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Zgodnie z wcześniejszymi obietnicami – w sobotę, 30 
września, przywrócony został ruch na al. Kwiatkowskie-
go i ul. Wojska Polskiego. Kierowcy muszą liczyć się ze 
zmianami organizacyjnymi oraz nowym oznakowaniem.
Najważniejsza zmiana dotyczy ronda u styku ul. Wojska Polskiego 
z al. Kwiatkowskiego i ul. Partyzantów – od tej pory dwupasmo-
wego. – Zastosowanie takiego rozwiązania porządkuje ruch, 
a także zwiększa komfort i bezpieczeństwo jazdy. Zwłaszcza, że 
dla kierowców wyjeżdżających z ul. Partyzantów oraz od strony 
bramy głównej strefy wydzielono pasy ruchu, z których można 
bezkolizyjnie skręcać w prawo  - więcej na stronie: http://po-
wiat-mielecki.pl/pl/20/20/art4199.html
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Urząd Miejski w Mielcu oraz 
Studio Wizualne Damian 
Gąsiewski zapraszają na 
Bieg 80-lecia Centralnego 
Okręgu Przemysłowego w 
Mielcu pod Honorowym Pa-
tronatem Prezydenta Miasta 
Mielca Daniela Kozdęby. 
Bieg odbędzie się 15 paź-
dziernika 2017 roku. Trasa 
biegu prowadzić będzie przez 
teren Lotniska Mielec oraz 
wokół lotniska - ulicami 
COP-u i Lotniskową. Nieco-
dzienną gratką dla uczestni-
ków biegu będzie możliwość 
przebiegnięcia fragmentem 
pasa startowego mieleckiego 
lotniska.

REGULAMIN:
Bieg 80-lecia Centralnego 
Okręgu Przemysłowego
Mielec 15 października 2017
niedziela, godz. 10:00
I. Cele imprezy
1. popularyzacja masowych 
biegów jako najprostszej formy 
ruchu
2. promocja Miasta Mielca
3. Promocja aktywności fizycz-
nej i zdrowego stylu życia
II. Organizator
1. Gmina Miejska Mielec z 
siedzibą w Mielcu, ul. Żerom-
skiego 26, 39-300 Mielec
2. Studio Wizualne Damian 
Gąsiewski z siedzibą w Mielcu, 

Za nami Targi Pracy Powiatu Mieleckiego

21 września br. w auli Zespołu 
Szkół Technicznych w Mielcu 
odbyły się Targi Pracy Powiatu 
Mieleckiego, podczas których 
zaprezentowało się ponad 40 
firm z różnych branż działających 
na terenie całego powiatu. Targi 
odwiedziło kilka tysięcy osób.
    Targi Pracy Powiatu Mieleckiego 
zorganizował Powiatowy Urząd 
Pracy w Mielcu i Podkarpacka 
Wojewódzka Komenda Ochotni-
czych Hufców Pracy Młodzieżo-
we Centrum Kariery w Mielcu. 
Patronat nad tym wydarzeniem 
objęli: Marszałek Województwa 
Podkarpackiego, Starosta Powiatu 
Mieleckiego oraz Wojewódzki 
Urząd Pracy w Rzeszowie.
    Targi pracy były dla odwie-
dzających okazją do rozmowy 
z pracodawcami, pracownikami 
i rekruterami kilkudziesięciu firm 
o ugruntowanej pozycji na lokal-
nym rynku pracy. Doradcy zawo-
dowi z Powiatowego Urzędu Pracy 
w Mielcu chętnie służyli pomocą 
w przygotowaniu dokumentów 
aplikacyjnych. Każdy mógł rów-
nież zrobić bezpłatne zdjęcie do 
CV.

     W gronie wystawców znalazły 
się m.in. takie firmy jak: Polskie 
Zakłady Lotnicze, Bury, Dobro-
wolscy, Kirchhoff Polska, Eldan, 
Spiroflex, Hotel Rado, Gard-
ner Aerospace,  Eldrut, Czajen, 
Comp Soft, Autopart, Husquarna 
Poland, Plastwag i Cukiernia 
Pokusa reprezentujące branże: 
lotniczą, samochodową, meta-
lową, informatyczną, odzieżową 
i gastronomiczną.
     Mimo niesprzyjającej pogody 
targi pracy odwiedziło kilka tysię-
cy osób bezrobotnych i poszuku-
jących pracy. Wśród przybyłych 
byli również uczniowie mieleckich 
szkół, dla których była to doskona-
ła okazja do poznania mieleckich 
pracodawców oraz zapoznania się 
z oczekiwaniami i wymaganiami, 
jakie stawiają pracodawcy przed 
kandydatami do pracy.
    Na uczestników targów cze-
kało również wiele dodatkowych 
atrakcji w tym specjalna lekcja 
przedsiębiorczości dla osób za-
mierzających rozwinąć własny 
biznes, loty na symulatorze szy-
bowca i śmigłowca, prezentacja 
druku 3D i okularów wirtualnej 

rzeczywistości, pomiar i analiza 
składu ciała oraz pokazy ratow-
nictwa medycznego. Pracodawcy 
organizowali konkursy, rozdawali 
materiały promocyjne oraz ulotki 
informacyjne.
     W imieniu organizatorów 
składamy wyrazy wdzięczności 
wszystkim, którzy zaangażowali 
się w przygotowanie i promocję 
Targów Pracy Powiatu Mieleckie-
go, tj. pracodawcom, partnerom, 
patronom medialnym i przybyłym 
gościom. Szczególne słowa po-
dziękowania kierujemy w stronę 
osób bezrobotnych i poszukują-
cych pracy, którzy odpowiedzieli 
na nasze zaproszenie. To właśnie 
z myślą o Was zorganizowaliśmy 
pierwsze na tak dużą skalę targi 
pracy w powiecie mieleckim i już 
dziś zapraszamy na kolejną edycję.

Marek Przygoda
Inspektor powiatowy

Powiatowy Urząd Pracy w 
Mielcu

Fot. Damian Gąsiewski 
Studio Wizualne

http://promocja.mielec.pl/za-na-
mi-targi-pracy-powiatu-mielec-

Dyrekcja Szpitala Powia-
towego im. E. Biernackiego 
w Mielcu informuje, że od 
dnia 01 października 2017 
roku Szpital będzie świad-
czył usługi w zakresie „Noc-
nej i świątecznej opieki zdro-
wotnej”.
– w zakresie Ambulatorium 
i wyjazdowej opieki lekarskiej; 
w budynku Powiatowej Sta-
cji Pogotowia Ratunkowego 
w Mielcu ul. Żeromskiego 22, 
I piętro (dotychczasowa loka-
lizacja),

W razie nagłego zachorowania 
lub nagłego pogorszenia stanu 
zdrowia pacjent może udać się 
po pomoc do punktu nocnej 
i świątecznej opieki zdrowot-
nej, niezależnie od tego, gdzie 
mieszka, i do którego lekarza/
pielęgniarki podstawowej opie-
ki zdrowotnej (POZ) złożył 
swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela 
porad:
- w warunkach ambulatoryj-
nych,
-  w domu pacjenta (w przy-
padkach medycznie uzasad-
nionych),
- telefonicznie.
    Z pomocy lekarza i pielę-
gniarki w nocy, w dni wolne i 
w święta można skorzystać w 
razie:
- nagłego zachorowania;

- nagłego pogorszenia stanu 
zdrowia, gdy nie ma objawów 
sugerujących bezpośrednie 
zagrożenie życia lub istotny 
uszczerbek zdrowia, a zastoso-
wane środki domowe lub leki 
dostępne bez recepty nie przy-
niosły spodziewanej poprawy;
- gdy zachodzi obawa, że ocze-
kiwanie na otwarcie przychodni 
może znacząco niekorzystnie 
wpłynąć na stan zdrowia.
    Porady udzielane są bez 
skierowania. Świadczenia są 
bezpłatne (dla osób ubez-
pieczonych) oraz płatne dla 
pacjentów nieposiadających 
ubezpieczenia.

STAROSTWO 
POWIATOWE W MIELCU
Biuro Promocji i Informacji

Monika Piątek

Telefony zgłoszeniowe ambu-
latoryjne:
– Ambulatorium tel. (17) 773 
63 26, (17) 773 63 27
– Gabinet zabiegowy tel. (17) 
773 63 24
Telefony zgłoszeniowe wy-
jazdowe:
– Lekarska pomoc wyjazdowa 
tel. (17) 773 63 00
– w zakresie wyjazdowej opieki 
pielęgniarskiej:
– Pielęgniarska pomoc wyjaz-
dowa tel.  + 48 500 210 839,
+ 48 500 209 147,
+ 48 500 131 962
   W ramach kontraktu z NFZ, 
szpital zapewnia świadcze-
nia w zakresie podstawowej 
opieki zdrowotnej udzielane 
od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 18.00 do 8.00 dnia 
następnego oraz całodobowo w 
dni ustawowo wolne od pracy.

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA 
ZDROWOTNA W MIELECKIM SZPITALU

ul. Jana III Sobieskiego 1, 39-
300 Mielec
PATRONAT HONOROWY 
P R E Z Y D E N TA  M I AS TA 
MIELCA DANIELA KOZ-
DĘBY
III. Partnerzy
1. Lotnisko Mieleckie
2. Firma Tarapata
3. Joy Fitness Club
4. Fratelli Express
5. Aveth Pharma
6. Klub Młodych Liderów
7. MOSiR
Ciąg dalszy i więcej informa-
cji na stronie: https://www.
facebook.com/sw.damianga-
siewski/

www.promocja.mielec.pl
mailto:kontakt@promocja.mielec.pl
www.promocja.mielec.pl
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http://promocja.mielec.pl/za
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Współpraca Politechniki Rzeszowskiej 
z PZL Mielec i miastem Mielec

     26 września 2017 r. w Sali Se-
natu Politechniki Rzeszowskiej 
miało miejsce  podpisanie umowy 
pomiędzy Politechniką Rzeszow-
ską a PZL Mielec w sprawie 
uruchomienia nowego kierunku 
studiów podyplomowych oraz 
umowy pomiędzy Politechniką 
Rzeszowską a Gminą Miejską 
Mielec w sprawie współpracy 
uczelni z samorządem terytorial-
nym m.in. w zakresie prowadzenia 
studiów podyplomowych, szkoleń 
i kursów oraz rozwoju lotnictwa 
i pilotażu.
    W spotkaniu wzięli udział:     Jan 
Myśliwiec – pierwszy zastępca 
Prezydenta Miasta Mielca; prezes 

     W dniu 26 września br. w 
auli Senatu Politechniki Rze-
szowskiej została podpisana 
umowa o współpracy między 
miastem Mielec, a Politechni-
ką Rzeszowską im. Ignacego 
Łukasiewicza, w imieniu której 
podpis pod dokumentem złożył 
rektor tej uczelni prof. dr. hab. 
inż. Tadeusz Markowski.
     W umowie określono wspólny 
obszar współpracy wykorzystu-
jący możliwości edukacyjno-
-badawcze rzeszowskiej uczel-
ni oraz potencjał rozwojowy 
miasta Mielca. Współpraca ma 
dotyczyć kształcenia na studiach 
dziennych i zaocznych absol-
wentów szkół średnich z  Mielca 

zarządu, dyrektor naczelny  PZL 
Mielec – Janusz Zakręcki; członek 
Zarządu, dyrektor personalny 
PZL Mielec Marta Górak- Kopeć; 
Arkadiusz  Gałkowski – naczelnik  

Wydziału Edukacji UM Mielca:
Bogdan Ostrowski – dyrektor 
Pionu Technicznego PZL Mielec .

Inf. Anna Worosz 
Fot. Anna Rembisz

i powiatu mieleckiego, a także 
zdobywania nowych kwalifikacji 
zawodowych w ramach studiów 
podyplomowych, szkoleń i cer-
tyfikowanych kursów dla absol-
wentów posiadających wyższe 
wykształcenie. Zarówno miasto 
jak i uczelnia mają kreować 
wspólną ofertę dydaktyczną 
odpowiadającą aktualnym tren-
dom rynkowym.
    -Jest to nasze nowe otwar-
cie na współpracę z rzeszow-
skim ośrodkiem akademickim 
dotyczące kierunków studiów 
związanych z najnowszymi inno-
wacyjnymi  technologiami pod 
potrzeby firm działających m.in. 
w mieleckiej specjalnej strefie 

ekonomicznej – powiedział Jan 
Myśliwiec, Pierwszy Zastępca 
Prezydenta Mielca, dziękując 
wszystkim którzy przyczynili się 
do podpisania porozumienia.
    W drugiej części spotkania 
rektor Politechniki Rzeszow-
skiej zawarł umowę z Januszem 
Zakręckim – prezesem zarządu, 
dyrektorem naczelnym PZL 
Mielec. W ramach podpisanego 
dokumentu rzeszowska uczelnia 
uruchamia kolejny kierunek stu-
diów podyplomowych przygoto-
wany na potrzeby pracowników 
Polskich Zakładów Lotniczych 
z Mielca na kierunku „Techni-
ka śmigłowcowa” utworzony 
na Wydziale Budowy Maszyn 
i Lotnictwa Politechniki Rze-
szowskiej.
    Na zakończenie uroczysto-
ści prof. dr hab. inż. Jarosław 
Sęp, dziekan WBMiL dokonał 
rozdania świadectw ukończe-
nia studiów podyplomowych 
„Kompozyty konstrukcyjne”, 
które organizowane były na 
wspomnianym wydziale w roku 
akademickim 2016/2017.

Anna Karwacka

PROJEKT „ZAWODY PRZYSZŁOŚCI”
     Uczniowie ZST już od 
września kształcą się w zawo-
dach: technik mechanik lotniczy 
i mechanik – monter maszyn 
i urządzeń. Realizacja projektu 
jest możliwa dzięki środkom 
z RPO WP. Umowa o dofinan-
sowanie projektu z Wojewódz-
kim Urzędem Pracy w Rzeszo-
wie została już podpisana.
    Przypomnijmy. Realizacja 
projektu pod nazwą „Zawo-
dy przyszłości – doskonale-
nie kształcenia zawodowego 
w powiecie mieleckim” będzie 
możliwa dzięki dofinansowaniu 
pochodzącemu z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020, Oś priorytetowa 
IX Jakość edukacji i kompe-
tencji w regionie, Działanie 9.4 
Poprawa jakości kształcenia 
zawodowego. Na wdrożenie 
praktyk uczniowskich w łącznie 
trzech firmach: Linetech, Gard-
ner Aerospace Mielec i Zakła-
dach Elektroniki i Mechaniki 
Precyzyjnej R&G,
    Powiat Mielecki otrzymał 
kwotę 661 030,96 zł. Środki 
te zostaną przeznaczone na 
dostosowanie form, metod i 

warunków kształcenia w za-
wodach: technik mechanik 
lotniczy i mechanik–monter 
maszyn i urządzeń, nauczanych 
w Zespole Szkół Technicznych 
w Mielcu, do potrzeb rynku 
pracy oraz wzbogacenie oferty 
edukacyjnej szkoły.
     Umowa z Wojewódzkim 
Urzędem Pracy w Rzeszowie 
– Instytucją Pośredniczącą, 
została podpisana we wtorek, 
26 września, w siedzibie firmy 
Linetech. Z ramienia Powiatu 
Mieleckiego, na uroczystym 
spotkaniu pojawili się: starosta 
Zbigniew Tymuła, wicestarosta 
Maria Napieracz, skarbnik 
Irena Turek, Bogdan Bieniek 
– dyrektor Wydziału Funduszy, 
Inwestycji i Gospodarki Nieru-

chomościami i Mariusz Woj-
ciechowski – dyrektor Zespołu 
Szkół Technicznych w Mielcu.
     Zgodnie z zawartymi już 
wcześniej umowami partner-
skimi, uczniowie ZST – przyszli 
mechanicy lotniczy, odbędą 
w firmie Linetech 450 godzin 
praktyki. Do przyszłego zawo-
du będą kształcić się podczas 
wakacji i ferii zimowych, pod 
okiem najlepszych fachowców.
     W firmach R&G oraz Gard-
ner Aerospace tajniki swojej 
przyszłej pracy będą poznawać 
mechanicy-monterzy maszyn 
i urządzeń. Praktyki realizowa-
ne będą w wymiarze 300 godzin.

STAROSTWO POWIATOWE 
W MIELCU

Biuro Promocji i Informacji
Monika Piątek

mailto:kontakt@promocja.mielec.pl
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Uroczystości Koronacji Obrazu Matki Bożej Chorzelowskiej Królowej Rodzin
9 września 2017 r. w Chorze-
lowie odbyły się uroczystości 
Koronacji Obrazu Matki 
Bożej Chorzelowskiej Kró-
lowej Rodzin. Uroczystej 
Mszy świętej przewodniczył 
i homilię wygłosił ks. abp 
Wiktor Skworc, metropolita 
katowicki.
   Mszę św. koncelebrowali: abp 
Henryk Nowacki, bp Włady-
sław Bobowski, bp Stanisław 
Salaterski, bp Leszek Lesz-
kiewicz, bp Kazimierz Górny 
z Rzeszowa, bp Piotr Greger 
z diecezji bielsko-żywieckiej. 
W uroczystościach brali udział 
parlamentarzyści, samorzą-
dowcy, służby mundurowe 
i licznie zgromadzeni pielgrzy-
mi z całej diecezji tarnowskiej, 
a także z diecezji rzeszowskiej, 
sandomierskiej. Byli też piel-
grzymi, m.in. z okolic Opola 
i z Gniezna. W uroczystości 
koronacyjnej brał także udział 
biskup tarnowski Andrzej 
Jeż oraz gospodarz parafii ks 
Andrzej Rams, kustosz sank-
tuarium Matki Bożej Królowej 
Rodzin w Chorzelowie.
     10 września 2017 r. na Placu 
Koronacyjnym odbywał się 
Dzień Uwielbienia i Dzięk-
czynienia za dar koronacji cu-
downego obrazu Matki Bożej 
Królowej Rodzin w Chorzelo-
wie. W jego ramach był między 
innymi festyn, koncerty oraz 
w sanktuarium uroczysta Msza 
Święta dziękczynna.

W. Gąsiewski

Jeszcze przed nowym ro-
kiem szkolnym zakończy-
ła się przebudowa szkoły 
w Dulczy Wielkiej. Budy-
nek zyskał dach, poddasze, 
został ocieplony i ma nową 
elewację.
   Nadbudowa dachu w Zespo-
le Szkolno – Przedszkolnym 
w Dulczy Wielkiej rozpoczęła 
się jeszcze jesienią ubiegłego 
roku. Oprócz zmiany kon-
strukcji i pokrycia dachowego, 
wykonane zostały wieńce żel-
betowe, instalacja odgromowa, 
wejścia na poddasze, a klatka 
schodowa dostosowana zosta-
ła do przepisów przeciwpoża-
rowych.
    Wiosną rozpoczęły się prace 
związane z wykonaniem ocie-
plenia stropodachu i docieple-
nia ścian zewnętrznych. Przy 
okazji zmodernizowany został 
system grzewczy i instalacji cie-
płej wody użytkowej (wymianę 
zasobnika i kotła centralnego 

ogrzewania. Przeprowadzo-
no także roboty remontowe; 
m.in. malowanie ścian i drzwi 
oraz rozebrano zbędne filary. 
Wykonane zostały także prace 
na zewnątrz szkoły. Wyremon-
towany został plac apelowy 
i chodniki.
   Całość robót kosztowała oko-
ło miliona złotych. Na roboty 
termomodernizacyjne gmina 
wzięła pożyczkę z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
z Rzeszowa (częściowo może 
zostać ona umorzona po speł-
nieniu zakładanych parame-
trów) oraz uzyskała dotację 
z tegoż Funduszu w wysokości 
50 tys. zł.
   – Dziś już można powiedzieć, 
że szkoła całkowicie zmieniła 
swój wygląd – komentuje bur-
mistrz Józef Rybiński.

Krzysztof Babiarz
Urząd Miejski 

w Radomyślu Wielkim

S z k o ł a  j a k  n o w a

Wynajmę lokal handlowy w PA-
SAŻU w Mielcu. Powierzchnia 
80 metrów kwadratowych, II 
piętro, narożny od strony osie-
dla. Tel. 518 373 255

Wynajmę lokal na środku przej-
ścia głównego w PASAŻU, 20 
m2 + magazynek 9 m2 (gratis).  
Mielec, ul. Dworcowa 4/57a. Tel. 
504 292110

„A  nazwy tych grzybów od miej-
sca rośnięcia nazwane będą, od 
gęstego boru borowiki, od pnia 
opieńki, od młodych brzóz brzo-
zaki, kozakami zwane, a te co 
w trawie kapelusze chowają, nie-
chaj rudymi rydzami od zachodu 
słońca nazwane będą.” (bt)
     W niedzielę 17 września 2017 
na trenie przy Domu Strażaka 
w Rydzowie odbył się Festyn „Rudy 
rydz w Rydzowie”.  Organizatorzy 
festynu przygotowali wiele atrakcji 
dla zebranej publiczności, która 
mimo niezbyt sprzyjającej  pogody,  
licznie zgromadziła się  na miejscu 
festynu.
    Wszystkich zebranych,  wśród 
których był Wójt Gminy Mielec  
Józef Piątek,  Przewodniczący 
Rady Gminy Mielec Jan Koło-
dziej, radni Gminy Mielec, sołtysi   
Gminy  Mielec, dyrektorzy Szkoły 
Podstawowej w Rydzowie oraz 
mieszkańcy Rydzowa oraz zaprzy-
jaźnionego Grzybowa powitały  
z ramienia organizatorów sołtys  
Rydzowa Dorota Guzda, dyrektor  
Szkoły Podstawowej  w Rydzowie 
Alina Pogoda oraz dyrektor SOKiS 
w Chorzelowie Dorota Kieraś – 
Jędrychowska .
    Prowadzący festyn  Mariusz 
Sosiński na wstępie  opowiedział  
legendę o powstaniu Rydzowa: 
„… jadąc z grodu Tarnowskich do 
grodu Mieleckich rycerz sławny, 
którego imienia nikt już dzisiaj 
nie pamięta, sioło od rydza Rzy-
dzowem nazwał, chwaląc wszędzie  
to miejsce, pełne dobroci, ciepła, 
życzliwości  i smaku.”  (bt)
    Skoro festyn „Rydz w Rydzowie” 
nie mogło w takim przypadku za-
braknąć  umownego hymnu. Kinga 
Dolot  uczennica Szkoły Podstawo-
wej w Rydzowie z towarzyszeniem 
wszystkich zebranych zaśpiewała 
piosenkę  Heleny Majdaniec „Rudy 
rydz”:
„Był sobie raz zielony las, 
a w lesie jakby nigdy nic
W zielonej pustce, na jednej 
nóżce stał sobie rudy rydz
ref: O, rudy, rudy, rudy, rudy 

rydz, jaka piękna sztuka!
Rudy, rudy, rudy rydz, 
a ja rydzów szukam
O, rudy, rudy, rudy, rudy rydz, 
mam na rydza smaczek
Rudy, rudy, rudy, rudy rydz, 
lepszy niż maślaczek”
   Tuż przed prezentacją artystycz-
ną uczniów Szkoły Podstawowej, 
przygotowaną przez panie Teresę 
Kopacz i Hiacyntę  Jamróz, pu-
bliczność dowiedziała się wiele 
ciekawych informacji o przeszłości 
i współczesnej pracy Szkoły Podsta-
wowej w Rydzowie.
  A w programie  artystycznym 
wystąpili uczniowie klas 0-III 
w przedstawieniu ,,Jarzębinka” , 
w tańcach,, Duszki leśne’’ i ,,Szta-
jer”’ a swoje zdolności muzyczne 
zaprezentował uczeń kl. III Filip 
Łachut.
    W dalszej części programu 
artystycznego wystąpiły  zespoły 
artystyczne  z Ośrodka Kultury 
w Chorzelowie oraz Filii Ośrodka 
Kultury w Woli Mieleckiej: grupa 
wokalna”Wolanki” pod kierun-
kiem Michała Witka, członkowie 
Klubu Tańca Towarzyskiego „Takt”  
z trenerem Mariuszem Sosiń-
skim oraz ZPiT „ Chorzelowiacy”
z szefem zespołu Bożeną Telega
   W czasie festynu ogłoszony został 
również konkurs  w rydzobra-
niu – p.h „Polowanie na Rydza.” 
W konkursie mogli wziąć udział 
wszyscy:  dzieci, młodzież i dorośli. 
Za znalezienie rydza wręczono 
atrakcyjne nagrody. Po haśle „po-
lowanie na rydza czas zacząć..” 
wszyscy rozpoczęli poszukiwania.
„Grzybów było w bród: chłopcy 
biorą krasnolice…,
Panienki za wysmukłym gonią 
borowikiem….,
Wszyscy dybią na rydza; ten wzro-
stem skromniejszy
I mniej sławny w piosenkach, za to 
najsmaczniejszy.”
   Gwiazdą festynu była Rewia 
Viva Miraż, która zachwyciła 
publiczność swoim wspaniałym 
programem tanecznym, świetnym  

śpiewem utworów cygańskich, 
lwowskich, polskich oraz rewelacyj-
nymi  pokazami iluzjonistycznymi.
   Festyn zakończyła zabawa tanecz-
na z zespołem Braders. Ale festyn 
w Rydzowie to nie tylko program 
na scenie, to wiele innych atrakcji 
,które przyciągały wszystkie po-
kolenia mieszkańców Rydzowa 
i okolicznych miejscowości.
    Wielkim powodzeniem cieszyło 
się stoisko plastyczne,  prowadzone 
przez  plastyków z SOKiS Chorze-
lów oraz nauczycieli SP Rydzów, 
na którym dzieciaki mogły brać 
udział w konkursach plastycz-
nych, tam również odbywało się 
malowanie buziek  i  tworzenie 
zwierzaków z balonów.   Wszystkich 
odwiedzających festyn  zachwyciła  
makieta polany, na której można 
było zobaczyć wiele gatunków 
grzybów ułożonych w pięknym 
rydzowskim  mchu leśnym.  Ale 
to nie koniec atrakcji na wielkim 
świętowaniu rydza w Rydzowie.  
Wiadomo, jeżeli rydze to las, 
a jeżeli las to również  związana 
z lasem  prezentacja   stoiska Koła 
Łowieckiego „Łoś” z Mielca.
    Dopełnieniem atrakcji festy-
nu było stoisko wystawiennicze  
z potrawami regionalnymi  przy-
gotowane przez członkinie Koła 
Gospodyń Wiejskich w Rydzowie. 
Panie częstowały  goszczących  na 
stoisku zakąskami słodkimi, sło-
nymi, kwaśnym,  ale największym 
hitem okazała się zupa grzybowa 
gotowana na kuchni polowej.
   „Na dawnej wsi polskiej, rydze 
a także inne grzyby, odgrywały nie-
zwykle znaczącą rolę. Były dobrze 
rozpoznawane i powszechnie spo-
żywane. Wierzono, że mają związek 

ze swego rodzaju  magią.  I w tym 
tkwił  cały sens niedzielnej  impre-
zy. Magia, światła, smak i zapach 
to co najfajniejsze, najatrakcyjniej-
sze, najsmaczniejsze było właśnie 
w Rydzowie.”
   Po uświadomieniu sobie siły 
drzemiącej w tym rdzawym grzy-
bie, bohater festynu „Rudy rydz” 
zasługuje na swoje święto. W tym 
roku w Rydzowie świętowano po 
raz pierwszy Święto Rydza!
    Organizatorzy składają  podzię-
kowania Nadleśnictwu Tuszyma 
za przekazanie materiałów pro-
mocyjnych wręczonych uczestni-
kom festynu, Firmie „Czajen” za 
zasponsorowanie upominków dla 
dzieci,   Mieczysławowi Struzikowi- 
wice prezesowi Okręgowej Rady 
Łowieckiej w Rzeszowie za  przy-
gotowanie stoiska i udostępnienie 
materiałów, Markowi Wyzdze 
i strażakom OSP Rydzów za pomoc 
w przygotowaniach festynu i utrzy-
maniu porządku podczas imprezy.
    Serdeczne podziękowania  za 
pomoc w organizacji i przeprowa-
dzeniu festynu składamy  człon-
kiniom KGW  Rydzów, dyrekcji, 
gronu pedagogicznemu  i uczniom 
Szkoły Podstawowej w Rydzowie, 
Radzie Sołeckiej na czele z sołty-
sem Dorotą Guzda.
      „Przez cały czas zielony las, coś 
plecie z wiatrem trzy po trzy
I nawet nie wie, że gdzieś pod drze-
wem, samotny rydzyk śpi”
Szanowni Państwo było wspaniale, 
do zobaczenia  za rok!

Święto rydza w Rydzowie

Artykuł i zdjęcia:
http://promocja.mielec.pl/piec-

-mazurkow-dabrowskiego/

Ks. biskup tarnowski Andrzej Jeż. Fot. Michał Krawiec Ks. abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki. Fot. Michał Krawiec

Po koronacji obrazu. Fot. Michał Krawiec

Podczas koncertu na scenie ks. bp Andrzej Jeż i ks. prob. Andrzej Rams.
 Fot. Włodzimierz Gąsiewski
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modelarskie

Modelarze z Młodzieżowej 
Akademii Umiejętności Tech-
nicznych „Leonardo” działa-
jącej przy Centrum Kształ-
cenia Praktycznego i Dosko-
nalenia Nauczycieli w Mielcu 
wzięli udział w Mistrzostwach 
Europy Modeli Kosmicznych 
FAI, które w tym roku rozegra-
no we Włocławku. Mieleccy 
sportowcy zgarnęli 20 meda-
li, w tym 9 złotych. Łącznie 
„Mazurka  Dąbrowskiego” 
wysłuchali 5 razy.
    Tegoroczne Mistrzostwa Eu-
ropy zapowiadały się wyjątkowo 
trudne – po dwuletniej przerwie 
do gry wróciła reprezentacja 
Rosji. W 2015 i 2016 roku Mi-
strzostwa Europy i Mistrzostwa 
Świata odbywały się na Ukra-
inie – Rosjanie dostali wówczas 
odgórny zakaz uczestnictwa 
w zawodach. W tym roku wró-
cili - z nowymi modelami, w no-

wym składzie i z ogromną wolą 
walki.– Na zawody jechaliśmy 
z mieszanymi uczuciami – nie 
wiedzieliśmy, czy w ogóle da się 
coś zdobyć – powiedział instruk-
tor, trener i zawodnik z Mielca, 
Grzegorz Goryczka. 
    Największe sukcesy mielczanie 
odnieśli w konkurencjach S1A 
i S1B. Klasa S1A jest prze-
znaczona dla juniorów, a S1B 
– dla seniorów. Konkurencje 
te polegają na locie modelem 
rakiety tak, aby osiągnął on jak 
największą wysokość a różnią się 
mocą silników. Ważna jest tutaj 
precyzja wykonania modelu oraz 
dobór odpowiednich materiałów, 
by był on jak najlżejszy-modele 
mielczan prawi e w całości wy-
konane są z włókna węglowego. 
W S1A na podium stanęli Woj-
ciech Koszelski, który był pierw-
szy i Kacper Krempa, który zajął 
trzecią lokatę. Model Wojtka 
osiągnął wysokość 413 metrów, 
a Kacpra – 369 metrów. Dodat-
kowo ich wyniki zadecydowały o 
zdobyciu złotego medalu przez 
polską drużynę.
    W konkurencji S1B sukces 
osiągnął Grzegorz Goryczka, 
zdobywając srebrny medal z wy-
nikiem 716 metrów. Na trzecim 
stopniu podium stanął Andrzej 
Rusinowski, którego model 
wzbił się na wysokość 685 me-
trów. Pomiędzy mieleckimi mo-
delarzami stanął Leszek Małmy-
ga z Zielonej Góry z wynikiem 
732m. W pełni polskie podium 
nie mogło dać efektu innego niż 
drużynowy złoty medal.
Koronną konkurencją mielec-
kich modelarzy jest klasa S7. 
W tej kategorii startują modele, 
które są jak najdokładniejszymi 
odwzorowaniami prawdziwych 
rakiet (makiety). Wśród junio-
rów Wojciech Koszelski zdobył 
złoty medal, za nim uplaso-
wał się Przemysław Żurawski, 
a drużyna w składzie Wojciech 
Koszelski, Przemysław Żurawski 
i Eryk Halaburda wywalczyła 
złoty medal drużynowo. Instruk-
tor Grzegorz Goryczka indywi-
dualnie zdobył brązowy medal 
w, zaś wspólnie z Andrzejem 

Rusinowskim przyczynili się do 
otrzymania srebrnego medalu 
przez drużynę seniorską. 
     Makiety to nie tylko kategoria 
S7. Nieco podobnie wygląda 
rywalizacja w klasie S5C – tutaj 
jednak oprócz samego wyglądu 
i jakości lotu rakiety liczy się 
również osiągnięta przez nią wy-
sokość. W kategorii S5C srebrny 
medal drużynowo wywalczył 
trener Grzegorz Goryczka.
    Modelarze z MAUT „Le-
onardo” wzięli udział również w 
zawodach kategorii S8D i S8E/p. 
W tych klasach model szybowca 
napędzany silnikiem startuje 
pionowo, jak rakieta, po czym 
traci napęd i zostaje szybowcem. 
S8D to konkurencja juniorska, 
zaś na wynik w seniorskiej kon-
kurencji S8E/p składają się dwa 
czynniki. Pierwszy to czas lotu, 
gdzie 6 minut jest maksymalnym 
wynikiem. Zarówno czas krótszy, 
jak i dłuższy skutkuje utratą 
punktów. Drugim czynnikiem 
decydującym o punktacji jest 
celność lądowania, która często 
przeważa o wyniku konkurencji.
W kategorii S8D wystartował 
Eryk Halaburda, który zdobył 
brązowy medal drużynowo. 
W S8e/p Mielec reprezentowali 
Bartosz Kaźmierski i Andrzej 
Rusinowski, którzy również zdo-
byli brązowy medal w klasyfikacji 
drużynowej seniorów.

- Serdecznie dziękujemy firmom 
i samorządom, które między 
innymi sfinansowały wyjazd, 
przekazały materiały i urządze-
nia do budowy modeli, a także 
wspierały technicznie pasjona-
tów lotnictwa. Są to między in-
nymi: Polskie Zakłady Lotnicze 
Sp. z o.o., Kirchhoff Polska Sp. 
z o.o., Agencja Rozwoju Prze-
mysłu S.A. Oddział w Mielcu, 
Eurotech Sp. z o.o., Sierosław-
scy Group, Firma Tarapata Sp. 
z o.o., Urząd Miasta Mielca 
i Starostwo Powiatowe w Mielcu. 
Dziękujemy także wszystkim 
pozostałym firmom, które na 

co dzień rzeczowo i finansowo 
wspierają działalność Młodzie-
żowej Akademii Umiejętności 
Technicznych „Leonardo”: Bury 
Sp. z o.o., Kronospan Mielec Sp. 
z o.o., Husqvarna Poland Sp. 
z o.o. – mówili zgodnie dyrektor 
Centrum Kształcenia Praktycz-
nego i Doskonalenia Nauczycieli 
w Mielcu Zdzisław Nowakowski 
i instruktor Grzegorz Goryczka 
podczas spotkania ze sponsora-
mi, które odbyło się w CKPiDN 
niedługo po zawodach.
     Spotkanie było nie tylko oka-
zją do podziękowania firmom 
i instytucjom, które przyczyniły 

się do sukcesu modelarzy. Woj-
ciech Koszelski został wówczas 
nagrodzony prestiżowym wy-
różnieniem „Dedal”. Nagrodę 
wręczyli Kazimierz Szaniawski, 
prezes Stowarzyszenia Promocji 
Polskiego Lotnictwa oraz dyrek-
tor Marta Górak-Kopeć, dyrek-
tor personalna PZL Mielec. Na 
tablicy pamiątkowej wręczonej 
Wojciechowi znalazł się następu-
jący zapis: „Za wybitne osiągnię-
cia w dziedzinie innowacyjnych 
konstrukcji modeli samolotów 
i rakiet kosmicznych oraz za mię-
dzynarodowe i krajowe sukcesy 
w sportach modelarskich”. Wrę-
czający skierowali gratulacje 
i słowa uznania nie tylko do wy-
różnionego, ale także do wszyst-
kich pasjonatów lotnictwa, życząc 
im dalszych sukcesów. 
    Młodzieżowa Akademia 
Umiejętności Technicznych „Le-
onardo” działa od lutego 2015 
roku przy Centrum Kształcenia 
Praktycznego i Doskonalenia 
Nauczycieli w Mielcu. W ramach 
Akademii organizowane są róż-
norakie kursy, m.in. modelarski, 
robotyczny i programowania.

Michał Krawiec

Pięć „Mazurków Dąbrowskiego”

Artykuł i zdjęcia:
http://promocja.mielec.pl/piec-

-mazurkow-dabrowskiego/
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historyczne więcej informacji, zdjęć i filmów naszym portalu:

Pozostałości po wytwórni mydła, wazeliny i smarowidła
Na początku XX wieku zakładano 
w Mielcu wiele drobnych zakła-
dów przemysłowych. Inicjatywa 
zakładania wychodziła od prywat-
nych przedsiębiorców, Żydów lub 
miejscowych obszarników, którzy 
dysponowali jakimś kapitałem. W 
Mielcu nadal brakowało dużych 
zakładów. W tym czasie w Mielcu 
za sprawą przedsiębiorców ży-
dowskich powstało kilka wytwórni 
wód gazowanych (J. Blumenkehl, 
G. Frenkel, J. Horowitz, B. Stein-
hardt, B.Waldt). M. Schwanmann 

ale jest kilka, których kres dobie-
ga końca. Oprócz wspomnianej 
wcześniej cegielni Ascheima, 
istnieje budynek, w którym była 
„Wytwórnia mydła, wazeliny i 
smarowidła”, której właściciela-
mi byli Moses Neumann, Dawid 
Pelsen i Osias Sternglanz. Wy-
twórnia (uruchomiona w drugiej 
połowie 1918 roku ) zainstalo-
wana została w kilkuletnim mu-
rowanym z cegły budynku przy 
dzisiejszej ulicy Wolności (obok 
hali targowej). W tym czasie była 
to droga gminna I klasy z Mielca 

Plan sytuacyjny cegielni Mojżesza Asheima z 1907 r. /ze zbiorów 
Archiwum Narodowego/

do Majdanu. Budynek pokryty był 
czerwoną dachówką, której nie-
wielkie fragmenty zachowały się. 
Projekt adaptacji budynku wyko-
nał Mieczysław Szafer, ojciec póź-
niejszego botanika Władysława 
Szafera. W zaleceniach adapta-
cyjnych wyszczególnione są takie 
prace jak: wykonanie okien otwie-
ranych, wycementowanie ścian 
do wysokości 2 metrów, ułożenie 
desek podłogowych na gruncie, 
wykonanie kanałów odpływowych 
do zbiornika w podwórzu oraz 
„wykonanie urządzeń do mycia i 

przechowywania ubrań dla robot-
ników i wykonanie wychodków z 
betonową posadzką i betonowym 
dołem kloacznym”. W budynku 
tym było skromne mieszkanie 
dla majstra oraz pomieszczenie 
pełniące rolę kancelarii zakładu. 
Jako dodatkową zaletą do pro-
dukcji mydła, wazeliny i innych 
smarowideł, Mieczysław Szafer 
wymienia znaczną odległość od 
miasta, istniejącą studnię „z obfitą 
wodą” oraz to, że w pobliżu nie 
ma żądnych domostw, którym 
by wytwórnia mogła szkodzić. 
W budynku tym zainstalowano 3 
kotły różnej średnicy do produkcji 
w/w produktów. Sposób fabrykacji 
mydła był dosyć prymitywny. Pod-
stawowym składnikiem mydła był 
tłuszcz zwierzęcy, który gotowany 

z ługiem sodowym przy dodaniu 
wody szklanej (szkła wodnego) 
ulegał rozkładowi chemicznemu 
zwanemu zmydlaniem. Następnie 
w w/w kotłach gotowano przez 
trzy godziny, a następnie wyle-
wano w formy. Po ostudzeniu 
otrzymane mydło krojono i pa-
kowano do handlu.  Zachowana 
dokumentacja zawiera plan sytu-
acyjny, na którym widać ówczesny 
układ dróg, które teraz są ulicami.

Andrzej Krempa

Plan wytwórni mydła przy dzisiejszej ulicy Wolności z 1918 roku 
/zasoby Archiwum Narodowego/ Budynek ten a właściwie jego 
ruiny po pożarze stoją niezabezpieczone od wielu miesięcy.

26 września 2017 r. w Zespole 
Szkół Ekonomicznych im. Bł. 
Ks. Romana Sitki w Mielcu, 
w ramach II edycji zadania 
społecznego „Pieczęć Zasług 
Obywatelskich- Sigillum Meriti 
Civilis” 2017 - odbył się wykład 
dr. Włodzimierza Gąsiewskie-
go pt. „Sprawiedliwi na ziemi 
mieleckiej”, przeprowadzony 
na zlecenie Zarządu TMZM 
w Mielcu 
    Włodzimierz Gąsiewski pod-
czas swojej wieloletniej pracy 
dziennikarskiej i historycznej 
odnalazł i opracował historie 
ratowania Żydów przez 20 osób 
związanych z ziemią mielecką, 
którzy zostali uhonorowani 
Medalem Sprawiedliwi Wśród 
Narodów Świata  oraz  kilku-
dziesięciu innych osób, którzy 
również w różny sposób poma-
gali Żydom w naszym regionie. 
Podczas wykładu zaprezento-
wano historie i osoby „Spra-

wiedliwych”:
- O Stefanii i Franciszku Mar-
kowskich z Chrząstowa, którzy 
podczas okupacji hitlerowskiej 
z narażeniem życia przecho-
wali i uratowali żydowskie 
małżeństwo Friedę i Marka 
Verstandig; 
- Jak Zofia i Maciej Dudziko-
wie z Czajkowej Zygę i Salka 
Allwaisów uratowali;
- Sprawiedliwa w Borowej 
spoczywa - o mieszkance Kra-
kowa Katarzynie Krystian-Za-
bierzowska, która uratowała 
dziewczynkę żydowską Miriam. 
Sprawiedliwa z Krakowa ostat-
nie lata życia spędziła u rodziny 
w Borowej i jest pochowana na 
tamtejszym cmentarzu;
- Domagała Jan, Domagała 
Maria z Zarównia, którzy ura-
towali braci Kirszenbaumów;
- Dr Kasprowicz Tadeusz, który 
leczył ukrywających się Żydów 
w okolicach Mielca;

- Pieróg Eugeniusz z Borków 
Nizińskich, który przechowywał  
Żyda z Borowej o nazwisku  
Kuperman;
- Szyfner Katarzyna, Szyfner 
Eugeniusz, którzy w Chorze-
lowie przechowywali Żydów  
Jankiel Heller, dr. Maksymi-
liana Grossa oraz Dawida i 
Matyldę Zuckerbrodtów, któ-
rzy uciekli podczas likwidacji 
getta mieleckiego. Eugeniusz 
Szyfner 17 marca 2016 r. na 
zamku w Łańcucie został przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudę odzna-
czony Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski;
- Bronisława i Władysław 
Kryczkowie z Żarówki k. Ra-
domyśla Wielkiego, którzy w 
swoim domu  przez półtora 
roku - od początku 1943 do 
sierpnia 1944 r. - ukrywało  
dwóch Żydów: Wiktor (Ignacy) 
i Władek (Juliusz) Markowie. 

9 II 2010 r. Józefa Cichoń 
została odznaczona Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odro-
dzenia Polski przez prezydenta 
RP Lecha Kaczyńskiego.
Wspomniane były też i inne 
osoby pomagające Żydom, 

jak np. Ksiądz Jan Curyłło z 
Radomyśla Wielkiego, Jan Bik 
i Andrzej Bik z Rożniat, 
Bracia Dobrowolscy Józef, Sta-
nisław i Władysław z Chrząsto-
wa. Podany był też mało znany 
przykład jak „Jędrusie” poma-

20. „Sprawiedliwych” na ziemi mieleckiej

gali Żydom. 
    Wykład trwał dwie godziny 
lekcyjne i został wysłuchany z 
uwagą przez ok. 60-osobową  
grupę młodzieży.

Inf. wł.
Fot. Roman Trojnacki

Plan „Fabryk mydła Jochene En-
gländera w realności Racheli Ho-
rowitz” przy ulicy Synagogi /zasoby 
Archiwum Narodowego/.

wybudował fabryczkę konserw 
mięsnych, a N. Brodt uruchomił 
produkcję szczotek. Wyroby ce-
mentowe produkowały wytwórnie 
należące do L. Kleinmanna, D. 
Jassy oraz J. Weinbergera.
    W tym czasie wybudowana zo-
stała cegielnia parowa Mojżesza 
(Mozesa) Ascheima w Wojsławiu 
(dzisiaj ulica Wojsławska). W 
cegielni pracowało około 20 ro-
botników. Zezwolenie na budowę 
od CK Starostwa Powiatowego w 
Mielcu Ascheim uzyskał w 1907 

roku i wkrótce cegielnia wraz 
z domem mieszkalnym została 
wybudowana.
    Warto nadmienić, że Mozes 
Ascheim był jednym z bogatszych 
mieleckich Żydów oraz wieloletni 
radny Rady Gminnej Mielca. W 
pierwszych latach I Wojny Świa-
towej cegielnia uległa znacznemu 
zniszczeniu. W związku z tym w 
1916 roku Ascheim wystąpił do 
CK Starostwa Powiatowego w 
Mielcu o zezwolenie na eksplo-
atacje gliny ze swoich gruntów 
dworskich w Wojsławiu, gdzie 
cegła surowa byłaby wytwarzana a 
następnie transportowana do ce-
gielni w celu wypaleniu. Po wojnie 
na podstawie dekretów PKWN 
cegielnia została znacjonalizo-
wana. Ostatnim właścicielem był 
(jest) Pan Rucki. Po wojnie w 
cegielni znaleziono zwłoki czło-
wieka, prawdopodobnie Żyda. 
Jeden z przesłuchiwanych świad-
ków podał nazwisko osoby, która 
miała go zabić. Obecnie cegielnia 
jest nieczynna, całość w dosyć 
dobrym stanie technicznym.
    Oprócz cegielni Ascheima 
funkcjonowały już cegielnie L. 
Brennera i S. Eisiga. Większość 
tych obiektów nie zachowała się, 

Plan sytuacyjny „Fabryki mydła Gimpla Lipschütza w realności 
Jakuba Horowitza” przy ulicy Sandomierskiej/zasoby Archiwum 
Narodowego/.

Stara cegielnia. Fot. z www.szaropiotr.ubf.pl Spalony dom przy ul. Wolności. Fot. A. Krempa

Artykuł i zdjęcia:http://pro-
mocja.mielec.pl/pozostalosci-
-po-wytworni-mydla-wazeliny-

-i-smarowidla/

www.promocja.mielec.pl
http://B.Waldt
http://www.szaropiotr.ubf.pl
http://promocja.mielec.pl/pozostalosci
http://promocja.mielec.pl/pozostalosci
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Artystyczno-antykwaryczno- kolekcjonerskie

Ikony na święta, ślub, urodziny, imieniny

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

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

czynne: pon.-pt. 9.00-17., 
sob. 10.00-13.00

tel. 17 7411527
www.promocja.mielec.pl

kontakt@promocja.mielec.pl

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

Matka Boska Nieustającej 
Pomocy na desce 24x35x1,5  

zapraszamy na nasz portal informacyjno-firmowy

Matka Boska Włodzimierska 
Ikona + złoto 24 karat

Matka Boska Łopieńska 
Dobrej Miłości Bieszczadzka

Święty Antoni Ikona pisa-
na na desce lipowej 21x30

Ikony wystawia Krystyna Gargas-Gąsiewska - tworząca 
również obrazy olejne i akwarele. Jej inspiracją była m.in. 
twórczość Natalii Czarneckiej, która przekazywała tajniki 
moskiewskiej szkoły pisania Ikon. Wpływ miała też sztu-
ka starych mistrzów, w tym w Muzeum Ikon w Sanoku, 
w cerkwiach w Bieszczadach i w Pracowni Ikon Jadwigi 
Denisiuk w Cisnej oraz wzorce współczesne, w tym brata 
Marcina Świądra OFM Cap. Jesienią 2015 r. uczestniczy-
ła w warsztatach ikonopisania ,,Piękno zbawi świat’’ pod 
jego kierunkiem. Jej Ikony są pisane w technikach trady-
cyjnych oraz własnych i są nie tylko świętymi obrazami, 
ale także przekazem ich wykonawcy, który przez sztukę 
wyraża swoją wiarę i wrażenia estetyczne. 

Św. Józef ikona, tempe-
ra na desce 15x21,5 cm

Lager Mielec. Niemieckie obozy wojskowe, jenieckie, 
pracy przymusowej i zagłady na Ziemi Mieleckiej 
wydanie II poprawione i uzupełnione – redakcja: Włodzimierz Gąsiewski. 
Według oryginalnej niemieckiej mapy sztabowej: Poligon Wermachtu 
„Południe” (Truppenübugsplatz Süd) Lager Mielec – Lager Dęba – wykaz 
obozów i opisy: – Niemieckie obozy wojskowe, jenieckie, pracy i zagłady na 
Ziemi Mieleckiej w latach 1939-1944; HITLEROWSKI OBÓZ PRACY 
W BIESIADCE; HITLEROWSKI OBÓZ PRACY NA CYRANCE; 
HITLEROWSKI OBÓZ PRACY I ZAGŁADY W MIELCU; HITLE-
ROWSKI OBÓZ PRACY NA SMOCZCE; LAGER MIELEC; OBÓZ 
JENIECKI W PORĘBACH WOJSŁAWSKICH; OBÓZ JENIECKI 
W MIELCU; OBÓZ PRACY PRZYMUSOWEJ NA CYRANCE; 
Obóz Pracy Przymusowej BAUDIENSTABTEILUNG 3/104 MIELEC 
(WOJSŁAW); Wykorzystanie terenów obozów niemieckich przez Armię 
Radziecką, władze polskie oraz Ludowe Wojsko Polskie po II wojnie 
światowej;
Poligon artyleryjski Biesiadka-Przyłęk; OBÓZ PRACY (dla Niemców i 
volksdeutschów) W MIELCU.
Mapa ma format ok. 69×49 cm i jest zaginana do formatu 17,5×24,5 
cm. Jest wydrukowana w kolorze na wysokiej jakości papierze kredowym 
zapewniającym długotrwałe użytkowanie. 
Do nabycia w Antykwariacie-Galerii. Mielec, ul. Sobieskiego 1 i na 
naszych aukcjach, wejście przez stronę www.promocja.mielec.pl

Eksplorator regionalny T. 1 2016. Format 21x21 cm, 180 stron. 
„Nadwisłocze” Rocznik Społeczno-Kulturalny Nr 46-
47/2015-2016. Format 21x21 cm, 128 stron.

Kominek szkło klosz do lam-
py naftowej 33,5 mm. Średni-
ca zewnętrzna u dołu ok. 36,5 
mm, wewnętrzna ok. 33,5 
mm, wysokość ok. 20,5 cm. 
Średnica zewnętrzna u góry 
ok. 27,5 mm, wewnętrzna 
ok. 25 mm. Grubość szkła 
ok. 1,7 mm. Szkło żółte. 
Sprzedawane kominki-klosze 
były produkowane w okresie 
przedwojennym i w PRL w 
Tarnowie. Obecnie ta fabry-
ka już nie istnieje. Kominki 
są „fabrycznie nowe”, nie 
używane. 

Zestaw kawowy Ćmielów 
12 elementów. Duży dzba-
nek  ok. 21 cm wysokości z 
pokrywką – bez uszkodzeń, 
dzbanuszek mlecznik ok. 8,3 
cm wys. – bez uszkodzeń z 
pełnymi sygnaturami, fili-
żanki 7 szt., 1 wyszczerbienie 
ok. 0,4 cm, 1 wyszczerbienie 
ok. 0,3 cm, pozostałe bez 
uszkodzeń, talerzyki 3 szt. 
- bez uszkodzeń z sygnatu-
rami numerowymi. Mogą 
też być niewielkie przetarcia 
brzegów, przybrudzenia czy 
też inne mikro uszkodzenia.

PAMIĘTNIK NAJSTAR-
CZEGO ŻOŁNIERZA 
WP PODKARPACIA. 
Stefan Ostrowski. Mielec 
2006

Henryk Momot, Dariusz 
Momot, „Cmentarz pa-
rafialny przy uli Sienkie-
wicza w Mielcu”. Mielec 
2001.

Do nabycia w Antykwariacie-Galerii. Mielec, 
ul. Sobieskiego 1 i na naszych aukcjach, 

wejście przez stronę www.promocja.mielec.pl

Stara maszyna do pisania Rheinmetall 
37/286/0000. stan dobry, zamykana obu-
dowa. Polska czcionka sprawna, wyblakły 
tusz.

Wyprzedaż ogromnej ko-
lekcji proporczyków, w tym 
także mieleckich. Czapka 
FKS STAL MIELEC, 
czarna z naszytym her-
bem klubu. Stan dobry. 
Mamy odznaki, medale i 
piny mieleckie.

DIABOLO Centry-
fuga przerobiona na 
szlifierkę, żeliwo 24 kg

Zapraszamy: 39-300 Mielec, ul. Jana III Sobieskiego 1/1
czynne: pon.-pt. 9.00-17., sob. 10.00-13.00

tel. 17 7411527

Stary radziecki gramofon. OKAZJA !!!! stan wizualny dobry 
sprawny, choć dźwięki są słabe, szumy itp..

Te le fon  Elekt r im 
RWT, czerwony, Aster 
72, PRL. brak widocz-
nych uszkodzeń, stan 
dobry.

Józefa Krzak. W służbie 
przecławianom. 135 lat 
Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Przecławiu. 23,5 
x 16,5 cm, 104 strony, stan 
bdb, nowa. 

Z A RYS  D Z I E J Ó W 
RZEMIOSŁA CECHO-
WEGO W MIELCU. 
Tomy 1-2. 1470-1939; 
1939-1989. format A5, 
stan db+, 230 + 270 stron
Mielec 1991, 1993.

* * *
Józef Piłsudski wydanie ża-
łobne 1935 r. - 5 szt.Stan 
dobry, chociaż mogą być 
niewielkie przybrudzenia i 
mikrouszkodzenia.

ŚWIECZNIK 5 ramienny, 
mosiądz, prasowane drewno 
podstawa i uchwyt, tworzywo 
sztuczne białe, ładny stan, 
przybrudzenia i zakurzenia, 
wysokość ok 33 cm, średnica 
podstawy ok 16 cm, waga 
ok 2,5 kg. 

Kuty stojak do altany na 
kwiaty lub choinkę. Waga 
5,3 kg, wysokość ok. 24 cm, 
w najszerszym miejscu ok. 
45 cm, średnica otworu na 
choinkę ok. 4 cm. Stojak 
nowy, nigdy nie używany, jest 
masywny, stabilny i dobrze 
się trzyma podłoża. Jest kuty 
ręcznie z żelaza, oksydowany 
i pokryty warstewką mosią-
dzu w kolorze starego złota, 

Posiadamy kilkaset filmów na DVD

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