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DOBRE WIEŚCI DLA SZPITALA
UMOWA NA 10 MILIONÓW DOFINANSOWANIA PODPISANA!

27 października 2017 r. mar-
szałek Władysław Ortyl i 
dyrektor mieleckiego szpitala 
Leszek Kwaśniewski, przy 
asyście starosty Zbigniewa 
Tymuły, podpisali umowę na 
dofinansowanie lecznicy ze 
środków RPO. Środki wysoko-
ści blisko 10 milionów złotych 
przeznaczone zostaną na prze-
budowę bloku operacyjnego.
    Umowa na dofinansowanie 
dużej szpitalnej inwestycji została 
podpisana w czasie przerwy w 
obradach Rady Powiatu Mie-
leckiego.
     – Cieszę się, że spotykamy się 
właśnie w takich okolicznościach, 
w obecności radnych, ponieważ 
szpital są naszą wspólną sprawą. 
Dzięki Regionalnemu Programo-
wi Operacyjnemu udało nam się 
dotrzeć z pomocą inwestycyjną 
do praktycznie wszystkich szpitali 
powiatowych w województwie. 
Na modernizacje, rozbudowy, 
poprawę jakości sprzętu i wy-
posażenia przeznaczamy kwotę 
blisko 540 milionów złotych – 
rozpoczął spotkanie marszałek 
Władysław Ortyl. – Mielecki 
szpital lokuje się wysoko w kra-
jowych rankingach, znalazł się 
również w wysokim, trzecim 
poziomie sieci szpitali, a tak-

że uzyskał wiele zewnętrznych 
dofinansowań. Nie oznacza to 
jednak, że nie potrzebuje dodat-
kowych pieniędzy na rozbudowę. 
Środki, które dziś przekazujemy, 
są następstwem bardzo dobrego i 
wysoko wypunktowanego projek-
tu – dodał marszałek, gratulując 
sukcesu staroście Zbigniewowi 
Tymule i dyrektorowi Leszkowi 
Kwaśniewskiemu.
    – Za ten dobrze przygoto-
wany wniosek o dofinansowa-
nie chciałbym podziękować 
dziś pracownikom szpitala i 
starostwa powiatowego. Panu 
marszałkowi dziękuję z kolei za 
dzisiejszą ważną dla mieleckie-
go szpitala, historyczną chwilę 
podpisania umowy o dofinanso-
wanie – mówił starosta Zbigniew 
Tymuła. – Obecnie jesteśmy 
w trakcie przygotowywania 
dokumentacji na przebudowę 
bloku operacyjnego. Wkrótce 
będziemy ogłaszać przetargi, 
a całość zadania powinna zo-
stać wykonana do października 
przyszłego roku – dodał. Sta-
rosta odniósł się również od 
wypowiedzi marszałka Ortyla 
dotyczącej pozyskiwania przez 
szpital środków zewnętrznych. 
Wyliczył, że powiat uzyskał środ-
ki z rezerwy budżetu państwa, 

które wesprą zakup tomografu, 
a także – środki zewnętrzne 
na zakup trzech karetek po-
gotowia. – Dziękuję wszystkim 
osobom i instytucjom, które 
wsparły nas w uzyskaniu tych 
dofinansowań.
     – Cieszę się, że szpital stał 
się beneficjentem tak dużego 
wsparcia. Dziękuję za przygoto-
wanie wniosku, a także za przy-
chylność władz powiatowych, 
które zadeklarowały pokrycie 
wkładu własnego w inwestycję 
wysokości ponad czerech milio-
nów złotych. Zadanie zostanie 
wykonane w zakładanym ter-
minie, a jakość świadczonych 
przez szpital usług z pewnością 
się polepszy – mówił z kolei 
Leszek Kwaśniewski, dyrektor 
mieleckiego szpitala.
     Przypomnijmy. Projekt 
„Poprawa jakości i zwiększe-
nie bezpieczeństwa świadczeń 
medycznych w Szpitalu Powia-
towym im. Edmunda Biernac-
kiego w Mielcu” zakwalifikował 
się do dofinansowania w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Podkar-
packiego na lata  2014-2020. Na 
liście opublikowanej przez RPO 
13 września br. projekt zgłoszo-
ny przez mielecką lecznicę upla-

sował się na wysokim, trzecim 
miejscu. Jego całkowity koszt 
ma wynieść 14 085 740,54 zł, a 
dofinansowanie – 9 892 982,33 
zł. Brakującą kwotę wysokości 4 
042 758,48 złotych zabezpieczyło 
dla szpitala Starostwo Powiato-
we w Mielcu.
    Celem projektu jest poprawa 
jakości i zwiększenie bezpie-
czeństwa świadczeń zdrowot-
nych oraz wdrożenie innowa-
cyjnych zabiegów operacyjnych, 
których wykonywanie do tej pory 
było ograniczone ze względu 
na stan wyposażenia i liczbę 
stołów operacyjnych na bloku 
operacyjnym oraz liczbę łóżek 
na Oddziale Anestezjologii i 
Intensywnej Terapii.
    Łączna powierzchnia użyt-
kowa budynku, który stanowi 
przedmiot projektu w zakresie 
przebudowy i rozbudowy wyno-
si 3 804,01 mkw. Rozbudowie 
będzie podlegał Segment I o 
powierzchni użytkowej 618,22 
mkw. Dzięki inwestycji zwiększy 
się liczba sal operacyjnych z 9 
do 10 na bloku operacyjnym, a 
także liczba łóżek z 8 do 12 na 
oddziale Anestezjologii i Inten-
sywnej Terapii. Wspomniane 
oddziały będą doposażone w 
sprzęt i wyroby medyczne, m.in. 
dedykowana będzie stacja orto-
pedyczna ze specjalistycznym 
oprogramowaniem służącym 
obrazowaniu ortopedycznemu 
i przygotowaniu do operacji. 
Dodatkowo zakupione zostanie 
wyposażenie (głównie meble).
    Inwestycja pozwoli na zwięk-
szenie liczby zabiegów i na 
wprowadzenie nowych proce-
dur medycznych. W pierwszym 
roku po zakończeniu realizacji 
projektu ulepszonymi usługami 
medycznymi objętych zostanie 
6914 pacjentów (wzrost o 284 w 
porównaniu do roku 2016).
    Szpital wdroży również sieć 
Wi-Fi, która zapewni sprawne 
działanie urządzeń medycznych i 
poprawi komunikację pomiędzy 
szpitalnymi oddziałami.
 STAROSTWO POWIATOWE 

W MIELCU
 Biuro Promocji i Informacji

Monika Piątek

PGNiG Superliga promuje 
dzielenie się szpikiem!
W ambulatorium Pogotowia 
Ratunkowego w Mielcu, we 
współpracy ze Szkołą Ra-
townictwa Medycznego przy 
stacji, powstał krótki filmik, 
w którym wystąpili zawod-
nik SPR Stal Mielec Michał 
Chodara oraz pielęgniarka 
Joanna Drop. To element 
kampanii zachęcającej do 
oddawania szpiku kostnego 
chorym. Materiał nieba-
wem będzie upowszechniać 
PGNiG Superliga.
– To wszystko w ramach akcji 
DKMS, w którą włączyliśmy 
się wraz ze wszystkimi klubami 
występującymi w PGNiG Su-
perlidze.  Niektórzy zawodnicy 
od zawsze czuli i tego nie kryli, 
że są po to by pomagać innym. 
Czasem uratowanie czyjegoś 
życia, wbrew pozorom, nie jest 
aż tak trudne, a takiej szansy 
nie wolno zmarnować. Jed-
nym ze sposobów, aby stać się 
prawdziwym bohaterem, jest 
podzielenie się z chorym swoim 
szpikiem – mówi Paweł Wacła-
wik, prezes SPR Stal Mielec. – 
Ambasadorzy PGNiG Superligi 
przez cały październik będą do 
tego zachęcać – dodaje.
    Scenka, którą odegrali w po-
gotowiu zawodnik Michał Cho-
dara i Joanna Drop, pielęgniar-
ka z mieleckiego pogotowia, 
miała bardzo prosty scenariusz. 
Sportowiec podczas badania 
dowiaduje się od pielęgniarki o 
możliwości wysłania próbki ma-
teriału pobranego w kilka minut  
z jamy ustnej do DKMS, który 

znajdzie ewentualne pokrewień-
stwo z biorcą potrzebującym 
szpiku. „Pomożesz? Bo możesz! 
Masz w to genach” – głosi hasło, 
które Michał Chodara z przeko-
naniem wygłosił w filmiku.
     – Nigdy nie miałam do czy-
nienia ani z kamerą, ani ze sce-
ną, więc nie porywałam się na 
wielkie dokonania artystyczne, 
to oczywiste. Po prostu chciałam 
pomóc, bo jako pielęgniarka, 
bardzo wierzę w tę akcję. W 
ogóle idea ratowania życia za-
wsze jest warta wysiłków, więc 
zrobiłam co mogłam. Może 
moja gra aktorska nie była pro-
fesjonalna, ale przecież nie to 
się liczyło – podkreśla Joanna 
Drop.
    Dyrektor pogotowia, Paweł 
Pazdan, który z kolei ma za sobą 
przygodę aktorską na scenie 
teatralnej, był pełen uznania dla 
początkujących aktorów. – Siłą 
ich występu była wiara w ideę, 
którą upowszechniają. Od razu 
było widać, że to dało im odwa-
gę i pozwoliło zagłuszyć tremę. 
Jako pogotowie jesteśmy bardzo 
zadowoleni, że dołożyliśmy 
małą cegiełkę do budowania 
wiedzy o dawstwie szpiku – 
mówi dyrektor stacji.

Aneta Dyka-Urbańska
Jak zostać dawcą:

http://promocja.mielec.pl/
spr-stal-mielec-w-mieleckim-

-pogotowiu-krecili-filmik/
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SENSORY AIRLY KONTROLUJĄ MIELECKI SMOG
Dzięki współpracy z firmą 
Airly system monitoringu 
powietrza w Mielcu został w 
ostatnich tygodniach rozsze-
rzony o kolejne cztery punkty 
pomiarowe.
    Są to inteligentne sensory 
pozwalające na prowadzenie 
ciągłych pomiarów poziomu 
stężenia pyłów zawieszonych 
PM 2.5 oraz PM 10. Mierzą 
także temperaturę powietrza, 
ciśnienie atmosferyczne oraz 
wilgotność powietrza.
    Poprzez sensory Airly możliwe 
jest zbieranie, przetwarzanie 
i interpretowanie aktualnych 
danych dotyczących jakości po-
wietrza i w oparciu o te dane na 
mapie online oznaczane są na 
bieżąco informacje o stanie po-
wietrza w mieście. System Airly 
jest w pełni zintegrowany – od 
urządzeń do oprogramowania. 
Wymaga jedynie  zapewnienia 
połączenia Wi-Fi i zasilania. 
Zasięg pojedynczego sensora to 
około 1km2.
    Wyniki pomiarów można 
śledzić na bieżąco na stronie 
internetowej – na platformie 
map.airly.eu., a także na pogoda.
onet.pl.
    Sensory Airly od niedawna 
wykorzystywane są do tworze-
nia sieci pomiarowych przez 
kilkadziesiąt miast w Polsce. 
Ich wskazania tylko minimalnie 
różnią się od wskazań ponad 
1000-krotnie droższego sprzętu 
używanego przez Wojewódzkie 
Inspektoratu Ochrony Środo-
wiska.
    Sensory zakupione przez 
Urząd Miejski  wraz z ich ob-
sługą do końca bieżącego roku 

kosztowały w sumie nieco ponad 
5 tys. zł. Zostały zainstalowane 
na budynkach szkolnych  – SP 
1 przy ulicy Kilińskiego, SP 13 
przy ulicy Łąkowej, SP 7 przy 
ulicy Grunwaldzkiej i SP 11 przy 
ulicy Warneńczyka.
    Uzupełnią one dane zbierane 
przez stację monitoringu po-
wietrza rzeszowskiego WIOŚ 
funkcjonującą na terenie przy 
Gimnazjum nr 1 przy ulicy 
Biernackiego oraz  mobilną 
stację monitoringu powietrza 
zakupioną w ramach Mielec-
kiego Budżetu Obywatelskiego.
    Mobilny monitoring funk-
cjonuje w naszym mieście już 
od kilku miesięcy prowadząc 
pomiary w wybranych punk-
tach miasta, a także pomiary 

interwencyjne. Jak do tej pory 
te badania pokazują że jakość 
powietrza w Mielcu jest dobra. 
Prawdziwym testem dla całego 
systemu  będzie rozpoczynający 
się już niedługo okres grzewczy.
     Cztery pierwsze sensory 
zainstalowane na szkolnych 
budynkach to początek bu-
dowy nowej sieci pomiarowej 
służącej do walki z mieleckim 
smogiem. Urząd Miasta liczy na 
to, że zakupem takich w sumie 
niezbyt kosztownych urządzeń 
będą zainteresowane mieleckie 
firmy dla których stan powietrza 
jakim oddychamy w Mielcu jest 
sprawą priorytetową.

Anna Karwacka
Kierownik Biura Promocji 

i Obsługi Inwestora

ZMIANY NA SĘKOWSKIEGO: REMONT POMIESZCZEŃ 
DLA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W wydziale Starostwa Powia-
towego w Mielcu mieszczą-
cym się przy ul. Sękowskiego 
trwają kolejne zmiany. Już 
niebawem na pierwsze piętro 
budynku przeniesie się Po-
radnia Psychologiczno-Peda-
gogiczna.
     Poradnia obecnie mieści się 
w głównym budynku starostwa, 
przy ul. Wyspiańskiego. Nie od 
dziś wiadomo jednak, że planem 
starosty Zbigniewa Tymuły było 
przeniesienie jej na ul. Sękow-
skiego, do siedziby Wydziału 
Komunikacji Starostwa Powiato-
wego w Mielcu. To założenie jest 
coraz bliżej realizacji. – Podpisa-

liśmy umowę z wykonawcą, który 
zajmie się dostosowaniem piętra 
budynku przy ul. Sękowskiego do 
potrzeb poradni – poinformował 
starosta podczas ostatniej sesji 
Rady Powiatu Mieleckiego, 6 
października.

Prace obejmą m.in. remont 
klatki schodowej, remont ścian i 
sufitów pomieszczeń biurowych, 
remont posadzek oraz montaż 
wykładziny na korytarzu piętra. 
Realizacją tych zadań zajmie 
się firma WISMAR, która w 

postępowaniu przetargowym 
złożyła najkorzystniejszą ofer-
tę. Remont ma kosztować 140 
402,29 zł, a termin jego zakoń-
czenia określono na dzień 15 
grudnia br.

 Monika Piątek

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

Radomyskie gimnazjum najlepsze w powiecie
Gimnazjum Publiczne im. 
JP II w Radomyślu Wielkim 
zajęło pierwsze miejsce w 
powiecie mieleckim w ra-
mach współzawodnictwa 
szkół z województwa podkar-
packiego w roku szkolnym 
2016/2017.
Powiatowy Szkolny Związek 
Sportowy w Mielcu podsumo-
wał sukcesy szkół z naszego po-
wiatu na arenach sportowych. 
Bardzo dobrze wypadło rado-
myskie gimnazjum, którego 
uczniowie we wszystkich zawo-
dach zgromadzili 374 punkty. 

To najwięcej ze wszystkich gim-
nazjów w powiecie mieleckim 
i 14. wynik w skali całego Pod-
karpacia na 442 sklasyfikowane 
placówki. Największe sukcesy 
w minionym roku szkolnym 
odniosły sztafety w biegach 
przełajowych: chłopcy zajęli 
drugie, a dziewczęta trzecie 
miejsce w województwie.
     Klasyfikacja szkół we współ-
zawodnictwie w ramach Gim-
nazjady za rok szkolny 2016/17:
Województwo podkarpackie
    3 Dębica
    4 Krosno

    NSS Ustrzyki Dolne
Powiat mielecki
    Radomyśl Wielki – 374 pkt.
    Padew Narodowa – 231 pkt.
    2 Mielec – 211 pkt.
Na zdjęciu: Dyrektorka gimna-
zjum Anna Krasoń odbiera z 
rąk z-cy burmistrza Stanisława 
Lonczaka pamiątkowy grawer-
ton ufundowany przez PSZS za 
bardzo dobre wyniki sportowe 
swych podopiecznych.

Krzysztof Babiarz
Urząd Miejski w Radomyślu 

Wielkim

MIEJSKIE OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
 Podczas spotkania w Pa-
łacyku Oborskich z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej 
Zastępca Prezydenta Miasta 
Mielca Jan Myśliwiec i Na-
czelnik Wydziału Edukacji 
Urzędu Miejskiego Arkadiusz 
Gałkowski wręczyli nagrody 
wyróżnionym 26 nauczycielom 
mieleckich szkół i przed-
szkoli.
    Jak zwykle Dzień Edukacji 
był okazją do podsumowań i 
ocen tego co udało się osiągnąć 
w poprzednim roku szkolnym. 
Okoliczności tegorocznego święta 
nauczycieli były szczególne, bo od-
było się ono tuż po wprowadzeniu 
reformy oświatowej.
    Jan Myśliwiec dziękował Wy-
działowi Edukacji, dyrektorom 
szkół, nauczycielom i wszystkim, 
którzy przyczynili się do bardzo 
sprawnego przeprowadzenia ope-
racji przekształcenia mieleckich 
szkół związanego z wygaszaniem 
gimnazjów.
     – Dziękuję za duże zrozumienie 
ze strony całego środowiska na-
uczycielskiego, za  włożoną pracę 
i energię w przeprowadzenie tych 
niełatwych zmian i wprowadzenia 

nowego systemu – mówił pierwszy 
zastępca prezydenta.
    O oprawę artystyczną uroczy-
stości zadbali uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 1 przygotowani 
przez Jolantę Dudzik.
Lista nagrodzonych z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej 2017:
1. Beata Pszeniczna SP nr 1
2. Jolanta Dudzik SP nr 1
3. Małgorzata Kolisz SP nr 3
4. Małgorzata Boraczyńska SP nr 3
5. Adam Jastrząb SP nr 3
6. Elżbieta Kwiecień SP nr 6
7. Stanisław Płaneta SP nr 6
8. Aneta Strokoń SP nr 6
9. Elżbieta Gmyrek SP nr 7
10. Urszula Kapuścińska-Ko-
pacz SP nr 7

11. Halina Jakubowska SP nr 7
12. Anna Wilk SP nr 7
13. Marta Majka Przywara SP nr 11
14.  Elżbieta Wyparło  SP nr 11
15.  Tomasz Półbrat SP nr 12
16.  Małgorzata Robak SP nr 13
17. Helena Wolska SP nr 13
18. Anna Żmuda SP nr 13
19. Paweł Ćwięka ZSO nr 1
20.  Agnieszka Gardulska ZSO nr 1
21. Lucyna Przybyło ZSO nr 1
22.  Danuta Wiszyńska PM Nr 2
23. Anna Mądry PM Nr 6
24.  Jolanta Dziaduła PM Nr 12
25. Maria Rzemień PM Nr 7
26. Agnieszka Przygoda PM Nr 16
27. Grażyna Miga PM Nr 20

Anna Karwacka
Kierownik Biura Promocji 

     Dwunastu nauczycieli uho-
norowanych zostało przez 
starostę Zbigniewa Tymułę z 
okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej. Wspólne świętowanie 
odbyło się w poniedziałek, 16 
października. 
- W imieniu Zarządu i Rady Powia-
tu Mieleckiego, przekazuję zarów-
no wyróżnionym pedagogom, jak i 
wszystkim nauczycielom, serdecz-
ne życzenia z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej. Życzę Państwu 
zdrowia, wytrwałości, satysfakcji 
oraz dobrej współpracy – mówił 
starosta Zbigniew Tymuła. Wraz z 
członkiem Zarządu Powiatu Mie-
leckiego, Andrzejem Bryłą, gra-
tulował wszystkim nauczycielom, 

którzy otrzymali Nagrody Starosty 
Powiatu Mieleckiego, a także lau-
reatom Nagrody Kuratora, Medalu 
Komisji Edukacji Narodowej oraz 
medali za długoletnią służbę. 
Pełną listę nagrodzonych prezen-
tujemy poniżej: 
Nagrody Starosty Powiatu Mie-
leckiego: Monika Cisło – I LO, 
Danuta Mirońska – Łagoda – I LO,
Dorota Stańczyk – I LO, Anna 
Lewandowska – II LO, Maria 
Pietras - ZSB, Marta Mysona - 
ZSE, Patrycja Osnowska - ZSE, 
Iwona Żola - ZS, Marek Sypek 
- ZS, Sylwia Wielgosz – PZPSW 
(SOSW), Celina Szymańska - ZST, 
Aleksander Buczek – ZST.
Nagrody Kuratora:

• Paweł Skowron – Zespół Szkół 
Technicznych w Mielcu,
Medal Komisji Edukacji Naro-
dowej:
• Bogusław Jemioło  - Powiatowy 
Zespół Placówek Szkolno – Wy-
chowawczych w Mielcu 
Złoty Medal za długoletnią służbę:
• Elżbieta Stolle – Łogasz – Zespół 
Szkół Budowlanych w Mielcu,
• Jerzy Orłowski – Zespół Szkół 
Technicznych w Mielcu
Srebrny Medal za długoletnią 
służbę:
• Małgorzata Weryńska (ZST)
Powiatowa uroczystość z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej odbyła 
się w Dworku Oborskich. Uświet-
nił ją występ młodzieżowego ze-
społu muzycznego Ignis Dei. 

Monika Piątek

NAUCZYCIELE NA MEDAL!
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sportowe więcej informacji, zdjęć i filmów naszym portalu:

Szczegółowe wyniki i zdjęcia:
http://promocja.mielec.pl/zwy-

ciezcy-biegu-80-lecia-centralnego-
-okregu-przemyslowego-w-mielcu/

      Blisko setka biegaczy z 
całej Polski wzięła udział w 
Biegu 80-lecia Centralnego 
Okręgu Przemysłowego w 
Mielcu zorganizowanym 
przez Urząd Miejski w 
Mielcu we współpracy ze  
Studiem Wizualnym Da-
mian Gąsiewski.
    Bieg pod honorowym pa-
tronatem Prezydenta Miasta 
Mielca Daniela Kozdęby odbył 
się w niedzielny poranek 15 
października na terenie wokół 
mieleckiego lotniska. Start i 
metę zaplanowano w miejscu 
symbolicznym, bo to właśnie 
z mieleckiego lotniska wy-
startowały pierwsze samoloty 
wyprodukowane w Wytwórni 
Płatowców powstałej w ramach 
Centralnego Okręgu Przemy-
słowego. Zaplanowana trasa 
prowadziła ulicami COP-u i 
Lotniskową. Tuż po starcie 
uczestnicy biegu przebiegli 
przez pas startowy mieleckiego 
lotniska.
    Na mielecki Bieg COP-u 
przyjechali biegacze z całego 
Podkarpacia, a także m.in. z 
Lublina i Poznania. Limit cza-
su na pokonanie trasy długości 

około 5,6 km wynosił 45 minut 
i wszyscy uczestnicy w tym 
limicie się zmieścili.
    Rolę startera pełnił Zastępca 
Prezydenta Miasta Mielca Jan 
Myśliwiec, który witał biegaczy 
w miejscu gdzie przed 80 lat 
rodził się Centralny Okręg 
Przemysłowy. Ta inwestycja 
jak wiadomo stanowiła punkt 
zwrotny w historii naszego 
miasta.
    Zanim biegacze wyruszy-
li na trasę przeprowadzono 
rozgrzewkę pod okiem mie-
leckiej dwukrotnej olimpijki 
w chodzie sportowym Pauliny 
Buziak. To właśnie reprezen-
tantka LKS-u Stali Mielec zali-
czana do faworytek przebiegła 
linię mety jako pierwsza wśród 
kobiet wyprzedzając Zuzan-
nę Fijałkowską z AZS AGH 
Kraków i Zuzannę Barbarę 
do niedawna siatkarkę drużyny 
kadetek Szóstki Mielec. Wśród 
panów honoru mieleckich bie-
gaczy dzielnie bronił drugi na 
mecie Paweł Dulik. Wygrał z 
dużą przewagą Maciej Toma-
szewski z Rzeszowa.
   Wyniki Biegu 80-lecia Cen-
tralnego Okręgu Przemysło-
wego w Mielcu:

Kobiety
Paulina Buziak-Śmiatacz – 
LKS Mielec 
Zuzanna Fijałkowska – AZS 
AGH Kraków 
Zuzanna Barbara – Joy Fitness 
Club Mielec
Mężczyźni
Maciej Tomaszewski – JGB 
Sokół Resovia Rzeszów 
Paweł Dulik – LKS Mielec 
Sylwester Odziemczyk – Lu-
belska Grupa Triathlonu

Edward Tabor
Urząd Miejski Mielec

Po biegu...

    Emocje po biegu już opadły, 
pora więc na podsumowanie i na 
podziękowania, a jest ich trochę. 
Takiej imprezy biegowej nie da się 
zrobić w pojedynkę.
    Dziękuję ...za pomoc i wsparcie 
we współorganizacji tego wydarze-
nia Urzędowi Miasta Mielca oraz 
kierownictwu i pracownikom Biura 
Promocji. Do tego świetna brama, 
która będzie widoczna na wielu 
miejskich imprezach.
    Gorące podziękowania lecą 
także do kierownictwa i pracowni-

Zwycięzcy Biegu 80-lecia Centralnego Okręgu Przemysłowego w Mielcu

ków Lotniska Mielec. Dziękuję że 
otworzyliście swoje bramy dla bie-
gaczy. Przebiec przez pas startowy 
to nie lada gratka dla wszystkich 
startujących. Niecodzienne widoki i 
atmosfera jedyne w swoim rodzaju.
     Witoldowi Pierogowi i Miejskie-
mu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji 
w Mielcu dziękuję za wsparcie 
organizacyjne, dobre słowo i chęć 
pomocy w każdej sytuacji.
     Za wypożyczenie niezbędnych 
elementów podziękowania dla Lek-
koatletycznego Klubu Sportowego 
Mielec, a Panu Stanisławowi Zioło, 
ukłony i owacje na stojąco za profe-
sjonalny komentarz i prowadzenie 
całej imprezy. 
    Dziękuję także wszystkim spon-
sorom i partnerom biegu - firmie 
AvetPharma Ola Nykiel za doposa-
żenie pakietów startowych, Tomasz 
Furmański Fratelli Express za 
punktualnie dowiezioną, cieplutką 
pizzę, która rozeszła się w kilka 
minut - starczyło dla Wszystkich 
:), Firma Tarapata za unikatowe, 
jedyne w swoim rodzaju, genialnie 
wykonane puchary dla najlepszych, 
Ergo Hestia Jerzy Wąs, za zadbanie 
o bezpieczeństwo uczestników 
podczas biegu, Marcin Kozdraś Joy 
Fintess Club Mielec, za przepro-
wadzenie rozgrzewki i wsparcie na 

każdym etapie organizacyjnym, a 
także motywację i cenne rady, Sa-
lonowi Bossmen Piotr Winiarz za 
ufundowanie nagród specjalnych.
    Wszystkim patronom medialnym 
podziękowania za profesjonalną 
obsługę informacyjną wydarzenia:)
   Klub Młodych Liderów Sebastian 
Peret - dzięki za Wasz profesjona-
lizm i zapał, fajnie że są młodzi 
ludzie, którym się chce wstać w 
niedzielę i pracować od 8.00 :)
   Magdalena Czachor zawsze 
pomocna.
    Na koniec nieoceniony Janusz 
Banka za kawał dobrej roboty - 
kiedyś odrobię przy organizacji wy-
ścigu kolarskiego, słowo harcerza.
    I oczywiście biegaczom, bez Was 
nie byłoby tej imprezy!
   To wszystko sprawia, że nie mam 
dość. Widzimy się niebawem.

Damian Gąsiewski
Studio Wizualne

Fot. Włodzimierz Gąsiewski
Z dekoracji: Inga Gąsiewska
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kulturalne

 W dniu 16 października 
swoją wieloletnią współ-
pracę z Gminą Mielec 
zakończyła Dorota Kieraś-
-Jędrychowska, dyrektor 
Samorządowego Ośrodka 
Kultury i Sportu z siedzibą 
w Chorzelowie.
    Jako dyrektor placówki osią-
gnęła wiele sukcesów. Do tych 
najważniejszych zaliczyć można 
osiągnięcie przez Gminę Mielec 
tytułu „Mecenasa Kultury” oraz 
II miejsca w Konfrontacjach Ak-
tywności Kulturalnej Gmin. Po-
nadto była organizatorką wielu 
imprez plenerowych, wernisaży, 
przeglądów folklorystycznych, 
koncertów, dożynek, akcji czy-
telniczych, plenerów artystycz-
nych oraz wydarzeń kulturalnych 
odbywających się w Bożej Woli, 
Chorzelowie, Chrząstowie, Go-
leszowie, Książnicach, Podlesza-
nach, Rydzowie, Rzędzianowi-
cach, Szydłowcu, Trześni, Woli 
Chorzelowskiej, Woli Mieleckiej 
oraz Złotnikach. Wiele z zaini-
cjowanych przez Nią pomysłów 
stało się cyklicznymi wydarze-
niami, które na stałe wpisały się 
w coroczny kalendarz kulturalny 
regionu.

    W celu rozwoju kultury nie 
ograniczała się tylko do fundu-
szy zabezpieczonych corocznie 
przez Radę Gminy. Wielo-
krotnie, skutecznie sięgała po 
dofinansowania ze środków 
zewnętrznych czego efektem 
jest np.  przeprowadzony w 2009 
roku remont generalny budyn-
ku SOKiS w ramach unijnego 
programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Dzięki temu wsparciu 
udało się również zakupić no-
woczesny sprzęt oświetleniowy i 
nagłośnieniowy, sprzęt biurowy 
oraz stroje ludowe wykorzysty-
wane do dziś. Jeśli tylko nada-
rzała się możliwość, korzystała
z funduszy Lokalnej Grupy 
Działania LASOVIA oraz in-
nych organizacji, które wspierały 
działania gminnych ośrodków 
kultury.
    – Z przykrością przyjąłem 
informacje o rezygnacji Pani 
Dyrektor, jednak szanuje de-
cyzje przez Nią podjętą. Sądzę, 
że to wielka strata dla całego 
naszego regionu oraz lokalnych 
twórców i artystów. To dzięki jej 
zaangażowaniu Gmina Mielec 
może pochwalić się wieloma 
malarzami, wokalistami, tan-
cerzami oraz rękodzielnikami, 

którzy tworzą,  nadają charakter 
ale również kontynuują tradycje 
naszego wspaniałego regionu. To 
dzięki Niej mieszkańcy naszych 
miejscowości mogli się spotykać 
i obcować z kulturą. Stworzyła 
Ona swoisty most pomiędzy 
odbiorcami sztuki  i jej autorami. 
Jestem za to bardzo wdzięczny 
i pragnę podziękować za serce  
włożone w prace, która pomi-
mo, że nie zawsze doceniana, 
stała się dla niej społeczną misją. 
Życzę Jej dalszych sukcesów 
zarówno w życiu prywatnym i 
zawodowym i przekonany je-
stem, że jeszcze niejednokrotnie 
będziemy mogli uczestniczyć 
w zorganizowanych przez Nią 
wydarzeniach kulturalnych – 
przekazuje Józef Piątek, Wójt 
Gminy Mielec.
    Do czasu ogłoszenia konkursu 
na stanowisko dyrektora Samo-
rządowego Ośrodka Kultury i 
Sportu kierowanie jednostką 
powierzono panu Damianowi 
Małkowi, sprawującemu do-
tychczas stanowisko Starszego 
Specjalisty ds. Promocji Urzędu 
Gminy Mielec.

Anna Surowiec

Dorota Kieraś- Jędrychowska odchodzi ze 
stanowiska dyrektora SOKiS w Chorzelowie

Na początku lat 90. XX w. 
jako reporter „Wieści z gmi-
ny” oraz „Korso” odwiedzi-
łem niemal wszystkie wioski i 
przysiółki na terenie obecnego 
powiatu mieleckiego, w tym i 
Gawłuszowice, wieś należącą 
wówczas do gminy Borowa. 
Głównym problemem tej miej-
scowości był most, a raczej jego 
brak. Historia gawłuszowickiej 
przeprawy przez Wisłokę może 
sięgać jeszcze końca X wieku, 
kiedy jak legenda głosi przybył 
tu Wisłą sam św. Wojciech, 
który udawał się na północ aby 
nawracać pogańskich Prusów. 
     W miejscu gdzie mógł prze-
prawiać się przez Wisłokę stoi 
dziś kapliczka Matki Boskiej, 
a na przeciw stał pierwszy 
kościół (dziś jest tam remiza 
strażacka). Na pamiątkę tego 
wydarzenia patronem parafii 
Gawłuszowice jest właśnie św. 
Wojciech, który przedstawiony 
jest także na obrazie w ołtarzu 
głównym gawłuszowickiego 
drewnianego kościoła. Potem 
już zawsze były przeprawy pro-
mowe oraz w bród, gdyż rzeka 
w tym miejscu była płytka.
      Pierwszy most drewnia-
ny zbudowali tu Rosjanie na 
przełomie 1914 i 1915 r., któ-
ry na krótki okres zajęli te 
tereny. Wtedy ponoć na ich 
widok zmarł na zawał serca 
gawłuszowicki proboszcz ks. 
dr Adam Kopyciński. Most 
ten spłonął w walkach w 1915 
r. i następny most zbudowali 
również  Rosjanie w 1944 r. Ten 
nie przetrwał długo, albo został 
zniszczony podczas działań wo-
jennych, co jest mało prawdo-
podobne, albo został po prostu 
rozebrany lub zabrała go woda 
podczas przyboru wiosennego 
w 1945 r. 
     I znów pozostawał tylko 
prom, aż w 1981 r. na pomoc 

przyszło wojsko, które zbudo-
wało okazały most drewniany, 
ale i ten wkrótce zabrała woda, 
tym razem zimą w 1993 r. wraz 
z zatorem lodowym. Teraz 
już mieszkańcy Gawłuszowic 
m.in. z p. Światowcem i władze 
gminy Borowa z naczelnikiem 
Władysławem Gaździakiem 
uparły się i na przełomie lat 
80/90. rozpoczęła się budowa 
mostu żelbetonowego, trochę 
na dziko z przęsła z odzysku z 
niewybudowaneego wiaduk-
tu w czasach PRL. Budowa 

trwała długo, a przez kilka 
miesięcy most był już nawet 
gotowy, ale nie oddawano go 
do użytku. Gdy wreszcie 15 
sierpnia 1993 r. oddano go 
użytku, okazało się że most 
się nieco ugiął, ale tak już 
pozostało. Trzeba tylko zejść 
na brzeg i z pewnej odległości 
widać to doskonale. Teraz w 
Gawłuszowicach są już dwa 
mosty, ale ten „stary” służy 
nadal mieszkańcom.

 
 Włodzimierz Gąsiewski

Z reporterskich wędrówek – Gawłuszowice 91/92

O przeprawach i mostach przez Wisłokę

Na promie w przez Wisłokę w Gawłuszowicach. Na zdjęciu red. 
Włodzimierz Gąsiewski i tyłem jego syn Damian Gąsiewski przy 
niezawodnym Fiacie 126p. Na prawo przy budce pan promowy. 
8 września 1991 r. (fot. Krzysztof Szczurek)
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historyczne więcej informacji, zdjęć i filmów naszym portalu:

Amerykańska latająca forteca na polu w Rzędzianowicach

7 października 2017 r. grupa 
poszukiwawcza Sekcji Histo-
rycznej Aeroklubu Mieleckiego 
z Mariuszem Mazurem na czele 
wydobyła szczątki samolotu 
bombowego B17 – latającej 
fortecy B-17G nr 42-97705 „De 
De”,, który 26 grudnia 1944 r.  
spadł na pole w Rzędzianowi-
cach k. Mielca.  
      Historia odkrycia szczątków 
tego samolotu sięga jeszcze roku 
2016, kiedy to pan Aleksander 
Rusek z Rzędzianowic, mając w 
1944 r. 14 lat, był świadkiem upad-
ku amerykańskiego samolotu 
bombowego na polu w tej wiosce. 
Pan Aleksander wspomina jak 
samolot próbując zawrócić w kie-
runku pasa mieleckiego lotniska 
przepadł przez skrzydło uderzył 
o ziemię, a następnie się zapalił. 
    Amerykanie byli pilotami 15. 
Armii Powietrznej USA, którzy 
podejmowali strategiczne na-
loty na przemysł zbrojeniowy 
III Rzeszy. Właśnie z takim 
zadaniem wystartowała 26 grud-
nia 1944 r. załoga bombowca 
B – 17G, w składzie: Mjr Donald 
W. Ewing, por. Lester C. Hurley, 
por. Bruce F. Howard, por. Wil-

liam S. Beasley, sierż. Delbert E. 
Shutt, por. Joseph V. Morgan, 
Jr., sierż. Reland L. Martin, sierż. 
Edward Oulette, sierż. Samuel 
J. Cichetti, Harry V. Poe, której 
celem było zbombardowanie 
zakładów benzyny syntetycznej 
na terenie dzisiejszego Kędzie-
rzyna-Koźla. Niestety, nad ce-
lem samolot został uszkodzony 
ogniem niemieckiej artylerii prze-
ciwlotniczej. Pilot skierował się na 
wschód chcąc dolecieć nad tereny 
zajęte przez Armię Czerwoną. 
Prawdopodobnie bombowiec ten 
był widziany okolicach Radomyśla 
Wielkiego i raczej mylnie przypi-
suje mu się zestrzelenie niemiec-
kiego myśliwca messerschmitta Bf 
109 G 14/U411, którego szczątki 
ta sama grupa poszukiwawcza z 
Mielca odnalazła i wydobyła w 
listopadzie 2016 r. 
    Tymczasem przypuszczalnie 
lecąc od strony Radomyśla Wiel-
kiego dowódca załogi bombowca 
B17, mjr pil. Donald W. Ewing 
zobaczył lotnisko w Mielcu pró-
bował najprawdopodobniej na 
nim wylądować. Niestety próba 
ta nie powiodła się i samolot ru-
nął na pola w Rzędzianowicach. 

Na szczęście 10-osobowa załoga 
uratowała się skacząc na spado-
chronach.
      Po upadku na ziemię jeden z 
członków załogi, jeden był nieco 
ogłuszony, ale pozostali wyszli 
bez szwanku. Po chwili otoczyli 
ich cywile i żołnierze sowieccy z 
karabinami i bagnetami. Następ-
nie piloci zostali przewiezieni do 
Mielca i tam byli przesłuchiwani 
nawet przez generała. O ich 
zdrowie dbała lekarz kobieta w 
Armii Czerwonej o nazwisku Kil-
dareski. W Mielcu amerykańscy 
piloci spędzili noc, a następnego 
dnia przewieziono ich do byłego 
obozu SS, prawdopodobnie do 
Pustkowa, gdzie mieli oczekiwać 
na reszt załogi. Tam spędzili noc 
i zostali przewiezieni do Kolbu-
szowej. Amerykańska załoga osta-
tecznie wylądowała w Połtawie 
na Białoruski, gdzie stacjonowały 
amerykańskie samoloty. Niektóre 
z nich m.in. bombardowały oku-
powany przez Niemców Mielec. 
Stamtąd potem polecieli do Kairu. 
Całą tę historię szczegółowo opi-
suje jeden z członków załogi sierż. 
Edward Oulette, a relacja ta wraz 
ze zdjęciami samolotu i załogi 

Źródła: 
Piotr Mleczko, Byłem świadkiem upadku amerykańskiego samolotu 
bombowego typu B – 17 Flying Fortress. W: http://www.e-mielec24.
pl/2016/09/27/bylem-swiadkiem-upadku-amerykanskiego-sa-
molotu-bombowego-typu-b-17-flying-fortress-film [27 X 2017]; 
Włodzimierz Gąsiewski, Amerykańska latająca forteca na polu 
w Rzędzianowicach. W: http://promocja.mielec.pl/amerykanska-
-latajaca-forteca-na-polu-w-rzedzianowicach/ [7 X 2017]; Com-
manding Officer Donald W. Ewing and Crew Parachute to safety 
from De De , Plane Number 29-7705. „THE SADDEST STORY 
YOU EVER HEARD”. By Waist Gunner S/Sgt. Edward Oulette 
from Lynn, Maine. W: http://32ndbombsquadron.com/32ndacts.
html#XV. [27 X 2017]; Messerschmitt kontra latająca forteca. 
W: https://radomyslwielki.pl/aktualne-wydarzenia/wydarzenia-
-spoleczno-kulturalne,3857.html [7 X 2017]; Relacja Aleksandra 
Ruska z Rzędzianowic; Relacja Mariusza Mazura.

znajduje się na stronie interneto-
wej: http://32ndbombsquadron.
com/32ndacts.html#XV.
     Prace wydobywcze w Rzę-
dzianowicach trwały cały dzień, 
a ich plon był bardzo okazały. 
Wykopano setki części samolotu 
w tym trzy silniki bombowca. 
Eksponaty te zawieziono do Ae-
roklubu mieleckiego, gdzie były 
czyszczone i inwentaryzowane. Te 
i wiele innych części nie tylko lot-
niczych stanowią swoiste muzeum 
lotnictwa. Nadzór archeologiczny 
nad pracami sprawowała Paulina 
Gorazd-Dziuban – archeolog, 
doktorantka Uniwersytetu Rze-
szowskiego oraz historyk Piotr 
Mleczko. Dodatkowych informa-
cji udzielał Aleksander Rusek ur. 
w 1930 r., naoczny świadek upad-
ku samolotu w grudniu 1944 r. 
Obecny był też Jakub Działowski, 
syn Szczepana z Rzędzianowic, 
którzy są właścicielami pola, gdzie 
spadł samolot. Jego szczątki pod-
czas orki wykopał ojciec Jakuba i 
od tego zaczęła się cała historia 
wydobywania części samolotu. 
W pracach uczestniczyło jeszcze 
wiele innych osób: nadzór saper-
ski Grzegorz Jączek,  Mirosław 
Mazur, grupa poszukiwawcza 
Andrzej Drews, Andrzej Helo-
wicz, Andrzej Lechowicz i Piotr 
Burdzel; zabezpieczenie: OSP 
aeroklub mielecki oraz OSP Rzę-
dzianowice.

Włodzimierz Gąsiewski
PS. Artykuł będzie poszerzany i 
uzupełniany. Wszelkie informa-
cje i uwagi mile widziane przez 
e-mail oraz FB. Artykuł także na 
stronie:  http://promocja.mielec.
pl/amerykanska-latajaca-forteca-
-na-polu-w-rzedzianowicach/

Opisywany bombowiec przed przed zniszczeniem. Źródło: http://
www.301bg.com/b-17_42-97705.cfm

Dowódca bombowca. Źródło: 
http://32ndbombsquadron.
com/32ndacts.html#XV.

Na zdjęciu odkrywcy z resztką śmigła (fot. Włodzimierz Gąsiewski)

Strażacy czyszczą wydobyte silniki bombowca i inne części (fot. Mariusz Mazur)

STUDIO FOTOGRAFII BEZCIENIOWEJ - PRODUKTOWEJ - REKLAMOWEJ - ZAPRASZA
Jeśli potrzebujesz 

profesjonalnych zdjęć
do folderu reklamowego, katalogu produktów,

plakatu - ulotki, do sklepu  - aukcji internetowych
- zapraszamy!

Wykonamy takie zdjęcia u siebie
lub na miejscu u Klienta

albo na profesjonalnych programach 
obrobimy zdjęcia wykonane przez Ciebie!

Zapraszamy!
Agencja Wydawnicza „Promocja”

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

tel. 17 7411527;  602 739362; 602 776197
e-mail: kontakt@promocja.mielec.pl

www.promocja.mielec.pl
https://www.facebook.com/Agencja-Wydawnicza-

-Promocja-Mielec-627739943904122/

Załoga DE DE na lotnisku amerykańskim w Rosji (w Połtawie 
na Białorusi, ZSRR).
W tylnym rzędzie od lewej do prawej - sierż. Delbert E. Shutt, 
Mediapolis Iowa;  sierż. Edward Oulette, Lynn MA; por. Lester C. 
Hurley Ocean Port NJ;  mjr Donald W. Ewing, Eureka; por. William 
S. Beasley, Chicago Ilinois;  
w pierwszym rzędzie od lewej do prawej - por. Bruce F. Howard, Ok. City 
OK; por. Joseph V. Morgan, Winnetka, III; mł., sierż. Reland L. Martin, 
Lorain Ohio; Jr., obserwator pokładowy Harry V. Poe, Ogden Utah.
Nieobecny na zdjęciu sierż. Samuel J. Cichetti - strzelec pokładowy, 
który złamał nogę podczas skoku spadochronowego w Polsce, w Rze-
dzianowicach. Źródło: http://32ndbombsquadron.com/32ndacts.
html#XV.

www.promocja.mielec.pl
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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

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.

Wyprzedaż ogromnej 
kolekcji proporczyków, 
w tym także mieleckich. 
Czapka FKS STAL 
MIELEC, czarna z 
naszytym herbem klu-
bu. 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

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, 

SEMINARIUM NAUKOWE ONZ „AERO-AGRO 78” 
MIELEC 20.09.1978 – WSK MIELEC 

UN  ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE

Mało kto wie, że blisko 40 lat temu Mielec był gospodarzem Seminarium Naukowego Organizacji Narodów 
Zjednoczonych „Aero-Agro 78”. Sądząc po materiale fotograficznym, który posiadamy było to wydarzenie 
bardzo dużej rangi, zarówno w Polsce jak i za granicą. Publikujemy dwa zdjęcia z tego seminarium. (fot. 
Zenon Kędra, zb. wł.) Zwracamy się jednocześnie do naszych Czytelników oraz Internautów o ewentualne 
informacje na ten tema, które prosimy kierować na adres: Agencja Wydawnicza „Promocja” 39-300 Mielec, 
ul. Sobieskiego 1, tel. 602 776197 lub e-mail: kontakt@promocja.mielec.pl (Włodzimierz Gąsiewski)

ZAPRASZAMY DO ANTYKWARIATU GALERII-STUDIO MIELECJANA-GALICJANA

Agro-lotnicze wieści

Proporczyk PZL MIE-
LEC. Dromader. 29 x 
20 cm, stan dobry.

Patera, plakieta miedź PZL M18 DROMADER WSK PZL 
MIELEC. Umieszczona w tłoczonym prasowanym drewnie. 
Wymiary ok. 33,5x15,5 cm, wys ok. 2,5 cm, wymiary plakietki 
ok. 16,5x8 cm.

Patera, talerz FKS PZL 
Stal Mielec. Porcela-
na producent WAŁ -
BRZYCH. Średnica 24 
cm, ładny stan, brak wi-
docznych uszkodzeń.

Stary stylowy młynek do kawy 
lub pieprzu drewno - metal. 
Gabaryty korpusu ok. 9x9x16 cm

Z mieleckiego albumu - żołnierze 
RP legioniści - osobiste podpisy na 
odwrocie, niektóre nazwiska bardzo 
dobrze czytelne, ale odczytać je 
może dopiero nabywca zdjęcia. 
Format pocztówki, stan dobry.

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