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Nieodnawialna energia w zniszczonym młynie wodnym
Przed wojną, a nawet jeszcze za 
czasów Galicji w powiecie mielec-
kim było dziesiątki młynów, w tym 
bardzo wiele wiatrowych i wodnych. 
Na przykład w takiej Trzcianie 
czynnych wiatraków było około 10. 
Były też i młyny wodne. Tak więc 
wiatr wiał, a woda płynęła i mimo 

braku energii elektrycznej w wio-
skach nie brakowało mąki na chleb. 
Proces niszczenia tego swoistego 
przemysłu młynarskiego rozpoczęli 
okupanci niemieccy, gdyż za mie-
lenie mąki bez pozwolenia groziła 
nawet kara śmierci. Reszty dokoń-
czyła komuna, która zdusiła drobną 

przedsiębiorczość, ale czy tylko 
komuna? Czy dziś czasami komuś 
też nie przeszkadza energia odna-
wialna? Tej, która pokazujemy już 
nikt nie odnowi, a jeszcze kilka lat 
temu można było się o to pokusić. 
Niektórzy „fejsowi” blogerzy aby 
pokazać takie scenki jeżdżą gdzieś 

na koniec świata. A my mamy je 
tuż za miedzą. Pokazujmy je więc, a 
może którejś ruinie zapobiegniemy.

Fot. Włodzimierz Gąsiewski
Więcej:  http://promocja.mielec.
pl/nieodnawialna-energia-w-z-

niszczonym-mlynie-wodnym-
-nad-brniem-w-mieleckiem/
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mielecko-powiatowe

TMZM otrzymało 40 tys. zł z Programu 
„Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” 2014-2020
    8 czerwca 2016 r. odbyła się 
konferencja prasowa Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Mieleckiej im. 
Władysława Szafera w Mielcu, 
podczas której jego prezes Janusz 
Chojecki przedstawił założenia 
projektu, który będzie realizowało 
TMZM. Towarzystwo otrzymało 
dotację ok. 40 tys. zł i będzie 
rozdzielać z tej puli środki na róż-
norodne działania, które zgłoszą 
organizacje i instytucje z terenu 
powiatu mieleckiego. 
     W TMZM powstanie też specjalna 
kapituła „Pieczęć Zasług Obywatel-
skich – Sigillum Meriti Civilis”, po-
szerzona o przedstawiciela Starosty 
Mieleckiego i Prezydenta Miasta, 
która przyzna to wyróżnienie dla 
dwóch osób: jednej nieżyjącej, 
a drugiej żyjącej.
    Szczegóły projektu zaczerpnięty 
ze strony TMZM przedstawiamy 
poniżej.
   Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Mieleckiej im. Prof. Wł. Szafera 
w Mielcu rozpoczyna realiza-
cję projektu pt. „Pieczęć Zasług 
Obywatelskich – Sigillum Me-
riti Civilis”, którego celem jest 
wzrost aktywności mieszkańców 
powiatu mieleckiego w zakresie 
podtrzymywania, pielęgnowania i 
kultywowania tożsamości lokalnej. 
Towarzystwo na realizację tego 
przedsięwzięcia pozyskało prawie 
40 tys. zł z Programu „Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich”, który 
nadzorowany jest przez Minister-
stwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej.
   Aktualnie do 24 czerwca 2016 
roku trwa nabór dla osób, które 
mogą otrzymać wsparcie szkolenio-
wo-doradcze w zakresie pozyskania 
środków finansowych na realiza-
cje swoich pomysłów w zakresie 
kultywowania i promowania osób 
wybitnie zasłużonych dla naszego 
regionu.
   – Realizowany przez nas projekt 
dedykowany jest dla tych osób, 
dla których wartości lokalnej toż-
samości są niezmiernie ważne. 
W tym konkretnym przypadku da-
jemy możliwość rozwoju nie tylko 
podmiotom takim jak organizacje 
pozarządowe czy też szkoły, ale 

również naszym mieszkańcom. 
Poprzez cykl zaplanowanych dzia-
łań, uczestnicy będą mogli min. 
wystartować w naszym konkursie na 
realizację mini inicjatyw i otrzymać 
od naszej organizacji grant w wy-
sokości 2 tys. zł – informuje Janusz 
Chojecki – Prezes Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Mieleckiej.
   Projekt realizowany będzie do 
końca 2016 roku i przewiduje na-
stępujące działania:
1. Szkolenia dla lokalnych liderów 
i/lub organizacji pozarządowych, 
poruszających tematy:
„Dlaczego warto angażować się 
na rzecz lokalnej społeczności?”, 
„Moja inicjatywa na rzecz lokalne-
go środowiska?”
2. Konkurs na dofinansowanie 
trzech mini inicjatyw promujących 
wybitne postacie regionu mielec-
kiego – w wysokości 2.000 zł każda
3. Organizację dwóch spotkań 
otwartych dla mieszkańców powia-
tu mieleckiego oraz 7-10 spotkań 
zamkniętych w szkołach gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych, któ-
rych celem jest promocja wybitnych 
postaci Ziemi Mieleckiej.
4. Organizację konkursu na przy-
znanie tytułu pt. „Pieczęć Zasług 
Obywatelskich – Sigillum Meriti 
Civilis”.
– elementem podsumowującym 
całość działań jest przyznanie 
Pieczęci Zasług Obywatelskich 
dla osób, które wybitnie zasłużyły 
się dla naszego regionu. W tym 
celu powołana zostanie stosowna 
kapituła, która dokona takiego 
wyboru na podstawie podesłanych 
zgłoszeń. W ten sposób, chcemy 
podziękować zarówno tym, którzy 
już od nas odeszli, ale również tym, 
którzy aktywnie dzisiaj uczestniczą 
i realizują działania na rzecz róż-

nych środowisk i akcji mieleckiego 
regionu – komentuje Prezes Janusz 
Chojecki.
   Osoby i podmioty zainteresowane 
udziałem w poszczególnych ele-
mentach projektu, muszą wypełnić 
i przesłać ankiety rekrutacyjne, 
dostępne na stronie internetowej 
www.tmzm.mielec.pl , na której 
znajduje się również regulamin 
projektu [ ].
    Dodatkowe informacje można 
uzyskać także pod numerem tele-
fonu 17 586 4350 lub 17 7884081.
  Partnerem projektu są: Gmi-
na Miejska Mielec oraz Powiat 
Mielecki. Udział w projekcie jest 
całkowicie bezpłatny.
   Informacje uzupełniające: po-
mysłodawcą powstania projektu 
jest wiceprezes Towarzystwa Miło-
śników Ziemi Mieleckiej Andrzej 
Talarek, który jest jednym z człon-
ków powołanych przez Zarząd 
Towarzystwa specjalnego Zespołu 
Zadaniowego, który rozpoczął 
realizację tej, jakże szlachetnej, 
inicjatywy.
   Zespół składa się z następujących 
osób: Janusz Chojecki – główny 
koordynator zadania, Teresa Orczy-
kowska – zastępca głównego koor-
dynatora, Paweł Werbowy – głów-
ny konsultant programowy oraz 
następujący członkowie: Zbigniew 
Wicherski, Janusz Grdeń, Andrzej 
Kobylarz, Karolina Gruszecka.

Włodzimierz Gąsiewski
Więcej szczegółów na stronie:
http://promocja.mielec.pl/

tmzm-otrzymalo-40-tys-zl-z-
-programu-fundusz-inicjatyw-

-obywatelskich-2014-20120/

     Starostwo Powiatowe 
w Mielcu po raz pierwszy 
w historii organizuje impre-
zę plenerową na rozpoczęcie 
lata. Zagra zespół Varius Manx 
z legendarną wokalistką Kasią 
Stankiewicz.
   „Powitanie Lata” zaplanowa-
ne zostało na 2 lipca. Tematem 
przewodnim całej imprezy bę-
dzie sport oraz pasja. Na terenie 
przedsięwzięcia, które planowane 

jest przy bulwarach rzeki Wisłoka 
na ulicy Rzecznej, wybudowana 
zostanie „wioska olimpijska”, do 
której zaproszeni zostaną  znani 
w regionie sportowcy, kluby spor-
towe, kluby fitness oraz pasjonaci.
    Potrzebę zorganizowania dla 
mieszkańców Powiatu Mieleckie-
go dużej imprezy plenerowej do-
strzegł starosta Zbigniew Tymuła.  
– Po ubiegłorocznych dożynkach, 
podczas których frekwencja była 

bardzo wysoka widzę, że takie 
imprezy mają sens i są wyczeki-
wane przez mieszkańców naszego 
powiatu.
W związku z tym,  chcemy za-
proponować coś dodatkowego, 
czego w powiecie jeszcze nie było 
– powiedział starosta Zbigniew 
Tymuła.
    Patronem medialnym są m.in. 
„Wieści Regionalne” oraz portal 
www.promocja.mielec.pl

www.promocja.mielec.pl
www.promocja.mielec.pl
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Uzbrojony, wyprodukowany w Polsce helikopter BLACK 
HAWK był pokazywany podczas ćwiczeń Anaconda-16

Zintegrowany pakiet uzbro-
jenia przystosowany do 
preferencji klientów.
MIELEC, Polska. Uzbrojo-
na wersja produkowanego 
w Polsce helikoptera S-70i 
BLACK HAWK firmy Si-
korsky była pokazywana 
podczas ćwiczeń NATO 
Anakonda 2016 w Drawsku 
Pomorskim.
    Produkowany w Europie 
helikopter BLACK HAWK 
może być skonfigurowany do 
misji bojowych, ten sprawdzo-
ny śmigłowiec wielozadaniowy 
został zaprojektowany tak, 
by można go było z łatwością 
zaadoptować do spełnienia 

potrzeb obronnych Polski i 
innych sojuszników z NATO.
    Pokazywany na Anakon-
dzie śmigłowiec wyposażony 
w paletę natowskich pocisków, 
rakiet, karabinów i celowni-
ków najnowszej generacji, do-
wodzi, że PZL Mielec, spółka 
należąca do Sikorsky’ego, jest 
w stanie spełnić zapotrzebo-
wanie regionu na wielozada-
niowy, sprawdzony w walce 
helikopter, który może nie 
tylko bronić się sam, ale także 
wspierać w sposób ofensywny 
oddziały lądowe – nie mówiąc 
o przewożeniu żołnierzy i 
ładunków, prowadzeniu misji 
poszukiwawczo-ratunkowych, 

ochronie granic, zwiadzie 
morskim i operacjach straży 
przybrzeżnej.
„Lockheed Martin analizuje 
dodatkowe sposoby na zwięk-
szenie zaawansowanego tech-
nologicznie potencjału ofen-
sywnego wielozadaniowego 
helikoptera BLACK HAWK 
firmy Sikorsky”, powiedział 
Janusz Zakręcki, prezes PZL 
Mielec. „Naszym celem jest 
zaoferowanie wojsku elastycz-
ności, dzięki której będzie 
można szybko przekonwerto-
wać śmigłowiec Sikorsky’ego 
w uzbrojoną platformę zdol-
ną spełnić potrzeby naszych 
klientów”.

    Otwarta architektura sys-
temów helikoptera BLACK 
HAWK pozwoli Lockheed 
Martin zintegrować z tą plat-
formą uzbrojenie znajdujące 
się obecnie na stanie poten-
cjalnych klientów eksporto-
wych, w tym polskich sił zbroj-
nych. Dodatkowo, czujniki i 
uzbrojenie nowej generacji 
także będą mogły być zinte-
growane z platformą, kiedy 
tylko staną się dostępne.
Prezentacja produkowanego 
przez PZL Mielec helikoptera 
BLACK HAWK w Drawsku 
Pomorskim ma miejsce przed 
jego debiutem na Międzyna-
rodowym Salonie Lotniczym 
Farnborough w Hampshire 

w Wielkiej Brytanii, który 
odbędzie się w dniach 11-17 
lipca br.
Helikoptery BLACK HAWK 
używane przez U.S. Army 
biorą udział w ćwiczeniach 
Anakonda. Maszyna ta jest 
również dobrze znana pol-
skim siłom zbrojnym z jej nie-
dawnego udziału w misjach 
w Afganistanie i Iraku.
PZL Mielec należy do czo-
łowych polskich eksporte-
rów systemów obronnych. 
W zależności od specyfikacji 
przedstawionej przez klienta 
i czasu podpisania kontraktu, 
zespół PZL Mielec może do-
starczyć podstawową wersję 
helikoptera BLACK HAWK 

w niespełna 12 miesięcy. Na 
początku tego roku zakład 
dostarczył trzechsetną kabinę 
dla Sikorsky’ego w Stanach 
Zjednoczonych, gdzie są one 
integrowane z helikopte-
rami BLACK HAWK dla 
U.S. Army. Pokaz uzbrojo-
nego śmigłowca Black Hawk 
produkcji Polskich Zakła-
dów Lotniczych w Mielcu 
miał miejsce podczas ćwi-
czeń „Anakonda-16” w ra-
mach Dni Dostojnych Gości 
w Drawsku Pomorskim. Za-
prezentowany śmigłowiec 
był wyposażony w najnowszej 
generacji pociski rakietowe, 
broń strzelecką i celowniki.

Inf. Dominika Bochnak

Uzbrojony Black Hawk. Źródło: https://www.facebook.com/MagazynLotnictwo/. (PZL Mielec / a 
Sikorsky Company), fot. Krzysztof Trząski.Fot. Włodzimierz Gąsiewski
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Rada Osiedla Kościuszki oraz 
Samorządowe Centrum Kultu-
ry w Mielcu zorganizowało fe-
styn dla tysięcy osób. Impreza 
odbywał się na cieszących się 
bardzo dużym powodzeniem 
bulwarach nad Wisłoką. Od 
godzin popołudniowych licz-
nie zgromadzona publiczność 
mogła podziwiać m.in. koncert 
uczniów Państwowej Szkoły 
Muzycznej I i II Stopnia w 
Mielcu, prezentacje zespołów 
artystycznych Domu Kultury 
SCK w Mielcu oraz zespo-

łów „Light Tension”, „Zwyk” 
i „Alternatywa”. Animacje 
dla najmłodszych zorganizo-
wała Fundacja Klub Młodych 
Liderów. Były też różne inne 
atrakcje dla dzieci oraz mała 
gastronomia dla wszystkich. 
Podczas festynu przebojowo 
zaprezentowało się nowo po-
wstałe Towarzystwo Miłośni-
ków Starówki Mieleckiej, które 
jak wiemy było współinicja-
torem tego wydarzenia. Była 
to więc wspaniała okazja do 
promocji mieleckiej Starówki, 

Nowe Towarzystwo Miłośników Starówki 
Mieleckiej - debiut dla tysięcy osób

która i tak zaczyna przodować 
jako miejsce weekendowego 
wypoczynku dla Mielczan 
i wielu osób przyjezdnych. 
Tak trzymać, zamiast nudnych 
konferencji dla nielicznych, 
trochę muzyki, zabawy i słońca. 
Wydaje się, że mieleckie Stare 
Miasto przeżywa swoją drugą 
młodość, i chyba nie jest to 
ostatnie słowo i możliwości tej 
części Mielca.

Inf. i fot.: 
Włodzimierz Gąsiewski

Święto folkloru w Chorzelowie

W niedzielę 19 czerwca od-
był się w Chorzelowie IX 
Podkarpacki Jarmark Lu-
dowy „Roztańczony Cho-
rzelów” pod honorowym 
patronatem Józefa Piątka 
-Wójta Gminy Mielec.

   Organizatorem Jarmarku 
Ludowego był Samorządowy 
Ośrodek Kultury i Sportu 
Gminy Mielec w Chorzelowie.
    IX Podkarpacki Jarmark 
Ludowy otworzyła Doro-
ta Kieraś –Jędrychowska- 
dyrektor Ośrodka Kultury 
w Chorzelowie.  Jarmark swoją 
obecnością zaszczycili: Józef 
Piątek- Wójt Gminy Mielec 
i Zbigniew Tymuła  -Starosta 
Powiatu Mieleckiego. Oby-
dwaj panowie w swoich krót-
kich wystąpieniach przywitali 
tancerzy i muzyków, życząc 
powodzenia i zdobycia  wielu 
nagród. Ponadto wśród gości 
byli:  Maria Napieracz – Wice 
Starosta Powiatu Mieleckiego, 
Zofia Paterak i Piotr Gam-
racy - Radni Gminy Mielec,  
Władysław Ochalik i Michał 
Duszkiewicz -Radni Powiatu 
Mieleckiego,  Krzysztof Ja-
chyra - sołtys Chorzelowa, Jan 

Kwarciany – sołtys Goleszowa, 
Mirosława Wydro i Aleksan-
dra Drozdowska – dyrektorzy 
Zespołu Szkół w Chorzelowie.
    IX Podkarpacki Jarmark 
Ludowy „Roztańczony Cho-
rzelów” patronatem medial-
nym objęły media: KORSO, 
RMI24, Hej.mielec, Czyli-
wiesz, emielec24, Radio Leli-
wa, Wieści Regionalne, Pro-
mocja.Mielec, Fakty mieleckie.
    Celem Jarmarku była  mi.in 
konfrontacja artystycznych 
dokonań dziecięcych, młodzie-
żowych i dorosłych zespołów  
tańca  ludowego, prezentacja 
regionalnej muzyki ludowej, 
ochrona tradycji regionu oraz 
promowanie twórczości wo-
kalnej, muzycznej i tanecznej.
    W tegorocznych prezen-
tacjach wzięło udział 12 ze-
społów tanecznych i 6 kapel 
ludowych z terenu całego 
Podkarpacia, a były to:
    Zespół Tańca Ludowego 
„Tradycja” z Rzeszowa, Zespół 
Pieśni i Tańca „Mali Igloopo-
lanie” i „Igloopolanie” grupa 
młodzieżowa  z Dębicy, Ze-
spół Pieśni i Tańca „Pułanie” 
oraz Kapela „Młoda Olsza” 
z  Trzciany, Zespół Pieśni i Tań-

ca „Wolanie” , ZPiT „Lasiaki”  
z Raniżowa,  ZPiT „Karpaty” 
z Rzeszowa , Regionalny ZPiT 
„Gacoki” i Kapela Ludowa 
„Gacoki” z Gaci, Regionalny 
Zespół Taneczny „Pogórza-
nie” oraz Kapela Ludowa 
„Pogórzanie”  z Gorlic, Kapela 
Ludowa „Padwianie” z Padwi 
Narodowej, ZPiT „Lubenka” 
z Lubeni, Kapela Ludowa 
ZPiT „Przewrotniacy” z Gło-
gowa Małopolskiego, ZPiT 
„Jaślanie” oraz Kapela Lu-
dowa „Jaślanie” z Brzyścia 
koło Jasła, ZPiT „Wiercany” 
z Wiercan .
    Zespoły taneczne prezento-
wały się  w trzech kategoriach 
wiekowych:  6- 12 lat, 13- 19 lat 
oraz 20 lat i powyżej.
    Prezentacje sceniczne oce-
niła Komisja Artystyczna 
w składzie: Nina Wojturska, 
Urszula Opałka, Sławomir 
Gołąb i Paweł Paluch.

B. Telega
Więcej szczegółów, wyniki kon-
kursu i galeria zdjęć na stronie:

http://promocja.mielec.pl/swie-
to-folkloru-w-chorzelowie/

www.promocja.mielec.pl
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29 maja 2016 r. po raz ósmy 
w Żarówce (gm. Radomyśl 
Wielki) odbyła się Parada 
Konna. W tym roku impre-
za tradycyjnie odbywała się 
na stadionie LKS „Sprint” 
Żarówka.
    Uroczyście otworzył ją Zbi-
gniew Tymuła – Starosta Mie-
lecki oraz Wiceburmistrz Ra-
domyśla Wielkiego Stanisław 
Lonczak.
    Parada Konna w Żarówce 
to przedsięwzięcie powstałe 
z pasji do koni. Na realizację 
tej imprezy zdecydowali się już 
niemal dekadę temu Józefa 
Smagacz, radna Rady Miejskiej 
i członkini Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Lokalnego 
w Żarówce, wraz sołtysem 
Aleksandrem Mrozem, zna-
nym pasjonatem i hodowcą 
koni. Stowarzyszenie napisało 
stosowny projekt o wsparcie 
finansowe. Inicjatywa szybko 
zyskała przychylność ze strony 
władz gminy, a także powiatu, 

a później także województwa. 
Teraz Parada Konna to impreza 
o zasięgu ponadwojewódzkim, 
skierowana oczywiście do mi-
łośników zwierząt, a w szcze-
gólności pasjonatów koni. Już 
od dłuższego czasu cieszy się 
sporym zainteresowaniem, co 
potwierdza coroczna frekwen-
cja. – Organizując parady konne 
chcemy pokazywać te piękne 
zwierzęta, jakimi są konie, dziś 
już coraz rzadziej widoczne 
w pejzażu wsi. Co roku staramy 
się urozmaicać imprezę. Za-
praszamy zatem wszystkich do 
Żarówki w niedzielę 29 maja. 
Na pewno będzie co oglądać – 
mówi Józefa Smagacz.
     Podczas tegorocznej imprezy 
odbył się uroczysty przejazd 
zaprzęgów przez Żarówkę, 
pokazy kawaleryjskie w wyko-
naniu członków Stowarzyszenia 
Kawalerii Konnej w Dobryninie 
im. 5 Pułku Strzelców Konnych, 
konkurencje w powożeniu za-
przęgami i parada zwycięzców 

oraz czempionat klaczy za-
rodowych rasy zimnokrwistej 
i śląskiej. Odbyła się także tak-
że wystawa ozdobnego ptactwa 
domowego. Dla zgromadzonej 
publiczności zagrała i zaśpie-
wała miejscowa kapela „Żaro-
wianie”, a imprezę zakończyła 
zabawa taneczna.
     Organizatorami tego nieco-
dziennego wydarzenia są: Sto-
warzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Lokalnego w Żarówce, Rada 
Sołecka w Żarówce, Okręgo-
wy Związek Hodowców Koni 
z Rzeszowa, Urząd Miejski 
w Radomyślu Wielkim, Sa-
morządowe Centrum Kultury 
i Bibliotek w Radomyślu Wiel-
kim i OSP w Żarówce. Patronat 
nad imprezą sprawują: Urząd 

Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie, 
Powiat Mielecki i Burmistrz 
Radomyśla Wielkiego, zaś 
patronat medialny m.in.  wy-
dawany przez AW ,,Promocja” 
miesięcznik ,,Wieści Regio-
nalne” oraz nasz portal www.
promocja.mielec.pl.

Włodzimierz Gąsiewski

Parada Konna Żarówka 2016 gmina Radomyśl Wielki
Najlepsi w konkursach 

powożenia

     W ramach 8. Parady Konnej 
w Żarówce rozegrane zostały 
amatorskie konkursy powożenia 
zaprzęgami parokonnymi końmi 
małymi i dużymi. Wygrali powo-
żący z Podlesia i Podborza.
    Te widowiskowe zawody obej-
rzało w sumie około 2,5 tysiąca 
widzów. Jak zwykle dostarczyły 
one wiele emocji. W amatorskich 
zawodach powożenia zaprzęgami 
parokonnymi z dużymi końmi 
wygrał Wojciech Pożdał z luza-
kim Jackiem Pożdałem z Podle-
sia, któremu pokonanie parkuru 
o długości 350 metrów z 11 prze-
szkodami zajęło bez żadnego błędu 
nieco ponad dwie minuty (2:03;25). 

Drugie miejsce zajął Krzysztof 
Kapałka i Czesław Labak z Dąbia, 
a trzecie ekipa Tadeusza Merchuta 
z Podlesia Dębowego w woj. mało-
polskim: Robert Merchut i Adam 
Lechowicz.
      Natomiast w amatorskich 
zawodach powożenia zaprzęgami 
parokonnymi, ale końmi mały-
mi wygrali podborzanie Daniel 
Harla z luzakiem Waldemarem 
Harlą w zaprzęgu z konikami Perła 
i Miśka (1:52;72). Drugie miejsce 

Wojciech Pożdał z luzakim Jackiem Pożdałem z Podlesia. Fot.OZHK Rzeszów. Krzysztof Kapałka i Czesław Labak z Dąbia. Fot.OZHK Rzeszów.

przypadło tej samej ekipie, ale 
powożącym był Waldemar Harla, 
a w zaprzęgu pobiegły Kuba 
i Smyk. Na najniższym stopniu 
podium uplasował się Zbigniew 
Starzec z luzakiem Franciszkiem 
Starcem z Dzikowca. Szczegółowe 
wyniki konkursów powożenia: 
http://www.radomyslwielki.pl/
aktualne-wydarzenia/wydarzenia-
-sportowe,3579.html
     Nad przebiegiem zawodów 
czuwała komisja sędziowska, 
w skład której weszli przedstawi-
ciele Okręgowego Związku Ho-
dowców Koni z Rzeszowa Marek 
Gibała i Jan Płocica oraz Krakowa 
– Teresa Pracuch.
    

Czempionki 
z Woli Mieleckiej i Jasła

    Podczas 8. Parady Konnej 
w Żarówce odbyły się czempionaty 
klaczy rasy śląskiej i polski koń 
zimnokrwisty
      Licznie zgromadzeni na Pa-
radzie mieszkańcy Podkarpacia 
i Małopolski mogli zobaczyć konie 
różnych ras, niemniej w ramach 
czempionatu komisja w składzie: 
Teresa Pracuch z Małopolskie-
go  Związku Hodowców Koni 
oraz Jan Płocica i Marek Gibała 
z Okręgowego Związku Hodow-
ców Koni w Rzeszowie dokonała 
wyboru czempionek rasy śląskiej 
i polski koń zimnokrwisty. W obu 

konkursach wystartowało po pięć 
klaczy. Były one oceniane pod 
względem wyglądu, jak również 
tego, jak radzą sobie w ruchu 
– w stępie i kłusie. Czempionką 
w rasy śląskiej została czteroletnia 
Nimfa Piotra Dziekana z Woli 
Mieleckiej, a wiceczempionką 
Liza Mariusza Sury z miejscowości 
Grochowce. Trzecie miejsce zajęła 
Hawana Konrada Koniecznego 
z Gniewczyny Łańcuckiej.
    Natomiast w gronie klaczy rasy 
pkz tytuł czempionki wywalczyła 
dziewięcioletnia Lutrisa Elżbiety 
Stygar z Jasła. Wiceczempionką 
została Losala Elizy Wilczek 
z Czarnej. Trzecia lokata stała się 
udziałem Mozery, której właścicie-
lem jest Andrzej Wiśniowski z m. 
Tarnawce k. Krasiczyna.
    Parada Konna, która odbyła się 
po raz ósmy, została zorganizowa-
na przez: Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Lokalnego w Żarówce, 
Rada Sołecka i OSP w Żarówce, 
Okręgowy Związek Hodowców 
Koni z Rzeszowa, Urząd Miejski 
i SCKiB w Radomyślu Wielkim. 
Impreza odbyła się pod patrona-
tem Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego, 
Powiatu Mieleckiego i Burmistrza 
Radomyśla Wielkiego, zaś patro-
nat medialny sprawowały m.in.: 
miesięcznik  „Wieści Regionalne” 
oraz portal promocja.mielec.pl

Krzysztof Babiarz

Jedna z czempionek. Fot. Hubert Majkutewicz.

Na zdjęciu pierwszy od lewej Zbigniew Tymuła i Stanisław Lonczak 
(fot. W. Gąsiewski)

mailto:kontakt@promocja.mielec.pl
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artystyczno-kolekcjonerskie

Ikony na ślub, urodziny i inne okazje...
Ikony wystawiamy od 2001 r. Obecnie wystawia 
je Krystyna Gargas-Gąsiewska - tworząca 
wcześniej obrazy olejne i akwarele. Inspiracją 
była  twórczość Natalii Czarneckiej, Rosjanki 
mieszkającej w Polsce, która ukończyła szkołę 
pisania Ikon przy cerkwi św. Tichona w Mo-
skwie i która przekazywała jej tajniki pisania 
Ikon. Wpływ miała też sztuka starych mistrzów, 
wzorce współczesne, wizyty w Muzeum Ikon 
w Sanoku, w cerkwiach w Bieszczadach 
i w Pracowni Ikon Jadwigi Denisiuk w Cisnej. 
Jest także uczennicą brata Marcina Świą-
dra OFM Cap, biorąc jesienią 2015 r. udział 
w warsztatach ikonopisania ,,Piękno zbawi 
świat’’ pod jego kierunkiem.
     Nasze Ikony są pisane w technikach tradycyj-
nych oraz własnych i są nie tylko świętymi obra-
zami, ale także przekazem ich wykonawcy, który 
przez sztukę także wyraża swoją wiarę i wrażenia 
estetyczne. Wykonujemy także Ikony na zamó-
wienie. Możliwe jest przesłanie własnego wzoru 
oraz  wypisanie lub grawerowanie dedykacji!

,,Archanioł Michał’’ 
na desce  

ok. 23,5x31x2,8 cm

Archanioł Michał (od le-
wej) i Archanioł Gabriel 
Ikony pisane temperą 
jajową desce lipowej ok. 

Matka Boska Nieustającej 
Pomocy Ikona ręcznie pisana  
temperą jajową 21x24x3,2  cm

Włodzimierz Gąsiewski, LAGER MIELEC, niemieckie obozy wojskowe, pracy przymusowej 
i zagłady na Ziemi Mieleckiej. Według oryginalnej niemieckiej mapy sztabowej: Poligon Wer-
machtu „Południe”; Lager Mielec, Lager Dęba - wykaz obozów i opisy. Mielec 2010. Format 
A2, papier kredowy.

Matka Boska Nieustającej 
Pomocy. Ikona na desce 
lipowej  ok. 29x42x3  cm

„Święty Paweł’’ 
Ikona na desce sosnowej  

ok. 20,5x30,5x2,4  cm

39-300 Mielec, ul. Jana III Sobieskiego 1/1

Ludzie i miejsca pamięci 
gminy Mielec. Włodzimierz 
Gąsiewski. Mielec 2015. 
Format 23,5 x 16 cm, stan 
bdb, nowa, 204 strony

,,Anioł Stróż”

Matka Boska z Dzieciątkiem 
pisane jajko wielkanocne

Ostatnia Wieczerza. Ikona ręcznie pisana  na 
desce sosnowej  ok. 36,5x22,5x2,7  cm.

Matka Boska Nieustającej 
Pomocy na desce 24x35x1,5  

Mandylion Ikona ręcznie 
pisana, tempera 15,5x20,5

SPRZEDAŻ - SKUP - KOMIS

Waga PWW
PRZEMYŚL

5 kg
+ miska meta-

lowa
stan dobry

MIELEC studia i mate-
riały z dziejów miasta i re-
gionu. Tom 3. red. F. Kiryk

Patera metalowa. FKS 
STAL MIELEC - REAL 
MADRYT. Klubowy Pu-
char Mistrzów Europy
Mielec 1976

Wałek drewniany malo-
wany w stylu Zalipia

Długość ok. ok. 43 cm 

www.promocja.mielec.pl
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zapraszamy na nowy portal-informacyjno-firmowy kulturalno-historyczne

Już wkrótce nowa ogólnopolska 
publikacja wydawana w Mielcu
     Już wkrótce ukaże się w 
sprzedaży „Eksplorator Re-
gionalny” – mielecki, podkar-
packi, ogólnopolski i globalny, 
będący efektem naszego pro-
jektu popularno-naukowego 
pod hasłem ,,Różne narody na 
Ziemi Mieleckiej i w regionie 
–  trudne dziedzictwo i wspól-
ne sąsiedztwo na tle historii 
Europy’’.
     W jego ramach zamierzamy 
przedstawiać wydarzenia histo-
ryczne, kulturalne i społeczne, 
w których splatają się losy Po-
laków, Niemców, Austriaków, 
Rosjan, Żydów, Ukraińców i 

innych narodów w czasach kon-
fliktów i zmagań, ale też  i latach  
pokoju i współpracy. Celem 
projektu, poza przestrogą przed 
wojną i nienawiścią, jest budo-
wanie dobrych relacji między 
sąsiadującymi ze sobą narodami 
i możliwości współpracy.
    „Eksplorator Regionalny” 
powstał  częściowo dzięki współ-
pracy i wymianie informacji 
internautów-autorów na forum 
naszej grupy społecznościowej 
na Facebooku noszącej również 
nazwę Eksplorator Regio-
nalny, do odwiedzenia której 
serdecznie zapraszamy.

      Prezentujemy okładkę 
książki oraz spis treści. Już 
wkrótce w ciągu kilkunastu 
dni będzie ona dostępna za 
pośrednictwem naszego SKLE-
PU INTERNETOWEGO oraz 
naszych aukcji  allegro i e-bay, 
do których linki znajduję się 
na naszej stronie internetowej:   

www.promocja.mielec.pl
Zapraszamy!

    
Książkę można nabyć także 
w naszym antykwariacie: Mie-
lec, ul. Jana III Sobieskiego 1/1, 
pon.-pt. 9-17, sob. 9-13. 

Włodzimierz Gąsiewski

Poszukiwania 
pochowanych 
żołnierzy 
niemieckich 
poległych 
na ziemi 
mieleckiej 
w sierpniu 
1944 r.

16 czerwca 2016 r. 2016 r.  trwały 
prace ziemne, których celem było 
odnalezienie szczątków żołnierzy 
niemieckich Wermahtu, którzy 
zginęli w okolicach Mielca pod-
czas walk z Armią Czerwoną w 
sierpniu 1944 r.  Ich inicjatorem 
jest pan Rüdiger Pionteck z Nie-
miec, który poszukuje miejsca 
pochówku swojego ojca Helmuta 
Piontcka zaginionego podczas 
walk w rejonie Otałęży lub Czer-

mina. Prace prowadzone były 
u Tadeusza Bąka w Górkach oraz 
Wacława Grzelaka w Trzcianie. 
Jan Bąk, brat Tadeusza oraz Wa-
cław Grzelak obejrzeli zamiesz-
czony na You Tube wywiad wideo 
naszego autorstwa z z Rüdigerem 
Piontckiem, skontaktowali się 
z nim i wskazali miejsca, w któ-
rych ich ojcowie pochowali zabi-
tych Niemców. Niestety podczas 
prac ich szczątków, jak na razie 

nie odnaleziono. Więcej szczegó-
łów na filmie, który zamieszcza-
my do artykułu.

Włodzimierz Gąsiewski
Inf. galeria zdjęć i wideo:

http://promocja.mielec.pl/poszu-
kiwania-pochowanych-zolnierzy-
-niemieckich-poleglych-na-ziemi-

-mieleckiej-w-sierpniu-1944-r/

     „Książka to mędrzec łagodny 
i pełen słodyczy, który puste ży-
cie napełnia światłem, a puste 
serca wzruszeniem” – Kornel 
Makuszyński – pod takim ha-
słem w dniu 16 czerwca 2016 
roku w czytelni PBW Filia 
w Mielcu odbyła się uroczystość 
podsumowania IX edycji Po-
wiatowego Konkursu Czytelni-
czego dla uczniów szkół podsta-
wowych i gimnazjów. Konkurs 
zorganizowany został w roku 
szkolnym 2015/2016 przez 
Koło Mieleckich Polonistów, 
Pedagogiczną Bibliotekę Wo-
jewódzką w Rzeszowie – Filia 
w Mielcu oraz Stowarzyszenie 
na Rzecz Promocji i Rozwoju 
Pedagogicznej Biblioteki Wo-
jewódzkiej w Rzeszowie.
     W konkursie uczestniczyło 
208 uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjów z terenu 
miasta Mielca i powiatu mie-
leckiego. I etap Powiatowego 
Konkursu Czytelniczego odbył 
się w szkołach podstawowych 
miasta i powiatu mieleckiego 

w dniu 07 marca 2016 roku, 
w gimnazjach 22 kwietnia 2016 
roku, po którym każda szkoła 
wyłoniła po dwóch najlepszych 
uczniów, którzy przeszli do 
etapu międzyszkolnego. II etap 
Powiatowego Konkursu Czytel-
niczego dla uczniów szkół pod-
stawowych odbył się 20 kwietnia 
2016 r., a dla gimnazjów 18 maja 
2016 roku w czytelni Biblio-
teki Pedagogicznej w Mielcu. 
W komisjach konkursowych 
pracowali nauczyciele poloniści: 
Lidia Kutrybała, Janina Progo-
rowicz, Renata Wacnik oraz na-
uczyciele bibliotekarze: Józefa 
Krasoń, Gerta Matuszkiewicz, 
Elżbieta Minorczyk. Przewod-
niczącą Komisji Konkursowej 
była Ewa Aleksiej.
     Uroczystość w dniu 16 
czerwca 2016 r. poprowadzi-
li uczniowie Niepubliczne-
go Gimnazjum Mistrzostwa 
Sportowego w Mielcu: Wero-
nika Nycek i Piotr Kilian pod 
opieką nauczyciela polonisty 
Małgorzaty Wesołowskiej. Do 

czytania zachęcali: Anna Schab 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Mielcu prezentując książkę 
„Klub włóczykijów” Edmunda 
Niziurskiego oraz Natalia Ha-
łata z Gimnazjum Nr 4 zapra-
szając do przeczytania książki 
pt. „Igrzyska śmierci” Suzanne 
Collins. Nagrody książkowe dla 
laureatów i finalistów konkursu 
wręczali: Arkadiusz Gałkowski 
– dyrektor Wydziału Edukacji 
Urzędu Miejskiego w Mielcu, 
Ewa Aleksiej – przewodnicząca 
Koła Mieleckich Polonistów, 
Józefa Krasoń – kierownik 
Pedagogicznej Biblioteki Woje-
wódzkiej – Filia w Mielcu.
    Gratulujemy laureatom i fi-
nalistom konkursu, dziękujemy 
wszystkim uczniom za udział 
w konkursie. Składamy ser-
deczne podziękowania nauczy-
cielom polonistom i bibliote-
karzom szkolnym zaangażowa-
nym w organizację konkursu 
w szkołach.

Inf. Biblioteka Pedagogiczna 
w Mielcu

Powiatowy Konkurs Czytelniczy rozstrzygnięty

Archiwalne 
numery

„Nadwisłocza”
Można je nabyć w naszym an-
tykwariacie: Mielec, ul. Jana 
III Sobieskiego 1/1, pon.-pt. 
9-17, sob. 9-13. 
Zakupu można dokonać także 
pośrednictwem naszego SKLE-
PU INTERNETOWEGO oraz 
naszych aukcji  allegro i e-bay, 
do których linki znajduję się 
na naszej stronie internetowej:   

www.promocja.mielec.pl
Zapraszamy!

m o ż n a  n a b y ć  t a k ż e 
w naszym antykwariacie: Mielec, ul. 
Jana III Sobieskiego 1/1, pon.-pt. 9-17, 
sob. 9-13. 
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