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KWW Borowa
Wspólna Sprawa

Kandydat na Wójta Gminy Borowa
Popierany przez Zarząd Gminny PSL

Sfinansowano ze środków KWW Borowa Wspólna Sprawa
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wyborcze

Szanowni Państwo 

Jako Radny wykazałem się dużą aktywnością
Złożyłem na sesjach Rady Powiatu 29 interpelacji, wniosków i zapytań dotyczących:
- ochrony zdrowia
- ochrony środowiska
- zabezpieczenia powodziowego
- remontów dróg, przebudowy mostów i budowy chodników
- poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym
- w kwestiach budżetu

Jako członek komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska starałem się przedstawiać w terenie problemy lokalnych społeczności i 
proponować sposoby ich rozwiązania.

Podjąłem działania w zakresie zabezpieczenia Powiatu Mieleckiego przed ASF 
(Afrykański Pomór Świń)

Uczestniczyłem w wielu uroczystościach o charakterze religijno – państwowym i 
imprezach gminnych (Wigilia w Padwi, Święto ziemniaka, Dożynki gminne w Padwi, 
Tuszowie Narodowym czy Gawłuszowicach itp.)

Doprowadziłem lub przyczyniłem się do realizacji wielu zadań
Przebudowa mostów w Dębiakach, Sarnowie i Grochowym
Budowa chodników w Grochowym, Jaślanach, Borkach Nizińskich, Zachwiejowie
Remonty dróg w Tuszowie Narodowym, Dębiakach i relacji Padew Narodowa - Rożniaty 
Montaż bariery energochłonnej przy drodze powiatowej Trześń – Grochowe
Regulacja rzeki Trześniówka na terenie Gminy Padew Narodowa (na wysokości Babul)
Konserwacje i renowacje obiektów zabytkowych (Kościoły: Gawłuszowice, Czermin, 
Sarnów, Jaślany, Tuszów Narodowy)

Zamierzam
W obszarze ochrony zdrowia:
Utworzyć w szpitalu mieleckim oddział chirurgii dziecięcej, okulistycznej i chemio-
terapię
Usprawnić funkcjonowanie SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy)
Poprawić dostępność mieszkańców powiatu do badań i opieki specjalistów (kardio-
logów i diabetologów)
W obszarze komunikacji:
Zorganizować optymalną komunikację zbiorową (połączenia autobusowe do wszyst-
kich miejscowości powiatu)
Wprowadzenie w porozumieniu z Gminami dopłat do biletów dla dzieci, młodzieży, 
emerytów i mieszkańców o niskich dochodach

   W obszarze infrastruktury drogowej:
Zmodernizować następujące drogi i przebudować zlokalizowane w ich ciągach obiekty 
mostowe:
- Droga Grochowe (szkoła) - Czajkowa –Sarnów
- Droga Józefów - Piechoty – Zarównie
- Droga Zachwiejów – Knapy
- Droga Padew - Rożniaty
- Przebudowa mostu w miejscowości Ostrówek
- Droga Czajkowa - Jaślany

Budowa chodników przy drogach powiatowych w następujących miejscowościach:
- Piechoty (Gmina Padew)
- Brzyście (Gmina Gawłuszowice)
- Grochowe (Gmina Tuszów Narodowy) 
    W obszarze rolnictwa:
- podjąć zdecydowane i skuteczne działania związane z walką z ASF (wzmocnienie wete-
rynarii, wsparcie finansowe producentów trzody chlewnej w bioasekuracji)
- utworzenie w Mielcu powiatowego zielonego targowiska (handel produktami rolnymi)  
    W obszarze zabezpieczenia powodziowego i melioracji:
- regulacja i utrzymanie rzek i rowów melioracyjnych (Trześniówka, Babulówka, Potok 
Rów, Światowiec, Kozieniec i wiele innych)
     W obszarze administracja – Starostwo Powiatowe:
- usprawnić jego funkcjonowanie w szczególności zlikwidować kolejki w wydziale 
komunikacji
      W obszarze społeczeństwo obywatelskie
- pogłębić współpracę z organizacjami pozarządowymi (stowarzyszenia) wraz z zwięk-
szeniem dla nich wsparcia finansowego

Andrzej Chrabąszcz

mgr inż., absolwent Akademii Rolniczej – Wydziału Leśnego – w Krakowie

przez 23 lata związany zawodowo z Lasami Państwowymi- pracownik Nadleśnictwa 
Mielec

działacz Ochotniczych Straży Pożarnych – członek Zarządu Oddziału Gminnego w 
Tuszowie Narodowym
od 20 lat aktywny działacz samorządowy: 1998-2002 – radny Gminy Tuszów Naro-
dowy, 2002-2006 – radny Powiatu Mieleckiego i wicestarosta powiatu, 2006-2014 
– radny powiatu i STAROSTA POWIATU MIELECKIEGO, 2014-2018 – radny powiatu
wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Porozumienia Samorządowo – Gospodarczego
członek stowarzyszenia Leśne Echo w Czajkowej
żonaty, córka Angelika, dwóch wnuków

Materiał wyborczy sfinansowany przez KWW Razem dla Powiatu Mieleckiego

FRYDERYK KAPINOS O SOBIE
Urodziłem się 31 XII 1961 r. w Mielcu. Jestem absolwentem Technikum Gastronomicznego w Tarnowie. 
Tytuł magistra inżyniera technologii żywności zdobyłem w 1986 r. W czasie studiów pełniłem funkcje 
przewodniczącego samorządu studentów i członka Senatu AR w Krakowie. Wtedy też włączyłem się 
w działalność opozycyjną i kontynuowałem ją do końca lat 80. Pracę zawodową rozpocząłem w PSS 
„Społem” w Mielcu w 1987 r. jako technolog. Od 1989 r. do 2004 r. pełniłem funkcję kierownika obiektu 
PZZ AGRO-PIAST w Chorzelowie koło Mielca, a od 2005 do 2007 r. byłem dyrektorem ds. marketingu 
PPM „Taurus” w Pilźnie. Od tego czasu byłem członkiem Rady Polskiej Izby Produktu Regionalnego 
i Lokalnego w Warszawie.
Od lat 90. angażowałem się w działalność charytatywną na rzecz polskich misjonarzy. Byłem współza-
łożycielem i wiceprezesem Funduszu Misyjnego w Wadowicach Górnych oraz współpracowałem z MIVA 
POLSKA — organizacją pomagającą misjonarzom w zdobywaniu środków transportu. Działałem także 
w ogólnopolskiej Fundacji „Krzyś — Trzeźwy, Życzliwy Kierowca”. W latach 90. byłem przewodniczącym 
Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 13 w Mielcu. W 1998 r. zostałem po raz pierwszy wybrany 
do Rady Powiatu, a w 2006 r. ponownie zdobyłem tytuł radnego startując z listy PiS. Byłem m.in. 
wiceprzewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. W grudniu 
2007 r. powierzono mi funkcję zastępcy Prezydenta Miasta Mielca i pełniłem ją do 2010 r. W 2010 r. 
powróciłem do pracy w firmie „Taurus” w Pilźnie. W latach 2010–2014 byłem radnym Sejmiku Woje-
wództwa Podkarpackiego, pracowałem w trzech komisjach i byłem przewodniczącym komisji gospodarki
i infrastruktury. Zostałem wyróżniony Statuetką „Niosący Chrystusa”.

Premier Mateusz Morawiecki 8 marca 2018 powołał mnie do samodzielnego pełnienia 
funkcji Prezydenta Miasta Mielca. W bardzo krótkim czasie – zarządzam miastem 
zaledwie 6 miesięcy – pozyskałem dla Mielca 22 mln złotych, a złożyłem wnioski 
o kolejne 34 mln. Jestem aktywnym samorządowcem, który wywodzi się ze struktur 
Prawa i Sprawiedliwości. Jestem jedynym kandydatem na Prezydenta Mielca w obec-
nych wyborach, który doskonale współpracuje na każdym szczeblu samorządowym, 
gminnym, powiatowym, wojewódzkim a także rządowym. Wybór Prezydenta, który 
w owocny sposób współpracuje z Rządem daje ogromne możliwości rozwoju MIASTA.

MÓJ PROGRAM:

BEZPIECZEŃSTWO ROZWÓJ JAKOŚĆ ŻYCIA

Przyszłość miasta
Mielec jest miastem przemysłowym, pełnym możliwości i rozwoju. Mieszkańcy powinni 
doświadczać podnoszenia jakości życia, zasobności portfela i bezpieczeństwa.
• program Mieszkanie plus, budowa ponad 200 mieszkań,
• opracowanie Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pod zabudowę wielo-

rodzinną oraz pod obiekty użytku publicznego – okolice ulicy Powstańców Warszawy,
• Projekt Fabryka – budowa wspólnie z ARP biurowca – centrum biurowo-usługowego dla kadry
    z wykształceniem wyższym i średnim, reprezentującej na naszym terenie firmy zewnętrzne,
• stacjonarna uczelnia wyższa w Mielcu – profile pielęgniarskie, techniczne, sportowe,
• podniesienie jakości usług w UM i podległych mu jednostkach,
• uzbrajanie terenów pod przemysł.

Wsparcie Rodzin
• realizacja programu Maluch+ – od 1 czerwca 2018 roku jest o 55 więcej nowych miejsc 
  w żłobkach,
• budowa przedszkola i oddziału żłobka dla 250 dzieci,
• darmowe szczepienia dla dzieci – rotawirus,
• popołudniowe otwarcie placów zabaw przy przedszkolach,
• rozwój programu nauki pływania dla najmłodszych,
• świetlice otwarte zgodnie z oczekiwaniami większości rodziców,
• bilety miesięczne za 3 zł dla uczniów wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
• Mielecka Karta Rodziny 3+.

Wsparcie Seniorów
• Mielecka Karta Seniora – Aktywny Senior 60 +,
• bezpłatne szczepienia dla Seniorów – grypa,
• budowa ścieżek nordic walking,
• współpraca z radą seniora i Uniwersytetem III wieku,
• współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Ochrona środowiska
• Projekt Laboratorium Mielec i realizacja środowiskowego projektu dotyczącego ograniczania
emisji przemysłowej,
• zakup następnej stacji monitoringu,
• prowadzenie monitoringu na stacjach airly,
• działania na rzecz czystego powietrza – ograniczanie emisji – wymiana kotłów i termo-

modernizacja.

Realizacja inwestycji
• rozwój dróg, 5-letni program rozwoju dróg lokalnych w oparciu o dofinansowanie z pro-

gramów rządowych i unijnych we współpracy z samorządem wojewódzkim i powiatowym,
• budowa hali sportowej,
• budowa miejskiej biblioteki,
• budowa zbiorników retencyjnych,
• budowa przedszkola przy ul. Wyszyńskiego,
• budowa wiaduktu nad ul. Sienkiewicza wraz z układem komunikacyjnym do SSE jako 

następny etap II przeprawy mostowej na rzece Wisłoka,
• budowa wodociągów miejskich opartych na studniach głębinowych,
• budowa dworca PKP i PKS,
• remont Domu Kultury,
• budowa Muzeum Lotnictwa,
• przejęcie od Skarbu Państwa Stawów Cyranowskich i budowa infrastruktury,
• budowa kompleksu sportowego przy ul. Witosa,
• wiaty dla rowerów i rozwój ścieżek rowerowych,
• budowa lodowiska na osiedlu Lotników i sali gimnastycznej przy ZSO,
• budowa systemu naśnieżania toru saneczkowego – na Górze Cyranowskiej,
• modernizacja hali targowej – utworzenie estetycznych i komfortowych warunków dla 

sprzedających i kupujących,
• stworzenie po koronie wałów trasy rowerowej od Rzochowa do Gawłuszowic – w porozumieniu 

z samorządami i przy zabezpieczeniu środków zewnętrznych.

Sport
• współpraca z klubami sportowymi,
• wspieranie rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży,
• rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

Powołanie Rady Kultury przy Prezydencie
• inicjatywa oddolna, włączanie się mieszkańców – ekspertów w działania kulturalne Mielca.

Bezpieczeństwo
• zdrowotne – wspieranie Szpitala Specjalistycznego w Mielcu,
• bezpłatne badania profilaktyczne m.in. badania kolonoskopowe
• publiczne – współpraca z policją – wspólne patrole ze strażą miejską, rozbudowa moni-

toringu wizyjnego.
Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość

Fryderyk Kapinos z premierem Mateuszem Morawieckim.

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

1. Ma Pan duże doświadczenia 
w pracy administracyjno-rządo-
wej bardziej na poziomie woje-
wódzkim, w związku z tym jaki 
ma Pan pomysł na samorząd 
miasta Mielca, kandydując na 
radnego Rady Miejskiej?
Owszem posiadam doświad-
czenie w pracy na poziomie 
wojewódzkim, jeżeli chodzi o 
Agencję Nieruchomości Rol-
nych, gdzie byłem z-cą dyrek-
tora, jednak należy powiedzieć, 
iż pracowałem także jako radca 
prawny w samorządzie powia-
towym, również jako dyrektor 
biura senatorskiego niejedno-
krotnie stykałem się z samorzą-
dem miejskim i powiatowym. 
Uważam, że zarówno mój wiek 
– 37 lat jak i doświadczenie 
zawodowe, w tym posiadany 
zawód radcy prawnego pre-
dysponują mnie do ubiegania 
się o mandat radnego. Kan-
dydując do Rady Miejskiej 
chciałbym przede wszystkim 
łączyć. Musimy pamiętać, że 

samorząd powinien skupiać się 
na problemach lokalnej spo-
łeczności i powinniśmy razem 
niezależnie od poglądów poli-
tycznych próbować te problemy 
rozwiązywać.
2. Chęci i pomysły to jedno, a 
merytoryczne predyspozycje, to 
drugie. Jakie ma Pan przygoto-
wanie i doświadczenie społecz-
no-zawodowe aby realizować te 
zamiary?
Tak jak już wspominałem z 
zawodu jestem radcą prawnym 
i swoją kancelarię prowadzę 
od 2005 r. Często zdarzało mi 
się pomagać wielu osobom 
tak w sprawach urzędowych z 
poziomu petenta jak również 
w sporach sądowych, gdzie 
starałem się mediować, tak by 
strony spróbowały ugodowo 
rozwiązać swój spór. Oczywi-
ście nie zawsze się to udawało, 
niemniej jednak to doświad-
czenie chciałbym przenieść do 
Rady Miasta, by było tam mniej 
sporów, więcej natomiast mery-

torycznych decyzji z pożytkiem 
dla całego Mielca.
3. Czy nie uważa Pan, że w 
ostatnich latach miasto Mielec 
nie ma planu na rozwój?
Tak właśnie uważam. Miasto w 
moim przekonaniu nie ma kon-
kretnej i długofalowej strategii 
rozwoju. Widać to szczególnie 
jeżeli chodzi o skomunikowanie 
Mielca z całym województwem 
i resztą kraju. Chciałbym byśmy 
w nadchodzącej kadencji, na 
pytania w jakim kierunku mia-
sto ma się rozwijać wspólnie 
sobie odpowiedzieli.
4. A tak konkretnie, proszę 
wymienić kilka inicjatyw, które 
chciałby Pan zaproponować i 
potem realizować.
Dojeżdżając dwa razy w tygo-
dniu do pracy w Rzeszowie, 
wiem jak ważnym problemem 
jest połączenie ze stolicą Pod-
karpacia. Obecnie toczą się 
rozmowy odnośnie budowy 
nowego węzła na autostradzie 
A4 – Mielec powinien w takich 

inicjatywach aktywnie uczest-
niczyć. Oprócz tego wiem jak 
ważnym problemem w Mielcu 
jest czyste powietrze. Powin-
niśmy dalej kontynuować pro-
gram dofinansowania wymiany 
pieców grzewczych, wspierać 
odnawialne źródła energii. 
Moim pomysłem jest dodatko-
wo budowa tężni solankowej, 
czyli konstrukcji wytwarzającej 
specyficzny mikroklimat wska-

zany dla osób z chorobami 
dróg oddechowych i obniżoną 
odpornością.
5. I tak bardziej osobiście, co 
łączy pana z okręgiem wybor-
czym, w którym Pan kandyduje 
i czy tu też może są jakieś kon-
kretne pomysły na przyszłość?
Konkretnym pomysłem zwią-
zanym w moim okręgiem wy-
borczym jest usprawnienie 
skrzyżowania ulic Sienkiewicza, 

Drzewieckiego i Al. Ducha 
Świętego. W moim przekona-
niu jest to skrzyżowanie nie-
zwykle niebezpieczne, zarówno 
dla pieszych jak i pojazdów 
poruszających się tymi ulicami. 
Wiem, że w ostatnim czasie w 
pewien sposób usprawniono to 
skrzyżowanie, niemniej jednak 
należy zastanowić się nad za-
sadnością ronda lub świateł w 
tym miejscu.

Rozmowa z Robertem Wójcikiem, 
kandydatem na radnego Rady Miejskiej

Szanowni Państwo!

        Przypadł mi zaszczyt kandydowania do Sejmi-
ku Województwa Podkarpackiego. Jest to dla mnie 
ogromne wyróżnienie. Będąc radnym Sejmiku Woje-
wództwa Podkarpackiego drugą kadencję, jako spo-
łecznik zawsze byłem do Państwa dyspozycji. Jestem 
człowiekiem otwartym i konsekwentnym, dbającym 
o sprawy swoich wyborców. Decydując się na ponow-
ne kandydowanie do Sejmiku Województwa Podkar-
packiego  chcę wykorzystać swoją wiedzę i doświad-
czenie zdobyte przez 25 lat w samorządzie gminnym, 
powiatowym i wojewódzkim dla poprawy funkcjono-
wania gospodarki, rolnictwa, rozwoju infrastruktury 
drogowej, zwiększeniu dostępności komunikacyjnej 
regionu oraz rozwój gospodarczy.

Dla powiatu mieleckiego 
i województwa podkarpackiego

    Główne założenia mojego programu wyborczego 
to:
- gospodarka i rozwój nowoczesnych technologii, 

aktywizacja stref przemysłowych, ułatwienia dla 
przedsiębiorców zatrudniających osoby młode, 
wchodzące na rynek pracy, ułatwienia dla firm 
wprowadzających gotowe wyroby na rynek;

- wspieranie klastrów technologicznych;
- rolnictwo - dążenie do stworzenia systemów stabili-

zacji dochodów rolniczych; 
- Walka ze skutkami Afrykańskiego Pomoru Świń 

(ASF)
- pomoc państwa w ubezpieczeniach produkcji rolni-

czej, odszkodowania podczas klęsk;
- opracowanie systemu i wdrażanie rozwiązań w za-

kresie ochrony przeciwpowodziowej 
- budowa dróg, drugiego mostu na Wisłoce z obwod-

nicą północną i obwodnicą Radomyśla Wielkiego 
oraz rewitalizacja kolei Padew Narodowa-Mielec-
-Dębica, aby zwiększyć dostępność komunikacyjną 
regionu;

- rozwój sportu - poprzez wprowadzenie ulg w podat-
ku dochodowym dla przedsiębiorców i osób fizycz-
nych wspierających kluby sportowe.

       Z powodzeniem łączę pracę zawodową z dzia-
łalnością społeczną i polityczną. Jako samorządowiec 
jestem zawsze blisko ludzi i ich problemów, co po-
twierdza moja dotychczasowa  aktywność społeczna 
i kontakty z wyborcami.

Jan Tarapata

Jan Tarapata – żonaty, dwoje dzieci. Wykształ-
cenie wyższe ekonomiczne, absolwent Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie. Przedsię-
biorca i od 41 lat dyrektor i właściciel firmy, 
Radny i Przewodniczący Rady Gminy Tuszów 
Narodowy (1990-1994). Radny i Przewodni-
czący Komisji Budżetu i Finansów Rady Po-
wiatu Mieleckiego (1998-2006). W latach 
2010-2014 radny Sejmiku Województwa Pod-
karpackiego – wiceprzewodniczący Komisji 
Gospodarki i Infrastruktury i członek Komisji 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Radny Sej-
miku Województwa Podkarpackiego bieżącej 
kadencji (2014-2018). Wiceprzewodniczący 
Komisji Rozwoju Regionalnego oraz  członek 
Komisji Gospodarki i Infrastruktury. Miel-
czanin Roku 2013 w Plebiscycie Tygodnika 
Regionalnego „Korso”. W roku 2013 za swoją 
działalność gospodarczo – społeczną odzna-
czony Złotym Krzyżem Zasługi.

Materiał pochodzi i jest finansowany przez Komitet Wyborczy PSL
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Husqvarna-Gardner Kryte-
rium Rowerowe Dookoła 
Mieleckiego Lotniska za nami. 
Pierwsze profesjonalne za-
wody dla kolarzy szosowych 
w Mielcu. Niemal komplet 
uczestników z Mielca i ca-
łej południowo-wschodniej 
Polski. Dziękuję Wam, że tą 
niedziele zdecydowaliście się 
spędzić aktywnie. Mimo uciąż-
liwego wiatru, ale za to bez 
deszczu i ze słońcem, wszyscy 
szczęśliwie dotarli do mety.
    Dziękuję tradycyjnie współ-
organizatorom Miastu Mielec, 
Pełniącemu Funkcję Prezy-
denta Fryderykowi Kapinoso-
wi, Krzysztofowi Urbańskiemu 
- Biuro Promocji oraz innym 
osobom takim jak: Asia Szte-
liga, Mikołaj Kopeć, Edward 
Tabor oraz Miejskiemu Ośrod-

kowi Sportu i Rekreacji w 
Mielcu Andrzej Jedrychowski 
(świetny wynik Panie Dyrekto-
rze) i Witold Pieróg za pomoc 
na każdym etapie, wsparcie i 
zaufanie.
    Lotnisku Mielec - Wojciech 
Bugajski za kolejne otwarcie 
swoich bram dla sportowców 
amatorów, nie co dzień można 
przejechać się rowerem po 
pasie startowym.
Partnerom Honorowym za 
wsparcie pomysłu i gościnność 
- Husqvarna Group Marek 
Krzępek, Renata Wilczyńska, 
Anna Kuszela oraz Gardner 
Aerospace Łukasz Demel 
(samochodem zrobił 500 km 
żeby kibicować uczestnikom i 
wręczyć nagrody). To świetne 
miejsce na tego typu zawody.
Aby projekt mógł się udać, nie 

można zapomnieć o zaangażo-
waniu firm, które są ze mną i 
na które mogę zawsze liczyć. 
Dziękuję Hotel i Restauracja 
Atena Piotr Mazur Janusz 
Mazur, posiłek regeneracyjny 
zdecydowanie rozgrzał wszyst-
kich uczestników i kibiców. 
AvetPharma Ola Nykiel Pau-
lina Wiśniewska praktyczne 
pakiety startowe , Firma Ta-
rapata, jak zawsze genialne i 
oryginalne statuetki. Tym 
razem specjalnie zaprojek-
towane przez technologa 
rowerki. Nigdzie indziej ta-
kich nie wygracie! Ergo He-
stia Jerzy Wąs Justyna Wąs 
Wojciech Klimczak jesteście 
ze mną od początku i cieszę 
się, że podoba Wam się ta 
współpraca. Dzisiaj Was nie 
mogło być, ale spokojnie za 

3 tygodnie kolejny event.
BikeCenter Bartek Ćwik loso-
wanie roweru, który przekaza-
łeś sprawił, że niemal wszyscy 
byli z nami do końca. 7. Wyścig 
o pietruszkę już 14 październi-
ka, organizujemy go dla Was 
wspólnie!
Agencja Reklamowa MCDe-
sign Agnieszka Chmielowiec 
Mariusz Chmielowiec, najwyż-
sza jakość, nic się nie zmieniło 
Calypso Fitness Club Magda-
lena Łopuszańska i Wojciech 
Mazurkiewicz. Świetna współ-
praca z uśmiechami na buziach  
Wojtek chyba brałeś udział w 
większości moich imprez w tym 
roku, szacunek.
Projekt Zdrowie Martyna Bie-
lat, Agata Anuszewska, Aneta 
Kazimierska i Kamil Krawiec 
czapki z głów. Od początku 
do końca opanowaliście dzi-
siaj biuro zawodów i trasę. 
Dziękuję Wam za ogromny 

wkład. Gramy dla najlepszych 
Paweł Wacławik i Krzysztof 
Urbański, klasa sama w sobie.  
Prowadzący i muzyka na im-
prezie to podstawa!
LKS Stal Mielec Agnieszka 
Molek podium i sprzęt, który 
nam się przydał.
Mirek Bąk za wspieranie lokal-
nych sportowców.
TimeKeeper za profesjonalny 
pomiar czasu.
Ratownictwo Medyczne Ja-
rosław Marczewski, Kamil 
Marczewski, tym razem jed-
na interwencja, uczestniczka 
jadąc na zawody trochę się 
poobijała, ale dzięki Waszej 
interwencji przed zawodami, 
dała radę wystartować. Dzię-
kuję za pomoc!
Dziękuję Powiatowej Policji w 
Mielcu i firmie zajmującą się 
oznakowaniem trasy za to, że 
bezpiecznie mogliśmy przepro-
wadzić zawody.

Wszystkim lokalnym mediom, 
patronom za informacje przed, 
w trakcie i po zawodach. Było 
tego naprawdę dużo. Włodek 
Gąsiewski, Kacper Strykowski 
Marek Patyk, Grzegorz Maj 
KuBa Zegarliński, Szymon 
Burek, Tomasz Łępa, Wojciech 
Kołacz i innym.
Kolegom i koleżankom za 
wsparcie, za to że chciało im się 
dzisiaj być z nami. Agnieszka 
Gąsiewska za ogromną foto-
relację i Ali, która uwielbia ten 
klimat zawodów.
Pytacie i zastanawiacie się 
czy będzie kontynuacja tych 
zawodów... Będzie. Zapraszam 
za rok!

Damian Gąsiewski

Więcej na stronie: https://
www. facebook .com/se -
arch/top/?q=studio%20
wizualne%20damian%20
g%C4%85siewski

Kryterium rowerowe z okazji 100 lecia 
odzyskania niepodległości

2 marca 2019 w ramach trasy 
koncertowej „1984 TOUR” 
Paweł Domagała wraz ze 
swoim zespołem wystąpi w 
Mielcu. Na koncert zaprasza-
ją Studio Wizualne Damian 
Gąsiewski oraz Samorządowe 
Centrum Kultury w Mielcu.
Paweł Domagała to jeden z 
najbardziej rozpoznawanych 
aktorów młodego pokolenia. 
W jego dorobku znajduje się 
wiele ról teatralnych, seria-
lowych, a także filmowych. 
Nie każdy jednak wie, że 
drugą największą pasją Pawła 

oprócz aktorstwa jest muzyka. 
Pisze i wykonuje swoje pio-
senki od wielu lat, spełniając 
się artystycznie również na 
tym polu.
Jesienią 2016 roku ukazał 
się długo wyczekiwany de-
biutancki album Pawła Do-
magały pt. „Opowiem Ci o 
mnie”. Płyta trafiła do serc 
szerokiego grona odbiorców, 
osiągając status Platynowej 
Płyty. Obecnie Paweł rozpo-
czął już promocję nowego 
albumu. Nowe wydawnictwo 
ukaże się 16 listopada i będzie 

nosić tytuł: “1984”. Na płycie 
znajdzie się 12 premierowych 
piosenek. Album promuje 
piosenka “Weź nie pytaj”, 
która stała się wielkim prze-
bojem, osiągając już ponad 40 
mln odtworzeń na YouTube.
Koncert odbędzie się w sali 
widowiskowo-koncertowej 
Domu Kultury SCK w Miel-
cu, a sprzedaż biletów roz-
pocznie się 14 stycznia 2019.
Więcej informacji wkrótce!

https://www.facebook.com/
events/1978189982481793/

Koncert Pawła Domagały w Mielcu

Na trasie wyścigu... (fot. Agnieszka Gąsiewska)

www.promocja.mielec.pl
https://www.facebook.com/search/top/?q=studio%20wizualne%20damian%20g%C4%85siewski
https://www.facebook.com/search/top/?q=studio%20wizualne%20damian%20g%C4%85siewski
https://www.facebook.com/search/top/?q=studio%20wizualne%20damian%20g%C4%85siewski
https://www.facebook.com/search/top/?q=studio%20wizualne%20damian%20g%C4%85siewski
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sportowe prawnicze

e-mail: kwiatkowskaborowa@interia.pl

W Warszawie odbyło się nad-
zwyczajne Walcn Zgroma-
dzenie Delegatów Związku 
Szachowego, na którym doko-
nano wyboru nowego prezesa 
i zarządu.
     Prezesem został arcymistrz 
Radosław Jedynak. Miłą nie-
spodziankę sprawił czołowy 
zawodnik drużyny Towarzy-
stwa Gimnastycznego „Sokół” 
Mielec,   Paweł Zaskalski, któ-
ry będąc w grupie delegatów 
Województwa Podkarpackiego 
został wybrany do 9-osobo-
wego zarządu, a następnie na 
wiceprezesa zarządu ds. Sportu 
Powszechnego. Paweł oprócz 

reprezentowania mieleckie-
go „Sokoła” w szachowych 
rozgrywkach z powodzeniem 
angażuje się jako trener sza-
chowy, szkoląc dzieci i mło-
dzież, i tu ma duże sukcesy. 
Największe osiągnięcia jego 
podopiecznych, to trzykrotne 
mistrzostwo Polski oraz mi-
strzostwo Polski młodzików w 
szachach błyskawicznych Iza-
beli Tokarz. Obie zawodniczki 
startują w drugoligowej lidze 
juniorów Gambitu Przeworsk. 
Gratulacje. 

Inf. wł.
Fot. Polski Związek szachowy

Paweł Zaskalski wiceprezesem
 Polskiego Związku szachowego

mailto:kontakt@promocja.mielec.pl
mailto:kwiatkowskaborowa@interia.pl
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100-lecia niepodległości

Michał Bukowski urodził 
się 16 sierpnia 1897 w Rzo-
chowie. Jego rodzicami byli 
Wojciech Bukowski (ur.  
5.04.1865 - zm. 30.01.1928), 
oraz Marianna Bukowska z 
d. Rzepecka (ur. 10.09.1866 
- zm. 21.12.1940).

     

  Michał uczył się w Szkole 
Powszechnej w Rzochowie. 
W szkole rzochowskiej po-
bierał naukę w latach 1905-
1911 i ukończył prawdopo-
dobnie 6 klas. Nie mamy 
wiedzy czy podjął dalszą 
naukę w Mielcu w Gimna-
zjum lub jak to czynili inni 
rzochowianie z tamtego 
okresu w Gimnazjum we 
Lwowie, Stanisławowie albo 
Stryju. Następnie widzimy 
go w szkole dla stolarzy i 
internacie w Kalwarii Ze-
brzydowskiej, gdzie został 
posłany na naukę przez 
swego ojca. Zachowała się 
pocztówka pisana ręką Woj-
ciecha (ojca Michała) do 
swego syna do szkoły w 
Kalwarii z 22.05.1916 r. ze 
znaczkiem 5 halerzy i wize-
runkiem cesarza Franciszka 
Józefa. (załącznik foto).
      W tym samym roku 
Michał w grudniu już był 
wojsku polskim i 16.12.1916 
napisał do swej siostry Stefa-
nii (mojej babci) pocztówkę 
z Krakowa z koszar wojsko-
wych na Woli Justowskiej.:

    „Kochana Stefciu. Piszę 
do Ciebie parę słów i donoszę 
Ci, że kartkę od Helci naszej 
otrzymałem, za którą serdecz-
nie dziękuję. Jestem zdrów i 
powodzi mi się dość dobrze. 
Teraz posyłam ci moją foto-
grafię. Nie wiem, kiedy jeszcze 
odjedziemy. Teraz całuję Was 
wszystkich w domu. Pozdrów 
Krysię ode mnie. Wasz syn 
Michał.”
    Michał zgłosił się do Le-
gionów, jako ochotnik w 1917 
roku. Skierowany początkowo 
na Kurs przygotowawczy do 
korpusu piechoty w koszarach 
na Woli Justowskiej w Krako-
wie. Służył w Wojsku Polskim w 
Krakowie na Woli Justowskiej 
(co udało się ustalić na pod-
stawie widokówek wysyłanych 
z Krakowa do Rzochowa do 
mojej babci – Stefanii Bukow-
skiej )
     Zaciągnął się do wojska 
polskiego jako ochotnik, kiedy 
miał 19 lat! Prawdopodobnie 
pomogły mu w tej decyzji kon-
takty i koledzy ze szkoły dla 
stolarzy w Kalwarii Zebrzy-
dowskiej, a być może pewne 
znajomości i przyjaźń z braćmi 
Aleksandrem, Januszem, Sta-
nisławem i Jerzym Sękowski-
mi z Wojsławia, dziedzicami 
dóbr w Wojsławiu i właści-
cielami dworu w Wojsławiu 
oraz posiadłości ziemskich w 
Rżyskach. Być może to oni za-
chęcili Michała do wstąpienia 
do wojska polskiego.
   Bracia Sękowscy synowie 
starosty mieleckiego Stefana 
Sękowskiego pochodzili z tej 
samej parafii rzochowskiej 
i Michał miał z nimi pew-
ne kontakty. Wszyscy bracia 
Sękowscy służyli w kawalerii 
w 1 pułku CK kawalerii au-
striackiej, przemianowanym 
następnie już (w II RP w 
1919 r.) na 8 pułk Ułanów 
księcia Józefa Poniatowskiego 
w Krakowie. (Dwóch z nich: 
Stanisław i Jerzy spoczywają 
w kaplicy cmentarnej na rzo-
chowskim cmentarzu).
     Bliska odległość między 
Kalwarią Zebrzydowską a 
Krakowem każe przypuszczać, 
że do takich kontaktów mię-
dzy rodakami Rzochowskimi, 
tj. między żołnierzami piecho-
ty i kawalerzystami dochodzi-
ło. Z dużą dozą prawdopodo-
bieństwa można stwierdzić, że 
wspólne pochodzenie, oraz 
znajomości i spędzanie wol-
nego czasu na przepustkach 
także miało miejsce.
    Michał prawdopodobnie 

musiał mieć już wcześniej do 
czynienia z polskimi organi-
zacjami wojskowymi i para-
militarnymi.
    Bohater naszej opowieści 
dostał przydział do piechoty 
i szkolił się, jako piechur w 
ośrodku wyszkolenia piechoty 
na Woli Justowskiej w Krako-
wie (okolice dzisiejszych Błoni 
krakowskich.) Tam bowiem 
znajdował się ośrodek szko-
lenia rekrutów piechoty armii 
austriackiej (niem. infanterie 
regiment), przejęty następnie 
przez Legiony Marszałka, a 
potem przez Wojsko Polskie, 
co potwierdzają przesłane do 
Rzochowa pocztówki.
     Na podstawie odnalezio-
nych fotografii i przeglądu 
munduru można przypusz-
czać, że Michał Bukowski 
prawdopodobnie był: ka-
pralem lub plutonowym w 
którejś kompanii lub bata-
lionie w korpusie piechoty. 
(Na zachowanych zdjęciach 
ma jakieś dystynkcje, ale nie 
ma pewności jakie i ile jest 
to belek czy 2 (kapral) czy 3 
(plutonowy).     

      Zachowała się karta pocz-
towa z jego wizerunkiem, na 
której Michał ma na mun-
durze wężyki podoficerskie, 
oraz w lewej kieszeni munduru 
gwizdek, co stanowiło wyposa-
żenie podoficerów młodszych. 
Na innym zdjęciu Michał ma 
podpiętą na żabce i rapciach 
do pasa głównego szablę.
     Zachowała się także pocz-
tówka z widokiem grupy żoł-
nierzy w polskich mundurach. 
Michał wysłał ją do Rzocho-
wa do swego ojca Wojciecha 
21.12.1916 r. Pisał do niego:
    „Najukochańszy Tatusiu.
Piszę parę słów i donoszę, iż 
kartkę otrzymałem dziś i zaraz 
odpisuję i donoszę że dzisiaj 
o 4 po południu odjeżdżamy 
z Krakowa, a gdzie to jeszcze 
nie wiem. Teraz posyłam wam 
moją fotografię. Wesołych 
Świąt. Później napiszę gdzie 
będę stał. Całuję ręce i po-
zdrawiam. Syn Michał.”
     Nasz legionista prawdo-
podobnie służył w 20 pułku 
piechoty. Ten pułk był for-
mowany, jako pułk zapasowy 
na czas wojny z rekrutów z 
Galicji a szkolił się właśnie w 
Krakowie w koszarach na Woli 
Justowskiej.
     4 kwietnia 1919 roku 
Minister Spraw Wojskowych 
generał porucznik Józef Le-
śniewski nadał Pułkowi Ziemi 
Krakowskiej numer „20” i 
nazwę wyróżniającą „Ziemi 

Krakowskiej” oraz wyznaczył 
Kraków, jako stałe miejsce 
postoju batalionu zapasowe-
go 20 pułku piechoty i ustalił 
podległość tego batalionu pod 
Dowództwo Okręgu General-
nego Kraków. W tym samym 
roku oddział podporządkowa-
ny został dowódcy 6 Dywizji 
Piechoty i wszedł w skład XII 
Brygady Piechoty.
      Jednostka ta została skie-
rowana transportem kolejo-
wym przez Warszawę, Wilno, 
Mińsk, Bobrujsk, Baranowi-
cze, aż na tereny Ukrainy za-
chodniej w okolice Korostenia 
i Malin.
Bezpośrednio potem została 
skierowana przez dowódz-
two XII Brygady Piechoty 
do działań zbrojnych z So-
wietami i walczyła potem na 
wschodzie w ramach wojny 
polsko-sowieckiej w okolicach 
Lwowa, Złoczowa, Brzeżan, 
Krzemieńca, Beresteczka, Za-
sławia, Starokonstantynowa, 
Brodów i Tarnopola.
    Michał został ciężko ranny 
na froncie i zmarł z odniesio-
nych ran na wschodzie w dniu 

17 grudnia 1920 r. w Tarnopo-
lu (lub bliskiej okolicy) w la-
zarecie polowym. Miał wtedy 
23 lata. Nie znamy szczegółów 
dotyczących jego śmierci. 
Nieznane jest miejsce jego po-
chówku. Można przypuszczać, 
że leży pochowany w jakiejś 
zbiorowej mogile legionistów 
w okolicach Tarnopola.
     Księga parafialna urodzeń z 
Rzochowa podaje bardzo pre-
cyzyjnie miejsce jego śmier-
ci, oraz datę, co jest dużą 
rzadkością przy śmierciach 
żołnierzy. Data śmierci jest 
zanotowana zaraz przy dacie 
urodzenia ręką ks. probosz-
cza. Pewną trudność stanowi 
znaczenie słowa łacińskiego 
“noscomia”, co można tłu-
maczyć z łaciny jako: szpital, 
lazaret, punkt szpitalny lub 
frontowy (żołnierski) punkt 
opatrunkowy.
     Wiadomość ta musiała 
dotrzeć do proboszcza rzo-
chowskiego oficjalną drogą 
urzędową, albo pocztą woj-
skową, lub została przynie-
siona bezpośrednio z frontu 
i potwierdzona potem przez 
któregoś z kolegów żołnierzy 
śp. Michała Bukowskiego. W 
każdym razie proboszcz rzo-
chowski ks. Karol Dobrzański 
wpisał datę śmierci swego pa-
rafianina żołnierza zaraz obok 
daty narodzin, co się raczej 
nie praktykuje w prowadzeniu 
ksiąg parafialnych. 

     Warto dodać, że rzochowski 
proboszcz ks. Karol Dobrzań-
ski był gorącym patriotą i 
wspierał sprawy ojczyzny. W 
Kronice parafialnej w roku 
1920 zapisał:
      „Rok 1920 to rok pamiętny 
zwycięstwa odniesionego nad 
zarazą bolszewicką w dzień 
15 sierpnia, tzn. Cudu nad 
Wisłą. Wielu naszych para-
fian, a zwłaszcza młodzieży 
gimnazjalnej brało udział w 
wojnie. Kilku zginęło. Na 
podziękowanie za odniesione 
zwycięstwo polecił Najprze-
wielebniejszy ks. Biskup (ks. 
bp. Leon Wałęga – biskup 
tarnowski przyp. ks. Marcin 
Krępa) w ostatnią niedzielę 
po Zielonych Świątkach od-
prawić Mszę dziękczynną z 
wystawieniem Najświętszego 
Sakramentu i Te Deum, a we 
środę nabożeństwo żałobne z 
katafalkiem za poległych żoł-
nierzy polskich w tej wojnie.”
     W czasie tego nabożeństwa, 
które było odprawione uro-
czyście w kościele św. Marka 
w Rzochowie imię i nazwisko 
poległego na wojnie z bolsze-
wikami Michała Bukowskiego 
na pewno musiało paść wielo-
krotnie.
     Opowieść rodzinna mówi, 
że jego kolega (prawdopo-
dobnie kolega z wojska także 
rzochowianin pan. Kaszuba) 
już po wojnie 1920 r. przy-
niósł do Rzochowa wojsko-
wy nieśmiertelnik Michała i 
przekazał go jego rodzicom. 
Nieśmiertelnik ten zaginął 
w czasie II wojny światowej 
w pożarze domu rodzinnego 
Michała. Pożar ten został 
wywołany w czasie ofensywy 
wojsk radzieckich, a po Mi-
chale ocalało do dzisiaj jedy-

nie kilka fotografii i rodzinne 
wspomnienie.
     Jedna z opowieści ro-
dzinnych powiada, że mama 
Michała, (która zmarła w 
1940 r.) otrzymywała od rzą-
du polskiego i Ministerstwa 
Spraw Wojskowych jakąś ren-
tę po Michale aż do momentu 
wybuchu II wojny światowej 
i była to stosunkowo spora 
kwota, jako że mama Michała 
przez ten czas była „niezależ-
na finansowo”.
     Inna z opowieści rodzin-
nych mówi, że próbowano 
bezskutecznie odszukać grób 
Michała na wschodzie w okoli-
cach Lwowa i Tarnopola w la-
tach 70 i 80 przez inż. Ludwika 
Pyzikiewicza z Warszawy. Był 
on wtedy na kontrakcie w 
ZZSR, a poległy Michał był 
dla niego wujkiem (bratem 
jego mamy).
    Kiedy szukałem informa-
cji o Michale Bukowskim w 
Centralnym Archiwum Woj-
skowym w Rembertowie jego 
imię i nazwisko występuje na 
listach poległych kampanii 
roku 1920.
Podobnie internetowy spis le-
gionistów wymienia imię i na-
zwisko Michała Bukowskiego, 
oraz miejsce jego urodzenia w 
Rzochowie.

Opracował:
Ks. ppor. dr 

Marcin KRĘPA
Krewny Michała Bukowskiego

Tekst nadesłał 
Mariusz Mazur 

Został on opublikowany na 
stronie:  https://m.facebook.

com/dawnyrzochow/al-
bums/2108181755867850/?re-

fid=52&__tn__=CH-R

Michał Bukowski legionista z Rzochowa

Michał Bukowski jako kapral Wojska Polskiego. Był kapralem lub 
plutonowym w którejś kompanii lub batalionie w korpusie piechoty 
w 20 pułku piechoty Ziemi Krakowskiej. (Na zachowanych zdjęciach 
ma jakieś dystynkcje, ale nie ma pewności jakie i ile jest to belek 
czy 2 (kapral) czy 3 (plutonowy). Zachowała się karta pocztowa z 
jego wizerunkiem, na której Michał ma na mundurze wężyki pod-
oficerskie, oraz w lewej kieszeni munduru gwizdek, co stanowiło 
wyposażenie podoficerów młodszych. Na innym zdjęciu Michał ma 
podpiętą na żabce i rapciach do pasa głównego szablę z temblakiem 
oficerskim. Na głowie czapka maciejówka z okuciem na daszku i z 
orzełkiem wojsk polskich na tarczy amazonek. Na nogach widoczne 
opinacze jakie nosiła piechota. Mundur starego typu z 5 guzikami.

Ojciec Michała Bukowskie-
go. Wojciech Bukowski, rzo-
chowianin. (ur. 5.04.1865-zm. 
30.01.1928). Jego żoną-ma-
mą Michała, była Marianna 
Bukowska z.d Rzepecka (ur. 
10.09.1866-zm.21.12.1940). 
Pochowani na cmentarzu pa-
rafialnym w Rzochowie w gro-
bowcu rodzinym Pyzikiewiczów 
i Krępów. Pradziadek ks. por. 
dr Marcina Krępy autora opra-
cowania.

Michał Bukowski (pierwszy z lewej ze szpicrutą w rękach) w kosza-
rach wojskowych. Rosyjska szabla kawaleryjska (tzw. dragonka) 
może wskazywać że zdjęcie zostało wykonane na froncie wschodnim 
już w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Szabla być może zdobyta na 
wrogu. Pozostali żołnierze polscy narazie nierozpoznani. Żołnierze w 
maciejówkach z polskimi orzełkami. Żołnierz w środku  w furażerce 
garnizonowej typu francuskiego.

Michał Bukowski (pierwszy z lewej) jako pomocnik, (pisarz lub 
sztabowiec?) Miesiące zimowe lub jesienne roku 1919 lub 1920 na 
kilka tygodni przed swoją śmiercią pod Tarnopolem. Uwagę zwraca 
podporucznik wojska polskiego (2 z lewej) w regulaminowej czapce 
wojska polskiego a nie czapce legionistów.

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

Ikony na święta, ślub, chrzciny, urodziny, imieniny

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

zapraszamy na nasz portal informacyjno-firmowy

Matka Boska Łopieńska 
Dobrej Miłości Bieszczadzka

Ikony wystawia Krystyna Gargas-Gąsiewska, autorka wielu obrazów olej-
nych i akwareli. Jej inspiracją była m.in. twórczość Natalii Czarneckiej z d. 
Skworcowej z Moskwy, która przekazywała tajniki moskiewskiej szkoły pi-
sania 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 warszta-
tach ikonopisania ,,Piękno zbawi świat’’ pod jego kierunkiem. Jej Ikony są 
pisane w technikach tradycyjnych oraz własnych i są nie tylko świętymi obra-
zami, ale także przekazem ich wykonawcy, który przez sztukę wyraża swoją 
wiarę i wrażenia estetyczne. Istnieje możliwość zamówienia dowolnej Ikony.

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

Anioł Stróż, Ikona na desce 
lipowej 15x20x2,5 cm

Święty Florian, Ikona na 
desce lipowej 19x26x2,5 cm

Archanioł Rafael, Ikona na 
desce lipowej 19x26x2,5 cm

Stary aparat fotograficzny REGULA L sprawny. Aparat ma 
oderwany kawałek okładziny z tyłu po lewej stronie, w środko-
wej części obiektywu wyraźny brak jakiejś wkładki, które miała 
chyba tylko funkcje informacyjno ozdobne. Nie kompletny 
jest też futerał, tylko dolna część z krótkim paskiem. Są też 
bardzo nieznaczne zarysowania i przybrudzenia. W aparacie 
po naciągnięciu dźwigni działa swobodnie spust i mechanizm 
aparatu. Ogólnie wygląda bardzo ładnie, jest dość rzadki i 
może być ozdobą kolekcji.

Uwaga! Kupimy aparaty fotograficzne, zdjęcia, kli-
sze fotograficzne, szklane negatywy, slajdy i wszel-
kiego rodzaju przedmioty związane z fotografią.

tel. 177411527; 602 776197; 602 739362
kontakt@promocja.mielec.pl

STARE FOTO-APARATY 
KAMERY i AKCESORIA

Więcej na naszych aukcjach allegro:
https://allegro.pl/uzytkownik/gawlod/fotografia?order=m

Wyprzedaż ogromnej 
kolekcji proporczyków, 
w tym także mieleckich. 
Mamy odznaki, meda-
le i piny mieleckie.
Po s i a d a m y  t a k ż e 
archiwalne numery 
„Głosu Załogi”, który 
ukazywał się w WSK 
PZL-Mielec.

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. Cena do negocjacji.

Pozytywka w kształcie serca - grająca, sprawna. Wewnątrz 
wyściełany schowek na obrączki, pierścionki i drobną biżuterię. 
Gabaryty ok. 15x15x5,5. Wykonana z tworzywa sztucznego, 
ale mechanizm grający jest metalowy. W wersji pdf w Adobe 
Acrobat  po kliknięciu uruchamia się wideo. Film z nagraniem 
znajduje się również pod linkiem: https://www.youtube.com/
watch?v=lQw4QiKyoz0

Oferujemy bogaty wybór 
tanich książek z różnych 
dziedzin: regionalnych, 
historii, literatury pięknej 
polskiej o obcej, krymina-
łów, sensacji, romansów, 
hobby, naukowych tech-
nicznych i innych. Mamy  
także kolekcję zdjęć, w 
tym mieleckich, pocztó-
wek, znaczków, itp.

Mały dzwonek dzwoneczek 
mosiądz zdobiony 44 gra-
my, wysokość ok. 51 mm, 
maks. średnica 41 mm. Stan 
db. niewielkie zarysowania, 
przybrudzenia, zaśniedzenia 
i przetarcia.

Obiektyw minolta MC TELE ROKKOR  - QD 1:3,5   
f 135 mm z filtrem ochronnym i dodatkową osłoną 
(bez pokrywki)

Lampa błyskowa marki CARENA model CA21. Lampa spraw-
na stan zewnętrzny również dobry Lampa zasilana paluszkami 
R6 - 1,5V - 4szt .Wszystkie te elementy są zadbane i nie widać 
uszkodzeń.

Kaganek mosiądz z 
korkiem na łańcusz-
ku inkrustowany, ok. 
12,5x7,5x5 cm, 110 
gramów. Stan dobry 
minus, niewielkie przy-
brudzenia, przyśnie-
dzenia i zarysowania.

Św. Antoni z Dzieciątkiem. Iko-
na na desce lipowej 21x30x2,5 cm

Ikony są do nabycia w
PRACOWNI IKON

Mielec, ul. Sobieskiego 1
tel. 17 7411527; 606 389218 

oraz: 
https://allegro.pl/uzytkownik/galeria-gaga?order=m

https://allegro.pl/uzytkownik/gawlod/malar-
stwo-ikony-26273?order=m

https://www.facebook.com/Galeria-Autorska-Krystyna-Gargas-

Święty Mikołaj, witraż - ob-
raz na szkle 23,30 cm. Wy-
konany wg sztuki witraży na 
szkle kolorowym łączonym 
cynowymi okuciami, obraz 
św. Mikołaja i kaplicy malo-
wany na szkle, sygnowany ale 
nieczytelnie. Zawieszka na 
prostym mosiężnym łańcusz-
ku.  Stan dobry, niewielkie 
przybrudzenia i zarysowania.

40 lat Aeroklubu Mielec-
kiego. Mielec 1986. For-
mat 24x22 cm, stron 107

CCD -     1/2.6”;  2.15 Mpx;  f/3.53-6.63 (W),     2x
Obiektyw Ogniskowa5.77-10.86 mm. Przesłona
f/3.53-6.63 (W);  f/4.67-8.73 (T); Zoom optycz-
ny2xZoom cyfrowy. Więcej informacji na stronie: 
http://www.recenzje.net.pl/45/hp-photosmart-612. 
Aparat ukazał się w sprzedaży zaraz po 2000 roku, 
jak na cyfrówkę to zabytek. Działa, zrobiłem próbę 
a nawet zdjęcie, które jest na karcie, jednak siadły 
akumulatorki i aparat się zawiesił, a baterie palusz-
ki nie dają rady go nawet odpalić. Taki aparat to 
ciekawostka w zbiorach.

mailto:kontakt@promocja.mielec.pl
http://m.in
mailto:kontakt@promocja.mielec.pl
https://allegro.pl/uzytkownik/gawlod/fotografia?order=m
https://www.youtube.com/watch?v=lQw4QiKyoz0
https://www.youtube.com/watch?v=lQw4QiKyoz0
https://allegro.pl/uzytkownik/galeria-gaga?order=m
https://allegro.pl/uzytkownik/gawlod/malarstwo-ikony-26273?order=m
https://allegro.pl/uzytkownik/gawlod/malarstwo-ikony-26273?order=m
https://www.facebook.com/Galeria-Autorska-Krystyna-Gargas-G%C4%85siewska-798607150261820/
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