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świąteczne

A N T Y K WA R I AT

39-300 MIELEC ul. Jana III Sobieskiego 1 (za dawnym WKU, róg Legionów)
pon.-pt. 10.00-14.00 inna godzina lub termin – tel.: 602 776197 lub 690 3960 789

kontakt@promocja.mielec.pl; https://www.facebook.com/militariaiantykwariat

Kupimy lub przyjmiemy w komis militaria używane i nowe 
przedmioty użytkowe lub kolekcjonerskie m.in.:

z kategorii survival, turystyka, grupy rekonstrukcyjne
elementy wyposażenia i ubrania, mundury współczesne i historyczne

hełmy, maski p.gaz, chlebaki, plecaki i czapki i inne akcesoria
odznaki, medale, korpusówki, orzełki, oznaczenia stopni itp.

literatura militarna w tym lotnicza, mapy, książki, instrukcje, zdjęcia

Studio Wizualne 
wydawca „Wieści Regionalnych”

oraz Redakcja zyczy wszystkim 
Czytelnikom  oraz Sympatykom 

Wesołych Świąt Bożego narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2023

www.promocja.mielec.pl
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mieleckie

Miasto Mielec na wysokim 2. miejscu w Rankingu Gmin Podkarpacia za rok 2021
Ranking Gmin Podkarpacia 2022
To już 10 edycja rankingu, 
którego ideą jest wyłonienie i 
promowanie gmin wyróżnia-
jących się pod względem roz-
woju społeczno-gospodarcze-
go na terenie województwa 
podkarpackiego.
Ranking Gmin to projekt za-
inicjowany przez Fundację 
Rozwoju Demokracji Lokalnej 
im. Jerzego Regulskiego we 
współpracy z Urzędem Staty-
stycznym.
Wyniki Rankingu oparte zosta-
ły o dane statystyki publicznej 
za rok 2021, zebrane i przeana-
lizowane przez Urząd Staty-

styczny w Rzeszowie. Ocenie 
poddawane są wszystkiego 
gminy województwa podkar-
packiego, z wyłączeniem miast 
na prawach powiatu. W czo-
łówce rankingu znajdują się te 
gminy, które sprawnie realizują 
zadania własne i wykorzystują 
dane im potencjały rozwojowe.
Wyniki Rankingu Gmin ogło-
szono podczas Konferencji 
„Wyzwania i perspektywy 
dla samorządów na przełomie 
2022/2023”- Projekty transgra-
niczne dla jst. Status Realizacji 
Programu Rządowy Fundusz 
Polski Ład. Realizacja zadań 

w zakresie zakupu węgla dla 
mieszkańców, zorganizowanej 
dzisiaj w sali konferencyjnej 
BB Hotel Centrum w Rzeszo-
wie.
Mielec zajął 2. miejsce w Ran-
kingu Gmin. Nagrodę z rąk 
Wicewojewody Podkarpacia 
Jolanty Sawickiej odebrał Pre-
zydent Miasta Mielca Jacek 
Wiśniewski.
Tegoroczne 2. miejsce stanowi 
wyższy wynik w odniesieniu 
do roku ubiegłego, w którym 
to zajęliśmy miejsce 3.

Inf. i fot.: https://www.mielec.
pl/ranking-gmin-podkarpa-
cia-2022/

Biblioteka na językach. Śladami mowy mieleckiej
W dniu 9 listopada 2022 r. w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej 
SCK w Mielcu miało miejsce 
rozstrzygnięcie konkursu foto-
graficznego Biblioteka na języ-
kach. Śladami mowy mieleckiej. 
Towarzyszyła mu wystawa prac 
pokonkursowych oraz wręcze-
nie nagród laureatom. Spośród 

zgłoszonych do konkursu 46 
zdjęć wykonanych przez 20 
osób, nagrodzono dziesięć. 
Zwycięzcami w konkursie zo-
stali:
Barbara Sażalska - I miejsce
Jerzy Flis - II miejsce
Stanisław Wanatowicz - II 
miejsce

Danuta Maziarz - II miejsce
Krystyna Gargas-Gąsiewska - 
III miejsce.
Wyróżnienia otrzymali: Da-
riusz Czechowicz, Wojciech 
Domagała, Eliza Gawron, 
Tomasz Wicherski, Zbigniew 
Wicherski.

Dyplomy uczestnictwa otrzy-
mali: Kazimierz Bąk, Wiktoria 
Bryk, Monika Cebulak, Alek-
sandra Giszter, Sylwia Kania, 
Kinga Misiak, Julia Rzeszutek, 
Nikola Szęszoł, Danuta Wi-
cherska, Stanisław Wojtusiak.
Laureaci otrzymali z rąk Joan-
ny Kruszyńskiej, Dyrektora Sa-

morządowego Centrum Kultu-
ry w Mielcu nagrody finansowe
Zapraszamy do oglądania wy-
stawy prac konkursowych wy-
eksponowanej w holu dolnym 
Biblioteki przy ul. Kusociń-
skiego.
Konkurs realizowany był w 
ramach projektu Biblioteka na 
językach. Śladami mowy mie-
leckiej, dofinansowanego ze 

środków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w 
ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na 
lata 2021-2025. Przed wręcze-
niem nagród dyrektor Biblio-
teki Publicznej SCK w Mielcu 
Jolanta Strycharz omówiła za-
łożenia programu oraz jego re-
alizację.

Inf. I fot. Włodek Gąsiewski

Jolanta Strycharz – dyrektor biblioteki Zdjęcia konkursowe Krystyny Gargas-Gąsiewskiej
Joanna Kruszyńska- dyrektor SCK Mielec, wręcza nagrodę Kry-
stynie Gargas-Gąsiewskiej 

Wystawa Szopek Krakowskich 
jest już do dyspozycji zwiedza-
jących w Galerii ESCEK Domu 
Kultury SCK. Jej zapowiedź 
wzbudziła duże zainteresowanie 
szkół z Mielca i powiatu mie-
leckiego. Piętnaście większych, 
mniejszych, kolorowych szopek 
zachwyca kunsztem wykonania i 
przywiązaniem do detalu. Budzi 
szacunek do – wymagającej nie-
zwykłych umiejętności i cierpli-
wości – pracy jej twórców.
    Podczas wernisażu wystawy, 
który odbył się 2 grudnia, o hi-
storii szopkarstwa opowiadała 
Anna Piera, pracownik Muzeum 
Kultury Ludowej w Kolbuszo-
wej.
     Szopki krakowskie Muzeum 
Historycznego Miasta Krakowa 
prezentujemy w Galerii ESCEK 
do 15 stycznia. Te wyjątkowe 
prace, zgłaszane w Konkursach 
Szopek Krakowskich na prze-
strzeni ostatnich 50 lat, są autor-
stwa wielokrotnych laureatów 
konkursu, m.in.: Dariusza Czyża, 

Antoniego Wołka, Stanisława 
Guńkiewicza, Romana Sochac-
kiego, Bronisława Pięcika, Lesz-
ka Zarzyckiego.
    Krakowskie szopkarstwo jest 
fenomenem kulturowym i arty-
stycznym, wpisanym na listę re-
prezentatywną niematerialnego 
dziedzictwa UNESCO.
    Historia szopkarstwa sięga 
XIX wieku. Podczas długich, 
zimowych wieczorów w pod-
krakowskich miejscowościach 
zrodziła się tradycja, która stała 
się fenomenem kulturowym i ar-
tystycznym nie tylko w Polsce, 
ale też na świecie. W martwym 
sezonie budowlanym cieśle 
i murarze tworzyli wyjątkowe 
instalacje. Niewielkie, łatwe 
do przenoszenia konstrukcje z 
czasem ewoluowały w strzeli-
ste, wielopoziomowe i bogato 
zdobione budowle. Tradycyjnie 
były używane do odgrywania 
jasełek podczas kolędowania po 
domach. W drugiej połowie XIX 
wieku wykształcił się kanon szo-

pek – były smukłymi konstruk-
cjami z jedną główną wieżą i 
dwoma bocznymi.
   Charakterystyczne dla szopek 
krakowskich są elementy nawią-
zujące do zabytków architektury 
miasta takich jak kościół Mariac-
ki, wawelska Kaplica Zygmun-
towska czy Brama Floriańska. 
Nie brakuje wątków znanych z 
legend o Smoku Wawelskim czy 
Lajkoniku.
   Niestety, tradycja szopkarska 
wymierała w czasach zaborów z 
powodu zakazów władz. Twór-
czego ducha szopkarzy udało się 
wskrzesić, kiedy to w 1937 roku 
ogłoszono pierwszą edycję kon-
kursu szopek krakowskich. Od 
1945 roku w konkursie spośród 
wielu zgłaszanych propozycji 
wyłaniane są te najwspanialsze.
    Galeria ESCEK jest otwarta dla 
zwiedzających:
poniedziałek – galeria nieczyn-
na; wtorek – od godz. 13.00 do 
19.00; środa – od godz. 13.00 
do 19.00; czwartek – od godz. 

13.00 do 19.00; piątek – od godz. 
13.00 do 19.00; sobota – galeria 
nieczynna; niedziela – od godz. 
15.00 do 19.00
    Informacje dla grup zorganizo-
wanych, które mogą indywidu-
alnie ustalić sobie dni i godziny 
odwiedzin (poza wyżej podanym 
harmonogramem). W celu usta-
lenia szczegółów odwiedzin w 
Galerii i zwiedzenia wystawy 
przez grupy zorganizowane, pro-
simy kontaktować się telefonicz-
nie (17 787 50 13) lub mailowo 
(imprezy@kultura.mielec.pl) z 
Działem Organizacji Imprez i 
Wystaw Artystycznych Domu 
Kultury SCK.
    Wernisaż poprowadziła Justy-
na Pomykała – Berached.
   Wystawa czynna będzie do 15 
stycznia 2023 r. Wstęp na wysta-
wę jest bezpłatny.

Małgorzata Rojkowicz
Więcej zdjęć na stronie:

http://promocja.mielec.pl/
wystawa-szopek-w-galerii-e-

scek-dk-sck/

Wystawa szopek w Galerii ESCEK DK SCK

mailto:kontakt@promocja.mielec.pl
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podkarpackie i powiatowe

Węgiel dla mieszkańców Gminy Borowa
Od początku tygodnia w gmi-
nie Borowa trwa dystrybucja 
węgla dla jej mieszkańców. 
W czwartek, 24 listopada lo-
kalny skład węgla odwiedzi-
li poseł Fryderyk Kapinos 
oraz wójt gminy Borowa Sta-
nisław Mieszkowski.
    – Sytuacja związana z woj-
ną na Ukrainie doprowadziła 
do dużych utrudnień na rynku 
węgla. Rząd Prawa i Spra-
wiedliwości odważnie stawia 
czoła wyzwaniom ostatnich 
miesięcy. Ustawy dotyczące 
dodatku węglowego czy też 
zaangażowania samorządów w 
dystrybucję węgla jasno poka-
zują, że rząd chroni gospodar-
stwa domowe przed skutkami 
drastycznego wzrostu cen tego 
surowca – powiedział poseł 
Fryderyk Kapinos. – Bardzo 
dobrze, że samorząd gminy 
Borowa wykazał się odpowie-
dzialną postawą i skutecznie 

Obrady XVI sesji Rady Powia-
tu Mieleckiego zdominowała 
tematyka związana z kondycją 
finansową mieleckiego Szpi-
tala Specjalistycznego im. E. 
Biernackiego.
    Po blisko czterogodzinnej 
dyskusji Radni przyjęli za-
proponowany przez dyrekcję 
szpitala Plan naprawczy. Za 
jego przyjęciem głosowało 12 
radnych, 10 było przeciw.
    Nieoczekiwanie, już po 
przyjęciu planu naprawczego 
swoją rezygnację ze stano-
wiska zapowiedział dyrektor 
szpitala Jarosław Kolendo.
    W trakcie sesji Starosta 
Powiatu Mieleckiego – Stani-
sław Lonczak zaproponował 
w imieniu Zarządu wstępną 
treść dokumentu – apelu do 
decydentów politycznych ma-
jących wpływ na finansowanie 
ochrony zdrowia w Polsce. To 
robocza wersja dokumentu, 
który miałby być procedowa-
ny na kolejnej sesji Rady Po-
wiatu.
    Poniżej publikujemy zapro-
ponowana treść apelu:

Apel
w sprawie wsparcia szpitala 

w Mielcu

    Rada Powiatu Mieleckiego 
zwraca uwagę na  pogarsza-
jącą się od kilku lat sytuację 
finansową Szpitala Specjali-
stycznego im. Edmunda Bier-
nackiego w Mielcu  a także 
innych polskich szpitali,co 

szczególnie uwidacznia się w 
2022 roku.   Wzrost kosztów 
energii, mediów, wysoka in-
flacja, spowodowała znaczny 
wzrost kosztów zakupu środ-
ków medycznych niezbędnych 
do świadczenia usług opieki 
medycznej przez mielecki 
szpital.
   Duża jest presja na wzrost 
wynagrodzeń personelu  szpi-
tala, co skutkować będzie w 
przyszłości dalszym wzrostem 
kosztów funkcjonowania szpi-
tala.
   Działania w zakresie optyma-
lizacji kosztów i przychodów, 
plan naprawczy na lata 2023 
– 2025, zmniejszają  stratę fi-
nansową mieleckiego szpitala, 
ale nie na tyle, żeby malało za-
dłużenie szpitala.
    Największy wpływ na fi-
nanse szpitala mają przychody 
szpitala za usługi medyczne, 
których poziom nie pokrywa 
całości kosztów usług me-
dycznych. Wycena jednost-
kowa usług medycznych pro-
ponowana przez  Narodowy 
Fundusz Zdrowia jest za mała 

w porównaniu do znacznego 
wzrostu kosztów w 2022 roku.
    Utrzymujące się dłużej 
zjawisko braku finansowania 
w pełnym zakresie kosztów 
usług medycznych przez NFZ 
może doprowadzić do straty 
finansowej na poziomie, któ-
ry spowoduje niebezpieczną 
dla mieszkańców konieczność 
wstrzymania bądź ogranicza-
nia  zakresu usług medycz-
nych.
    Mając na uwadze powyższe, 
zwracamy się z pilnym ape-
lem do wszystkim mających 
wpływ na finansowanie ochro-
ny zdrowia w Polsce o;
    Zwiększenie wyceny proce-
dur medycznych dla szpitali.
    Wdrożenie  mechanizmu od-
dłużania szpitali.
    Przeznaczenie środków fi-
nansowych na: doposażenie 
szpitali w nowoczesny sprzęt,  
inwestycje i remonty szpitali 
podnoszące standardy opieki 
i obniżające koszty bieżącego 
funkcjonowania.

Radni Rady

Apel ws. Szpitala Powiatowego w Mielcu

włączył się w dystrybucję wę-
gla dla mieszkańców tej gminy 
– dodał poseł.
   – Myślimy, że cały proces 
dystrybucji węgla do poszcze-
gólnych gospodarstw na tere-
nie gminy Borowa uda nam 
się bezpiecznie zakończyć za 
dwa, trzy tygodnie, a na pewno 
przed świętami jeśli nie poja-
wią się okoliczności, których 
wcześniej nie mogliśmy prze-
widzieć jak na przykład prze-
stój na kopalni bądź zmniej-
szenie tempa dostaw w wyniku 
ograniczenia sprzedaży Ale nie 
myślimy o czarnych scenariu-
szach zakładamy tylko pozy-
tywne. Z tego miejsca chciał-
bym bardzo podziękować panu 
posłowi Fryderykowi Kapino-
sowi za  zaangażowanie i za-
interesowanie na wczesnym 
etapie jak najszybszego zawar-
cia umowy ze spółką Tauron 
Wydobycie SA – informuje 

wójt Stanisław Mieszkowski. 
– Dziękuję również wszystkim 
naszym mieszkańcom gminy 
Borowa za szybko złożone 
deklaracje, które pozwoliły 
nam z dużym wyprzedzeniem 
podjąć decyzję co do ilości za-
mówionego węgla w kopalni 
w Jaworznie-Zakład Górniczy 
Sobieski – dodaje.
    Węgiel do mieszkańców gmi-
ny Borowa trafia przy współ-
pracy lokalnego samorządu i 
firmy Nautile Polska Robert 
Kwiatkowski. Dystrybucja 
węgla dla mieszkańców gminy 
Borowa odbywa się zgodnie z 
ustawą z 27 października 2022 
r. o zakupie preferencyjnym 
paliwa stałego dla gospodarstw 
domowych. Koszt za tonę wę-
gla (bez rozróżnienia na asor-
tyment) to 1760 zł brutto.
Kamil Kagan
Dyrektor Biura Poselskiego 
Fryderyka Kapinosa

Tradycyjnie podczas gali Na-
grody Gospodarczej Prezyden-
ta przyznawana jest nagroda 
specjalna. W tym roku otrzy-
mało ją Województwo Podkar-
packie, a Prezydent docenił in-
nowacyjny charakter naszego 
regionu oraz ofiarną pomoc 
jaką mieszkańcy województwa 
nieśli swoim sąsiadom z Ukra-
iny.
    Statuetkę z rąk prezydenta RP 
Andrzeja Dudy odebrali woje-
woda podkarpacki Ewa Leniart 
oraz marszałek województwa 
podkarpackiego Władysław 
Ortyl, a zgromadzona publicz-
ność doceniła to wyróżnienie 
oklaskami na stojąco.
    - Nagroda specjalna za two-
rzenie szczególnych warunków 
dla rozwoju przedsiębiorczości 
innowacji w dziedzinach lotnic-
twa i kosmonautyki, informacji 
i telekomunikacji, motoryzacji 

i jakości życia. Za wiele pilo-
tażowych aktywności, a także 
jako docenienie mieszkańców, 
organów administracji rządo-
wej i samorządowej za pomoc 
Ukrainie na bezprecedensową 
skalę – usłyszeliśmy w uzasad-
nieniu.
– Nagrodę odebraliśmy z panią 
wojewodą, ale to wyróżnie-
nie dla całego województwa 
przede wszystkim za ofiarną 
i bezinteresowną pomoc jaką 
nasi mieszkańcy spontanicz-
nie udzielali i wciąż udzielają 
Ukraińcom. Jesteśmy bardzo 
miło i pozytywnie zaskoczeni 
przyznaniem tej nagrody. Od 
lat znajdujemy się w czołówce 
innowacyjnych województw. 
Mamy kreatywnych przedsię-
biorców, którzy szukają nowo-
czesnych rozwiązań, sięgają 
po dofinasowania, a ostatni 
festiwal start-upów tylko to po-

twierdził– powiedział marsza-
łek województwa Władysław 
Ortyl.       Wśród nominowa-
nych do Nagrody Gospodarczej 
Prezydenta znalazły przed-
siębiorstwa z Podkarpacia: w 
kategorii „Lider MŚP” – firma 
Cadway – Automotive z Jasion-
ki, która zajmuje się projekto-
waniem elementów nadwozi 
samochodowych oraz Huta 
Stalowa Wola w kategorii „Ba-
dania+Rozwój”.  
    Prezydent Ukrainy Wołody-
myr Zełensky w trakcie wizy-
ty Prezydenta Andrzeja Dudy 
w Kijowie podpisał dekret w 
sprawie nadania Rzeszowowi 
honorowego tytułu Miasta-Ra-
townika. Dziś tytuł ten Pre-
zydent RP przekazał na ręce 
Prezydenta Rzeszowa Konrada 
Fijołka.

Tomasz Leyko

Dla dzieci w Radomyślu Wielkim
12 listopada 2022 r. miało miej-
sce oficjalne oddanie do użyt-
ku nowoczesnego placu zabaw, 
który powstał w pobliżu Szko-
ły Podstawowej w Radomyślu 
Wielkim.
– Bardzo mnie cieszy ten nowy 
plac zabaw. Fajne miejsce, dużo 
swobody. Będą miały dzieci kon-
takt ze sobą – skomentowała jedna 
z matek. – Mamy piękny plac za-
baw. Bardzo się cieszymy i dzię-
kujemy! – dodała inna.
Przy ul. Klonowej dzieci mogą już 
korzystać z blisko 20 urządzeń. 
Do dyspozycji mają wielofunk-
cyjny zestaw ze zjeżdżalnią, sta-

tek ze zjeżdżalnią, zjazd linowy 
tzw. tyrolka – ciesząca się dużym 
zainteresowaniem, tor przeszkód, 
ścieżka zdrowia, zestaw piaskowy, 
zestaw kuchenny, baza wiklinowa 
w postaci szałasu, tablica eduka-
cyjna „kółko-krzyżyk”, piaskow-
nica z palisady, bujaki spręży-
nowe, huśtawka ptasie gniazdo i 
huśtawka podwójna. Usypano też 
górkę, która w zimie może służyć 
do zjazdów na sankach. Nie zabra-
kło elementów małej architektury 

w postaci ławeczek i koszy na 
odpady. Projekt uwzględniał usu-
wanie barier architektonicznych 
– dostęp do terenu objętego inwe-
stycją odbywa się bezpośrednio z 
przyległej drogi i chodnika.
Całkowity koszt dwóch etapów 
budowy placu zabaw wyniósł 
715 tys. zł. Na to przedsięwzięcie 
Urząd Miejski przeznaczył część 
nagrody pochodzącej z rządowego 
konkursu dotyczącego zwalczania 
Covid-19 „Rosnąca odporność” w 

kwocie 400 tys. zł (m.in. na alej-
ki, ogrodzenie, zabezpieczenia). 
Z kolei na zakup sprzętu na plac 
zabaw magistrat pozyskał środki 
unijne z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-20 
(działanie 19 „Wsparcie dla roz-
woju lokalnego w ramach inicja-
tywy LEADER”). Dofinansowa-
nie wyniosło 132,3 tys. zł.

Krzysztof Babiarz
Urząd Miejski 

w Radomyślu Wielkim

Specjalna nagroda Prezydenta RP dla Podkarpacia

www.promocja.mielec.pl
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sportowe

    W dniu 13 listopada 2022 r. od-
był się na terenie Parku Leśnego 
mieleckiej Górki Cyranowskiej 
5. Bieg Niepodległości | Mielec 
2022. Wzięło w nim udział blisko 
200 uczestników, w tym ok 50. 
amerykańskich żołnierzy stacjo-
nujących w naszym wojewódz-
twie. Wszystkim dziękujemy za 
miłe popołudnie.
    Patronami honorowymi oraz 
wręczającymi medale byli: Pre-
zydent Miasta Mielec Jacek Wi-
śniewski i wiceprezydent Paweł 
Pazdan. W imieniu Starosty Po-
wiatu Mieleckiego obecny na bie-
gu był wicestarosta Andrzej Bryła. 
Koordynatorami biegu byli Asia 
Szteliga i Alan Rosenbeiger.
   Sponsorem biegu była Firma NC 
METAL Sebastian Ciejka Jakub 
Naprawa.

    Bieg organizowało Studio Wi-
zualne Mielec z MOSiR Mielec i 
dyrektor Mirką Gorazd, a koor-
dynatorem był Adam Bochenek.
    Wydarzenie poprowadził To-
masz Łępa. Biuro zawodów ob-
sługiway: Alicja Gąsiewska, Inga 
Gąsiewska i Patrycja Boryczko. 
Organizacja trasy i terenu zawo-
dów Mateusz Dymek.
Partnerami biegu byli:
Producent Wyrobów Metalo-
wych Firma Nikmet Grzegorz 
Nikodem ze świetnymi statuet-
kami, Studio Reklamy DISARTE 
wydruki, Centrum Dietetyczne 
Projekt Zdrowie Mielec Agata 
Anuszewska i Gosia Majlin-
ger, Kibice Razem Stal Mielec; 
ERGO Hestia Agent Jerzy Wąs 
ubezpieczenie; Medi Pharm 
Czarnuszka.farmMarta Janocha 

suplementy diety; Ratownictwo 
Medyczne Jarosław Marczewski 
zaplecze medyczne.
Medialnie wspierali nas informa-
cjami i galeriami zdjęć:
Włodek Gąsiewski www.promo-
cja.mielec.pl i Wieści Regional-
ne; Hej Mielec Kacper Strykow-
ski; Radio Leliwa Tomasz Łępa; 
Korso Mieleckie Kamila Bik; W 
Cieniu Jupiterów Grzegorz Maj, 
Aleksandra Śpiewak.
     Wszystkim dziękuję za pomoc 
w realizacji wydarzenia!

Damian Gąsiewski
Studio Wizualne

Fot. Włodek Gąsiewski

Galeria zdjęć na stronie: http://
promocja.mielec.pl/90-zdjec-

-z-5-biegu-niepodleglosci/

5. Bieg Niepodległości Mielec 2022

Nowy Sklep FKS Stal Mielec - otwarty!

Po kilku miesiącach prac re-
montowych możemy nareszcie 
oddać w ręce biało-niebieskich 
kibiców nowy, oficjalny Sklep 
FKS Stal Mielec. Otwarcie lo-
kalu zaplanowaliśmy na dzień 
meczowy z Zagłębiem Lubin, 
4 listopada (piątek), na godz. 
15.00. Od tej pory kibice bia-
ło-niebieskich będą mogli już 
korzystać z naszego nowego 
Sklepu, który będzie otwarty 
także godzinę po zakończeniu 
spotkania z Zagłębiem Lubin. 
    Nad całością prac oraz pra-
widłowym jej przebiegiem 
czuwała Firma MEEKO AR-
CHITEKCI. Nasi Projektanci 
każdego tygodnia doglądali 
wszystkich etapów prac, aby 
efekt końcowy był identyczny 
z założonym projektem oraz 

wizualizacją sklepu.
     W ciągu kilku miesięcy zo-
stały wykonane zaawansowa-
ne prace budowlano-remon-
towe oraz wykończeniowe, 
za które odpowiadała Firma 
HARDBUD. Zainstalowano 
między innymi nowe grzej-
niki, efektowny sufit oraz 
została położona nowa pod-
łoga. Wykonana została także 
całkowicie nowa instalacja 
elektryczna, którą zrealizowa-
ła Firma ELDAR, a materiały 
oraz oświetlenie zapewniła 
Hurtownia Elektryczna ME-
GAEL. Materiały budowlane 
dostarczyła AGROBAZA. Fir-
ma NIKMET, producent wyro-
bów metalowych dostarczyła 
specjalnie zaprojektowane dla 
klubu konstrukcje regałowe, 

które domknęły jeden z ostat-
nich etapów prac w nowym 
lokalu. Ostatnim zamówionym 
elementem było wykończenie 
elewacji zewnętrznej.
    Nasi Partnerzy przy tej re-
alizacji świadczyli swoje usłu-
gi na zasadzie barteru, co w 
znaczny sposób odciążyło bu-
dżet projektu.
      W nowym Sklepie Stali 
Mielec, oprócz dobrze już zna-
nych mieleckim kibicom sta-
lowych produktów i gadżetów, 
znajdują się też nowe propo-
zycje odzieżowe od firmy 4F, 
partnera technicznego PGE 
FKS Stal Mielec, ale przede 
wszystkim nowe, klubowe 
ubrania ze spersonalizowanej 
linii odzieżowej „1939”. Nie-
bawem w asortymencie sklepu 
pojawią się kolejne produkty 
z naszej oficjalnej serii ubrań. 
Życzymy wszystkim kibicom 
udanych zakupów, mając na-
dzieję, że to marketingowe 
przedsięwzięcie spotka się z 
pozytywnym odbiorem.

Godziny otwarcia nowego 
Sklepu FKS Stal Mielec po-
zostają bez zmian. Zaprasza-
my na zakupy w godz. 9.00 
do 17.00 od poniedziałku do 
piątku.

Biało-niebieski turniej Dobrej Drużyny PZU

Ależ to był piątek! 11 listopada w 
ośrodku Rado w Woli Chorzelow-
skiej odbyła się kolejna edycja tur-
nieju piłkarskiego “BIAŁO-NIE-
BIESKA Dobra Drużyna PZU”. 
W turnieju wzięły udział drużyny 
z roczników 2014 i 2015. 
Ponad 200 młodych piłkarzy i pił-
karek rozegrało mecze w ramach 
turnieju Dobrej Drużyny PZU. 
Wszystkie zespoły otrzymały pa-
miątkowe puchary, a zawodnicy 
medale. Uczestnicy po radosnej i 
głośnej, sportowej zabawie otrzy-
mali ciepły posiłek. Sprawdźcie 
kto wziął udział w tym wydarze-
niu i zobaczcie obszerną galerię 
zdjęć. 
DRUŻYNY, KTÓRE WZIĘŁY 
UDZIAŁ W TURNIEJU:
Rocznik 2015:
– Baszta Rytwiany
– Beskidzka Akademia Piłkarska
– Igloopol Dębica
– Chemik Pustków
– CKM+Sport
– AP Stalowa Wola
– FKS Stal Mielec Biali
– FKS Stal Mielec Niebiescy
Rocznik 2014:
– PGE FKS Stal Mielec
– PGE FKS Stal Mielec Girls
– Beskidzka Akademia Piłkarska

– Aserekteam Gorlice
– Football Academy Janów Lu-
belski
– Czarni Połaniec
– SMS Igloopol Dębica
– Orlik Przemyśl
Wydarzenie patronatem medial-
nym objęli: portal Hej Mielec, 
Tygodnik Regionalny KORSO, 
Radio Leliwa, portal Podkarpa-
cieLIVE, oraz portal Promocja 
Mielec.
Program Dobra Drużyna PZU ofi-
cjalnie wystartował 15 czerwca 
2021 r. Ma charakter powszech-
ny, jest otwarty dla wszystkich, 
zwłaszcza małych sportowców z 

niepełnosprawnościami, oraz na 
wszystkie dyscypliny sportu. Wie-
rzymy, że aktywność sportowa 
poprawi kondycję najmłodszych, 
wzmocni ich odporność na różne 
schorzenia cywilizacyjne, ale też 
rozwinie w nich zdrową ambicję, 
opartą na cierpliwej, systema-
tycznej pracy własnej i szacunku 
do innych zgodnie z duchem fair 
play. Szczegóły i zasady uczest-
nictwa w Dobrej Drużynie PZU 
znajdują się na stronie interneto-
wej programu https://dobradruzy-
napzu.pl/.

Fot. Michał Trzpis
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wydawnicze i czytelnicze

książki nadesłane  albo przekazane

moje OKRUCHY KANTORA
Włodek Gąsiewski

od krakowskiej „Umarłej klasy” przez Hohenbach (Czermin), Schönanger, 
Mielec, Cricotekę w Krakowie do Wielopola 1978-2022, wspomnienia, eseje, 
wiersze dramatyczne, wywiady i foto-reportaże

Plakat „Umarłej klasy” ze zb. Cricoteki w Krakowie Nr inwen.: CRC II/00517

W listopadzie 2022 r. ukazała się 
kolejna książka autorstwa Włodka 
Gąsiewskiego pt. „moje okruchy 
Kantora od krakowskiej „Umarłej 
klasy” przez Hohenbach (Czer-
min), Schönanger, Mielec, Crico-
tekę w Krakowie do Wielopola 
1978-2022 wspomnienia, eseje, 
wiersze dramatyczne, wywiady 
i foto-reportaże”. Są to remine-
scencje związane z wielkim ar-
tystą i dramaturgiem Tadeuszem 
Kantorem, który jak się okazuje 
ma rodzinne związki z Podkar-
paciem, w tym ziemią mielecką, 
z którą od ponad czterdziestu lat 
związał się autor. Jednak publi-
kacja sięga wcześniej, jeszcze do 
krakowskich czasów studenckich, 

w tym śmierci studenta UJ Stani-
sława Pyjasa w 1977 r., któremu 
autor poświęcił specjalną „elegię”, 
potem był spektakl „Umarła klasa” 
i kolejne okruchy Kantora, sięga-
jące aż do czasów współczesnych, 
gdzie pojawia się Kraków, Mielec 
i rodzinne Wielopole, które Kan-
tor rozsławił na całym świecie. 
Książka jest też niewielką cząst-
ką, można powiedzieć okruchem
w licznej Kantorografii i miłośnicy 
oraz sympatycy Kantora powinni 
włączyć ją do swoich zbiorów.
Wydawca: „Studio Wizualne” 
Mielec 2022 r., ISBN 978-83-
67354-03-5 format 15×21 cm, 
112 stron.

Spis treści:
Od autora – czasów studenckich do 
współczesnych;
Od żałobnych scen ulicznych na uli-
cy Szewskiej do „Umarłej klasy”. 
Elegia na śmierć studenta Stanisława 
Pyjasa i czarne Juwenalia;
Byłem w… „Umarłej klasie”;
Nocne rozmowy o Kantorze…. 25
Związki rodziny Kantorów z Czer-
minem-Hohenbach, Schönanger 
i Mielcem;
Rozmowa o Kantorze z Adamem 
Syplem – zafascynowanym twórczo, 
przy szkolnej ławce, rekwizytem 
z „Umarłej klasy” Tadeusza Kantora, 
w Wielopolu, Muzeum „Kantorów-
ka”;
Okruchy Wielopola… 2006;
Kantor w Wielopolu Skrzyńskim po-
szukiwany – 2008;
Z Józefem Chrobakiem o Tadeuszu 
Kantorze;
Stanisław Kopala, który wykuwał 
„krzesła Kantora”;
Przejazdem w Wielopolu… 2015;
Rekonesans w Cricotece – 2022;
Wielopole Skrzyńskie – „Kantorów-
ka” – 2022;
Pomiędzy Mielcem i Wielopolem – 
spaloną synagogą a kościołem;
Nepomuki, obyczaj Emaus i bębny 
wielopolskie.
Więcej inf.: http://promocja.
mielec.pl/wlodek-gasiewski-mo-
je-okruchy-kantora-od-krakow-
skiej-umarlej-klasy-przez-hohen-
bach-czermin-schonanger-mielec/ 
oraz: https://www.facebook.com/
okruchykantora

Biografia Ignacego Łukasiewicza
Ks. Janusz Królikowski

WYNALAZCA I DARCZYŃCA

W Miejskiej Bibliotece Publicznej SCK w Mielcu 
25 listopada 2022 r. odbyło się spotkanie z Krystyną 
Gargas-Gąsiewską i Włodkiem Gąsiewskim, auto-
rami książki „Listy za Ocean”. Spotkanie autorskie 
poświęcone było pobytowi w roku 2000 i 2002 
Krystyny i Włodzimierza Gąsiewskich za Oceanem 
Atlantyckim. Pokłosiem tej podróży było wiele li-
stów, które krążyły pomiędzy Mielcem a „ziemią 
obiecaną”, jaką dla pokoleń Polaków były Stany 
Zjednoczone Ameryki Północnej. Listy te, a także 
wiersze, które tam powstawały znalazły się w pol-
sko-angielskim wydaniu książkowym „Listy za oce-
an”. Ważnym elementem spotkania była rozmowa 
o zapomnianej już sztuce pisania listów… w dobie 
komunikacji elektronicznej i wszechogarniającej 
skrótowości przedstawiania myśli... (wykorzystano 
fragment informacji Biblioteki). Spotkanie odbyło 
się po amerykańskim Święcie Dziękczynienia ob-
chodzonym 24 listopada br. i temu świętu poświę-
cony był m.in. list i wiersz w książce. Autorzy dzię-
kują za obecność wielu zaproszonych gości, a także 

za organizację i prowadzenie spo-
tkania dyrektor biblioteki Jolancie 
Strycharz. Wydarzeniu towarzy-
szyły dwie wystawy, pierwsza z 
nich poświęcona epistolografii, 
tj. sztuce pisania listów, na którą 
złożyły się książki o tej tematyce 
ze zbiorów Biblioteki, a druga to 
ekspozycja zdjęć Włodka Gąsiew-
skiego pt. „Chicago 2002 miasto 
Al Capone i Polonii”. Wieczór 
uświetniło także odczytanie listów 
i wierszy z książki w wykonaniu 
uczennic z I LO im. Stanisława 
Konarskiego w MIelcu, a zakoń-
czył go słodki poczęstunek, m.in. 
szarlotka będąca także deserem 
na kolacji amerykańskiego Święta 
Dziękczynienia.

W. Gąsiewski
Więcej zdjęć na stronie: https://
www.facebook.com/gasiewski.

wlodek/

Listy napisane i odczytane...

Przez cały, kończący się rok 2022, którego historycznym patronem był 
Ignacy Łukasiewicz, szczególnie na Podkarpaciu odbyło się wiele sesji 
naukowych, otwarto poświęcone mu ekspozycje, wykonano okolicz-
nościowe murale oraz wydano kilka książek biograficznych. Mimo to 
jednak nadal są różnice jeśli chodzi zwłaszcza o pochodzenie i chrzest 
Łukasiewicza. Kilka miejscowości i parafii przypisuje sobie ten zaszczyt. 
W popularnej Wikipedii czytamy nawet, że późniejszy wynalazca lampy 
naftowej był pochodzenia ormiańskiego. Nieco więcej światła na ten te-
mat rzuca obszerna książka ks. Janusza Królikowskiego pt. „Biografia 
Ignacego Łukasiewicza. Wynalazca i darczyńca” wydana w 2022 r.
  Ks. dr hab. Janusz Królikowski, 
wywodzący się z ziemi mieleckiej, 
profesor wielu uczelni katolickich 
w tym m.in. od 2014 r. dziekan 
Wydziału Teologicznego Sekcja 
w Tarnowie (Uniwersytetu Papie-
skiego Jana Pawła II w Krakowie) 
zadał sobie trud bardzo dokładnej 
analizy genealogii Ignacego Łu-
kasiewicza, którego przypisuje się 
rodowód padewski (Padew Naro-
dowa w powiecie mieleckim), gdy 
tymczasem urodził się on 8 marca 
1822 r. w Zadusznikach, należących 
wówczas do parafii Gawłuszowice 
został ochrzczony przez proboszcza 
z ówczesnej Padwi Piotra Męciń-
skiego. Przeczy to wielu wpisom 
w publikacjach i na tablicach pa-
miątkowych. Zaduszniki dopiero 
w 1907 r. zostały przyłączone do 
parafii padewskiej, a obecnie należą 
do parafii Domacyny erygowanej w 
1972 r. Na podstawie swoich badań 
ks. Królikowski absolutnie również 
wyklucza ormiańskie korzenie Łu-
kasiewicza, a także fakt, że ojciec 
Ignacego – Józef Łukasiewicz brał 
udział w insurekcji kościuszkow-
skiej. Nie mógł tego uczynić, gdyż 
miał wówczas cztery lata.
Dalsze badania biograficzne ks. 
Królikowskiego wykazują m.in. 
bardziej ścisłe związki rodziny Łu-
kasiewiczów z wsią Gawłuszowice, 
gdzie właśnie Ignacy był ochrzczo-
ny. Związki z Łukasiewiczami wy-
stępują w Baranowie, obecnie San-
domierskim, jak również ich losy są 
związane z innymi miejscowościami 
ziemi mieleckiej, np. z Czajkową, do 
których przypisany jest ślub Łuka-
siewiczów, rodziców Ignacego, ale 
też i z Zachwiejowem, gdzie urodzi-
ło się jedno z dzieci Łukasiewiczów.

Przy okazji niejako należy dodać, 
że wieś Zaduszniki w XIX wie-
ku i do 1932 r. była samodzielną 
gminą wraz z przysiółkiem Maj-
danek. Pieczęć gminy Zaduszniki 
i Majdanek Mały z 1932 r. Zb. wł. 
W. Gąsiewski

Dalsze losy Łukasiewiczów i ich 
syna Ignacego są już lepiej znane 
i nie wywołują kontrowersji, cho-
ciaż może nieco mniej jest znana 
charytatywna działalność Ignacego 
Łukasiewicza i jego żony Honoraty. 
Podkreślona jest także rola wyna-
lazcy jako człowieka Kościoła. Au-
tor ks. Janusz Królikowski w swo-
jej książce na 300 stronach pewnie 
prowadzi czytelnika przed kolejne 
okresy życia i działalności Ignacego 
Łukasiewicza. Książka ma przejrzy-
sty układ i sporo kolorowych zdjęć i 
innych ilustracji. Warto do niej do-
trzeć i umieścić nie tylko w regio-
nalnej biblioteczce.

Włodek Gąsiewski
Więcej na stronie: http://promocja.
mielec.pl/ignacy-lukasiewicz-nie-
-mial-padewskiego-rodowodu-ks-
-janusz-krolikowski-biografia-igna-
cego-lukasiewicza-wynalazca-i-dar-
czynca/

Ławeczka Ignacego Łukasiewicza (fot. Włodek Gąsiewski, Lwów 2009)
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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 
drugie wydanie 2022 r., poszerzone w oprawie twardej:

BIESZCZADZKIE SZLAKI IKON DROGA DO ŁOPIENKI 
Włodka Gąsiewskiego i Krystyny Gargas-Gąsiewskiej

tłumaczone na język angielski
W antykwariacie w Mielcu, ul. Sobieskiego 1, 

pon.-pt. godz. 10.00-14.00 
tel. 602776197 lub kontakt@promocja.mielec.pl

lub w internecie:
https://allegro.pl/oferta/bieszczadzkie-szlaki-ikon-droga-do-

-lopienki-2022-12763095966

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 
Interwizji w Gimnastyce Ar-
tystycznej Mielec 79 - talerz, 
porcelana Wałbrzych średni-
ca ok. 24 cm, głębokość ok. 3 

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

„O kwadroludkach i pikselikach wierszo-
-bajki dla młodszych i starszych dzieci”, 
to kraina kwadratowych, prostopadłych, 
pikselowych i innych postaci ze znanych 
i nieznanych bajek i legend. Autorem wier-
szo-bajek jest Włodek Gąsiewski (dziadek), 
zaś rysunków Kacper Gąsiewski (wnuczek). 
Można przenieść się w niej w świat ze 
współczesnych gier, kreskówek, komiksów 
i własnej wyobraźni. 
Książeczka zawiera wierszo-bajki:
W kwadrolandii i pikselandii; 
Kwadroludki w pikselowym świecie;
Żelazny kwadrolud
O kwadro-smoku i szewczyku Pikseliku;
Bajka o kwadroludkach i pikselowej Kwa-
drysi;
Kwadrokopter;
Kwadrufole - Kwadronosole;
O kwadro-babie kwadrownicy  oraz Kwa-
drasiu i Kwadrosi;
Dobranocka Kwadroklocka;
Pikso-kotki i pieski;
Pikseliki żołnierzyki;
Gry wojenne bardzo dużych dzieci;
     Więcej informacji na stronie https://www.
facebook.com/okwadroludkachipikselikach. 
Drukowana książeczka ma format 12,5 x 
19,5 cm i zawiera 32 kolorowe strony na 

O kwadroludkach i pikselikach

kredowym papierze. Dostępna w sprzeda-
ży w antywariacie-galerii, Mielec, ul. So-
bieskiego 1, pn.-pt. 10.00-14.00, kontakt@
promocja.mielec.pl lub: https://allegro.pl/
oferta/o-kwadroludkach-i-pikselikach-
-wierszo-bajki-dzieci-12946996207

Żniwa sianokosy kobieta z 
grabkami sianokosy olej na 
tekturce 22x30 cm. Obraz 
pochodzi z lat ok. 60./70. 
XX w., a jego prawdopo-
dobnym autorem jest Józef 
Piecuch Mielec

Medal 40 lat Spółdzielnia 
Pracy ODZIEŻ 1986. 
Metal, miedź, średnica ok. 
50 mm, grubość 4 mm, 
waga ok. 65 g. stan bdb mi-
nus, mogą być niewielkie 
przybrudzenia i zarysowa-
nia

Medal Sikorsky Aircraft 
Mielec Polska marzec 2010 
UKOŃCZENIE PRODUK-
CJI 1-go HELIKOPTERA 
S70I TM BLACK HAWK
Mosiądz, średnica 49 mm, 
grubość 3,8 mm, WAGA 
ok. 30 G. stan bdb

WSK PZL MIELEC ZA-
SŁUŻONY PRACOWNIK 
szpilka. mosiądz, porcelan-
ka. Wymiary ok. 15 x 25 
mm + szpilka

Kowalstwo artystycz-
ne, świecznik jednora-
mienny. Duży ok. wys. 
ok. 70, maks. szer. ok. 
30 cm i ciężki, ponad 5 
kg, żelazny kuty ręcz-
nie, patynowany. Ma 
ponad 5, przykurzony. 
Wykonał go artysta Ko-
pala - kowal z Ropczyc. 
Jego prace brały udział 
w wielu wystawach i 
pokazach. Znajdują się 
u nabywców krajowych 
i zagranicznych.

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

50 lat Fabrycznego Klubu 
Sportowego PZL Stal Mie-
lec 1939  1989. Broszura 
formatu 16,5x24 cm, 64 
strony. Wydawca FKS Stal 
Mielec, autorzy tekstów: 
Wojciech Gorczyca i Wła-
dysław Morytko, współ-
praca Marek Szymczak, 
zdjęcia: Jerzy Jarosz, Wła-
dysław Parkosz oraz archi-
wum klubowe i prywatne.

30 lat FKS Stal Mielec 
1970. Książka formatu 
23,5x22 cm, 44 strony, 
okładka twarda, płótno. Re-
dakcja Jan Filipowicz

mailto:kontakt@promocja.mielec.pl
https://allegro.pl/uzytkownik/galeria-gaga?bmatch=baseline-var-cl-n-dict4-eyesa-bp-uni-1-4-0619
https://allegro.pl/uzytkownik/gawlod/malarstwo-ikony-26273?bmatch=baseline-product-nbn-eyesa2-dict43-col-1-4-0318
http://www.promocja.mielec.pl
mailto:kontakt@promocja.mielec.pl
https://allegro.pl/uzytkownik/gawlod?bmatch=al-product-cl-eyesa2-engag-dict-ctx-gl-53-uni-1-4-0326
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