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mieleckie

TARGI ZAJĘĆ 
POZALEKCYJNYCH
28-29 SIERPNIA 2021 W GODZ. 12:00-17:00
NAUKA I ZABAWA Z PASJĄ 

Podziękowania i awanse dla policjantów
Starosta mielecki Stanisław 
Lonczak wziął udział w obcho-
dach Święta Policji, które odby-
ły się 21 lipca 2021 r. w Samo-
rządowym Centrum Kultury w 
Mielcu.
    Wydarzenie zostało zorgani-
zowane po raz pierwszy od 2019 
roku – w roku 2020, ze względu 
na trwającą pandemię korona-
wirusa, oficjalne Święto Policji 
się nie odbyło. Mimo trudnego 
dla wszystkich czasu, policjanci 
mogli jednak pochwalić się szere-
giem podjętych działań i zrealizo-
wanych inwestycji. – Wiele z nich 
możliwych było dzięki współpra-
cy i wsparciu lokalnych samorzą-
dów – podkreślił podinsp. Jacek 
Juwa, Komendant Powiatowy 
Policji w Mielcu.
    Wśród najważniejszych suk-
cesów minionego roku wymienił 
m.in. otwarcie posterunku policji 
w Wadowicach Górnych, zakup 
dwóch psów służbowych oraz 

doposażenie komendy w narkote-
stery. Nie bez znaczenia był także 
nowy radiowóz, który zasilił flo-
tę posterunku w Przecławiu oraz 
trzy rowery, w jakie wyposażeni 
zostali mieleccy policjanci – po 
to, by jeszcze sprawniej patrolo-
wać tereny rekreacyjne w powie-
cie mieleckim.
    Ważnymi wydarzeniami mi-
nionego roku były także: wyda-
nie publikacji podsumowującej 

100-lecie działalności policji 
w Mielcu oraz odsłonięcie – w 
dzień 81. rocznicy napaści so-
wietów na Polskę – tablicy upa-
miętniającej 34 funkcjonariuszy 
zamordowanych na Wschodzie.
    – Jestem dumny, że mogę 
kierować jednostką, w której 
funkcjonariusze oprócz wzoro-
wego wykonywania obowiązków 
służbowych mają również dobre 
serca – zaznaczył komendant, do-

ceniając te spośród działań poli-
cjantów, które często realizowa-
ne są poza godzinami służby. To 
m.in. ich udział w akcjach cha-
rytatywnych, dzielenie się darem 
krwi czy niezwykle ważnego w 
dobie pandemii osocza. – Chcę, 
byście wzięli sobie głęboko do 
serca podziękowania, które prze-
kazuję dziś dla Was i Waszych 
rodzin – powiedział.
    Słowa uznania dla funkcjona-
riuszy przekazał także Starosta 
Powiatu Mieleckiego Stanisław 
Lonczak. – Wiele dodatkowych, 
nieprzewidzianych obowiązków 
spadło na Was w dobie pande-
mii koronawirusa. Wykonywa-
liście je mimo niesprzyjających 
warunków, mimo obaw o zdro-
wie swoje i najbliższych – pod-
kreślił już na wstępie swojego 
przemówienia. – Dziś kolejnym 
ważnym wyzwaniem jest walka 
z wirusem ASF, w którą także je-
steście zaangażowani, choćby w 
zakresie egzekwowania przepi-
sów związanych z bioasekuracją. 
Za Waszą ważną i odpowiedzial-
ną pracę serdecznie dziękuję 
– jednocześnie gratulując Wam 
tego, że macie czas, siłę i ochotę, 
by służyć mieszkańcom i działać 
także poza godzinami służby. To 
wszystko sprawia, że my, miesz-
kańcy powiatu mieleckiego, mo-
żemy czuć się bezpieczni – mó-
wił starosta.
   Tradycyjnie, świętu policji 
towarzyszyło także oficjalne 
przekazanie awansów. Akty 
mianowania na wyższe stopnie 
służbowe odebrało łącznie kil-
kudziesięciu funkcjonariuszy. 
Wszystkim, w imieniu władz sa-
morządowych Powiatu Mielec-
kiego, serdecznie gratulujemy!

ms
Źródło i galeria zdjęć: https://
powiat-mielecki.pl/aktualnosci/
podziekowania-i-awanse-dla-
-policjantow-1785.html

BUDOWA HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ 
WKRACZA W KOŃCOWĄ FAZĘ

Według ostatnich zapewnień 
wykonawcy, budowa nowej 
hali sportowo-widowiskowej 
w Mielcu powinna zostać za-
kończona w czerwcu przyszłe-
go roku. Wszystko wskazuje 
na to, że jeżeli nie pojawią się 
nieprzewidziane okoliczności, 
to zarówno mieleckie siatkarki 
jak również piłkarze ręczni se-
zon 2022/2023 rozpoczną już na 
nowym, tak przez wszystkich 
oczekiwanym obiekcie.
    Teren jednej z największych 
inwestycji w naszym mieście od-
wiedził 18 sierpnia 2021 r. Pre-
zydent Mielca Jacek Wiśniewski, 
który naocznie mógł się prze-
konać o stanie zaawansowania 
prac realizowanych równolegle 
zarówno na arenie głównej, jak 
również w części basenowej i na 
hali treningowej.
    W części basenowej zakończo-
no montaż ścianek gipsowo-kar-
tonowych wraz z instalacjami, 
kończą się roboty przy wylew-
kach cementowych, montaż 
przedścianek i płyt elewacyjnych 
HPL. Zaawansowane są prace w 
wentylatorowni  usytuowanej na 
najwyższej kondygnacji nad czę-
ścią basenową.
    W hali treningowej zakończono 
roboty tynkarskie, gotowe są wy-
lewki cementowe i betonowe na 
parterze, a kończy się ich wyko-

nywanie na piętrze.
    Prace wre także na budowie are-
ny głównej, która, przypomnijmy 
będzie miała 3 050 miejsc siedzą-
cych, z czego około 800 miejsc w 
najbliższym sąsiedztwie boiska 
będzie rozkładana w razie potrze-
by. Bez tej składanej części wyda-
rzenia na parkiecie będzie mogło 
obserwować około 2200 osób.
    Gotowa jest już kopuła kon-
strukcji dachu nad główną areną. 
Praktycznie zakończono tutaj 
także murarskie oraz tynkarskie 
prace  na parterze. Obecnie tyn-
kowane są ściany na piętrze areny 
głównej, montowane jest pokry-
cie dachowe na dachu płaskim 
pomiędzy “kolebką” i basenem 
oraz trwają roboty żelbetowe 
schodów zewnętrznych od stro-
ny ul. Solskiego. Na finiszu we 
wszystkich segmentach obiektu 
są prace związane z wykonaniem 
instalacji wodno-kanalizacyjnej, 
instalacji wentylacyjnej i instala-
cji technologii basenowej. Duże 
zaawansowanie wykonanych 
prac na całym obiekcie dotyczy 
także branży elektrycznej (mon-
taż tras kablowych, okablowanie 
ścian, „niskie prądy”, oprawy 
oświetleniowe, rozdzielnice elek-
tryczne).

Edward Tabor
Data publikacji: 20.08.2021
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powiatowe

Wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich 
na promowanie i prowadzenie akcji szczepień
Koła Gospodyń Wiejskich będą 
mogły otrzymać z Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa pomoc finansową na 
zorganizowanie akcji promocji 
szczepień oraz jej przeprowadze-
nie. Wnioski o taką pomoc trzeba 
złożyć do 15 września 2021 r. do 
kierownika biura powiatowego 
ARiMR, a przedsięwzięcie trzeba 
zrealizować do końca września. 
Jedno koło może zorganizować 
maksymalnie trzy wydarzenia.
    Za zrealizowanie jednej takiej 
akcji Koło Gospodyń Wiejskich 
może otrzymać 8 tys. zł. Koło or-
ganizując wydarzenie powinno:
– przeprowadzić kampanię infor-
macyjną w lokalnych mediach lub 
mediach społecznościowych czy 
też za pośrednictwem ogłoszeń o 
wydarzeniu;
– zapewnić w trakcie wydarze-
nia możliwość szczepienia po raz 
pierwszy przeciwko COVID-19 
przez co najmniej 5 godzin dzien-
nie, na podstawie umowy zawartej 
z punktem szczepień;
– w przypadku szczepionek dwu 
dawkowych – zapewnić szczepie-
nia przeciwko COVID – 19 drugą 
dawką najlepiej w tej samej loka-
lizacji;

– zrealizować przedsięwzięcie do 
końca września br.;
– przedłożyć sprawozdanie z reali-
zacji przedsięwzięcia w terminie 
30 dni od jego zakończenia.
    Wydarzeniu muszą towarzyszyć 
przynajmniej trzy spośród następu-
jących aktywności:
oprawa muzyczna;
występy artystyczne;
strefa gastronomiczna;
pokazy ratownictwa medycznego;
strefa dla dzieci;
zawody sportowe;
ekspozycja i degustacja wyrobów 
kół gospodyń wiejskich;
pokazy rękodzieła ludowego;
warsztaty i szkolenia;
upominki dla osób zaszczepionych 
w trakcie wydarzenia.
    Budżet na ten cel wynosi 40 mln 
zł. O otrzymaniu pomocy finanso-
wej decyduje kolejność złożenia 
wniosków, które spełniają wymogi 
przyznania wsparcia. Pomoc bę-
dzie wypłacana przez ARiMR do 
wyczerpania limitu środków.
    Koło gospodyń wiejskich, które 
zorganizuje taką akcję promocyj-
ną, może także otrzymać premię 
za liczbę wykonanych podczas 
wydarzenia szczepień przeciwko 
COVID-19. Łączna pula środków 

przeznaczonych na ten cel wy-
nosi 30 mln zł. By otrzymać taką 
premię, zaszczepionych pierwszą 
dawką powinno być co najmniej 
100 osób. Stawka pomocy wyno-
si 15 zł za zaszczepioną osobę w 
wieku do 60 lat lub 30 zł za osobę 
powyżej 60. roku życia. Koła będą 
otrzymywały premię zgodnie z ko-
lejnością złożonych sprawozdań z 
przeprowadzonych wydarzeń.
    Ale to nie wszystko. Jest jesz-
cze dodatkowa premia. Przysłu-
guje ona tym kołom, które zor-
ganizowały akcję, podczas której 
zaszczepiona została największa 
liczb osób. Przy czym osoby za-
szczepione w wieku powyżej 60 
lat liczone są podwójnie. Premie 
przewidziane są dla tysiąca Kół 
Gospodyń Wiejskich. Im więcej 
zaszczepionych osób, tym wyższe 
miejsce na liście, co przekłada się 
na wysokość nagrody.
    Zwycięskie koło gospodyń wiej-
skich otrzyma 100 tys. zł ekstra 
premii.
    Koło Gospodyń Wiejskich, które 
zajmie drugie lub trzecie miejsce 
otrzyma 50 tys. zł premii.
    w przypadku miejsc od czwar-
tego do dziesiątego premia wynosi 
25 tys. zł;

    miejsca od jedenastego do set-
nego to nagroda w wysokości 10 
tys. zł;
    Koła Gospodyń Wiejskich, które 
zajmą miejsca od sto pierwszego 
do pięćsetnego otrzymają 5 tys. zł 
premii;
    A nagrody w wysokości jednego 
tysiąca zł przypadną kołom gospo-
dyń wiejskich, które uplasują się na 
miejscach od pięćset pierwszego 
do tysięcznego.
    Ostatnim, czwartym elementem 
programu #szczepimy się z KGW 
jest konkurs na najładniejszą foto-
grafię z festynu. Od 1 września udo-
stępniona zostanie strona interne-
towa ze zdjęciami, na które będzie 
można głosować. 100 laureatów 
konkursu z największą liczbą gło-
sów otrzyma nagrody. Głosowanie 
potrwa do 17 października, a ofi-
cjalne ogłoszenie wyników nastąpi 
po rozliczeniu wszystkich festynów. 
Warunkiem wzięcia udziału w tym 
konkursie jest otrzymanie premii za 
szczepienia KGW. Każde koło może 
zgłosić tylko jedno zdjęcie zrobio-
ne podczas zorganizowanego przez 
siebie wydarzenia. Co ważne, na-
desłane zdjęcia powinny promować 
szczepienia przeciw COVID-19.
    Koło, którego zdjęcie zdobędzie 
największą liczbę głosów, a tym sa-
mym pierwsze miejsce, otrzyma 25 
tys. zł. Drugie i trzecie miejsce to 15 
tys. zł. Za zajęcie od czwartego do 
dziesiątego miejsca będzie można 
otrzymać po 5 tys. zł, a koła, które 
zajmą dalsze miejsca – do setnego – 
po półtora tysiąca zł.
     Zachęcam wszystkie koła go-
spodyń wiejskich, by zaangażowały 
się w organizację bezpłatnych wy-
darzeń mających na celu wsparcie 
lokalnej społeczności w zakresie 
dostępności do szczepień przeciwko 
COVID-19.

Kamil Kagan
Dyrektor Biura Poselskiego 

Fryderyka Kapinosa

Święto plonów w Surowej
Starosta mielecki Stanisław 
Lonczak wziął udział w XXIII 
Gminnym Przeglądzie Wieńca 
Dożynkowego w Surowej, który 
odbył się w niedzielę, 15 sierp-
nia.
   Wydarzenie otworzył gospodarz 
Surowej, sołtys Stanisław Miłoś. 
Kolejnymi punktami dożynkowe-
go spotkania były: przekazanie 
chleba na ręce wójta Stanisława 
Mieszkowskiego, a także trady-
cyjne ośpiewanie wieńców. Cere-
moniał zakończył występ Kapeli 
Ludowej „Borowiacy” działają-
cej przy Gminnym Ośrodku Kul-

tury w Borowej oraz recital Patry-
cji Sztuki przy akompaniamencie 
Michała Borowca.
    Wśród gości licznie przybyłych 
do Surowej pojawił się Starosta 
Powiatu Mieleckiego Stanisław 
Lonczak, który podziękował 
rolnikom za trud ich codziennej 
pracy i złożył najlepsze życzenia: 
dopisującego zdrowia i zawsze 
obfitych plonów.

Zdjęcia: Urząd Gminy Borowa
ms

galeria zdjęć: https://powiat-mie-
lecki.pl/aktualnosci/swieto-plo-

now-w-borowej-1816.html

Gratulujemy 
najlepszym 
strzelcom!

Pod honorowym patronatem 
starosty mieleckiego Stanisława 
Lonczaka 14 sierpnia w Miel-
cu odbyły się Otwarte Zawody 
Strzeleckie.
Zawody organizowane z okazji 
Święta Wojska Polskiego obję-
ły strzelanie zarówno z pistoletu 
wojskowego, jak i sportowego. 
Miejscem rywalizacji strzelców 
tradycyjnie była Strzelnica LOK 
w Mielcu przy ul. Partyzantów 2B.
Wydarzenie zorganizowały: Za-
rząd Koła nr 1 Związku Żołnie-
rzy Wojska Polskiego oraz Klub 
Strzelecki Ogniomistrz LOK.
Starostwo Powiatowe w Mielcu 
reprezentował na wydarzeniu Ry-
szard Krawiec, Dyrektor Wydzia-
łu Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego.

ms
Galeria zdjęć: https://powiat-mie-
lecki.pl/aktualnosci/gratulujemy-
-najlepszym-strzelcom-1818.html
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Jubileuszowy 40. Ogólnopolski Bieg im. Jacka Kozioła w Radomyślu Wielkim
24 lipca 2021 r. w Radomyślu 
Wielkim odbył się jeden z naj-
starszych biegów w tej części 
Polski organizowany od 1981 
roku, jubileuszowy 40. Bieg im. 
Jacka Kozioła w Radomyślu 
Wielkim. 
To kultowy bieg z tradycją, który 
zaliczyć powinien każdy komu 
bieganie jest bliskie.
Organizatorami wydarzenia byli: 
Samorządowe Centrum Kultury 
i Bibliotek w Radomyślu Wiel-
kim, Gmina Radomyśl Wielki 
oraz Studio Wizualne Damian 
Gąsiewski. Wcześniej za or-
ganizację biegu odpowiadało 
Ognisko TKKF „Szarotka”, a 
sam bieg odbywa się w ramach 
obchodów Dni Radomyśla Wiel-
kiego.
Jacek Kozioł był działaczem 
sportowym w Radomyślu Wiel-
kim, prezesem Ogniska TKKF 

„Szarotka”, zainicjował i prowa-
dził ten bieg do czasu wypadku 
samochodowego – zginął w 1993 
roku, po śmierci głównego orga-
nizatora imprezy bieg ma cha-
rakter memoriału.
Główny Patronat nad biegiem 
objęła Firma Geyer & Hosaja Sp. 
z o.o. Jest polską, rodzinną firmą 
z tradycjami. Ich dewizą są ja-
kość oraz doświadczenie, czerpa-
ne z ponad ćwierćwiecznej dzia-
łalności na rynku. W ich czterech 
zakładach rozlokowanych w Par-
tyni, Przeworsku, Mielcu i War-
ce, zatrudnia ponad pół tysiąca 
pracowników, wciąż poszerzając 
zespół i tworząc nowe miejsca 
pracy. Rocznie produkuje około 
60 000 000 kg gumy, co plasuje 
ich wśród największych produ-
centów wyrobów gumowych w 
środkowej części Europy. Swoim 
klientom oferuje szeroką gamę 

asortymentową, której składowe 
znajdują zastosowanie w wielu 
sferach życia. Zajmuje się pro-
dukcją: dywaników samocho-
dowych, mieszanek gumowych, 
opon bieżnikowanych oraz 
materiałów do bieżnikowania, 
granulatów, elementów bezpie-
czeństwa ruchu drogowego, mat 
rolniczych, mat fitness i innych.
Idąc za zmieniającymi się tren-
dami, chcąc sprostać wymaga-
niom wszystkim klientów oraz 
w trosce o nasze wspólne środo-
wisko, opracowali Politykę Ja-
kości o wysokim standardzie. Są 
partnerem biznesowym najwięk-
szych koncernów i korporacji na 
świecie. Wobec ich rygorystycz-
nych wymogów wdrożyli system 
Zarządzania Jakością zgodny z 
normą IATF 16949, który jest 
jednym z głównych narzędzi do 
realizacji ich założeń.

Oglądali spadające gwiazdy
W piątek (13 sierpnia 2021 r.) 
Obserwatorium Astronomicz-
ne w Radomyślu Wielkim po 
raz kolejny zaprosiło na Astro-
Night.
    Głównym punktem wydarze-
nia były słynne Perseidy. Jest to 
jeden z najbardziej regularnych 
rojów meteorów, którego orbi-
ta przecina się każdego roku z 
ziemską w dniach 17 lipca – 24 
sierpnia. Maksimum roju ob-
serwuje się pomiędzy 12 i 13 
sierpnia. Ale nie tylko spadające 
gwiazdy można było zobaczyć 
w piątek w Radomyślu Wiel-

kim. Było spotkanie Księżyca z 
Wenus, a także gazowe giganty 
naszego układu słonecznego – 
Jowisz i Saturn oraz Galaktyka 
Andromedy i oprowadzanie po 
letnim niebie. Nie zabrakło też 
pokazów w planetarium.
    – Dziękujemy za tak liczy 
udział w piątkowym AstroNight. 
Do następnego razu! – przekazu-
ją organizatorzy, którzy dla tych, 
co nie mogli wziąć udziału w 
evencie bezpośrednio, prowadzi-
li transmisję online.

Krzysztof Babiarz

Trwa przebudowa ulicy Lonczaka w Radomyślu Wielkim
Niemal 600 tys. zł będzie 
kosztować przebudowa 
ulicy Ludwika Lonczaka 
w Radomyślu Wielkim. 
Inwestycja będzie dofi-
nansowana z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych w ramach Fundu-
szu Przeciwdziałania CO-
VID-19.
 W ramach przedsięwzięcia 
powstanie jezdnia asfal-
towa (m.in. 4cm warstwa 
ścieralna z mieszanki mi-
neralno-asfaltowej i 8cm 
warstwa wiążąca z betonu 
asfaltowego) na odcinku 
blisko 350 metrów. Wy-
budowany zostanie także 
lewostronny chodnik (320 
m). Przebudowane zosta-
ną zjazdy indywidualne 
i istniejąca infrastruktura 
techniczna (sieć telekomu-
nikacyjna podziemna koli-
dująca z projektowaną roz-
budową drogi).

Roboty już trwają. Wy-
konuje je Firma Handlo-
wo-Usługowa INWEST 
BRUK S.C. Agata i Jaro-
sław Boroński z Otałęży, 
która złożyła najkorzyst-
niejszą ofertę w przetargu 
zorganizowanym przez 
Urząd Miejski w Radomy-

ślu Wielkim. Opiewała ona 
na 599 tys. zł brutto. Środki 
na realizację zadania po-
chodzić będą z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych w ramach Fundu-
szu Przeciwdziałania CO-
VID-19 – w wysokości 492 
237 zł, a reszta z budżetu 

gminy. Prace mają być wy-
konane do końca listopada, 
choć niewykluczone, że 
stanie się to wcześniej.

Krzysztof Babiarz

Urząd Miejski 
w Radomyślu Wielkim

Trasa biegu liczyła 10 km. Popro-
wadzona została drogami asfalto-
wymi. Większa część biegu to oko-
liczne lasy i miejscowości. Pomoc 
w zabezpieczeniu trasy to zasługa 
miejscowej Policji oraz OSP z Ra-
domyśla Wielkiego.

Tradycyjnie na mecie wszyscy 
uczestnicy biegu otrzymali kultowy 
proporczyk oraz ciepły posiłek re-
generacyjny. Były też pakiety star-
towe oraz nagrody dla najlepszych.

Inf. Damian Gąsiewski

Fot. Włodzimierz Gąsiewski
Galeria zdjęć i wideo: http://
promocja.mielec.pl/jubileuszo-
wy-40-ogolnopolski-bieg-im-jac-
ka-koziola-w-radomyslu-wiel-
kim-foto-wideo/

Imponujące pokazy w Żarówce
Widowiskowy pokaz dżygitów-
ki, cztery konkursy powożenia 
zaprzęgami, czempionaty ho-
dowlane klaczy rasy śląskiej i 
zimnokrwistej to główne atrak-
cje Parady Konnej, która w nie-
dzielę (22 sierpnia) już po raz 
12. odbyła się w Żarówce.
    - Po rocznej przerwie spowodowanej 
pandemią koronawirusa, wróciliśmy 
do Żarówki na Paradę Konną. Bardzo 
się cieszymy, że możemy kontynu-
ować tę piękną imprezę – powiedział 
Józef Rybiński, burmistrz Radomyśla 
Wielkiego. - Koń był i jest najwięk-
szym przyjacielem człowieka. Był na 
dobre i na złe. Cieszymy się, że jest tu 
tak wielkie zainteresowanie sympaty-
ków, przyjaciół i wielbicieli koni oraz 
że hodowcy i właściciele chcą do nas 
przyjeżdżać – dodał włodarz.

Przejazd ze szlachtą
Imprezę rozpoczął tradycyjny prze-
jazd zaprzęgów przez Żarówkę, pod-
czas którego w strojach szlacheckich 
zaprezentowali się członkowie Grupy 
Rekonstrukcji Historycznej Piast. Nie 
brakowało chętnych, którzy chcie-
li mieć wspólne zdjęcie czy selfie z 
barwnie ubranymi rekonstruktorami. 
Tradycyjnie już Marek Gibała, dyrek-
tor Okręgowego Związku Hodowców 
Koni z Rzeszowa, zaprezentował tego-

rocznych uczestników i poprowadził 
cała imprezę razem z Józefą Smagacz, 
która od lat, wraz z sołtysem Aleksan-
drem Mrozem, jest kołem zamacho-
wym tego wydarzenia. W jego organi-
zację włączają się licznie mieszkańcy. 
Jak chociażby kapela Żarowianie, któ-
ra koncertowała podczas przejazdu za-
przęgów, jak i później podczas Parady.

Akrobacje Patrycji i Kosolito
Organizatorzy dbają by impreza była 
atrakcyjna dla oka, stąd widowiskowy 
pokaz dżygitówki, czyli sztuki jazdy 
konnej o charakterze akrobatycznym. 
Te popisy na galopującym koniu skła-
dające się np. z wskakiwania na wierz-
chowca i zeskakiwania z niego, stania 
na jadącym koniu czy poderwanie ko-
nia do wspięcia się na tylnych nogach, 
wykonała Patrycja Kołpa z Łowczów-
ka pod Tarnowem na klaczy Kosolito.

Konkursy amatorskie
Tradycyjnie były amatorskie i spor-
towe konkursy powożenia zaprzę-
gami parokonnymi i jednokonnymi. 
Wystąpili w nich przedstawiciele 
województw podkarpackiego i mało-
polskiego. W sumie publiczność zoba-
czyła 19 zaprzęgów.
W konkursie amatorskim zaprzęgów 
parokonnych koni dużych wygrał Se-
bastian Turek z luzakiem Januszem 
Kałużą (74.06 sek.) końmi Fuerte i 
Migra. Drugie miejsce zajęli Grzegorz 

i Magdalena Matuszek z Grodziska 
Górnego (pow. leżajski) końmi Gwiaz-
da i Roza, trzecie Łukasz Książek 
(luzak Ewelina Trela) końmi Dumka 
i Holiza, a czwarte Jarosław Żurek z 
luzaczką Barbarą Krawiec z Żarówki 
końmi Rampa i Róża. 
W powozach z końmi małymi triumfo-
wał Łukasz Panek i Julia Majkutewicz 
(63.34 sek.) końmi Hasan i Irys. Druga 
i trzecia lokata przypadła duetowi Ma-
riusz i Łukasz Maziarz odpowiednio 
końmi Nehrybka i Postęp oraz Nilo i 
Negat.
Rywalizacja sportowa
Trzeci raz odbył się konkurs spor-
towy zaprzęgów parokonnych, w 
którym po raz trzeci triumfował Sta-
nisław Stasiowski z m. Bieździedza 
(pow. jasielski) z luzakiem Karoliną 
Żygłowicz (konie Alergia/S I Bora/S 
- czas: 136.19 sek.). Drugie miejsce 
zajęła Katarzyna Ulężałko z Ludźmie-
rza (pow. nowotarski) końmi Zofik i 
Drybin, trzecie - Andrzej Chotarski z 
Kościelisko (pow. tatrzański) końmi 
Dartel i Szkuner, a czwarte - Zbigniew 
Bała końmi Melisa i Estera. Im wszyst-
kim luzakował Tomasz Pożdał. 
Po raz drugi rozegrano konkurs po-
wożenia zaprzęgami jednokonnymi, 
w którym obejrzeliśmy osiem prze-
jazdów. Wygrała Patrycja Kołpa z 
Łowczówka pod Tarnowem koniem 

Kosalito (113.84 sek.) Drugi był Ja-
cek Pożdał z Podlesia (pow. dębicki) 
koniem Jawor. W obu przypadkach 
luzakował Tomasz Pożdał. Trzecie 
miejsce koniem Lorenzo zajął Stani-
sław Stasiowski z luzakiem Karoliną 
Żygłowicz, a czwarte ta sama para, ale 
w zmienionych rolach. Piąte miejsce 
klaczą Jaśnie Pani zajęli Jacek i To-
masz Pożdał, którzy mieli najlepszy 
czas przejazdu 104.82, ale zrzutka na 
ósmym keglu pozbawiła ich wygranej 
z powodu punktów karnych.

Czempionaty
W niedzielne popołudnie licznie 
zgromadzona publiczność w Żarów-
ce mogła także podziwiać 10 klaczy 
w dwóch rejonowych czempionatach 
hodowlanych. Wśród klaczy rasy 
śląskiej czempionką została Laguna 
Wiesława Koniecznego z Gniewczyny 
Łańcuckiej, a wiceczempionką Europa 
Szczepana Kaczora z Woli Mieleckiej. 
Trzecie miejsce zajęła Roza Grzegorza 
Matuszka z Grodziska Górnego (pow. 
leżajski). Wśród koni zimnokrwistych 
tytuł przypadł Hibosie Mateusza Ba-
rana z Podlesia (pow. dębicki). Wice-
czempionką została Modra Stanisława 
Leniarta z Brzyskiej Woli (pow. leżaj-
ski), a trzecia była Carmen Marka Ziai 

z Chmielnika (pow. rzeszowski).
To nie wszystko

Podczas imprezy nie brakowało chęt-
nych, aby zajrzeć do końskich bok-
sów czy skorzystać z gastronomii. 
Z kolei dzieci chętnie bawiły się na 
dmuchańcach. Ponadto do dyspozy-
cji mieszkańców było stoisko Urzędu 
Miejskiego z ulotkami i materiałami 
informacyjnymi na temat Programu 
„Czyste Powietrze”, a także stanowi-
sko Narodowego Spisu Powszechne-
go. Chętni szczepili się bez rejestracji 
w terenowym punkcie szczepień prze-
ciw Covid-19. Na zakończenie odbyła 
się jeszcze zabawa taneczna.

Bez nich ani rusz
Organizatorami wydarzenia były: 
Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiej-
skich i Stowarzyszenie na Rzecz Roz-
woju Lokalnego w Żarówce, Okrę-
gowy Związek Hodowców Koni z 
Rzeszowa, Urząd Miejski i Samorzą-
dowe Centrum Kultury i Bibliotek w 
Radomyślu Wielkim oraz miejscowa 
OSP. Patronat nad imprezą sprawo-
wał Burmistrz Radomyśla Wielkiego 
i Starosta Powiatu Mieleckiego, zaś 
patronat medialny: Radio Leliwa, hej.
mielec.pl, W Cieniu Jupiterów, Korso, 
Goniec Radomyski, Wieści Regional-

ne i promocja.mielec.pl.
Impreza z takim rozmachem nie mo-
głaby się odbyć, gdyby nie wsparcie 
sponsorów, którym serdecznie dzię-
kujemy. A byli nimi: Geyer Hosaja, 
Firma Tarapata, Firma Dubiel, Ka-
zimiera Stopa Zakład Przetwórstwa 
Mięsnego Czesław Stopa, Masarnia 
Giża Zbigniew, Company Solo, Wy-
roby tradycyjne Martika Alina i Fe-
liks Jaje, Firma Ogrodnicza Frost, 
Stadnina koni Andrzej Pelc, Firma 
Transportowo Handlowa Transmat 
Stefan Niedbalec, DREWMIX Adam 
Kurek, Gospodarstwo Sadownicze 
Tadeusz Cymbor, Grzegorz Wróbel 
- ubezpieczenia, Przedsiębiorstwo 
AKPOL Andrzej Krzystyniak, Kazi-
mierz Mrozowski Zakład Przetwór-
stwa Mięsnego, Hurtownia Czardasz, 
SMART KOP Marcin Smagacz, Ma-
rzena i Władysław Tabor, Ferma Dro-
biu Robert Wnuk, Sklep Jeździecki 
Galop z Ustrzyk Dolnych, Mariusz 
Gurda, Firma krawiecka BETA Beata 
Żytniak, Przetwórstwo Wędliniarskie 
Lucyna i Sebastian Pryga ze Zdziar-
ca.

Krzysztof Babiarz
Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim
Więcej zdjęć: http://promocja.mielec.

www.promocja.mielec.pl
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sportowe 

Husqvarna-Gardner-Tarapata 4. 
Indywidualna jazda na czas 

na mieleckim lotniskuMamy przyjemność ogłosić 
czwarte w pełni profesjonalne 
zawody kolarskie szosowe w na-
szym mieście.
Organizatorzy Studio Wizualne 
Damian Gąsiewski, Urząd Miej-
ski w Mielcu, Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Mielcu oraz 
Lotnisko Mielec zapraszają 19 
września 2021 na Husqvarna-
-Gardner-Tarapata 4. Indywidu-
alna jazda na czas na mieleckim 
lotnisku. To kontynuacja kryte-
rium rowerowego z ubiegłych 
lat, ale to nie koniec zmian jakie 
dla Was przygotowaliśmy.
Patronat honorowy i tytularny 
nad zawodami objęły Husqvrna 
Group, Gardner Aerospace oraz 
Firma Tarapata.
Start i meta będą zlokalizowane 
tym razem na terenie mielec-
kiego lotniska. Dla wszystkich 
uczestników zawodów zostanie 
przygotowany parking na terenie 
lotniska. Trasa zawodów będzie 
poprowadzona pasem startowym 
o długości 5,3 km. Łącznie do 

przejechania będą 3 pętle, co da 
16 km szybkiej jazdy z profesjo-
nalnym elektronicznym pomia-
rem czasu.
Nowy limit 250 kolarzy podzie-
lonych na rowery czasowe i szo-
sowe. Przygotowaliśmy również 
osobne kategorie OPEN, wieko-
we i firmowe dla rowerów cza-
sowych i szosowych. Zawodnicy 
wystartują z pozycji zatrzyma-
nej, pojedynczo w jednakowych 
odstępach czasu co 30 sekund w 
kolejności ustalonej uprzednio 
przez organizatora wyścigu.
Kolarze nie mogą korzystać z 
pomocy innych zawodników, a 
więc nie mogą jechać parami lub 
grupami; w przypadku gdy je-
den doścignie drugiego na trasie 
wyścigu musi go wyprzedzić lub 
zachować co najmniej dwudzie-
stopięciometrowy odstęp.
Organizatorzy zapewnią dla 
wszystkich uczestników unikal-

ne pamiątkowe medale, a dla 
najlepszych niecodzienne ręcz-
nie wykonane statuetki.
Nagrodzimy 48 zawodniczki i 
zawodników w trzech katego-
riach wiekowych i OPEN. Tra-
dycyjnie każdy zawodnik otrzy-
ma pakiet startowy oraz posiłek 
regeneracyjny.
Dwie kategorie OPEN (rowery 
czasowe i szosowe)
1-3 miejsce Kobiety
1-3 miejsce Mężczyźni
Kategorie wiekowe (rowery cza-
sowe i szosowe)
1-3 miejsce kobiety i 1-3 miejsce 
mężczyźni
16-22 lata - młodzież
23-35 lat - seniorzy
36+ - weterani
Kategorie OPEN i wiekowe nie 
dublują się!
Zapisy:
www.studiowizualne.com
Zapraszamy! 

III Rundka Rowerowa z Powiatem Mieleckim
8 sierpnia 2021 r. odbyła 
się III Rundka Rowerowa 
z Powiatem Mieleckim. Po-
przednie edycje cieszyły się 
ogromnym zainteresowa-
niem i tak było w bieżącym 
roku.
Główną nagrodą w tym roku 
była hulajnoga elektryczna, którą 
ufundował Martom Skup Złomu 
oraz SM Recykling! Do tego 
swoich nowych właścicieli zna-
lazły dwa rowery miejskie ufun-
dowane przez Galerię Navigator 
i dwa rowery dla dzieci od Gard-
ner Aerospace i Multi-Dent Mul-
ti-Dent lek. Dent. Magdalena To-
karska-Giszter. Do zdobycia były 
również inne nagrody rzeczowe 
oraz kilkanaście wartościowych 
voucherów!

Organizatorami wydarzenia było 
Studio Wizualne Damian Gą-
siewski oraz Starostwo Powia-
towe w Mielcu. Partnerami wy-
darzenia zostali: Martom Skup 
Złomu, SM Recykling, Galeria 
Navigator, Husqvarna Group z 
fabryką w Mielcu, Polskie Zakła-
dy Lotnicze w Mielcu, Gardner 
Aerospace Mielec Sp. z o.o., Pro-
ducent suplementów diety Avet-
Pharma i GROKAMgbl, Sklep 
Yoshee, Restauracja Fratelli, 
Centrum dietetyczne Projekt 
Zdrowie, Agencja Reklamowa 
MCDesign, Gugalika.pl, Aka-
demia Komputerowa BIT-PRO, 
BOSSMEN Fryzjerstwo Piotr 
Winiarz, Ergo Hestia Jerzy Wąs, 
Serwis Opon Targum, Premio 
Opony-Autoserwis, Sklep Fajny 

Bucik oraz Prywatna Przychod-
nia Stomatologiczna Multi-Dent 
lek. Dent. Magdalena Tokarska-
-Giszter.
Patronat medialny objęły portale: 
www.promocja.mielec.pl, www.
hej.mielec.pl, www.wcj24.pl, 
www.korso.pl, Aria Park Mielec, 
Radio Leliwa, Tygodnik Regio-
nalny Korso oraz Wieści Regio-
nalne.
Wydarzenie było bezpłatne i bez 
limitów uczestników, wymagana 
była tylko rejestracja i zapisy na 
wydarzenie na stronie www.stu-
diowizualne.com

Fot.: Włodek Gąsiewski 
Galeria zdjęć: http://promocja.
mielec.pl/iii-rundka-rowero-
wa-z-powiatem-mieleckim-fo-
to/

 XXVII Międzynarodowy Turniej Szachowy „Sierpień 2021
22 sierpnia 2021 r. po rocznej, ze 
względu na pandemię, w Samorzą-
dowym Centrum Kultury w Mielcu 
rozpoczął się kolejny, XXVII Mię-
dzynarodowy Turniej Szachowy 
„Sierpień 2021”. Na inauguracji tur-
nieju byli m.in.: Fryderyk Kapinos 
– poseł na Sejm RP oraz Marian Ko-
koszka, Bogdan Bieniek, Radosław 
Swół, Waldemar Barnaś, Mirosława 
Gorazd. Mielecki „Sokół” repre-
zentowali: Zbigniew Magda oraz 
Józef Zaskalski – prezes „Sokoła”, 
który otwierał tegoroczne zawody. 
Organizatorem turnieju było Towa-
rzystwo Gimnastyczne „Sokół” w 
Mielcu.  Przed rozgrywkami odbył 
się 6-minutowy pokaz walk karate w 
wykonaniu zawodników trenujących 
w sekcji sportowej „Sokoła”. 

Inf. i fot. Włodzimierz Gąsiewski

5. Bieg Hetmana Mieleckiego
22 sierpnia 2021 r. odbyła się 
piąta edycja Biegu Hetmana na 
cześć Mikołaja Mieleckiego, by-
łego właściciela miasta i legen-
darnego dowódcy. 
Podobnie jak w ubiegłych latach 
trasa przebiegała mieleckimi bul-
warami im. Gryfinów Mieleckich. 
W tym roku zrezygnowaliśmy z 
przeszkód, ale za to wydłużyli-
śmy dystans do 10 km. Na stałe 
zagościł u nas elektroniczny po-
miar czasu, a na mecie czekały na 
uczestników medale.
Organizatorami biegu było Stu-
dio Wizualne Damian Gąsiewski, 
Klub Historyczny Prawda i Pa-
mięć oraz Zmotoryzowana GRH 
im. gen. Stanisława Maczka.
Sponsorem głównym była firma 

Euro-Eko Sp. z o.o. oraz Radny 
Rady Miasta Mielec Jakub Cena. 
Patronat honorowy nad biegiem 
objął Poseł na Sejm RP Fryderyk 
Kapinos.
Wydarzenie wspierały Agencja 
Reklamowa MCDesign, Chmielo-
wiec Studio Design, Gugalika.pl, 
Hufiec ZHP Mielec, Kibice Razem 
Stal Mielec oraz Ergo Hestia Od-
dział Grupy Jerzy Wąs. Zawodom 
dodała energii Hurtownia Elek-
tryczna MegaEl.
Dzięki Producentowi suplementów 
diety AvetPharma, GROKAMgbl 
oraz Centrum Dietetycznemu 
Projekt Zdrowie uczestnicy biegu 
mogli liczyć m.in. na suplementy 
diety i wodę mineralną.
Bieg odbył się w kategoriach:

Kategoria OPEN:
1-3 miejsce Kobiety
1-3 miejsce Mężczyźni
Kategorie wiekowe 1-3 miejsce 
kobiety i 1-3 miejsce mężczyźni:
1. K/M-20 16-29 lat
2. K/M-30 30-39
3. K/M-40 40- 49
4. K/M-50 50-59
5. K/M- 60+
Kategorie OPEN i wiekowe nie 
dublują się!
Wyniki na stronie: https://timeke-
eper.pl/wyniki/
Najliczniejsza grupa biegowa 
otrzymała pamiątkowy puchar i 
dyplom! Po biegu odbyła się de-
koracja i posiłek regeneracyjny. 
Grochówkę przygotował Dom 
Dziecka w Skopaniu, a podana 
była prosto z wojskowej kuchni 
polowej.
Patronat medialny objęły portale: 
www.promocja.mielec.pl, www.
hej.mielec.pl, www.wcj24.pl, 
www.korso.pl, TVP3 Rzeszów, 
Radio Leliwa, Tygodnik Regio-
nalny Korso, Wieści Regionalne i 
Aria Park Mielec.

Fot. i wideo: 
Włodzimierz Gąsiewski

Galeria zdjęć i wideo: http://pro-
mocja.mielec.pl/odbyl-sie-5-bieg-
-hetmana-mieleckiego-na-bulwa-

rach-gryfinow-mieleckich/

mailto:kontakt@promocja.mielec.pl
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Na początku sierpnia 2021 r. 
dotarła do mnie smutna wia-
domość o śmierci Wiesława 
Kulikowskiego. Ten znany 
mielecki poeta i emerytowa-
ny nauczyciel zmarł 1 sierp-
nia 2021 r. 
Tak się składa, że znałem Go osobi-
ście już od końca lat 80., kiedy to w 
1986 r. podjąłem pracę w I Liceum 
Ogólnokształcącym w Mielcu, a po 
sąsiedzku Wiesław Kulikowski był 
polonistą w Liceum Medycznym. 
Gdy tylko pan Wiesław dowiedział 
się jakoś, że również interesuję się 
poezją, bywał u mnie kilkakrotnie 
w moim kantorku nauczycielskim, 
gdzie nieraz po lekcjach spędzali-
śmy długie minuty, a może nawet i 
godziny na dyskusjach, a niekiedy 
nawet i sporach na temat współcze-
snej literatury. Pan Wiesław wielo-
krotnie gościł w mojej galerii-anty-
kwariacie w podwórzu kamienicy 
Dębickich przy ulicy Mickiewicza 
w Mielcu, jak i później gdy prze-
niosłem się na ulicę Sobieskiego, 
róg Legionów. Ten mielecki poeta 
chadzał tamtędy dość często, głów-
nie do Muzeum w Dworku Obor-
skich, gdzie jak wiem odbywał roz-
mowy z tamtejszym pracownikiem 
Janem Stępniem i nie tylko. Wę-
drował też jeszcze dalej, na ulicę 
Wiejską do starego, murowanego 
domu Państwa Piecuchów: bodajże 
Anny, emerytowanej pracownicz-
ki  Liceum Ogólnokształcącego i 
Józefa – również emerytowanego 
nauczyciela Liceum Medyczne-
go. Pan Wiesław mówił, że chodzi 
tam do malinowego chruśniku pani 
Piecuchowej. Rzeczywiście, byłem 
tam też kilka razy, bo pracowałem 
razem z Panią Anną w Liceum, roz-
legły ogród zachwycał i mimo, że 
niedaleko biegła droga można tam 

było rzeczywiście odpocząć. Od-
wiedziny Wiesława Kulikowskiego 
w moim antykwariacie bywały też 
dość długie. Pan Wiesław czasem 
recytował lub czytał swoje wiersze. 
Zacząłem go więc namawiać, aby 
udzielił mi wywiadu, zwłaszcza o 
swoim dzieciństwie na Kresach w 
Wołkowysku i późniejszych prze-
cież w tak bardzo trudnych cza-
sach. Pan Wiesław się opierał, ale 
gdy go przekonałem, że artykuł 
będzie jednocześnie zachęcał do 
wsparcia pewnej osoby z tamtych 
stron, w ramach swoistego patrona-
tu, pan Wiesław się zgodził i w ten 
sposób powstał jeden z nielicznych 
artykułów na temat jego twórczo-
ści i życia. Ukazał się on w nr 4 
kwartalnika „Nadwisłocze” z 2011 
r. I załączam go w formie plików 
graficznych do niniejszej notatki. 
Oczywiście zawiera on tylko nie-
wielką część opowieści poety.
    Poniżej prezentuję krótki bio-
gram poety oraz wykaz jego opu-
blikowanych tomików poetyckich, 
których razem było 24. Tak się 
składa, że 23 z nich znajdują się 
w moim antykwariacie. Mielecka 
i szerzej małopolska, podkarpacka, 
a właściwie ogólnopolska poezja 
traci w zmarłym śp. Wiesławie 
Kulikowskim wybitnego twórcę, 
środowisko nauczycielskie – rze-
telnego pedagoga, a miasto Mielec, 
wieloletniego obywatela.

Cześć Jego pamięci. 
Niech spoczywa w pokoju.

    Kulikowski Wiesław. Urodził się 
1 lipca 1935 r. w Wiechotnicy-En-
drychowcach, koło Wołkowyska 
w woj. Grodno. Absolwent I Li-
ceum Ogólnokształcącego im. S. 
Konarskiego w Mielcu. Studia na 
Wydziale Humanistycznym UMCS 
w Lublinie (1955-1957). Ukończył 

filologię polską w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Rzeszowie (1970).
W latach 1970-1994 nauczyciel 
języka polskiego w Liceum Me-
dycznym w Mielcu. Otrzymał Me-
dal Komisji Edukacji Narodowej 
(1990).
Swoje wiersze publikował w lu-
belskiej „Kamenie”, „Sztandarze 
Ludu”, „Nowinach Rzeszowskich”, 
„Widnokręgu”. Należał do Klu-
bu Młodych Pisarzy „Gwoźnica”, 
działającego w Rzeszowie w ra-
mach ogólnopolskiego Korespon-
dencyjnego Klubu Młodych Pisa-
rzy. Jego utwory publikowane były
w almanachach i czasopismach li-
terackich, m.in. w „Życiu Literac-
kim”, „Tygodniku Kulturalnym”, 
„Literaturze”, „Dekadzie Literac-
kiej”, „Sycynie”, „Nowej Okoli-
cy Poetów”, „Frazie”, „Toposie”, 
„Profilach”, „Nadwisłoczu” oraz w 
regionalnych wydawnictwach mie-
leckich i sandomierskich („Mielec-
kie Zapiski”, „Rocznik Mielecki”, 
„Zeszyty Sandomierskie”). Poezja 
Wiesława Kulikowskiego była 
przedmiotem szkiców i recenzji 
oraz wypowiadało się na jej temat 
wielu krytyków literackich, history-
ków literatury, poetów z Warszawy, 
Rzeszowa, Lublina, Krakowa.
Opublikował następujące tomiki 
poezji:
„Zbieranie szronu” (Wydawnictwo 
Lubelskie 1967),
„Ścieżka do ptaka” (Wydawnictwo 
Lubelskie 1973),
„Ucieczka z wesela” (Krajowa 
Agencja Wydawnicza Rzeszów 
1979),
„Schody do winnicy” (Towarzy-
stwo Literackie im. A. Mickiewicza 
Oddział w Rzeszowie, Rzeszów 
1999)
„Zamiatacze ulic malowanych” 
(Krajowa Agencja Wydawnicza 

Rzeszów 1981),
„Wyprzedaż muzyki” (Wydawnic-
two własne Mielec 1992),
„Przystanek dla kilku osób” (Wy-
dawnictwo własne Kraków 1995),
„Dawna rozmowa z igliwiem” 
(Stowarzyszenie Literacko-Arty-
styczne „Fraza” Rzeszów 1997),
„Okruchy obrazu” (Stowarzysze-
nie Literacko-Artystyczne „Fraza” 
Rzeszów 1997),
„Blisko i najbliżej” (Stowarzysze-
nie Literacko-Artystyczne „Fraza” 
Rzeszów 1997),
„Granice dla jaskółek” (Towarzy-
stwo Miłośników Ziemi Mieleckiej 
Mielec 1997),
„Pora odjazdu muzyków” Towa-
rzystwo Miłośników Ziemi Mielec-
kiej Kraków-Mielec 1997)
„Imiona na drogach” (Wydanie 
własne Rzeszów-Tarnów 1998),
„Schody do winnicy” (1999), „Za-
kwita już powrót” (ERWICO Rze-
szów 2001),
„Zakwita już powrót” (2002),
„Głębiej niż letnie popołudnie” 
(Podkarpacki Instytut Książki i 
Marketingu Rzeszów 2005)
„Poranek odnajdzie zaginioną” 
(Wydanie własne Sandomierz 
2008),
„Milcząca na złotej kładce” (Księ-
garnia Akademicka Kraków 2010),
„Po drugiej stronie pożaru” (Księ-
garnia Akademicka Kraków 2013),
„Drugie lato” (Carpathia Rzeszów 
2015),
„Drugie lato i trzecie” (Carpathia 
Rzeszów2016),
„Biegnąca ze mną pod wiatr” (Sto-
warzyszenie Pisarzy Polskich Od-
dział Kraków 2018)
Wydał dwa wybory wierszy:
„Z muzyki, zza rzeki list. Wiersze 
z lat 1967-2003” (Podkarpacki In-
stytut Książki i Marketingu Mielec 
2004)

„Odloty białych żurawi” (Carpathia 
Rzeszów 2016).
„Powrót do zburzonego domu w 
zamieci bzów”, Carpathia, Rze-
szów 2021

    W latach 1975-1981, do czasu sta-
nu wojennego, należał do Związku 
Literatów Polskich, a od 1990 r. do 
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich 
(Oddział Krakowski). Otrzymał 
nagrodę Prezydenta Miasta Miel-
ca (1994). Jest laureatem Nagrody 
Literackiej I stopnia Miasta Rze-
szowa (1996). Otrzymał „Albertu-
sa” – nagrodę honorową Funduszu 
Kulturalno-Charytatywnego im. 
Adama Chmielowskiego – Brata 
Alberta w Mielcu (2003). W 2006 r. 
otrzymał nagrodę „Nowej Okolicy 
Poetów” za całokształt twórczości. 
Otrzymał także List Gratulacyj-
ny z okazji czterdziestolecia pra-
cy twórczej od Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, a także 
honorową odznakę Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego „Za-
służony dla Kultury Polskiej”.

W Kwartalniku „Nadwisłocze” 
ukazały się następujące artykuły 
poświęcone Wiesławowi Kulikow-
skiemu:
Ewelina Radion, Dźwięki i cisza 
jako elementy poezji Wiesława Ku-
likowskiego. „Nadwisłocze”. 
R. 2004, nr 1, s. 48;
Włodzimierz Gąsiewski, Pomóc 
Polakom na Białorusi. Wiesław 
Kulikowski … poetycki kresowy pa-
tronat duchowy. „Nadwisłocze. 
R. 2011, nr , s. 44-47

Źródła: Krystyna Gargas-Gą-
siewska, Pędzlem, piórem, pasją. 
Katalog twórców i animatorów 
kultury Ziemi Mieleckiej. Mielec 
2007; Stowarzyszenie Pisarzy Pol-
skich Oddział Kraków http://www.
sppkrakow.pl/wieslaw-kulikowski/

Opr. Włodzimierz Gąsiewski
https://www.facebookcom/gasiew-

ski.wlodek/
Foto-wideo na stronie: 

http://promocja.mielec.pl/84051-2/

Wiesław Kulikowski (1935-2021) poeta i nauczyciel poezji…
Milkną muzy gdy odchodzą poeci...

Z ziemi mieleckiej do angielskiej 
„Najdłuższa droga” gen. Sikorskiego

Newark 1966, groby poległych pilotów w 1942 r. oraz grób gen. Wła-
dysław Sikorskiego. Foto arch. wł.

4 lipca 1943 r. w kata-
strofie lotniczej pod Gi-
braltarem zginął gen. 
Władysław Sikorski, 

premier rządu polskiego 
na obczyźnie oraz na-
czelny wódz wojsk pol-
skich. 

     Tym tragicznym wydarzeniem 
zamknęła się droga życiowa Wła-
dysława Sikorskiego, urodzonego 
20 maja 1881 r. w małej podmie-
leckiej wiosce Tuszów Narodowy. 
Jednak wraz z Jego śmiercią nie 
skończyła się legenda generała, o 
którym pamięć w Polsce, mimo 
różnych systemów politycznych, a 
potem partii i ugrupowań w III RP, 
nadal trwa, choć czasem z więk-
szą lub mniejszą intensywnością. 
Także i na ziemi mieleckiej, choć 
jest tu wiele śladów Generała, róż-
nie bywa z tą pamięcią. W pobli-
skich Gawłuszowicach przez rok 
pracował jako nauczyciel ojciec 
Władysława Sikorskiego. Szkoła, 
w której uczył stoi nadal, ale czy 
tam się o nim pamięta? W koście-
le parafialnym w Chorzelowie tuż 
pod Mielcem nadal jest chrzcielni-
ca, gdzie przyjął chrzest przyszły 
generał oraz epitafium z brązu. 
W Radomyślu Wielkim stoi oka-
zały pomnik naczelnego wodza, 
ale Szkoła Podstawowa, imienia 
Sikorskiego przeniosła się do in-
nego budynku i przyjęła też innego 
patrona. W Mielcu jest ulica Sikor-
skiego i Jednostka Strzelecka 2093 
Jego imienia. Jest też ulica Karola 
Popiela na Osiedlu Rzochów – 
przyjaciela i bliskiego współpra-
cownika generała. Jest również 
wiele artykułów i publikacji. Tak-
że i my staramy się, chociażby po-
przez artykuły upamiętniać postać 
naszego wielkiego rodaka.
    Dziś chcemy przypomnieć mało 
znany tekst Jerzego Pelc-Piastow-
skiego pt. „Najdłuższa droga”, 
który ukazał się 26 kwietnia 1981 

r. w nr 17. „Panoramy”. Wpraw-
dzie były to czasy jeszcze głębo-
kiego PRL, ale już po powstaniu 
„Solidarności”, kiedy mówiono i 
pisano więcej na temat Polskich 
Sił Zbrojnych na Zachodzie i ich 
wkładzie w walce o niepodległość 
Polski. Mówiono też wówczas o 
konieczności sprowadzeniu pro-
chów gen. Sikorskiego do Polski. 
Wtedy ostatecznie stan wojenny 
pogrzebał te plany i dopiero 12 
lat później w 1993 r. odbył się 
ponowny pogrzeb Sikorskiego 
na krakowskim Wawelu. Au-
tor niniejszej notatki w nim brał 
udział jako dziennikarz, co opi-
sał i opublikował dla potomnych. 
Zamieszczamy też oryginalne 
zdjęcie z naszego foto-archiwum 
grobów poległych polskich pilo-
tów w Newark, w tym mogiłę gen. 
Sikorskiego.
Jak zwykle prosimy o wszelkie 
informacje na temat upamięt-
niania generała Władysława Si-
korskiego na ziemi Mieleckiej. 
Poszło w zapomnienie już wiele 
cennych inicjatyw, akademii, sesji 
historycznych, zawodów i biegów 
sportowych. Warto o nich przy-

pominać i o ich organizatorach. 
Oczywiście lokalna pamięć gene-
rała Sikorskiego sięga szerzej, po 
Rzeszów, Hyżne, Podkarpacie, aż 
po Lwów i chętnie udostępnimy 
nasze „łamy” na informacje z tych 
regionów.

Włodzimierz Gąsiewski

W/w tekst i inne informacje 
znajdują się na stronie: 

http://promocja.mielec.pl/z-
-ziemi-mieleckiej-do-angiel-
skiej-najdluzsza-droga-ge-
nerala-sikorskiego/

www.promocja.mielec.pl
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Matka Boska Łopieńska 
Dobrej Miłości Bieszczadzka

Krystyna Gargas-Gąsiewska, autorka wielu obra-
zów olejnych i akwareli. Jej inspiracją była m.in. 
twórczość Natalii Czarneckiej z d. Skworcowej, 
która przekazywała tajniki moskiewskiej szkoły 
pisania Ikon przy cerkwi świętego Tichona. Wpływ 
miała też sztuka starych mistrzów, w tym w Mu-
zeum Ikon w Sanoku, w cerkwiach w Bieszczadach 
i współczesne ikony w pracowni Jadwigi Denisiuk 
w Cisnej. W 2015 r. uczestniczyła w warsztatach 
ikonopisania pod kierunkiem Marcina Świądra 

Święta Rodzina przy pracy, Iko-
na na desce lipowej 21x30x2,8 

PRACOWNIA AUTORSKAPRACOWNIA AUTORSKA
Ikony jako prezent na święta,  ślub, Ikony jako prezent na święta,  ślub, 
chrzciny, urodziny, imieninychrzciny, urodziny, imieniny

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

pon.-pt. 10.00-14.00
po uzgodnieniu tel. otworzymy

w innym terminie i godzinie.
tel. 17 7411521; 602 776197

www.promocja.mielec.pl
kontakt@promocja.mielec.pl

Zakupy możliwe w internecie:
https://allegro.pl/uzytkow-
nik/gawlod?bmatch=al-pro-

duct-cl-eyesa2-engag-dict-ctx-
-gl-53-uni-1-4-0326

Ikony są do nabycia: Mielec, ul. Sobieskiego 1, tel. 17 7411527, 606 389218 
oraz w internecie: https://allegro.pl/uzytkownik/galeria-gaga?bmatch=baseline-var-cl-n-dict4-eyesa-bp-uni-1-4-0619

lub: https://allegro.pl/uzytkownik/gawlod/malarstwo-ikony-26273?bmatch=baseline-product-nbn-eyesa2-dict43-col-1-4-0318
OFM Cap. ,,Piękno zbawi świat’’, a w 2018 r. w pro-
wadzonych przez ks. dr Jacka Soprycha z WSD w 
Tarnowie. Jej Ikony są pisane w technikach trady-
cyjnych oraz własnych i są nie tylko świętymi ob-
razami, ale także przekazem ich wykonawcy, który 
przez sztukę wyraża swoją wiarę i wrażenia este-
tyczne. Jej prace, w tym Ikony były wielokrotnie 
wystawiane oraz znajdują się w wielu zbiorach, 
także osób duchownych, w kraju i zagranicą. Moż-
liwe jest wypisanie krótkiej dedykacji!

ANTYKWARIAT-GALERIA

Biblioteka historyczna 
instytutu lotnictwa Mie-
leckie samoloty na niebie 
świata. Podpisy/autogra-
fy obydwu autorów. W 
książce zaproszenie na 
spotkanie z okazji 40. 
rocznicy oblotu przez 
Ludwika Natkańca pierw-
szego samolotu LLM-15 

Oferujemy w sprzedaży przewodnik poetycko-artystyczny 
BIESZCZADZKIE SZLAKI IKON DROGA DO ŁOPIENKI 

Włodka Gąsiewskiego i Krystyny Gargas-Gąsiewskiej
tłumaczone na język angielski

W antykwariacie w Mielcu, ul. Sobieskiego 1, lub w internecie:
https://allegro.pl/oferta/bieszczadzkie-szlaki-ikon-droga-do-

-lopienki-10019483196 oraz:
https://www.ebay.pl/itm/BIESZCZADZKIE-SZLA-
KI-IKON-BIESZCZADY-TRAIL-OF-ICONS-DROGA-

-DO-OPIENKI-THE-WAY/274174176018?hash=item3fd60de-
b12:g:LesAAOSwtjBeChQp

możliwość płatności i wysyłki na cały świat!

Matka Boska z Dzieciąt-
kiem ikona na desce

15x20x2,5 cm

Anioł Stróż, ikona tempera 
na desce lipowej

16x17x2,5 cm

Anioł Stróż, ikona tempera 
na desce lipowej
14x17,5x2,5 cm

Medal PZL 1928 1988 60 lat 
przemysłu lotniczego w Polsce 
w tekturowym etui. Średnica 
ok. 65 mm, grubość ok. 5,5 
mm, stal nierdzewna, waga ok. 
97 gram

FKS PZL STAL MIELEC 
1939 - talerzyk porcelana 
Wałbrzych, średnica ok. 17 
cm, wysokość ok. 2,2 cm

WSK PZL Mielec An2 - 
stary proporczyk z PRL o 
wymiarach ok. 15x25,5 cm, 
sam trójkąt bez zaczepów i 
frędzelków.
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602 776 197
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Wytwórnia Sprzętu Ko-
munikacyjnego WSK PZL 
Mielec melex - stary propor-
czyk z PRL o wymiarach ok. 
14x24 cm

Wytwórnia Sprzętu Ko-
munikacyjnego WSK 
PZL Mielec Polski Czer-
wony Krzyż Klub Hono-
rowych Dawców Krwi 
przy WSK PZL Mielec 

Święty Jakub, Ikona tempera 
jajowa na desce lipowej 

15x20x2,8 cm

Święty Antoni, Ikona 
tempera jajowa na desce lipowej 

15x20x2,8 cm

Matka Boska Pieta, Ikona 
tempera jajowa na desce lipowej 

17,5x26x2,8 cm

Święty Krzysztof, Ikona 
tempera jajowa na desce lipowej 

20x30x2,8 cm

e-mail: kwiatkowskaborowa@interia.pl

Kupię złom blachy 
miedzianej itp. powyżej 

1 mm grubości 
tel. 602 776197

WSK Mielec Głos Za-
łogi Gazeta Zakłado-
wa Wytwórnia Sprzętu 
Komunikacyjnego. Wy-
miary ok. 13x23,5 cm - 
bez obszycia i zawieszki 
i frędzelków, bez folio-
wej otuliny

Proporczyk Mielec 
NACZELNIK MIA-
STA MIELCA. Wy-
miary ok. 13x23 - bez 
obszycia i zawieszki i 
frędzelków - w folio-
wej otulinie

Wytwórnia Sprzętu Komuni-
kacyjnego PZL-Mielec Spis 
telefonów. Wydrukowana ksią-
żeczka-broszura w dodatkowej 
foliowej okładce zawierająca 
symbole komórek organiza-
cyjnych, ich nazwy i numery 
telefonów. W niektórych ru-
brykach są odręczne adnotacje. 
Wykonana prawdopodobnie 
ok. 1985 r. Spis zawiera także 
mieleckie instytucje zewnętrz-
ne, które pokazują ówczesną 
strukturę społeczno-politycz-
no-gospodarczo miasta, a także 
branżonwe instytucje krajowe 
współpracujące z WSK PZL 

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