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Powiatowy Jarmark Bożonarodzeniowy i koncert świąteczny w Mielcu
Tradycyjnie już z inicjatywy Sta-
rostwa Powiatowego w Mielcu 
w niedzielę 4 grudnia 2016 r. 
przy Bazylice Mniejszej pw. Św. 
Mateusza Ap. i Ew. w Mielcu 
odbył się Jarmark Bożonaro-
dzeniowy. Zaprezentowano  na 
nim  stoiska handlowe oferujące 
ręcznie robione ozdoby choin-
kowe, bombki, stroiki, kartki, 
wypieki świąteczne, miody a tak-
że karmniki dla ptaków, rzeźby 
oraz wiele innych.  Na jarmarku 
spotkaliśmy m.in. jego gospoda-
rzy: Starostę Zbigniewa Tymułę 
i Wicestarostę Marię Napieracz. 
Natomiast w bazylice odbyło się 
wspólne kolędowanie z zespo-
łem Alternatywa Bożej Miłości. 
Na zdjęciu od lewej Starosta 
Zbigniew Tymuła i wicestarosta 
Maria Napieracz.

Fot. Włodzimierz Gąsiewski

Mikołajki 2016 w Chorzelowie

Kiermasz Bożonarodzeniowy w Borowej

Święty Mikołaj w Przedszkolu Miejskim 
nr 2 w Mielcu 6 grudnia 2016 roku

11 grudnia 2016 r. w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Borowej  
odbył się Kiermasz Bożonaro-
dzeniowy połączony z wystawą 
ozdób świątecznych. Przybyłych 
gości powitał Władysław Błaże-
jowski – Wójt Gminy Borowa 
oraz Zbigniew Tymuła Starosta 
Powiatu Mieleckiego, którzy 
poza życzeniami udanego kier-
maszu złożyli już także życzenia 
świąteczne. Podczas borowskiej 
imprezy odśpiewano także pa-
storałki, wystąpił Zespół Tańca 
Borowiacy, zespół TeenAge 
oraz Młodzieżowa Kapela 
Ludowa ,,Borowiacy”. Zapre-
zentowana też była wystawa 
rękodzieła artystycznego.

Włodzimierz Gąsiewski
   W niedzielne popołudnie 
4 grudnia w Ośrodku Kultury 
w Chorzelowie zawitał Mikołaj wraz  
ze swoimi skrzatami, aby spędzić 
czas z dziećmi i rodzicami na  Mi-
kołajkach 2016.
    Zabawy i śmiechu było co nie 
miara. Zarówno dzieci jak i rodzice 
brali udział w zabawach integra-
cyjnych nagradzanych słodkościa-
mi. Były wspólne tańce, wspól-
ne konkurencje sprawnościowe, 
w których brały udział całe rodzi-
ny. Nie zapomniane wspomnienia 
pozostawiła na pewno dekoracja, 
przedstawiająca postaci Mikołajów 
od najmniejszych do największych, 
ruchomych i nieruchomych, z któ-
rymi dzieci bardzo chętnie robiły 
sobie pamiątkowe zdjęcia.  Oczy-
wiście nie zabrakło prawdziwego 
Mikołaja, który wspólnie z uczest-
nikami tańczył, śpiewał, rozdawał 
prezenty i słodycze, pozował do 
zdjęć z dzieciakami.

W piątek 23 grudnia na Placu 
Armii Krajowej po raz dru-
gi zorganizowana zostanie 
„Miejska Wigilia dla Samot-
nych”.
    Po opiniach na temat ubiegło-
rocznej wigilii, która spotkała 
się z pozytywnym odbiorem 
oraz sporym zainteresowaniem, 
Urząd Miejski oraz Hotel Iskier-
ka rozpoczęli przygotowania do 
kolejnego spotkania.
    – Święta Bożego Narodzenia to 
czas szczególny oraz wyjątkowy. 
A dlaczego ta wigilia jest ważna? 
Każdy, kto był rok temu na naszej 
miejskiej wigilii, ten z łatwością 
to zrozumie. Trzeba być dobrym 
człowiekiem  – powiedział Da-
niel Kozdęba, prezydent miasta 
Mielca, zapraszając wszystkich na 
tegoroczne niezwykłe spotkanie.
    Termin spotkania ustalono na 
piątek 23 grudnia 2016 roku godz. 
16:00. W specjalnie ustawionym 
namiocie na Placu Armii Kra-
jowej ma zostać przygotowane 

około 200 miejsc. Planowany jest 
krótki występ artystyczny, słowo 
duszpasterskie, przełamanie się 
opłatkiem, posiłek oraz wspólne 
kolędowanie.
    – Chcemy, aby każdy uczestnik 
naszego spotkania skosztował 
tradycyjnych potraw  wigilijnych 
oraz otrzymał świąteczną nie-
spodziankę. Podczas ubiegło-
rocznej wigilii wsparło nas kilka 
lokalnych firm oraz organizacji 

za co serdecznie dziękujemy. 
Mam nadzieje, że w tym roku 
będzie ich jeszcze więcej, a dzięki 
wspólnemu zaangażowaniu każdy 
poczuje „magię świąt” – przeka-
zuje Iwona Ławruk, właścicielka 
Hotelu Iskierka.
    Wszystkich, którzy mają  ży-
czenie włączyć się w tą niezwykłą 
inicjatywę prosimy o kontakt z 
Hotelem Iskierka: tel. 698 660 935.

Anna Karwacka

Wigilia dla Samotnych na Placu AK
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Chile zostało siódmym nabywcą 
helikopterów S-70i™Black Hawk 
produkowanych w PZL Mielec
Kontrakt z Siłami Powietrz-
nymi Chile na sześć helikop-
terów S-70i™ Black Hawk 
sprawi, że przedświąteczny 
nastrój zawita do Polski 
wcześniej

MIELEC, Polska – 7 grudnia 
2016: – Zakończenie negocja-
cji kontraktowych pomiędzy 
Sikorsky, firmą należącą do 
Lockheed Martin oraz Siła-
mi Powietrznymi Chile, któ-

rych przedmiotem było sześć 
helikopterów S-70i™ Black 
Hawk, sprawi, że ponad 1600 
pracowników PZL Mielec i 
tysiące innych, pracujących 
u partnerów wchodzących w 
skład łańcucha dostaw, będzie 
mogło wcześniej odczuwać 
przedświąteczny nastrój.
    PZL Mielec wyprodukuje 
i dostarczy nowe helikoptery. 
Po rozpoczęciu dostaw w 2018 
roku, chilijskie helikoptery 

będą wykonywać zarówno mi-
sje wojskowe, jak i humanitar-
ne, w tym transport żołnierzy, 
misje poszukiwawcze i ratun-
kowe oraz wsparcie w wypadku 
klęsk żywiołowych.
    Zamówienie zostało złożone 
po intensywnej analizie konku-
rencyjnych platform przez Siły 
Powietrzne Chile.
    „Nasz udział w globalnym 
sukcesie legendarnego heli-
koptera Black Hawk wspiera 

strategię polskiego rządu pod 
hasłem ‘Wyprodukowano w 
Polsce’ i przynosi realne korzy-
ści polskiemu przemysłowi lot-
niczemu i obronnemu, a także 
całej gospodarce narodowej”, 
powiedział Janusz Zakręcki, 
Prezes Zarządu, Dyrektor 
Naczelny PZL Mielec.
    “Zbudowane w Polsce plat-
formy Black Hawk zapewnią 
Chile wysoce niezawodny i 
bezpieczny helikopter wie-
lozadaniowy, który można 
szybkoS-70 Black Hawk(1) 
przekonfigurować pod kątem 
wielorakich misji”.
     Rodzina wojskowych he-
likopterów Black Hawk jest 
znana ze swojej odporności 
na trudne warunki pogodowe 
i zdolności do działania w 
najtrudniejszych sytuacjach. 
Dotyczy to również dużych 

wysokości i wysokich tempe-
ratur. W przypadku przewozu 
maszyn na znaczne dystanse, 
mogą być one przenoszone za 
pomocą samolotów transpor-
towych C-130 Hercules, które 
także znajdują się na wyposa-
żeniu Sił Powietrznych Chile.
Zespół PZL Mielec aktywnie 
angażuje się w liczne progra-
my dostaw helikoptera Black 
Hawk dla klientów z Bliskiego 
Wschodu, Ameryki Łacińskiej 
i Azji.
     Trwają kontakty z polskim 
rządem na temat ewentual-
nego dostarczenia uzbrojonej 
wersji bojowych helikopterów 
wsparcia Black Hawk dla Pol-
skich Sił Specjalnych. Zespół 
PZL Mielec ma nadzieję, że 
wybór przez Polskę maszyn 
Black Hawk podziała jako 
katalizator dla dodatkowych 

zamówień z sąsiednich krajów 
z regionu Europy Środkowej i 
Wschodniej.
   PZL Mielec oferuje połącze-
nie wysokiej jakości produkcji 
z przystępnymi cenami i jest 
największym zakładem pro-
dukcyjnym Lockheed Martin 
poza USA. Podkreślając dłu-
goterminowe zaangażowanie 
Lockheed Martin w tę fabrykę, 
firma analizuje jak ściągnąć 
do niej nowe zamówienia w 
ramach swojej strategii, której 
częścią jest ekspansja na rynki 
międzynarodowe.

   Dowiedz się więcej o Lock-
heed Martin na www.lockhe-
edmartin.com

Dominika Bochnak
Kierownik Działu PR 

i Marketingu

Discus CS – nowy szybowiec Politechniki Rzeszowskiej
Od listopada br. Ośrodek 
Szkolenia Lotniczego Akade-
mickiego Ośrodka Szybowco-
wego Politechniki Rzeszow-
skiej w Bezmiechowej ma 
nowy szybowiec. To wysoko-
wyczynowa konstrukcja Discus 
CS (b) V generacji, uznawana 
za najlepszą w klasie Standard.
    Szybowiec został zakupiony 
od Węgierskiej Kadry Naro-
dowej. Będzie służył do lotów 
treningowych, wyczynowych i 
startu w zawodach.  O wartości 
tego typu szybowca najlepiej 
świadczą wyniki na Szybow-
cowych Mistrzostwach Świata, 
czyli wyłącznie złote medale, 

m.in. we Włoszech, Australii, 
USA, w Nowej Zelandii czy 
Niemczech.
    Przy obecnym systemie 
rozgrywania zawodów rangi 
mistrzostw Polski Discus CS 
jest konstrukcją najbardziej 
uniwersalną,  bo może star-
tować w trzech klasach. Jest 
również najlepiej dopasowa-
nym szybowcem do trudnej 
charakterystyki lądowiska w 
Bezmiechowej. Zakup tego 
modelu jest związany z kulty-
wowaniem chlubnych tradycji 
wyczynu szybowcowego w Bez-
miechowej – kolebce polskiego 
szybownictwa.

Parametry szybowca
-   doskonałość – 42.2
-   rozpiętość – 15 m
-   długość – 6.68 m
-   powierzchnia nośna 
    – 10.58 m2
-  wydłużenie – 21.3
-  masa własna – 233 kg
- maksymalna masa startowa 
– 525 kg
- balast wodny – 180 l
- prędkość maksymalna 
   – 250 km/h
- opadanie przy 200 km/h 
   – 2.1 m/s

Inf.  Anna Worosz 
Biuro Prasowe 

Politechniki Rzeszowskiej 

www.promocja.mielec.pl


WIEŚCI REGIONALNE  Nr 12/16  i MIELECKA STREFA Nr 12/16 - 21 grudzień  2016 r.  Str.e-mail: kontakt@promocja.mielec.pl 5

samorządowezapraszamy na nasz portal informacyjno-firmowy

Podpisanie listu intencyjnego w/s
budowy nowego mostu na Wisłoce
    2 grudnia 2016 r. w Sali Kró-
lewskiej Państwowej Szkoły Mu-
zycznej przy ul. Kościuszki 10 
w Mielcu odbyło się uroczyste 
podpisanie listu intencyjnego w 
sprawie realizacji dużej inwestycji 
drogowej w powiecie mieleckim tj. 
budowy nowego mostu na Wisłoce 
wraz z nową drogą od wielopozio-
mowego węzła przy ul. Sienkie-
wicza, przez Rzędzianowice do 
Piątkowca.  Podpisy pod listem 
złożyli: marszałek Władysław 
Ortyl, starosta Zbigniew Tymuła, 
prezydent Mielca Daniel Kozdę-
ba, wójt gminy Wadowice G. Jerzy 
Kos, wójt gminy Czermin Leon 
Getinger oraz wójt gminy Mielec 
Józef Piątek.

W. Gąsiewski

Na zdjęciu od lewej: Daniel Kozdęba, Władysław Ortyl, Zbigniew 
Tymuła, Jerzy Kos i Leon Getinger (fot. Studio Wizualne Damian 
Gąsiewski)

W nadchodzącym roku w 
ramach funduszu sołec-
kiego w gminie Radomyśl 
Wielki zrealizowane zosta-
ną przedsięwzięcia na łącz-
ną kwotę 342 370 złotych. 
Największa pula środków 
trafi na drogi. Przewidziano 
także działania z zakresu 
poprawy infrastruktury 
sportowej oraz wsparcie dla 
szkół, OSP i na organizację 
imprez.

– Podział środków w ramach 
funduszu sołeckiego dowodzi, 
że w sprawach drogownic-
twa mamy jeszcze trochę do 
zrobienia, a mieszkańcy na 
te inwestycje i remonty cze-
kają. Będziemy zatem pewnie 
musieli w budżecie gminy 
zwiększyć jeszcze wydatki w 
tym zakresie, by przynajmniej 
niektóre te zadania wykonać 
w całości. Na zebraniach wiej-
skich było też sporo o sporcie. 
Jest taka moda, która wynika z 
tego, że każda miejscowość ma 
u nas boisko do piki nożnej, a 
większość ma do tego boiska 
wielofunkcyjne. Cieszę się, że 
ta infrastruktura, która po-
wstała nie stoi bezużytecznie, 
tylko jest wykorzystywana 
– powiedział burmistrz Józef 
Rybiński.

2/3 funduszu

W sumie 2/3 budżetu funduszu 
sołeckiego radomyskiej gminy, 

czyli 228 tysięcy złotych, zosta-
nie przeznaczonych na zadania 
drogowe. Będą one realizo-
wane niemal we wszystkich 
miejscowościach. Największe 
wydatki w tym zakresie przewi-
dziano: w Żarówce, gdzie za-
planowane zostało wykonanie 
nawierzchni asfaltowej drogi 
gminnej (25000 zł) i odmu-

(8669) i pogłębienie rowów 
przy drogach gminnych (5000). 
Dulcza Wielka przeznaczyła 
na bieżący remont i utrzyma-
nie dróg gminnych 12764 zł, a 
na wykonanie nawierzchni as-
faltowej drogi gminnej – 6000. 
Z kolei mieszkańcy Dąbrówki 
Wisłockiej na remont i utrzy-
manie dróg gminnych w swojej 

Na wykonanie ławek na sta-
dionie w Dąbrówce Wisłoc-
kiej zarezerwowano 5000 zł. 
Utrzymanie płyty stadionu 
w Dulczy Małej to 2000 zł, a 
wykonanie piłkochwytów 5000 
zł. W Dulczy M. planowane 
jest także wykonanie alejek 
z kostki brukowej do siłowni 
plenerowej (7000). W Partyni 
na utrzymanie obiektu sporto-
wego przeznaczono 1764 zł, w 
Zdziarcu 2000 zł, a w Rudzie 
4000 zł. W tej ostatniej miej-
scowości będą też wykonane 
piłkochwyty na boisku (6000), 
podobnie jak w Dąbiu (4500). 
gdzie zarezerwowano także 
pieniądze na koszenie boiska 
(1264). W Podborzu prze-
prowadzony zostanie remont 
trybun na stadionie (3000) 
zaś w Zgórsku na ich kupno 
przeznaczono 5000 zł. Jano-
wiec 7000 zł zarezerwował 
na remont stadionu i szatni, 
zaś Dulcza Wielka 3500 zł na 

utrzymanie stadionu i terenu 
wokół pobliskiego budynku. 
W ramach pobudzania aktyw-
ności obywatelskiej Partynia, 
Podborze, Zgórsko przewi-
działy także po tysiąc złotych 
na rajd rowerowy.

Dla OSP

W czterech miejscowościach 
mieszkańcy zarezerwowali 
środki na potrzeby ochot-
niczych straży pożarnych. 
W Dulczy Wielkiej na do-
cieplenie ścian i dachu oraz 
wykonanie pokrycia dachu 
Domu Strażaka zapisano 
4000 zł; w Janowcu na re-
mont budynku OSP – 1000 
zł; w Partyni na wykonanie 
dachu na budynku OSP 
– 2000 zł, w Podborzu na 
wykonanie projektu świetlicy 
przy remizie OSP – 3000 zł i 
na zakup radiotelefonu dla 
strażaków – 2000 zł.

Pozostałe zadania

W Dąbrówce Wisłockiej 
zdecydowano o zakupie 
pomocy dydaktycznych dla 
miejscowej szkoły (4500), 
w Dulczy Wielkiej o wy-
konaniu oświetlenia placu 
zabaw przy ZSP (5000), 
zaś w Zdziarcu planowana 
jest budowa placu zabaw 
przy podstawówce (15000). 
Podborze zarezerwowało 
pieniądze na koszenie te-
renów mienia komunalne-
go (3000), zakup kosiarki 
(6700) i na współorgani-
zację pikniku zrzutowego 
(2500). W Zgórsku utrzy-
manie zieleni będzie kosz-
tować 2500 zł, w Pniu 1820 
zł, a w Żarówce koszenie te-
renów gminnych – 1264 zł.

Krzysztof Babiarz
Urząd Miejski 

w Radomyślu Wielkim

W gminie Radomyśl Wielki najwięcej na drogi

lanie rowów przy drogach 
gminnych (5000); w Partyni, 
gdzie planowana jest budowa 
chodnika od p. Zbocha w kie-
runku Radomyśla Wielkiego 
(23500) i konserwacja gmin-
nych rowów przydrożnych 
(3000); oraz w Dąbiu na posze-
rzenie drogi Dąbie-Zagrody 
wraz z utwardzeniem (20000) 
i utwardzenie dróg gminnych 
kruszywem (5500).

W Rudzie na wykonanie na-
wierzchni asfaltowych dróg 
gminnych mieszkańcy prze-
znaczyli 21264 zł. W Janowcu 
przewidziano trzy zadania: 
wykonanie chodnika od skle-
pu do pana .J.Pęczka (7000), 
remont dróg kamienistych 

miejscowości zarezerwowali 
8000 zł, a na odmulanie ro-
wów przydrożnych 10418 zł. 
Dulcza Mała na utrzymanie 
dróg gminnych oraz rowów 
przydrożnych będzie miała 
do dyspozycji 17264 zł. Pień 
na remont i utrzymanie dróg 
gminnych ma zarezerwowane 
15000 zł, Zdziarzec – 14264 zł, 
Zgórsko – 12728 zł, a Podbo-
rze – 7687 zł.

Sport i rekreacja

Drugą pod względem wyso-
kości nakładów pozycją w 
przyszłorocznym funduszu 
sołeckim będą zadania do-
tyczące poprawy infrastruk-
tury sportowo-rekreacyjnej. 
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reklama

Polacy, Tatarzy, Żydzi, Niemcy, Romowie, Szwedzi...  
– różne narody w historii na ziemi mieleckiej

„Różne narody, ludzie i miej-
sca na Ziemi Mieleckiej 
w historii lokalnej, Polski 
i Europy” w publikacjach Wło-
dzimierza Gąsiewskiego, to 
temat spotkania autorskiego, 
które 7 grudnia 2016 r. odbyło 
się w Pedagogicznej Bibliotece 
Wojewódzkiej w Rzeszowie – 
Filia w Mielcu.
    Przybyłych gości przywitała 
Józefa Krasoń – kierownik 
biblioteki, a z zaproszenia 
skorzystali m.in. Arkadiusz 
Gałkowski – dyrektor Wydziału 
Edukacji Urzędu Miejskiego 
w Mielcu, Bogdan Bieniek 
– dyrektor Wydziału Fundu-
szy, Inwestycji i Gospodarki 
Nieruchomościami Starostwa 
Powiatowego w Mielcu, dr 
Jerzy Skrzypczak – dyrek-
tor Muzeum Regionalnego w 
Mielcu, Jolanta Strycharz – 

dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Mielcu, Janusz 
Chojecki – prezes Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Mieleckiej 
im. Wł. Szafera w Mielcu, Józef 
Witek – radny miejski, autor 
m.in. ,,Encyklopedii Miasta 
Mielca”, Michał Deptuła – 
radny Powiatu Mieleckiego, 
Feliks Czop – prezes Mielec-
kiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, Janusz Wyzina – prezes 
Oddziału Miejskiego PTTK w 
Mielcu i inni.
     Na początku spotkania, 
podczas krótkiej prelekcji Wło-
dzimierz Gąsiewski przedstawił 
pokrótce różne narody, które 
obok gospodarzy tych ziem – 
Polaków, współtworzyli histo-
rię, kulturę, naukę i gospodarkę 
ziemi mieleckiej. Wśród nich 
np. byli, bardzo mało dziś znani 
Tatarzy, którzy zasiedlili całe 

wsie, przez niektórych zwane 
nawet tatarskimi. Byli to także 
Żydzi, którzy poza handlem, 
czy też rzemiosłem wzbogacali 
ten teren w nauce i kulturze 
wydając wiele wybitnych po-
staci. Znaczną grupę stanowili 
Niemcy, którzy osiedlili się tu 
pod koniec XVIII w. Oni też 
do mieleckiej wsi wprowadzili 
nowe metody uprawy ziemi, 
m.in. sadownictwo, warzyw-
nictwo. Ich dziełem jest układ 
wsi zwany ulicówką czy też 
szeregówką, oni też zainicjo-
wali swoiste święto plonów tzw. 
kiermasz obchodzony na św. 
Marcina 11 listopada każdego 
roku. Po potopie szwedzkim 
w naszych stronach pozostali 

liczni Szwedzi i mieszkańców 
niektórych wiosek do dziś na-
zywa się Szwedami. Spotyka 
się także wzmianki o osadnic-
twie holenderskim, w czasach 
przedchrześcijańskich ziemie 
nad Wisłą i Wisłoką nawiedzali 
m.in. Wikingowie. Do dziś tak-
że kolorytu zwłaszcza w Mielcu 
dodają osiedleni tu Romowie. 
Można też wspomnieć o przy-
byłych tu na początku okupacji 
niemieckiej przesiedleńcach z 
Poznania.
    W związku z tym główną 
myślą przekazu Włodzimierza 
Gąsiewskiego, jak też i głosów 
w dyskusji, była potrzeba pro-
wadzenia badań historycznych 
poświęconych poszczególnym 

w publikacjach Włodzimierza Gąsiewskiego - spotkanie autorskie

narodom, jak organizowanie 
imprez, konferencji nauko-
wych, czy nawet wydarzeń kul-
turalnych ukazujących dorobek 
poszczególnych narodowości. 
Być może urozmaiciłoby to 
ofertę turystyczną Mielca, a na-
wet przysporzyło z tego tytułu 
dochodów.
    W sumie spotkanie w Pe-
dagogicznej Bibliotece Woje-
wódzkiej w Rzeszowie – Filia 
w Mielcu, która niemal na co 
dzień poza działalnością biblio-
teczną organizuje różnorodne 
wydarzenia oświatowo-kul-

turalne, należy uznać za bar-
dzo owocne. Piszący te słowa 
prelegent wyraża szczególne 
podziękowanie dla kierownic-
twa i pracowników Biblioteki 
Pedagogicznej, a uczestnikom 
za przybycie i udział w dyskusji. 
Należy wyrazić także nadzieję, 
że tego rodzaju podwieczorki 
historyczne przy kawie, herba-
cie i słodyczach, znajdą także 
innych gospodarzy i będą od-
bywać się częściej.

Włodzimierz Gąsiewski
Zdjęcia: Studio Wizualne 

Damian Gąsiewski

Na zdjęciu od prawej: Józefa Krasoń i Janusz Chojecki

Włodzimierz Gąsiewski

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

Ikony na święta, ślub, urodziny, imieniny
Ikony wystawiamy od 2001 r. Nasze Ikony są pisa-
ne w technikach tradycyjnych oraz własnych i są 
nie tylko świętymi obrazami, ale także przekazem 
ich twórcy, który przez sztukę także wyraża swoją 
wiarę i wrażenia estetyczne. Wykonujemy także 
Ikony na zamówienie. Możliwe jest przesłanie 
własnego wzoru oraz  wypisanie lub grawerowa-
nie dedykacji!  Zapraszamy: 
Antykwariat Mielecjana książki, kolekcje, obrazy, ikony

Mielec, ul. Jana III Sobieskiego 1/1, tel. 17 5831498, 
kontakt@promocja.mielec.pl

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

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

Zaprzęg konny, pejzaż wiejski, Henryk Momot 
1952 r. Obraz olejny ok. 82,5x60 cm.

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 5831498; 17 7411527; 602 776197

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

Włodzimierz Gąsiewski, 
Hohenbach KOLONIA 
NIEMIECKA CZERMI-
NA 1783-1944
Książka formatu 16x23,5 
cm, okładka miękka, 108 
stron.

Henryk Momot, Dariusz 
Momot, „Cmentarz para-
fialny przy ulicy Sienkie-
wicza w Mielcu”. Mielec 
2001. Format 14,5x20,5 
cm, 309 stron. Stan bdb. 
Nowa książka z księgar-
skich zapasów,

MIELEC ULICA SZKOL-
NA I BAZYLIKA ŚW. MA-
TEUSZA, olej, płótno 42x45 
cm w drewnianej ramie 48x60 
cm, podpisany i datowany, 
wykonany w 1999 r.

Święty Antoni Ikona pisa-
na na desce lipowej 21x30

OFERUJEMY USŁUGI
REDAKCYJNO

WYDAWNICZE

Husarz! Skrzydlaty rycerz! Warsztaty 
dla dzieci w Pałacyku Oborskich

W Pałacyku Oborskich, 
od początku paździer-
nika odbywały  s ię 
warsztaty edukacyjne 
dla najmłodszych.
   W listopadzie pro-
wadzone były zajęcia: 
Husarz! Skrzydlaty 
rycerz!, które cieszyły 
się ogromnym zainte-
resowaniem. Muzeum 
odwiedziły liczne gru-
py zorganizowane z 
Mielca oraz okolic. W 
związku z niesłabną-
cym zainteresowaniem 

warsztatami zostały 
one przedłużone do 
połowy grudnia.
   Zajęcia skierowane 
były do grup przed-
szkolnych oraz klas 1-4 
szkoły podstawowej.
    Na lekcjach muzeal-
nych najmłodsi uczyli 
się kim byli husarze, 
jak można rozpoznać 
ich wśród innych ryce-
rzy, z czego składała 
się ich zbroja. Zdjęcia, 
obrazy i krótki film 
dobrze oddziałujące 

na ich wyobraźnie. Nie 
brakowało też dodat-
kowych atrakcji jak 
mierzenie tekturowych 
skrzydeł husarzy, oglą-
danie kolorowych piór 
z wypisanymi cecha-
mi dobrego rycerza 
oraz części plastycz-
nej. Dzieci wykonywały 
różne prace związane 
z tematem zajęć, ade-
kwatne do ich wieku, 
które zabierały ze sobą 
do przedszkoli i szkół 
jako pamiątkę.

Ozdoby choinkowe w Bibliotece Pedagogicznej

   Jak rozwijać kreatyw-
ność dzieci? Jednym 
ze sposobów może być 
wykorzystanie podczas 
zajęć w przedszkolu i 
świetlicy oraz na lek-
cjach plastyki sztuki 
decoupage. Warsztaty 
dla nauczycieli, którzy 
chcieli zapoznać się z 
tą techniką i razem ze 
swoimi podopieczny-
mi tworzyć oryginal-
ne ozdoby choinkowe 
zorganizowała Peda-
gogiczna Biblioteka 
Wojewódzka w Rze-
szowie – Filia w Mielcu. 

W spotkaniu wzięło 
udział 26 nauczycieli 
przedszkoli, edukacji 
wczesnoszkolnej, wy-
chowawców świetlic, 
nauczycieli plastyki i 
bibliotekarzy.
   Warsztaty odbyły się 
18 listopada 2016 r. 
w siedzibie Biblioteki 
przy ul. Wyspiańskiego 
6. Zajęcia poprowadzi-
ła plastyk Iwona Bie-
laszka-Podsada.

Inf. i fot. Biblioteka 
Pedagogiczna 

w Mielcu

Włodzimierz Gąsiew-
ski, Ludzie i miej-
sca pamięci Gminy 
Mielec. Chorzelów 
2015. Książka formatu 
16x23,5 cm, okładka 
miękka, 204 strony.
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