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WIELKA WYPRZEDAŻ - CENY OD 1 ZŁ
SPRZEDAŻ KSIĄŻEK, OBRAZÓW 

I STARYCH PRZEDMIOTÓW
 pon.-pt. 10.00-14.00 po uzgodnieniu otworzymy w innym terminie 

i godzinie - tel. 602 776197
Zapraszamy: 39-300 Mielec, ul. Jana III Sobieskiego 1
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dożynkowe

Gminny Przegląd Wieńca Dożynkowego Gminy Borowa w Surowej, źródło: https://www.facebook.
com/GminaBorowa/photos/pcb.1245458976267033/1245434229602841

Dożynki Gminy Mielec 2022 w Rydzowie, źródło: https://www.facebook.com/kulturagminamielec/
photos/pcb.5291148307633016/5291132494301264

Dożynki gminy Przecław 2022, źródło: https://www.facebook.com/Gmina-
-Przec%C5%82aw-109449000744359

Wieńce żniwne gminy Padew Narodowa, źródło: https://www.facebook.com/Gmina-
-Przec%C5%82aw-109449000744359

Foto-migawki dożynkowe gmin 
powiatu mieleckiego

www.promocja.mielec.pl
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powiatowe

W dniu 4 września 2022 r. w Wa-
dowicach Górnych odbyły się 
pierwsze Dożynki Powiatu Mie-
leckiego organizowane poza Miel-
cem. Gwiazdą wieczoru był zespół 
Brathanki.
    Wspólne dożynkowe spotkanie 
tradycyjnie już otworzyła Msza 
Święta dziękczynna za tegoroczne 
plony. Ta, z udziałem grup wień-
cowych i zaproszonych gości, od-
prawiona została w Parafii pw. św. 
Anny w Wadowicach Górnych o 
godzinie 14:00.
    Po nabożeństwie uczestnicy 
dożynek wspólnie przeszli na te-
ren imprezy – zlokalizowany przy 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Wadowicach Górnych. Barwny 
korowód poprowadziła Kapela Lu-
dowa Wadowiacy.
     Gości przybyłych na uroczy-
stości oficjalnie powitał gospo-
darz gminy, wójt Michał Deptu-
ła. – Jestem szczęśliwy, że mamy 
zaszczyt być gospodarzem pierw-
szych w historii dożynek powiatu 
mieleckiego organizowanych na 
terenach wiejskich – podkreślił ze 
sceny.
     Starostami tegorocznego świę-
ta plonów wybrano: Annę Lazur, 
wspólnie z mężem prowadzącą po-

nad 55-hektarowe gospodarstwo 
specjalizujące się w hodowli krów 
mlecznych czystej rasy „HF- 
ek” oraz Janusza Bika, rolnika i 
przedsiębiorcę, który wraz z żoną 
prowadzi nowoczesne gospodar-
stwo o powierzchni 60 hektarów 
ukierunkowane na uprawę pszeni-
cy i buraków cukrowych.
    Starostowie dożynek, corocz-
nym zwyczajem, przekazali na 
ręce starosty mieleckiego Sta-
nisława Lonczaka symboliczny 
bochen chleba, który następnie 
został podzielony i rozdany wśród 
uczestników wydarzenia. - Bez 
wszystkiego można wyżyć, ale 
żeby żyć, potrzeba wody, powie-
trza i pożywienia, czyli chleba. 
A żeby ten chleb był, musi być 
rolnictwo; rolnictwo jest podsta-
wą każdego narodu – podkreślił 
starosta Stanisław Lonczak. W 
dalszych słowach zwrócił się do 
wszystkich zebranych w Wa-
dowicach Górnych rolników, 
dziękując za trud ich codziennej, 
gospodarskiej pracy i wyrażając 
nadzieję na jak najobfitsze plony 
ich wysiłków także w kolejnych 
latach.
    Wyrazy uznania dla rolników 
z powiatu mieleckiego wyrazili w 

swoich przemowach także: staro-
sta dożynek Janusz Bik, Poseł na 
Sejm RP Krystyna Skowrońska, 
Poseł na Sejm RP Wiesław Buż, 
Radna Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego Maria Napieracz 
(w imieniu Marszałka Wojewódz-
twa Podkarpackiego Władysła-
wa Ortyla), Radny Rady Powiatu 
Mieleckiego Stanisław Kagan (w 
imieniu Posła na Sejm RP Fryde-
ryka Kapinosa), Radny Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego Jan 
Tarapata oraz Prezydent Miasta 
Mielca Jacek Wiśniewski.
     By docenić współpracę z przed-
stawicielami poszczególnych 
władz oraz ich zaangażowanie w 
pozyskiwanie środków zewnętrz-
nych, Starosta Powiatu Mieleckie-
go Stanisław Lonczak, wspólnie z 
Przewodniczącym Rady Powiatu 
Mieleckiego Markiem Paprockim 
oraz starostami dożynek, przeka-
zali podziękowania na ręce posłan-
ki Krystyny Skowrońskiej oraz 
marszałka Władysława Ortyla - te 
odebrała radna wojewódzka Maria 
Napieracz.
    Władze samorządowe powiatu, 
za współpracę i pomoc w organi-
zacji wydarzenia, dedykowaną sta-
tuetką nagrodziły także Wójta Wa-

dowic Górnych Michała Deptułę.
    Wyjątkowe wyrazy uznania 
trafiły także na ręce reprezen-
tantów gmin, którzy uraczyli za-
proszonych gości znakomitymi 
występami artystycznymi, a także 
przygotowali bogate w tradycyjną 
żywność stoiska wystawienni-
cze. Te podziękowania przekazali 
wspólnie: starosta Stanisław Lon-
czak wraz z członkami zarządu po-
wiatu: Zbigniewem Działowskim i 
Bogusławem Peretem. Odebrali je:
- Koło Gospodyń Wiejskich w 
Glinach Wielkich - GMINA BO-
ROWA
- Stowarzyszenie Kobiet w Czer-
minie GRACJA - GMINA CZER-
MIN
- Sołectwo Wola Zdakowska – 
GMINA GAWŁUSZOWICE

- Koło Gospodyń Wiejskich z 
Chrząstowa - GMINA MIELEC
- Koło Gospodyń Wiejskich z Woj-
kowa - GMINA PADEW NARO-
DOWA
- Stowarzyszenie Kobiety z pomy-
słem – GMINA PRZECŁAW
- Koło Gospodyń Wiejskich 
Zgórsko - GMINA RADOMYŚL 
WIELKI
- Stowarzyszenie „Malinowy 
szlak” - GMINA TUSZÓW NA-
RODOWY
- Koło Gospodyń Wiejskich w 
Wierzchowinach – GMINA WA-
DOWICE GÓRNE
    Warto podkreślić, że po raz 
pierwszy w historii dożynek prze-
kazano także tytuły SUPER ROL-
NIKA POWIATU MIELECKIE-
GO.     Gwiazdą Dożynek Powiatu 

Mieleckiego był zespół Brathanki. 
Tuż po jego występnie, sceną za-
władnęli z kolei muzycy z Randez 
Vous, którzy poprowadzili trwają-
cą do północy zabawę taneczną.
    Dożynki Powiatu Mieleckiego 
zostały objęte patronatem medial-
nym Tygodnika Regionalnego 
Korso, Wieści Regionalnych, Ra-
dia Leliwa oraz portali: hej.mielec.
pl, W cieniu jupiterów i promocja.
mielec.pl.
ms. (fot.: https://www.facebook.
com/AndrzejBrylaWicestarosta)
Inf. i galeria zdjęć na stronie: ht-
tps://powiat-mielecki.pl/aktualno-
sci/za-nami-dozynki-powiatowe-
-w-wadowicach-gornych-2325.
html oraz: http://promocja.mielec.
pl/za-nami-dozynki-powiatowe-
-w-wadowicach-gornych/

Dożynki powiatowe w Wadowicach Górnych

Po raz pierwszy w historii do-
żynek władze samorządowe po-
wiatu zadecydowały o wręczeniu 
wyróżnień dla najaktywniej-
szych rolników. Do kogo trafił 
zaszczytny tytuł SUPER ROL-
NIKA?
    Wyróżnieniem uhonorowano 
najlepszych, najskuteczniejszych 
gospodarzy z każdej z gmin po-
wiatu mieleckiego, prezentujących 
wysoki poziom produkcji oraz 
przyczyniających się do rozwoju 
obszarów wiejskich. Laureatów 
pomogły wskazać poszczególne 
gminy powiatu mieleckiego – za 
co serdecznie dziękujemy!

Laureaci:
• Z gminy Borowa
Piotr Batko z Sadkowej Góry pro-
wadzi wraz z żoną Dominiką oraz 
rodzicami i braćmi gospodarstwo 
rolne o powierzchni 40 ha. Pro-
dukcja zwierzęca to trzoda chlew-
na w cyklu zamkniętym oraz bydło 
opasowe. Struktura zasiewów to 
zboża, rzepak ozimy, kukurydza 
na ziarno i kiszonkę, fasola szpa-
ragowa, czosnek i ziemniaki.Go-
spodarstwo korzysta z różnego 
rodzaju dofinansowań np. z pro-
gramu „Młody Rolnik” oraz „Mo-
dernizacji gospodarstw rolnych”. 
Pieniądze z nich uzyskane zostały 
przeznaczone na zakup nowocze-
snego sprzętu rolniczego.
Od 2019 roku pan Piotr pełni 
funkcję sołtysa sołectwa Sadkowa 
Góra.
• Z gminy Czermin
Grzegorz Ból - rolnik z miejscowo-
ści Czermin zajmuje się produkcją 

roślinną i zwierzęcą. Utrzymuje 
chów trzody chlewnej w cyklu 
zamkniętym. Prowadzona w jego 
gospodarstwie produkcja roślinna 
obejmuje z kolei głównie uprawę 
pszenicy, jęczmienia i rzepaku.
• Z gminy Gawłuszowice
Piotr Bukowski prowadzi nowo-
czesne gospodarstwo o powierzch-
ni 80 ha w miejscowości Kliszów. 
Po ukończeniu studiów na wy-
dziale Rolnictwa Uniwersytetu 
Rzeszowskiego przejął gospodar-
stwo rolne, które systematycznie 
unowocześnia, poszerzając park 
maszynowy – również dzięki wy-
korzystaniu środków z Unii Euro-
pejskiej.
Główna gałąź produkcji to upra-
wy rzepaku i buraka cukrowego, 
który osiąga wysoką wydajność z 
hektara.
Warto podkreślić, że Pan Piotr od 
lat działa czynnie w organizacjach 
i stowarzyszeniach na terenie miej-
scowości i gminy, jest członkiem 
OSP i Rady Sołeckiej.
• Z gminy Mielec
Antoni Maziarz posiada 10,5 ha 
użytków rolnych, na których upra-
wia pszenicę, pszenżyto oraz jęcz-
mień jary i ozimy. Zebrane plony 
przeznacza na potrzeby prowadzo-
nej w cyklu zamkniętym hodowli 
trzody chlewnej.
Za swoją działalność w 2022 roku 
został wyróżniony przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi odznaką 
honorową „Zasłużony dla rolnic-
twa”.
Poza działalnością rolniczą Pan 
Antoni udziela się aktywnie na 

polu społecznym – działa w Ra-
dzie Sołeckiej w Woli Mieleckiej 
oraz w OSP Rzędzianowice.
• Z gminy Padew Narodowa
Andrzej Sulik wraz z żoną Beatą i 
trójką dzieci prowadzi gospodar-
stwo rolne o powierzchni 200 ha 
w Padwi Narodowej. Ukończył 
Technikum Rolnicze w Rzemieniu 
i posiada bogatą wiedzę na temat 
rolnictwa, którą na bieżąco posze-
rza uczestnicząc w różnych kur-
sach i szkoleniach.
W swoim gospodarstwie prowadzi 
wyłącznie produkcję roślinną, a 
mianowicie uprawę zbóż, kuku-
rydzy, roślin wysokobiałkowych, 
buraków cukrowych oraz słonecz-
nika. Współpracuje z firmami i 
doradcami Agro-technicznymi, 
dzięki czemu w swoim gospodar-
stwie utrzymuje wysoki poziom 
produkcji roślinnej.
Pan Andrzej również od lat współ-
pracuje z Powiatowym Zespołem 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego i 
korzysta z programów unijnych. 
Jest też przedstawicielem rolników 
z terenu Gminy Padew Narodowa 
w Podkarpackiej Izbie Rolniczej.
• Z gminy Przecław
Laureatem nagrody do „SUPER 
ROLNIKA POWIATU MIELEC-
KIEGO” z terenu Gminy Przecław 
jest gospodarstwo Jana i Roberta 
Bały z Łączek Brzeskich – to oj-
ciec i syn.
Jest to gospodarstwo wielopokole-
niowe, z dziadka przejął je zięć, a 
następnie wnuczek.
Obecnie w gospodarstwie Panowie 
Jan i Robert uprawiają około 70 ha 

gruntów rolnych, jednak z każdym 
rokiem powiększają swój areał.
Zajmują się głównie uprawą psze-
nicy (25 ha), soi (15 ha), rzepaku 
(15 ha) i słonecznika (15 ha). Sto-
sują technologię bez orkową. Jako 
pierwsi w gminie rozpoczęli upra-
wę soi. Są otwarci na innowacyjne 
rozwiązania technologiczne i dba-
ją o ochronę środowiska.”
• Z gminy Radomyśl Wielki
Dariusz Stopa ma 38 lat i od 14 lat 
prowadzi gospodarstwo rolne w 
Dulczy Wielkiej. Obecnie gospo-
darzy na 280 hektarach gruntów 
rolnych. Oprócz tradycyjnie upra-
wianych na naszych terenach zbóż, 
sieje także kukurydzę i rzepak. 
Większość przeznacza na pasze 
dla własnej hodowli trzody chlew-
nej, która wynosi ok. 3 tys. sztuk. 
Tuczniki dostarcza do rodzinnej 
firmy „Kazimiera Stopa Zakład 
Przetwórstwa Mięsnego Czesław 
Stopa”.
Jego podejście z pasją do prowa-
dzonego gospodarstwa zostało do-
strzeżone przez włodarzy gminy, 

którzy przyznali mu tytuł Filara 
Gospodarki Gminy podczas No-
worocznego Spotkania Biznesu w 
2014 r. Zdobył także 6. miejsce w 
wojewódzkim konkursie Rolnik 
Roku 2014 w plebiscycie Nowin.
• Z gminy Tuszów Narodowy
Krzysztof Furdyna z Tuszowa Na-
rodowego jest absolwentem Uni-
wersytetu Rolniczego w Lublinie. 
Od najmłodszych lat pracuje w 
gospodarstwie rolnym rodziców, 
które 7 lat temu przejął i prowadzi 
wraz ze swoimi braćmi i rodzica-
mi.
Powierzchnia gospodarstwa liczy 
ponad 100 ha. Uprawiane są na 
nim zboża, rzepak, rośliny strącz-
kowe i ziemniaki. Ponadto w go-
spodarstwie tym hoduje się bydło 
mięsne.
Wskazany do wyróżnienia rolnik 
swoją pracę na roli traktuje też 
jako pasję i wykorzystuje nabytą w 
czasie studiów wiedzę do jego dal-
szej modernizacji i rozwoju. Jest 
młodym człowiekiem, który swoją 
przyszłość wiąże z rolnictwem i 

miłością do ziemi ojczystej. Trudy 
pracy na roli łączy ze swoimi zdol-
nościami biorąc udział w wielu 
konkursach z dziedziny rolnictwa 
których jest laureatem.
• Z gminy Wadowice Górne
Anna i Józef Lazurowie prowadzą 
ponad 55-hektarowe gospodar-
stwo rolne na terenie miejscowo-
ści Wampierzów. Gospodarstwo 
specjalizuje się w hodowli krów 
mlecznych czystej rasy „HF- ek”. 
HF- ki to bydło holsztyno-fryzyj-
skie hodowane w sposób celowy 
w jednym kierunku – mlecznym. 
Obecnie cały inwentarz to ok. 
110 sztuk bydła, z czego 50 sztuk 
to wspomniane HF-ki, są jeszcze 
opasy / samce bydła domowego w 
wieku 2 lat i więcej nie kastrowa-
ne/ - 30 szt. Pozostałą resztę stano-
wią jałówki.
     Gratulujemy!
ms (https://powiat-mielecki.pl/
aktualnosci/historyczne-wywroze-
nia--super-rolnicy-powiatu-mie-
leckiego-2326.html)

Historyczne wyróżnienia: SUPER ROLNICY POWIATU MIELECKIEGO
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mielecko-powiatowe

Rekordowa rundka rowerowa
Ponad 700 mieszkańców powia-
tu pojechało w niedzielę, 7 sierp-
nia, w 4. Rundce Rowerowej z 
Powiatem Mieleckim. Serdecz-
nie dziękujemy, że spędziliście to 
popołudnie razem z nami! 
      Punktem startowym rajdu, tak 
jak w latach ubiegłych, była Gale-
ria Navigator. To tutaj uczestnicy 
rundki odebrali pakiety startowe, 
w których znaleźli m.in. mapki z 
dalszymi wskazówkami dotyczą-
cymi trasy.
    Rowerzyści zmierzyli się z 
dystansem o łącznej długości ok. 
15 kilometrów. Po drodze odwie-
dzili sześć punktów kontrolnych: 
Park Smoczka, CKPiDN, stadion 
PGE FKS Stal Mielec, Starostwo 
Powiatowe, Park Oborskich oraz 

mielecki Rynek. Z każdego z tych 
miejsc przywieźli jedną cyfrę. Cy-
fry, wpisane na kartę uczestnika 
w odpowiedniej kolejności, utwo-
rzyły liczbę 135 817 – czyli liczbę 
mieszkańców powiatu mieleckie-
go (stan na koniec roku 2021).
Finał wydarzenia tradycyjnie od-
był się w Parku Sensorycznym 
przy Wydziale Komunikacji mie-
leckiego starostwa. Każdy pełno-
letni uczestnik, który przywiózł 
tu kartę z prawidłową odpowie-
dzią, wziął udział w losowaniu 
atrakcyjnych nagród. Tą główną 
była kosiarka firmy Husqvarna. 
Ale rozlosowano też dwa rowery 
ufundowane przez Galerię Navi-
gator i dwa rowery dla dzieci od 
Gardner Aerospace i Multi-Dent 

lek. Dent. Magdalena Tokarska-
-Giszter oraz lek. Dent. Agniesz-
ka Nikiel. Nowych właścicieli 
znalazło także wiele innych na-
gród rzeczowych oraz kilkana-
ście wartościowych voucherów.
    Nagrody wręczył Wicestaro-
sta Powiatu Mieleckiego Andrzej 
Bryła, który osobiście również 
przejechał konkursową trasę. 
Dzięki temu doświadczeniu oce-
nił, że atmosfera imprezy była 
niezwykle rodzinna i przyja-
zna. – Dziękuję Państwu, że ze-
chcieliście spędzić to niedzielne 
popołudnie właśnie z nami, w 
aktywny sposób. Po dzisiejszej 
rekordowej frekwencji wiemy, 
że powiat wciąż potrzebuje ro-
dzinnych, rowerowych imprez. 

Za rok czeka nas okrągła, piąta 
edycja tej imprezy, więc już dziś 
możemy zapowiedzieć, że szy-
kujemy dla Was coś specjalnego 
– powiedział wicestarosta.
    Warto dodać, że już tego-
roczna edycja Rundki Rowero-
wej poszerzona została o liczne 
atrakcje dla najmłodszych. W 
Parku Sensorycznym ustawio-
no nieodpłatną strefę zabaw z 
dmuchańcami, animacjami i 
zabawami. Dzieci mogły także 
zapoznać się z przepisami ruchu 
drogowego w mobilnym mia-
steczku rowerowym i przygląd-
nąć pracy służb mundurowych: 
policji, straży pożarnej i pogo-
towia. Z myślą o najmłodszych 

przygotowaliśmy też 200 dar-
mowych porcji waty cukrowej 
i popcornu, a każdy uczestnik 
rundki – bez względu na wiek – 
mógł wybić dla siebie pamiątko-
wą monetę.
Wydarzenie zostało zorganizo-
wane przez Starostwo Powiato-
we w Mielcu i Studio Wizualne.
    Partnerami wydarzenia zosta-
li: Husqvarna Group z fabryką 
w Mielcu, Galeria Navigator, 
Gardner Aerospace Mielec Sp. 
z o.o., Multi-Dent lek. Dent. 
Magdalena Tokarska-Giszter 
oraz lek. Dent. Agnieszka Ni-
kiel, Polskie Zakłady Lotnicze 
w Mielcu, Producent suplemen-
tów diety AvetPharma i GRO-

KAMgbl, Restauracja Kontro-
wersja, Centrum dietetyczne 
Projekt Zdrowie, BOSSMEN 
Fryzjerstwo Piotr Winiarz, Ergo 
Hestia Jerzy Wąs, Serwis Opon 
Targum, Premio Opony-Auto-
serwis.
   Patronat medialny objęły por-
tale: www.promocja.mielec.
pl, www.hej.mielec.pl, www.
wcj24.pl, www.korso.pl, a także 
Radio Leliwa, Tygodnik Regio-
nalny Korso oraz Wieści Regio-
nalne.

ms
Inf., fot. galeria zdjęć i wideo:
https://powiat-mielecki.pl/aktu-
alnosci/rekordowa-rundka-rowe-
rowa-2283.html

Tegoroczne zaproszenie na piknik 
„Grunt to rodzinka” zostało ciepło 
przyjęte przez tysiące mielczan, 
zwłaszcza tych niepełnoletnich, 
którzy w niedzielę, 14 sierpnia 
świetnie bawili się w parkach 
im. Lachmana i ZPiT Rzeszo-
wiaków (za Domem Kultury i 
Miejską Biblioteką Publiczną). 
Pełną parą działali animatorzy na 
terenie parku Lachmana, którzy 
przygotowali kreatywne warsz-
taty dla najmłodszych, a w parku 

Rzeszowiaków ręce pełne roboty 
miał Mirosław Pietrzak oraz Lady 
Fama Show, którzy na scenie dwo-
ili się i troili, aby z jednej strony 
zabawić najmłodsze pokolenia 
mielczan, ale także wciągnąć je do 
zajęć edukacyjnych, konkursów i 
zapromować pożądane społecznie 
postawy, takie jak troska o bez-
domne zwierzęta, dbałość o bez-
pieczeństwo etc.
Wielkim wzięciem cieszyły się 
„dmuchańce”, wycieczki rowerka-

mi wodnymi po dmuchanym base-
nie, trampoliny, ale także plenero-
we gry terenowe, no i oczywiście 
sztandarowy konkurs o tytuł Su-
perrodzinki 2022, a także festiwal 
baniek mydlanych.
Na koniec najwytrwalsi mogli po-
tańczyć na dyskotece pod księży-
cem, bo zabawa trwała do późne-
go wieczora.

Małgorzata Rojkowicz

„Grunt to rodzinka” już 12 raz

Podkarpacka Stacja Pogotowia Ratunkowego 
otrzyma sprzęt medyczny!

Podkarpacka Stacja Pogoto-
wia Ratunkowego w Mielcu 
znalazła się w gronie placó-
wek, które 10 sierpnia br. 
w Rzeszowie oficjalnie do-
wiedziały się od przedstawi-
cieli saudyjskiego Centrum 
Pomocy im. Króla Salmana 
oraz Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO), iż nieba-
wem otrzymają cenny sprzęt 
medyczny. Przekazanie 10 
mln dolarów polskiemu Mi-
nisterstwu Zdrowia ma słu-
żyć zniwelowaniu proble-
mów finansowych w polskim 
systemie ochrony zdrowia, 
związanych z intensywnym 
udzielaniem pomocy uchodź-
com z Ukrainy.
    Waldemar Kraska, wice-
minister zdrowia, z wdzięcz-
nością przyjął wsparcie, za 
które zostanie kupiony m.in. 
sprzęt dla ratowników me-
dycznych na Podkarpaciu i 
w całej Polsce. Także Pod-
karpacka Stacja Pogotowia 
Ratunkowego otrzyma m.in. 
urządzenia do masażu klatki 
piersiowej, respiratory, defi-

brylatory, aparaty USG i ko-
mory laminarne. – Docenia-
my ten gest, szczególnie, że 
jest bardzo przemyślany, ma 
wymiar praktyczny, odpowia-
da na nasze potrzeby. Nie jest 
tylko symbolem. Jest realnym 
wsparciem. To urządzenia, 
które w pogotowiu używa-
ne są codzienne, zużywają 
się, należy je wymieniać, a 
z drugiej strony są bardzo 
kosztowne. Naprawdę jest 
za co dziękować, co niniej-
szym czynię – powiedział dr 
n. med. Grzegorz Gałuszka, 
dyrektor Podkarpackiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego w 
Mielcu.
     Przedstawicielem Cen-
trum Pomocy Humanitarnej 
im. Króla Salmana (KSrelief) 
był na spotkaniu dr Abdullah 
Al-Rabeeah, jego dyrektor. 
WHO reprezentowała Palo-
ma Cuchi, dyrektorka biura 
Światowej Organizacji Zdro-
wia w Polsce. Dr Abdullah 
Al-Rabeeah podkreślił soli-
darność z narodem polskim, 
który szybko i bez wahania 

udzielił pomocy uchodźcom. 
Zauważył i docenił wrażli-
wość Polaków na cierpienie 
innych, którą podzielają rów-
nież jego rodacy.
    Taką pełną empatii posta-
wę Saudyjczyków doceniła 
dyrektor biura Światowej Or-
ganizacji Zdrowia w Polsce 
Paloma Cuchi, która podkre-
śliła wdzięczność za okazaną 
pomoc. To właśnie WHO ko-
ordynuje działania pomoco-
we, które są efektem, hojne-
go, jak podkreśliła dyrektor, 
wsparcia udzielonego przez 
Centrum Pomocy im. Króla 
Salmana.
    Dyrektorzy podkarpackich 
stacji pogotowia ratunkowe-
go wyjechali ze spotkania z 
symbolem – stetoskopem, 
który jest pierwszym z dłu-
giej listy sprzętu medyczne-
go, który niebawem trafi do 
placówek.

Aneta Dyka-Urbańska,

rzecznik pras. Pogotowia 
Ratunkowego w Mielcu

www.promocja.mielec.pl
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Droga śmierci radomyskich Żydów 19 lipca 1942 r. – 80 lat od Zagłady
Na temat eksterminacji Żydów 
z Radomyśla Wielkiego, gdzie 
na ok. pięć tysięcy mieszkań-
ców miasta stanowili oni poło-
wę populacji, napisano już kilka 
artykułów i książek. Najbardziej 
zasłużony pod tym względem 
był śp. Jan Ziobroń z Radomyśla 
Wielkiego, który badał i popu-
laryzował historię radomyskich 
Żydów, który napisał i wydał 
książkę Dzieje Gminy Żydow-
skiej w Radomyślu Wielkim. Ra-
domyśl Wielki 2009 oraz jego syn 
Ryszard Ziobroń, autor książki: 
Gmina Żydowska w Radomyślu 
Wielkim. Radomyśl Wielki 1997. 
Wśród regionalnych historyków 
należy jeszcze wymienić Andrze-
ja Krempę oraz Włodzimierza 
Gąsiewskiego, którzy opubliko-
wali samodzielne książki o tema-
tyce Zagłady na ziemi mieleckiej. 
Egzekucja ludności żydowskiej 
wykonana przez Niemców na ra-
domyskim cmentarzu żydowskim 
jest ponadto opisana w wielu in-
nych publikacjach, artykułach 
prasowych, rocznikach regio-
nalnych i zeznaniach świadków. 
Niemniej jednak trudno doszukać 
się w nich dokładnego opisu dro-
gi skazańców. Ryszard Ziobroń 
pisze, że grupę ok. 400 Żydów 
skierowano na furmankach ul. 
Targową na cmentarz żydowski, 
a później dla uspokojenia miesz-
kańców kilka furmanek wysłano 
okrężnie przez ul. Rudzką (obec-
nie Armii Krajowej).
    Aby jednak dokładnie ustalić 
tę trasę w dniu 13 lipca 2022 r. 
udałem się do Radomyśla Wiel-
kiego, a tam spotkałem się z 
Andrzejem Ziobroniem – miej-
scowym regionalistą, bratem śp. 
Jana Ziobronia oraz Stanisławem 
Kalitą – również miłośnikiem hi-
storii ziemi radomyskiej, który w 
latach 80. przebywał dłuższy czas 
na kontrakcie z WSK PZL-Mielec 
w Izraelu i miał okazję poznać kil-
ku mieszkających tam ocalonych 
radomyskich Żydów, w tym bra-
ci Eisigów, którzy szczegółowo 
opowiadali mu o zagładzie swo-
ich żydowskich rodzin.

        Tak więc razem z Rynku 
w Radomyślu Wielkim ruszyli-
śmy, początkowo samochodem 
właśnie przez wspomnianą ulicę 
Targową, gdzie zachowały się 
nieliczne pożydowskie domy, w 
tym po lewej stronie narożny par-
terowy, który przed wojną pełnił 
rolę restauracji, zaraz za nim za-
chowały się przebudowane już 
zabudowania Eisigów, zaś po 
prawej również całkiem przebu-
dowane budynki dawnej mykwy. 
Jeszcze nieco dalej po prawej 
stronie ulicy Targowej jest zdaje 
się opustoszały murowany dom 
Żydów Mechlowiczów. Pani Me-
chlowiczowa miała w Radomy-
ślu Wielkim hurtownię artyku-
łów spożywczych. Ciekawostką 
jest stojący w głębi podwórza 
tego domu murowany spichlerz 
z datą na szczycie 1889 r. Dalej 
już na ulicy Targowej stały domy 
zamieszkałe przez katolików, w 
tym m.in. dom-miejsce urodze-
nia późniejszego biskupa Ignaca 
Jeża z Radomyśla Wielkiego. 
Według wspomnień babci Stani-
sława Kality, urodzonej w 1906 
r., która mieszkała przy tej ulicy 
w pobliżu placu targowego, część 
Żydów szła na piechotę, a część 
jechała na furmankach, wszyscy 
w stronę cmentarza. Zresztą była 
to także tradycyjna droga pogrze-
bów żydowskich, podczas któ-
rych zmarłych kobiety żydowskie 
odprowadzały tylko do końca tar-
gowicy miejskiej, a mężczyźni 
dalej szli na cmentarz. W Rado-
myślu nie było też żydowskiego 
karawanu konnego, tylko ciało 
zmarłego niesiono na marach. 
Zaraz potem z ulicy Targowej jest 
skręt w prawo w niewielką ulicę 
Kąty. Droga ta podczas okupa-
cji niemieckiej początkowo była 
utwardzona kamieniem, a dalej 
miała już charakter drogi polnej, 
a obecnie jest to ulica asfaltowa. 
Po ok. 100 metrach jazdy tą ulicą, 
w lewo, na wschód skręca wąska, 
kamienisto-gruntowa droga, któ-
ra biegnie wśród domów jedno-
rodzinnych. Przed wojną stały 
tam domy drewniane, a nawet 

był tu wiatrak gospodarczy. Teren 
ten należał do Radomyśla Wiel-
kiego, obecna droga ma taką samą 
szerokość jak wówczas, nie miała 
nazwy, choć teraz oznaczona jest 
jako ulica Kąty, a na niektórych 
mapach, zwłaszcza w Interne-
cie jest ona oznaczona jako ulica 
Akacjowa, choć w rzeczywistości 
ulica o tej nazwie nieco dalej bie-
gnie równolegle także na wschód. 
W zasadzie nadal ta prawie polna 
uliczka między domami i przed 
wojną i obecnie była nazywana 
jako Żydowska i nią właśnie od 
ulicy Targowej i Kąty szły kon-
dukty pogrzebowe na cmentarz 
żydowski. My także już pieszo 
poszliśmy tą drogą w stronę 
cmentarza żydowskiego.
      W tym miejscu wysiedliśmy 
z samochodu i w dalszą drogę na 
cmentarz udaliśmy   się na pie-
chotę. Tak więc dawna ulica Ży-
dowska, a obecnie Kąty jest nadal 
zwyczajną polną drogą, którą szli-
śmy nagrywając trasę telefonem 
komórkowym. Wyszła do nas ja-
kaś starsza pani i wzięła nas chyba 
za telewizję, bo spytawszy po co 
idziemy, poprosiła nas żeby mia-
sto zrobiło im tu prawdziwą ulicę.
     – Jak jeszcze byłem radnym, 
to proponowałem żeby na końcu 
tej uliczki, przed cmentarzem ży-
dowskim zrobić jakiś parking, ale 
to nie przeszło – powiedział jeden 
z moich przewodników.
        Po drodze pan Kalita opowia-
da wspomnienie jednego z wo-
jennych mieszkańców tej uliczki, 
który jako młody chłopak, wspiął 
się na drzewo, aby zobaczyć co 
dzieje się na cmentarzu, bo było 
słychać stamtąd krzyki ludzi i wy-
strzały. Coś tam zobaczył, ale pę-
kła pod nim gałąź i jeden z Niem-
ców puścił w jego stronę serię z 
pistoletu maszynowego. Wtedy 
chłopiec zsunął się szybko z drze-
wa i pobliskim kanałem uciekł 
ratując życie.
     Przed wojną i podczas oku-
pacji niemieckiej tuż przed cmen-
tarzem stał dom Józefa Szęszoła, 
ojca znanego obecnie w Mielcu 
rzeźbiarza ludowego Stanisława 

Szęszoła. W tym domu, jak opi-
suje to w swojej książce Ryszard 
Ziobroń, ukrył się Żyd Herszel, 
grabarz żydowski, który podczas 
egzekucji na polecenie Niemców 
przysypywał zastrzelonych Ży-
dów wapnem w dołach śmierci i 
miał zginąć jako ostatni, jednak 
hitlerowcy byli już pijani i tra-
fili go tylko w rękę, którą zasło-
nił sobie głowę i wrzucili go do 
dołu. Herszel w nocy wygrzebał 
się spod trupów i ziemi i dotarł 
do domu Szęszołów i tam został 
opatrzony. Później ukrywał się u 
znajomego katolika we wsi Dą-
bie – Zagrody i dopiero na wio-
snę 1943 r. podczas obławy został 
zastrzelony wraz z ukrywającym 
go gospodarzem o nazwisku Woj-
ciech Grzech.
      Tymczasem ostatni odcinek 
drogi biegnącej do cmentarza 
żydowskiego jest już całkowicie 
zarośnięty trawą i tylko niewiel-
kie ślady wskazują, że jest tu 
droga. Po lewej stronie zaczyna 
się tu mały zagajnik, a po prawej 
pole z dojrzewającym pszenży-
tem. Wreszcie wchodzimy do 
bardziej zadrzewionego terenu, 
który ze względu na liściaste 
drzewa i liczne krzaki bardziej 
niż las przypomina zapuszczo-
ny park podworski. Po prawej 
stronie zasłonięta nieco gałęzia-
mi jest tabliczka informująca, 
że jest to zabytkowy cmentarz 
żydowski. My idziemy jeszcze 
dalej i skręcamy nieco bardziej 
w prawo i wchodzimy na wyko-
szoną z trawy jakby polanę usia-
ną pozostałościami żydowskich 
nagrobków – macew. Niektóre z 
nich całkiem okazałej wielkości 
blisko dwóch metrów są wywró-
cone wraz z jeszcze większymi 
betonowymi fundamentami. Pan 
Kalita opowiada, że cmentarz 
pierwotnie był ogrodzony, miał 
ceglane słupki i drewniane szta-
chety, ale Niemcy kazali płot 
rozebrać i materiał wziąć na wła-
sne potrzeby i tak się stało, cho-

ciaż koło niektórych macew leżą 
pojedyncze cegły, które mogą 
pochodzić z tego płotu. Po egze-
kucjach Niemcy jakimś czołgiem 
powywracali wszystkie nagrobki. 
Niektóre potem ustawiono znów 
w ziemi, ale kilka największych 
pozostało wywróconych i leży tak 
już 80 lat jakby urągając niemiec-
kim oprawcom. Moi przewodnicy 
wyjaśniają mi także, że terenem 
opiekuje się gmina żydowska z 
Krakowa i to oni co roku robią tu 
porządki.
     Wychodzimy jednak z tej po-
lany połamanych macew i wra-
camy na główną, dość wyraźną 
drogę, którą 19 lipca 1942 r. szli 
na śmierć radomyscy Żydzi. Za 
chwilę, znów po prawej stronie 
mijamy kolejną „polanę” z ma-
cewami oraz pomnikiem pamięci 
postawionym przez społeczność 
Radomyśla Wielkiego, właśnie z 
inicjatywy nieżyjącego już Jana 
Ziobronia. Teren jest też uporząd-
kowany, odkrzaczony i wyko-
szony. To miejsce jest już lepiej 
znane, opisane i sfilmowane wie-
le razy. Mało kto jednak wie, że 
przed pomnikiem leży zmurszała 
kamienna czy też betonowa bel-
ka, która jak się okazuje pocho-
dzi z radomyskiej zniszczonej 
synagogi. Kiedyś była na niej 
tabliczka, ale zaginęła. Jednak to 
miejsce, to jeszcze nie teren egze-
kucji. Dopiero dalej, właśnie na 
cmentarnej drodze Niemcy kazali 
wykopać doły. Tam podprowa-
dzali po kilku Żydów, zabijali ich 
i przyprowadzali następnych. W 
dwa dni później 21 lipca 1942 r. 
zostali tu zabici jeszcze Chaim 
Saul i Matla Pistrągowie. Ich na-
grobek nieco zarośnięty, dał się 
jednak odnaleźć. Trudniej było ze 
znalezieniem pierwszej żydow-
skiej ofiary wojny w Radomyślu 
Wielkim, jedenastoletniej Haliny 
Winstrauch zabitej przez żołnie-
rzy niemieckich 8 września 1939 
r. Trzeba było przedzierać się 
przez gęste krzaki, mijając pozo-

stałości śmieci, które kiedyś tu 
wyrzucano.
     Gdy dochodzimy do skraju 
cmentarza, znów widzimy ta-
bliczkę informującą, że jest to 
zabytkowy cmentarz żydowski. 
Została ona ustawiona tu gdzieś 
na przełomie lat 90. i 80. XX w., 
ale to nigdy nie było właściwe 
wejście do cmentarza. Zaraz po 
wojnie władze nie przeszkadzały 
w zabieraniu z jego terenu ka-
miennych nagrobków, niektóre z 
nich zostały użyte do utwardza-
na dróg, po 1990 r. część z nich 
wróciła na swoje, ale mogą jesz-
cze znajdować się w drogach do 
okolicznych miejscowości, może 
nawet są jeszcze w obejściach 
niektórych domów.
     Po może dwóch godzinach jaz-
dy i marszu przez cmentarną dro-
gę, w tym na miejsce egzekucji, 
gdzie prawdopodobnie spoczy-
wają ciała zabitych, wracamy do 
centrum Radomyśla Wielkiego, 
gdzie życie jak co dzień toczy się 
swoim zwykłym trybem. Naszą 
drogę ilustrujemy kilkoma zdję-
ciami i zapisem wideo, z nadzieją 
że przyczynią się one do więk-
szego upamiętnienia żydowskiej 
społeczności Radomyśla Wiel-
kiego, która bezpowrotnie znik-
nęła w jeden letni dzień 19 lipca 
1942 r.

Inf. i fot.:  Włodek Gąsiewski
Przewodnikami byli: Stanisław 

Kalita i Andrzej Ziobroń
Galeria zdjęć i zapis wideo na 
stronie:  http://promocja.mielec.
pl/droga-smierci-radomyskich-
-zydow-19-lipca-1942-r-80-lat-
-od-zaglady/
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artystyczne i historyczne

W dniu 26 czerwca 2022 r. w Ży-
dowskim Muzeum Galicja w Kra-
kowie miało miejsce wyjątkowe 
wydarzenie - 25 ceremonia hono-
rująca Polaków zasłużonych w ra-
towaniu żydowskiego dziedzictwa 
„Chroniąc Pamięć”.  Od momentu 
ustanowienia tej unikalnej uro-
czystości z inicjatywy Michael H. 
Traisona w roku 1998 nagrodzono 
kilkuset Polaków: oddanych ludzi, 
nie-Żydów, którzy bezinteresow-
nie, zwykle z własnej inicjatywy, 
wykonują ogromną pracę na rzecz 
ochrony i upamiętniania dziedzic-
twa żydowskiego w Polsce. Ich 
historie to niezwykły przykład 
heroizmu, bezinteresowności i po-
święcenia.
W tym roku uhonorowani zostali:
Dariusz Horodecki - Orla
Kazimierz Szczechura - Łomża
Mariusz Rybczyński, wójt Koła 
wraz z całą Gminą Koło
Przemysław Jaczewski - Warszawa
Jan Remigiusz Morawski - Cie-
chanów 
Roland Semik - Słubice
Wioleta Szczepocka - Kraków
Włodzimierz Gąsiewski - Mielec/
Pułtusk
Marcin Ratułowski, wójt Czarne-
go Dunajca.
Najserdeczniej raz jeszcze gratu-
lujemy!
Więcej informacji na temat dzia-
łań osób uhonorowanych w tym 
roku można znaleźć w broszurze 
opublikowanej specjalnie na tę 
okazję: https://galiciajewishmu-
seum.org/.../Preserving-Memo-
ry...
Zapraszamy także do obejrze-
nia nagrania z uroczystości:  
https:/ /www.facebook.com/
zydowskiemuzeumgalicja/vide-
os/1086898395578990
Na zdjęciu od prawej: dyrektor 
Muzeum Jakub Nowakowski, 
Michael Traison – Fundusz Mi-
chaela Traisona oraz Włodzi-
mierz Gąsiewski. 
   Dziękuję wszystkim, którzy 
przez ponad 30 lat wspierali 
mnie w mojej pracy w tej dzie-
dzinie...

Włodek Gąsiewski

„Chroniąc Pamięć” – wyróżnienie dla Włodzimierza Gąsiewskiego

    W dniu 19 sierpnia 2022 r. 
w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej Samorządowego 
Centrum Kultury w Mielcu 
odbyło się spotkanie autorskie 
Krystyny Gargas-Gąsiewskiej 
i Włodka Gąsiewskiego, któ-
remu towarzyszyły wystawy: 
zdjęć i wierszy z publikacji 
autorów, ekspozycja „Ikona 
w publikacjach książkowych” 
ze zbiorów Biblioteki oraz 

„Bieszczadzkie szlaki ikon 
Droga do Łopienki”

jedno spotkanie autorskie
trzy wystawy

Krystyny i Włodzimierza 
Gąsiewskich oraz wystawa 
jednodniowa ikon Krystyny 
Gargas-Gąsiewskiej. Gospo-
darzem i moderatorem spo-
tkania była Jolanta Strycharz – 
dyrektor mieleckiej biblioteki, 
a oprócz licznych gości za-
szczycili je m.in.: Adrianna 
Obutelewicz-Pyrzyńska za-
stępca dyrektora w Urzędzie 
Marszałkowskim Wojewódz-
twa Podkarpackiego, która 
wręczyła autorom list gratu-
lacyjny od Marszałka Wo-
jewództwa Podkarpackiego 
Władysława Ortyla. Obecny 
był także Jan Tarapata – rad-
ny Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. Wystawy 
przygotowała Dorota Kieraś-
-Jędrychowska – instruktor 
biblioteki.

Fot. Damian Gąsiewski

Na zdjęciu po prawej: Auto-
rzy ze sponsorami I wydania 
Teresą i Stefanem Drozdow-
skimi Dwie z trzech wystaw towarzyszących: książek i ikon .

Od prawej: Jolanta Strycharz, Włodzimierz Gąsiewski, Krystyna Gar-
gas-Gąsiewska oraz Alicja Gąsiewska i Milena Markowska.

Pamiątkowe zdjęcie części z uczestników spotkania.

Na Jarmarku Ikon w Sanoku

Krystyna Gargas-Gąsiewska i Robert Myszkal przed swoimi ikonami

Włodek Gąsiewski i Krystyna Gargas-Gąsiewska, w tle stoisko „Świat Ikon” - Sanok 2022

W dniu 6 sierpnia 2022 r. bę-
dąc już właściwie na biesz-
czadzkim szlaku odwie-
dziliśmy Sanok, a tam 19. 
Jarmark Ikon, który w dniach 
6 i 7 sierpnia odbywał się na 
sanockim Rynku. Podczas prze-
chadzki wśród stoisk wysta-
wienniczych poznaliśmy kilko-
ro ikonpisarzy, m.in. Roberta 
Myszkala z Rymanowa Zdroju, 
Andrzeja Wilka i jego „Świat 

Ikon”, ukraińskiego ikonopisa 
Chychryka Serhiya, Agnieszkę 
Dusznik z Bukowska i wielu in-
nych.
   Należy podkreślić, że Sanok 
jest nieformalną stolicą ikon. Tu-
taj bowiem znajduje się Muzeum 
Historyczne w Sanoku, gdzie jest 
jedna z najpiękniejszych kolekcji 
sztuki cerkiewnej w Polsce, w 
której znajduje się ponad 1200 
eksponatów. Wśród nich są naj-

wcześniejsze przykłady malar-
stwa cerkiewnego – ikony oraz 
przedmioty liturgiczne. Bogate 
zbiory ikon znajdują się także w 
Muzeum Budownictwa Ludowe-
go w Sanoku. Znajdują się one 
m.in. w wyposażeniu i ikonosta-
sach kilku cerkwi, które zostały 
w całości przeniesione do mu-
zeum i tu eksponowane.

Inf. i fot. W. Gąsiewski

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!

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

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

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/

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, 
głębokość ok. 3 cm, waga ok. 430 

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

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 Bolesna. Ikona 
desce lipowej o wymiarach 
15 cm x 21 cm x 2,8 cm

Święty Antoni. Ikona na litej de-
sce lipowej o wymiarach 21 cm 
x 30,5 cm x 2,8 cm.

Trzech Archaniołów. Ikona  na 
desce lipowej o wymiarach 19,5 
cm x 30 cm x 2,5 cm

Autor Włodek Gąsiewski poleca swoją nową książ-
kę pt. „Mielec w fotografii ulicznej i słowie  20/21 
- Mielec in street photo and the word 20/21”. Wy-
danie Mielec, czerwiec 2022.
    Tematem fotografii ulicznej są przypadkowe, od-
powiednio uchwycone ujęcia życia ulicznego. Jest 
to dyscyplina z pogranicza reportażu oraz fotografii 
artystycznej. Pewnym przyczynkiem do powstania 
serii zdjęć z lat 2020-2021 była pandemia Covid 19, 
która radykalnie zmieniła wygląd miejskiej ulicy 
i ludzi na niej się znajdujących. Inny był też kon-
tekst architektury miejskiej, starych, czasami nawet 
burzonych domów, czy też pustych placów. Autor 
niniejszej publikacji trochę z powodu zawodowej 
dziennikarskiej rutyny, a trochę też chęci udokumen-
towania otaczającej rzeczywistości wykonał, często 
ad hoc, setki zdjęć, głównie telefonem komórkowym 
i rzadziej profesjonalnym aparatem fotograficznym. 
W sumie w albumie znalazło 130 ujęć w absolutnej 
większości rejestrujących ulice, ludzi, architekturę i 
przyrodę miejską. Jedynym wyjątkiem jest kilka tzw. 
cyber-murali, które zachowują charakter street pho-
to, ale przy wykorzystaniu zdjęć współczesnych i ar-
chiwalnych są pewnym pomysłem na upamiętnienie 
niektórych wydarzeń historycznych. Do tego doszły 
podpisy i opisy słowne. Niektóre z nich przybrały 
charakter liryczno-poetycki, w oszczędny, ale też i 
artystyczny sposób przekazujące nastrój pokazany na 
fotografiach. W związku z tym zaprezentowany al-
bum może być zwięzłym zapisem dokumentalno-ar-
tystycznym z życia miasta Mielca z początku lat 20. 
XXI wieku, poza oczywiście bieżącymi wydarzenia-
mi kulturalnymi lub samorządowymi, które bardziej 

już jako foto-kronika wymagają być może osobnej 
publikacji.
    Warstwa słowna książki, a więc opisy i podpisy 
są dwujęzyczne, po polsku i angielsku w tłumaczeniu 
Olgi Markowskiej. W związku z tym album może być 
także doskonałą pamiątką nie tylko dla miejscowych, 
ale też i wielu gości z zagranicy przebywających 
w Mielcu, a także licznej mieleckiej Polonii rozsianej 
za granicą, która w ten sposób może się poszczycić 
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 kolorze. Album jest 
do nabycia w antykwariacie-galerii w Mielcu, ul. So-
bieskiego 1/1, pon. pt. w godz. 10-14 (inny termin do 
uzgodnienia tel. 602 776197) w mieleckich księgar-
niach: „Dębickich” na ul. Mickiewicza 5 i „Piątka” 
na al. Niepodległości 5 oraz w internecie: https://al-
legro.pl/oferta/mielec-w-fotografii-ulicznej-i-slo-
wie-20-21-12254912139

50 lat Fabrycznego Klu-
bu Sportowego PZL Stal 
Mielec 1939-1989. 500 
mecz w I Lidze Piłki 
Nożnej PZL - Stal Mie-
lec - Pogoń Szczecin 
Mielec sobota 22 kwiet-
nia 1989 r.

50 lat Fabrycznego 
Klubu Sportowego 
PZL Stal Mielec 1939  
1989. Broszura for-
matu 16,5x24 cm, 64 
strony.

23 - 30 marca 1969 
XL Indywidualne 
Mistrzostwa Polski 
w Boksie Fabryczny 
Klub Sportowy Stal 
Mielec 1939-1969. 
Broszura A-5, 30 stron

WSK PZL MIELEC 
znaczek szpilka, mo-
siądz, porcelanka - 
średnica ok. 17 mm

WSK PZL MIELEC 
wpinka szpilka 8x8 mm

40 WSK PZL MIELEC 
- wpinka 2x1,5 cm

Tabliczka mosiądz o treści: Z okazji ... - lecia Oddziału Za-
kładowego PTTK im. Ignacego Łukasiewicza  przy „WSK 
PZL Mielec” w Mielcu, o wymiarach ok. 10,2x3,4x0,1 cm.

Długopis Solidarność PZL Mielec A Sikorsky Company
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