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Więcej informacji, galerii zdjęć i wideo na  naszym portalu:

Policjantka śmiertelnie zatruła się czadem
   Z głębokim żalem przyjęliśmy wczoraj informację o śmierci 
policjantki Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji 
w Kolbuszowej nadkom. Doroty Watracz, żony Naczelnika Wy-
działu Ruchu Drogowego mieleckiej komendy. Funkcjonariuszka 
uległa zaczadzeniu w łazience podczas kąpieli. Kierownictwo 
mieleckiej komendy oraz wszyscy funkcjonariusze i pracownicy 
cywilni składają wyrazy ubolewania rodzinie i bliskim.
     W dniu 27 stycznia br. około godz. 15, 49-letnia funkcjonariusz-
ka zasłabła w łazience w swoim mieszkaniu w Mielcu. Na miejsce 
wezwano załogę karetki pogotowia, która podjęła reanimację. 
Niestety jej życia nie udało się uratować. Ze wstępnych ustaleń 
wynika, że policjantka uległa zaczadzeniu podczas kąpieli.
    Kierownictwo, koleżanki i koledzy policjanci oraz pracownicy 
Komendy Powiatowej Policji w Mielcu składają głębokie wyrazy 
współczucia rodzinie i bliskim Doroty.

Inf. http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/rze/komendy-
-policji/kpp-mielec
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mieleckie

Największe skażenia: Smoczka, Dziubków, Wojsław, Mościska 
miasto Mielec w walce o czyste powietrze 

26 stycznia 2017 r. w Urzędzie 
Miejskim w Mielcu odbyła się 
konferencja prasowa Prezy-
denta Miasta Mielca Daniela 
Kozdęby oraz wiceprezydenta 
Tadeusza Siemka. W konfe-
rencji wzięli także udział: prof. 
nadzw. AGH Tadeusz Pająk 
– aktualnie członek Krajowej 
Komisji Ocen Oddziaływania 
na Środowisko i Państwowej 
Rady Ochrony Środowiska 
oraz dr Jakub Nowak – autor 
badań poziomu niskiej emisji 
w Mielcu.
Główna tematyka konferencji 
to zanieczyszczenie powietrza 

w Mielcu. W tej sprawie prof. 
nadzw. AGH Tadeusz Pająk 
przedstawił ekspertyzę, w której 
mimo stwierdzonych uchybień w 
przedłożonej przez Kronospan 
dokumentacji, rekomendował 
wydanie decyzji środowiskowej 
dla inwestycji planowanej przez 
formę Kronospan.
    Z kolei dr Jakub Nowak 
przedstawił wyniki badań stę-
żeń w powietrzu pyłów PM10 i 
PM 2,5 w dniach 5, 10 i 15 grud-

nia 2016 r. Wynika z nich m.in. , 
że największe zanieczyszczenia 
utrzymują się na terenie osiedli: 
Smoczka, Dziubków, Wojsław 
i Mościska. Paradoksalnie naj-
mniej było ich na terenie Strefy 
Ekonomicznej.  Badania wy-
konywane były wieczorem, nie 
uwzględniały więc zanieczysz-
czeń samochodowych, a przede 
wszystkim emisje ze Strefy oraz 
palenisk domowych. Stąd też 
duże zagrożenie dla osiedli 
domków jednorodzinnych. 
Jeśli chodzi o zanieczyszczenia 
przemysłowe, to w pierwszej 
kolejności docierają one do 
osiedla Mościska.
    Prezydent Daniel Kozdęba 
wymienił szereg działań, które 
mają na celu poprawę jakości 
powietrza w Mielcu. Jest m.in. 
monitoring, ale przede wszyst-
kim dotowany nawet w 85% 
program wykorzystywania Od-
nawialnych Źródeł Energii w 
Mielcu. Spotkał się on z dużym 
zainteresowaniem i zgłosiło 

się do niego 600 osób. Termin 
składania wniosków już się 
wprawdzie zakończył, ale na-
szym zdaniem warto przedłużyć 
zarówno akcję informacyjną, 
jak też i termin składania wnio-
sków, gdyż prawdopodobnie 
tylko część wniosków będzie 

zakwalifikowana do realizacji 
i ostatecznie tylko niewiel-
ki procent zainteresowanych 
mieszkańców weźmie udział w 
tym programie.

Inf. i fot. 
Włodzimierz Gąsiewski

Więcej informacji na stronie:

http://promocja.mielec.pl/
najwieksze-skazenia-smoczka-
-dziubkow-wojslaw-mosciska-
-miasto-mielec-w-walce-o-czy-

ste-powietrze/

Na zdjęciu od prawej: prof. nadzw. AGH Tadeusz Pająk, dr Jakub Nowak, prezydent Daniel Kozdęba 
i wiceprezydent Tadeusz Siemek.

Wynajmę lokal handlowy w PA-
SAŻU w Mielcu. Powierzchnia 
80 metrów kwadratowych, II 
piętro, narożny od strony osie-
dla. Tel. 518 373 255

Zapraszamy za zamiesz-
czania ogłoszeń drobnych 
w naszej gazecie i w interne-
cie: www.promocja.mielec.pl

Razem to tylko 20 zł
i dostęp minimum do
10 tysięcy odbiorców!

kontakt@promocja.mielec.pl

www.promocja.mielec.pl
mailto:kontakt@promocja.mielec.pl
www.promocja.mielec.pl
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gospodarczewięcej informacji, zdjęć i filmów naszym portalu

PZL Mielec przygotowuje samolot M28 
do pokazu w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach

Oblot po siedmiu krajach i trzy-
nastu miastach rozpocznie się 
w połowie marca i potrwa do 
połowy maja
MIELEC, Polska – 12 stycznia 
2017: Produkowany w Polskich 
Zakładach Lotniczych w Mielcu 
dwusilnikowy turbośmigłowy 
samolot M28 zamieni zimowe 
mrozy panujące w południowo-
-wschodniej Polsce na karaibskie 
i latynoamerykańskie upały. W 
ciągu dwóch miesięcy, w 13 mia-
stach, polska załoga i wspierający 
ją inżynierowie pokażą potencjał 
operacyjny M28 we wszelkich 
warunkach pogodowych. Wśród 
potencjalnych nowych klientów 
znajdują się linie lotnicze, agendy 
rządowe i siły zbrojne.
Powietrzne i naziemne pokazy, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
startów z krótkich i słabo wypo-
sażonych pasów, oraz potencjału 
do szybkiej rekonfiguracji, roz-
poczną się w połowie marca na 
Trynidadzie i Tobago, a następnie 
przeniosą się do Brazylii, Argen-
tyny, Ekwadoru, Kolumbii, Pana-
my i Meksyku. Samolot odwiedzi 
również Rio de Janeiro, gdzie w 
dniach 4-7 kwietnia odbędą się 
organizowane co dwa lata targi 
LAAD Defence and Security 
Exhibition.
“M28 to sprawdzony, solidny 
i niezawodny samolot, który 
może działać w najtrudniejszych 
warunkach przy minimalnym 
wsparciu z zewnątrz”, mówi Ja-
nusz Zakręcki, Prezes Zarządu 
PZL Mielec, “Karaiby i Ameryka 
Łacińska są regionem, gdzie 
ludzie i towary muszą być często 
transportowane na stosunkowo 
słabo wyposażone lotniska, co 

sprawia, że jest to potencjalnie 
bardzo obiecujący rynek dla 
M28”.
Podczas pokazu potencjalni 
klienci będą mieli szansę obej-
rzeć M28 w akcji i sami przete-
stować dokładnie skonfigurowa-
ną maszynę, która nadaje się do 
wykonywania różnorakich zadań 
operacyjnych i logistycznych.
Obecnie na całym świecie lata 
ponad 100 samolotów M28, 
spełniając zarówno funkcje cy-
wilne jak i wojskowe. Między in-
nymi przewożą pasażerów, służą 
do szkolenia spadochroniarzy, 
patrolują granice i nadzorują ło-

wiska. Polska Marynarka Wo-
jenna i Polskie Siły Powietrzne 
z powodzeniem wykorzystują 
M28B „Bryza” zarówno do 
zwiadu morskiego jak i funkcji 
transportowych.
„Nadchodzący  pokaz  w 
siedmiu krajach to świetny 
przykład tego, jakie korzyści 
przyniosło firmie Sikorsky i 
PZL Mielec przejęcie przez 
koncern Lockheed Martin, 
który ma kilkudziesięcioletnie 
doświadczenie w obsługiwa-
niu cywilnych i wojskowych 
klientów w regionie Karaibów 
i Ameryki Łacińskiej”, mówi 

Janusz Zakręcki. „Dostrzegamy 
wzmożone zainteresowanie wy-
korzystaniem dwusilnikowego 
samolotu M28 w Afryce, Azji, 
Indiach, a także w Europie 
Środkowej, na Karaibach i w 
Ameryce Łacińskiej”.
PZL Mielec, który produkuje 
helikoptery wielozadaniowe 
BLACK HAWK na rynki mię-
dzynarodowe, a także dwusilni-
kowe turbośmigłowe samoloty 
M28, jest największym polskim 
eksporterem w branży obronnej. 
Bezpośrednio zatrudnia ponad 
1.600 osób i daje pracę dal-
szym pięciu tysiącom w ramach 

polskiego łańcucha dostaw. To 
największy zakład produkcyjny 
Lockheed Martin poza grani-
cami USA.
Podkreślając długoterminowe 
zaangażowanie Lockheed Mar-
tin w Mielcu, firma analizuje 
możliwości ściągnięcia do zakła-
du nowych zleceń. To element 
szerszej strategii zakładającej 
wzmocnienie pozycji firmy na 
rynkach międzynarodowych.

Inf. Dominika Bochnak
Kierownik Działu PR 

i Marketingu PZL Miele

Uwaga firmy oraz instytucje działające od wielu lat i nowo powstałe
zapraszamy na nasze łamy 

wykonamy wywiad, rozmowę, opracujemy historię firmy,
opracujemy profesjonalną dokumentację foto i wideo.
Zaprezentujemy ją na łamach „Wieści Regionalnych”

na naszym portalu www.promocja.mielec.pl
na Yotube oraz w grupach społecznościowych Facebooka

zapewniamy wielotysięczną grupę czytelników i odbiorców
w tym także potencjalnych klientów i kontrahentów.

W razie zainteresowania prosimy do nas pisać lub dzwonić:
kontakt@promocja.mielec.pl

tel. 17 741 1527;   602 776 197;   602 739 362

w gazecie oraz internecie

mailto:kontakt@promocja.mielec.pl
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powiatowe więcej informacji, zdjęć i filmów naszym portalu:

Rosną mury sali gimnastycznej przy 
Zespole Szkół im. prof. Groszkowskiego

Jeszcze w tym roku uczniowie 
mieleckiego „Elektryka” cie-
szyć się będą mogli z nowej 
sali gimnastycznej. Prace 
budowlane, jak mówi starosta 
Zbigniew Tymuła, przebiegają 
zgodnie z harmonogramem.
     Realizacja zadania, zgodnie 
ze sporządzoną specyfikacją 
zamówienia, obejmie rozbiór-
kę budynku starej kotłowni, 
przebudowę i remont istnie-
jącej sali gimnastycznej oraz 
kompleksową budowę nowej. 
Wykonawca zajmie się więc nie 
tylko wylaniem fundamentów 
i postawieniem murów tego 
obiektu, ale również wykona-
niem niezbędnych instalacji 

czy wreszcie – kwestiami wy-
kończeniowymi: posadzkami 
i podłogami, stolarką okienną 
i drzwiową, elewacjami oraz 
wyposażeniem sali. – Inwesty-
cja ma zostać oddana do użytku 
w październiku tego roku. Póki 
co, prace przebiegają zgodnie 
z założonym harmonogramem 
– mówi Starosta Powiatu Mie-
leckiego Zbigniew Tymuła.
      To jednak nie koniec zmian. 
Do końca sierpnia br. obiek-
ty Zespołu Szkół im. prof. 
Groszkowskiego doczekają 
się też nowego ogrodzenia – 
wykonanego z cegły klinkie-
rowej oraz prętowych przęseł. 
Odtworzone zostaną również 

przebiegające przy bramach 
i furtkach chodniki.
    Realizacją obydwu zadań 
zajmuje się Firma Budowlana 
LISBUD Sp. z o.o., która zło-
żyła najkorzystniejszą ofertę 
ze wszystkich ośmiu startują-
cych w przetargu podmiotów. 
Rozbudowę i przebudowę sali 
gimnastycznej, współfinansowa-
nej ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, wyceniła na kwotę 
2 482 223, 20 zł; zburzenie stare-
go i postawienie nowego ogro-
dzenia zaś – na 154 874,77 zł.

Asystent Starosty
Monika Piątek

Nagrody za pracę społeczną
Podczas tradycyjnego samo-
rządowego spotkania opłat-
kowego włodarze gminy 
Radomyśl Wielki wyróżnili 
mieszkańców, którzy anga-
żowali się w różne przed-
sięwzięcia na rzecz lokalnej 
wspólnoty.
    Wśród wyróżnionych znala-
zły się osoby, które aktywnie 
angażują się w życie społeczne 
wsi; nie zabrakło strażaków 
ochotników, przedstawicieli 
klubów sportowych, stowarzy-
szeń, grup wieńcowych, kół 
gospodyń wiejskich, sponso-
rów imprez czy też osób, które 
są na każde zawołanie przy 
organizacji imprez.
    W sumie w trakcie tra-
dycyjnego spotkania opłat-
kowego, które odbyło się 
w ostatni czwartek starego 
roku, dyplomy uznania, statu-
etki i upominki od burmistrza 
Radomyśla Wielkiego Józefa 
Rybińskiego oraz przewodni-
czącego Rady Miejskiej Jana 
Miękosia otrzymało 36 osób 
ze wszystkich miejscowości 
tworzących gminę.

   – Jesteście państwo re-
prezentantami tych wszyst-
kich, którzy zaangażowali się 
w działania społeczne, często 
kosztem waszego wolnego 
czasu. Każdy z was działał 
na miarę swoich możliwości. 
W imieniu władz samorzą-
dowych dziękuję wam za to, 
co czynicie na rzecz małych 
ojczyzn – powiedział Józef Ry-
biński. – Praca samorządowca 
i społecznika wymaga poświę-
cenia. Często jest oceniana, 
a bywa niedoceniana. Niemniej 
jeśli jest wykonywana sumien-
nie dla dobra wspólnego przy-
nosi wiele satysfakcji. Koniec 
roku to czas podsumowań, 
wiele się nam udało w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy zrobić 
dla mieszkańców. W tym miej-
scu chciałbym za to podzięko-
wać moim współpracownikom 
– dodał włodarz gminy.

Społecznicy i sponsorzy 
wyróżnieni za 2016 r.

DĄBIE – Teresa Jołda, An-
drzej Działo. DĄBRÓWKA 

WISŁOCKA – Henryk Gier-
mata. DULCZA MAŁA – 
Emil Giera, Dariusz Tabaka.
DULCZA WIELKA – Lidia 
Warias, Danuta Popera, Piotr 
Wolak. JANOWIEC – Jacek 
Kokoszka, Teresa Pęczek, 
Tomasz Słowik. PARTYNIA 
–Jolanta Bajor, Jan Kilian, 
Anna Machnik, Ryszard Mą-
dziel
PIEŃ – Halina Czepiel, Adam 
Padykuła. PODBORZE – 
Anna Dudek, Jan Węgrzyn. 
RADOMYŚL WIELKI – Mi-
rosław Batko, Maria Biernat, 
Edward Biernat, Andrzej 
Jarosz, Igor Tyrpa. RUDA – 
Mirosław Dubiel, Krystyna 
Leśniowska, Anna Machnik. 
ZDZIARZEC – Leszek Cza-
piga, Krzysztof Kuroś, Karoli-
na Ryś, Marek Giża. ZGÓR-
SKO – Urszula Karkosza, 
Maria Skowron. ŻARÓWKA 
– Tadeusz Czapiga, Krzysztof 
Giża, Zbigniew Giża.

Inf. Krzysztof Babiarz
Urząd Miejski 

w Radomyślu Wielkim

Starosta porozumiał się z nadleśnictwami
W środę, 4 stycznia, starosta 
Zbigniew Tymuła podpisał po-
rozumienie dotyczące pełnienia 
nadzoru nad gospodarką leśną 
w lasach niestanowiących wła-
sności Skarbu Państwa. Pod do-
kumentem swoje podpisy złożyli 
również nadleśniczy z Nadleśnic-
twa Mielec oraz Nadleśnictwa 
Tuszyma – Hubert Sobiczewski 
i Andrzej Kochmański.
    Zgodnie z zawartym porozu-
mieniem, Nadleśnictwo Mielec 
zobowiązało się do prowadzenia 
nadzoru nad gospodarką leśną w 
lasach niestanowiących własno-
ści Skarbu Państwa, położonych 
na terenie gmin: Gawłuszowice, 

Tuszów Narodowy, Miasto Mie-
lec, Padew Narodowa oraz Mie-
lec (obręby: Trześń, Szydłowiec, 
Chorzelów, Złotniki, Chrząstów, 
Wola Chorzelowska). Nadle-
śnictwo Tuszyma dbać będzie 
z kolei o tego samego rodzaju 
lasy położone na terenie gmin: 
Borowa, Wadowice Górne 
i Mielec (obręb: Goleszów, 
Książnice, Podleszany, Rydzów, 
Rzędzianowice, Boża Wola, 
Wola Mielecka) oraz  gmin 
miejsko-wiejskich: Przecław 
i Radomyśl Wielki.
     – Nadzór obejmie m.in. lu-
stracje lasów z uwzględnieniem 
zagadnień, o których mowa 

w ustawie o lasach czy cechowa-
nie drewna i wydawanie świa-
dectw legalności jego pozyskania 
– mówi Jan Kłodowski, Dyrektor 
Wydziału Ochrony Środowi-
ska Starostwa Powiatowego 
w Mielcu. Zadaniem nadle-
śnictw będzie również wykony-
wanie zadań, jakie narzucą na 
nie uproszczone plany urządze-
nia lasów i decyzje wydawane 
na podstawie inwentaryzacji 
stanu lasów, określające zadania 
z zakresu gospodarki leśnej 
dla lasów rozdrobnionych 
o powierzchni do 10 ha.

Asystent Starosty
Monika Piątek

Nowo otwarty most w Rudzie
Zakończono przebudowę 
mostu na Potoku Zgór-
sko w miejscowości Ruda 
w ciągu drogi powiatowej 
Nr 1175R Tuszyma – Prze-
cław – Radomyśl Wiel-
ki, km 11+787. Oficjalne 
otwarcie nastąpiło w dniu 
22 grudnia 2016r.
      Przebudowa mostu polegała 
na: rozbiórce istniejącego żel-
betowego pomostu, budowie 
tymczasowej, technologicznej 
kładki dla pieszych,  częścio-
wej rozbiórce podpór mostu,     

wzmocnieniu i poszerzeniu 
istniejących podpór, budowie 
nowego przęsła żelbetowego 
wraz z chodnikami i barie-
roporęczami, przebudowie 
dojazdów do obiektu, umoc-
nieniu brzegów i dna potoku 
Zgórsko, umocnieniu skarp 
przy podporach mostu.
    Parametry techniczne mo-
stu po przebudowie:
Nośność: klasa „B” obciąże-
nia, tj. 40 ton,
Długość przęsła – 12,50m,
Szerokość całkowita – 10,50m,

Szerokość jezdni – 2 x 3,25m,
Szerokość chodników – 2 x 
1,5m,
Kategoria ruchu – KR3,
Obustronne barieroporęcze 
energochłonne BSP-140B.
Koszt całkowity przebudowy 
mostu : 1.556.409,79 zł, w tym 
dofinansowanie z rezerwy 
subwencji ogólnej budżetu 
państwa : 778.200,00 zł.
Wykonawca robót :  INTOP  
Tarnobrzeg  Sp. z o.o.

Inf. Klaudia Ciepła
Starostwo Powiatowe 

w Mielcu

Odbudowa przepustu drogowego w Białym Borze. Odbudowano przepust drogowy w miejscowości Biały Bór 
w ciągu drogi powiatowej Nr 1177 R Tuszyma – Blizna, km 1 + 820” . Otwarcie nastąpiło 28.12.2016 r. Koszt 
całkowity odbudowy przepustu : 1.087.848,47 zł, w tym dofinansowanie ze środków dotacji  z rezerwy celowej 
budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych : 783.400,00 zł.  Wykonawca robót :  BUDIMEX 
S.A. Warszawa, Biuro Budowy Łańcut. Inf. Klaudia Ciepła Starostwo Powiatowe w Mielcu.

www.promocja.mielec.pl
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Gala Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w I LO w Mielcu
12 stycznia 2017 r. w Sali 
Królewskiej w Mielcu od-
była się uroczysta gala 
podsumowująca realiza-
cję Narodowego Progra-
mu Rozwoju Czytelnictwa 
realizowanego w I Liceum 
Ogólnokształcącym im. 
St. Konarskiego w Mielcu 
w latach szkolnych 2015/2016 
i 2016/2017. Wręczono oko-
licznościowe nagrody, od-
było się narodowe czytanie 
i część artystyczna.

„In Circulo Scientia Narodowe 
czytelnictwo - artykuły projek-
tu realizowanego w I Liceum 
Ogólnokształcącym w Mielcu”, 
to tytuł publikacji jaka ukazała 
się w styczniu 2017 r. w ra-
mach Narodowego Programu 
Rozwoju czytelnictwa w I LO 
w Mielcu. Jej redaktorem jest 
Dorota Stańczyk, zaś wydawcą 
I Liceum Ogólnokształcące 
im. St. Konarskiego w Mielcu. 
Projekt okładki wykonał dr 
A. Stańczyk, Radosław Kluza 

i Ł. Hajec, zaś druk wykonał 
Zakład Poligraficzny Zdzisła-
wy Gajek w Mielcu.
     Książka formatu A-4 liczy 
131 stron i zawiera Wstęp ze 
słowem Marii Napieracz - 
Wicestarosty Powiatu Mielec-
kiego oraz rozdziały: Goście, 
Nauczyciele, Uczniowie: olim-
piady; Wyniki konkursu biblio-
tecznego - recenzja przeczytanej 
książki oraz Sprawozdanie 
z realizacji projektu.

Włodzimierz Gąsiewski

Zespół Szkół Technicznych 
w Mielcu już drugi raz wziął 
udział w międzykulturowej 
wymianie AFS. Ostatnio 
szkołę odwiedziła młodzież 

z Włoch, Francji, Turcji oraz 
Australii.  
      Spotkanie pod hasłem 
„Odkryj świat z AFS, zaproś 
AFS do Mielca” odbyło się 
w sobotę, 14 stycznia, w Zespole 
Szkół Technicznych w Mielcu. 
Wśród zaproszonych gości był 
starosta powiatu mieleckiego 
pan Zbigniew Tymuła, dyrektor 
AFS-Polska pani Magdalena 
Porębska, dyrektorzy szkół 
z terenu Mielca: pani Marta 
Mysona, pan Zbigniew Rzeźnik 
i pan Mariusz Wojciechowski. 
W wydarzeniu uczestniczyli 
również nauczyciele, wycho-
wawcy, uczniowie z Mielca wraz 
z rodzicami oraz zagraniczni 
goście.
     Celem spotkania było za-
poznanie z samym progra-
mem AFS oraz jego założe-
niami. American Field Service 
(Amerykańska Służba Polowa), 
w skrócie AFS, powstało podczas 
I wojny światowej. Skrótu tego 
używano do nazywania sanita-
riuszy ratujących rannych z pól 
walki, którzy to, po drugiej wojnie 
światowej, w 1946 roku, spotkali 
się, aby zadecydować o dalszych 

losach AFS-u. Postawili wówczas 
na zajmowanie się programami 
wymian.
     Od początku istnienia wy-
mian międzynarodowych wzięło 

w nich udział 412 300 uczniów 
z całego świata. Polska bierze 
udział w programie wymiany od 
2004 roku za pośrednictwem fun-
dacji ks. Siemaszki, natomiast Ze-
spół Szkół Technicznych w Mielcu 
– od roku ubiegłego. Pierwszym 
uczniem, który uczęszczał do ZST 
by Andres Lapuerta z Hiszpanii, 
ale wraz z nim szkoła gościła 
również na krótki okres Miguela 
z Meksyku i Denisa z Belgii. 
W tym roku do szkoły uczęszczają 
Cristian Moretti i Nicola Farina 
z Włoch.
     Celem programu AFS jest 
międzykulturowe uczenie się 
oraz wykorzystanie tych do-
świadczeń w przyszłości. Uczest-
nik programu spędza określo-
ny czas za granicą. Mieszka 
w rodzinie goszczącej i obo-
wiązkowo uczęszcza do szko-
ły. Podczas pobytu za granicą 
ma nieustanny kontakt z języ-
kiem obcym oraz jest zanurzony 
w nowej kulturze i panujących 
tam zwyczajach. Ma okazję 
uczestniczyć w spotkaniach ro-
dzinnych, świętach okolicznościo-
wych, może podjąć inicjatywy na 
rzecz społeczności lokalnej oraz 

angażować się w działania w 
miejscowych organizacjach. Na 
podstawie tych doświadczeń 
uczeń buduje w sobie postawę 
wyrozumiałości i poszanowa-

nia dla innych ludzi i kultur. 
Poprzez możliwość doświad-
czenia nowej kultury jako 
ktoś z zewnątrz, zyskuje także 
szersze spojrzenia na kulturę 
własnego kraju i regionu.
    Na sobotnie spotkanie 
z mielecką społecznością 
przybyli m.in. uczniowie: Cri-
stian, Nicola, Emma i Stefano 
z Włoch, Agnes z Francji, Irem 
z Turcji oraz Alex z Australii, 
którzy mogli zaprezentować 
swój poziom znajomości języka 
polskiego po czterech mie-
siącach spędzonych w Polsce. 
Wszyscy zaproszeni goście 
zgodnie uznali, że program 
wymiany przynosi ogromne 
efekty. Uczniowie z wymiany 
mogli swobodnie rozmawiać 
na podstawowe tematy i od-
powiadać w języku polskim na 
pytania zadawane m.in. przez 
pana starostę Zbigniewa Ty-
mułę. Na koniec spotkania po-
gratulował on uczniom odwagi, 
wyboru naszego kraju, wręczył 
upominki, a także zaprosił do 
Mielca w przyszłości.

Przygotowała: 
Aneta Mroczka

W ZST podsumowano program międzykulturowej wymiany

mailto:kontakt@promocja.mielec.pl
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Sprawiedliwi, ich dzieci i wnuczkowie w Muzeum Regionalnym w Mielcu
25 stycznia 2017 r. w ramach 
Obchodów Międzynarodowe-
go Dnia Pamięci o Ofiarach 
Holokaustu w Pałacyku Obor-
skich Muzeum Regionalnym 
w Mielcu odbyło się spotkanie 
pokoleń, rodzin ,,Sprawiedli-
wych Wśród Narodów Świata” 
z ziemi mieleckiej i okolic. 
Wśród nich był m.in. Eugeniusz 
Szyfner – wyróżniony meda-
lem „Sprawiedliwych wśród 
Narodów Świata”. Spotkanie 
zagaił dr Jerzy Skrzypczak – 
dyrektor Muzeum Regional-
nego. Następnie z obszerną, 
blisko godzinną pogadanką 
nt. zagłady Żydów w Mielcu 

podczas okupacji niemieckiej 
wystąpił Andrzej Krempa, 
autor książki „Zagłada Żydów 
mieleckich”. W dalszej części 
spotkania z prezentacjami 
multimedialnymi i prelekcjami 
zaprezentowali się wnuczkowie 
„Sprawiedliwych”.
      Wystąpienia te były plonem 
realizowanego przez 3 gru-
py uczniów z Zespołu Szkół 
Technicznych w Mielcu ogól-
nopolskiego projektu histo-
rycznego – Kamienie Pamięci 
– 8 edycja – Życie za życie 
(edycja rok szkolny 2016/17), 
który został zorganizowany 
przez Instytut Pamięci Naro-

dowej. Realizowali go Maciej 
Dudzik przedstawiający swego 
pradziadka Macieja Dudzika; 
Aneta Ćwik, która ukazała swo-
ją prababcię Genowefę Ćwik. 
Kolejny projekt realizowany był 
przez uczniów Michała Czaję, 
Dominika Brożynę, którzy 
przedstawili osobę Eugeniusza 
Szyfnera. W realizacji projek-
tów uczestniczyły także rodziny 
i krewni Sprawiedliwych wśród 
Narodów Świata, udostęp-
niając materiały i dokumenty 
rodzinne.
    Na konferencji w Pałacyku 
Oborskich była obecna rodzina 
Dudzików, m. in. syn Macieja 

Dudzika – Jan Dudzik. Licznie 
przybyła rodzina i  krewni Eu-
geniusza Szyfnera oraz Geno-
wefy Ćwik. Podczas konferencji 
obecni byli dyrektor ZST mgr 
inż. Mariusz Wojciechowski, 
nauczyciele historii w ZST 
mgr Maria Rejman, mgr Sylwia 
Gołas, mgr Paweł Wal jako 
opiekun uczniów w projekcie, 
a także młodzież szkolna z ZST 
z kilku klas o profilu informa-
tycznym.
     Po konferencji Eugeniusz 
Szyfner udzielił kilkunastomi-
nutowego wywiadu dla Fun-
dacji Sprawiedliwi dla Świata. 
Wszelkie szczegółowe infor-
macje o projekcie – Kamienie 
Pamięci – realizowanym przez 
uczniów w Zespole Szkół Tech-

nicznych w Mielcu znajdują 
się na profilu MIELECKI 
SPRAWIEDLIWY na Fa-
cebooku. Jest on kolejnym 
z wielu licznych projektów z 
zakresu edukacji Holokaustu 
realizowanych w ZST Mielec, 
a które zostały nagrodzone w 
poprzednich latach wieloma 
nagrodami, wyróżnieniami i po-
dziękowaniami ze strony insty-
tucji i organizacji zajmujących 
się przedstawianiem i omawia-
niem zagadnień dotyczących 
kultury żydowskiej. Młodzież 
szkolna z ZST przedstawia swo-
je działania zarówno w świecie 
wirtualnym jak i podczas licz-
nych prelekcji organizowanych 
w szkołach na terenie Mielca.
     Osoba Eugeniusza Szyfnera 

została zaprezentowana przez 
nauczyciela ZST mgr Pawła 
Wala w obszernym artykule pt. 
„Eugeniusz Szyfner – mielecki 
„Sprawiedliwy Wśród Narodów 
Świata”, który na początku 
2017 r. ukazał się w Roczniku 
Społeczno-Kulturalnym „Nad-
wisłocze” nr 46-47/2015-2016.
Link do artykułów o ,,spra-
wied l iwych” :  nadwis lo -
cze47-48-2015-2016 spra-
wiedliwi

Inf.  fot. i wideo: 
Włodzimierz Gąsiewski

Szanowni Czytelnicy i Sympa-
tycy „Nadwisłocza”!
   Po licznych zapytaniach, po 
dwuletniej przerwie wznawiamy 
wydawanie „Nadwisłocza”, tym 
razem jako rocznika, obejmują-
cego lata 2015-2016.    Obecna 
edycja, jak w poprzednich latach 
będzie nawiązywać do swoich 
najlepszych tradycji czasopi-
sma społeczno-kulturalnego, 
poruszającego m.in. tematykę 
samorządową, gospodarczą, 
historyczną, wspomnieniową 
i kulturalno-artystyczną. Bę-
dzie umożliwiało także szeroko 
pojętą promocję działań spo-
łeczno-gospodarczych, jak też 
historii i kultur. Ze szczególnym 
uwzględnieniem wszelkich róż-
norodności w tych dziedzinach.
Chcemy, aby „Nadwisłocze” 
było lekturą dla tych wszyst-
kich, którym bliskie są sprawy 
regionu nad Wisłoką, Wisłokiem 
i Wisłą, a więc zarówno miasta 
Mielca, poszczególnych gmin 
oraz Powiatu Mieleckiego, jako 
samorządu na tle Podkarpacia 
i ościennych województw, a cza-
sami nawet całego kraju.
    Od bieżącego wydania wpro-
wadzamy bardzo ważne udogod-
nienie dla naszych Czytelników. 
Otóż poza tradycyjnym odpłat-
nym wydaniem drukowanym, 
w internecie pojawi się pełno-
kolorowa i interaktywna wersja 
elektroniczna „Nadwisłocza” w 
postaci pliku pdf umieszczonego 
na stronie: http://promocja.mie-
lec.pl/category/wydawnictwa/
nadwislocze/
    Bezpośrednio z tej wersji 
będzie można komunikować się 
z Redakcją, zarówno poprzez 
e-mail, jak też i Facebooka. 
Zapraszamy więc do lektury 
i ewentualnej współpracy.

dr Włodzimierz Gąsiewski
Redaktor naczelny

Ukazał się nowy Rocznik Społeczno Kulturalny „Nadwisłocze” nr 46-47/2015-2016
Spis treści:

str. 3 – Promocja miasta Mielca
str. 4-5 – Polskie Zakłady Lotni-
cze największym producentem 
statków powietrznych w kraju.
LOTNICZE NADWISŁOCZE
str. 6-8 – M-15 znowu w Mielcu. 
Inf. PZL Mielec
str. 9 – Bronisław Kowalczuk, 
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej 
w Wojkowie.
str. 10-11 – Włodzimierz Gą-
siewski, Lotnisko Turystyczne 
w Mielcu.
SAMORZĄDOWE NADWI-
SŁOCZE
str. 12-14 – Krzysztof Babiarz, 
Rekordowy wyczyn w Radomy-
ślu Wielkim.
str. 15-16 – Krzysztof Babiarz, 
Włodzimierz Gąsiewski, Parada 
Konna Żarówka 2016 gmina 
Radomyśl Wielki.
str. 17-20 – Włodzimierz Gą-
siewski, Czy w Złotnikach w 
gminie Mielec jest złoto? Re-
welacyjne Otwarte Mistrzostwa 
w Płukaniu Złota w Złotnikach.
str. 21-27 – Władysław Błaże-
jowski, Działania samorządu 
Gminy Borowa w latach 2014-
2016 informacja Władysława 
Błażejowskiego – Wójta Gminy 
Borowa.
str. 28-32 – Mariusz Bożek, Kul-
turalny Czermin.
GOSPODARCZE NADWI-
SŁOCZE
str. 33-40 – Włodzimierz Gą-
siewski, 15. rok Firmy Tarapata 
w mieleckiej „Strefie”. Roz-
mowa z Reginą Wiech – Pre-
zes Firmy Tarapata Sp. z o.o. 
działającej w Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej w Mielcu.
str. 41-43 – Włodzimierz Gą-
siewski, Kirchhoff Polska Sp. 
z o.o. w Mielcu społeczna odpo-
wiedzialność biznesu. Rozmowa 
z Januszem Soboniem – Preze-

sem Zarządu Kirchhoff Polska 
Sp. z o.o. oraz Dyrektorem ds. 
Strategii Kirchhoff Automotive.
HISTORYCZNE NADWI-
SŁOCZE
str. 44-49 – Andrzej Przybyszew-
ski, Osadnicy – kresowe ślady 
mielczan.
str. 49 – Włodzimierz Gąsiewski, 
Kazimierz Klaczyński „Zanim 
zostałem oficerem”. Nota bi-
bliograficzna.
str. 50 – Włodzimierz Gąsiewski, 
Drogi kresowego wędrowca. 
Nota bibliograficzna.
str. 51-52 – Kazimierz Tarapata, 
Tuszowianie w walce o niepodle-
głość Polski.
str. 53-62 – Włodzimierz Gą-
siewski,
W hołdzie wielkości Władysława 
Szafera: Konferencja naukowa; 
Sesja Rady Miejskiej Mielca 
– w hołdzie wielkości Szafera; 
Jan Szafer dziadek Władysła-
wa Szafera i dwór Szaferów 
w Trzcianie k. Mielca; Wła-
dysław Szafer jako obrońca 
tatrzańskiej przyrody.
str. 62-63 – Janusz Wyzina, 
„Śladami Władysława Szafera” 
w Mielcu w 130 rocznicę urodzin”.
str. 64-69 – Włodzimierz Gą-
siewski, Poszukiwania pocho-
wanych żołnierzy niemieckich 
poległych na ziemi mieleckiej 
w sierpniu 1944 r.
str. 70-71 – Włodzimierz Gą-
siewski, Czy francuski SS-man 
Ezio de Stefanis zginął pod 
Mielcem w sierpniu 1944 r?
str. 72-74 – Włodzimierz Gą-
siewski, Sprawiedliwi i nie tylko 
nad Wisłoką i Wisłą: Przykłady 
ratowania Żydów na terenie 
gminy Czermin podczas okupa-
cji niemieckiej w latach 1939-
1944.
str. 75-77 – Karolina Drzewiec-
ka, Maria i Stanisław Pachoło-
wie oraz ich syn Piotr ze Zdziar-

ca uratowali rodzinę Birnbaum 
z Radomyśla Wielkiego.
str. 78-84 – Paweł Wal, Eu-
geniusz Szyfner – mielecki 
„Sprawiedliwy Wśród Narodów 
Świata”.
str. 84-85 – Włodzimierz Gą-
siewski, Synagoga w Lesku – 
holocaust i sztuka.
WSPOMNIENIOWE NADWI-
SŁOCZE
86-92 – Feliks Czop, Feliksa 
Czopa wspomnienia z Borowej 
z okresu II wojny światowej.
str. 93-97 – Stanisław Stacho-
wicz, Stanisław Stachowicz – 
legenda „Solidarności” Ziemi 
Mieleckiej – wspomnienia inter-
nowanego.
K U LT U R A L N O - A RT Y -
STYCZNE NADWISŁOCZE
str. 98-103 – Krystyna Gargas-
-Gąsiewska, Kazimierz Głaz 
z Borków Nizińskich na wyżyny 
sztuki.
str. 104-107 – Włodzimierz Gą-
siewski, Ikony w obrazie i prze-
kazie. Mieleckie impresje pas-
chalne i warsztaty ikonopisania 
brata Marcina Świądra OFM 
Cap, które pięknem zbawią świat.
str. 108-109 – Marcin Sasor, 
Promocja nowej książki Włodzi-
mierza Gąsiewskiego „Ludzie
i miejsca pamięci w gminie Mie-
lec” – 500 nazwisk i dziesiątki 
miejsc pamięci.
str. 110 – Włodzimierz Gą-
siewski, Edwarda Michockiego 
„Przecław z czasów okupacji”. 
Nota bibliograficzna.
str. 111 – Włodzimierz Gąsiew-
ski, Kościół w Gawłuszowicach 
publikacja Krzysztofa Haptasia. 
Notka bibliograficzna.
str. 111 – Włodzimierz Gąsiew-
ski, W 2016 r. ukazał się album 
Włodzimierza Gąsiewskiego 
„Gmina Wadowice Górne – hi-
storia i współczesność”. Notka 
bibliograficzna.

str. 112-113 – Włodzimierz 
Gąsiewski, „Eksplorator Regio-
nalny” mielecki, podkarpacki, 
ogólnopolski i globalny. Nota 
bibliograficzna.
str. 113-114 – Włodzimierz Gą-
siewski, Polacy, tatarzy, Żydzi, 
Niemcy, Romowie, Szwedzi 
– różne narody w historii na 
ziemi mieleckiej w publikacjach 
Włodzimierza Gąsiewskiego – 
spotkanie autorskie.
str. 114 – Włodzimierz Gąsiew-
ski, Sprawozdanie dyrekcji I 
Liceum Ogólnokształcącego im. 
Stanisława Konarskiego w Miel-
cu za lata 2010-2015 wydanie 
jubileuszowe z okazji 110-lecia 
1905-2015.
FOTOGRAFICZNE NADWI-
SŁOCZE
str. 115-119 – Włodzimierz Gą-
siewski, Mielecka foto-historia 
promowo-mostowa na Wisłoce.
str. 120-121 – Włodzimierz Gą-
siewski, Hieronim Kaysiewicz 
współzałożyciel Spółdzielni 
Rolniczej „Kłos”.

KOLEKCJONERSKIE NAD-
WISŁOCZE
str. 122 – Okupacyjne kartki 
świąteczne z okresu Bożego 
Narodzenia 1941 r.
PROMOCYJNE NADWI-
SŁOCZE
str. 123-128 – reklamy firm: 
DREW-BIK, ELDOMEX; 
SINOMA; ERGO HESTIA 
UBEZPIECZENIA; DROZ-
DOWSKI ZAKŁAD ME-
TALOWY; FIRMA ELEK-
TRYCZNA DZIAŁOWSCY 
Sp. z o.o. BTE; MAKFOL; 
REGENC; Oferta Hotelu 
ATENA.

Nadwisłocze można kupić w na-
szym sklepie: http://promocja.
mielec.pl/sklep/polecane/rocz-
nik-spoleczno-kulturalny-nad-
wislocze-nr-46-472015-2016/ 
oraz w siedzibie redakcji 
w antykwariacie galerii-studio 
Mielecjena-Galicjana w Miel-
cu, ul. Jana III Sobieskiego 1. 
Tel. 17 7411527

Galeria zdjęć i wideo:
http://promocja.mielec.pl/sprawie-
dliwi-ich-dzieci-i-wnuczkowie-w-
-muzeum-regionalnym-w-mielcu/

Na zdjęciu od prawej Eugeniusz Szyfner wraz z rodziną

www.promocja.mielec.pl
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Artystyczno-antykwaryczno- kolekcjonerskie

Ikony na święta, ślub, urodziny, imieniny

Archanioł Michał (od le-
wej) i Archanioł Gabriel 
Ikony pisane temperą jajo-
wą na desce lipowej.

39-300 Mielec, 
ul. Jana III Sobieskiego 1/1
czynne: pon.-pt. 9.00-16.00, 

sob. 10.00-13.00
tel. 17 7411527

www.promocja.mielec.pl
kontakt@promocja.mielec.pl

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

Matka Boska Nieustającej 
Pomocy na desce 24x35x1,5  

SPRZEDAŻ - SKUP - KOMIS

zapraszamy na nasz portal informacyjno-firmowy

Matka Boska Włodzimierska 
Ikona + złoto 24 karat

ŚW. JERZY WALCZĄCY 
ZE SMOKIEM Ikona pisa-
na, tempera, deska 32x41,5

Matka Boska Łopieńska 
Dobrej Miłości Bieszczadzka

Wykonujemy redakcje tekstów, opracowanie na-
ukowe, adiustację, korektę, profesjonalny skład 
komputerowy, grafiki i projekty graficzne oraz 
przygotowanie do druku na licencjonowanych 
programach Adobe wraz z dostarczeniem goto-
wej wydrukowanej publikacji. Przeprowadzamy 
promocję za pośrednictwem wydawanych przez 
nas mediów drukowanych i internetowych. 
Pomoc w rozprowadzaniu publikacji. Może-
my także zorganizować wieczory i spotkania 
autorskie. Mamy wieloletnie doświadczenie 
i przygotowanie merytoryczne. Posiadamy 
własne numery ISBN i możemy edytować kody 
kreskowe. Zapraszamy autorów do współpracy. 
Opracowujemy także gazetki samorządowe, 
ulotki, druki, plakaty itp. Zapewniamy przy-
stępne ceny oraz wysoką jakość wykonania. 
Zapraszamy do współpracy.

Agencja Wydawnicza „Promocja” 
Włodzimierz Gąsiewski

39-300 Mielec, ul. Jana III Sobieskiego 1/1
tel. 17 7411527; 602 776197

www.promocja.mielec.pl; 
kontakt@promocja.mielec.pl

Święty Antoni Ikona pisa-
na na desce lipowej 21x30

OFERUJEMY USŁUGI
REDAKCYJNO

WYDAWNICZE

Publikacje Agencji Wydawniczej „Promocja” w Mielcu w 2016 r.
Agencja Wydawnicza „Promocja” rokrocznie 
wydaje kilkanaście publikacji. W 2016 r. jej 
staraniem ukazało się m.in.:  11 numerów 
„Wieści Regionalnych” i „Magazynu Pra-
sowego Strefa” oraz książki: Włodzimierz 
Gąsiewski, Album Gmina Wadowice Górne 
historia i współczesność, Eksplorator regionalny 
T. 1 2016 - redakcja Włodzimierz Gąsiewski, 
Ewa Krychniak, Oświata i kultura żydowska 
Białostocczyzny okresu międzywojennego i jej 
wyniszczenie podczas II wojny światowej, „Nad-
wisłocze” Rocznik Społeczno-Kulturalny - re-
dakcja Włodzimierz Gąsiewski oraz Magazyn 
Samorządowy „Dzień dobry”.

ŚW. HALINA MĘCZENNICA PANTOKRATOR ikona, tempera na okrągłej desce

Nasze Ikony są pisane w technikach tradycyjnych 
oraz własnych i są nie tylko świętymi obrazami, 
ale także przekazem ich twórcy, który przez sztu-
kę także wyraża swoją wiarę i wrażenia estetyczne. 
Wykonujemy także Ikony na zamówienie. Możli-
we jest przesłanie własnego wzoru oraz  wypisanie 
lub grawerowanie dedykacji!  Zapraszamy: 

Św. Józef ikona, tempe-
ra na desce 15x21,5 cm

MB Niosąca Ducha 
Św. ikona, tempera

ręcznie pisana

medal ZA ZASŁUGI DLA 
OBRONNOŚCI KRAJU

Pagony Armia ZSRR

Okucie na sztandar Dom 
urodzin Hitlera Braunau

MEDAL ZA ODWAGĘ 
FORTITVDINI CAROLUS 
AUSTRIA brąz

Rzutnik JOTA B6 Slide !!! sprawny

Zegar ścienny JANTAR ZSRR

Wielkie Niemcy 1944, 25 lat poczty lotniczej

mailto:kontakt@promocja.mielec.pl
http://www.promocja.mielec.pl
mailto:kontakt@promocja.mielec.pl
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