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lotnicze

PZL Mielec inwestują w odnawialne źródła energii
Dzięki inwestycji zrealizowanej 
w 2021 roku Spółka zajmuje 8 
miejsce w rankingu najwięk-
szych farm fotowoltaicznych w 
województwie podkarpackim.
    MIELEC, 31 stycznia 2022 – In-
stalacja fotowoltaiczna zbudowana 
z 1600 paneli fotowoltaicznych o 
łącznej mocy 0,709 MWp została 
uruchomiona w Polskich Zakła-
dach Lotniczych, spółce należącej 
do Lockheed Martin. Dzięki inwe-
stycji własnej, wartej niemal 2,5 
mln zł, w ramach korporacyjnego 
programu GoGreen, Polskie Za-
kłady Lotnicze Sp. z o.o., stały się 
największym w Mielcu  i jednym z 
największych na Podkarpaciu wy-
twórców energii z paneli fotowol-
taicznych.
    Panele zostały zlokalizowane w 
3 miejscach firmy – przy budyn-
ku administracyjnym, wokół ma-
larni statków powietrznych oraz 
Centrum Serwisu i Prób w Locie, 
usytuowanym przy Lotnisku w 
Mielcu. Łączna powierzchnia prze-
znaczona pod instalację to 10 600 
m2 . Instalacja wyprodukuje około 
650 MWh energii elektrycznej w 
ciągu roku. Większość wytworzo-
nej energii zostanie skonsumowana 
w bieżącej produkcji, natomiast 

nadwyżka wyprodukowana w dni 
wolne oraz święta, kiedy zakład 
nie pracuje, będzie odsprzedawana 
do operatora.
    – „Inwestycja w instalację pa-
neli fotowoltaicznych na terenie 
firmy oznacza dla nas kontynuację 
działań w kierunku osiągania zero 
emisyjności, optymalizacji energe-
tycznej firmy oraz redukcji ilości i 
kosztów zużywanej energii” – po-
wiedział Janusz Zakręcki, Prezes 
zarządu, dyrektor naczelny PZL 
Mielec. „To kolejna nasza inicjaty-
wa potwierdzająca zaangażowanie 
firmy w ochronę środowiska.” – 
dodał.
    Projekt został w całości zreali-
zowany ze środków własnych w 
ramach programu korporacyjnego 
Go Green. Polskie Zakłady Lot-
nicze sukcesywnie od kilku lat 
optymalizują procesy i wdrażają 
rozwiązania redukujące zużycie 
energii elektrycznej i poprawę 
efektywności energetycznej swo-
ich obiektów.  Do tej pory w ra-
mach tych inicjatyw zrealizowane 
były m. in. projekty termomoder-
nizacji hal produkcyjnych, projekt 
wymiany oświetlenia na nowocze-
sne LED, modernizacja sprężar-
kowni z wymianą sprężarek oraz 

rozbudowa systemu BMS (z ang. 
Building Management System) o 
monitoring zużycia mediów wraz 
z migracją do nowej platformy. 
Inwestycje te ukierunkowane są na 
redukcję węglowych źródeł energii 
i ograniczanie emisji CO2 do at-
mosfery.
   Inwestycję instalacji fotowol-
taicznej rozpoczęto w kwietniu 
2021 roku. Pierwszy krok polegał 
na przygotowaniu dokumentacji 
projektowej i pozyskaniu wyma-
ganych zezwoleń oraz warunków 
instalacji. Prace montażowe trwały 
od sierpnia ubiegłego roku i zakoń-
czyły się odbiorami końcowymi 
inwestycji w grudniu. W styczniu 
2022 r. instalacja została urucho-
miona.
    Instalacje fotowoltaiczne nale-
żą do najbardziej przyjaznych dla 
przyrody, czystych źródeł pozy-
skiwania energii elektrycznej. Nie 
wytwarzają zanieczyszczeń, hała-
su, dwutlenku węgla ani w żaden 
inny sposób nie wpływają nega-
tywnie na środowisko naturalne.

Agnieszka Gąsiewska
Kierownik Działu PR i Marketingu
Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o.

Mielec

Fot. Mateusz Romankiewicz, Biu-
ro Prasowe UMWP. https://www.
podkarpackie.pl/index.php/wspo-
praca-midzynarodowa/aktualno-
ci/8846-port-lotniczy-rzeszow-ja-
sionka-w-centrum-uwagi

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU 
NA MIELECKIM LOTNISKU

10.02.2022. .Informujemy, że 
Prezydent Miasta Mielca wyraził 
zgodę na czasową zmianę organi-
zacji ruchu na ulicy Lotniskowej. 
W związku z tym kierowcy, którzy 
będą korzystać z przejazdu tą uli-
cą, muszą się liczyć z utrudnienia-
mi. (Edward Tabor)
Zmiany mają związek z lądowa-
niem amerykańskich samolotów z 
żołnierzami 82. Dywizji Powietrz-
nodesantowej na lotnisku w Rze-
szowie. Część z nich kieruje się na 
lotnisko w Mielcu gdzie powstaje 
baza wojskowa.

www.promocja.mielec.pl
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mieleckie i powiatowe
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1 mm grubości 
tel. 602 776197

ZAPRASZAMY DO REKLAMY
www.promocja.mielec.pl
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tel. 602 602 739 362

Zmiana na stanowisku komendanta mieleckiej policji
Od 11 stycznia br. obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Mielcu pełnił będzie podinsp. 
Tomasz Grazda. Jego poprzednik, podinsp. Jacek Juwa, został Zastępcą Komendanta Woje-
wódzkiego Policji w Rzeszowie.
    Uroczyste wprowadzenie Ko-
mendanta Powiatowego Policji 
w Mielcu odbyło się we wtorek, 
11 stycznia. W uroczystej zbiórce 
wzięli udział I Zastępca Komen-
danta Wojewódzkiego Policji w 
Rzeszowie insp. Stanisław Seku-
ła, Starosta Powiatu Mieleckiego 
Stanisław Lonczak oraz Prezydent 
Miasta Mielca Jacek Wiśniewski. 
Wymiar sprawiedliwości reprezen-
towali: Prezes Sądu Rejonowego w 
Mielcu Ewa Król oraz Prokurator 
Rejonowy w Mielcu Marian Bur-
czyk.
     Zgodnie z rozkazem o powie-
rzeniu obowiązków Komendanta 
Powiatowego Policji w Mielcu 
przekazanym przez I Zastępcę Ko-
mendanta Wojewódzkiego Policji 
w Rzeszowie, nowym szefem mie-
leckiej komendy został podinsp. 
Tomasz Grazda – związany ze 
służbą w Policji już od 20 lat.
    Podinsp. Tomasz Grazda począt-
kowo pełnił służbę w Oddziałach 
Prewencji Komendy Stołecznej 
Policji w Warszawie, w 2005 r. 
trafił do Oddziału Prewencji Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w 
Białymstoku. W 2006 r. służbę 
kontynuował w Komendzie Miej-
skiej Policji w Tarnobrzegu, gdzie 
był związany z pionem prewencji. 
Przez kilka lat zajmował się zwal-
czaniem przestępczości narkoty-
kowej w Wydziale Kryminalnym 
Komendy Miejskiej Policji w Tar-
nobrzegu. Następnie od roku 2016 
nadzorował służby prewencyjne. 
W dniu 1 lipca 2019 r. został po-
wołany na stanowisko Zastępcy 
Komendanta Miejskiego Policji w 
Tarnobrzegu.
    Z wykształcenia jest pedago-
giem. Komendant Grazda jest 
absolwentem Wydziału Pedago-
giki i Resocjalizacji Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. 
prof. Stanisława Tarnowskiego w 
Tarnobrzegu oraz Wyższej Szkoły 
Policji w Szczytnie, gdzie na Wy-
dziale Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego i Administracji zdobył tytuł 

magistra. W 2013 r. roku ukończył 
studia podyplomowe z zakresu 
przestępczości zorganizowanej i 
terroryzmu w Wyższej Szkole Po-
licji w Szczytnie, a w roku 2018 
ukończył studia podyplomowe w 
zakresie zarządzania jednostką 
organizacyjną w administracji pu-
blicznej.
    Gratulacje, a także życzenia 
wszelkiej pomyślności w realizacji 
założonych celów przekazał na ręce 
nowego komendanta policji Starosta 
Powiatu Mieleckiego Stanisław Lon-
czak. Jednocześnie podziękował on 
ustępującemu z funkcji Komendanta 
KPP Mielec podinsp. Jackowi Juwie 
za wieloletnią służbę i zaangażowa-
nie w wypełnianie obowiązków.

    Od teraz podinsp. Jacek Juwa 
będzie pełnić obowiązki Zastęp-
cy Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Rzeszowie, nadzorując 
pracę Wydziału Prewencji, Sztabu 
Policji, Wydziału Ruchu Drogo-
wego, Wydziału Konwojowego, 
Wydziału Postępowań Administra-
cyjnych, Oddziału Prewencji Poli-
cji w Rzeszowie i Samodzielnego 
Pododdziału Kontrterrorystyczne-
go Policji w Rzeszowie.

Zdjęcia: KPP Mielec
ms

Źródło: https://powiat-mielecki.
pl/aktualnosci/zmiana-na-stanowi-
sku-komendanta-mieleckiej-poli-

cji-2005.html

Nowa Dyrektor Ds. Medycznych w pogotowiu
Głównym punktem konferencji 
prasowej, która odbyła się dziś 
w mieleckim pogotowiu było 
przedstawienie nowego Zastęp-
cy Dyrektora ds. Lecznictwa lek. 
Magdaleny Partyki-Zając, spe-
cjalistki z dziedziny medycyny 
ratunkowej.
    – Całe moje zawodowe życie 
byłam związana ze szpitalem w 
Stalowej Woli, jestem bardzo zży-
ta z tamtejszą kadrą, tam spotka-
łam swoich mentorów i świetnych 
współpracowników. Ale chyba w 
życiu każdego przychodzi czas, 
gdy trzeba coś zmienić. W związ-
ku z moją specjalizacją naturalnym 
kierunkiem rozwoju było rozwi-
nięcie skrzydeł w ratownictwie 
medycznym i tak to też traktuję 
– powiedziała dyrektor. Dodała, 
że docenia, iż zespół jest zgrany, 
placówka dobrze zarządzana, nie 
brakuje planów rozwoju.– Na pew-
no będę pracować z dużym zaanga-
żowaniem i otwartością na lokalne 
potrzeby – zadeklarowała.
    Stanisław Lonczak, Starosta Po-
wiatu Mieleckiego, podkreślił, że 

pogotowie ma jeszcze możliwości 
rozwoju, jest przestrzeń na nowe 
pomysły i rozwiązania. – Cieszy-
my się, że pani dyrektor wnosi tyle 
energii do centrali Podkarpackiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego, bo 
teraz to naprawdę duża, więc wy-
magająca uwagi placówka. Bardzo 
przyda się swego rodzaju nowa, 
dodatkowa jakość. To duża war-
tość, że pani doktor chce się tu re-
alizować zawodowo. Na pewno są 
takie możliwości i mam nadzieję, 
że ta praca da jej satysfakcję zawo-
dową – powiedział starosta.
     Konferencja była również okazją 
do zestawienia pewnych danych 
statystycznych. – Od czasu, gdy 
jesteśmy już nie tylko powiatową 
stacją, ale działającą na dużym 
obszarze województwa, mieliśmy 
49 tys. wyjazdów, a przez taki sam 
czas wcześniej – 16 tys. To pokazu-
je skalę zmian. Niestety aż 17 tys. 
wyjazdów w tym ostatnim czasie 
nie wiązało się z interwencjami 
kryzysowymi, z ratowaniem życia, 
a do tego przecież tak naprawdę je-
steśmy powołani. Tymczasem pa-

cjenci mają trudności z dostępem 
do POZ, do Nocnej i Świątecznej 
Opieki Zdrowotnej, a wręcz do-
stają instruktaże od medyków jak 
skutecznie wezwać pogotowie, 
nawet podając dyspozytorowi nie-
prawdziwe informacje. Nie ma się 
więc co dziwić, że czasem karetek 
może brakować tam, gdzie są na-
prawdę potrzebne. My się nie od-
żegnujemy od pomagania ludziom, 
od wyjazdów, to nasze zadanie, ale 
aby system działał, każdy w nim 
musi robić swoje, inaczej powsta-
ją problemy – wyjaśniał dr n. med. 
Grzegorz Gałuszka, dyrektor pogo-
towia.
    Typowo w związku z pandemią 
COVID-10 pogotowie wykonało 
prawie 2,5 tys. samych transpor-
tów medycznych, a zespoły karet-
ki „wymazowej” wykonały testy 
u ponad 3 tys. 260 osób. W 2021 
roku najintensywniejsze pod tym 
względem były miesiące: marzec, 
listopad i grudzień.

Informacja i zdjęcia: Pogotowie 
Mielec

ms

REKORDOWY 30 FINAŁ WOŚP 2022 – PRZEJRZYJ NA OCZY
Ponad 120 tysięcy wolonta-
riuszy w Polsce i 29 krajach 
świata oraz ponad 140 wo-
lontariuszy na terenie mia-
sta Mielca i powiatu mielec-
kiego kwestowało w ramach 
30 finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, która 
w tym roku odbyła się pod 
hasłem „Przejrzyj na oczy”. 
Zebrane środki zostaną 
przeznaczone na zapewnie-
nie najwyższych standardów 
diagnostyki i leczenia wzroku 
u dzieci.
   Orkiestra grała tym razem 
dwa dni. W sobotę w Gale-
rii Navigator, a w niedzielę w 
Domu Kultury SCK. Nim cen-
trum wydarzeń WOŚP 2022 
zagościło na scenie Domu 
Kultury, na błoniach MOSiR-u 
odbył się bieg Policz się z cu-
krzycą. Mimo trudnych warun-
ków atmosferycznych impreza 
zorganizowana przez MOSiR 
Mielec odbyła się. Uczestnicy 
mieli do pokonania w biegu lub 
w konkurencji nordic walking 
dystans 5 km. Wszyscy łącznie 
z Prezydentem Miasta Mielca 

Jackiem Wiśniewskim mężnie 
znieśli trudy tej imprezy, której 
celem było zebrane środków na 
zakup pomp insulinowych dla 
kobiet w ciąży.
   Wiele atrakcji i ciekawe 
koncerty zespołów, orkiestry, 
kapel i grup muzycznych to-
warzyszyły finałowi WOŚP w 
Domu Kultury za organizację 
którego odpowiadał mielecki 
sztab WOŚP 2022. Podczas 
tego wydarzenia kwestowano 
do puszek, a także prowadzono 
licytacje przekazanych przez 
darczyńców przedmiotów na 
rzecz Orkiestry.
   Jednym z kwestujących i dar-
czyńców był Prezydent Miel-
ca Jacek Wiśniewski, który na 
rzecz licytacji dla WOŚP prze-
kazał  dwa vouchery. Pierw-
szym był  voucher na trening 
z Prezydentem pod fachowym 
okiem trenera personalnego 
ze znanej mieleckiej siłowni 
Extreme Fitness. Oprócz tre-
ningu  voucher zawiera także 
ufundowany przez Extreme 
Fitness karnet na siłownię waż-
ny do końca bieżącego roku.

Drugą propozycją skierowaną 
do miłośników podniebnych 
przygód był voucher na lot nad 
Mielcem dla jednej osoby, któ-
ry dzięki uprzejmości Aeroklu-
bu Mieleckiego będzie można 
zrealizować w sezonie wiosen-
no-letnim.
   Pieniądze gromadzono także 
w sztabowej e-skarbonce. Na 
zakończenie finału tradycyjnie 
planowano tzw. „Światełko do 
nieba”, którym miał być wy-
stęp na placu Armii Krajowej 
Teatru Ognia Bohema. Nieste-
ty ze względu na aurę występ 
ten organizatorzy musieli od-
wołać.
   Wszystko wskazuje na to, 
że tegoroczna WOŚP zarówno 
w Polsce jak i w Mielcu pod 
względem finansowym będzie 
rekordowa. Do popołudnia w 
poniedziałek 31 stycznia licz-
nik mieleckiego sztabu WOŚP 
wskazywał kwotę ponad 142 
tysiące złotych.

Inf. i fot.: https://www.mielec.
pl/rekordowy-30-final-wosp-

-przejrzyj-na-oczy/

mailto:kontakt@promocja.mielec.pl
http://www.promocja.mielec.pl
mailto:kontakt@promocja.mielec.pl
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powiatowe i radomyskie

Inwestycyjny budżet w Radomyślu Wielkim
W tegorocznym budżecie gmi-
ny Radomyśl Wielki zapisano 
blisko 24 miliony złotych na 
inwestycje i remonty. To ponad 
¼ wszystkich wydatków, co 
wskazuje na jego inwestycyjny 
charakter.
   Przedstawiony przez burmistrza 
projekt budżetu uzyskał pozy-
tywną opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, a także poszcze-
gólnych komisji Rady Miejskiej 
w Radomyślu Wielkim i w koń-
cu samej rady, która przyjęła go 
jednomyślnie podczas sesji z 20 
stycznia.

18 mln zł dochodów własnych

  Ogólna kwota zaplanowanych 
dochodów w budżecie gminy na 
2022 rok to 76,19 mln zł. Jedną 
z najważniejszych pozycji stano-
wią dochody od osób prawnych, 
od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających oso-
bowości prawnej. W tym roku 
osiągnąć mają 18,03 mln zł, z 

czego wpływy z podatku docho-
dowego od osób fizycznych sta-
nowić będą – 7,89 mln zł, (317 
tys. zł od osób prawnych). Pozo-
stałe znaczące wpływy w tej po-
zycji gmina notuje z podatku od 
nieruchomości od osób prawnych 
– 2,39 mln zł i od osób fizycz-
nych – 1,58 tys. zł. Z podatku 
rolnego od osób fizycznych ma 
wpłynąć ok. 450 tys. zł.
    Na dochody bieżące składają 
się też subwencje w kwocie 29,87 
mln zł (oświatowa – 19,4 mln zł, 
wyrównawcza i równoważąca) 
oraz dotacje celowe i środki ze-
wnętrzne – 27,2 mln zł.

Wydatki inwestycyjne…

W budżecie na obecny rok pla-
nowane wydatki zamknęły się 
kwotą 88,76 mln zł. Z tego na 
same inwestycje przewidziano 
22,7 mln zł i kolejne 1,22 mln 
zł na remonty. Ponownie spore 
inwestycje planowane są w dro-
gownictwie. W dziale transport i 

łączność zaplanowano ponad 6 
mln zł, z czego blisko 3 mln zł 
dotyczy samych tylko wydatków 
majątkowych, a 1 mln zł na re-
monty. Gmina oprócz realizacji 
swoich przedsięwzięć zamierza 
dofinansowywać także inwe-
stycje powiatowe (1,5 mln zł na 
drogi i chodniki) i wojewódzkie 
(150 tys. zł na chodnik).
     W dziale zaopatrywanie w 
wodę zapisano 3,33 mln zł i 
znalazły się w nim rozbudo-
wa instalacji technologicznej 
Stacji Uzdatniania Wody Jamy 
(dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych 
– 700 tys. zł) oraz budowa sieci 
wodociągowej dla strefy prze-
mysłowej  w Podborzu i zbiorni-
ka wody czystej w Partyni o po-
jemności 200m³ (dofinansowanie 
z Polskiego Ładu – 1,75 mln zł).
    Około 7,28 mln zł samorząd 
planuje przeznaczyć na budowę 
nowych budynków w pierzei ra-
domyskiego rynku. Pierwszy to 
budowa obiektu przy ul. Rynek 
13 (dofinansowanie z RFIL – 

2,33 mln zł ). Kolejne dwa będą 
zlokalizowane przy ul. Rynek 6 i 
Rynek 18 (dofinansowanie z Pol-
skiego Ładu – 4,24 mln zł).
    Wydatki inwestycyjne w go-
spodarce komunalnej mają wy-
nieść ok. 4,6 mln zł, z czego 
głównym zadaniem będzie bu-
dowa oczyszczalni ścieków by-
towych w Dulczy Wielkiej (do-
finansowanie z Polskiego Ładu 
– 3,77 mln zł).
     Na inwestycje oświatowe 
przewidziano 745 tys. zł., a na 
infrastrukturę rekreacyjną i spor-
tową 1,2 mln zł (w tym budowa 
terenów rekreacyjnych, placu 
zabaw w Radomyślu Wielkim, 
oświetlenia stadionów w Podbo-
rzu i Zgórsku).

… i bieżące

    Jeśli chodzi o bieżące funkcjo-
nowanie najwięcej gmina prze-
znacza na działalność oświatową 
i wychowanie (ok. 31 mln zł). 
Z tej puli 18,7 mln zł zarezer-
wowane zostało na działalność 
szkół podstawowych, a 5,9 mln 
zł na przedszkola. Na działania 
z zakresu działu rodzina gmina 
wyda 14,74 mln zł, w tym oczy-
wiście są świadczenia wycho-
wawcze w ramach rządowego 
programu Rodzina 500+ (ok. 7 
mln zł) i świadczenia rodzinne 
i alimentacyjne (ok. 7,5 mln zł). 
W dziale pomoc społeczna znaj-
duje się 3,86 mln zł. Na gospo-
darkę odpadami komunalnymi 
przewidziano 3,6 mln zł. Ponad-
to kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego ma kosztować 1,22 
mln zł.

Krzysztof Babiarz
Urząd Miejski 

w Radomyślu Wielkim

Radomyska Gmina w książce
Na rynku wydawniczym 
pojawiła się książka „30 
lat minęło. Samorząd 
Gminy Radomyśl Wiel-
ki 1990 – 2020”. Ukazuje 
ona dorobek samorządu 
ostatnich trzech dekad.
    Publikacja stanowi syn-
tezę tego wszystkiego, co 
w ramach odnowionego 
samorządu dokonano, a 
także przypomina ludzi, 

którzy wnieśli swój wkład 
w rozwój radomyskiej ma-
łej ojczyzny. Jest swoistym 
kompendium wiedzy o 
funkcjonowaniu samorządu 
gminnego na przestrzeni 
ostatniego trzydziestolecia. 
Jest w niej mowa o inwesty-
cjach, współpracy z innymi 
samorządami, inicjatywach 
podejmowanych dla roz-
woju gminy i dobra lokal-
nej wspólnoty. Przypomina 
również imprezy kultural-
ne, rekreacyjne, sportowe, 
patriotyczne i promujące 
gminę.
   Wydawnictwo jest bogato 
ilustrowane, tak zdjęciami 
współczesnymi, jak i tymi z 
początków działalności. Au-
torem książki jest Krzysztof 
Babiarz.

red.

Radni Województwa zde-
cydowali o przekazaniu 725 
tysięcy złotych na budowę 
ronda w Woli Mieleckiej. 
Przebudowa skrzyżowania 
dróg wojewódzkiej 984 z 
powiatową Przecław-Boro-
wa jest konieczna aby roz-
ładować korki na drogach 
dojazdowych do DW 984. 
Sejmik Województwa Pod-
karpackiego, przychylił się 
w ten sposób do wniosku 
zarządu województwa i prze-
kazał 625 tys. zł na realizację 
inwestycji oraz 100 tys. na 
wykup gruntów koniecznych 
do budowy. Inwestorem bę-
dzie samorząd powiatu. Ten 
fragment drogi wojewódz-
kiej 984 już niebawem stra-
ci swój status i będzie drogą 
powiatową. Stanie się tak po 
zakończeniu budowy obwod-

nicy Mielca. Współfinanso-
wanie budowy ronda dekla-
rował także samorząd gminy 
Mielec. Cała inwestycja ma 
szacunkowo kosztować 2 
mln zł. 
- Tak jak wielokrotnie pod-
kreślałem, chcieliśmy zbu-
dować most, zakończyć 
ostatni odcinek obwodnicy 
Piątkowiec – Rzędziano-
wice i przeanalizować jak 
będzie kształtował się ruch 
samochodów w tych newral-
gicznych miejscach. Rondo 
w Woli Mieleckiej jest ko-
nieczne z wielu względów, 
ale przede wszystkim cho-
dzi nam o bezpieczeństwo 
wszystkich użytkowników 
tej drogi. Cieszę się, że uda-
ło nam się stworzyć montaż 
finansowy wspólnie z innymi 
samorządami. Dziękuję go-

rąco za współpracę i pomoc 
panu posłowi Fryderykowi 
Kapinosowi – powiedział 
marszałek Władysław Ortyl.
Mieszkańcy Woli Mieleckiej 
od lat zabiegali o budowę 
ronda na drodze prowadzą-
cej na stary most w Mielcu. 
Trwa budowa ostatniego od-
cinka obwodnicy Mielca na 
odcinku Piątkowiec – Rzę-
dzianowice. Jego otwarcie 
zmniejszy co prawda natęże-
nie ruchu w Woli Mieleckiej, 
ale wciąż kierowcy z dróg 
dojazdowych w Woli Mie-
leckiej będą mieli problem z 
włączeniem się do ruchu stąd 
potrzeba budowy wspomnia-
nego ronda. 

Tomasz Leyko
Rzecznik prasowy UMWP

Pieniądze na budowę ronda w Woli Mieleckiej

Poseł Fryderyk Kapinos nagrodził najlepszych myśliwych
Pod koniec 2021 roku poseł 
Fryderyk Kapinos wspólnie z 
Zarządem Okręgowym Pol-
skiego Związku Łowieckiego 
w Rzeszowie zorganizował 
konkurs dla myśliwych z Kół 
Łowieckich z terenu powiatu 
mieleckiego. Na początku lu-
tego br. spotkał się z jego lau-
reatami. – Walka z Afrykań-
skim Pomorem Świń toczy 
się na wielu polach. Jednym 
z nich jest odstrzał sanitarny, 
który odpowiednio wyko-
nywany przynosi wymierne 
efekty. Jak wszyscy wiemy 
wektorem i rezerwuarem 
ASF jest dzik, stąd tak duża 
rola myśliwych w walce z tą 
chorobą – powiedział podczas 
spotkania Fryderyk Kapinos, 
poseł na Sejm RP. Konkurs na 
„Najlepszego Dzikarza Grud-
nia 2021 roku w Powiecie 
Mieleckim” trwał od 9 do 26 
dnia tego miesiąca. Zwycięz-
cą został myśliwy, który w 
tym czasie pozyskał najwięk-

szą ilość dzików. Okazał się 
nim Waldemar Krupa, który 
w ramach konkursu strzelił 
sześć dzików. Drugie miejsce 
zajęli, ex aequo, Przemysław 
Baran oraz Jakub Mądziel (po 
dwa strzelone dziki). Nagrody 
w konkursowej rywalizacji 
ufundował poseł Fryderyk 
Kapinos. – Konkurs miał na 
celu zwiększenie mobiliza-
cji myśliwych przy wykony-
waniu odstrzału sanitarnego 
dzików, w ramach walki z 
ASF. W miesiącu grudniu 
myśliwi z powiatu mieleckie-
go wykonali 2024 polowań, 
podczas których pozyskano 
33 dziki, w tym 18 dzików 
w ramach konkursu – powie-
dział uczestniczący w spotka-
niu Marcin Hendzel, Łowczy 
Okręgowy Polskiego Związku 
Łowieckiego w Rzeszowie. – 
Obecnie obowiązuje nowe 
Rozporządzenie Wojewody 
Podkarpackiego, nakładają-

ce na koła łowieckie z terenu 
powiatu mieleckiego odstrzał 
sanitarny w wysokości 68 
sztuk., który powinien być 
wykonany do 31 marca 2022 
roku. Na dzień 4 lutego br. w 
powiecie mieleckim realizu-
jąc nowe rozporządzenie po-
zyskano 23 dziki– dodał Łow-
czy Okręgowy. – Cieszę się, 
że przy okazji rozstrzygnięcia 
konkursu miałem okazję spo-
tkać się i porozmawiać z my-
śliwymi. Zawsze powtarzam, 
że dobra współpraca przynosi 
wymierne efekty. Wymiana 
doświadczeń oraz opinii za-
wsze służy lepszemu zrozu-
mieniu. Liczę, że w tym roku 
odstrzał sanitarny dzików w 
powiecie mieleckim będzie 
na bardzo dobrym poziomie 
– podsumowywał poseł Fry-
deryk Kapinos.

Kamil Kagan
Dyrektor Biura Poselskiego 

Fryderyka Kapinosa

www.promocja.mielec.pl
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sportowe 

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:

e-mail: kwiatkowskaborowa@interia.pl

Zmiany organizacyjne w Klubie 
FKS Stal Mielec S.A.

Od 3 stycznia br. Damian 
Gąsiewski został Dyrekto-
rem Komunikacji i Marke-
tingu FKS Stal Mielec S.A. 
Z Klubem związany jest 
od ponad roku. Do tej pory 
odpowiadał za sponsoring i 
działania marketingowe.

Z początkiem roku nastąpiła 
reorganizacja w Klubie FKS 
Stal Mielec SA. W struktu-
rze administracyjnej za pion 
komunikacji i marketingu 
odpowiedzialny będzie Da-
mian Gąsiewski. Dotychczas 
pełniący te obowiązki Kuba 
Zegarliński złożył rezygnację 
i żegna się z klubem 15 stycz-
nia. Dziękujemy Kubie i ży-
czymy powodzenia w dalszej 
karierze.
    Damian Gąsiewski współ-
pracę w Klubem rozpoczął rok 
temu. Odpowiadał za koordy-
nację działań organizacyjnych 

w dniach meczowych, mar-
keting płyty boiska, a także 
rozwój oferty sponsoringowej 
Klubu i współpracę z lokalny-
mi sponsorami.
   Damian Gąsiewski jest ab-
solwentem Wyższej Szkoły 
Promocji, Mediów i Show 
Businessu w Warszawie. Od 
2000 roku współtworzył ro-
dzinną Agencję Wydawniczą 
„Promocja”, a w 2016 r. za-
łożył własną firmę „Studio 
Wizualne” zajmujące się orga-
nizowaniem wydarzeń sporto-
wych i kulturalnych w Mielcu 
i regionie. Na swoim koncie 
ma ponad 50 zorganizowa-
nych wydarzeń, współpracę 
z lokalnymi samorządami i z 
wieloma przedsiębiorstwami.

Inf. i fot.: https://stalmielec.
com/zmiany-organizacyjne-

-w-klubie-fks-stal-mielec-s-a/

PODPISANIE UMÓW STYPENDIALNYCH DLA MIELECKICH SPORTOWCÓW NA 2022 ROK
18.01.2022 r. We wtorek 18 
stycznia w sali audiowizualnej 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
miało miejsce podpisanie umów 
stypendialnych dla mieleckich 
sportowców na 2022 rok.
     To efekt zarządzenia Prezy-
denta Miasta Mielca Jacka Wi-
śniewskiego z dnia 12 stycznia 
przyznającego miesięczne sty-
pendia sportowe,dla najlepszych 
zawodniczek i zawodników, re-
prezentantów Polski, medalistów  
mistrzostw Polski oraz reprezen-
tantów mieleckich drużyn wystę-
pujących w rozgrywkach druży-
nowych na szczeblu centralnym.
    Fundusz stypendialny, to jedna 
z wielu form wspierania sportu 
w naszym mieście, obok dotacji 
celowych, pieniędzy na szkolenie 
dzieci i młodzieży oraz środków 
finansowych na promocje przez 
sport. Dzięki tym pieniądzom, 
które od lat trafiają do klubów i 
stowarzyszeń sportowych, nasze 
miasto może się poszczycić dwo-
ma zespołami występującymi na 
najwyższym poziomie rozgryw-
kowym – to ekstraklasowa dru-
żyna piłkarzy nożnych PGE FKS 
Stali Mielec oraz zespół Handball 
Stal Mielec występujący w Su-
perlidze piłki ręcznej. Ponadto na 
drugim szczeblu rozgrywkowym 
w I lidze siatkówki kobiet wy-
stępuje drużyna ITA TOOLS Stal 
Mielec.
   Także w sportach indywidual-
nych mieleccy sportowcy mogą 
poszczycić się sporymi osiągnię-
ciami, czego przejawem są nie 
tylko liczne medalowe osiągnię-
cia naszej młodzieży, ale także 
sukcesy na arenie międzynarodo-
wej na czele z występami miel-
czan na Igrzyskach Olimpijskich.

-Pragnę z całą mocą podkreślić, 
że mimo dość ograniczonych 
możliwości finansowych budżetu 
naszego miasta z jakimi mamy do 
czynienia w ostatnich latach, sta-
ramy się utrzymać finansowanie 
sportu na niezmienionym pozio-
mie – powiedziała Zastępca Pre-
zydenta Miasta Mielca Adriana 
Miłoś, dodając:
    -W stosunku do wielkości  
budżetu, finansowanie sportu w 
Mielcu przez miejski samorząd 
należy do największych w na-
szym kraju. Sport to jedna z wi-
zytówek naszego miasta i mamy 
nadzieję, że dobre wyniki osią-
gane przez reprezentantów mie-
leckich klubów w dalszym ciągu 
będą dobrą promocją Mielca w 
kraju i poza jego granicami.
    W pierwszym półroczu do eks-
traklasowych piłkarzy nożnych 
w formie stypendiów co miesiąc 
trafi 89 470 zł, a do piłkarzy ręcz-
nych – 88 339 zł. Drużyna siat-
karek może liczyć co miesiąc  na 
29 250 zł.
    Największym beneficjentem 
miejskiego wsparcia dla przed-
stawicieli sportów indywidual-
nych jest Lekkoatletyczny Klub 
Sportowy Stal Mielec, który co 

miesiąc do podziału na 18 za-
wodniczek i zawodników będzie 
dysponował kwotą 14 150 zł. W 
tym gronie na największe wspar-
cie mogą liczyć nasi olimpijczycy 
z Tokio w chodzie sportowym 
– Katarzyna Zdziebło i Rafał Au-
gustyn oraz nasz młodzieżowy 
mistrz Europy w rzucie młotem 
Dawid Piłat.
    Stypendia trafią także do repre-
zentantów kolejnych ośmiu klubów 
z terenu Mielca. Są to MKS Ikar 
(pływanie), Akademia Umiejętno-
ści Technicznych Leonardo (mo-
delarstwo kosmiczne), Ultrafun 
(ultramaratony), MKS Gryf (szer-
mierka), Mieleckie Stowarzyszenie 
Modelarzy Lotniczych, Stowarzy-
szenie Pro Vis (brazylijskie jiu-jit-
su), Iskra (Olimpiady Specjalne) 
oraz PTG Sokół (szermierka).

O przyznanie stypendium dla 
zawodniczek i zawodników do 
komisji stypendialnej powołanej 
przez Prezydenta wnioskują po-
szczególne kluby sportowe, któ-
re wskazują ilość zawodników i 
wielkość stypendium w ramach 
kwoty jaka jest do dyspozycji da-
nego klubu.
    Podpisane umowy stypendial-
ne dotyczą pierwszego półrocza 
2022 roku, ale w bieżącym bu-
dżecie Mielca na fundusz stypen-
dialny w drugim półroczu zare-
zerwowane są środki finansowe 
na niemal identycznym poziomie. 
W sumie na cały rok 2022 miejski 
samorząd w formie stypendiów 
dla sportowców przeznaczy kwo-
tę 2 mln 839 tys. zł.

Edward Tabor
Biuro Promocji i Sportu

mailto:kontakt@promocja.mielec.pl
mailto:kwiatkowskaborowa@interia.pl
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Orszak Trzech Króli - Mielec 2020 i 2022

2020

2022

Po rocznej pandemicznej przerwie i zimowym lockdownie 2021, 6 stycznia 2022 r. przez Mielec 
znów przeszedł Orszak Trzech Króli. Choć jego trasa była nieco krótsza, to i tak był on równie 
uroczysty i kolorowy. Zdjęcia z z kilku lat Orszaków Trzech Króli, w tym z 2022 r. publikujemy na 
stronie: http://promocja.mielec.pl/mielecki-orszak-trzech-kroli-2022-i-lata-poprzednie-aktualne-i-ar-
chiwalne-foto-galerie/ – fot. W. Gąsiewski.

V Kolumna III Rzeszy i kaci ziemi mieleckiej
podczas okupacji niemieckiej – Rudolf Zimmermann i inni
W lutym 2022 r. na mieleckim i 
regionalnym rynku wydawniczym 
ukazała się kolejna książka hi-
storyczna Włodka Gąsiewskiego 
podejmująca ponownie tematykę 
okupacyjną. 
   Tym razem autor zaprezentował 
mało znane fakty z tej historii, w 
tym tzw. V Kolumny niemieckiej 
w okresie poprzedzającym napaść 
Niemiec na Polskę oraz pierwszych 
dniach września 1939 r., gdy for-
macja spełniała destrukcyjną rolę 
w polskiej obronie. kolejny wątek 
książki, to postać Rudolfa Zimmer-
mana, gestapowca wywodzącego się 
z kolonistów niemieckich z Hohen-
bach, będącego częścią Czermina. 
Historia kata ziemi mieleckiej, a 
zwłaszcza jego późniejszego ści-
gania przez organa Bezpieczeństwa 
RP, a potem PRL oparte są m.in. na 
wcześniej nie publikowanych mate-
riałach śledczych z zasobów IPN. 
To wręcz kryminalno-szpiegowska  
historia, w której biorą udział funk-
cjonariusze UB oraz ich agenci i 
tajni współpracownicy. Trwała ona 
około 20 lat, zanim   już SB wpadła 
na trop Zbrodniarza, który wiódł do 
NRD, gdzie mieleckim katem zaję-
ły się tamtejsze służby i sąd, który 
skazał go na dożywotnie więzienie.
   W kolejnym rozdziale książki 
autor w krótkich notkach i biogra-
mach ukazuje ponad 100. niemiec-
kich i rodzimych pomocników z 
bestialskim wyniszczaniu narodów: 
polskiego, żydowskiego i cygań-
skiego, zamieszkujących na ziemi 
mieleckiej. Mimo upływu dziesiąt-
ków lat od rozpoczęcia i zakończe-
nia II wojny światowej, podczas 
której Niemcy napadli na Polskę i 
inne kraje europejskie rozpoczy-
nając niespotykane w dziejach no-
wożytnych ludobójstwo, wiedza 
o skali zbrodni i jej wykonawcach 
nadal jest niewielka, a jednocześnie 
relatywizowana, w zależności od 
doraźnych potrzeb historyczno-po-

litycznych. Tymczasem prawda jest 
jedna, głównym wykonawcą maso-
wej eksterminacji ludności cywilnej 
na podbitych terenach, w tym Pol-
ski byli niemieccy żołnierze i funk-
cjonariusze różnych formacji. Sta-
rali się oni także do tego strasznego 
procederu pozyskać, w pierwszej 
kolejności miejscową ludność po-
chodzenia niemieckiego oraz zde-
generowane jednostki rdzennych 
mieszkańców, którzy dla doraźnych 
korzyści i czasem z sadystycznych 
pobudek byli na usługach najeźdź-
ców.
   To okupantom niemieckim się 
tylko częściowo udało, zwłaszcza, 

że przez cały jej okres Polskie Pań-
stwo Podziemne, zwłaszcza Armia 
Krajowa, wychwytywała najbar-
dziej wysługujących się kolaboran-
tów. Podziemne sądy wydawały na 
nich wyroki śmierci, z których kil-
ka wykonano także w Mielcu i re-
gionie. W książce są też mało znane 
opisy próby zamachu na Rudolfa 
Zimmermana w Mielcu i Stalowej 
Woli. Wspomniany jest też udany 
zamach na komendanta niemieckie-
go tzw. Lager Mielec – Otto Engel-
hardta w wykonaniu Wojciecha 
Lisa „Mściciela”.
     Autor zaprasza do lektury.

Włodek Gąsiewski

Borowskie pola i rowy śmierci i inne tajemnice
O zabitym Niemcu przez sołdatkę
pochowanym do dziś pod stodołą
Żydzi zabijani w rowach Lisówka
gospodarz zastrzelony w polu
o Sowietach podczas wysiedlenia
i jak UB prześladowało chłopów
Stanisław Ćwięka opowiada...
Film Włodek Gąsiewski © 2022

    Ziemia borowska koło 
Mielca skrywa jeszcze sporo 
tajemnic, o wielu z nich pisa-
łem przez ponad 30 lat swo-
jej pracy dziennikarskiej, w 
tym wydawaniu czasopisma 
„Wieści z gminy”, który za-
częły się ukazywać właśnie w 
Borowej. Od pewnego czasu 
docierały do mnie informacje, 
m.in. od Pana Feliksa Czopa, 
który jest rodzinnie związany 
z tą miejscowością od pocho-
wanym żołnierzu niemieckim,  
czy też o ratowaniu Żydów 
przez mieszkańców Borowej. 
Na początku lutego 2022 r. 

Usłyszałem też wiele innych i nie-
samowitych historii zarówno z cza-
sów okupacji niemieckiej w Boro-
wej, jak też i wejścia tu Sowietów, 
którzy w polu zabili uciekającego 
sąsiada Ruckiego. Kolejne histo-
rie dotyczą okresu wysiedlenia z 
przełomu 1944 i 1945 r., kiedy to 
jego rodzina musiała opuścić dom 
i udać się za Wisłokę. Jego ojciec 
wielokrotnie wracał aby ratować 
dobytek, w tym zboże w snopkach, 
aby mieć co zasiać na wiosnę. 
    Jego ojca, również Stanisława 
Ćwiękę UB w Mielcu trzykrotnie 
więziło i torturowało podczas prze-
słuchań. Odbili mu nerki i potem 
już ciągle chorował i zmarł z tego 
powodu. Tajemnicza jest tej histo-
ria zakopanej we wspomnianej już 

udałem się więc do Pana Stanisła-
wa Ćwięki i poprosiłem go wypo-
wiedź na te tematy.
   W trakcie rozmowy okazało się,  
że rzeczywiście, jego ojciec po-
chował pod swoją stodołą zabitego 
przez radziecką sołdatkę żołnierza, 
jeńca niemieckiego, wiosną 1945 r. 
Żadne władze nie chciały się tym 
zająć, więc zrobił to sam. Pan Sta-
nisław też opowiadał o przechowy-
wanym przez pewien czas Żydzie 
Aaronie z Borowej z córką. Mówił 
też o pochowanych zabitych przez 
Niemców Żydów w rowach przy 
drodze do Lisówka oraz przy dro-
dze do Czermina. 

stodole skrzynki z pieczęcią i do-
kumentami Polskiego Stronnictwa 
Ludowego w Mielcu, którego Wła-
dysław Ćwięka syn Stanisława był 
przez jakiś czas sekretarzem i m.in. 
za to katowało go mieleckie UB. 
   Cała opowieść została nagrana i 
zamieszczona na You Tube pod ad-
resem: https://www.youtube.com/
watch?v=b_cMUwcjT_I

Inf., fot. i wideo: W. Gąsiewski
  
  Zwracamy się także z apelem o 
przekazywanie wszelkich informa-
cji na temat historii Gminy Borowa, 
jej mieszkańców i poszczególnych 
miejscowości. To są ostatnie chwile 
aby dotrzeć jeszcze do świadków 
i upamiętnić osoby i wydarzenia: 
kontakt@promocja.mielec.pl

Kuźnia PławskaKuźnia Pławska
Jan Drozdowski syn Józefa

ostatni kowal w okolicy
Film Włodek Gąsiewski © 2022
Obszerny wywiad wideo na panelu YoyTube:

https://www.youtube.com/watch?v=1l6fxFBrUMU
oraz: https://www.youtube.com/channel/UCss7wVpuRu3AID8WvAzQjaA

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. 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 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-gospodarczą miasta, a także 
branżonwe instytucje krajowe 
współpracujące z WSK PZL 
Mielec. Do spisu dodane jest 
8 stron częściowej zmiany nu-
merów telefonicznych w Miel-
cu na Os. Janka Krasickiego w 
Mielcu.  Książeczka ze wzglę-
du 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. 

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

Sprawiedliwi i nie tylko ziemi mieleckiej i okolic
ktokolwiek pamięta - ktokolwiek zna z opowiadań... kontakt@promocja.mielec.pl
Szanowni Czytelnicy. Zapraszam do lektury 
drugiego już dodruku mojej książki „Sprawiedli-
wi i nie tylko ziemi mieleckiej i okolic”, której 
pierwsza edycja miała miejsce w 2021 r. Od tego 
czasu została ona uzupełniona o indeks nazwisk 
i nazw geograficznych, zostały poprawione nie-
które zauważone błędy i wprowadzono uzupeł-
nienia. Do obecnego wydania dodaję informację 
o wywiadzie, który po ukazaniu się książki, prze-
prowadził ze mną redaktor Grzegorz Janiszew-
ski z Polskiego Radia Rzeszów oraz omówienie 
książki autorstwa Józefa Witka.
    W bieżącym wydaniu na dotychczas szarej 
okładce pojawiły się żółte żonkile przy istnieją-
cym do tej pory fragmencie bramy niemieckie-
go obozu pracy przy Flugzeugwerk Mielec, na 

terenie byłego WSK–PZl w Mielcu. Na bramie 
zachowały się izolatory, na których zamoco-
wane było ogrodzenie z drutu kolczastego pod 
napięciem elektrycznym. Żonkile są nie tylko 
symbolem powstania w getcie warszawskim, 
ale szerzej – pamięci o Holokauście i solidar-
ności z narodem żydowskim.
   Z moich badań wynika, że setki, a może na-
wet tysiące Polaków ziemi Mieleckiej pomaga-
ło przetrwać Żydom zagładę, jaką zgotowali im 
niemieccy okupanci. Warto pamiętać, że nawet 
podanie kromki chleba Żydowi groziło Polakowi 
śmiercią z rąk Niemców. Prosimy więc o wskazy-
wanie kolejnych Sprawiedliwych, którzy wpraw-
dzie nie dostali medalu, ale są godni pamięci.

Włodek Gąsiewski

FKS PZL Stal Mielec 
1939 DW JUBILAT 
1971-1986. Proporczyk 
w kształcie trapezu wy-
miary ok. 14x245 cm - 
bez obszycia i zawieszki 
i frędzelków - w foliowej 
otulinie

Zegar kominkowy rycerz z 
mieczem mosiądz 1,25 kg 
z budzikiem SLAWA ZSRR 
11 jewels (kamieni). Budzik 
nie chodzi, ale dzwoni.
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