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Mieleckie groby powstań-
ców styczniowych 

zapomniane - str. 6
Stary hełm strażacki z 

Galicji

I Bieg WOŚP w Mielcu
„Policz się z cukrzycą”

str. 2

Są trzy nowe mosty - czekamy na czwarty na Wisłoce!
Na przełomie 2017-2018 r. 
oddano w powiecie mielec-
kim trzy mosty, wprawdzie 
niewielkie i na małych poto-
kach, ale bardzo ładne - str. 3. 
Teraz czekamy na ten najważ-
niejszy w Mielcu na Wisłoce.

I Zimowy Triathlon 
w Mielcu

str. 5
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Bieg WOŚP w Mielcu 
„Policz się z cukrzycą 
i ucz się pierwszej pomocy”
Po raz pierwszy w Mielcu w ramach 
finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy odbył się bieg charytatywny, 
z którego całych dochód  z wpisowego  
zostanie przekazany na zakup pomp 
insulinowych dla kobiet ciężarnych z 
cukrzycą oraz materiałów do nauki 
pierwszej pomocy.
       W biegu wzięło udział ponad 150 zawodni-
ków, a co najmniej drugie tyle mimo chłodu im 
kibicowało. Dla biegaczy były medale w kształ-
cie serduszka, zestawy startowe i inne nagrody. 
Była też dla wszystkich gorąca herbata i żurek 
z kiełbasą ufundowany przez Hotel „Atena”. 
Organizatorzy do łącznie  zebrali 7670 zł, które 
zostały przekazane na konto WOŚP.
Wyniki open: Kobiety 1. Katarzyna Sumiec – 
Mielec-Zabiegani Mielec 2. Małgorzata Ligęska 
– Dębica – SRTG Dębica 3. Aneta Giełbaga – 
Pustynia – Active Team 88.
Mężczyźni: 1. Jacek Żądło – Mielec – Joy Fitness 
Club 2. Paweł Dulik – Mielec – LKS Stal Mielec 
3. Filip Zaręba – Mielec – Zabiegani Mielec
Organizatorzy: Studio Wizualne Damian Gą-
siewski; Fundacja Klub Młodych Liderów; Sztab 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Mielcu; 
Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Mielec.

Partnerzy: Lear Corporation; Firma Tarapata; 
Hotel Atena; Firma farmaceutyczna Avet-
Pharma; Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Mielcu; Joy Fitness Club Mielec; Bossmen 
Fryzjerstwo; Lekkoatletyczny Klub Sportowy 
Stal Mielec; Samorządowe Centrum Kultury w 
Mielcu; Zakład Poligraficzny Gajek; Szkolenia 
BHP Rzeszów PASSIO; Olimp Sport Nutrition; 
Agencja Wydawnicza „Promocja”; Agencja 
Eventowa ALTERNATYWA; Producent Wy-
robów Metalowych Firma NIKMET; Sklep z 
elektronarzędziami Firma ELEKTRO-REM; 
Firma Xerima Jolanta Szwakop; Sitodruk Na-
druki Firma MAGDA; Producent herbat SOTI 
Natural; Odzysk surowców wtórnych Firma 
MAKFOL; Transport krajowy i zagraniczny 
Firma MARKPOL.
Inf. i fot. Włodzimierz Gąsiewski
Galeria zdjęć: http://promocja.mielec.pl/bieg-
-wosp-w-mielcu-policz-sie-z-cukrzyca-i-ucz-sie-
-pierwszej-pomocy/

Doroczne Nagrody Prezydenta Miasta Mielca
dla najlepszych sportowców i trenerów 2017 r.
Imię i Nazwisko Klub
Michał Krężel Mieleckie Stow. Modelarzy 

Lotniczych
Edward Burek Mieleckie Stow. Modelarzy 

Lotniczych
Natalia Paczyńska Mielecki Klub Karate 

Shinkyokushin SAIHA
AUGUSTYN RAFAŁ LKS STAL MIELEC
BUZIAK PAULINA LKS STAL MIELEC
Katarzyna Zdziebło LKS STAL MIELEC
Julia Mądra LKS STAL MIELEC
Wiktoria Raś LKS STAL MIELEC
Dawid Piłat LKS STAL MIELEC
Wojciech Lubieniecki PTG SOKÓŁ 1893
Hanna Drozdowska PTG SOKÓŁ 1893
Maria Ciszczoń PTG SOKÓŁ 1893
Krzysztof Kobos Grappling Mielec
Karolina Kozioł Grappling Mielec
Dawid Tęczar Grappling Mielec
Agnieszka Pogoda Grappling Mielec
Wojciech Koszelski Mieleckie Towarzystwo 

Rakietowe
Przemysław Żurawski Mieleckie Towarzystwo 

Rakietowe
Kacper Krempa Mieleckie Towarzystwo 

Rakietowe
Eryk Halaburda Mieleckie Towarzystwo 

Rakietowe

Bartosz Kaźmierski Mieleckie Towarzystwo 
Rakietowe

Andrzej Rusinowski Mieleckie Towarzystwo 
Rakietowe

Grzegorz Goryczka Mieleckie Towarzystwo 
Rakietowe

Mateusz Czerkies Mieleckie Towarzystwo 
Rakietowe

Karol Wójcik Mieleckie Towarzystwo 
Rakietowe

Michał Dusza Mieleckie Towarzystwo 
Rakietowe

Jakub Kukiełka Mieleckie Towarzystwo 
Rakietowe

Paweł Dybek Salomon Suunto Team 
Poland

Magdalena Łączak Salomon Suunto Team 
Poland

Jakub Kipa UKS ATLAS
Daniel Paduch Masters Ikar Mielec
Bartosz Kowalik Masters Ikar Mielec
MARCIN HYJEK Aeroklub Mielecki
Aleksander Tor
Piotr Urban MKS Gryf Mielec
Maciej Kaźmierski MKS Gryf Mielec
Piotr Urban,
Paweł Urban,
Maciej  Kaźmierski 
SzymonTarachanowicz

MKS Gryf Mielec

Lista trenerów i działaczy – Nagrody Prezy-
denta Miasta Mielca za rok 2017 
1. Roman Murdza – UKS SZÓSTKA Mielec
2. Lechosław Lechociński – MKS GRYF Mielec
3. Tomasz Torba – LKS Stal Mielec
4. Zbigniew Żola – PTG SOKÓŁ 1893 Mielec
5. Andrzej Wolski – Mielecki Klubu Karate 
Shinkyokushin - SAIHA
6. Zbigniew Magda – TG Sokół Mielec

7. Beata Cetnar – UKS SZÓSTKA Mielec
8. Marzena Kulig – LKS STAL Mielec
9. Bogusław Omiotek – MKS IKAR Mielec

Inf.  Edward Tabor UM Mielec
Zdjęcia: Damian Gąsiewski

Studio Wizualne
Galeria zdjęć: http://promocja.mielec.pl/

mieleccy-sportowcy-trenerzy-i-dzialacze-ro-
ku-2017-zdjecia/

sportowe
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samorządowewięcej informacji, zdjęć i filmów naszym portalu

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 pro-

fesjonalnych 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/

Przeprawa mostowa nad Ba-
bulówką w Sarnowie wygląda 
dziś estetyczniej, jest  bez-
pieczniejsza i bardziej kom-
fortowa. Powiat Mielecki 
zakończył prace prowadzone 
w rejonie mostu. Dziś (18 
stycznia) odbyło się oficjalne 
otwarcie nowego obiektu.
    Prace nad rozbiórką starego 
mostu w Sarnowie rozpoczę-
ły się w listopadzie. W jego 
miejscu wykonawca – firma 
REMOST z Dębicy – wykonał 
nową przeprawę o konstrukcji 
ramownicowej, z płytą żelbe-
tową połączoną z masywnymi 
przyczółkami posadowionymi 
na palach. Przedsiębiorstwo 
zajęło się również przebudową 
drogi w obrębie mostu oraz 
umocnieniem koryta sąsiadu-
jącego z nim potoku. – Podsta-
wowym założeniem remontu 
było poszerzenie obiektu. Za-
danie udało się zrealizować. 
Szerokość mostu sięga dziś 
6,5 metra, a zlokalizowanych 
przy nim chodników – po dwa 
metry. Nośność nowego mostu 
to 40 ton – mówi o inwestycji 
Wiesław Sołtys z Powiatowego 
Zarządu Dróg w Mielcu.
     – Dzięki sprzyjającej aurze 
inwestycja zakończyła się jesz-
cze w grudniu. Dziękujemy 
wykonawcy za sprawną i so-
lidną realizację tego zadania, 
a mieszkańcom życzymy, by 
most bezpiecznie służył przez 
kolejne lata – mówił Starosta 

Powiatu Mieleckiego Zbigniew 
Tymuła, podkreślając, że była to 
już kolejna inwestycja mostowa 
wykonana w gminie Tuszów 
Narodowy. W 2016 roku, dzięki 
promesie na realizację zadań 
z zakresu usuwania skutków 
klęsk żywiołowych z Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji, Powiat Mielecki 
wykonał remont przeprawy w 
Dębiakach.
     Również i remont mostu 
w Sarnowie mógł być zreali-
zowany dzięki środkom ze-
wnętrznym. Jego całkowity 
koszt wyniósł 1 922 875,45 zł, z 
czego: wkład Powiatu Mielec-
kiego wyniósł 1 241 275,45 zł, 
dotacja z budżetu Państwa – 81 
600,00 zł a dotacja z Lasów Pań-
stwowych – 600 000,00 zł. Za 
środki przekazane na budowę 
przeprawy dziękował Starosta 
Powiatu Mieleckiego Zbigniew 
Tymuła oraz Wójt Gminy Tu-
szów Narodowy Andrzej Głaz. 
– Cieszę się, że zadanie zostało 
dofinansowane przez Lasy 
Państwowe w wymiarze, o ja-
kim zadecydowała Generalna 
Dyrekcja Lasów Państwowych. 
Gratuluję wszystkim osobom 
zaangażowanym w realizację 
tego ważnego i potrzebnego 
mieszkańcom zadania – mó-
wił podczas otwarcia Marek 
Marecki, Zastępca dyrekto-
ra ds. Gospodarki Leśnej z 
Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Krośnie.

W SARNOWIE, DĄBIU I ŹDZIARCU - KOLEJNE MOSTY DLA PANA STAROSTY
    Na rok 2018 Powiat Mielecki 
zaplanował kolejne remonty 
mostów: na potoku Wiśnia w 
miejscowości Trzciana oraz na 
potoku Rów w miejscowości 
Grochowe. Drugie z zadań 
również realizowane będzie 
wspólnie z nadleśnictwem, 
przy udziale dofinansowania 
zewnętrznego.
     Powiat Mielecki zakończył 
także przebudowę dwóch ko-
lejnych mostów: na potoku 
Śnieżka w Dąbiu i na rzece 
Dąbrówka w Zdziarcu. W pią-
tek, 19 stycznia, odbyło się ich 
oficjalne otwarcie.
     Nowe mosty powstały w ciągu 
drogi powiatowej nr 1 180R 
Dębica – Zdziarzec. W obydwu 
przypadkach wykonawca zajął 
się częściową rozbiórką starych 
przepraw i budową nowych, 
dłuższych pomostów. Dziś most 
w Dąbiu liczy 9,10 metra długo-
ści, a most w Zdziarcu – 11,5 
metra. – Modernizacji mostów 
towarzyszyła przebudowa dróg 
na odcinkach długości 32 me-
trów w Dąbiu i blisko 105 me-
trów w Zdziarcu. Umocnione 
zostały też koryta potoku i rzeki 
o długościach kolejno: 30 i 20 
metrów – przekazuje Wiesław 
Sołtys z Powiatowego Zarządu 
Dróg w Mielcu.
    Koszt całkowity zadania 
wyniósł 1 505 840,55 zł. Jego 
realizacją zajęła się firma RE-
MOST z Dębicy.

     Na otwarciu mostów pojawili 
się: Starosta Powiatu Mielec-
kiego Zbigniew Tymuła wraz z 
Wicestarostą Powiatu Mielec-
kiego Marią Napieracz, Wice-
przewodniczący Rady Powiatu 
Mieleckiego Marek Kamiński, 
radni Rady Powiatu Mieleckie-
go, Burmistrz Radomyśla Wiel-
kiego Józef Rybiński, dyrektor 
i przedstawiciele Powiatowego 
Zarządu Dróg oraz przedstawi-
ciele wykonawcy.
    Warto dodać, że to niejedyna 
inwestycja mostowa Powiatu 
Mieleckiego zakończona w 
ostatnim czasie. W czwartek, 
18 stycznia, odbyło się otwarcie 
przeprawy w Sarnowie. Zada-
nie warte było 1 922 875,45 zł, 
z czego: wkład Powiatu Mie-
leckiego wyniósł 1 241 275,45 
zł, dotacja z budżetu Państwa 
– 81 600,00 zł a dotacja z Lasów 
Państwowych – 600 000,00 zł.
    – Cieszymy się, że infrastruk-
tura drogowa w gminach Rado-
myśl Wieki i Tuszów Narodowy 
wzbogaciła się o trzy piękne, 
funkcjonalne obiekty – mówi 
starosta Zbigniew Tymuła. Jak 
dodaje, w planach Powiatu 
Mieleckiego na rok 2018 jest 
budowa kolejnych przepraw 
mostowych w miejscowościach 
Trzciana i Grochowe.

STAROSTWO 
POWIATOWE W MIELCU
 Biuro Promocji i Informacji

 Monika Piątek

Most w Sarnowie

Most w Dąbiu

Most w Zdziarcu

Dzięki wspólnym działaniom 
druhów oraz Józefa Piątka, 
Wójta Gminy Mielec, jed-
nostka Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Trześni wzbo-
gaciła się o specjalistyczny 
samochód Renault Master. 
Pojazd zastąpi wysłużonego 
Honkera.
     Ochrona terenów leśnych, 
łąk a także obszarów zagrożo-
nych zalaniem i podtopieniami 
w czasie powodzi są podstawo-
wymi zadaniami jednostek OSP. 
Dotychczas dla strażaków z 
Trześni zadanie to było mocno 
utrudnione ze względu na stan 
techniczny Honkera, który 
pozostawał w służbie od 1988 
roku. – Nie możemy dopuścić 
do sytuacji, że druhowie mają 
obawy czy dojadą, lub wrócą z 
miejsca, gdzie wystąpiło zagro-

żenie. Dlatego postanowiliśmy 
wymienić 30-letniego Honkera 
na pojazd w pełni bezpieczny, 
spełniający obowiązujące nor-
my – powiedział Józef Piątek, 
Wójt Gminy Mielec.
    Przekazany na ręce Prezesa  
OSP Krzysztofa Piechoty, w 
obecności Kazimierz Bika, 
właściciela firmy dostarczającej 
auto, Renault Master, to lekki 
pojazd pożarniczy o masie cał-
kowitej do 3,5 tony. Samochód 
wyposażony został między inny-
mi w ledowe urządzenia sygna-
lizacyjno-ostrzegawcze, lampy 
stroboskopowe, radiotelefon, 
dodatkowy system ładowania, 
hak holowniczy oraz specjali-
styczną zabudowę. Na pokład 
może zabrać jednorazowo do 
7 strażaków. Zgodnie z obo-
wiązującym prawem pojazd 

spełnia „Wymagania dla samo-
chodów ratowniczo-gaśniczych 
i samochodów ratownictwa 
technicznego przeznaczonych 
dla Ochotniczych Straży Po-
żarnych” oraz posiada opinie 
Centrum Naukowo-Badaw-
czego Ochrony Przeciwpożaro-
wej. – Każdemu właścicielowi 
nowego samochodu, życzy się, 
aby przejechał bezawaryjnie 
jak najwięcej kilometrów. Ja 
jednak życzę druhom, aby ich 
pojazd nie musiał robić tych 
kilometrów zbyt wiele i żeby 
był używany tylko do celów ćwi-
czebnych i reprezentacyjnych. 
Niech jak najrzadziej będzie 
wykorzystywany w sytuacjach, 
gdzie zagrożone może być 
ludzkie życie – życzył w trakcie 
przekazania Józef Piątek.
    Pojazd dla OSP Trześń jest 
kolejnym, który w ostatnich 
latach zasilił gminne jednost-
ki. W 2015 roku nowy Re-
nault Master trafił do OSP 
Chrząstów, natomiast w 2016 
roku udało się przeprowa-
dzić kompleksowy remont 
samochodu Jelcz 005 GBAM-
2,5/8+8. Fundusze przeznaczo-
ne na modernizację jednostek 
OSP pochodzą ze środków 
własnych Gminy Mielec.

Damian Małek
Starszy Specjalista ds. Promocji

Urząd Gminy Mielec

Kolejny pojazd ratowniczy w Gminie Mielec

Policjanci z komisariatu 
w Radomyślu Wielkim mają 
nowy samochód. Zakup ra-
diowozu w połowie sfinanso-
wały gminy Radomyśl Wielki 
i Wadowice Górne.
     Dzięki wsparciu lokalnych 
samorządów w ostatnich dniach 
starego roku na podkarpackie 
drogi wyjechało około 40 no-
wych policyjnych samochodów. 
W zdecydowanej większości są 
to ople astra 1,6 kombi o mocy 
silnika 200 KM i maksymalnej 
prędkości 235 km/h. Taki też 
pojazd trafił do Radomyśla 
Wielkiego.
     – W marcu 2017 r. zde-
cydowaliśmy o wsparciu dla 
policjantów z Radomyśla Wiel-

kiego. Wyraziło się to dofinan-
sowaniem do zakupu samocho-
du dla radomyskich funkcjo-
nariuszy w ramach Funduszu 
Wsparcia Policji. W ostatnich 
dniach grudnia radiowóz trafił 
do Radomyśla. Nasza lokalna 
społeczność może czuć się 
bezpiecznie i może liczyć na 
policję – powiedział burmistrz 
Józef Rybiński.
   Radomyscy rajcy przeznaczyli 
na ten cel nieco ponad 16 tys. 
zł. Taką samą kwotę zadeklaro-
wały władze gminy Wadowice 
Górne. W sumie była to połowa 
potrzebnej sumy. Reszta po-
chodziła z rządowych pieniędzy 
w ramach Programu Moderni-
zacji Policji na lata 2017-2020.

    Podczas Samorządowego 
Spotkania Opłatkowego w 
Radomyślu Wielkim (28.12) za 
przekazane fundusze podzię-
kował nadkom. Jacek Juwa, 
Komendant Powiatowy Policji 
w Mielcu: – Rok temu na opłat-
ku prosiłem o dofinansowanie 
do zakupu radiowozu. Dziś 
chciałem podziękować panu 
burmistrzowi, panu przewod-
niczącemu i całej radzie. To 
dzięki państwa życzliwości 
była możliwość zakupienia 
radiowozu, który dziś można 
zobaczyć na drogach gminy.

Krzysztof Babiarz
Urząd Miejski 

w Radomyślu Wielkim

Nowy radiowóz w Radomyślu Wielkim

Wynajmę lokal handlowy lub 
biurowy w PASAŻU w Mielcu. 
Powierzchnia 80 metrów kwa-
dratowych, II piętro, narożny od 
strony osiedla. 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

ZAMÓW OGŁOSZENIA DROBNE W GAZECIE I INTERNECIE!
www.promocja.mielec.pl   tel. 17 741 15 27  kontakt@promocja.mielec.pl
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kulturalno-oświatowe więcej informacji, zdjęć i filmów naszym portalu:

17 stycznia w sali klubowej 
,,Kleks” Zespołu Szkół Tech-
nicznych odbyło się uroczyste 
spotkanie noworoczne nauczy-
cieli emerytów zrzeszonych w 
Sekcji Emerytów i Rencistów 
przy Oddziale ZNP w Mielcu. 
Spotkanie zaszczycili znamienici 
goście, a wśród nich: wicepre-
zydent Mielca Jan Myśliwiec, 
Irena Cios, przewodnicząca 
okręgowej SEiR z Rzeszowa, 
naczelnik Wydziału Oświaty 
UM Arkadiusz Gałkowski, 
prezes Oddziału ZNP w Mielcu 
Stanisław Rajda i gospodarz 
obiektu, dyrektor Mariusz Woj-
ciechowski, a nadzór nad impre-
zą pełniła przewodnicząca sekcji 
emerytów Jadwiga Jankowska 
wraz z niezwykle zaangażowa-
ną Katarzyną Rajda-Szostak. 
Emeryci, chociaż pogoda się 
zepsuła, licznie przybyli, gdyż 
są spragnieni spotkań ze zna-
jomymi, rozrywek i po prostu 
opuszczenia domu. Przybyli 
nauczyciele zostali zaproszeni 
na jasełka przygotowane przez 
młodzież pod kierunkiem na-

uczycieli: Celiny Szymańskiej, 
Marty Spaniał – Skrzypek i Jana 
Kołodzieja. Jak zawsze myślą 
przewodnią przedstawienia 
były: wzajemna miłość, prze-
baczanie, dobroć i życzliwość. 
Kolejną atrakcją był pyszny 
obiad, w pięknie przystrojonej 
sali, przygotowany przez na-
uczycielki Bożenę Zborowską i 
Marię Loc z pomocą uczennic z 
Technikum Gastronomicznego. 
Spotkanie upłynęło  w przemi-
łej, towarzyskiej atmosferze. 
Seniorzy poczuli się potrzebni, 
rozmawiali z dawno niewidzia-
nymi przyjaciółmi. W skupieniu 
wysłuchali płynących z serca 
życzeń od przybyłych gości, 
którzy przede wszystkim życzyli 
im zdrowia, pogody ducha i sił w 
pokonywaniu trudności. 
Prezydent Jan Myśliwiec poin-
formował zgromadzonych o zre-
alizowanych i planowanych na 
przyszły rok przedsięwzięciach. 
Jak zawsze takie spotkanie 
zakończyło się wspólnym kolę-
dowaniem. 

Barbara Kowalczuk

Nauczyciele - nauczycielom

Spotkanie opłatkowe mieleckiego „Sokoła”
25 stycznia 2018 r. w budyn-
ku Zespołu Szkół Ekono-
micznych im. bł. ks. Romana 
Sitki w Mielcu  odbył się 
kolejny, tradycyjny opłatek 
mieleckich druhów. 
     Jego honorowym gościem był 
ks. Stanisław Jurek, wieloletni 
kapelan „Sokoła” w Mielcu. Był 
też m.in. Zbigniew Tymuła – 
Starosta Mielecki oraz Marian 
Kokoszka – przewodniczący 
Rady Miejskiej Mielca. Władze 
„Sokoła” reprezentowali: Józef 
Zaskalski i Jerzy Kazana. Byli 
też inni znamienici goście, m.in. 
mec. Władysław Bieniek - były 

prezydent miasta Mielca, Józef 
Witek - radny Rady Miejskiej, 
Waldemar Barnaś - radny Po-
wiatu Mieleckiego, Krzysztof 
Popiołek - były poseł dwóch 
kadencji do Sejmu RP i inni.   
Na spotkaniu wręczono hono-
rowe odznaki „Sokoła”, które 
otrzymali:  Waldemar Barnaś, 
Wojciech Janczar, Stanisław 
Kagan,  Ferdynand Kapinos,  
Maria Mikos, Adam Trzpis, 
Zdzisław Wielgosiński, Dawid 
Zaskalski

     24 stycznia 2018 r. w Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Mielcu odbyła się uro-
czystość Dnia Babci i Dziadka, którą 
zorganizowała klasa Ia. Jej uczniowie 
zaprosili swoje babcie i dziadków na 
występy artystyczne, słodki poczęstu-
nek oraz wspólną zabawę. Wspaniałe 
popisy recytacji i śpiewu zostały wy-
reżyserowane pod kierunkiem pani 
wychowawczyni Ewy Stanko, która 
również prowadziła wspólną zabawę. 
Słodkości zaś przygotowane były 
przez rodziców pierwszoklasistów. 
Zarówno dla dzieci jak i dla babć i 
dziadków była to wspaniała zabawa, 
za którą serdecznie dziękują.

Inf. i fot. W. Gąsiewski
Zdjęcia: http://promocja.mielec.pl/

wspanialy-dzien-babci-i-dziadka-w-
-klasie-ia-w-szkole-pod-zegarem/

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

spotkanie-oplatkowe-mielec-
kiego-sokola-zdjecia/

Pod przewodnictwem ks. Stani-
sława Jurka zmówiono modlitwę 
i podzielono się opłatkiem skła-
dając sobie nawzajem życzenia 
noworoczne. Spotkanie zakoń-
czyło wspólne śpiewanie kolęd.

Inf. i fot. 
Włodzimierz Gąsiewski

Ferdynand Kapinos otrzymuje Odznakę „Sokoła”

Wspaniały Dzień Babci i Dziadka w klasie Ia w Szkole pod Zegarem
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powiatowesportowe

I ZIMOWY TRIATHLON W MIELCU

W niedzielę 21 stycznia 
2018 roku odbył się w Miel-
cu „Zimowy Triathlon” 
– pierwsza taka impreza 
sportowa na Podkarpaciu 
w tej niezwykłej dyscypli-
nie sportu. Organizatorem 
był Urząd Miasta Mielec 
i Studio Wizualne Damian 
Gąsiewski.
    Pierwsze zawody triathlonowe 
w Mielcu rozegrano w ubiegłym 
roku na otwartych obiektach 
mieleckiego MOSiR-u (basen 
odkryty i stadion miejski). Tym 
razem zawody rozegrane zostały 
w innych lokalizacjach. Pierwszy 
etap – pływanie na dystansie 300 
m odbyły się na krytej pływalni 
MOSiR w Mielcu na osiedlu 
Smoczka przy ulicy Powstańców 
Warszawy.
    Następnie uczestnicy przenieśli 
się do pobliskiej Galerii Naviga-
tor, gdzie rywalizowali na rower-
kach spinningowych na dystansie 
5 km oraz biegu na dystansie 2 km 
na bieżniach stacjonarnych.
     Odbyły się też  m.in. pokazy 
udzielania pierwszej pomocy, 
była możliwość wykonania pod-
stawowych badań.
Najlepsi na basenie 300m: 
Oliwia Cerlich – MKS Ikar Mie-
lec – 00:03:29; 
Maksymilian Cerlich – MKS Ikar 
Mielec – 00:03:08.
Najlepsi na rowerkach 5 km:
Paulina Galemba – Calypso Fit-

ness Club – 00:09:43; 
Wojciech Mazurkiewicz – Calyp-
so Fitness Club – 00:09:18.
Najlepsi na bieżni 2 km:
Zuzanna Fiałkowska – Piękna i 
Bestie – 00:07:42; 
Filip Zaręba – Zabiegani Mielec 
– 00:06:40
Kobiety OPEN:
1. Zuzanna Fijałkowska – Piękna 
i Bestie – 00:21:48
2. Wiktoria Malec – MKS Ikar 
Mielec – 00:24:24
3. Oliwia Cerlich – MKS Ikar 
Mielec – 00:24:53
Mężczyźni OPEN:
1. Dawid Książnicki – MKS Ikar 
Mielec – 00:20:17
2. Maksymilian Cerlich – MKS 
Ikar Mielec – 00:20:28;
3. Tomasz Dziorek – Sprint Go-
rzyce – 00:20:50.
Drużynowy Puchar Bossmen:
    MKS Ikar Mielec – 28 pkt.
    Maksymilian Cerlich
    Dawid Książnicki
    Wiktoria Malec
    Wiktor Warzecha
    SPAR Polska – 59 pkt.
    Sławomir Kowalski
    Roman Materna
    Paweł Leśko
    Adrian Puc
    Piękna i Bestie – 66 pkt.
    Zuzanna Fijałkowska
    Mariusz Muniak
    Jarosław Szczerba
    Jacek Tarasek

Inf. i fot. 
Włodzimierz Gąsiewski

         W zawodach wystartowało 57 
zawodników z Mielca i południo-
wo-wschodniej Polski, a w szranki 
o Puchar Bossmena stanęło 8 dru-
żyn. Dziękuję wszystkim uczest-
nikom za sportową rywalizację i 
dobrą zabawę. Mam nadzieję, że 
się Wam podobało, a  osiągnięte 
przez Was wyniki są wisienką na 
torcie tej aktywnie spędzonej 
niedzieli.  
Impreza nie mogłaby się odbyć bez 
pomocy i zaangażowania całego 
sztabu ludzi, którym chciałbym w 
tym miejscu podziękować.
Wykonującemu zadania i kompe-
tencje Prezydenta Miasta Mielca 
Panu Janowi Myśliwcowi oraz  
Biuru Promocji Miasta Mielca.
Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i 
Rekreacji w Mielcu Panu Andrze-
jowi Jędrychowskiemu i Witkowi 
Pierogowi za udostępnienie Base-
nu Smoczka wraz z całą obsługą.
Galerii Nawigator Pan Jacek 
Żmudziński i Wiktoria Molenda 
za współpracę, wsparcie i świetne 
przygotowanie terenu pod drugi 
etap zawodów.
Calypso Fitness Club Magdalena 
Łopuszańska ze swoją ekipą za po-
moc i perfekcyjne przygotowanie 
sprzętu, na którym rywalizowali 
zawodnicy.
Firmie Prosto z garnka Marcelina 
Dudek za pyszny posiłek regene-
racyjny na najwyższym poziomie.
Bossmen Fryzjerstwo Renata 
Winiarz i Piotr Winiarz za ufun-
dowanie nagród w Drużynowym 
Pucharze Bossmena, który wpro-

wadził sporo dodatkowej sporto-
wej rywalizacji :)
AvetPharma Ola Nykiel za świet-
ne pakiety startowe i nagrody dla 
najlepszych zawodników.
Janusz Bańka, na którego zawsze 
mogę liczyć. Jego praca przy tych 
zawodach jest nieoceniona.
Klub Młodych Liderów Sebastian 
Peret, Arek Mądry, Zuzia Piekar-
ska, Wiktoria Kościelna, Nataniel 
Brożnowicz, Maciek Gąsior, Iza-
bela Szumełda, Jakub Słupski, 
Kuba Butryn, Rafał Szumełda, 
Jasiek Smoleń, Janek Puzio nasi 
sędziowie, świetnie i sprawnie 
przeprowadzili całe zawody. 
Ergo Hestia Jerzy Wąs Justyna 
Wąs oraz Ratownictwo Medyczne 
Jarosław Marczewski ze swoją 
ekipą za zabezpieczenie medyczne 
zawodów oraz pokazy pierwszej 
pomocy.
Gramy dla najlepszych Paweł 
Wacławik i Krzysztof Urbański, 
nazwa zobowiązuje, a świetni pro-
wadzący to zdecydowanie przepis 
na udaną imprezę.
Patronom medialnym, którzy od 
początku chętnie informowali 
swoich odbiorców o moich im-
prezach.
www.promocja.mielec.pl Włodek 
Gąsiewski
Radio Leliwa Tomasz Łępa
TVP3 Rzeszów Wiesław Madej
TR Korso Szymon Burek
www.fotopilot.pl  Marek Pytko

Damian Gąsiewski
Studio Wizualne

mailto:kontakt@promocja.mielec.pl
http://m.in
http://www.promocja.mielec.pl
http://www.fotopilot.pl
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na 100 lecie odzyskania niepodległości historyczne

22 stycznia 2018 r. minęła 
kolejna okrągła, 155. rocz-
nica wybuchu powstania 
w Królestwie Polskim, to 
jest na ziemiach polskich, 
znajdujących się pod zabo-
rem rosyjskim. Z tej oka-
zji w całym kraju odbyło 
się szereg okolicznościo-
wych uroczystości, których 
uczestnicy oddali hołd po-
wstańcom. Podczas wielu 
z nich odwiedzono cmen-
tarze w różnych miastach, 
złożono kwiaty na mogi-
łach i zapalono znicze. Na 
mieleckich cmentarzach: 
starym parafialnym przy 
ul. Sienkiewicza oraz pa-
rafialnym na osiedlu Rzo-
chów, nie odbyły się żadne 
uroczystości. Mogiły zmro-
ził mróz i pokrył je gruby 
śnieg i nikt ich nie odwie-
dził.
   Tymczasem na cmentarzu pa-
rafialnym przy ul. Sienkiewicza 
pochowanych jest 8. powstań-
ców:
Damsè Stanisław (8 V 1839-5 
III 1889) – oficer wojsk polskich 
1863;
Działowski Walenty (1845-
1918) – uczestnik powstania 
styczniowego, prowadził w Miel-
cu zakład Rymarskich;
Fibich Antoni (1835- 10 I 1907) 
– żołnierz i więzień z 1863 r., ur. 
w Siennicy w Królestwie Pol-
skim;
Pohoski Stanisław  (24 IV 
1813 – 8 III 1884) – żołnierz 
wojsk polskich 1963 r. Inżynier 
dróg krajowych;
Prus Korycki Mieczysław 
(1830-19060 – major wojsk pol-
skich z 1863 r. Konduktor dróg 
krajowych;
Szanecki Hipolit (1842 – 28 
III 1900) – oficer wojsk polskich 
1863 r. Sekretarz Wydziału Po-
wiatowego w Mielcu;
Turczynowicz Józef ( 1836 – 30 
XI 1893) – oficer wojsk polskich 
1863 r.

Weryński Wojciech (- zm. 
1900) – powstaniec styczniowy 
1863 r. Kierował w Mielcu ce-
chem szewskim;
    Przed jednym z grobów Mie-
czysława Prusa Koryckiego w 
dniu 23 stycznia 2018 r. stał po-
jedynczy wypalony żółty znicz. 
Może był tam już wcześniej, a 
może ktoś mało oficjalnie za-
palił światło temu jednemu po-
wstańcowi i za to mu chwała.
     W rocznicę powstania 
styczniowego Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Borowskiej 

opublikowało artykuł o trzech 
powstańcach styczniowych z 
tego terenu, autorstwa Szcze-
pana Komońskiego i Norberta 
Stali https://www.facebook.
com/groups/100.rocznicaod-
zyskanianiepodleglosci/), 
natomiast o innych działa-
niach upamiętniających żołnie-
rzy  styczniowych i oddających 
im hołd na cmentarzach, czy 
innych miejscach pamięci, nie 
wiemy. W związku z tym zwra-
camy się z apelem do naszych 
Czytelników i Internautów o 
przekazywanie informacji na 
ten temat. Ewentualnie prosi-
my o wskazywanie lokalizacji 
grobów i innych miejsc zwią-
zanych z pomocą powstańcom, 
jak chociażby w Trzcianie, 
gmina Czermin, gdzie rodzi-
na Szaferów wiele zrobiła dla 
sprawy narodowej. Jak dotąd 
w Mielcu i powiecie mieleckim 
nie upamiętniono w żaden spo-
sób powstańców styczniowych z 
tego terenu, w formie chociaż-
by tablicy pamiątkowej. Należy 
przy tym zauważyć, że chodzi o 

pamięć o walczących o wolność 
bohaterów, a nie o formy au-
topromocji, obecnie żyjących.
     Jeden z pochowanych w 
Mielcu powstańców stycznio-
wych Hipolit Szanecki, uro-
dził się w 1842 r. Przed 1863 r. 
był urzędnikiem Rządu Guber-
nialnego w Lublinie. W powsta-
niu styczniowym 1863 r. brał 
udział jako oficer  Ignacego 
Chmielińskiego, gdzie awan-
sował do stopnia kapitana. 
Został wzięty przez Rosjan do 
niewoli i został zesłany do Ka-
ługi, gdzie przebywał w latach 
1865-1870. Dzięki zabiegom ks. 
L. Ruczki w Wiedniu w 1871 r. 
został uwolniony i zamieszkał 
w Krakowie, gdzie pracował w 
zakładzie fotograficznym Rze-
wuskiego. W 1873 r. przyjechał 
do Mielca i objął posadę sekre-
tarza Wydziału Powiatowego. 
W dniu 1 marca 1874 r został 

członkiem pierwszego zarządu 
oraz kasjerem Towarzystwa Za-
liczkowego w Mielcu. Zmarł 28 
III 1900 r. i został pochowany 
na cmentarzu parafialnym w 
Mielcu przy ul. H. Sienkiewi-
cza.
     Na terenie Mielca, praw-
dopodobnie już na cmentarzu 
parafialnym przy ul. Sienkie-
wicza została pochowana łącz-
niczka powstańcza o nazwisku 

Gargas, pochodząca z Glin 
Małych (obecnie gmina Boro-
wa). Utrzymywała ona łączność 
między oddziałami walczącymi 
w Sandomierskiem a Mielcem. 
W czerwcu 1863 r. w czasie 
służby kurierskiej została ujęta 
przez żandarmerię austriacką 
i przewieziona do aresztu w 
Mielcu, gdzie zmarła na skutek 
odniesionych tortur. Podczas 
rewizji znaleziono przy niej po-
wstańcze rozkazy i meldunki.
      Z kolei także w Mielcu, ale 
na cmentarzu parafialnym na 
osiedlu Rzochów pochowany 
jest inny powstaniec Leon Piotr 
Czajkowski. Jego grób został 
sfotografowany dokładnie 22 
stycznia 2018 r., a więc w dzień 
rocznicy wybuchu powstania. 
Był on zasypany śniegiem, nie 
świecił się żaden znicz, nie mó-
wiąc już o jakimś symbolicznym 
małym wieńcu.
Czajkowski Leon,  urodził 
się 28 III 1839 r. w Rzochowie. 
Jako syn Bartłomieja, który był 
młynarzem. Młody Leon poma-
gał  ojcu w pracy młynarskiej i 
gospodarskiej.  Z końcem zimy 
1863 r. na wiadomość o wybu-
chu powstania w Królestwie 
Polskim w zaborze rosyjskim, 
będąc zagrożonym poborem 
do armii austriackiej zgłosił 
się jako ochotnik do oddzia-
łu, który powstawał na terenie 
powiatu mieleckiego. Wraz 
z innymi ochotnikami z tych 
stron, po krótkim przeszkole-
niu we władaniu bronią, które 
miało miejsce w parku wojsław-
skim, przyłączył się do oddziału 
Langiewicza i brał udział w po-
tyczkach koło Iłży i Wąchocka 
oraz pod Łysą Górą, Pieskową 
Skałą, Chrobrzem i Grochowi-
skami. Jednak 19 marca 1863. 
Langiewicz podjął decyzję od-
wrotu do Galicji. Po rozwią-
zaniu oddziału Langiewicza, 
Leon Czajkowski przedostał się 
w rodzinne strony, biorąc m.in. 
udział w organizowaniu pomo-
cy dla oddziałów powstańczych. 
W październiku tego roku zgło-
sił się do oddziału płk. Dioni-
zego Czachowskiego, organi-
zowanego w północnej części 
powiatu mieleckiego i ponow-
nie ruszył na pole walki. Został 
ranny w bitwie pod Rybnicą. 
Odnaleziono go na polu walki i 
przywieziono na stronę galicyj-
ską, gdzie w Mielcu opatrzył go 
lekarz Kijas, który jednocześnie 
wystawił mu zaświadczenie, 
że miał wypadek przy pracy w 
młynie. Żandarmeria jednak i 
tak podejrzewała go o udział w 
powstaniu, w związku z tym wy-
jechał na Węgry, skąd powró-
cił po dwóch latach, ale nadal 
ukrywał się do momentu ogło-

MIELECKIE GROBY POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH ZAPOMNIANE
Bez powstania styczniowego nie byłoby niepodległego państwa polskiego

szenia w 1867 r. amnestii dla 
powstańców. Po śmierci ojca 
nadal prowadził młyn i gospo-
darstwo rolne w Rzochowie. W 
1918 r., w niepodległej Polsce, 
jako uczestnik powstania stycz-
niowego otrzymał awans na sto-
pień podporucznika. Zmarł 19 
III 1927 r. i został pochowany 
na cmentarzu parafialnym w 
Rzochowie.

Źródła: Cichecka, F. Śliwa, 
Ruch spółdzielczy. W: Mielec. 
Studia i materiały z dziejów mia-
sta i regionu. T. 2. Red. F. Kiryk,  
s.413; Liber mortuorum paro-
chiae Mielec, t. II, s. 92 poz. 16 
; M. Maciąga, Echa Powstania 
Styczniowego w Mieleckiem. Ty-
godnik Mielecki „Korso”, nr 3, z 
27 I 1993 r., s. 8; nr 7 z 18 II 1993 
r., s. 4; W: Mielec. Studia i mate-
riały z dziejów miasta i regionu. 
T. 2. Red. F. Kiryk, s.413; ten-

że, Rys geograficzno-historyczny 
mieleckiego [w:] Prace i mate-
riały z badań etnograficznych w 
mieleckiem, Muzeum Okręgowe 
w Rzeszowie, Rzeszów 1970, s. 
59; tenże: Chłopi mieleccy w po-
wstaniu styczniowym, „Profile” 
1973, nr 6/51, s. 20 M. Maciaga, 
I. Jaromski, Sylwetki mielczan. 
W: Mielec. Studia i materiały z 
dziejów miasta i regionu. T. 2. 
Red. F. Kiryk,  s.413;  827; H. 
Momot, D. Momot, Cmentarz 
parafialny przy ulicy Sienkiewi-
cza w Mielcu. Mielec 2001, s. 
199, 238;  I. Witek, Encyklope-
dia miasta Mielca. T. 1. Mielec, 
2004, s. 107-108 ; T. 3. Mielec, 
2009, s. 35.

Opracowanie i zdjęcia: z 23 I 2018 r. 
Włodzimierz Gąsiewski

Zdjęcia z cmentarza parafialne-
go w Rzochowie z 22 I 2018 r.

Mariusz Mazur

Mogiły zmrożone, śniegiem przysypane
gdzieś w bocznych alejkach groby zapomniane
czekają na wiosnę lub na ciepło zniczy
żołnierze zimowi, powstańcy styczniowi
leżący w śnie wiecznym przy gwarnej ulicy....

Włodzimierz Gąsiewski, 
Mielec 22 stycznia 2018 r.

Grób Mieczysława Prusa KoryckiegoGrób Stanisława Pohoskiego

Grób Hipolita Szaneckiego

Poniżej pocztówka z rysunkiem Artura Grottgera. Był on jednym z 
największych piewców powstania styczniowego 1863 r.  Jego obrazy 
i szkice podtrzymywały na duchu późniejsze pokolenia Polaków. Był 
wielkim, ale też i skromnym artystą. Na swoich obrazach i rysunkach 
nie pokazywał siebie, ale walczących powstańców i naród polski. 
Zmarł 13 grudnia 1867 r. biedny i chory na gruźlicę we Francji, gdzie 
wyjechał bo w kraju nie zyskał uznania. Cześć jego pamięci. (Kopia 
pocztówki ze zbiorów własnych)

www.promocja.mielec.pl
https://www.facebook.com/groups/100.rocznicaodzyskanianiepodleglosci/),
https://www.facebook.com/groups/100.rocznicaodzyskanianiepodleglosci/),
https://www.facebook.com/groups/100.rocznicaodzyskanianiepodleglosci/),
http://m.in
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Artystyczno-antykwaryczno- kolekcjonerskie

Ikony na ślub, chrzciny, 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, autorka wielu obra-
zów olejnych i akwareli. Jej inspiracją była m.in. twórczość Natalii 
Czarneckiej z d. Skworcowej z Moskwy, która przekazywała tajniki 
moskiewskiej szkoły pisania Ikon przy cerkwi świętego Tichona. 
Wpływ miała też sztuka 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. uczestniczyła w warsztatach 
ikonopisania ,,Piękno zbawi świat’’ pod jego kierunkiem. Jej Ikony 
są pisane w technikach tradycyjnych oraz własnych i są nie tyl-
ko świętymi obrazami, ale także przekazem ich wykonawcy, który 
przez sztukę wyraża swoją wiarę i wrażenia estetyczne. Jej prace, w 
tym Ikony były wielokrotnie wystawiane oraz znajdują się w wielu 
zbiorach, także osób duchownych, w kraju i zagranicą.

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

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.

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

tel. 17 7411527

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, 

ZAPRASZAMY DO ANTYKWARIATU GALERII-STUDIO MIELECJANA-GALICJANA

Fotograficzne wieści

Głowa jelonka, rzeźba w drew-
nie i różki

Kącik kowalstwa artystycz-
nego, świeczniki, stojak na 
choinkę, pogrzebacze do 
kominka.

Stara etażerka, półka, regał z litego drewna jesiono-
wego lub sosnowego Szerokość 86 cm, wysokość 108 
cm, głębokość 21 cm. Grubość desek ok. 1-2 cm. Stan 
dobry, bardzo stabilna, niewielkie przybrudzenia, 
zarysowania i pęknięcia. 200 zł.

Szafka pod telewizor okleina dębowa. Solidna i ma-
sywna. Szerokość 82 cm, głębokość 41,5 cm, wysokość 
64,5 cm. Z szufladą i półką. Stan dobry, niewielkie 
ślady użytkowania. 350 zł

Bardzo stary hełm strażacki - 
mosiądz, do naprawy. Gabaryty 
ok. 27x21x20 cm, waga ok. 0,5 kg, 
grubość blachy ok. 1 mm. Hełm 
ma wycięty otwór ok. 8x5 cm, 
jest przybrudzony zaśniedziały, 
są wgięcia, postrzępienia otoczki 

Album rzochowski przekazany do muzeum w Mielcu
19 stycznia 2018 r. w 
Domu Strażaka w Osie-
dlu Rzochów w Mielcu 
odbyło się przekazanie 
starego przedwojenne-
go albumu z 1934 r., 
przygotowanego z okazji 
25-lecia kapłaństwa ks. 
kanonika Karola Do-
brzańskiego – probosz-
cza z okresu przedwo-
jennego, okupacji nie-
mieckiej i powojennego, 
aż do 1960 r., parafii 

w Rzochowie. Album 
ten odnalazł jakiś czas 
temu Wincenty Zuch 
– mieszkaniec Rzocho-
wa, który właśnie teraz 
przekazał go dla Mu-
zeum Regionalnego w 
Mielcu. Informacji o 
tym wydarzeniu udzielił 
nam Mariusz Mazur – 
regionalista rzochowski. 
Na miejscu zastaliśmy 
też młodych straża-
ków z Rzochowa oraz 

przedstawicieli mediów: 
dziennikarkę Tygodnika 
Regionalnego „Korso” – 
Małgorzatę Skórę oraz 
Wiesława Madeja, który 
przygotowywał materiał 
filmowy dla Telewizji 
Polskiej.
Na zdjęciach m.in. Ma-
riusz Mazur, Krzysztof 
Haptaś z Muzeum Re-
gionalnego w Mielcu, 
Wincenty Zuch i straża-
cy z Rzochowa.

Inf. i fot. 
Włodzimierz Gąsiewski

zdjęcie z autorem 
informacji wykonała 

Małgorzata Skóra
Galeria zdjęć i wideo 

na stronie:
http://promocja.mie-

lec.pl/album-rzochow-
ski-przekazany-do-
-muzeum-w-mielcu/

IKAR sprzed bramy PZL 
Mielec - obecnie STRE-
FY, statuetka mosiądz. 

mailto:kontakt@promocja.mielec.pl
http://www.promocja.mielec.pl
mailto:kontakt@promocja.mielec.pl
http://m.in
http://m.in
http://promocja.mielec.pl/album-rzochowski-przekazany-do-muzeum-w-mielcu/
http://promocja.mielec.pl/album-rzochowski-przekazany-do-muzeum-w-mielcu/
http://promocja.mielec.pl/album-rzochowski-przekazany-do-muzeum-w-mielcu/
http://promocja.mielec.pl/album-rzochowski-przekazany-do-muzeum-w-mielcu/
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