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gospodarcze

Zakład Metalowy Drozdowski z wizytą w Indiach

Przedstawiamy kilka fotografii
z wizyty Stefana Drozdowskiego i jego pracowników z Zakładu Metalowego Drozdowski w
Pławie k. Mielca w indyjskich
tartakach z regionu Kaszmir
i Gujarad. Łącznie odwiedzo-

no 9 tartaków pracujących na
maszynach Drozdowskiego.
Rekordzista posiadał 6 pilarek
ramowych WRP-58 i jedną
pilarkę taśmową TTM z Pława.
Wszędzie odbywało się szkolenie obsługi polskich maszyn,

głównie z zakresu ostrzenia
pił i okresowej konserwacji i
regulacji maszyn. Firma Hindustan Pencils produkuje 8,5 mln
ołówków dziennie. Na zdjęciach: przedstawiciel Hindustan Pencils odpowiedzialny za

pracę sprowadzanych z Pława
maszyn w prowincjach Kaszmir
i Gujarad – pan Omparkash,
nasz tłumacz Manoj Kumar,
oraz właściciel Stefan Drozdowski i pracownicy Zakładu
Metalowego Jan Biesiadecki i

Łukasz Zieliński. Na dalszych
zdjęciach widać drewniane
kręgi – to miliony suszących się
deseczek na ołówki.
Inf. i fot.
Zakład Metalowy Drozdowski
Pławo/Borowa

Więcej zdjęć na stronie:
http://promocja.mielec.pl/
zaklad-metalowy-drozdowski-z-wizyta-w-indiach/

Na zdjęciu po prawej Stefan Drozdowski przy suszących się pryzmach pociętych deseczek przez
pilarki z Zakładu Metalowego Drozdowski Pławo-Borowa.

Wynajmę lokal handlowy w PASAŻU w Mielcu. Powierzchnia
80 metrów kwadratowych, II
piętro, narożny od strony osiedla. Tel. 518 373 255

Wynajmę lokal na środku przejścia głównego w PASAŻU, 20
m2 + magazynek 9 m2 (gratis).
Mielec, ul. Dworcowa 4/57a. Tel.
504 292110

OGŁOSZENIA DROBNE
W GAZECIE I INTERNECIE!
Chcesz coś sprzedać, kupić,
wynająć, zatrudnić pracownika...
Zapraszamy do zamieszczania
ogłoszeń drobnych w naszej
gazecie: WIEŚCI REGIONALNE
i internecie
www.promocja.mielec.pl
Zadzwoń, tel. 17 741 15 27
lub napisz:
kontakt@promocja.mielec.pl

„Wieści Regionalne” Czasopismo Społeczno-Kulturalne, ukazuje się od 1990 r. - redaktor naczelny: Włodzimierz Gąsiewski
„Magazyn Prasowy Strefa”, ukazuje się od 1994 r. - redakcja Damian Gąsiewski STUDIO WIZUALNE
Wydawca: Agencja Wydawnicza „Promocja”: 39-300 Mielec, ul. Jana III Sobieskiego 1/1, tel. 17 7411527; tel. kom. 602 776197. Reklama: 602 739362
e-mail: kontakt@promocja.mielec.pl
www.promocja.mielec.pl Kolportaż własny. Druk: AUTOGRAF Mielec. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.
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mieleckie i powiatowe

więcej informacji, zdjęć i filmów naszym portalu

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2
Te r m o m o d e r n i z a c j a
przy ulicy Kościuszki w Mielcu
Szkoły Podstawowej nr
2 przy ulicy Kościuszki w Mielcu, to jedna z
największych inwestycji,
którą zrealizowano w bieżącym roku.

BĘDZIE KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA W POWIECIE MIELECKIM

SĄ EFEKTY ROZMÓW Z TRANSPORTOWCAMI
Lokalni przewoźnicy przejmą prowadzenie linii autobusowych, z których od
grudnia br. wycofuje się
Arriva. To efekt rozmów
między Starostą Powiatu
Mieleckiego Zbigniewem
Tymułą a transportowcami.
Spotkanie starosty z przewoźnikami odbyło się w siedzibie
mieleckiego starostwa w piątek,

24 listopada. Dzięki rozmowom
z przedstawicielami lokalnego
transportu udało się zabezpieczyć wykonywanie linii autobusowych, z których prowadzenia
wraz z dniem 30 listopada br.
wycofuje się firma Arriva, dotychczasowy przewoźnik.
– Dziękuję przedstawicielom
firm transportowych z terenu
powiatu mieleckiego za me-

rytoryczne podejście do tematu i sprawne rozwiązanie
problemu. Pragnę uspokoić
mieszkańców naszego powiatu
– wszystkie kursy zostały już
zabezpieczone, autobusy dojadą w każde miejsce – podkreśla
starosta Zbigniew Tymuła.
STAROSTWO POWIATOWE
W MIELCU

Monika Piątek

Budynek popularnej „szkoły
pod zegarem” zaliczany jest do
jednego z bardziej wiekowych
w naszym mieście. Do tej pory
funkcjonował bez własnej kotłowni, a ciepło do jego ogrzewania dostarczano poprzez
znajdujący się w pobliżu gmach
I Liceum Ogólnokształcącego
mieszczący się przy ulicy Jędrusiów.
Pod żadnym względem nie
było to dobre rozwiązanie i
dlatego zapadła decyzja o
poddaniu całego budynku SP
2 termomodernizacji, która
uniezależni szkołę od dostaw
energii z budynku I LO, a
przede wszystkim dzięki szerokiemu zakresowi przewidywanych prac pozwoli na oszczędności energii i jej optymalne
wykorzystanie w dystrybucji
ciepła pochodzącego z własnej
kotłowni.
Inwestycja została zaplanowana w budżecie miasta
na lata 2016 i 2017 jako
„Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez głęboką
termomodernizację budynku
Szkoły Podstawowej nr 2”.
Bardzo nowatorski projekt
został złożony do dofinansowania w ramach osi priorytetowej
„Czysta energia – Modernizacja energetyczna budynków” (RPO WP na lata
2014-2020). Skorzystano z
bardzo korzystnych warunków
finansowych. Łączny koszt
realizacji projektu to około 2

mln 778 tys. zł. Koszty kwalifikowane to około 1 981 tys. zł.
Dofinansowanie ma wynieść
łącznie około 1 mln 619 tys. zł.
Pierwszy etap modernizacji,
który kosztował 750 tys. 650
zł zrealizowała Firma Budowlano-Instalacyjna GRO-BUD.
Zakres prac objął wydzielenie
kotłowni w pomieszczeniu
dawnej sali lekcyjnej na parterze przylegającym do ściany
zewnętrznej i wyposażenie jej
w kocioł gazowy i dwie pompy
ciepła woda-powietrze oraz
gruntowny remont instalacji
wentylacyjnej, gazowej i centralnego ogrzewania.
W pierwszym etapie inwestycji, który kosztował ponad

750 tys. zł w pomieszczeniu
dawnej sali lekcyjnej powstała
kotłownia wyposażona w kocioł
gazowy i dwie pompy ciepła
woda-powietrze. Koszt kotłowni zamknął się kwotą 898 650
zł. Gruntownemu remontowi
poddano także instalację wentylacyjną, gazową i centralnego
ogrzewania.
Drugi etap prac polegał na
kompleksowym dociepleniu
ścian budynku i wykonaniu
nowej elewacji. Wymieniono
także okna, drzwi i podłogi. Remontowi poddano m.in. ściany
klas i korytarzy, szatnie klatki
schodowe oraz oświetlenie.

Podborze z chodnikiem

Mieszkańcy przysiółka Kwatery
w Podborzu (gm. Radomyśl
Wielki) mogą już korzystać z
nowego chodnika. Został on
wybudowany przy drodze gminnej od skrzyżowania z drogą
powiatową w kierunku Zgórska
na odcinku o długości 400 m. Tą
gminną inwestycję wykonała firma POLINWEST Bartłomieja
Jarosza z Radomyśla Wielkiego.
Koszt: 177,8 tys. zł.
Krzysztof Babiarz
Urząd Miejski w Radomyślu
Wielkim

DROGI W PODBORZU, TUSZOWIE NARODOWYM I GAWŁUSZOWICACH JUŻ GOTOWE

W powiecie mieleckim zakończyły się remonty kolejnych odcinków dróg w miejscowościach Podborze, Tuszów Narodowy i Gawłuszowice. Ich łączna długość to ponad cztery kilometry.
W miejscowości Podborze, na trasie relacji Podborze-Ruda, wyremontowano 1,5 kilometra drogi.
Koszt zadania wyniósł 363 456,17 zł.
316 526,54 zł kosztował remont na trasie Tuszów Narodowy – Sarnów – Ostrowy Baranowskie w
miejscowości Tuszów Narodowy. Tutaj odcinek mierzy 1,25 kilometra.
Ostatnia z zakończonych inwestycji została zrealizowana w Gawłuszowicach, na trasie relacji Szczucin – Jaślany. Remont 1,3 kilometra drogi kosztował 313 914,15 zł.
STAROSTWO POWIATOWE W MIELCU - Monika Piątek

Edward Tabor

STUDIO FOTOGRAFII BEZCIENIOWEJ - PRODUKTOWEJ - REKLAMOWEJ - ZAPRASZA
Jeśli potrzebujesz
profesjonalnych zdjęć

do folderu reklamowego, katalogu produktów,
plakatu - ulotki, do sklepu - aukcji internetowych
- zapraszamy!
Wykonamy takie zdjęcia u siebie
lub na miejscu u Klienta
albo na profesjonalnych programach
obrobimy zdjęcia wykonane przez Ciebie!
Zapraszamy!
Agencja Wydawnicza „Promocja”
39-300 Mielec
ul. Jana III Sobieskiego 1/1
tel. 17 7411527; 602 739362; 602 776197
e-mail: kontakt@promocja.mielec.pl
www.promocja.mielec.pl
https://www.facebook.com/Agencja-Wydawnicza-Promocja-Mielec-627739943904122/

e-mail: kontakt@promocja.mielec.pl
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więcej informacji, zdjęć i filmów naszym portalu:

zdrowotne i bezpieczne
W Szpitalu Powiatowym im.
Edmunda Biernackiego w Mielcu zakończył się remont pracowni rezonansu magnetycznego. Od
połowy października pacjenci
są badani przy użyciu nowego,
profesjonalnego sprzętu.
Badania w mieleckim szpitalu
wykonywane są obecnie na nowoczesnym aparacie Siemens
Magnetom Avanto 1,5 T. Za
jego pomocą można wykonać
pełne spektrum badań, w tym:
badania naczyniowe (angiografię), cholangiografię (MRCP)
oraz rezonans magnetyczny:
głowy, szyi, kręgosłupa, klatki
piersiowej, jamy brzusznej, miednicy mniejszej, tkanek miękkich i
układu kostno-stawowego (ręki,

W SZPITALU DZIAŁA JUŻ NOWY REZONANS

nadgarstka, łokcia, ramienia,
barku, obojczyka, łopatki, mostku, stopy, podudzia, kolana, uda,
biodra).
Dostawcą całości usług w zakresie rezonansu magnetycznego

dla mieleckiego szpitala jest firma LUX MED. Wymianie sprzętu towarzyszył remont pracowni
rezonansu magnetycznego.
Monika Piątek

Debata w trosce o bezpieczeństwo młodzieży

24.11.2017. Uczniowie drugich
klas gimnazjów z Mielca wzięli
udział w debacie ewaluacyjnej
„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie
wpływ. Współczesne zagrożenia
młodzieży”. Policjanci rozmawiali z młodzieżą o cyberprzemocy, destrukcyjnych zachowaniach oraz odpowiedzialności
prawnej.
W spotkaniu wziął udział Zastępca Naczelnika Wydziału
Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mielcu kom.
Adam Mielnicki, Naczelnik
Edukacji Urzędu Miejskiego w
Mielcu Arkadiusz Gałkowski
oraz przedstawiciel Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Mielcu, psycholog Katarzyna

Kapinos, nauczyciele, pedagodzy
oraz uczniowie klas II gimnazjów
z terenu miasta.
Zainicjowana przez policjantów
debata spotkała się z bardzo
dużym zainteresowaniem, a przybycie na spotkanie zaproszonych
gości było wizytówką wspólnej
troski o bezpieczeństwo młodzieży.
W debacie wzięło udział ponad
120 uczniów z pięciu gimnazjów.
Niezwykle istotne tematy dotyczące współczesnych zagrożeń
młodzieży poruszali specjaliści
wydziału prewencji mieleckiej
jednostki Policji. Podczas spotkania uczniowie mogli także skorzystać z ulotek informacyjnych
o charakterze profilaktycznym
przekazanych przez Powiatową

Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Mielcu.
St. sierż. Magdalena Skulimowska omówiła odpowiedzialność
prawną osób nieletnich za czyny
karalne i przejawy demoralizacji
w świetle Ustawy o postępowaniu
w sprawach nieletnich. Kolejno
gość specjalny Katarzyna Kapinos
wciągnęła do dyskusji młodzież,
rozmawiając z uczniami o zachowaniach destrukcyjnych oraz o
sposobach radzenia sobie z problemami. Następnie z młodzieżą
dyskutowała st. sierż. Ewelina
Ziemba, która omówiła zjawisko
cyberprzemocy wśród młodzieży.
Komenda Powiatowa Policji w
Mielcu dziękuję za współpracę
dyrekcji Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu, Paniom
z Powiatowej Stacji Sanitarno
– Epidemiologicznej w Mielcu
oraz zaproszonym gościom za
merytoryczną dyskusję oraz miłą
atmosferę.
http://www.podkarpacka.policja.
gov.pl/rze/komendy-policji/kpp-mielec/wydarzenia/81613,Debata-w-trosce-o-bezpieczenstwo-mlodziezy.html
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Program stowarzyszenia rodziców z „Szóstki” realizowany w pogotowiu ratunkowym
Uczniowie klas drugich Szkoły
Podstawowej nr 6 w Mielcu
otrzymali przyznawany przez
mieleckie pogotowie tytuł „Małego Ratownika”. Program
„Bezpieczny jak… uczeń”, dofinansowany przez Urząd Miejski
a realizowany jako ciekawe
zagospodarowanie czasu dzieci,
to dla kilkulatków nie tylko zabawa. To również nauka. Teraz
dzieci już wiedzą jak uniknąć
wielu niebezpieczeństw, a jeśli
jednak wydarzy się coś złego,
w jaki sposób reagować i jak
udzielić pomocy.
Stowarzyszenie rodziców działające w SP nr 6 postawiło sobie
za cel wspomaganie nauki dzieci
jak najciekawszymi formami
przekazu. – Można kilkulatkom wiele opowiadać o tym,
jak działa ratownictwo, opisywać dyspozytornię medyczną,
karetkę, tłumaczyć, że istnieje
pierwsza pomoc. Ale to nigdy
nie będzie to samo co pokazanie
im pogotowia od środka – mówią rodzice ze Stowarzyszenia
„Szóstka – Szkoła Marzeń”. –
Na miejscu i w otoczeniu ratowników, z karetkami w tle, nauka
chociażby numeru alarmowego
czy uciskania klatki piersiowej

„Bezpieczny jak … uczeń!”
na fantomie naprawdę robi zupełnie inne wrażenie, a wiedza
zostaje im na długo. Podobnie
widzi to Prezydent Miasta, która wsparł nasz projekt.
Plan zajęć prowadzonych przez
rat. med. Tomasza Wragę i rat.
med. Wojciech Idziora, był
obszerny, bo przewidywał naukę, zwiedzanie stacji pogotowia, praktyczne ćwiczenia i
mały sprawdzian wiedzy. Dzieci
otrzymały naklejkę z tytułem
„Mały Ratownik” oraz pamiątkowe smycze, a także ulotkę dla
rodziców, która informowała
o prowadzonych działaniach

edukacyjnych. – Myślę, że lata
temu nie docenialiśmy roli, jaką
mogą odegrać dzieci w sytuacji
krytycznej. Panowała dość powszechna opinia, że wizyty pogotowia w szkołach lub przedszkolach lub dzieci u nas, to
głównie oswajanie maluchów z
personelem medycznym. Dzięki
temu zmniejsza się trauma dzieci, gdy stykają się z ratownikami
w dramatycznej sytuacji. Teraz
już wiemy, że choć wspomniany
cel był i jest ważny, to nie jedyny
efekt takich lekcji – mówi rat
med. Wojciech Idzior, dyspozytor medyczny . – Bardzo często
się zdarza, że to właśnie dzieci
dzwoniąc na pogotowie ratują
życie rodziców czy dziadków,
rodzeństwa. W domu często
to właśnie w obecności dzieci
zdarzają się innym wypadki, załamania stanu zdrowia.
Wtedy można liczyć tylko na
pomoc kilkulatka. Jeśli zna on
numer alarmowy, nie obawia
się zadzwonić i wie co mówić,
może się okazać, że to właśnie
on stanie się prawdziwym bohaterem – dodaje Wojciech Idzior.
Aneta Dyka-Urbańska

nasza strona: www.promocja.mielec.pl

kulturalne

ŚWIĘTO PAPUG I KANARKÓW W CHORZELOWIE
W miniony weekend w
Samorządowym Ośrodku
Kultury i Sportu Gminy
Mielec odbyły się XX
Mistrzostwa Hodowców
Kanarków i Ptaków Egzotycznych. Towarzysząca im wystawa cieszyła
się bardzo dużą popularnością mieszkańców
całego regionu.
Przez dwa dni oglądać można było ponad 200 ptaków
zaprezentowanych przez 22
pasjonatów zrzeszonych w
Małopolskim Stowarzyszeniu Hodowców Kanarków i
Ptaków Egzotycznych. Zwiedzający mieli okazje zobaczyć
na żywo Kanarki Kolorowe, Papugi Australii, Papugi
Rozelle, Papugi Królewskie,
Papugi Barabanda, Papugi
Nimfy, Papugi Nierozłączki,
Papugi Amandyny i Papugi
Żeberka. – Bardzo się cieszę,
że XX Mistrzostwa odbywają
się na naszym terenie. Jak
widać po frekwencji, decyzja
o przeniesieniu wydarzenia z
Mielca do Chorzelowa okazała się słuszna. Dziękuje
wszystkim wystawcom, którzy
prezentują dzisiaj swoje oka-

zy, odpowiadają na pytania
zwiedzających oraz zarażają
i dzielą się pasją do ptaków
egzotycznych. Zauważyłem,
że wystawę odwiedza bardzo
dużo rodzin z dziećmi. Chciałbym podziękować rodzicom,
że zabierają swoje pociechy na
takie wydarzenia, które są doskonałą lekcją przyrody. Mam
nadzieję, że po tak pozytywnym przyjęciu XXI Mistrzostwa również odbędą się w
naszej Gminie – powiedział w
trakcie wystawy Józef Piątek,
patron honorowy wydarzenia.
Jury w składzie Edward
Brzeżański oraz Jerzy Ćwik
po dokonanej ocenie ptaków
startujących w Mistrzostwach
przyznało nagrody w siedmiu
kategoriach. Puchary i dyplomy zwycięzcom wręczyli Józef
Piątek, Wójt Gminy Mielec
oraz Damian Małek pełniący
obowiązki dyrektora SOKiS.
Z okazji XX Mistrzostw hodowcy przygotowali również
specjalny medal jubileuszowy,
który wręczony został Mieczysławowi Galasowi, Prezesowi
Małopolskiego Stowarzyszenia Hodowców Kanarków i
Ptaków Egzotycznych Odział
Mielec.

Klasyfikacja
XX Mistrzostw Hodowców
Kanarków i Ptaków
Egzotycznych
Kanarki czerwone: I Mariusz
Staroń; II Józef Niwa; III Mariusz Staroń.
Kanarki żółte: I Mariusz Staroń; II Mariusz Staroń.
Kanarki Czerwone: I Tomasz
Straż.
Najlepszy kanarek pojedynczy:
Mieczysław Galas.
Papugi duże Aleksandretty:
I Paweł Para; II Marek Lewicki; III Paweł Para.
Papugi duże Ameryki: I Mirosław Galas; II Sylwia Piotrowska; III Adam Stypa.
Papugi średnie: I Waldemar
Polit; II Adam Śliwa; III Mirosław Galas.
Papugi Rozelle Białolice:
I Paweł Para; II Adam Śliwa;
III Paweł Para.
Papugi małe: I Mirosław Galas; II Adam Stypa; III Waldemar Polit.
Egzotyka drobna: I Paweł
Para; II Waldemar Polit; III
Sylwia Piotrowska.
Gołąbki egzotyczne: I Waldemar Polit; II Paweł Para; III
Waldemar Polit.
Damian Małek
Starszy Specjalista ds. Promocji

niepodległościowe
11 listopada 2017 r. w Mielcu,
tradycyjnie już obchodzono Narodowe Święto Niepodległości.
Zainaugurowała je msza święta
w intencji Ojczyzny w bazylice
mniejszej św. Mateusza, zaś bezpośrednio po niej uformował się
pochód, który przemaszerował pod
Pomnik Wolności. Tam odbyła się
część artystyczna oraz składanie
wieńców i kwiatów.
Fot. Damian Gąsiewski
Studio Wizualne

Narodowy Dzień Niepodległości pod Pomnikiem Wolności

W piątek 10 listopada 2017 r.
mieszkańcy radomyskiej gminy uczcili 99. rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości.
Uroczystości rozpoczęła Msza
Święta w radomyskim kościele, koncelebrowana w intencji
Ojczyzny i mieszkańców gminy,
której przewodniczył ks. prałat
Stanisław Niemiec. W kazaniu

Radomyskie obchody Święta Niepodległości
ks. proboszcz Jerzy Bulsa zwrócił uwagę, że sprawy Ojczyzny
powinny jednoczyć wszystkich
Polaków: – Ojczyzna to ważna
sprawa, która powinna nas jednoczyć , jak to wydarzenie z Roku
Pańskiego 1918. Tak jak to zrobili
nasi przodkowie, aby wydobyć
Ojczyznę z okowów niewoli po
123 latach. Do tego potrzebna
była odwaga i heroizm. Nasi
przodkowie nie bali się pokazać

swojej narodowej świadomości.
Po nabożeństwie miał miejsce
„Wieczór Patriotyczny” w wykonaniu Chóru Echo i młodzieży z
Radomyśla Wielkiego, a po nim
„Śpiewanki Patriotyczne”, czyli
wspólne śpiewanie pieśni żołnierskich z czasów kształtowania się
naszej państwowości po okresie
zaborów. Na koniec delegacje
samorządowców gminnych i powiatowych, strażaków, nauczycieli

i związkowców złożyły wiązanki
kwiatów przy figurce Matki Bożej
na Rynku.
– Takie wydarzenia, jak Święto
Niepodległości powinny nas jednoczyć i dawać poczucie wspólnoty. Dziękuję wszystkim, którzy
uczestniczyli w tej uroczystości i
ją przygotowali – powiedział na
zakończenie obchodów burmistrz
Józef Rybiński.
Krzysztof Babiarz

Szanowni Czytelnicy i Internauci!
Z okazji 100. rocznicy niepodległości przez Polskę, na naszej stronie www.promocja.mielec.pl uruchomiliśmy specjalną kategorię poświęconą tej rocznicy. Ponadto na Facebooku założyliśmy grupę
pod nazwą i adresem: https://www.facebook.com/groups/100.rocznicaodzyskanianiepodleglosci/
Jest to grupa otwarta dla wszystkich chętnych, którzy chcieliby zarówno poznawać historię odzyskiwania niepodległości lub czynnie uczestniczyć w jej odkrywaniu. Do tej pory jeszcze są mało
znane fakty z tamtych czasów oraz osoby, które w różnorodny sposób przyczyniły się do wolności
Polski, a dziś są albo nieznane lub wiemy o nich bardzo mało. Zapraszamy więc do uczestnictwa
i współpracy. Kontakt podany na w/w stronach.
Włodzimierz Gąsiewski
dr nauk humanistycznych w zakresie historii

e-mail: kontakt@promocja.mielec.pl
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na 100 lecie odzyskania niepodległości

więcej informacji, zdjęć i filmów naszym portalu:

Dęby Wolności na Borowskiej i pławskiej ziemi

Borowa k. przedszkola, Dąb Wolności z 1938 r. (fot. W. Gąsiewski
23 IX 2006 r.)

Borowa listopad 2017 r., przedszkole – Dąb Wolności oraz nowa
droga asfaltowa (fot. W. Gąsiewski)

Dzień rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę
w 1918 r., w II Rzeczypospolitej oficjalnie jako święto
państwowe pod nazwą Święto
Niepodległości zaczęto obchodzić dopiero od 1937 r., Kolejny
rok 1938 był jubileuszowy,
w związku z tym m.in. w całej
Polsce trwała akcja sadzenia
Dębów Wolności lub Niepodległości. Tak było również
w powiecie mieleckim. Niektóre z tych dębów przetrwały.
Dziś prezentujemy kilka z nich.
W Borowej zachowały się
dwa dęby posadzone tam 11
listopada 1938 r. w 20. rocznicę odzyskania niepodległości
przez Polskę. Pierwszy z nich
rośnie nadal przed obecnym
GOK-iem oraz nową i dawną
remizą strażacką Ochotniczej
Straży Pożarnej. Temu dębowi
szczególnie służy borowska
ziemia, gdyż urósł na olbrzyma
i ma 420 cm obwodu. Drugi
z kolei Dąb Wolności rośnie
przed dawną szkołą w Borowej
i nieopodal kościoła parafialnego. Ten dąb z kolei ma 350 cm
w obwodzie. Przy okazji warto
zauważyć, że nie do poznania
zmieniło się otoczenie przy
tym drzewie oraz przedszkolu,
które mieści się w byłej szkole.
Na miejscu piaszczystej i wyboistej, powstała tam zupełnie
nowa asfaltowa droga i chodniki. Natomiast sam dąb może

rok, może dwa lata temu został
przycięty. Mamy nadzieję, że to
ze względów bezpieczeństwa i
że nie uschnie z tego powodu.
Posiadamy dwa zdjęcia tego
drzewa z różnych okresów do
porównania jego okazałości.
Równie okazały jest dąb
posadzony 11 listopada 1938 r.
w Pławie k. Mielca przed ówczesnym i obecnym budynkiem
Ochotniczej Straży Pożarnej.
Drzewo to dzięki żyznej i gościnnej ziemi pławskiej nie tylko przetrwało, ale też rozrosło
się okazale i obecnie na wysokości ok. 1 metra ma ok. 370 cm
obwodu i w zasadzie powinno
być już zabytkiem przyrody
(pomiaru dokonał Stefan Drozdowski, a zabytkowy dąb rośnie
też przed zabytkową kuźnią
jego ś.p. Ojca).
Przy okazji apelujemy do
naszych Czytelników o przesyłanie informacji, zdjęć, relacji
itp. związanych z odzyskaniem
niepodległości przez Polskę.
Szczególnie zależy nam na wiadomościach o osobach, które
przyczyniły się do państwowości
polskiej w różnych okresach, w
tym przed I wojną światową, w
okresie II RP, podczas wojny
1939 r. i okupacji niemieckiej,
a także w latach powojennych.
Z góry dziękujemy.
Włodzimierz Gąsiewski
Możemy także odkupić w/w
materiały.

Borowa przed GOK i OSP – Dąb Wolności z 1938 r.

Dąb Wolności posadzony w 11 XI 1938 r. przed remizą OSP w
Pławie. Fot. z 11 XI 2017 r.

Tajemnica dębów gimnazjalnych

W związku z artykułem w
jednym z lokalnych tygodników, jakoby po 85 latach został
odnaleziony dąb pamiątkowy
Marszałka Piłsudskiego przed
obecnym Zespołem Szkół im.
prof. Janusza Groszkowskiego
w Mielcu („Elektrykiem”) posadzony tam 17 kwietnia 1932 r.,
przypominamy, że informowaliśmy o tym fakcie już 5 lat temu
w Kwartalniku „Nadwisłocze” nr
4 z 2012 r., str. 43. Prezentowaliśmy tam również inne zdjęcia
związane z przedwojennym Gimnazjum w Mielcu.
O dębie tym pisał także Józef Witek w Encyklopedii Miasta Mielca.
T. 1, Mielec 2004, s. 232. Jeszcze
wcześniej, bo w 1932 r. wzmianka o
posadzeniu dębu oraz zdjęcie z tego
wydarzenia znalazła się w „XX Sprawozdaniu Dyrekcyji Państwowego
Gimnazjum im. St. Konarskiego
(typ humanistyczny) w Mielcu za rok
szkolny 1931-32”, Mielec 1932, s. 65.
W wydarzeniu tym m.in. uczestniczył wizytator Krzymowski.
Podczas walk Sowietów o Mielec
w sierpniu 1944 r., jak wspomina
jego pierwszy powojenny dyrektor
Gimnazjum Alfons Zajączkowski

budynek szkolny dostał ok. 300
pocisków, nie mówiąc już o granatach. Zniszczenia były duże, a
przed budynkiem były rumowiska1.
Pisze też o tym absolwent pierwszego rocznika 1944/45 Stanisław
Duszkiewicz, wspominając że przy
odgruzowywaniu tylko samego wejścia do budynku przez osiem godzin
pracowało 20 uczniów wywożąc na
podwodach gruz na podsypkę na
ulicy Kościuszki.2
Na przełomie 1944/1945 r. w
budynku Gimnazjum odbywała się
już nauka, ale w jego części Sowieci
urządzili szpital wojskowy. Natomiast po zbombardowaniu przez
Niemców w dniu 13 listopada 1944 r.
budynku bursy gimnazjalnej i śmierci trzech osób, naukę przeniesiono
na mieleckie Osiedle.
Nie wiadomo więc, czy posadzony w 1932 r. dąb przetrwał te
zniszczenia, zwłaszcza że z powodu
ostrych zim na porządku dziennym

A. Zajączkowski, Wspomnienia wysiedleńca. Rocznik Komisji Nauk pedagogicznych I. Warszawa 1961, s. 99.
2
S. Duszkiewicz, Monografia
zjazdów koleżeńskich absolwentów
Gimnazjum i Liceum Stanisława
Konarskiego w Mielcu. Mielec
1988.
1

było wycinanie drzew na opał nie
tylko przez Sowietów. Ponadto w
dotąd nieustalonych okolicznościach gdzieś na przełomie lat 40.
i 50. sprzed budynku Gimnazjum
usunięto figurę Chrystusa na murowanym postumencie i przeniesiono
ją na cmentarz parafialny.
Wprawdzie w najnowszej jednodniówce „Polonia Restituta” z
listopada 2017 r. w artykule „Dąb
Piłsudskiego - odnaleziony”, autorzy JS i MZ piszą, że przedwojenna
kadra nauczycielska i uczniowie
jakoby „rozpuszczali” nieprawdziwe pogłoski, jak należy rozumieć,
o wycięciu drzewa, aby ocalić dąb
przed wycinką przez komunistów.
Tymczasem obecnie przed dawnym budynkiem gimnazjum, a obecną siedzibą ZS J. Groszkowskiego w
Mielcu, obok licznych drzew rosną
symetrycznie po obu stronach wejścia dwa dęby(!) o obwodzie równo
po 272 cm. Według różnych tabel
mogą one mieć już 85 lat, chociaż
5 lat młodsze dęby w Borowej i w
Pławie mają kolejno 420, 370 i 350
cm obwodu. Nadal więc są tu pewne
niejasności i w tej sprawie liczymy
na pomoc naszych Czytelników.
Włodzimierz Gąsiewski

Drzewa przed budynkiem Zespołu Szkół prof. J. Groszkowskiego. Pierwszy od prawej ewentualny dąb
pamiątkowy J. Piłudskiego. W głębi, za figurą Chrystusa drugi dąb o takim samym obwodzie.
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Artystyczno-antykwaryczno- kolekcjonerskie

zapraszamy na nasz portal informacyjno-firmowy

ZAPRASZAMY DO ANTYKWARIATU GALERII-STUDIO MIELECJANA-GALICJANA

Św. Józef ikona, tempera na desce 15x21,5 cm

Archanioł Michał (od lewej) i Archanioł Gabriel
Ikony pisane temperą jajową na desce lipowej.

Proporczyk PZL MIELEC. Dromader. 29 x
20 cm, stan dobry.
Wyprzedaż ogromnej
kolekcji proporczyków,
w tym także mieleckich.
Czapka FKS STAL
MIELEC, czarna z
naszytym herbem klubu. Stan dobry. Mamy
odznaki, medale i piny
mieleckie.

Matka Boska Włodzimierska
Ikona + złoto 24 karat

Święty Antoni Ikona pisana na desce lipowej 21x30

Matka Boska Łopieńska
Dobrej Miłości Bieszczadzka

Matka Boska Nieustającej
Pomocy na desce 24x35x1,5

Ikony na święta, ślub, urodziny, imieniny

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

ŚWIECZNIK 5 ramienny,
mosiądz, prasowane drewno
podstawa i uchwyt, tworzywo
sztuczne białe, ładny stan,
przybrudzenia i zakurzenia,
wysokość ok 33 cm, średnica
podstawy ok 16 cm, waga
ok 2,5 kg.

Ikony wystawia Krystyna Gargas-Gąsiewska, autorka wielu obrazów olejnych i akwareli. Jej inspiracją była m.in. twórczość Natalii
Czarneckiej z d. Skworcowej z Moskwy, która przekazywała tajniki
moskiewskiej szkoły pisania Ikon przy cerkwi świętego Tichona.
Wpływ miała też sztuka starych mistrzów, w tym w Muzeum Ikon w
Sanoku, w cerkwiach w Bieszczadach i w Pracowni Ikon Jadwigi
Denisiuk w Cisnej oraz wzorce współczesne, w tym brata Marcina
Świądra OFM Cap. Jesienią 2015 r. uczestniczyła w warsztatach
ikonopisania ,,Piękno zbawi świat’’ pod jego kierunkiem. Jej Ikony
są pisane w technikach tradycyjnych oraz własnych i są nie tylko świętymi obrazami, ale także przekazem ich wykonawcy, który
przez sztukę wyraża swoją wiarę i wrażenia estetyczne. Jej prace, w
tym Ikony były wielokrotnie wystawiane oraz znajdują się w wielu
zbiorach, także osób duchownych, w kraju i zagranicą.

Kuty stojak do altany na
kwiaty lub choinkę. Waga
5,3 kg, wysokość ok. 24 cm,
w najszerszym miejscu ok.
45 cm, średnica otworu na
choinkę ok. 4 cm. Stojak
nowy, nigdy nie używany, jest
masywny, stabilny i dobrze
się trzyma podłoża. Jest kuty
ręcznie z żelaza, oksydowany
i pokryty warstewką mosiądzu w kolorze starego złota,

Stary stylowy młynek do kawy
lub pieprzu, drewno - metal.
Gabaryty korpusu ok. 9x9x16 cm

Fotograficzne wieści

39-300 Mielec,
ul. Jana III Sobieskiego 1/1
czynne: pon.-pt. 9.00-17.,
sob. 10.00-13.00
tel. 17 7411527
www.promocja.mielec.pl
kontakt@promocja.mielec.pl

Głowa jelonka, rzeźba w drewnie i różki

Kącik kowalstwa artystycznego, świeczniki, stojak na
choinkę, pogrzebacze do
kominka.

Zapraszamy: 39-300 Mielec, ul. Jana III Sobieskiego 1/1
Z mieleckiego albumu - żołnierze RP legioniści - osobiste podpisy
na odwrocie, niektóre nazwiska bardzo dobrze czytelne, ale odczytać
je może dopiero nabywca zdjęcia. Format pocztówki, stan dobry.

czynne: pon.-pt. 9.00-17., sob. 10.00-13.00
tel. 17 7411527

Kącik fotograficzno-antykwaryczny

W antykwariacie galerii-studio MIELECJANA-GALICJANA powstał kącik-ekspozycja fotograficzna starych zdjęć o tematyce mieleckiej i galicyjskiej. Prezentujemy te fotografie i jednocześnie
zapraszamy do ich obejrzenia w antykwariacie-galerii w Mielcu, ul. Jana III Sobieskiego 1. Ponadto
oferujemy bardzo duży wybór książek, w tym także z okresu przedwojennego i starszych, które
oferujemy w bardzo przystępnych cenach…

e-mail: kontakt@promocja.mielec.pl
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