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lotnicze

PZL Mielec wyprodukuje główne podzespoły
 dla globalnego programu F-16Nowe prace rozpoczynają się w 

2022 r. i pomogą utrzymać 200 
miejsc pracy w Polsce.

WARSZAWA, POLSKA, 22 LI-
STOPADA, 2021 r. – PZL Mielec, 
firma należąca do Lockheed Mar-
tin i jeden z najdłużej działających 
w Polsce producentów samolotów, 
zostanie partnerem produkcyjnym 
jednego z najbardziej udanych 
programów budowy myśliwców 
naddźwiękowych na świecie. Od 
przyszłego roku będzie przygoto-
wywać komponenty i zespoły do 
najnowszej generacji F-16 Block 
70/72, utrzymując około 200 
miejsc pracy, a około 60 nowych 
zostanie utworzonych dzięki tej 
inicjatywie.
    To wydarzenie stanowi nowy i 
ważny kamień milowy w historii 
zakładu PZL Mielec, który w pro-
dukcję samolotów odrzutowych 
był ostatnio zaangażowany ponad 
20 lat temu, kiedy ostatni samolot 
szkolny I-22 Iryda zszedł z linii 
produkcyjnej.
   Rozpoczęcie produkcji dużych                 
struktur samolotu F16 to kolejny 
ważny kamień milowy w rozwo-
ju PZL Mielec i dywersyfikacji 
naszej produkcji. Prace wdroże-
niowe i przygotowawcze do uru-
chomienia są w toku i obejmują 
między innymi modernizację i 
przygotowanie powierzchni oraz 
ustawienie linii produkcyjnej.  Sa-
molot F16 postrzegany jest jako 
ikona lotnictwa wojskowego i 
cieszymy się, że od 2022 r. pra-
cownicy PZL Mielec będą mieli 
swój udział w jego produkcji – po-
wiedział Janusz Zakręcki, prezes 
zarządu, dyrektor naczelny PZL 
Mielec.
    Od przyszłego roku PZL Mie-
lec będzie produkować strukturę 
tylnego kadłuba, kadłub cen-
tralny, strukturę kokpitu i jego 

boczne panele z przednią komorą 
dla wszystkich produkowanych 
myśliwców F-16, później przeka-
zując te komponenty lotnicze do 
końcowej linii montażowej Lock-
heed Martin w Greenville w Połu-
dniowej Karolinie.    
      „Dzisiejsze ogłoszenie podkre-
śla nasze zaangażowanie w PZL 
Mielec i zwiększanie obecności 
przemysłowej Lockheed Martin w 
Polsce, gdzie obecnie zatrudniamy 
bezpośrednio około 1 600 osób i 
zapewniamy kolejnych ponad 5 
000 miejsc pracy w ramach pol-
skiego łańcucha dostaw” – powie-
dział Robert Orzyłowski, dyrektor 
firmy Lockheed Martin w Polsce 
i Europie Środkowo-Wschodniej.
„Podczas naszego ponad 20-let-
niego strategicznego partnerstwa 
z Polską zapewniliśmy transfer 
technologii, możliwości badaw-
czo-rozwojowe, długoterminowe 
i zrównoważone miejsca pracy 
związane z zaawansowanymi 
technologiami, ale także wzrost 
ekonomiczny i możliwości eks-
portowe” – dodaje Robert Orzy-
łowski. „Wybranie przez Polskę 
F-35 otworzyło drzwi do dalsze-
go rozwoju tej współpracy i było 
krokiem w kierunku dzisiejszego 
ekscytującego ogłoszenia”.
     Dzięki już potwierdzonym za-

mówieniom na F-16 Block 70/72 
z Bahrajnu, Bułgarii, Słowacji i 
dwóch innych międzynarodowych 
klientów, globalne zainteresowa-
nie na nowo wyprodukowane my-
śliwce i zmodernizowane F-16V 
pozostaje duże.    
    Polska eksploatowała F-16 w 
swojej flocie przez ostatnie 15 lat, 
a tego lata osiągnęła ona znaczący 
sukces w postaci osiągnięcia 100 
000 godzin nalotu.
   „F-16 to kluczowy element Pol-
skich Sił Powietrznych” – mówi 
Danya Trent, wiceprezes progra-
mu F-16. „Ta nowa praca pro-
dukcyjna w PZL Mielec umocni 
Polskę jako kluczową część glo-
balnego programu F-16 na wiele 
lat”.
    Oprócz F-16, Polska zakupi 
również 32 sztuki myśliwców 
F-35, z których pierwszy zostanie 
dostarczony w 2024 roku. Uzupeł-
niające się zdolności i interopera-
cyjność między obydwoma typa-
mi myśliwców służą wzmocnieniu 
zdolności Sił Powietrznych Polski 
i umożliwiają partnerstwo w za-
kresie realizacji misji, szkoleń, 
produkcji sprzętu, jak i taktyki z 
innymi członkami NATO.

Agnieszka Gąsiewska
Kierownik Działu PR i Marketingu
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mieleckie

PKP PLK dokonało wyboru 
najkorzystniejszej oferty na 
rewitalizację odcinka kole-
jowego linii L-25 z Mielca 
do Padwi Narodowej. Zosta-
ła ona wybrana spośród 16 
złożonych w postępowaniu 
przetargowym. Prace mają 
ruszyć w przyszłym roku. To 
kolejny etap modernizacji tej 
linii po oddaniu we wrześniu 
2021 roku odcinka z Dębicy 
do Mielca, na co mielczanie 
czekali  12 lat.

– Przywrócenie połączeń ko-
lejowych z Mielca do Dębicy 
miało ogromne znaczenie dla 
wzmocnienia siatki komuni-
kacyjnej w północnej części 
regionu. To dopiero pierwszy 
etap modernizacji, stąd na po-
czątek uruchomiliśmy kursy 
w ograniczonej liczbie. Wiem, 
że oczekiwania mieszkańców 
są dużo większe i to cieszy, że 
chcą podróżować koleją, dla-
tego pracujemy nad zwiększe-
niem liczby kursów, ale jest to 
uzależnione od zakończenia 
całości robót, dostępności ta-
boru spalinowego oraz obser-
wowanej frekwencji pasażerów 
– mówi marszałek Władysław 
Ortyl.

Obecnie na linii nr 25 w rela-
cjach Mielec – Dębica i Dę-
bica – Mielec kursują cztery 
pary pociągów w dni robocze. 
A od 3 października dodatkowo 
jeździ pociąg w niedzielę. Jest 
on tak skomunikowany, że w 
Dębicy można się przesiąść na 
połączenie w kierunku Rzeszo-
wa lub Krakowa. Ponadto od 
stycznia będzie uruchomione 
dodatkowe połączenie w pią-
tek, dedykowane studentom i 
uczniom wracającym z zajęć z 
różnych stron Podkarpacia czy 
kraju, aby mogli wygodnie do-
jechać do Mielca. Dodatkowo 
zarząd województwa rozważa 
uruchomienie jeszcze jednego, 
popołudniowego połączenia w 
tygodniu z Dębicy do Mielca i 
z Mielca do Dębicy z myślą o 
osobach wracających z pracy.
Ten kurs mógłby być  realizo-
wany od marca, wraz z nowym 
rozkładem jazdy. Nie wyklu-
czamy dołożenia kolejnych po-
łączeń w przyszłym roku.

– Docelowo chcemy na tej tra-
sie uruchomić dodatkowych 
sześć par kursów pociągów, 

które będą skomunikowane z 
pociągami regionalnymi, dale-
kobieżnymi oraz z Podkarpac-
ką Koleją Aglomeracyjną, po-
zwalając na przesiadki i szybką 
podróż do Rzeszowa i z powro-
tem oraz w innych kierunkach. 
Mamy już całościową analizę 
kosztów z ułożonym wstępnym 
rozkładem jazdy, ale wprowa-
dzenie tak dużej liczby połą-
czeń będzie możliwe dopiero 
po zakończeniu całości inwe-
stycji. Wiąże się to również z 
taborem, którym dysponujemy, 
a który zwolni się po elektry-
fikacji linii 71Rzeszów – Kol-
buszowa. Wtedy będzie można 
go wykorzystać na L-25.Cały 
czas działamy i krok po kroku 
analizujemy potrzeby oraz fre-
kwencję, która stale rośnie– tłu-
maczy marszałek Ortyl.

Modernizacja linii L-25 wciąż 
się nie zakończyła. Oddany do 
użytku odcinek Dębica-Mielec 
to tylko część większego zada-
nia. Teraz, w 2022 roku, ma ru-
szyć remont fragmentu z Miel-
ca do Padwi Narodowej. Jest 
już wybrana przez PKP PLK 
oferta wykonawcy, który chce 
to zadanie wykonać za kwotę 
120 mln złotych.

W ramach modernizacji odcin-
ka Mielec-Padew Narodowa 
planowana jest nie tylko wy-
miana torów, ale także remont 
stacji w Chorzelowie oraz przy-
stanków w Jaślanach i Tuszo-
wie Narodowym. W Mielcu po-
wstanie z kolei nowy wiadukt 
drogowy nad linią 25, który 
połączy od strony zachodniej 
wybudowaną po nowym prze-
biegu drogę wojewódzką 984, a  
od strony wschodniej wiadukt 
ma mieć połączenie z planowa-
nym do realizacji układem dro-
gowym do strefy ekonomicznej 
w Mielcu. Na całym tym odcin-
ku przebudowanych zostanie w 
sumie 21 przejazdów kolejo-
wo-drogowych.

– Realizacja odcinka z Miel-
ca do Padwi zakończy pewien 
duży etap prac modernizacyj-
nych przywracających połą-
czenia kolejowe w Mielcu i po-
zwoli wprowadzić na tej trasie 
optymalną liczbę pociągów pa-
sażerskich, dostosowaną do po-
trzeb i oczekiwań mieszkańców 
– zapewnia marszałek Włady-
sław Ortyl, dodając: – Tak jak 

dofinansowaliśmy z RPO prze-
budowę odcinka z Dębicy do 
Mielca tak planujemy wesprzeć 
ze środków unijnych moderni-
zację dalszego etapu z Mielca 
do Padwi, gdyż ta inwestycja 
jest niezbędna i komplemen-
tarna z punktu widzenia innych 
naszych działań w zakresie 
komunikacyjnym w północnej 
części regionu, chociażby w 
kontekście Podkarpackiej Kolei 
Aglomeracyjnej czy budowy 
dróg wojewódzkich.

Podpisanie umowy na dofinan-
sowanie z RPO budowy odcin-
ka Mielec – Padew Narodowa 
planowane jest na I kwartał 
2022 roku. Wtedy też mają ru-
szyć prace, a ich zakończenie 
przewidziane jest na rok 2023.

Modernizacja L-25 łączy się 
też z inną kolejową inwesty-
cją w tym regionie – budową 
terminala przeładunkowego w 
Woli Baranowskiej, do którego 
będzie można dojechać właśnie 
linią 25. Takie skomunikowa-
nie zwiększy możliwości trans-
portu towarów koleją.

Plany rozbudowy infrastruktu-
ry kolejowej przez PKP PLK w 
północnej części Podkarpacia 
idą jednak znacznie dalej. Jest 
już opracowywana dokumenta-
cja projektowa na modernizację 
dalszej części linii 25 z Padwi 
Narodowej do Sandomierza 
oraz na przebudowę dwóch 
innych linii biegnących przez 
Podkarpacie – linii 74 z Sobo-
wa do Stalowej Woli oraz linii 
78 z Sandomierza do Grębowa.

W ramach tych inwestycji w 
miejscowościach Sobów, Kępie 
Zaleszańskie i Ocice powstaną 
nowe przystanki. A stacje w 
Tarnobrzegu, Chmielowie, Pad-
wi Narodowej, Grębowie i Sta-
lowej Woli Rozwadów przejdą 
modernizację, tak jak kilka 
przystanków na tych trasach.W 
efekcie tych prac będzie można 
przywrócić połączenia pasa-
żerskie nie tylko w Mielcu, ale 
również na odcinkach z Padwi 
Narodowej do Chmielowa i z 
Sandomierza do Grębowa.

Monika Konopka
Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego

Linia L-25 Dębica-Mielec

6 grudnia 2021r. w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa 
Podkarpackiego odbyła się kon-
ferencja “Zielony Ład szansą dla 
samorządów Dorzecza Wisłoki”. 
W tym dniu Miasto Mielec wraz z 
okolicznymi gminami dołączyło do 
porozumienia terytorialnego “Do-
rzecze Wisłoki”.
    “Chcemy w najbliższej perspek-
tywie finansowej zrealizować różne 
inwestycje, najważniejsza, o któ-
rej rozmawiamy to ujęcie wody z 
wód podziemnych, które zasilałoby 
domy naszych mieszkańców, czy-
stą, zdrową wodą. Myślimy rów-
nież o kwestiach dróg, które byłyby 
nie tylko drogami miejskimi prze-
biegającymi przez nasze miasto, ale 
całym układem drogowym, umożli-
wiającym lepsze skomunikowanie 
Mielca z okolicznymi miastami. Re-
kreacja i turystyka to kolejny sektor, 
w którym chcielibyśmy zrealizować 
nasze pomysły: m.in.: powstanie 
nowych ścieżek rowerowych, a tak-
że przystani kajakowych, tworząc w 

ten sposób ciąg turystyczny wzdłuż 
rzeki Wisłoki. Rozważamy też kwe-
stie gospodarki odpadami. Chcie-
libyśmy, żeby powstały instalacje 
przyjazne dla mieszkańców, które 
zminimalizowałyby koszty. Są to 
duże inwestycje, kilkunasto-, a na-
wet kilkudziesięciomilionowe, stąd 
wsparcie środków zewnętrznych 
jest dla nas bardzo istotne. Dlatego 

podjęliśmy decyzje o przystąpie-
niu do Związku Gmin Dorzecza 
Wisłoki i liczymy na to, że część, 
a być może i wszystkie planowa-
ne inwestycje zostaną zrealizowa-
ne.” – powiedział w wywiadzie dla 
Polskiego Radia Rzeszów Zastępca 
Prezydenta Mielca, Paweł Pazdan.

Inf. i fot.: https://www.facebook.
com/mielecpl

Zielony Ład szansą dla samorządów Dorzecza Wisłoki

Dwa nowe nieoznakowane pojazdy służbowe 
trafiły do mieleckiej jednostki Policji
Nowoczesne nieoznakowane ra-
diowozy marki Kia Ceed trafiły 
do mieleckich policjantów. Zakup 
został sfinansowany ze środków 
Policji oraz środków finansowych 
przekazanych na Fundusz Wspar-
cia Policji przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Podkarpac-
kiego, Urząd Miejski w Mielcu 
oraz Starostwo Powiatowe w 
Mielcu. Dzięki takiemu wsparciu 
mieleccy funkcjonariusze jeszcze 
lepiej będą mogli zadbać o bezpie-
czeństwo mieszkańców.
   Zakupione samochody są dobrze 
wyposażone po to, by zapewnić 

komfortowe warunki policjantom 
podczas służby. Przede wszystkim 
jednak to inwestycja w bezpie-
czeństwo i porządek publiczny. 
Współfinansowanie takich zaku-
pów przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego, 
Starostwo Powiatowe w Mielcu, 
a także Urząd Miejski w Mielcu, 
to zasilenie policyjnej floty, a tym 
samym podniesienie bezpieczeń-
stwa mieszkańców całego powiatu. 
Z uwagi na sytuację epidemiczną 
nie odbyło się oficjalne spotkanie 
podczas, którego przekazano ra-
diowozy.

    Komendant Powiatowy Policji w 
Mielcu podinsp. Jacek Juwa dzie-
kował samorządom, które wsparły 
naszą jednostkę Policji, ponieważ 
to już kolejny raz, kiedy policyjna 
flota powiększa się dzięki wsparciu 
władz naszego województwa, po-
wiatu i miasta. Przekazane pojazdy 
z pewnością pozwolą policjantom 
na realizowanie zadań służbowych 
na wyższym poziomie.
Inf.: https://podkarpacka.policja.gov.
pl/rze/komendy-policji/kpp-mielec/
wydarzenia/107227,Dwa-nowe-nie-
oznakowane-pojazdy-sluzbowe-
-trafily-do-mieleckiej-jednostki-Po-
licji.html

Miejski Mikołaj w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu
Miejski Mikołaj pod Patronatem Prezydenta Miasta Mielca odbył się wczoraj w Samorządowym 
Centrum Kultury w Mielcu. Dzieci które odwiedziły SCK mogły zaśpiewać i zatańczyć, a przede 

wszystkim spotkać się z Mikołajem i jego elfami. Oczywiście nie obyło się bez prezentów. Mikoła-
jowi we wręczaniu podarunków pomagała Adriana Miłoś – Zastępca Prezydenta Miasta Mielca. 
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radomyskie

STALMAG B6 – 40 tabletek z cytrynianem magnezu 

oraz witaminą B6, które prawidłowo wspierają 
funkcjonowanie układu nerwowego oraz pomagają 
w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.

STALMAG Wit D3 – 60 kapsułek zawiera aż 2000 j.m.  

witaminy D, która świetnie wspiera układ odpornościowy 
i kostny. Witamina „słońca” jest bardzo istotnym 
składnikiem diety zwłaszcza w okresie jesienno-
zimowym.

STALMAG SPORT – 40 tabletek zawiera chlorek potasu, 

cytrynian magnezu oraz witaminę B6. Ten zestaw suplementów 
przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia , znużenia 
i prawidłowego metabolizmu energetycznego. Pomaga 
w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, 
odpornościowego, mięśni oraz w utrzymaniu zdrowych zębów, 
paznokci, skóry, włosów i kości.

Mielec, ul. Sienkiewicza 156

Mielec, ul. Wolności 66 (Orlen)

Wola Mielecka 220

Tuszów Narodowy

Mielec, ul. Targowa 8 

Mielec, ul. Szafera 33 (CH Smoczka) 

Radomyśl Wielki

ul. Kościuszki 13b 

Mielec

ul. Powstańców Warszawy 4

Galeria Navigator 

Dochód ze sprzedaży zasila FKS Stal Mielec!

ŻŻ  WW  SSPPRRZZEEDDAAŻŻYY  !!!!!!JJUU

Mielec, ul. Zygmuntowska 2D

Mielec, ul. Szafera 33

Mielec, ul. Legionów 95

Mielec, ul. Solskiego 1

www.sklepstali.pl
oraz na

Mielec, ul. Piaskowa 10

Mielec, ul. Jagiellończyka 6

Mielec, ul. Sikorskiego 2A

Mielec, al. Niepodległości 1

Suplementy diety STALmag dostępne również u naszych Partnerów:

Gmina Radomyśl Wielki 
znalazła się na 4. miejscu 
w województwie podkar-
packim w gronie gmin wiej-
skich i miejsko-wiejskich z 
miastem poniżej 5 tysięcy 
mieszkańców oraz na 1. 
miejscu wśród gmin miej-
sko-wiejskich w ogólnopol-
skim rankingu „Gmina do-
bra do życia”.

Ranking badający po raz 
pierwszy jakość życia w 
polskich gminach ogłosił 
Serwis Samorządowy PAP. 
Dobór wskaźników został 
tak stworzony by brał pod 
uwagę potrzeby przeciętnej 
polskiej rodziny z dziećmi i 
dziadkami mieszkającymi w 
pobliżu. Zestawienie obejmu-
jące wszystkie 2477 polskich 
gmin oparto w sumie na 48 

Radomyśl Wielki wysoko na Podkarpaciu
wskaźnikach składających 
się na sumaryczny wskaźnik 
jakości życia. Uwzględniono 
m.in. wydatki inwestycyjne 
gmin, ich atrakcyjność mi-
gracyjno-osadniczą, jakość 
oświaty, dostęp do opieki 
zdrowotnej, rekreacji czy zie-
leni, infrastruktury kultural-
nej i do Internetu. Autor wziął 
też pod uwagę mniej oczywi-
ste wskaźniki, takie jak usło-
necznienie czy klimatyczny 
bilans wodny.
    Gminy sklasyfikowano w 
rankingu ogólnokrajowym, 
jak i w pięciu kategoriach 
biorąc pod uwagę ich wiel-
kość. Gdzie zatem mieszka 
się najlepiej w Polsce? W 
stolicy i okolicach. Aż 10 
spośród pierwszych 20 gmin 
w rankingu pochodzi z tego 
regionu. Drugim widocznym 

trendem jest dominacja w ze-
stawieniu gmin podmiejskich 
– w pierwszej dwudziestce 
jest ich aż 15. A jak wypada 
na tym tle  Radomyśl Wielki. 
Całkiem dobrze. W gronie 
2477 gmin uplasował się na 
275. miejscu; ale już w wo-
jewództwie podkarpackim 
na 15. lokacie, a biorąc pod 
uwagę tylko gminy wiejskie 
i miejsko-wiejskie z miastem 
poniżej 5 tys. na czwartym 
miejscu, zaś same gminy 
miejsko-wiejskie – na pierw-
szym miejscu. Wskaźnik ja-
kości życia w naszej gminie 
wyniósł 55,84. Dla porów-
nania wskaźnik zwycięzcy 
to 69,08, a ostatni samorząd 
uzyskał 38,32.

Krzysztof Babiarz
Urząd Miejski 

w Radomyślu Wielkim

Złote godyZłote gody
W uroczystej oprawie kilkanaście 
par z gminy Radomyśl Wielki 
świętowało 23 listopada jubileusz 
50-lecia pożycia małżeńskiego.
     W tym wyjątkowym wydarzeniu 
małżonkom towarzyszyli przed-
stawiciele władz samorządowych: 
burmistrz Józef Rybiński, z-ca bur-
mistrza Jarosław Godek, sekretarz 
Maria Należna, skarbnik Leszek Ja-
goda i przewodniczący Rady Miej-
skiej Jan Miękoś. Świętowanie roz-
poczęło się mszą św. w radomyskim 
kościele, odprawioną przez ks. pro-
boszcza Rafała Ciecieręgę. – Mał-
żonkowie powołani są do świętości. 
Nasz papież Jan Paweł II zabiegał, 
by małżonkowie byli razem wyno-
szeni na ołtarze, jako przykład życia 
świętości w rodzinie. Te beatyfiko-
wane czy kanonizowane małżeń-
stwa też miały swoje problemy, ale 
pokonywały je dzięki wzajemnej 
miłości – mówił w kazaniu kapłan. 
– Życzę wam by w waszych rodzi-
nach Bóg był zawsze na pierwszym 
miejscu, wówczas wszystkie inne 
sprawy są na właściwym miejscu – 
dodał.
    P odczas nabożeństwa małżonko-

wie odnowili ślubne przyrzeczenia. 
Otrzymali też pamiątkowe krzyże i 
listy gratulacyjne.
     Druga część uroczystości odbyła 
się w miejscowej Szkole Muzycz-
nej, gdzie nie zabrakło miłych słów 
pod adresem Jubilatów. – Każde 
małżeństwo tworzy swoją niepo-
wtarzalną kartę historii znosząc 
trudy codziennego życia. O tym, że 
małżonkowie dzielą ze sobą wie-
le lat wspólnego życia decyduje z 
pewnością prawdziwe uczucie, o 
którym św. Jan Paweł II mówił „ko-
cha się naprawdę i do końca tylko 
wówczas, gdy kocha się zawsze – w 
radości i smutku bez względu na do-
bry czy zły los”. Jestem przekona-
na, że właśnie taka miłość poparta 
uczciwością, pracowitością, troską 
o dom, rodzinę jest waszym udzia-
łem – powiedziała Joanna Maciejak, 
kierownik USC.
    Zgodność pożycia małżeńskiego, 
trud pracy i wyrzeczeń dla dobra ro-
dziny na wniosek Burmistrza Rado-
myśla Wielkiego został doceniony 
przez najwyższe władze państwo-
we. – Z szacunkiem i wzruszeniem 
stoimy przed wami jako władze 
samorządowe gminy. Pragnę Wam 
pogratulować i podziękować, że 
wytrwaliście razem 50 lat. W dzi-

siejszych niełatwych dla instytu-
cji małżeństwa czasach jest to nie 
lada sztuka. Swoim życiem dajecie 
wspaniały przykład młodym i jeste-
ście wzorem do naśladowania – po-
wiedział burmistrz Józef Rybiński, 
który w asyście swojego zastępcy, 
sekretarz i przewodniczącego rady 
wręczył dostojnym parom medale 
za długoletnie pożycie przyznane 
przez Prezydenta RP, w dowód spo-
łecznego uznania trwałości związku 
małżeńskiego. Otrzymali je: Ma-
ria i Edward Biernatowie, Halina i 
Kazimierz Błachowie, Irena i Józef 
Cetnarowie, Wanda i Tadeusz Cho-
lewowie, Zofia i Bronisław Działo-
wie, Adela i Czesław Gakanowie, 
Krystyna i Józef Idzikowie, Józefa 
i Franciszek Jasionowie, Eugenia i 
Władysław Kokoszkowie, Anna i 
Aleksander Pikulowie, Czesława i 
Stanisław Prygowie, Helena i Sta-
nisław Rybowie, Genowefa i Julian 
Siembabowie, Helena i Józef Wój-
cikowie, Zofia i Władysław Zieliń-
scy.
    Podczas uroczystości nie zabrakło 
toastu za zdrowie złotych Jubilatów 
i minikoncertu na ich cześć. Sza-
nownym parom życzymy wszyst-
kiego co najlepsze.

Krzysztof Babiarz

www.promocja.mielec.pl
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sportowe 

Zapraszamy wszystkich lubią-
cych aktywny wypoczynek na 
szóstą edycję biegu po pasie 
startowym mieleckiego lotniska. 
W tym roku pobiegniemy z oka-
zji 85-lecia Centralnego Okręgu 
Przemysłowego w Mielcu.
Organizatorami biegu są Studio 
Wizualne, Urząd Miejski w Miel-
cu, Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Mielcu oraz gospodarz 
wydarzenia Lotnisko Mielec.
Patronat honorowy nad biegiem 
objęły Husqvarna Group oraz 
Gardner Aerospace.
23 kwietnia 2022 r. będziecie 
mieć niecodzienną okazję prze-
biec 6,5 km trasę po pasie starto-
wym mieleckiego lotniska. Start 
i meta zawodów będą zlokali-
zowane obok wieży kontroli lo-
tów. Biegacze wystartują o godz. 
19:00 w blaskach zachodzącego 

Przed nami piąta jubileuszowa 
edycja Husqvarna-Gardner-Tara-
pata Indywidualna jazda na czas 
na mieleckim Lotnisku. Profesjo-
nalne zawody kolarskie odbędą 
się z okazji 85-lecia Centralnego 
Okręgu Przemysłowego w Miel-
cu.
Organizatorzy Studio Wizualne, 
Urząd Miejski w Mielcu, Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Mielcu oraz gospodarz Lotnisko 
Mielec. Zapraszamy na mieleckie 
Lotnisko wszystkich sympatyków 
dwóch kółek. Patronat honorowy 
i tytularny nad zawodami obję-
ły firmy zlokalizowane tuż obok 
lotniska na ul. COP-u, a są nimi 
Husqvrna Group, Gardner Aero-
space oraz Firma Tarapata.
Podobnie jak w ubiegłym roku 
cała trasa będzie poprowadzona 
na pasie startowym. Bez zmian 
pozostają osobne kategorie dla 
rowerów szosowych i czasowych. 
Zmianie ulegają natomiast kate-
gorie wiekowe, które w tym roku 
będą co 10 lat! Na podium stanie 
aż 72 osoby! Limit uczestników to 
250 osób.
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+

słońca, a kierunek będą im wy-
znaczać zapalone światła pasa 
startowego.
To bieg jedyny w swoim rodzaju. 
To także wyjątkowa okazja, aby 
wzbogacić się m.in. o unikalny 
pamiątkowy medal. Wyjątkowy-
mi statuetkami przygotowanymi 
specjalnie na tą okazję, nagro-
dzimy m.in. najlepszych w kate-
goriach wiekowych. Idealną pa-
miątką będzie również koszulka 
biegowa, która jednocześnie bę-
dzie kolekcjonerską pamiątką dla 
miłośników biegów.
Dzięki udziałowi wielu Part-
nerów możecie liczyć m.in. na 
pakiety startowe i posiłek rege-
neracyjny, ale przede wszystkim 
niesamowitą oprawę biegu, jakiej 
nie spotkacie nigdzie indziej.
Zapraszamy do zapisów:

www.studiowizualne.com

Bieg 85-lecia COP po pasie startowym

W dniu 14 listopada 2021 r. 
odbyło si aktywne świętowa-
nie Dnia Niepodległości, w 
postaci Biegu Niepodległości, 
który jako impreza towarzy-
sząca odbył się po raz czwarty 
w Mielcu.
Patronat honorowy nad biegiem 
objęli Prezydent Miasta Mielec 
Jacek Wiśniewski oraz Starosta 
Powiatu Mieleckiego Stanisław 
Lonczak.
Patronat główny nad biegiem 
objął Skup złomu „NC ME-
TAL”, który od początku dzia-
łalności aktywnie się rozwija, 
wychodząc naprzeciw potrze-

Dla wszystkich uczestników 
zawodów zostanie przygotowa-
ny parking na terenie lotniska. 
Trasa zawodów będzie popro-
wadzona pasem startowym, a 
jedno okrążenie będzie długości 
5,33 km. Łącznie do przejecha-
nia będą 3 pętle, co da 16 km 
szybkiej jazdy z profesjonalnym 
elektronicznym pomiarem cza-
su.
Zawodnicy wystartują z pozycji 
zatrzymanej, pojedynczo w jed-
nakowych odstępach czasu co 
30 sekund w kolejności ustalo-
nej uprzednio przez organizatora 
wyścigu.
Kolarze nie mogą korzystać z 
pomocy innych zawodników, 
a więc nie mogą jechać parami 
lub grupami; w przypadku gdy 
jeden doścignie drugiego na tra-
sie wyścigu musi go wyprzedzić 
lub zachować co najmniej dwu-
dziestopięciometrowy odstęp.
Organizatorzy zapewnią dla 
wszystkich uczestników pamiąt-
kowe medale, a dla najlepszych 
niecodzienne ręcznie wykonane 
statuetki. Tradycyjnie każdy za-
wodnik otrzyma pakiet startowy 
oraz posiłek regeneracyjny.

Zapisy:
www.studiowizualne.com

Indywidualna jazda na czas
16 km rowery czasowe i szosowe

IV Bieg Niepodległości odbył się w Mielcu na Górce Cyranowskiej
bom rynku, sukcesywnie posze-
rza ofertę. Współpracuje z naj-
większymi odbiorcami złomu w 
Polsce. Gwarantuje najwyższy 
poziom i konkurencyjność cen!
Organizatorami wydarzenia 
było Miasto Mielec, Powiat 
Mielecki, Studio Wizualne oraz 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Mielcu.
Start biegu zaplanowano na 
godz. 13:30, a trasa biegu liczy-
ła 6 km. Dla uczestników przy-
gotowano pakiety startowe, flagi 
i okolicznościowa oprawa.
     Na mecie każdy, kto ukoń-
czył bieg, otrzymał wyjątkowy 

medal, przygotowany specjalnie 
na tą okazję. Uczestnicy mogli 
liczyć na profesjonalny elektro-
niczny pomiar czasu oraz ciepły 
posiłek regeneracyjny.
    Sport to zdrowie, jednak ak-
tywność fizyczna może obcią-
żać układ żylny. Poznaj linię 
produktów JOBST Sport, które 
wspierają prawidłowe krąże-
nie krwi w nogach i zostały 
zaprojektowane specjalnie dla 
osób aktywnych! JOBST to 
medyczne produkty uciskowe, 
wykorzystujące bezpieczną i 
skuteczną metodę kompresjo-
terapii w profilaktyce i leczeniu 
problemów żylnych. JOBST 
była sponsorem nagród w tego-
rocznym Biegu Niepodległości 
– pierwsza trójka kobiet i męż-
czyzn otrzymała podkolanówki 
JOBST SPORT! Dowiedz się 
więcej o JOBST i zapobieganiu 
niewydolności żylnej, zapra-
szamy na nasz fanpage: https://
www.facebook.com/sw.da-

e-mail: kwiatkowskaborowa@interia.pl

miangasiewski/?ref=page_in-
ternal
Galeria zdjęć na stronie: http://
promocja.mielec.pl/iv-bieg-nie-
podleglosci-odbyl-sie-w-mielcu-
-na-gorce-cyranowskiej/

mailto:kontakt@promocja.mielec.pl
mailto:kwiatkowskaborowa@interia.pl
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wspomnieniowo-historyczne

KSIĘGARNIA DĘBICKICH ZAPRASZA

Księgarnia prowadzona jest przez Danutę Dębicką, przedstawicielkę piątego pokolenia księgarzy. Wśród 
jej poprzedników byli: Michał Dębicki (1826-1909) – pełniący m.in. funkcję burmistrza miasta; Antoni 
(1861-1919) – naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej; Eugeniusz (1900-1969) – animator kultury i sportu, 
działacz niepodległościowy; Jerzy (1929-2020) – żołnierz „Szarych Szeregów” AK, konstruktor legendar-
nego samochodu „Mikrus”; Paweł (1960-2021) – działacz niezależnych organizacji studenckich i Komitetu 
Obywatelskiego „Solidarność”.

Istniejąca od 140 lat księgarnia oferuje 
przede wszystkim:

       • Bogaty wybór mielecianów, w tym      
                     pozycji o nakładzie już daw-        
                        no wyczerpanym i niedo-
                            stępnych nigdzie indziej.
                       •  Literaturę z dziedziny 
                                  historii i militariów.
• Repliki broni oraz modele uzbro-
                                      jenia i samolotów 

(w tym produkowanych 
przez mieleckie zakłady lot-
nicze).
• Drobne upominki związa-
ne z miastem (pocztówki, 
magnesy)
• Oryginalne materiały pi-
śmiennicze sprzed niemal 
stu lat (stalówki, atramenty).
Księgarnia na zamówienie 
sprowadzi wszystkie dostęp-
ne na rynku tytuły książkowe.

Organizujemy wieczory 
autorskie i promocje wy-
dawnicze, otwieramy się 
na Noce Księgarń.
Z właścicielką 
zawsze można 
odbyć długie 
rozmowy na 
tematy historii, 
kultury 
i genealogii.

Księgarnia Dębickich S.C.
Ul. Mickiewcza 5, 39-300 Mielec

Tel. 600 069 048
Mail debiccy@gmail.com

www.debiccy.pl

Michał Dębicki Antoni Dębicki Eugeniusz Dębicki Jerzy Dębicki Paweł Dębicki
Danuta Dębicka

Zdjęcia i opr. St. Wanatowicz

Przy okazji Narodowego Świę-
ta Niepodległości 11 Listopada 
zawsze wspominany tych, któ-
rzy walczyli o wolność Polski, 
a zwłaszcza w okresie 1918-1920, 
kiedy ważyły się losy istnienie 
Rzeczypospolitej.
    Kilka lat temu do naszej redakcji 
przyszedł pewien pan, który zosta-
wił nam zdjęcie i opowiedział krót-
ko co ono przedstawia. Żeby nie 
zaginęło ono prezentujemy zdjęcie 
oraz wiedzę jaką o nim posiadamy. 
Otóż pierwszy z prawej na tej foto-
grafii Franciszek Dziedziński uro-
dził się 14 VIII 1893 r. w Lwowie, 
brał udział w I wojnie światowej. 
Wstąpił do Legionów. Następnie 
służył w Radomiu i tam się ożenił z 
Marią Nikiel pochodząc z Mielca. 
Następnie przenieśli się do Prze-
myśla, gdzie urodziło się ich dwoje 
dzieci. Potem do 1939 r. mieszkał 
w Zimnej Wodzie pod Lwowem. 
Podczas wojny uciekł do Rumunii. 
W 1948 r. wrócił do Mielca, gdzie 
mieszkał do śmierci 23 VII 1983 r. 
Jego żona Maria z Niklów Dzie-
dzińska zmarła prawdopodobnie 
29 XII 1961 r. Syn Franciszka – 
Mieczysław Dziedziński podczas 
okupacji niemieckiej należał do 
Armii Krajowej, ale jego losy są 
nieznane.
    Po prawej zamieszczamy zdjęcie 
Franciszka Dziedzińskiego wyko-
nane 1 września 1945 r. prawdopo-
dobnie w Rumunii, jest na nim tak-
że Wiktor Iwanowski pochodzący 
z Warszawy  oraz drugi mężczyzna 
z Grodziska Mazowieckiego. Na-
zwa miejscowości, gdzie wykona-
no zdjęcie trudna do odszyfrowa-
nia. Ktokolwiek wie coś więcej na 
temat osób z tego zdjęcia, prosimy 
o kontakt.

Włodzimierz Gąsiewski

Mieleckie Święto Niepodległości z biało-
-czerwoną Iskrą nad Pomnikiem Wolności
Tradycyjnie już 11 listopada 2021 r. obchodzono Święto Niepodległości w Mielcu, na które m.in. złożyła 
się msza św. w Intencji Ojczyzny w bazylice mniejszej pw. św. Mateusza w Mielcu, a następnie uroczy-
sty pochód pod Pomnik Wolności, gdzie zaprezentowano okolicznościową część artystyczną i złożono 
wieńce i kwiaty. Obszerny fotoreportaż z uroczystości znajduje się na stronie: http://promocja.mielec.pl/
mieleckie-swieto-niepodleglosci-z-bialo-czerwona-iskra-nad-pomnikiem-wolnosci-120-zdjec-wideo/

Legioniści 
nieznani...
Ktokolwiek zna lub pamięta...

www.promocja.mielec.pl
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Artystyczno-antykwaryczno- kolekcjonerskiezapraszamy na nasz portal informacyjno-firmowy

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. 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. 606 389 218  602 776 197, 
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

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 Dzieciątkiem 
ikona na desce 15x20x2,5 cm

Św. Franciszek z Asyżu 
18x26x2,5 cm.

Anioł Stróż, ikona tempera 
na desce lipowej
14x17,5x2,5 cm
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Wytwórnia Sprzętu Ko-
munikacyjnego WSK 
PZL Mielec Polski Czer-
wony Krzyż Klub Hono-
rowych Dawców Krwi 
przy WSK PZL Mielec 

Matka Boska Nieustającej Pomocy (20x30 cm) i Archaniołowie 
Michał i Gabriel (15x30 cm). Każda kona ręcznie pisana zgodnie z 

Tradycją, temperą jajową na naturalnych pigmentach.

Matka Boska Pieta, Ikona 
tempera jajowa na desce 
lipowej 17,5x26x2,8 cm

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 Komunikacyj-
nego PZL-Mielec Spis telefonów. 
Wydrukowana książeczka-broszu-
ra w dodatkowej foliowej okładce 
zawierająca symbole komórek 
organizacyjnych, ich nazwy i 
numery telefonów. W niektórych 
rubrykach są odręczne adnota-
cje. Wykonana prawdopodobnie 
ok. 1985 r. Spis zawiera także 
mieleckie instytucje zewnętrzne, 
które pokazują ówczesną struk-
turę społeczno-polityczno-gospo-
darczą miasta, a także branżonwe 
instytucje krajowe współpracujące 
z WSK PZL Mielec. Do spisu do-
dane jest 8 stron częściowej zmia-
ny numerów telefonicznych w 
Mielcu na Os. Janka Krasickiego 
w Mielcu.  Książeczka ze względu 
na wojskową produkcję zakładu.

Bombka choinkowa szklana, 
polska, herb Mielec ręcznie 
malowany (może być dopisana 
bardzo krótka nazwa lub dedy-
kacja). Średnica ok. 10 cm. 

Bombka choinkowa herb 
Związek Ochotniczych Straży 
Pożarnych ręcznie malowany 
(może być dopisana bardzo 
krótka nazwa lub dedykacja). 
Średnica ok. 18 cm. Sprzedaję 
z metalową przywieszką wi-
doczną na zdjęciu. Praktycznie 
nie była używana, ale ma kilka 
lat i zdążyła się przykurzyć i 
nieco przybrudzić.

Natchnieni Kazimierzem 
- album nie tylko rodzinny

Krystyna Gargas-Gąsiewska, Włodek Gąsiewski

W okresie około świą-
tecznym 2021 r. ukaże się 
kolejna publikacja Kry-
styny Gargas-Gąsiewskiej 
i Włodka Gąsiewskiego pt. 
„Natchnieni Kazimierzem” 
z podtytułem „Album nie 
tylko rodzinny Kazimierz 
Dolny w foto-art-kronice, 
akwareli i poezji, lata 1999-
2005-2007-2009-2015-
2016-2018-2019-2021”. 

     W albumie niejako 
gościnnie zostały zapre-
zentowane także zdjęcia: 
Agnieszki Gąsiewskiej, Da-
miana Gąsiewskiego, Olgi 
Markowskiej i Pawła Mar-
kowskiego. 
    W sumie na 64 stronach 
A4 zostało zaprezento-
wanych ok. 190 fotogra-
fii powyższych autorów, 
6 akwarel Krystyny-Gargas-

-Gąsiewskiej oraz 22 wier-
sze Włodka Gąsiewskiego. 
   Oto tytuły akwarel: 
Studnia w Kazimierzu 
Dolnym; Pejzaż ze stud-
nią; Fara w Kazimierzu 
Dolnym; Kazimierz Dol-
ny Rynek pod parasolami; 
Pejzaż z farą kazimierską;                                                                     
Zaułek w Kazimierzu Dol-
nym.
     Tytuły wierszy: Lato 
Filmów w Kazimierzu zda-
rzenie kultowe; Stara stud-
nia w Kazimierzu Dolnym; 
Spichlerze kazimierskie; 
Kazimierska Starówka; 
Stary Rynek kazimierski; 
Dziewczyny nad Wisłą w 
Kazimierzu Dolnym; Dachy 
Kazimierza: Rzeka Wisła 
pod Kazimierzem Dolnym; 
Parasole w Kazimierzu Dol-
nym; Fara w Kazimierzu 
Dolnym; Baszta i zamek w 
Kazimierzu Dolnym; Twój 
portret w Kazimierzu Dol-
nym; W Kazimierzu Dol-
nym na miejskim jarmarku; 
W kazimierskiej restauracji 
Bajgiel; Latarnia umarłych 
kazimierska karawaka; Św. 

Jan Nepomucen przy ulicy 
Krakowskiej w Kazimierzu 
Dolnym; W KazimierzuW Kazimierzu 
Dolnym pod ścianą starego 
domu; Kazimierska ulica 
Krakowska; Galerie kazi-
mierskie; Drzwi i bramy 
kazimierskie; W Kazimie-
rzu nad Wisłą do dawnej 
synagogi marynarz pilnuje 
drogi; Stara Synagoga Ka-
zimierska. Wiersze są te-
matycznie związane z pre-
zentowanymi akwarelami 
i fotografiami.
   Kazimierz Dolny jest dla 
mnie magicznym miejscem, 
zwłaszcza jeśli o chodzi 
wrażenia artystyczne (...) 
Po każdej, przecież dość 
krótkiej wizycie w tym mia-
steczku jestem autentycznie 
natchniony Kazimierzem... 
piszą we wstępie autorzy 
albumu. Liczy on sobie 64 
strony A-4 kolorowe i czar-
no-białe z twardą okładką 
na kredowym papierze. To 
na pewno ciekawa pamiąt-
ka rodzinna, ale też i cieka-
wostka wydawnicza.

Włodek Gąsiewski

TELEKONVERTER PANASONIC 
VW - T3714H X1.4 fi 37 mm

Józef Piłsudski grafika EG 935 
Edward Głowacki, ma miękkim 
kartoniku ok. 29x41,5 cm, praw-
dopodobnie linoryt lub drzeworyt. 
Papier jest stary i nieco pożółkły. 
Jeśli to nie są oryginalne przed-
wojenne grafiki, to są również 
oryginalne plakaty z czasów „Soli-
darności” z pocz. lat 80. powielane 
na maszynach typograficznych lub 
prasach do powielania. To również 
rzadkość i rarytas antykwaryczny.

Matka Boska z Dzieciątkiem w 
starej ramie

Bransoletka polska miedź 
dla zdrowia 20 g

Pióro wieczne marmurkowe bez 
marki brązowe stalówka okucia i 
rączka prawdopodobnie pozłaca-
ne. Pióro ma długość całkowitą 
razem z założoną skuwką 13 cm, a 
maksymalną średnicę ok. 10 mm. 
Stalówka ma ciekawą ornamen-
tykę. Stan bardzo dobry minus, 
pióro było w oryginalnej folii 
otwartej w celu wykonania zdjęć. 
Pochodzi ze starych zasobów i 
prawdopodobnie nigdy nie było 
używane.
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