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Mielec w fotografii ulicznej i słowie 20/21
Mielec in street photo and the word 20/21
Książka formatu 23,5x16,3 cm, w twardej oprawie, 
zawiera 68 stron na kredowym papierze. Zdjęcie są 
czarno-białe oraz w kolorze. Album jest do nabycia 
w antykwariacie-galerii w Mielcu, ul. Sobieskiego 
1/1, pon. pt. w godz. 10-14 (inny termin do uzgod-
nienia tel. 602 776197), w mieleckich księgarniach: 
„Dębickich” na ul. Mickiewicza 5 i „Piątka” na al. 
Niepodległości 5 oraz w internecie: https://alle-
gro.pl/oferta/mielec-w-fotografii-ulicznej-i-slo-
wie-20-21-12254912139

Tłumy na pokazach konnych
Czytaj na stronie 5
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Komputery od PZL Mielec dla lokalnych szkół i stowarzyszeń
Już 200 komputerów z PZL 
Mielec trafiło tylko w bieżącym 
roku do mieleckich szkół, sto-
warzyszeń i instytucji. Firma 
od 2013 roku przekazuje kom-
putery wycofane z użytkowania 
na potrzeby lokalnych placó-
wek edukacyjnych i instytucji, 
wspierając rozwój infrastruk-
tury komputerowej, a przez 
to umiejętności informatyczne 
młodzieży.
Komputer jest dziś nieodłącz-
nym elementem codziennego 
życia. Pracownicy Polskich Za-
kładów Lotniczych korzystają z 
nich na wielu stanowiskach. Ze 
względu na wymogi korporacyj-
ne sprzęt informatyczny w firmie 
podlega cyklicznej wymianie, a 
wycofane z użytkowania kom-
putery stacjonarne, laptopy i 
stacje graficzne wracają do ma-
gazynu IT. Komputery nie są 
jednak kierowane do utylizacji, 
ale otrzymują „drugie życie”.
    Zwrócone komputery prze-
chodzą przegląd techniczny oraz 
poddawane są procesowi trwałe-

go usunięcia danych korporacyj-
nych. Egzemplarze, które przej-
dą pozytywnie weryfikację są w 
formie darowizny przekazywane 
do dalszego użytkowania.
    „Wycofywane komputery są 
w zupełnie dobrym stanie. Ich 
parametry często mile zaskakują 
nowych użytkowników. Znając 
potrzeby szkół nie wahamy się 
przekazywać naszego sprzętu, 
bo chociaż to ich „drugie życie”, 
to posłużą niezawodnie jeszcze 
dobrych kilka lat” – mówi Ja-
nusz Zakręcki, Prezes Zarządu, 
Dyrektor Naczelny.

    „Pozyskane z PZL Mielec 
komputery, szczególnie laptopy, 
szkoły w ostatnim czasie wyko-
rzystały do realizacji nauki zdal-
nej spowodowanej pandemią. 
Cieszy fakt, że w taki sposób 
możemy pomagać i wspierać 
edukację” – dodaje Janusz Za-
kręcki.
      PZL Mielec przekazuje kom-
putery wycofane z użytkowania 
od 2013 roku. Przez 9 lat łącz-
nie firma przekazała ponad 2000 
komputerów do blisko 100 in-
stytucji – głównie szkół, przed-
szkoli, stowarzyszeń, fundacji 
i instytucji z Mielca, powiatu 
mieleckiego i powiatów ościen-
nych.
Podarowane komputery uzu-
pełniły wyposażenie m.in. pra-
cowni informatycznych, języko-
wych, czy też pracowni do nauki 
tworzenia grafiki komputerowej. 
Często komputery z PZL Mielec 
zastępują wysłużony, kilkuna-
stoletni sprzęt, odstający moż-
liwościami od aktualnych wy-
magań systemu operacyjnego i 
programów użytkowych.

Agnieszka Gąsiewska
Kierownik Działu PR i Marketingu

Kosmiczny Plac Zabaw dla DzieciPrezydent Miasta Mielca, Samo-
rządowe Centrum Kultury, Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
oraz Studio Wizualne 9 maja 2022 
roku. w ramach atrakcji związa-
nych z Dniem Dziecka zorganizo-
wało Kosmiczny Plac Zabaw dla 
Dzieci, który odbył się na mielec-
kich błoniach.
   Głównymi Partnerami dnia 
dziecka były firmy Gardner Ae-
rospace, Technika Grzewcza i 
Sanitarna BASCO 2, Skup Złomu 
MARTOM oraz Prywatna Przy-
chodnia Stomatologiczna MUL-
TI-DENT lek. Dent. Magdalena 
Tokarska-Giszter oraz lek. Dent. 
Agnieszka Nikiel.
   W programie były następujące 
wydarzenia i atrakcje:
Spotkajmy się w AutamobilKlub! 
Automobilklub zaprasza dzieci i 
dorosłych na:

– rowerowy tor przeszkód
– sprawnościowa jazda samocho-
dem
– nauka udzielania pierwszej po-
mocy i inne atrakcje
Występ laureatów konkursu 
„Śpiewać każdy może”
Zabawy na 7. Kosmicznym Placu 
Zabaw
Fundacja EDU Mielec
– seanse w mobilnym Planetarium 
EDU
– strefa kosmicznej kreatywności
– foto ścianka
– mega puzzle
– gry podłogowe XXL
– wielkoformatowe kolorowanki
– kolorowanki 3D
– zabawa z planetami
– układanie rakiet z klocków kon-

strukcyjnych
– malowanie twarzy
– zjeżdżalnia kosmos (pneuma-
tyczna)
– miękka góra kosmos (pneuma-
tyczna)
– tor przeszkód (pneumatyczny)
    Bogdan Sorokhman – „chorzy 
animatorzy” – animacje taneczne
Pokaz karate w wykonaniu Mie-
lecki Klub Kyokushin Karate
Festiwal Kolorów
   Organizatorzy rozdali kilkaset 
wód mineralnych od Centrum 
dietetycznego Projekt Zdrowie, 
lody od Froneri, gadżety od Gro-
kamGBL oraz mini zestawy kloc-
ków Cobi.
   .

Fot. Włodek Gąsiewski
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tel. 602 602 739 362

602 776 197

Boże Ciało – ołtarze i procesja na mieleckim Rynku
W czwartek 16 czerwca 2022 r. 
w parafii św. Mateusza w Mielcu 
Uroczystość Najświętszego Ciała i 
Krwi Chrystusa – Boże Ciało roz-
poczęła się od sprawowanej mszy 
świętej przy ołtarzu polowym przy 

kościele św. Marka nad Wisłoką. 
Następnie wyruszyła uroczysta 
procesja ulicami miasta do czte-
rech ołtarzy. Dwa nich tradycyjnie 
już znajdowały się na mieleckim 
Rynku. Poniżej prezentujemy fo-

toreportaż z tej części uroczysto-
ści. (Fot. Włodek Gąsiewski)
Galeria zdjęć na stronie:  http://
promocja.mielec.pl/boze-cialo-
-oltarze-i-procesja-na-mielec-
kim-rynku-60-zdjec/

Samorząd województwa podkarpackiego na zabytki sakralne
     Jak poinformował nas Jan Ta-
rapata radny Sejmiku Wojewódz-
twa Podkarpackiego, samorząd 
wojewódzki przyznał dotacje na 
prace konserwatorskie, restau-
ratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków, położonych 
na obszarze województwa pod-
karpackiego w 2022 roku. Z po-

wiatu mieleckiego takie wsparcie 
uzyskali następujący beneficjen-
ci:
Mielec Parafia Rzymskokatolic-
ka pw. św. Mateusza Apostoła i 
Ewangelisty, kościół parafialny 
– prace konserwatorskie przy 
ołtarzu bocznym i ambonie – 
200.000 zł
Gawłuszowice Parafia Rzym-

skokatolicka pw. św. Wojciecha, 
kościół parafialny – konserwacja 
wystroju ścian – 60.000 zł
Książnice Parafia Rzymskokato-
licka pw. św. Jana Chrzciciela, 
kościół parafialny – zabezpie-
czenie i oblachowanie gzymsów 
– 10.000 zł

Na podst. zał. uchwały

sakralne

Powstał Parlamentarny Zespół ds. Wsparcia Rolnictwa 
Ekologicznego i Przetwórstwa Ekologicznego

Podczas trwającego 54. posiedze-
nia Sejmu RP, w dniu 11 maja 
br., odbyło się pierwsze spotka-
nie Parlamentarnego Zespołu ds. 
Wsparcia Rolnictwa Ekologiczne-
go i Przetwórstwa Ekologicznego. 
Jego członkowie wybrali prezy-
dium zespołu i wytyczyli założe-
nia działalności.
    Przewodniczącym nowopow-
stałego zespołu parlamentarnego 
został poseł Fryderyk Kapinos. 
Funkcję zastępców pełnić będą 
posłowie: Dominika Chorosińska, 
Kazimierz Gołojuch oraz Wiesław 
Krajewski. W założeniach działal-
ności zespołu znalazły się zadania 
dotyczące: wsparcia rolnictwa 
ekologicznego, wsparcia prze-
twórstwa ekologicznego, edukacji 
ekologicznej oraz promocji żyw-
ności ekologicznej.
     – Bardzo się cieszę, że w pol-
skim parlamencie powstał zespół, 
który zajmie się wsparciem ekolo-
gicznego rolnictwa oraz przetwór-
stwa. Jesteśmy już po pierwszym 
spotkaniu zespołu, podczas które-
go koleżanki i koledzy posłowie 
obdarzyli mnie zaufaniem i wy-
brali na przewodniczącego tegoż 
zespołu, za co serdecznie dziękuję 
– mówił poseł Fryderyk Kapinos.– 
Kolejne spotkanie odbędzie się 
już podczas kolejnego posiedze-

nia Sejmu RP, które zaplanowane 
jest na koniec maja br. Wówczas 
będziemy szczegółowo omawiać 
plan działalności zespołu. Już teraz 
mogę jednak powiedzieć, że jego 
mocnym punktem będą spotkania 
z rolnikami oraz przetwórcami, ale 
również osobami, które planują 
rozpocząć działalność w obszarze 
ekologicznego czy to rolnictwa, 
czy też przetwórstwa – dodaje.
    – Jesteśmy po rozmowie z 
Panem Premierem Henrykiem 
Kowalczykiem oraz Panem Mi-
nistrem Rafałem Romanowskim, 
Sekretarzem Stanu w Minister-
stwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

którzy zadeklarowali wsparcie w 
pracach nowopowstałego zespo-
łu parlamentarnego – relacjonuje 
poseł Fryderyk Kapinos. – Jestem 
przekonany, że działalność Parla-
mentarnego Zespołu ds. Wsparcia 
Rolnictwa Ekologicznego i Prze-
twórstwa Ekologicznego przyczy-
ni się do polepszenia warunków 
działalności tych obszarów go-
spodarki oraz osiągnięcia przez 
nasz kraj założonego wskaźnika 
powierzchni upraw ekologicznych  
– podsumowuje poseł.

Kamil Kagan
Dyrektor Biura Poselskiego Fry-

deryka Kapinosa

W Parlamencie z Poseł Krystyną Skowrońską

13 czerwca 2022 r. poseł Kry-
styna Skowrońska po raz ko-
lejny (16 wyjazdów, blisko 700 
osób)) zaprosiła do polskiego 
parlamentu 55 osób – uczniów 
wraz z opiekunami ze szkół 
podstawowych i średnich po-
wiatu mieleckiego. Młodych 
ludzi ze wspaniałymi osiągnię-
ciami naukowymi i sportowy-
mi.

Była okazja do zwiedzania 
gmachów Sejmu i Senatu, za-
poznać się z pracą parlamen-
tarzystów. – Rozmawialiśmy o 
szansach dla młodych, ich pa-
sjach i marzeniach.  Dumna je-
stem, że mamy tak fantastyczną 
młodzież (jeden z uczestników 
wcześniejszej wycieczki dziś 
pracuje w Senacie – spotkał 
się z nami!). Dziękuję opieku-

nom, także wychowawcom i 
dyrektorom szkół, za pomoc w 
organizacji i udział w wyciecz-
ce. Mam nadzieję na kolejne 
spotkania z młodymi, nie tylko 
przy okazji wycieczek orga-
nizowanych przeze mnie, ale 
także z okazji spotkań indy-
widualnych – informuje poseł 
Krystyna Skowrońska.
Zapraszam do Sejmu!

Fot. Tomasz Ozdoba, 
Kancelaria Senatu
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DRAMATYCZNY WZROST KOSZTÓW ENERGII I CIEPŁA GODZI W SAMORZĄDOWE FINANSE
W dniu 8 czerwca Prezydent 
Miasta Mielca Jacek Wiśniew-
ski wziął udział w zorganizo-
wanym w Warszawie  przez 
Związek Miast Polskich spotka-
niu konsultacyjnym w sprawie 
wzrostu cen energii, gazu, węgla 
i paliw. Celem spotkania było 
pokazanie skali problemu oraz 
wypracowanie stanowczych 
działań na rzecz wdrożenia 
przez rząd niezbędnych działań 
osłonowych dla społeczności lo-
kalnych.
    Na spotkanie zaproszeni zosta-
li przedstawiciele zarówno władz 
miasta, jak i tych przedsiębiorstw 
komunalnych (zwłaszcza ciepłow-
niczych), które przewidują najbar-
dziej dotkliwe skutki skokowego 
wzrostu cen dla ich kondycji.
    Już na poprzednim posiedzeniu 
zarządu związku zwracano uwagę 
na ogromny wzrost cen energii 
elektrycznej, gazu, węgla i paliw, 
widoczny zwłaszcza w rozstrzyga-
nych obecnie przetargach. Wzrost 
ten, trwający od ubiegłego roku, 

został ostatnio jeszcze zwiększo-
ny przez skutki nakładanych na 
Rosję przez społeczność między-
narodową sankcji gospodarczych.
    Otrzymywane z różnych miast 
informacje mówią o wzrostach 
niektórych cen o kilkaset procent. 
Wpłynie to dramatycznie na kosz-
ty całej gospodarki komunalnej, 
na ceny podstawowych usług pu-
blicznych, a w konsekwencji na 
budżety miast, których dochody 
bieżące znacząco maleją od trzech 
lat, bez żadnych rekompensat.
    Dla sektora ciepłowniczego 
podstawowe znaczenie mają ceny 
i dostępność węgla i gazu, które 
zdrożały dla większości miast od 
kilkudziesięciu do nawet kilkuset 
procent. Na dodatek coraz bar-
dziej dotkliwy jest brak węgla na 
składach.
    Podczas niedawnego posiedze-
nia Komisji Finansów Rady Miej-
skiej w Mielcu prezes Miejskie-
go Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej oraz wiceprezes Elek-
trociepłowni Mielec informowali 

radnych o możliwych kłopotach z 
zapewnieniem dostaw ciepła  dla 
mieszkańców Mielca w najbliż-
szym sezonie grzewczym. Po-
dobne problemy mają wszystkie 
samorządy w Polsce.
    Już od roku 2020 następuje 
szybki wzrost cen energii elek-
trycznej oferowanych samorzą-
dom przez dostawców na przetar-
gach. Podobnie jak w przypadku 
gazu wynosi on od kilkudziesięciu 
do nawet kilkuset procent. Skutki 
dla budżetów miast i sektora go-
spodarki komunalnej szacowane 
są od kilku do kilkudziesięciu mln 
rocznie.
    W naszym mieście w roku 2022 
kończy się obowiązywanie starej 
umowy, natomiast proponowane 
przez dostawców energii nowe 
stawki przewidują pięciokrotny 
wzrost ceny jednej megawatogo-
dziny, co spowoduje wzrost kosz-
tów energii elektrycznej w budże-
cie miasta Mielca z 3,2 mln zł na 
około 14 mln.
    Oprócz cen węgla i gazu rosną 

także ceny oleju opałowego i bio-
masy. Z kolei gwałtowny wzrost 
cen paliw samochodowych wy-
wiera znaczący wpływ na koszty 
transportu publicznego.
    Obecni na spotkaniu w War-
szawie samorządowcy uznali, 
że ogromny wzrost wydatków 
na media energetyczne wymaga 
wdrożenia przez rząd niezbęd-
nych działań osłonowych dla  spo-
łeczności lokalnych.
    Samorządowcy wysunęli wo-
bec rządzących szereg postulatów 
z których najważniejsze to:

- nowelizacja prawa energetycz-
nego powiązana z nowelizacją 
ustawy o szczególnych rozwiąza-
niach służących ochronie odbior-
ców paliw gazowych oraz noweli-
zacja rozporządzenia taryfowego i 
rozporządzenia w sprawie ograni-
czania dostaw ciepła
- zapewnienie bezpieczeństwa 
energetycznego, przeciwdziałanie 
wykluczeniu energetycznemu i 
zniesieniu różnic w sytuacji oby-
wateli mieszkających w różnych 
zasobach
- przeznaczenie na Fundusz Mo-

dernizacji Energetyki całości 
środków z zakupu uprawnień do 
emisji CO2 (obecnie 20 mld zł. 
rocznie)
- zapewnienie państwowych gwa-
rancji kredytowych (BGK) dla 
przedsiębiorstw ciepłowniczych 
na modernizację sektora
- poszerzenie i zracjonalizowanie 
działań osłonowych dla obywa-
teli
- dokonanie pilnych zmian syste-
mowych w sektorze energetyki.

Edward Tabor
Data publikacji: 10.06.2022

MINI PARK LINOWY NA SMOCZCE ZAPRASZA
Można już korzystać z mini parku 
linowego jaki powstał w ramach 
Mieleckiego Budżetu Obywatel-
skiego na osiedlu Smoczka przy 
ul. Dąbrówki.

Miejsce lokalizacji  mini parku 
linowego oraz jego charakter, a 
także materiały  z którego został 
wykonany,  były uzgadniane z 
wnioskodawcami tego projek-
tu. Urządzenie zabawowe typu 
„Dżungla”  w konstrukcji z twar-
dego  drewna robinii akacjowej i 
lin naturalnych  wybrano z oferty 

niemieckiej firmy Ziegler.  Dla 
potrzeb zrealizowania zadania 
właściciel  firmy Zigler udzielił 
pisemnej  zgody  na  wykorzysta-
nie wzoru.

Zestaw mini parku linowego skła-
da się z kilku elementów – jest to 
most linowy;  sznur, drewniana 
belka  do balansowania, drewnia-
ne belki  ze sznurami do wspina-
nia się, most linowy z zabezpie-
czeniami i bez zabezpieczeń oraz 
konstrukcja z belek drewnianych 
do wspinania się. Pod urządze-

niem wykonana została bezpiecz-
na nawierzchnia z piasku rzeczne-
go płukanego. Całość konstrukcji 
parku linowego wraz z nawierzch-
nią opatrzona została po monta-
żowym  certyfikatem bezpieczeń-
stwa. Całość kosztowała 100 000 
zł.Urządzenie zostało wbudowane 
przez firmę INETRTOR z Sanoka 
wybraną  w wyniku  rozstrzygnię-
cia zapytania ofertowego.

Edward Tabor
Data publikacji: 08.06.2022

Rada Powiatu Mieleckiego 
podjęła uchwałę w sprawie 
bezprzetargowej dzierżawy 
szpitalnych pomieszczeń dla 
Polsko-Amerykańskich Klinik 
Serca (PAKS), które nieprze-
rwanie od 2006 roku świadczą 
opiekę kardiologiczną w mie-
leckim szpitalu.
    Przedłużenie współpracy szpi-
tala z PAKS ma odbyć się na no-
wych, korzystniejszych niż dotąd 
warunkach. Polsko-Amerykań-
skie Kliniki Serca zainwestują w 
rozwój mieleckiej lecznicy kwo-
tę ok. 10 mln złotych. Pozwoli 
ona m.in. na zwiększenie liczby 
łóżek, powstanie nowych sal za-
biegowych, a także poszerzenie 
zakresu świadczonych usług – co 
oznacza, że pomoc w mieleckim 
szpitalu otrzymają wszyscy pa-
cjenci kardiologiczni, a nie tylko 
„inwazyjni”.
    Mimo wymienionych wyżej 
korzyści Rada Powiatu Mielec-
kiego dwukrotnie podchodziła do 

głosowania nad uchwałą dotyczą-
cą PAKS. Radni, którzy podczas 
sesji w dniu 30 maja zagłosowali 
przeciwko udostępnieniu klini-
kom pomieszczeń lub też wstrzy-
mali się od głosu, wskazywali, 
że znacznie korzystniejszym dla 
szpitala - od zlecania usług pod-
miotowi zewnętrznemu - byłoby 
utworzenie własnego oddziału 
kardiologicznego w jego struk-
turach. Ten musiałby jednak 
rozpocząć funkcjonowanie już 1 
stycznia 2023 r., co stanowiłoby 
ogromne, a wręcz niewykonal-
ne wyzwanie dla szpitala, który 
nie dysponuje dziś środkami na 
utworzenie od podstaw nowego 
oddziału, ani też odpowiednim 
sprzętem czy kadrą.
   - Biorąc pod uwagę powyższe, 
racjonalnym wydaje się kontynu-
owanie współpracy w zakresie 
świadczenia usług kardiologicz-
nych w szpitalu z dotychczaso-
wym wykonawcą, czyli PAKS 
– podkreślał starosta Stanisław 

Lonczak podczas konferencji 
prasowej zwołanej 3 czerwca. 
Briefing był pokłosiem szerokiej 
dyskusji na temat współpracy z 
klinikami, która dzień wcześniej 
zdominowała posiedzenie szpi-
talnej Rady Ordynatorów. Jej 
członkowie również opowiedzie-
li się za kontynuacją współpracy 
z PAKS.
    Uchwałę w sprawie dzierżawy 
pomieszczeń przez PAKS podję-
to ostatecznie podczas sesji nad-
zwyczajnej zwołanej na wniosek 
Zarządu Powiatu Mieleckiego w 
dniu 13 czerwca. Opowiedziało 
się za nią 13 radnych, przy 12 
głosach wstrzymujących się.
    Podczas sesji nadzwyczajnej, 
radni podjęli także uchwały: w 
sprawie zmiany uchwały bu-
dżetowej Powiatu Mieleckiego 
na 2022 rok oraz zmieniającą 
uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy rzeczowej dla społecz-
ności lokalnej Ukrainy.
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Tak dla Polsko-Amerykańskich Klinik Serca Uznany 
specjalista 

nowym szefem 
mieleckiej 

chirurgii
Prof. nadzw. dr hab. n. med. 
Andrzej Komorowski został 
Lekarzem Kierującym Od-
działem Chirurgii Ogólnej 
w Szpitalu Specjalistycznym 
im. Edmunda Biernackiego w 
Mielcu. Funkcję tę, w drodze 
konkursu, powierzono mu od 
dnia 1 czerwca br.
    Prof. nadzw. dr. hab. n. med. 
Andrzej Komorowski jest spe-
cjalistą chirurgii ogólnej i onko-
logicznej. Dyplom lekarza me-
dycyny uzyskał w czerwcu 1997 
roku na Wydziale Lekarskim 
Collegium Medicum Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego. 1 listopada 
1997 roku rozpoczął pracę na 
stanowisku młodszego asystenta 
w Klinice Chirurgii Onkologicz-
nej Instytutu Onkologii w Kra-
kowie, jednocześnie odbywając 
staż podyplomowy w Szpitalu 
Uniwersyteckim w Krakowie. 
Specjalizację z chirurgii ogólnej 
rozpoczął pod kierunkiem prof. 
Danuty Karcz w II Klinice Chi-
rurgii Ogólnej UJ, a zakończył 
w Instytucie Onkologii w Kra-
kowie pod kierunkiem prof. Je-
rzego Mitusia. Na Uniwersytecie 
Jagiellońskim obronił doktorat 
pod kierunkiem prof. Andrzeja 
Wysockiego z II Kliniki Chirur-
gii UJ.
    Od lipca 2007 rozpoczął pracę 
jako konsultant chirurgii ogólnej 
w szpitalu San Juan Grande w Je-
rez de la Frontera w Hiszpanii a 
od stycznia 2010 w szpitalu Vir-

gen del Camino w Sanlucar de 
Barrameda w Hiszpanii. W roku 
2007 w Barcelonie na podstawie 
egzaminu przed komisją Euro-
pejskiej Rady Chirurgii (Euro-
epan Board of Surgery) uzyskał 
tytuł Europejskiego Specjali-
sty w Chirurgii Onkologicznej 
FEBSOQ. Po sześciu latach pra-
cy w Hiszpanii otrzymał stypen-
dium kliniczne w Chang Gung 
Memorial Hospital w Kaohsiung 
na Tajwanie gdzie przebywał od 
lipca do września 2013.
   Od 1 października 2013 rozpo-
czął pracę jako starszy asystent w 
Klinice Chirurgii Onkologicznej 
Instytutu Onkologii w Krakowie 
gdzie w maju 2014 uzyskał w 
drodze konkursu etat adiunkta. 
22 czerwca 2016 na podstawie 
rozprawy „Techniki minimal-
nie inwazyjne w chirurgii jelita 
grubego i wątroby w warunkach 
doświadczalnych, klinicznych i 
szkoleniowych” Rada Naukowa 
Centrum Onkologii - Instytutu 
im.Marii Skłodowskiej-Curie 
w Warszawie nadała mu tytuł 
Doktora Habilitowanego Nauk 
Medycznych.
   W latach 2017-2019 pełnił ko-
lejno funkcje zastępcy kierowni-

ka Kliniki Chirurgii Onkologicz-
nej, zastępcy Dyrektora Instytutu 
Onkologii do spraw nauki oraz 
Ordynatora Oddziału Chirurgii 
Szpitala św.Rafała w Krakowie. 
Obecnie jest konsultantem chi-
rurgii ogólnej i onkologicznej 
Szpitala św.Anny w Miechowie 
oraz 5 Wojskowego Szpitala Kli-
nicznego w Krakowie. Pełni tak-
że funkcję pełnomocnika Dzie-
kana KA AFM do spraw praktyk.
   W związku z objęciem funkcji 
w Mielcu, prof. nadzw. dr. hab. 
n. med. Andrzej Komorowski 
został przedstawiony podczas 
konferencji prasowej w Szpitalu 
Specjalistycznym im. E. Bier-
nackiego w Mielcu w obecności 
Dyrektora Szpitala Jarosława 
Kolendo i Zastępcy Dyrektora 
ds. Lecznictwa Magdaleny Krę-
py. Briefing odbył się w ponie-
działek, 6 czerwca.
   Podczas spotkania z dzienni-
karzami nowy szef chirurgii za-
powiedział m.in. ciągłe wzmac-
nianie zespołu chirurgicznego, 
poszerzenie zakresu zabiegów 
operacyjnych oraz położenie du-
żego nacisku na rozwój chirurgii 
onkologicznej.

ms

www.promocja.mielec.pl


WIEŚCI REGIONALNE  Nr 5-6/22 - 22 czerwiec 2022 r.   Str.e-mail: kontakt@promocja.mielec.pl 5

radomyskie

Tłumy na pokazach konnych
Widowiskowy pokaz kawale-
ryjski, kadryl, cztery konkursy 
powożenia zaprzęgami, czem-
pionaty hodowlane klaczy rasy 
śląskiej i zimnokrwistej to głów-
ne atrakcje Parady Konnej, któ-
ra 29 maja już po raz 13. odbyła 
się w Żarówce.

    Imprezę rozpoczął tradycyjny 
przejazd zaprzęgów przez Żarów-
kę, który poprowadzili członkowie 
Stowarzyszenia Kawalerii Konnej 
w Dobryninie im.5 Pułku Strzel-
ców Konnych, a w jego trakcie w 
strojach szlacheckich zaprezento-
wali się także członkowie Grupy 
Rekonstrukcji Historycznej Piast. 
Nie brakowało chętnych, którzy 
chcieli mieć wspólne zdjęcie czy 
selfie z barwnie ubranymi rekon-
struktorami.

    Tradycyjnie już Marek Gibała, 
dyrektor Okręgowego Związku 
Hodowców Koni z Rzeszowa, za-
prezentował tegorocznych uczest-
ników i poprowadził całą imprezę 
razem z Józefą Smagacz, która od 
lat, wraz z sołtysem Aleksandrem 
Mrozem, jest kołem zamachowym 
tego wydarzenia. W jego organiza-
cję włączają się licznie mieszkań-
cy. Jak chociażby kapela Żarowia-
nie, która koncertowała podczas 
przejazdu zaprzęgów, jak i później 
podczas Parady.

Prezentacje i konkursy

      Licznie przybyli widzowie 
mogli zobaczyć pokazy przygo-
towane przez kawalerzystów, jak 
i młode amazonki ze Stowarzy-
szenia Kawalerii Konnej w Do-

bryninie. Jak zwykle odbyły się 
amatorskie i sportowe konkursy 
powożenia zaprzęgami parokon-
nymi i jednokonnymi. Wystąpili w 
nich przedstawiciele województw 
podkarpackiego i małopolskiego. 
W sumie publiczność zobaczyła 
rekordowe 26 zaprzęgów.

Czempionaty

     W niedzielne popołudnie licz-
nie zgromadzona publiczność w 
Żarówce mogła także podziwiać 
10 klaczy w dwóch rejonowych 
czempionatach hodowlanych. 
Wśród klaczy rasy śląskiej czem-
pionką została Lekra Wiesła-
wa Koniecznego z Gniewczyny 
Łańcuckiej, a wiceczempionką 
Hrabinka Grzegorza Matuszka z 
Grodziska Górnego (pow. leżaj-

ski). Trzecie miejsce zajęła Helen 
Wiesława Koniecznego. Wśród 
koni zimnokrwistych tytuł przy-
padł Eurze Stanisława Leniarta 
z Brzyskiej Woli (pow. leżajski). 
Wiceczempionką została Laguna 
Andrzeja Pelca z Czarnej (pow. 
łańcucki), trzecia była Bistyka 
Ewy Ziai z Chmielnika (pow. rze-
szowski), a czwarta Walia Tade-
usza Łaza z Podborza.

Podziękowania

     Podczas imprezy nie brakowało 
chętnych, aby zajrzeć do końskich 
boksów czy skorzystać z gastrono-
mii. Z kolei dzieci chętnie bawiły 
się na dmuchańcach. Na zakoń-
czenie odbyła się jeszcze zabawa 
taneczna.
     Organizatorami wydarzenia 
były: Rada Sołecka, Koło Gospo-
dyń Wiejskich i Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Lokalnego w 
Żarówce, Okręgowy Związek Ho-

dowców Koni z Rzeszowa, Urząd 
Miejski i Samorządowe Centrum 
Kultury i Bibliotek w Radomyślu 
Wielkim oraz miejscowa OSP. 
Patronat nad imprezą sprawował 
Burmistrz Radomyśla Wielkiego i 
Starosta Powiatu Mieleckiego, zaś 
patronat medialny: Radio Leliwa, 
hej.mielec.pl, W Cieniu Jupiterów, 
Korso, Goniec Radomyski, Wieści 
Regionalne i promocja.mielec.pl.
    Impreza z takim rozmachem 
nie mogłaby się odbyć, gdyby 
nie wsparcie sponsorów, którym 
serdecznie dziękujemy. A byli 
nimi: Masarnia Zbigniew Giża 
Sp.J., Kazimiera Stopa Zakład 
Przetwórstwa Mięsnego Czesław 
Stopa, MARTIKA – Ubój i Prze-
twórstwo Mięsne Alina i Feliks 
Jaje, Firma Company Solo Ma-
ciej Kizior, Bank Spółdzielczy w 
Radomyślu Wielkim, Betoniarnia 
Firma DUBIEL Sp. z.o.o, FROST 
Usługi Ogrodnicze Tomasz Mróz, 
Geyer&Hosaja, Jan Tarapata – 

Radny Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego, Stadnina koni 
Andrzej Pelc, Firma Transporto-
wo Handlowa Transmat Stefan 
Niedbalec, DREWMIX Adam Ku-
rek, Kazimierz Mrozowski Zakład 
Przetwórstwa Mięsnego, AKPOL 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
Andrzej Krzystyniak, Grzegorz 
Wróbel – ubezpieczenia, Hur-
townia Czardasz, SMART – KOP 
Marcin Smagacz, Firma Ogrod-
nicza Krzewy Ozdobne i Choin-
ki Świąteczne Władysław Tabor, 
Mariusz Gurda, Firma krawiecka 
FPHU BEATA Beata Żytniak, 
Tradycyjne Wyroby Wędliniar-
skie Sebastian Pryga, Piekarnia 
Warjas.

Krzysztof Babiarz
Urząd Miejski 

w Radomyślu Wielkim
Więcej zdjęć na stronie: http://
promocja.mielec.pl/tlumy-na-

-pokazach-konnych/

Sołtys Żarówki w gronie wyróżnionych
Aleksander Mróz został jednym 
z trzech nominowanych do na-
grody specjalnej „Sołtysa Roku” 
w ramach 22. edycji regionalne-
go konkursu Podkarpacka Na-
groda Samorządowa.

26 maja podczas wojewódzkich 
obchodów Dnia Samorządu Tery-
torialnego w Rzeszowie, w imie-
niu pana Aleksandra, który był 
zaangażowany w organizację ko-
lejnej Parady Konnej, nominację z 
rąk marszałka województwa Wła-
dysława Ortyla odebrał burmistrz 
Józef Rybiński. Następnie przeka-
zał ją wyróżnionemu podczas sesji 
Rady Miejskiej.

– To miłe uhonorowanie i docenie-
nie mojej dotychczasowej pracy na 
rzecz lokalnej społeczności. Dzię-
kuję wszystkim za dotychczasową 
współpracę, a także tym, którzy 
przyczynili się do przyznania mi 
tego wyróżnienia – skomentował 
nominację Aleksander Mróz.

Zaangażowanie z działania 
infrastrukturalne

Kapituła plebiscytu doceniła wie-
lowymiarowe zaangażowanie 
sołtysa w rozwój swojej miejsco-
wości i Gminy. Aleksander Mróz 
jest sołtysem Żarówki nieprzerwa-
nie od 1999 roku. W tym czasie 
miejscowość przeszła spore prze-
obrażenia, w czym swój udział 
miał również gospodarz wsi. Był 
bowiem zaangażowany w najważ-
niejsze inwestycje ostatnich lat. 
Przyczynił się do budowy dwóch 
ważnych asfaltowych dróg gmin-
nych łączących Żarówkę z sąsied-
nimi miejscowościami Zdziarcem 
i Janowcem. W centralnym punk-
cie wsi m.in. przy kaplicy, remizie 
i szkole doprowadził do budowy 
parkingów. Był zaangażowany w 
budowę kanalizacji i sieci wodo-
ciągowej, budowę przedszkola i 
modernizację boiska piłkarskiego. 
Wioska ma również siłownię ple-

nerową i boisko wielofunkcyjne, 
filię biblioteki publicznej i dom lu-
dowy. Sołtys przez kilka lat zabie-
gał o odbudowę drogi powiatowej 
przebiegającej przez wieś, znisz-
czonej przez ruch ciężkich samo-
chodów dowożących materiał na 
budowę autostrady A4. Starania 
te się opłaciły, bo znaczna część 
„powiatówki” została już zmoder-
nizowana, a pozostała część wraz 
z przebudową mostu i nowymi 
chodnikami ma zostać ukończona 
w roku bieżącym.

Tysiące gości

Jego sztandarowym dziełem, wy-
kraczającym daleko poza granice 
wioski, jest Parada Konna (odby-
ło się już 13 edycji). To impreza 
o zasięgu ponadwojewódzkim, 
z uczestnikami i widzami z wo-
jewództw: podkarpackiego, ma-
łopolskiego i świętokrzyskiego. 
Już od dłuższego czasu cieszy się 
sporym zainteresowaniem. W ra-
mach imprezy odbywają się uro-
czyste przejazdy zaprzęgów przez 
Żarówkę, pokazy umiejętności 
kawaleryjskich, kadryla, dżygi-
tówki, konkurencje w powożeniu 
zaprzęgami, czempionaty klaczy 
rasy zimnokrwistej, śląskiej i ma-
łopolskiej. Za tą działalność pan 
Aleksander został odznaczony 
już Złotą Odznaką Hodowców 
Koni. Dodajmy, że w przeszłości 
był prezesem Koła Terenowego 
Hodowców Koni w Dębicy, a 
obecnie wiceprezesem KTHK w 
Mielcu.

Tradycja i upamiętnienie

Sołtys Mróz co roku przewodzi 
delegacji wieńcowej Żarówki 
podczas Gminnego Konkursu 
Wieńca Dożynkowego, a w prze-
szłości Podkarpackiego Konkur-
su Wieńca Dożynkowego. Ża-
rówka gościła również Dożynki 
Gminne.

Pan Aleksander był jednym z 
inicjatorów upamiętnienia miesz-
kańców Żarówki, którzy zmarli w 
wyniku epidemii cholery w XIX 
w. W 2017 r. na miejscowym, 
nieco już zapomnianym, cmen-
tarzu cholerycznym wystawiono 
pomnik i ufundowano imienne ta-
blice ofiar epidemii. Doprowadził 
również, po 75 laty, do odbudowy 
przydrożnego krzyża, zniszczo-
nego przez sowieckiego żołdaka 
w 1944 r., a także drugiego znisz-
czonego przez „ząb czasu”.

Podkarpacka Nagroda Samo-
rządowa to konkurs z tradycją i 
prestiżem w dziedzinie inicjatyw 
samorządowych w regionie, któ-
ry został zorganizowany przez 
Podkarpackie Stowarzyszenie Sa-
morządów Terytorialnych wraz z 
Centrum Promocji Biznesu. Jego 
celem jest m.in. prezentowanie 
osiągnięć lokalnych małych oj-
czyzn.

Inf. Krzysztof Babiarz
Urząd Miejski 

w Radomyślu Wielkim

Papież patronem podstawówki
W środę (18.05.2022) w 102. 
rocznicę urodzin papieża Pola-
ka, w Radomyślu Wielkim miało 
miejsce oficjalne nadanie imienia 
św. Jana Pawła II miejscowej 
Szkole Podstawowej. Placówka 
otrzymała także nowy sztandar, 
który został poświęcony przez 
bpa Andrzeja Jeża, podczas uro-
czystej Mszy Świętej.
   Uroczystość miała odbyć się dwa 
lata temu, w setną rocznicę urodzin 
św. Jana Pawła II, ale z powodu 
pandemii koronawirusa i obostrzeń 
została przesunięta. O wyborze 
patrona zdecydowali uczniowie, 
nauczyciele i rodzice oraz formal-
nie radni miejscy. – Św. Jan Paweł 
II to niezwykły Polak, wielki pa-
pież, wspaniały człowiek, przykład 
silnego charakteru oraz postawy 
pełnej miłości i szacunku wobec 
drugiego człowieka. Jan Paweł II 
jest doskonałym wzorem dla naszej 
szkoły, najbardziej ukochał młode 
pokolenie. Chcemy, aby wartości 
takie jak miłość do Boga, ojczyzny 
i drugiego człowieka były prze-
kazywane młodemu pokoleniu, 
bo dziś młodzież jest narażona na 
wiele zagrożeń – uzasadniał wybór 
dyrektor szkoły Stanisław Tabor.

Celebra z relikwiami
   Środowe wydarzenie rozpoczę-
ła Msza Św. pod przewodnictwem 
ordynariusza diecezji tarnowskiej 
bpa Andrzeja Jeża. W uroczystym 
pochodzie do kościoła parafialnego 
w Radomyślu Wielkim uroczyście 
wprowadzono relikwie i obraz św. 
Jana Pawła II oraz nowy sztandar 
szkoły, który został poświęcony 
przez biskupa.
    W homilii zachęcał on uczniów, 
by tak jak św. papież Polak stawia-
li sobie wymagania, kształtowali 
swój charakter, dostrzegali obok 
siebie ludzi potrzebujących i dą-
żyli do świętości. – Edukacja słu-
ży temu, aby zdobywać wiedzę i 
kolejne stopnie wykształcenia. W 
Piśmie Św. znajdujemy wezwanie 
by stawać się coraz lepszymi i do-
skonalszymi. Powołanie do święto-
ści to powszechne powołanie nas 

wszystkich. Jeśli kochamy Boga, 
ludzi, wchodzimy na drogę święto-
ści. Pokazał to m.in. Jan Paweł II 
poprzez swoje życie. Młodzi ludzie 
potrzebują wzorców. Jan Paweł II 
jako wasz patron będzie pokazywał 
wam drogę, by stawać się coraz 
lepszymi. Pamiętajcie, że on wy-
magał najwięcej od siebie – mówił 
bp Jeż.

Symbol dumy
    Następnie uroczystości prze-
niosły się w mury szkoły. Tam 
przewodniczący Rady Miejskiej w 
Radomyślu Wielkim Jan Miękoś 
odczytał uchwałę o nadaniu imie-
nia radomyskiej placówce oświato-
wej. Po czym odbyła się uroczysta 
ceremonia przekazanie sztandaru 
ufundowanego przez samorząd 
gminy na ręce dyrektora szkoły. – 
Panie dyrektorze w imieniu władz 
samorządowych gminy przekazuję 
panu i całej społeczności szkolnej 
ten sztandar który jest symbolem 
dumy i honoru. Niech on god-
nie służy wszystkim pokoleniom 
młodzieży szkolnej i społeczności 
lokalnej– powiedział  burmistrz 
Józef Rybiński. – Przyjmując ten 
sztandar pragnę wyrazić serdeczne 
podziękowanie za tak cenny dar, 
pragnę zapewnić że będzie on sym-
bolem wartości które są i będą fun-
damentem pracy wychowawczej 
naszej szkoły – zapewnił dyrektor 
Tabor, który poprzez zaprzysiężone 
poczty sztandarowe przekazał cho-

rągiew uczniom. Po jej prezentacji 
przedstawiciele wszystkich klas 
dokonali uroczystego ślubowania.

Wzór, ideał i opiekun
    Z wyrazami uznania dla szkolnej 
społeczności pospieszyli zapro-
szeni goście. – Nadanie imienia i 
wręczenie sztandaru do niezwykłe 
wyróżnienie, ale i zobowiązanie. 
Jan Paweł II to niekwestionowany 
autorytet, wzór, ideał i opiekun. 
Życzę wam, aby jego nauczanie 
było stale obecne w waszej nauce 
i pracy – powiedział burmistrz 
Rybiński. Swe gratulacje złożyli 
także posłanka Krystyna Skow-
rońska, starosta Stanisław Lonczak 
i podkarpacka kurator oświaty 
Małgorzata Rauch. Z kolei poseł 
Fryderyk Kapinos przesłał list gra-
tulacyjny.

Uczniowie w roli głównej
Dodajmy, że uczniowie szkoły do 
uroczystości przygotowywali się 
poprzez pielgrzymkę do Wadowic 
i Łagiewnik. Zgłębiali też wiedzę 
o JPII, którą wykorzystali podczas 
konkursu wiedzy o patronie. Były 
też konkursy plastyczny i recytator-
ski. Podczas ceremonii wręczono 
nagrody laureatom tych wszystkich 
zmagań. Zwieńczeniem środowych 
wydarzeń były występy artystycz-
ne uczniów szkoły nawiązujące do 
osoby patrona i jego nauczania.

Krzysztof Babiarz
Urząd Miejski 

w Radomyślu Wielkim

mailto:kontakt@promocja.mielec.pl
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wydawnicze i czytelnicze

     W dniu 19 maja 2022 r. w Puł-
tuskiej Bibliotece Publicznej od-
było się spotkanie z Włodzimie-
rzem Gąsiewskim autorem wielu 
książek o Pułtusku i jego miesz-
kańcach. Stało się ono okazją do 
promocji nowo wydanej książki 
pt. „Berek obok starej synagogi. 
Wspomnienia i historie dzieci oraz 
dorosłych polskich i żydowskich 
mieszkańców Pułtuska z czasów 

pokoju i wojny XX wieku”. Pan 
Włodzimierz – mieszkaniec Miel-
ca, jak zwykle odwiedził Pułtusk 
ze swoją rodziną, a na spotkanie 
tłumnie przybyli pułtuszczanie, 
a przede wszystkim przyjaciele 
Pana Gąsiewskiego z młodzień-
czych lat. Takie grono bardzo 
chętnie uczestniczyło w dyskusji, 
wspominając miejsca i osoby, któ-
re wywarły wpływ nie tylko na ży-

cie poszczególnych osób, ale także 
na nasze miasto.
    Jak ujął sam autor książka „Be-
rek obok starej synagogi” jest 
próbą przywołania pamięci dzieci 
pułtuskich, żydowskich mieszkań-
ców z okresu przedwojennego w 
zestawieniu z losami ich polskich 
sąsiadów. Wśród żydowskich 
wspomnień dominuje droga przez 
most śmierci na pułtuskiej rzece 
Narwi, a potem gehenna na „nie-
ludzkiej” sowieckiej ziemi. Na tle 
getta warszawskiego pojawia się 
też postać dr Janusza Korczaka, do 
gazety którego pisały listy pułtu-
skie dzieci. Autor przywołuje wie-
le interesujących opowieści świad-
ków tamtych lat, bądź ich dzieci, 
które słuchały opowieści swoich 
dziadków czy ojców. Podczas spo-
tkania podkreślano, że opowieści 
te były powtarzane wielokrotnie, 
co sugeruje jak ogromny wpływ 
tamte wydarzenia miały na życie 
opowiadających.

    

Pan Gąsiewski podczas spotka-
nia zapewnił, że postara się dalej 
zapełniać półkę w pułtuskiej bi-
bliotece swoimi książkami, na co 
czeka bardzo wielu pułtuszczan 
oraz osób interesujących się losa-
mi naszej „małej ojczyzny”.
Inf. https://pultusk.pl/spotkanie-
-z-autorem-ksiazki-berek-obok-

-starej-synagogi-wlodzimie-
rzem-gasiewskim/

    W spotkaniu wzięło udział  kilka-
dziesiąt osób, m.in.: Bożena Poty-
raj - dyrektor Biblioteki, Wojciech 
Gregorczyk - burmistrz miasta 

Pułtusk, przedstawiciele instytucji 
kulturalnych, muzealnych, aka-
demickich i archiwalnych miasta,  
Michał Kisiel - dyrektor Domu 
Polonii w Pułtusku,  radni miejscy, 
przedstawiciele Wydziału Promo-
cji, Kultury i Sportu, pracownicy 
biblioteki oraz liczne grono Puł-
tuszczan, w tym koleżanki i kole-
dzy autora z czasów dzieciństwa 
i młodości. Następnego dnia od-
było się jeszcze spotkanie autora 
z Mateuszem Miłoszewskim –  Za-
stępcą Burmistrza Miasta Pułtusk 
oraz kierownictwem Biura Promo-
cji w Centrum Dziedzictwa Kultu-
rowego w Pułtusku.
   Autor składa serdeczne podzię-
kowania za ciepłe przyjęcie pod-
czas spotkania autorskiego i pro-
mocyjnego książki: „Berek obok 
starej synagogi. Wspomnienia 
i historie dzieci oraz dorosłych 
polskich i żydowskich mieszkań-
ców  Pułtuska z czasów pokoju 
i wojny XX wieku”, dla samorządu 

miasta Pułtusk oraz dyrekcji i ze-
społowi Biblioteki Publicznej im. 
Lelewela w Pułtusku za wspaniale 
zorganizowanie i przeprowadzenie 
spotkania  oraz za przekazane mi 
Pułtuskalia.   Sam też przekazał do 
biblioteki kolejne swoje książki, 
wyrażając nadzieję, że w ten spo-
sób powstanie w bibliotece jego 
autorska półka.

Włodek Gąsiewski
Książka do nabycia jest w Inter-
necie: https://allegro.pl/oferta/

berek-obok-starej-synagogi-wlo-
dek-gasiewski-12041519420

Włodek Gąsiewski – spotkanie autorskie w rodzinnym Pułtusku

Na zdjęciu od prawej: Bożena Potyraj - dyr. Biblioteki, Wojciech Gregor-
czyk – burmistrz Pułtuska oraz Włodek Gąsiewski (foto arch.)

Autor Włodek Gąsiewski po-
leca swoją nową książkę pt. 
„Mielec w fotografii ulicznej 
i słowie  20/21 - Mielec in stre-
et photo and the word 20/21”. 
Wydanie Mielec, czerwiec 2022.
    Tematem fotografii ulicznej 
są przypadkowe, odpowiednio 
uchwycone ujęcia życia uliczne-
go. Jest to dyscyplina z pogra-
nicza reportażu oraz fotografii 
artystycznej. Pewnym przyczyn-
kiem do powstania serii zdjęć 
z lat 2020-2021 była pandemia Co-
vid 19, która radykalnie zmieniła 
wygląd miejskiej ulicy i ludzi na 
niej się znajdujących. Inny był też 
kontekst architektury miejskiej, 
starych, czasami nawet burzonych 
domów, czy też pustych placów. 
Autor niniejszej publikacji trochę 
z powodu zawodowej dzien-
nikarskiej rutyny, a trochę też 
chęci udokumentowania ota-
czającej rzeczywistości wyko-
nał, często ad hoc, setki zdjęć, 
głównie telefonem komórkowym 
i rzadziej profesjonalnym apa-
ratem fotograficznym. W sumie 
w albumie znalazło 130 ujęć 
w absolutnej większości rejestru-
jących ulice, ludzi, architektu-
rę i przyrodę miejską. Jedynym 
wyjątkiem jest kilka tzw. cyber-
-murali, które zachowują charak-
ter street photo, ale przy wyko-
rzystaniu zdjęć współczesnych 
i archiwalnych są pewnym pomy-
słem na upamiętnienie niektórych 
wydarzeń historycznych. Do tego 
doszły podpisy i opisy słowne. 

Mielec w fotografii ulicznej i słowie 20/21
Mielec in street photo and the word 20/21

Niektóre z nich przybrały charak-
ter liryczno-poetycki, w oszczęd-
ny, ale też i artystyczny sposób 
przekazujące nastrój pokazany 
na fotografiach. W związku z tym 
zaprezentowany album może być 
zwięzłym zapisem dokumental-
no-artystycznym z życia miasta 
Mielca z początku lat 20. XXI 
wieku, poza oczywiście bieżący-
mi wydarzeniami kulturalnymi 
lub samorządowymi, które bar-
dziej już jako foto-kronika wyma-
gają być może osobnej publikacji.
    Warstwa słowna książki, 
a więc opisy i podpisy są dwu-
języczne, po polsku i angielsku 
w tłumaczeniu Olgi Markowskiej. 
W związku z tym album i może 
być także doskonałą pamiątką nie 
tylko miejscowych, ale też i wielu 
gości z zagranicy przebywających 
w Mielcu, a także licznej mielec-
kiej Polonii rozsianej za granicą, 
która w ten sposób może si po-
szczycić swoim miastem.
    Książka jest formatu 23,5x16,3 
cm, w twardej oprawie i zawiera 
68 stron na kredowym papierze. 
Zdjęcia są czarno-białe oraz w ko-
lorze. Album jest do nabycia w an-
tykwariacie-galerii w Mielcu, ul. 
Sobieskiego 1/1, pon. pt. w godz. 
10-14 (inny termin do uzgodnie-
nia tel. 602 776197) w mieleckich 
księgarniach: „Dębickich” na ul. 
Mickiewicza 5 i „Piątka” na al. 
Niepodległości 5 oraz w inter-
necie: https://allegro.pl/oferta/
mielec-w-fotografii-ulicznej-i-
-slowie-20-21-12254912139

    Książka zawiera 20 wierszy i 
blisko 30 akwarel. Do tego jesz-
cze są biogramy autorek oraz 
„Słowo o albumie” Jana Stefana 
Nawrockiego, piszącego m.in.: 
„Połączenie poezji Barbary Śnie-
żek z malarstwem Wioletty Cie-
leckiej w albumie o Rzeszowie 
to bardzo wartościowy mariaż. 
Dość rzadko spotykane dziś ce-
chy ich twórczości sprawiają, 
że darzę ten album autentyczną 
sympatią. Powody tego są zde-
cydowanie nadosobistego rzędu. 
Oba rodzaje twórczości kom-
ponują się świetnie nie tylko 
tematycznie na poszczególnych 
stronach, ale i duchowo przez 
sposób twórczej wypowiedzi. To 
rzeczywistość zatrzymana w ka-

drze słów i wizji a równocześnie 
sięgająca wstecz.”
     Książka ma właśnie formę 
mini albumu. Elegancka edycja, 
twarde kolorowe okładki, format 
23,5×17 cm i 62 strony kredo-
wego papieru sprawiają, że poza 
walorami artystycznymi spełnia 
ona także funkcje promocyjne 
miasta Rzeszowa. Wydawcą jest 
Towarzystwo Przyjaciół Rzeszo-
wa w ramach serii Resowiana. 
Książkę sygnuje także Regio-
nalne Stowarzyszenie Twórców 
Kultury w Rzeszowie, a wsparło 
ją jeszcze wiele innych instytucji 
kulturalnych oraz samorząd wo-
jewództwa. Autorkom i wydaw-
com gratulujemy.

Włodek Gąsiewski

Barbara Śnieżek, Wioletta Cielecka „Zaproszenie do Rzeszowa”
Niedawno do naszej redakcji do-
tarła pocztą książka Elżbiety Mróz 
pt. „Wspólnota pamięci, Mrozo-
wie z Żarówki oraz wspomnienia 
o Janie Mrozie i jego żonie Amalii 
z domu Skrzyniarz”
    Książka ta jest jedną z nielicz-
nych obecnie sag rodzinnych, któ-
ra na 179 stronach prezentuje nie 
tylko historię rodziny Mrozów, 
ale też i ich rodzinną wieś Żarów-
kę w gminie Radomyśl Wielki, w 
powiecie mieleckim oraz szereg 
innych miejscowości związanych 
z losami tej rodziny.
    Wydawnictwo posiada sześć 
rozdziałów:
I. Wieś Żarówka – miejsca i lu-
dzie.
II. Historia rodu Mrozów z Żarów-

ki – linia Aleksandra.
III. Historia rodu Marianny Sro-
czyńskiej żony Aleksandra Mroza.
IV. Losy Aleksandra Mroza i jego 
żony Marianny z domu Sroczyń-
skiej oraz ich dzieci.
V. Wspomnienia o Janie Mrozie.
VI. Rodzina Amalii z domu Skrzy-
niarz  żony Jana Mroza.
   W publikacji są także aneksy 
oraz podane źródła wykorzystane 
w opracowaniu.
    Czasowo saga rozpoczyna 
się w drugiej połowie XIX w., 
zahacza o rabację, mówi o epi-
demiach oraz o kolejnych woj-
nach, pierwszej i drugiej świa-
towej. Potem są już powojenne 
czasy. Jest dużo opisów, dużo 
zdjęć oraz archiwalia. Książka 
jest szczególna godna polecenia 
dla badaczy genealogii swoich 
rodzin. Warto, aby oni także wy-
korzystali swoją wiedzę i spisali 
podobne publikacje.
   Książka jest także fachowo 
opracowana i estetycznie wyda-
na, a kredowy papier i wiele ko-
lorowych zdjęć dodaje jej powa-
gi. Szczerze polecam jej lekturę, 
a autorce gratuluję wykonanej 
pracy.
Przy okazji informujemy, że 
wszystkie autorskie publikacje 
nadesłane lub przekazane do na-
szej redakcji prezentujemy także 
na łamach portalu www.promo-
cja.mielec.pl

Włodek Gąsiewski

książki nadesłane  albo przekazane

Elżbieta Mróz
„Wspólnota pamięci”

mielec.pl tu rozwijają się skrzydła!
W 2022 r. ukazał się elegancki al-
bum promujący miasto mielec, któ-
ry poza znakomitymi fotografiami 
jest także doskonałym przewodni-
kiem, a wersja dwujęzyczna, polska 
i angielska czyni go uniwersalnym 
zarówno dla mieszkańców Mielca, 
jak też i wielu gości, którzy w więk-
szości są także anglojęzyczni. Al-
bum ma układ przestrzenno tema-

tyczny. Pokazuje więc poszczególne 
części miasta i ich walory oraz po-
szczególne sfery życia miejskiego, 
jak chociażby kulturę, sport, rekre-
ację oraz wysoko rozwinięty, w tym 
lotniczy przemysł. Wydawcą przy 
współpracy z Urzędem Miejskim 
jest Wydawnictwo Unitex z Byd-
goszczy. Format albumu 24x28 cm, 
oprawa twarda z obwolutą. (WG)

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

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!

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!

Zwiastowanie Bogurodzicy, 
ikona na desce 20x30x2,5 cm

Św. Franciszek z Asyżu 
18x26x2,5 cm.

Pieta, Nie Opłakuj Mnie 
Matko. Ikona tempera na 

desce lipowej
20x20x2,5 cm

Wytwórnia Sprzętu Ko-
munikacyjnego WSK 
PZL Mielec Polski Czer-
wony Krzyż Klub Hono-
rowych Dawców Krwi 
przy WSK PZL Mielec 
Honorowy Dawca Krwi 
PCK stary proporczyk 
z PRL o wymiarach ok. 
15,5x25,5 cm

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 Załogi 
Gazeta Zakładowa Wy-
twórnia Sprzętu Komuni-
kacyjnego. Wymiary ok. 
13x23,5 cm - bez obszy-
cia i zawieszki i frędzel-
ków, bez foliowej otuliny

Proporczyk Mielec NA-
CZELNIK MIASTA 
MIELCA. Wymiary ok. 
13x23 - bez obszycia i 
zawieszki i frędzelków 
- w foliowej otulinie

Matka Boska z Dzieciątkiem w 
starej ramie

V Kolumna III Rzeszy i kaci 
ziemi mieleckiej podczas 

okupacji niemieckiej 
– Rudolf Zimmermann i inni
W lutym 2022 r. ukazała się książka 
Włodka Gąsiewskiego, w której au-
tor zaprezentował mało znane fakty 
z historii, w tym tzw. V Kolumny 
niemieckiej na ziemi mieleckiej. 
Kolejny wątek to postać Rudol-
fa Zimmermana, gestapowca, kata 
ziemi mieleckiej, a zwłaszcza jego 
późniejszego ścigania przez organa 
Bezpieczeństwa RP. To wręcz kry-
minalno-szpiegowska  historia, w 
której biorą udział funkcjonariusze 
UB oraz ich agenci i tajni współpra-
cownicy.... Więcej: http://promocja.
mielec.pl/v-kolumna-iii-rzeszy-i-kaci-
-ziemi-mieleckiej-podczas-okupacji-
-niemieckiej-rudolf-zimmermann-i-in-
ni-nowa-ksiazka-historyczna-wlodka-
-gasiewskiego/

Wytwórnia Sprzętu Komunika-
cyjnego PZL-Mielec Historia Do-
robek Perspektywy 1938-1978.

Ostatnia wieczerza wg Leonarda da Vinci relief miedź 
30,5x17,5 cm (wymiary z ramką) Producent Spół-
dzielnia rzemieślnicza Mińsk Mazowiecki, 1986-05-
28 z blachy miedzianej w drewnianych ramkach.

SPRZEDAŻ I SKUP 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/uzytkownik/gawlod?bmatch=al-product-cl-eyesa2-engag-dict-ctx-gl-53-uni-1-4-0326

FKS PZL Stal Mielec Puchar In-
terwizji w Gimnastyce Artystycz-
nej Mielec 79 - talerz, porcelana 
Wałbrzych średnica ok. 24 cm, 

Medal Bieg 80 lecia FKS Stal 
Mielec 1939-2019 Lotnisko 
Mielec 14.04.2019 mielec.pl 
tu rozwijają się skrzydła

Medal PZL 1928 1988 60 lat prze-
mysłu lotniczego w Polsce w tek-
turowym etui. Średnica ok. 65 mm, 
grubość ok. 5,5 mm

PTTK WSK PZL Mielec Bieszczady 78 XII Ogólno-
polski rajd prac. przem. lotniczego i silnikowego. Mo-
siądz. Wymiary ok. 3,5x1,8 cm. 

Matka Boska z dzieciątkiem Karmiąca medalion gipsowy o 
średnicy 15,5 i grubości ok. 1,8 cm. Na medalionie napis: TY 
COŚ KARMIŁA ŚWIATA ZBAWIENIE - TY NAM JAK 
MATKA DAJ POŻYWIENIE.

Matka Boska Bolesna. Iko-
na ręcznie pisana zgodnie z 
Tradycją, temperą jajową na 
naturalnych pigmentach, na 
litej desce lipowej o wymia-
rach 15 cm x 21 cm x 2,8 cm

Święty Antoni. Ikona ręcznie 
pisana zgodnie z Tradycją, tem-
perą jajową na naturalnych pig-
mentach, na litej desce lipowej 
o wymiarach 21 cm x 30,5 cm 
x 2,8 cm.

Święty Franciszek z pta-
kami. Ikona ręcznie pi-
sana zgodnie z Tradycją, 
temperą jajową na natu-
ralnych pigmentach, na 
desce dębowych drzwi 
ze starej plebańskiej sza-
fy o wymiarach ok. 47 
cm x 83 cm o grubości 
zewnętrznego obrzeża/
ramy 2,5 cm.

Trzech Archaniołów. Iko-
na ręcznie pisana zgod-
nie z Tradycją, temperą 
jajową na naturalnych 
pigmentach, na litej desce 
lipowej o wymiarach 19,5 
cm x 30 cm x 2,5 cm,  wie-
lokrotnie gruntowanej za-
prawą. Do złoceń zostały 
użyte płatki szlagmetalu 
(kolor 2,5)  zabezpieczone 
szelakiem. Ikona pokryta 
werniksem UV.

Adam i Ewa wygnanie z raju, 
akwarela kremowy karton ma-
larski 35x50 cm (wymiary pa-
pieru) i 29x36 cm - wymiary 
samej akwareli.

Matka Boska Fatimska ob-
razek w złoconej drewnianej 
ramce za szkłem 22x30 cm.
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