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w skrócie, zapraszamy...

mieleckie

Miesiąc sierpień 2016 na naszym portalu

Prezydent Kozdęba o inwestycjach i o swoim zdrowiu

Konferencja prasowa prezy-
denta miasta Mielca Daniela 
Kozdęby i wiceprezydenta 
Tadusza Siemka
     19 sierpnia 2016 r. w Urzędzie 
Miejskim w Mielcu odbyło się 
spotkanie z mediami prezydenta 
miasta Mielca Daniela Kozdęby 
i wiceprezydenta Tadusza Siem-
ka, w którym uczestniczyła także 
Anna Karwacka – kierownik 
Biura Promocji i Informacji.
    Podczas konferencji prezydent 
Kozdęba poinformował o uru-
chomieniu usługi SMS-owego 
powiadamiania mieszkańców 
pod nazwą MielecSMSinfo, któ-
ry umożliwia otrzymywanie przez 

mieszkańców miasta informacji 
sms-owych z następujących dzie-
dzin: kultura, sport, konsultacje 
społeczne, najtańsze paliwo, 
komunikaty, ważne informacje, 
ostrzeżenia meteorologiczne. 
Szczegóły i możliwość zapisania 
się do programu na stronie: ht-
tps://mielec.urzadsms.pl/
     System ma umożliwić większy 
dostęp mieszkańców do infor-
macji. Oczywiście działa także 
strona miasta Mielca, gdzie nie 
tylko jest wiele informacji bieżą-
cych, ale można także zgłaszać 
różne sprawy i problemy.
     Prezydent Kozdęba poinfor-
mował także o dofinansowania 
inwestycji miejskich w trakcie 
realizacji, w tym m.in. budowy 
obiektów rekreacyjno-sporto-
wych na terenach MOSiR (tzw. 

Błonia) w Mielcu, której wartość 
wynosi ponad 3 mln zł, zaś uzy-
skane dofinansowanie to 900 tys. 
zł. Wartość drugiej części tej in-
westycji to ok. 4 mln zł, zaś kwota 
dofinansowania to ok. 2 mln zł. 
Wymienione wyżej inwestycje 
oraz wiele innych przedsięwzięć 
inwestycyjnych miasta, które 
omówił także prezydent Tadeusz 
Siemek znajdują się na stronie:  
http://promocja.mielec.pl/
biezace-inwestycje-drogowe-
-w-mielcu/
    W ramach rozmowy o inwesty-
cjach poruszano także budowę 
nowej hali sportowej. W chwili 
obecnej odbywa się procedura 
odwoławcza dot. wyłonienia 
projektu hali, co zresztą uwzględ-
niono w harmonogramie. Na-
stępnie odbędą się kolejne fazy 

projektowe i wykonawcze, aż 
do rozbiórki starej hali i bu-
dowy nowego obiektu. Miasto 
uwzględniło, bądź też weźmie 
pod uwagę wszystkie wnioski 
zgłaszane przez kluby sportowe i 
mieszkańców przy projektowaniu 
i budowie nowej hali.
    Prezydent Daniel Kozdęba w 
trakcie konferencji poinformo-
wał także, że jego nieobecność 
podyktowana była dbałością o 
zdrowie. Prezydent zdementował 
pogłoski o jego złym stanie zdro-
wia. Stwierdził, że pracuje i jest 
w dobrej kondycji, co było widać 
w trakcie konferencji. Zaznaczył 
jednak, że jeszcze potrzebuje 
kilku tygodni na dodatkową 
kurację, która – czego bardzo by 
chciał, doprowadzi do trwałego 
zdrowia. Daniel Kozdęba, zazna-

czył także, że jego nieobecność 
nie wpłynie niekorzystnie na 
funkcjonowanie urzędu. Zgod-
nie z przepisami swoje zadania 
realizują wiceprezydenci, ale 
dodatkowo, żeby móc to realizo-
wać pan prezydent wydał szereg 
upoważnień swoim wieloletnim 
i doświadczonym urzędnikom. 
Także spora część prezydenckiej 
nieobecności pokrywana jest 
z przysługującego urlopu. Pre-
zydent Kozdęba jest w stałym 
kontakcie i w pełnej konsultacji 
w sprawie działań prowadzo-
nych w mieście. Po zakończonej 
konferencji przedstawiciele mie-
leckich mediów podchodzili do 
prezydenta Kozdęby życząc mu 
dużo zdrowia, do czego również 
dołącza się nasza redakcja.

Włodzimierz Gąsiewski

Inspirujące VI Spotkania Lotniczych pokoleń
26 sierpnia 2016 r. w Samo-
rządowym Centrum Kultury 
w Mielcu odbyły się VI Spotka-
nia Lotniczych Pokoleń. W ich 
trakcie Przyznano tradycyjne 
już Statuetki ,,Dedal”, które 
otrzymali: Wojciech Potkański 
za współudział w opracowaniu 
metody i programów obliczeń 
flatteru samolotów o układzie 
konwencjonalnym oraz Janusz 
Michalcewicz za opracowanie 
i produkcję  platform bezzało-
gowych MJ-7 Szogun tworzą-
cych system imitatorów celów 
powietrznych Vermin. Z kolei 
Tablice Dedal 2016 otrzymali: 
Marek Dykas za wytrwałą dzia-
łalność społeczną w rozwoju re-
gionalnego lotnictwa oraz Grupa 
EPML Spotters Mielecki Portal 
Lotniczy za opracowanie i wyko-
nanie stacjonarnego symulatora 
lotu dla młodzieży, aktywną oraz 
za skuteczną promocję lokalnego 
lotnictwa. 

Kolejnym punktem programu 
Spotkania było wyróżnienie lau-
reatów w  konkursach o tematyce 
lotniczej.  Laureatami konkursu li-
terackiego „NA SKRZYDŁACH 
DEDALA ”zostali: I miejsce 
– Beata Pleban z Radomyśla 
Wielkiego, I miejsce – Janina 
Toczyńska-Lenart z Żar, – II miej-

sce – Elżbieta Żuchowska-Pezda 
z Mielca. Laureatami Konkursu 
„SAMOLOT W OBIEKTYWIE 
I PALECIE BARW”  zostali: 
– I miejsce –  Janusz Wyzina z 
Mielca; – II miejsce – Bartosz 
Kaźmierski z Mielca, – III miejsce 
– Tomasz Kaźmierski z Mielca.
Więcej informacji na stronach:

http://promocja.mielec.pl/
vi-spotkania-lotniczych-poko-

len-wyroznieni/
http://promocja.mielec.pl/

inspirujace-vi-spotkania-lotni-
czych-pokolen-mielec-2016/

Nowa dyrekcja w I Liceum im. St. Konarskiego
   31 sierpnia 2016 r. na wstępie 
posiedzenia Rady Pedagogicz-
nej I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. St. Konarskiego 
w Mielcu odbyła się skromna 
uroczystość przedstawienia no-
wej dyrekcji szkoły w osobach: 
mgr Radosława Kluzy, jako 
dyrektora i mgr Moniki Cisło, 
jako wicedyrektora szkoły. 
Nową dyrekcję przedstawili: 
Maria Napieracz – wicestarosta 
Powiatu Mieleckiego i Andrzej 
Bryła – członek zarządu Powia-
tu Mieleckiego, którzy jedno-
cześnie pożegnali odchodzące-
go z tym dniem na emeryturę, 
dotychczasowego dyrektora 
mgr Janusza Świętonia.

Fot. Włodzimierz Gąsiewski Na zdjęciu od prawej: Maria Napieracz, Andrzej Bryła, Janusz Świętoń, Radosław Kluza, Monika Cisło

http://promocja.mielec.pl/1-sierpnia-2016-r-oczekiwanie-
-na-godzine-w-pod-pomnikiem-ak-w-mielcu/

http://promocja.mielec.pl/rondo-im-rotmistrza-witolda-pi-
leckiego-otwarte/

http://promocja.mielec.pl/dociekliwi-radni-na-sesji-powia-
tu-andrzej-chrabaszcz-i-michal-deptula/

http://promocja.mielec.pl/kto-ma-pomysl-jak-wykorzystac-
-budynek-bursy-przy-ul-kosciuszki/

http://promocja.mielec.pl/czy-amerykanskie-samoloty-aira-
cobra-pod-barwami-sowieckimi-stacjonowaly-na-lotnisku-
-polowym-w-chorzelowie/

http://promocja.mielec.pl/fks-stal-mielec-drutex-bytovia-by-
tow-22-wideo-kulisy/
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gospodarczezapraszamy na nasz portal informacyjno-firmowy

KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o. w Mielcu – społeczna odpowiedzialność biznesu
Włodzimierz Gąsiewski – Panie 
dyrektorze, firma KIRCHHOFF 
Automotive i jej mielecki zakład 
KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o. 
dwa lata temu obchodziła swoje 
15-lecie działalności produkcyjnej 
w Polsce, w tym w Mielcu. Pod-
czas tej rocznicy rozpoczęliście 
znaczące inwestycje w mieleckiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicznej. 
Czy są one już sfinalizowane i jakie 
przyniosły efekty?
Janusz Soboń – Przy okazji 
obchodów 15-lecia dokonaliśmy 
symbolicznego wbicia łopaty pod 
rozbudowę hali produkcyjnej na 
terenie Mieleckiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Była to 
inwestycja o wartości kilkadzie-
siąt milionów złotych. Natomiast 
całkowita suma inwestycji fir-
my KIRCHHOFF Automotive 
w Polsce przekroczyła już 200 
milionów euro i nie odbywało się 
to w postaci takich jednorazowych, 
spektakularnych projektów, tylko 
w sposób ciągły. Musimy inwe-
stować, aby cały czas dysponować 
konkurencyjnym nowoczesnym 
wyposażeniem, sprzętem, maszy-
nami, żeby być na bieżąco z po-
trzebami naszych klientów. Część 
z tych inwestycji 200 mln euro zre-
alizowaliśmy poza Mielcem, ale 
to że dziś np. istnieje nasz zakład 
w Gliwicach, czy w Gnieźnie, nie 
oznacza że to jest jakaś oderwana 
działalność, nie mająca związku 
z tym co dzieje się w Mielcu. Są tu 
bardzo mocne powiązania, a inwe-
stujemy poza Mielcem dlatego, że 
czasami pozwala nam to zbliżyć się 
do klienta i dzięki temu uzyskać 
nowe kontrakty. Jeśli więc mamy 

nowe zamówienia w Gliwicach, to 
siłą rzeczy jest nowa praca dla nas 
także w Mielcu. To nas motywuje 
do tego, żeby cały czas, nieustają-
co rozwijać się, właśnie realizując 
procesy inwestycyjne…
W. Gąsiewski – Chodzi mi o tę 
inwestycję w Mielcu, czego ona 
dotyczyła?
Janusz Soboń – To była roz-
budowa hali produkcyjnej o po-
wierzchni 1200 metrów kwadrato-
wych. Ta hala została zbudowana 
i zainstalowaliśmy w niej prasę 
transferową 1200 ton. Inwestycja 
ta wraz z prasą, innymi urzą-
dzeniami i całą infrastrukturą, 
to była inwestycja warta około 
10 milionów euro. Inwestycja ta 
rozpoczęła się w 2014 r., jak już 
mówiłem podczas 15-lecia firmy 
w Mielcu, zakończyła się w roku 
2015, a dzisiaj w połowie 2016 r. 
rozpoczyna się kolejna, bardzo 
podobna inwestycja, czyli znowu 
rozbudowujemy hal produkcyjną 
i za rok czasu wstawimy tam także 
kolejną prasę.
W. Gąsiewski – Jaki ma to wpływ 
na rozwój gospodarczy w regionie, 
zatrudnienie, kooperacja i inne 
efekty?
Janusz Soboń – Mogę podać na-
wet konkretne wartości kwotowe 
środków, który zostały niejako 
„wpompowane” w region mielec-
ki, w różny sposób, np.  poprzez 
wynagrodzenia,  podatki. Nie pła-
cimy wprawdzie podatku od dzia-
łalności gospodarczej, ponieważ 
działamy na terenie Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej i korzystamy 
ze zwolnień, ale płacimy podatek 
VAT, podatki od nieruchomości, 

podatki od wynagrodzeń naszych 
pracowników, składki ZUS itd. To 
są miliony złotych, które trafiają 
do budżetu państwa i poprzez to 
do regionu. Dzieje się to także 
przez zatrudnianie lokalnych ko-
operantów, z którymi nasze obroty 
sięgają kilkudziesięciu milionów 
złotych rocznie
W. Gąsiewski – Firma KIR-
CHHOFF Polska jest postrzegana 
w Mielcu i regionie jako jedno 
z najbardziej przyjaznych przed-
siębiorstw m.in. dzięki wspieraniu 
różnorodnych inicjatyw. Czy nie 
wynika to też z pewnego wzor-
ca bardzo dobrych stosunków 
polsko-niemieckich, a także na-
stawienia właścicieli firmy do tej 
działalności w Polsce i w Mielcu?
Janusz Soboń – Zgadzam się 
z tezą postawioną w tym pytaniu. 
Rzeczywiście takie nastawienie 
przyszło z Niemiec i kadra, która 
została wybrana przez właścicieli 
niemieckich na samym początku 
miała okazję uczyć się w jaki spo-
sób prowadzić takie społecznie 
odpowiedzialne przedsiębiorstwo, 
obserwując to właśnie na przykła-
dzie firm niemieckich. Te dobre 
wzorce staraliśmy się kontynu-
ować i realizować w Mielcu. To 
co dzisiaj jest już bardzo dobrze 
znane, ta społeczna odpowiedzial-
ność biznesu u nas już od samego 
początku działalności, czyli 17 lat 
temu było ważne w zarządzaniu.
W. Gąsiewski – Przedsiębiorstwo 
tworzy głównie rodzina Kirchhoff 
z Niemiec. W jaki sposób, przecież 
jako dyrektor strategiczny całej 
firmy, wszedł pan niejako do tej 
rodziny?

Janusz Soboń – Te moje dobre 
relacje z rodziną Kirchhoff były 
i są możliwe tylko dlatego, że 
właśnie oni są tak nastawieni po-
zytywnie do świata i pozwalają na 
bardzo bliskie relacje. Oczywiście 
działa to tylko wtedy, kiedy się nie 
zawiedzie tego zaufania i jeśli się 
wypełnia pewne standardy i pewne 
kanony, to jest to możliwe. Rodzi-
na Kirchhoff jest bardzo otwarta 
na ludzi i to nie tylko w moim 
przypadku, ale każdy kto z nimi 
ma do czynienia, to może potwier-
dzić, że są to ludzie niesamowicie 
otwarci i pozytywnie myślący. Tak 
podobnych relacji, jakie mnie się 
udało z nimi stworzyć, to myślę 
że wielu innych pracowników 
w naszym przedsiębiorstwie rów-
nież doświadcza na co dzień.
W. Gąsiewski – Jak wiemy pro-
cesy gospodarcze cechują się 
pewnym dynamizmem, czy firma 
Kirchhoff planuje swój dalszy roz-
wój, także w Polsce, a szczególnie 
w Mielcu?

Janusz Soboń – Nam się udało 
właśnie stworzyć ten świetny klimat 
współpracy z właścicielami nie-
mieckimi i niemieckim zarządem 
firmy. Jest pełne zrozumienie, że 
również i firmy niemieckie muszą 
się rozwijać. Nie dopuszczamy na-
wet takiej myśli, że mogłoby dojść 
do tzw. „kanibalizacji”, czyli kosz-
tem niemieckich firm mielibyśmy 
przejmować  inicjatywę. Musimy się 
rozwijać wspólnie, tak zresztą się 
dzieje również w skali makro, gdzie 
Niemcy zapraszając inne kraje do 
bliskiej współpracy, myślą dokład-
nie w ten sam sposób, że to musi  
być taki „win – win”, gdzie wszyscy 
zwyciężają. My to właśnie tak ro-
zumiemy  w firmie KIRCHHOFF 
Automotive, a więc rośniemy i 
na pewno będziemy rosnąć dalej, 
w kooperacji i symbiozie z innymi 
przedsiębiorstwami KIRCHHOFF 
Automotive. Perspektywy mamy 
świetne. Polska ma bardzo dobre 
notowania u Niemców, jak również 
w Europie i chciałbym, żeby te przy-

słowiowe „5 minut” trwało wiecz-
nie, żebyśmy cały czas korzystali 
z tego, że jest dobra koniunktura 
i jest taka moda na Polskę.
W. Gąsiewski – Chodzi mi 
o konkretną inwestycję w Mielcu, 
bo mówił pan, że coś budujecie…
Janusz Soboń – Właśnie fakt, że 
Polska jest dobrym miejscem do 
rozwijania biznesu spowodowało, 
że mamy nowe zamówienia. Żeby 
je zrealizować musimy rozbudować 
halę i wstawić tam nową prasę. 
Natomiast taką naszą inwestycją 
infrastrukturalną jest przebudowa 
linii wysokiego napięcia na naszej 
działce. Dzięki tej modyfikacji 
uwolnimy trochę terenu pod dalszą 
rozbudowę w przyszłości. Rozbu-
dowujemy też budynek admini-
stracyjny, w którym będą miejsca 
pracy dla inżynierów i innych spe-
cjalistów, którzy pracują na rzecz 
całej korporacji KIRCHHOFF 
Automotive.
W. Gąsiewski – Dziękuję za roz-
mowę.

Janusz Soboń - Prezes Zarządu KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o oraz Dyrektorem ds. Strategii KIRCHHOFF Automotive

Rozmowa z Januszem Soboniem - Prezesem Zarządu KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o 
oraz Dyrektorem ds. Strategii KIRCHHOFF Automotive

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


WIEŚCI REGIONALNE  Nr 8/16  i MIELECKA STREFA Nr 8/16 - 31 sierpień 2016 r.  Str. nasza strona: www.promocja.mielec.pl4

radomyskie

Wynajmę lokal nr 57A w 
Centrum Handlowym PA-
SAŻ, na środku przejścia 
głównego, parter,  20 m2, 
Tel. 504 292 110 

Tegoroczne Dożynki Gmin-
ne odbyły się w niedzielę 
(21 sierpnia) w Radomyślu 
Wielkim. Po raz kolejny 
dopisały grupy wieńcowe, 
które przygotowały 27 wień-
ców dożynkowych.
    Rolnicze święto w rado-
myskiej gminie tradycyjnie 
rozpoczęło się Mszą Świętą. 
Koncelebrowali ją ks. Jerzy 
Bulsa, nowy proboszcz parafii 
pw. Przemienienia Pańskiego 
w Radomyślu Wielkim i ks. 
Piotr Grzanka. Po nabożeń-
stwie korowód dożynkowy, 
złożony z 27 wieńców, które 
uwili reprezentanci wszystkich 
13 miejscowości wchodzących 
w skład gminy, przeszedł na 
plac przy gimnazjum, gdzie 
miała miejsce uroczystość 
obrzędowa, Gminny Konkurs 
Wieńca Dożynkowego, wystę-
py Kabaretu Truteń i Kapeli 
Ludowej Radomyślanie.

    Gospodarzem dożynek był 
Jarosław Godek, pracownik 
mieleckiego starostwa i wice-
przewodniczący Rady Miej-
skiej w Radomyślu Wielkim, 
a starostami przedstawiciele 
radomyskich firm wędli-
niarskich Dorota Dudek 
i Andrzej Krzystyniak. Mieli 
kogo gościć, bo na imprezie 
oprócz włodarzy gminy – bur-
mistrza Józefa Rybińskiego, 
jego zastępcy Stanisława 
Lonczaka, skarbnika Leszka 
Jagody i przewodniczącego 
Rady Miejskiej Jana Mię-
kosia, pojawili się: posłan-
ka Krystyna Skowrońska, 
radny wojewódzki Jan Ta-
rapata, starosta Zbigniew 
Tymuła, wicestarosta Maria 
Napieracz, radni powiatowi 
i gminni, sołtysi oraz miesz-
kańcy Radomyśla Wielkiego 
i pozostałych miejscowości 
należących do gminy.

    Dożynki Gminne do Rado-
myśla Wielkiego powróciły po 
9 latach. – Dziś do Radomyśla 
zjechali rolnicy z całej gminy, 
grupy wieńcowe z pięknymi 
wieńcami, przybyli ludzie, 
którzy wyrażają swój wielki 
szacunek do ciężkiej i ofiarnej 
pracy, która cechuje rolnika 
– powiedział burmistrz Józef 
Rybiński. – To właśnie rolnik 
ma szacunek nie tylko do pra-
cy, ale również do owocu trudu 
rolniczego, czego symbolem 
jest życiodajny chleb. Jak mó-
wią rolnicy w tym roku zboża 
są dobre i udało się je zebrać 
przy sprzyjającej pogodzie. 
Niestety opłacalność pracy rol-
nika to jest oddzielna historia. 
Niemniej warto świętować, bo 
dożynkowy obrządek jest pod-
trzymaniem tradycji i kultury. 
Nie wolno nam o tym zapomi-
nać. Musimy robić wszystko, 
żeby to przekazywać następ-
nym pokoleniom  – mówił bur-
mistrz Radomyśla Wielkiego, 
który wraz z Samorządowym 
Centrum Kultury i Biblio-
tek oraz Zarządem Osiedla 
w Radomyślu Wielkim był 
organizatorem imprezy.

Krzysztof Babiarz
Urząd Miejski 

w Radomyślu Wielkim

Rolnicy świętowali w Radomyślu Wielkim

Tradycyjne dożynki Gminy Czermin

Publiczność i honorowi goście uroczystości dożynkowych. Poniżej wieńce żniwne z Czermina

Inf., foto i wideo:
http://promocja.mielec.pl/
tradycyjne-dozynki-gminy-

-czermin/

    28 sierpnia 2016 r. na Pla-
cu Amfiteatralnym odbyły 
się dożynki Gminy Czermin.  
Wcześniej została odprawiona 
uroczysta msza św. dziękczynna 
w intencji rolników w kościele 
parafialnym pw. św. Klemensa 
w Czerminie. Następnie odbył 
się przemarsz korowodu dożyn-
kowego prowadzonego przez 
Kapelę Ludową „Czerminiacy”. 
   Podczas ceremonii dożynko-
wej został przekazany trady-
cyjny bochen chleba wójtowi 
gminy Leonowi Getingerowi, 
który następnie w krótkim 
wystąpieniu podziękował rol-
nikom gmin Czermin za trud 

jaki włożyli w zebranie tego-
rocznych plonów. Wójt gminy 
podkreślił, że chociaż żniwa 
przebiegły bardzo sprawnie, to 
jednak ze względu na warunki 
pogodowe, zbiory są nieco 
niższe od spodziewanych. Leon 
Getinger podkreślił jednak, że 
tegoroczne zbiory w zupełności 
wystarczą do następnych żniw 
w przyszłym roku, o co bę-
dzie także dbał jako gospodarz 
gminy.
    Do gości czermińskich uro-
czystości przemówił także Jan 
Tarapata - radny Sejmiku Wo-
jewództwa Podkarpackiego. 
On także podziękował za ciężką 

pracę rolników, odniósł się 
także m.in. do rocznicy Bitwy 
Warszawskiej, stwierdzając, 
że bardzo duży wkład w tzw. 
„Cud nad Wisłą” wnieśli polscy 
chłopi, którzy jako ochotnicy 
wstąpili wówczas do Wojska 
Polskiego.

Inf. i fot.
Włodzimierz Gąsiewski

z gminy Czermin

www.promocja.mielec.pl
http://promocja.mielec.pl/tradycyjne
http://promocja.mielec.pl/tradycyjne
http://m.in


WIEŚCI REGIONALNE  Nr 8/16  i MIELECKA STREFA Nr 8/16 - 31 sierpień 2016 r.  Str.e-mail: kontakt@promocja.mielec.pl 5

z gminy Mielec

Rewelacyjne Otwarte Mistrzostwa w Płukaniu Złota w Złotnikach

Czy w Złotnikach jest złoto 
– czyli Otwarte Mistrzostwa 
w Płukaniu Złota prze-
prowadzone przez Polskie 
Bractwo Kopaczy Złota ze 
Złotoryi odbyły się  7 sierp-
nia 2016 r. na Stadionie 
Sportowym w Złotnikach. 
    W ich programie były: 
S Z KO Ł A  P ŁU KA N I A 
ZŁOTA DLA WSZYST-
KICH CHĘTNYCH oraz za-
wody w kategoriach – MAŁY 
POSZUKIWACZ [dzieci do 
lat 14],  ZDOBYWCA ZŁO-
TEGO KRUSZCU [męż-
czyźni],  ZŁOTA BIAŁO-
GŁOWA [kobiety], GOLD 
VIP [samorządowcy, goście]. 
Były także inne atrakcje, 
takie jak: koncerty, wioska 
indiańska i indiańskie pokazy 
taneczne, gry i zabawy, poka-
zy jazdy konnej oraz zabawa 
taneczna.

Impreza w Złotnikach cie-
szyła s ię bardzo dużym 
powodzeniem, szczegól-
nie pozytywnym akcentem 
był udział jej uczestników 
w mistrzostwach płukania zło-
ta. Wzięło w nich udział kilka-
dziesiąt osób i każdy zabrał ze 
sobą na pamiątkę drobinki 
złota do domu. Poprzez takie 
imprezy odkrywane są lokal-
ne atrakcje poszczególnych 
miejscowości powiatu mielec-
kiego, podkreślał to Starosta 
Mielecki – Zbigniew Tymuła, 
który sam też szukał złota 
w Złotnikach, jak również 
Józef Piątek – wójt Gminy 
Mielec, czy też Zofia Za-
łucka – sołtys wsi Złotniki 
oraz Dorota Kieraś-Jędry-
chowska – dyrektor Ośrodka 
Kultury i Sportu w Chorzelo-
wie, który był organizatorem 
imprezy.

Zwycięzcy otwartych Mistrzostw 
w Płukaniu Złota Podczas Pikni-
ku Country „Czy w Złotnikach 
jest Złoto?”.
Kategoria: mały poszukiwacz: 
1.Karol Michalski,  2. Hu-
bert Piestrzyński, 3. Dominik 
Rakoczy, 4. Karol Surowiec, 
5. Klaudia Ciochoń, 6. Milena 
Markowska.
Kategoria: zdobywca złotego 
kruszcu: 1.Andrzej Nowak, 
2. Adrian Cuber,  3. Rafał Perc, 
4. Bogusław Łaskarzewski, 5. 
Michał Krężel, 6. Łukasz Madej.
Kategoria: złota białogłowa 
– 1. Joanna Ciochoń, 2. Justy-
na Durda, 3. Lucyna Ziętek, 
4. Edyta Piątek, 5. Olga Mar-
kowska, 6. Marta Strycharz
Kategoria: gold vip – 1. Bożena 
Telega, 2. Tadeusz Tacik, 3. Zofia 
Załucka, 4. Anna Markowska-
-Stanos, 5. Józef Piątek, 6. Dorota 
Kieraś-Jędrychowska.

zapraszamy na nasz portal informacyjno-firmowy

Informacje, foto i wideo na stronie:
http://promocja.mielec.pl/czy-w-
-zlotnikach-jest-zloto-otwarte-
-mistrzostwa-w-plukaniu-zlota/

Oraz:
http://promocja.mielec.pl/

zlote-zniwne-klosy-w-zlotni-
kach-82-zdjecia/

 FOTOGRAFIA REKLAMOWA HANDLOWA I PRZEMYSŁOWA
 SESJE FOTOGRAFICZNE PLENEROWE I STUDYJNE
 WIDEOFILMOWANIE WESEL I UROCZYSTOŚCI
 REPORTAŻE FILMOWE, REKLAMY WIDEO
 MINI FILMY FABULARNE ZE SCENARIUSZEM
     (możliwość zamieszczania na YouTube i Facebooku)
 PROJEKTY GRAFICZNE REKLAM I LOGA FIRM
  Profesjonalny sprzęt i legalne programy

mailto:kontakt@promocja.mielec.pl
http://1.Karol
http://1.Andrzej
http://promocja.mielec.pl/czy
http://promocja.mielec.pl/zlote
http://promocja.mielec.pl/zlote
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historyczne zapraszamy na nasz portal informacyjno-firmowy

     17 sierpnia 2016 r.  prowadzo-
ne były poszukiwania zbiorowej 
mogiły 17 jeńców niemieckich, 
których zastrzelili żołnierze so-
wieccy na przełomie późnym 
latem lub jesienią 1944 r. Według 
relacji działo się to jesienią 1944 
roku. Rosjanie tych jeńców pro-

wadzili od strony Połańca przez 
drewniany most, który zbudowali 
podczas walk o przyczółek bara-
nowsko-sandomierski, a potem 
mielecki. W ten sposób dotarli 
do domu Stefana Rogoża w Sad-
kowej Górze i tam przenocowali. 
Ranem gdy okazało się, że 17 
jeńców niemieckich nie ma siły 
iść rozstrzelali ich i poszli dalej. 
Następnego dnia sołtys nakazał 
dwóm chłopom: Władysławowi 
Bogdanowi i Stanisławowi Napra-
wie przewiezienie ciał do dołka 
po stanowisku artyleryjskim na 
pożydowskim już polu Żyda Ru-
bina z Borowej. Sowieckie działo 
przeciwlotnicze broniło w tym 
miejscu lotniska polowego Armii 
Czerwonej zlokalizowanego na 
pograniczu Borowej i Sadkowej 
Góry. Właśnie w tym pozostałym 
po armacie dole złożono ciała 
i zasypano je... 
     Informację o pogrzebanych 
Niemcach ujawnił niedawno Jan 
Brzychcy, który miał wówczas 
5 lat, ale sporo pamięta, a resztę 
wie z opowiadań. Jego rodzina 
później kupiła to pole. Obecnie 
nie jest już ono jego własnością, 
ale jak mówi jest wierzący i to 
mu nie dawało spokoju. Relację 
tą potwierdził również Marian 

Gnida także z Sadkowej Góry, 
który wspomina, że jak był małym 
chłopcem bał się w to miejsce 
chodzić, gdyż podobno straszyło. 
Potem jednak paśli nawet tu 
krowy. W miejscu tego pochówku 
było lekkie zagłębienie, w którym 
trawa była najbardziej zielona. 
Potem, jak zaczęli orać ziemię 
traktorami grunt się wyrównał. 
Marian Gnida opowiada także, że 
jak razem z Janem Brzychcym byli 
już dorośli i pracowali w PKS-sie, 
to na to miejsce przywieźli duży 
głaz, żeby to upamiętnić. Kamień 
ten leżał tu lata, ale potem ktoś go 
wziął. Potem wszyscy zapomnieli, 
ale teraz po wydobyciu szczątków 
zabitych Niemców, będzie już 
spokój i bardziej humanitarnie. 
     O tym jak Sowieci traktowali 
w tych stronach niemieckich jeń-
ców świadczy inna relacja Feliksa 
Czopa, który mieszkał w Borowej, 
oto jej fragment:

     Wczesną wiosną 1945 roku szosą 
obok naszego domu prowadzili Ro-
sjanie jeńców niemieckich od strony 
Szczucina w kierunku wschodnim. 
W rowach obok szosy leżał jeszcze 
śnieg. Był to obraz okropny. Jeńcy 
byli wycieńczeni z głodu i zim-
na w obszarpanych mundurach 
i podartych butach.  Maszerowali 
w kolumnach czwórkami a po 
bokach eskortowali ich rosyjscy 
żołnierze. Często padali na ziemię, 
wtedy żołnierze radzieccy dobijali 
ich i wrzucali na wozy konne, które 
jechały za nimi. Czasem wyrywa-
li się z kolumny jeżeli zobaczyli 

w rowie jakąś leżącą puszkę po 
konserwach w nadziei że coś znajdą 
do jedzenia. Spotykało się to z ostrą 
reakcją i biciem kolbą od karabinu 
ze strony Rosjan.  Moja matka była 
wrażliwa na takie sceny i rzucała 
kawałki chleba w głąb kolumny 
jeńców co spotykało się z ostrym 
sprzeciwem i groźbami ze strony 
żołnierzy rosyjskich. Na noc jeńców 
zamykano w chłopskich stodołach. 
Później właściciele stodół mówili, że 
jeńcy z głodu wybierali ziarna zbóż z 
kłosów aby się nimi nieco pożywić. 
Jeden z zabitych Niemców został 
pochowany za stodołą u mojego 
wujka Stanisława Ćwięki, gdzie jego 
prochy spoczywają do dziś.
     Tymczasem prace ekshumacyj-
ne przeciągnęły się w Sadkowej 
Górze do następnego dnia, czyli 
18 sierpnia 2106 r. Ludzkie kości 
były wydobywane przez cały dzień. 
Zabici leżeli jeden na drugim 
w dość małym zagłębieniu, bez 

żadnego porządku ich ciała, ręce 
i nogi krzyżowały się. Zginęli 
prawdopodobnie od kul w tułów, 
ale mogli być też dobijani kolbami, 
gdyż ich czaszki były strzaskane. 
Zabici prawdopodobnie byli bez 
ubrań, a zwłaszcza bez mundurów. 
Na miejscu odnaleziono tylko kil-
ka wojskowych guzików i metalo-
wą sprzączkę. Nie odnaleziono też 
szczątków butów, które dość długo 
zachowują się w ziemi. Na samym 
początku, jakby na szczątkach 
został odnaleziony szkaplerzyk, 
medalik z Matką Boską. Mógł on 
być własnością niemieckiego jeńca, 

ale też po tym „pochówku”, bez 
księdza i żadnych ceremonii mogli 
go wrzucić polscy chłopi, którzy 
grzebali zabitych. W sumie jednak 
wydobyto 16, a nie 17, komplet-
nych szkieletów. Jest to zagadka, 
gdyż z relacji wynika, że zabitych 
było na pewno 17-tu. Przy szcząt-
kach znaleziono 4 nieśmiertelniki, 
identyfikatory. I tu druga zagadka, 
jeden z nich okazał się polskim 
nieśmiertelnikiem, jaki nosili 
żołnierze przedwojennego Wojska 
Polskiego, były na nim wydrapane 
niemieckie napisy, ale nadal jest 
to dość tajemnicze. Ekshumacji 
dokonywała firma, grupa poszu-
kiwawcza „Metodis” na zlecenie 
Wojewody Podkarpackiego, na 
podstawie zgody udzielonej Fun-
dacji „Pamięć”. Szczątki zostały 
pochowane na cmentarzu w Sie-
mianowicach Śląskich. szczegóły i 
dane zawarte na nieśmiertelnikach 

objęte są tajemnicą i nie mogą być 
podane do publicznej wiadomości.
   Zarówno w pierwszym jak i 
drugim dniu, niemal przez cały 
czas prace poszukiwacze i eks-
humacyjne rejestrowane były 
foto i wideo przez redaktora 
naczelnego miesięcznika „Wieści 
Regionalne’’ oraz portalu www.
promocja.mielec.pl - Włodzi-
mierza Gąsiewskiego, który od 
trzech lat wspiera poszukiwania 
zaginionych żołnierzy niemieckich 
w walkach z Armią Czerwoną 
w powiecie mieleckim. Na ten 
temat ukazało się już kilka artyku-
łów, oraz filmów wideo. Przeczyta-
ło je i obejrzało tysiące osób i one 
następnie zgłaszają się do Fundacji 
„Pamięć” i wskazują kolejne moż-
liwe miejsca pochówku. Także 
kolejnego dnia 19 sierpnia 2016 r. 
grupa poszukiwawcza usiłowała 
odnaleźć szczątki niemieckiego 

pilota, który na początku sierpnia 
1944 r. rozbił się nad Wisłą. Miej-
scowi pochowali go i teraz wskazali 
przypuszczalne miejsce pochówku. 
Niestety, ale pamięć ludzka jest 
zawodna i szczątków pilota nie 
odnaleziono, jak również części 
niemieckiego samolotu. Jeszcze 
w tym samym dniu prowadzono po-
szukiwania w Trzcianie. Tym razem 
jednak nic nie odnaleziono, co nie 
oznacza, że nie ma tam pochowa-
nych żołnierzy. Zwracamy się więc 
do naszych czytelników z apelem 
o wskazywanie takich miejsc do 
naszej redakcji, bądź do innych 
instytucji. Dotyczy to nie tylko 
żołnierzy niemieckich, ale także 
i radzieckich, polskich - w tym 
ofiar UB, a także mordowanych 
i grzebanych w różnych miejscach 
Żydów.

Inf. i fot. 
Włodzimierz Gąsiewski

VII Zlot Historyczno-Militarny w Bliźnie – kultowo i patriotycznie
   Park Historyczny Blizna 
w miejscowości o tej same 
nazwie, w gminie Ostrów, na 
północy Podkarpacia, to nie-
zwykle udane przedsięwzięcie 
samorządowców, historyków, 
m.in. przy wsparciu Fundacji 
Polsko-Niemieckie Pojednanie, 
które łączy w sobie cechy edu-
kacyjne i patriotyczne. Ukazuje 
poligon w Bliźnie zarówno jako 
wyniszczający nazistowski obóz 
zagłady, miejsce prób śmiercio-
nośnej broni, ale też przypo-
mina o walce polskiego ruchu 
oporu o wydarcie hitlerowcom 
tajemnic ich strasznej broni, 
a potem już w wyzwalaniu tego 
terenu. W Bliźnie testowano 

rakiety, które później posłu-
żyły pokojowemu zdobywaniu 
kosmosu. Dlatego też nie ma 
tam nienawiści, a historia słu-
ży przestrodze i w tej formule 
zbliża także narody. Tutaj pod-
czas zlotu członkowie polskich 
i niemieckich, czy sowieckich 
grup rekonstrukcyjnych, mie-
szają się z różnokolorowym 
tłumem, a ich dioramy czy reż 
rekonstruowane bitwy są do-
skonałą lekcją historii, zwłasz-
cza dla młodzieży. Taki też był 
również tegoroczny siódmy już 
zlot w Bliźnie. Z satysfakcją 
należy odnotować wzbogacenie 
cennych kolekcji i pamiątek 
militarnych. Ogromna w tym 

zasługa władz gminy w osobie 
wójta Piotra Cielca i sołtysa 
Blizny Wiesława Jelenia, który 
osobiście, także na tegorocz-
nym zlocie doglądał ekspozycji. 
Do  informacji na naszej stronie 
www.promocja.mielec.pl foto-
reportaż. Można tam odnaleźć 
o wiele więcej relacji i informa-
cji na ten temat. Zapraszamy.

Włodzimierz Gąsiewski
Galeria zdjęć na stronie:

http://promocja.mielec.pl/
vii-zlot-historyczno-militar-
ny-w-bliznie-kultowo-i-pa-

triotycznie/

Poszukiwania i ekshumacja rozstrzelanych przez Sowietów jeńców niemieckich

Sadkowa Góra - miejsce poszukiwań i ekshumacji. Po prawej stronie w kierunku Borowej rozciągają 
się pola uprawne, na których na przełomie 1944/1945 r. rozlokowane było polowe lotnisko sowieckie. 
Źródło: http://www.wspolrzedne-gps.pl/Pierwszy dzień poszukiwań

http://promocja.mielec.pl/
szczatki-niemieckich-jenco-

w-odnalezione/

http://promocja.mielec.pl/
ekshumacja-rozstrzelanych-
-przez-sowietow-jencow-nie-

mieckich-reportaz-wideo/

Informacje, fotogalerie i relacje wideo na naszej stronie www.promocja.mielec.pl

Jan Brzychcy

www.promocja.mielec.pl
http://www.promocja.mielec.pl
http://www.promocja.mielec.pl
http://m.in
http://promocja.mielec.pl/vii
http://promocja.mielec.pl/vii
http://www.wspolrzedne-gps.pl
http://promocja.mielec.pl/szczatki
http://promocja.mielec.pl/szczatki
http://promocja.mielec.pl/ekshumacja
http://promocja.mielec.pl/ekshumacja
http://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, kolekcje, 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.

SPRZEDAŻ - SKUP - KOMIS

zapraszamy na nasz portal informacyjno-firmowy

Zaprzęg konny, pejzaż 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, torba i 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

Wykonujemy redakcje tekstów, opracowanie naukowe, adiustację, ko-
rektę, profesjonalny skład komputerowy, grafiki i projekty graficzne oraz 
przygotowanie do druku na licencjonowanych programach Adobe wraz 
z dostarczeniem gotowej wydrukowanej publikacji. Przeprowadzamy 
promocję za pośrednictwem wydawanych przez nas mediów drukowanych 
i internetowych. Pomoc w rozprowadzaniu publikacji. Możemy także 
zorganizować wieczory i spotkania autorskie. Mamy wieloletnie do-
świadczenie i przygotowanie merytoryczne. Posiadamy własne numery 
ISBN i możemy edytować kody kreskowe. Zapraszamy autorów do 
współpracy. Opracowujemy także gazetki samorządowe, ulotki, druki, 
plakaty itp. Zapewniamy przystępne ceny oraz wysoką jakość wyko-
nania. Zapraszamy do współpracy.

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

tel. 17 5831498; 17 7411527; 602 776197

OFERUJEMY USŁUGI 
REDAKCYJNO-WYDAWNICZE

Radziecka lampa bły-
skowa Czajka 70

Włodzimierz Gąsiewski, 
Hohenbach KOLONIA 
NIEMIECKA CZERMI-
NA 1783-1944
Książka formatu 16x23,5 
cm, okładka miękka, 108 
stron.

Cmentarz parafialny przy 
ul. Sienkiewicza w Mielcu
Henryk Momot, Dariusz 
Momot, „Cmentarz pa-
rafialny przy uli Sienkie-
wicza w Mielcu”. Mielec 
2001. Format 14,5x20,5 
cm, 309 stron. Stan bdb. 

WSK PZL Mielec zestaw 10 plakietek

PZL Polskie ZAkłady Lotnicze 4 piny metalowe

MIELEC ULICA SZKOL-
NA I BAZYLIKA ŚW. MA-
TEUSZA, olej, płótno 42x45 
cm w drewnianej ramie 48x60 
cm, podpisany i datowany, 
wykonany w 1999 r.

Święty Antoni Ikona pisa-
na na desce lipowej 21x30

mailto:kontakt@promocja.mielec.pl
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