewno była to trasa szlaku 
bursztynowego Rzymian, którzy płynęli na północ, wioząc ze sobą także 
złoto, zaś z powrotem transportując cenny bursztyn. Świadczą o tym niektóre 
wykopaliska. Osobiście widziałem jak podczas badań archeologicznych 
w Borowej k. Mielca, na przełomie lipca i sierpnia 1992 r. pracownik 

Muzeum Okręgowego w Rzeszowie znalazł rzymski denar.1 Znana jest 
również historia znalezienia skarbu monet rzymskich w Wojkowie.2 Skarb 
ten w liczbie kilku tysięcy monet został odkryty przypadkowo przed 1885 r. 
Z jego pierwotnej zawartości 12 monet dostało się do ówczesnej Akademii 
Umiejętności w Krakowie, a ok. 1 kg wystawiono w 1916 r. w Muzeum 
Czapskich w Krakowie. W grupie pierwszej znajdowały się: 3 denary 
Wespazjana z lat 69-73 przed Chrystusem (p.Chr.), 2 Domicjana z lat 86 
i 93 p.Chr., 4 Trajana z lat 98-114 p.Chr., 1 Hadriana z 117 r. i 1 Faustyny 
Starszej, ponadto pośmiertny oraz mały brąz Domicjana. W skład grupy 
drugiej wchodziły przeważnie denary Trajana z lat 98-117 po Chrystusie (po 
Chr.), Hadriana z lat 117-138 po  Chr. i Antoniusza Piusa z lat 138-161 po 
Chr., a także 4 brązy greckie Trajana, bite w Lykaonii. W naszym regionie 
znaleziono także: w Padwi 4 brązy Konstantyna I z lat 306-337 po Chr. oraz 
bliżej nieokreślone monety w Jaślanach i Tuszowie Narodowym.3 Monety 
oraz tzw. importy rzymskie, tj. różnego rodzaju ozdoby odnaleziono także w 
innych miejscach Ziemi Mieleckiej, np. w Otałęży, Mielcu i w Krzemienicy.4

1  W. Gąsiewski, Rewelacje archeologiczne w Borowej. Wywiad z Piotrem 
Miturą pracownikiem Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. „Wieści z 
gminy”, nr 11(26) z 31 IX 1992 r., s. 1, 3.
2 K. Moskwa, Pradzieje i wczesne średniowiecze. W: Mielec. Dzieje miasta 
i regionu T. 1. Red. F. Kiryk. Mielec 1984, s. 56.
3  K. Moskwa, Pradzieje i wczesne średniowiecze..., s.  59.
4  S. Czopek, Pradzieje Polski południowo-wschodniej. Rzeszów 2003, s. 175-181.

      O tym, że we wczesnym średniowieczu docierały do naszych stron 
różne wyprawy świadczy także legenda o św. Wojciechu, według której 
dotarł on łodzią pod koniec X w. do obecnych Gawłuszowic, gdzie głosił 
kazania. W tym miejscu, właśnie nieopodal rzeki Wisłoki wystawiono 
pierwszy gawłuszowicki kościół, a obecnie stoi tam kapliczka Chrystusa. 
Natomiast na pamiątkę tej legendy w obecnym kościele parafialnym w 
Gawłuszowicach, w jego ołtarzu głównym umieszczony jest obraz św. 
Wojciecha z wiosłem.5

       

W związku z tym można sądzić, że 
do Złotnik zarówno drogą wodną 
przez Wisłę i Wisłokę, jak też i 
również traktem lądowym mogło 
docierać złoto i srebro do wyrobu 
kosztowności.
      Zachodzi jednak pytanie, czy w 
Złotnikach mogło być także złoto 
rodzime. Wiadomo, że wioska leży 
w pobliżu Wisłoki, która wówczas 
niejednokrotnie zmieniała swój 
bieg, była o wiele większa, bardzie bystra i nanosiła o wiele więcej 
karpackich piasków i żwirów. Opisuje to m.in. Eugeniusz Romer  na 
pocz. XX w. we: Wstępie do fizjografii powiatu mieleckiego.6 Czy możliwe 
jest więc aby Wisłoka niosła ze sobą złoto? W Polsce  występuje ono w 
Sudetach i Karkonoszach, gdzie wytyczono 33 działki złotonośne. Złoto 
zalega również w Tatrach, Pieninach oraz Górach Świętokrzyskich.7  
     Złoto odnajdywane jest do tej pory w oko li cach Zło to ryi, w tym w 
rzece Kaczawie. Najwięcej okruchów złota gromadzi się w miejscach, 
gdzie rzeka meandruje, a jednocześnie na dnie nie ma zbyt wiele 
niesionego przez nurt rumoszu. - Złoto tam leży na dnie i czeka, aż 
go podniesiemy.8

Oczywiście pogląd, że w Wisłoce koło wsi Złotniki kiedyś wydobywano 
złoto, jest daleko idącą i raczej wakacyjną hipotezą. Dlatego też z 
dużym zainteresowaniem witamy inicjatywę Samorządowego Ośrodka 
Kultury Gminy Mielec w Chorzelowie tj. Piknik Country pt. Czy w 
Złotnikach jest złoto - czyli Otwarte Mistrzostwa w Płukaniu Złota 
przeprowadzone przez Polskie Bractwo Kopaczy Złota ze Złotoryi. 
5  W. Gąsiewski, 800-lecie parafii św. Wojciecha w Gawłuszowicach. 
„Wieści Regionalne”, nr 4/15 z 30 IV 2015 r., s. 6.
6  E. Romer, Wstęp do fizjografii powiatu mieleckiego. W: W hołdzie 
wielkości Szafera. Red. H. Sobiczewski, ks. Sławomir Zych. Mielec 2016, 
s. 169-209.
7  http://www.wiadomosci24.pl/artykul/polskie_el_dorado_123628.html
8  http://pbkz.bbk.pl/index.php/inni-o-nas/223-zloto-na-wyciagniecie-reki

Czy w Złotnikach jest złoto? Otwarte Mistrzostwa w Płukaniu Złota

Odbędą się one 7 sierpnia 2016 r. na Stadionie Sportowym w Złotnikach. 
W ich programie będą:
godz. 16.00 - OTWARCIE PIKNIKU 
godz.16.15 - SZKOŁA PŁUKANIA ZŁOTA DLA WSZYSTKICH 
CHĘTNYCH, 
godz.16.15 -17.00 - ZAPISY DO OTWARTYCH MISTRZOSTW W 
PŁUKANIU ZŁOTA, 
godz.17.00 - ROZPOCZĘCIE OTWARTYCH MISTRZOSTW W 
PŁUIANIU ZŁOTA W KATEGORIACH:
- MAŁY POSZUKIWACZ [dzieci do lat 141
- ZDOBYWCA ZŁOTEGO KRUSZCU [mężczyźni]
- ZŁOTA BIAŁOGŁOWA [kobiety]
- GOLD VIP [samorządowcy, goście]
godz.19.45 -  OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WRĘCZENIE 
DYPLOMÓW, NAGRÓD I CERTYFIKATÓW.
Przewidziane są także inne atrakcje, takie jak: koncerty, wioska 
indiańska i indiańskie pokazy taneczne, gry i zabawy, pokazy jazdy 
konnej oraz zabawa taneczna. Szczegóły programu na stronie: 
http://promocja.mielec.pl/czy-w-zlotnikach-jest-zloto-otwarte-
mistrzostwa-w-plukaniu-zlota/ 
       Od lat namawialiśmy do zorganizowania takiej imprezy, patronujemy 
i sekundujemy jej organizatorom. Uważamy, że przyczyni się ona do 
popularyzowania różnych atrakcji Ziemi Mieleckiej, w tym także mało 
znanej wsi Złotniki, której historycznych tajemnic jeszcze do końca 
nie znamy.

Opr. i zdjęcia: Włodzimierz Gąsiewski

Prace archeologiczne w Borowej w 2002 r. U góry Piotr Mitura. Fot. 
W. Gąsiewski

Św. Wojciech na obrazie w ołtarzu głównym kościoła w Gawłuszowicach

Kapliczka Chrystusa w Gawłuszowi-
cach, gdzie wg legendy kazania głosił 
św. Wojciech

historyczno-rekreacyjne zapraszamy na nasz portal informacyjno-firmowy

www.promocja.mielec.pl
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Artystyczno-antykwaryczno- kolekcjonerskie

Ikony na ślub, urodziny i inne okazje...
Ikony wystawiamy od 2001 r. Nasze Ikony są pisa-
ne w technikach tradycyjnych oraz własnych i są 
nie tylko świętymi obrazami, ale także przekazem 
ich twórcy, który przez sztukę także wyraża swoją 
wiarę i wrażenia estetyczne. Wykonujemy także 
Ikony na zamówienie. Możliwe jest przesłanie 
własnego wzoru oraz  wypisanie lub grawerowa-
nie dedykacji!  Zapraszamy: 

Antykwariat Mielecjana książki, starocie, obrazy, ikony
Mielec, ul. Jana III Sobieskiego 1/1, tel. 17 5831498, 

kontakt@promocja.mielec.pl

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

Włodzimierz Gąsiewski, LAGER MIELEC, niemieckie obozy wojskowe, pracy przymusowej 
i zagłady na Ziemi Mieleckiej. Według oryginalnej niemieckiej mapy sztabowej: Poligon Wer-
machtu „Południe”; Lager Mielec, Lager Dęba - wykaz obozów i opisy. Mielec 2010. Format 
A2, papier kredowy.

39-300 Mielec, ul. Jana III Sobieskiego 1/1

Ludzie i miejsca pamięci 
gminy Mielec. Włodzimierz 
Gąsiewski. Mielec 2015. 
Format 23,5 x 16 cm, stan 
bdb, nowa, 204 strony

Ostatnia Wieczerza. Ikona ręcznie pisana  na 
desce sosnowej  ok. 36,5x22,5x2,7  cm.

Matka Boska Nieustającej 
Pomocy na desce 24x35x1,5  

Zegar ścienny ZSRR. JAN-
TAR socrealizm. Mechanizm 
tradycyjny. Zegar jest sprawny, 
bije godziny i półgodziny. 
Chociaż wymaga przeglądu i 
ingerencji zegarmistrza. Gaba-
ryty ok. 33x51x15,5 cm.

Mandylion Ikona ręcznie 
pisana, tempera 15,5x20,5

SPRZEDAŻ - SKUP - KOMIS

zapraszamy na nasz portal informacyjno-firmowy

WSK PZL Mielec zestaw 10 plakietek. Posiada-
my także inne odznaki metalowe i proporczyki.

Bajki, przeźrocza DZI-
KIE ŁABĘDZIE. Wspól-
na sprawa WARSZAWA. 
Posiadamy także inne 
bajki w ofercie.

Stary kołowrotek drewniany.
Częściowo sprawny, działa ale, 
ma chyba nie wszystkie części. 
Drewno lipowe ma otwory po 
kornikach, na łączeniach jest 
dość luźny. Drewno jest także 
nieco przybrudzone i spękane. 
Ma ok. 104 cm wysokości, 
ok. 48 szerokości i 40 cm głę-
bokości.

Banknoty polskie i za-
graniczne, przedwojenne, 
okupacyjne i współczesne. 
Duży wybór, także monet.

Samochód model kolekcjonerski GAZ-14 CZAJKA 
ZSRR. Model skala 1:43 metalowy, odchylana klapa silni-
ka i bagażnika. Koła resorowane. Produkcja ZSRR. Sprze-
damy lub kupimy inne modele, nie tylko samochodów.

Zaprzęg konny, pej-
zaż wiejski, Henryk 
Momot 1952 r. Obraz 
olejny ok. 82,5x60 cm.

Aparat fotograficzny AU-
TOMATIC CAMERA, 
sprawny po włożeniu baterii 
działa, przyciski, zoom, jest 
uchwyt pod lampę błysko-
wą, torbai paski.

Antykwariat
MIELECJANA
książki i gazety,

kolekcje i starocie
obrazy i ikony!

Tylko u nas 
największa oferta 

wydawnictw 
regionalnych i nie 

tylko!
Mielec

ul. Sobieskiego 1
17 5831498

„Eksplorator Regionalny” mielecki, podkarpacki, ogólnopolski i globalny

Tom 1 - Mielec 2016. Format 21×21 cm, 
184 strony, w tyn kilkadziesiąt kolorowych, 
plany, mapki, tłumaczenia rozkazów 
niemieckich i wiele innych rewelacji!

Spis treści:

Przesłanie Daniela Kozdęby – Prezy-
denta Miasta Mielca
Słowo wstępne Zbigniewa Tymuły – 
Starosty Powiatu Mieleckiego
Włodzimierz Gąsiewski, Wstęp;
Prof. dr hab. Grzegorz Ostasz, 
Recenzja wydawnicza;
Z HISTORII REGIONALNEJ I GLO-
BALNEJ
Włodzimierz Gąsiewski, Pamiątka bitwy 
pod Tuszymą 11 maja 1915 r. – cmentarz 
wojenny żołnierzy i jeńców nr 11/500 
Tuszyma-Biały Bór;

Włodzimierz Gąsiewski, „Przyczółek 
mielecki” walki wyzwoleńcze – sierpień 
1944, część I – od Czajkowej do Borowej;
Bogdan Wytoszyński, Tagesmeldung 
– meldunki niemieckie z walk na Ziemi 
Mieleckiej  10 sierpień 1944 – cz. I;
Włodzimierz Gąsiewski, Niemiec poszu-
kuje mogiły ojca z Wehrmachtu zaginionego 
podczas walk 1944 r. na Ziemi Mieleckiej;
Antoni Rejman, Szwabski dąb. Historia 
dębu niemieckich kolonistów z Czermin 
Kolonia Hohenbach;
Kamila Sarosińska, Piotr Szal, Hi-
storia więzienia przy ul. Rokitniańskiej 
w Przemyślu;
Mieczysław Kuriański, Jazłowiec – 
klejnot kresów;
Ks. prof. dr hab. Józef Mandziuk, Rosja 
na przełomie wieków;
EKSPLORATOR HISTORII I WIARY
Włodzimierz Gąsiewski, 800 lat parafii 
Gawłuszowice – obchody i publikacje;
Włodzimierz Gąsiewski, Ks. Abp Woj-
ciech Ziemba Honorowym Obywatelem 
Gminy Wadowice Górne;
BIOGRAFICZNY EKSPLORATOR HISTORYCZNY
Barbara Kowalczuk, About Stanislaw 
Paluchowski – Diary of the granddaughter 
(wspomnienia wnuczki);

Barbara Kowalczuk, Żołnierz i Sługa 
Boży ks. Hieronim Kajsiewicz;
Andrzej Przybyszewski, Odszedł na 
Wieczną Wartę. Pułkownik Michał Zając;
Życiorys Tadeusza Krupy z Dębicy, opr. 
Mirosław Osowski;
Włodzimierz Gąsiewski, Wojciech Mro-
czek – mielecki „Strzelec”, „Murmańczyk” 
gen. Hallera, kawaler „Biało-Amarantowej 
Wstążeczki”;
Włodzimierz Gąsiewski, Andrzej 
Mąka, O dwa mosty za daleko… – hi-
storia Michała Rodo z Ostrówka st. sapera 
gen. Sosabowskiego, który zginął w bitwie 
pod Arnhem oraz ojca i braci poległych 
za Polskę;
Włodzimierz Gąsiewski, Małżeństwa 
Polski Walczącej Stanisław Dolina ps. 
„Ignac”, „Górnik” i Irena Dolina ps. 
„Barbara-Beata” – żołnierze AK;
JUDAICA I HISTORIA
Mirosław Wnuk, Rodzina Kryczka i 
Cichoń. Sprawiedliwi wśród narodów” 
z Żarówki;
Włodzimierz Gąsiewski, Moshe Gur, 
który przeżył holocaust – akt urodzenia 
po 88 latach;
EKSPLORATOR HISTORII LOTNICTWA
Stanisław Kosiński, Wspomnienia 

mechanika lotnictwa z pobytu w Archan-
gielsku w ZSRR;
REGIONALNY EKSPLORATOR KULTURALNY
Natalia Kania, Arka Przymierza między 
dawnymi, a młodszymi laty;
EKSPLORATOR MUZEALNO-ARCHIWALNY
Kamila Sarosińska, Piotr Szal, Ar-
chiwum Zakładowe Muzeum Narodowego 
Ziemi Przemyskiej w Przemyślu i jego zasób;
EKSPLORATOR BIBLIOGRAFICZNO-
-WYDAWNICZY
Józefa Krasoń, „Białe kruki” w Pedago-
gicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie 
– Filia w Mielcu;
FOTO-EKSPLORATOR
Piotr Durak, Śladami zapomnianego 
sacrum;
Włodzimierz Gąsiewski, Fotografie 
Piotra Duraka  po  obu stronach Bugu;
Michał Krawiec, Stary aparat fotogra-
ficzny „Fibituro”;
Włodzimierz Gąsiewski, Region i ludzie 
na starej fotografii;
EKSPLORATOR KONESERA I KOLEKCJONERA
Włodzimierz Gąsiewski, Korespondencje 
z I wojny światowej w zbiorach filatelistycz-
nych Jerzego Klementowskiego
Indeks nazwisk i pseudonimów, miejscowości 
i nazw geograficznych,

Matka Boska Włodzimierska 
Ikona + złoto 24 karat

ŚW. JERZY WALCZĄCY 
ZE SMOKIEM Ikona pisa-
na, tempera, deska 32x41,5

Matka Boska Łopieńska 
Dobrej Miłości Bieszczadzka

STARE ŻELIWNE ŻELAZ-
KO, wysokość 22 cm, szero-
kość 9 cm, długość 20 cm.

Stare OŁÓWKI GRAFITOWE 
KOPIOWE, zestaw 6 ołówków, 3 
nieużywane, BENSIN BROS. AND 
DEENEY, PIAST 282, OMNIUM 
CEDRUS 259. CZARNA PE-
RELKA KOPIOWY ŚREDNI, 

Ukazał się album ,,Gmina Wadowice Górne – 
historia i współczesność”Autorem publikacji jest 

Włodzimierz Gąsiew-
ski, a wydawcą Gmi-
na Wadowice Górne. 
Książka formatu 21×21 
cm liczy 104 strony na 
kredowym papierze. 
Zawiera ona informacje 
nt. historii i dnia dzisiej-
szego poszczególnych 
miejscowości gminy 
oraz bardzo dużo ko-
lorowych zdjęć, w tym 
także swoistych pano-
ram sołectw gminy. W 
publikacji wykorzystano 
zdjęcia następujących 
autorów: August Jader-
ny, Wiktor Jaderny, Da-
mian Gąsiewski, Wło-
dzimierz Gąsiewski, 
Adam Krawiec, Anna 
Kwiatkowska, Mirosław 
Maciąga, Leszek Mi-

dura,  Justyna Owcarz, 
Witold Sito oraz ze 
zbiorów archiwalnych 
Urzędu Gminy Wado-
wice Górne, rodziny 
Skrzypków i zbiorów 
własnych autora, a tak-
że: Fotografia Lotnicza 
Marek Pytko. Składu 
komputerowego do-
konała Agencja Wy-
dawnicza ,,Promocja” 
w Mielcu, a wysokiej 
jakości druku Zakład 
Poligraficzny Zdzisławy 
Gajek w Mielcu.
Na publikację składają 
się następujące rozdzia-
ły: Od autora; Wado-
wice Górne – siedziba 
gminy; Wadowice Gór-
ne – kościół parafialny;

Niektóre kapliczki i 
krzyże w Wadowicach 
Górnych; Wadowice 
Górne –  sołectwo; 
Honorowi Obywate-
le Gminy Wadowice 
Górne; Niektóre osoby 
związane z miejscowo-
ścią i gminą Wadowice 
Górne; Grzybów; Izbi-
ska; Jamy; Kawęczyn; 
Kosówka; Piątkowiec; 
Przebendów; Wadowice 
Dolne; Wampierzów; 
Wierzchowiny; Wola 
Wadowska; Zabrnie; 
Stowarzyszenia w gmi-
nie; Kultura w gminie; 
Sport w gminie; Infra-
struktura i inwestycje; 
Źródła.

WG
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