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Radosnych Świąt Wielkanocnych życzy
Wydawca: Agencja Wydawnicza „Promocja”

Wynajmę lokal handlowy lub
biurowy 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

ZAMÓW
OGŁOSZENIA DROBNE
W GAZECIE
I INTERNECIE!
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„Ludzie mają już dość” Mielec protest „Stop trucicielom!”

Nawet 12 tysięcy mieszkańców
Mielca i okolic spędziło niedzielne
popołudnie 25 marca na proteście
przeciwko firmie Kronospan. Ponad podziałami, niezależnie
od sympatii politycznych czy
religijnych zjednoczyliśmy się
we wspólnym celu. – powiedzieli
organizatorzy.
Protest rozpoczął się zebraniem
na Górce Cyranowskiej o godzinie
14.30. Wtedy to podczas krótkich
przemówień organizatorzy manifestacji opowiedzieli o przebiegu wydarzenia oraz o jego celach, a także
przedstawili regulamin protestu.
- Od 20 lat jesteśmy truci przez tę
firmę. Niestety, ale w tym okresie nikt
nie wystąpił w obronie nas – mieszkańców. Właśnie dlatego postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje ręce
i ponad podziałami, niezależnie od
sympatii politycznych czy religijnych
zjednoczyliśmy się we wspólnym
celu. Chciałbym państwu bardzo
podziękować, bo szczerze mówiąc,
nie spodziewałem się, że zobaczę
tu tyle osób. – powiedział Grzegorz
Pawlik, jeden z organizatorów wydarzenia. Następnie Pawlik przeczytał
cel protestu.
- Naszym celem jest nagłośnienie
problemu, z jakim borykamy się od
dwóch dekad. Chcemy, by cała Polska
usłyszała o naszym problemie, by
politycy zrozumieli, że ich bierność
przekroczyła wszelkie granice, i ich

elektorat o tym nie zapomni. Są nas
tysiące. Nasze przesłanie jest jasne:
chcemy zamknięcia tego zakładu!
Liczymy, że deklaracje rządzących
do tego doprowadzą. – napisali inicjatorzy akcji.
Następnie kilkanaście tysięcy ludzi
przeszło al. Kwiatkowskiego i ul.
Wojska Polskiego pod siedzibę firmy
Kronospan. Maszerowali młodzi
i starzy, dzieci z rodzicami. Dużo
osób było ubrane w maski – zarówno
przeciwpyłowe, jak i przeciwgazowe.
Niektórzy nieśli transparenty, czarne
chorągwie czy baloniki, a nawet flagi
państwowe. Na czele pochodu szli
aktywiści z banerami „Walczymy o
godność i zdrowie naszych dzieci”
oraz „Mamy dość! Chcemy oddychać
czystym powietrzem”. Wśród wycia
syren tłum skandował hasła takie
jak „Pali się Kronospan!” (co nawiązywało do wydobywającego się z
fabryki dymu) czy „Wynocha!”. Przez
megafon zapewniano również, że
działacze społeczni nie zawahają się
interweniować w Brukseli w sprawie
mieleckiego powietrza, jeżeli będzie
to konieczne.
Kulminacyjnym momentem było
dotarcie pod siedzibę firmy Kronospan. Teren zakładu został dobrze
zabezpieczony przez ochronę, zaś
na ogrodzeniu zamontowano ekran
z informacjami o montażu instalacji
ochrony powietrza UTWS z elektrofiltrem oraz płynącymi z tego
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korzyściami dla środowiska.
Po dotarciu do celu uczestnicy protestu odśpiewali hymn państwowy oraz
złożyli wieniec z napisem „Ostatnie
pożegnanie”. Wszystko działo się tuż
obok kominów, których działalność
była przyczyną całego zamieszania.
- Miała być modernizacja, ale ten
zakład przez 20 lat się rozbudowywał,
zwiększał produkcję i truł nas coraz
więcej. W tej chwili też kłamie. To jest
tak zakłamany zakład, że nie da mu
się już wierzyć. Myśmy czekali cierpliwie. Najpierw przez 10 lat. Każdy
liczył, że po 10 latach się zwiną, jak to
pozwolenie się skończy. Niestety, jest
to firma która dysponuje ogromną
kasą, która wiedziała, gdzie włożyć
gotówkę, żeby zostać na kolejne 10
lat. – mówiła jedna z uczestniczek
protestu.
- Ludzie mają już dość. Ich świadomość bardzo wzrosła. Te trucizny
objawiają się z reguły po 15-20
latach emisji. Akurat mija 20 lat
działalności tego zakładu. W Mielcu
dzieci chorują na astmę, na alergie,
na zmiany nowotworowe. To jest coś
niepojętego. Umierają młodzi ludzie.
Nie możemy na to pozwolić. – przekonywała zrozpaczona kobieta.
- Jesteśmy bardzo pozytywnie
zaskoczeni tym, jak dużo osób do
nas dołączyło. W tym momencie jest
jasny przekaz: nie jesteśmy sami.
Według wstępnych szacunków w tej
chwili na ulice miasta wyszło kilkana-

ście tysięcy mieszkańców. To potężna
masa ludzi, którzy jasno i wyraźnie
deklarują swoje niezadowolenie w
kierunku firmy, do tego jak zatruwa
nasze środowisko i jak działa na
nas – mieszkańców – oraz na nasze
dzieci. – powiedział Grzegorz Ziomek, przewodniczący zgromadzenia.
- Jesteśmy konsekwentni w działaniach, jakie podjęliśmy. – odpowiedział Ziomek na pytania dziennikarzy dotyczące dalszego rozwoju
sprawy – Do tej pory Mielec w żaden
sposób nie wyraził takiej formy protestu, sprzeciwu przeciwko tej firmie.
Jest nas tak dużo, że dzięki mieszkańcom mamy potężny argument, by
trafić do polityków, urzędników… i
osiągnąć swój cel! Na pewno nie będzie to łatwe, ale jesteśmy zdeterminowani i się nie poddamy. – zapewnił
przewodniczący.
Warto nadmienić, że już w grudniu 2015 roku doszło do protestu
związanego ze stanem mieleckiego
powietrza. Wówczas w okolicach
mieleckiej strefy stawiło się zaledwie
kilkadziesiąt osób. W Niedzielę Palmową 25 marca 2018 – kilkanaście
tysięcy…
Fot. „Panorama”
Damian Gąsiewski
Tekst i fot. „W masce” Michał Krawiec

Galerie zdjęć i wideo na stronie:
http://promocja.mielec.pl/ludzie-maja-juz-dosc-mielec-protest-stop-trucicielom/
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Zakład Metalowy DROZDOWSKI
z wizytą biznesową w Moskwie
Teresa i Stefan Drozdowscy na Placu Czerwonym w Moskwie

Od dziś, czyli 8 marca
2018 r. Prezes Rady Ministrów powierzył funkcję
Prezydenta Miasta Mielca
Fryderykowi Kapinosowi.
Nowy prezydent spotkał
się z ustępującymi wiceprezydentami Janem Myśliwcem
i Tadeuszem Siemkiem oraz
Sekretarzem Miasta Moniką
Szczodry. Pierwszy dzień pracy w mieleckim samorządzie
zbiegł się z Dniem Kobiet,
dlatego Fryderyk Kapinos
wspólnie z Przewodniczącym
Rady Miejskiej Marianem
Kokoszką oraz ustępującymi
wiceprezydentami złożyli
życzenia pracowniczkom
mieleckiego magistratu oraz

Fryderyk Kapinos objął obowiązki
W połowie marca 2018 r. małżonkowie Teresa Drozdowska i
Stefan Drozdowski - właściciele
firmy DROZDOWSKI Zakład
Metalowy z siedzibą w Pławie i
Borowej k. Mielca przebywali z
kilkudniową wizytą biznesową
na zaproszenie ogólnorosyjskiej
firmy „Kamu” (Kami) zajmującej
się obrotem maszyn dla przemysłu, w tym obróbki drewna,

zatrudniającej blisko 1000 osób
w Moskwie i w przedstawicielstwach w całej Rosji. Przedsiębiorstwo to sprowadza maszyny
z całego świata, m.in. takie marki
jak: UT MA; LAKFAM, IDEAL,
JEFFER, ilmetech, FULGOR,
MEBOR, ABM, UNIMAC,
E.Petschaur, saidtool oraz oczywiście DROZDOWSKI. Zakład
z Pława sprzedaje tej firmie

głównie automaty ostrzące pił
do drewna
Rosyjscy gospodarze pokazali także gościom z Polski
Moskwę, zarówno tę zabytkową
jak i współczesną. Więcej zdjęć
publikujemy na stronie: http://
promocja.mielec.pl/zaklad-metalowy-drozdowski-z-wizyta-biznesowa-w-moskwie/
(inf. i fot. SD)

Widok na Plac Czerwony z taksówki

Ekspozycja maszyn w rosyjskiej firmie „Kamu”

Prezydenta Miasta Mielca
mielczankom, które w tym
czasie były obsługiwane
przez pracowników urzędu.
Fryderyk Kapinos podkreślił, że najważniejszym
dla niego w chwili obecnej
jest dokładne zapoznanie
się z bieżącymi tematami
realizowanymi w Urzędzie
Miejskim.
– Czekają mnie ważne
zadania, bo jak wszyscy wiemy przed nami realizacja
inwestycji związanej z budową hali sportowej oraz
kwestia niezwykle ważna dla
społeczeństwa, mianowicie
problem zanieczyszczenia
powietrza – powiedział.
Nowy prezydent zaznaczył
także, że z dużym spokojem
powrócił do pracy w Urzędzie Miejskim, w którym pracował w latach 2007 – 2010.
– Z większością osób w
urzędzie już miałem okazję współpracować i muszę
powiedzieć, że to było cenne doświadczenie. Jestem
przekonany, że stworzymy
dobry zespół, który będzie
pracował dla miasta i jego
mieszkańców z jak największą efektywnością, bo przecież o to chodzi w samorządzie – powiedział Fryderyk
Kapinos.

Fryderyk Sylwester Kapinos
urodził się 31 XII 1961 r. w
Mielcu jako syn Bronisława i
Anny z domu Bury. Jest absolwentem Technikum Gastronomicznego w Tarnowie. Maturę
zdał w 1980 r. W roku 1986
ukończył studia na Wydziale
Rolnym Akademii Rolniczej
w Krakowie uzyskując tytuł
magistra inżyniera technologii
żywności.
W czasie studiów pełnił
funkcje przewodniczącego samorządu studentów i członka
Senatu AR w Krakowie. Wtedy też włączył się w działalność
opozycyjną i kontynuował ją
do końca lat osiemdziesiątych.
Po studiach odbył roczną służbę wojskową i otrzymał stopień sierżanta podchorążego
rezerwy.
Pracę zawodową rozpoczął
w PSS „Społem” w Mielcu w
1987 r. jako technolog. Od
1989 r. do 2004 r. pełnił funkcję kierownika obiektu PZZ
AGRO-PIAST w Chorzelowie
koło Mielca, a od 2005 r. do
2007 r. był dyrektorem d.s.
marketingu PPM „Taurus” w
Pilźnie. Do dziś jest członkiem
Rady Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie. Przez pewien czas uczył
przedmiotów zawodowych w
Zespole Szkół Technicznych
w Mielcu.

Od lat dziewięćdziesiątych
angażował się w działalność
charytatywną na rzecz polskich
misjonarzy. Był współzałożycielem i wiceprezesem Funduszu Misyjnego w Wadowicach
Górnych oraz współpracował
z MIVA Polska – organizacją
pomagającą misjonarzom w
zdobywaniu środków transportu. Działał także w Ogólnopolskiej Fundacji „Krzyś –
Trzeźwy, Życzliwy Kierowca”.
W latach dziewięćdziesiątych
był przewodniczącym Rady
Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 13 w Mielcu.
W 1998 r. został wybrany
na radnego Rady Powiatowej
w Mielcu na kadencję 19982002. Mandat radnego zdobył
ponownie, startując z listy PiS,
w wyborach do Rady Powiatu
Mieleckiego w 2006 r. Był
m.in. wiceprzewodniczącym
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska.
W grudniu 2007 r. powierzono mu funkcję zastępcy
prezydenta miasta Mielca i
w związku z tym zrzekł się
mandatu radnego. W 2010 r.
powrócił do pracy w firmie
„Taurus” w Pilźnie. W latach
2010-2014 był radnym Sejmiku
Woje wództwa Podkarpackiego.
Krzysztof Urbański

„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
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Eliminator AUTOPART Mielec 2018

W dniu 24 marca 2018 r. na
Górce Cyranowskiej w Mielcu
odbyły zawody rowerowe Eliminator AUTOPART Mielec
2018.
Studio Wizualne Damian
Gąsiewski, Stowarzyszenie Kolarskie Stal Mielec Bartek Ćwik,
Urząd Miejski w Mielcu oraz
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu byli organizatorami zawodów rowerowych
ELIMINATOR AUTOPART
MIELEC, które odbyły się w
Mielcu w Parku Leśnym Górka
Cyranowska.
Patronem honorowym pierwszego ELIMINATORA był
AUTOPART – czołowy polski
producent akumulatorów do
wszystkich typów pojazdów. AUTOPART zapewnił dla uczestników namiot, w którym można
było odpocząć i zregenerować
siły. Ponadto, w czasie całej
imprezy, firma odbierała zużyte

baterie i wymieniała je na batony
energetyczne i inne słodkie upominki, które dodawały energii
uczestnikom i kibicom. Zbiórka
baterii to efekt współpracy z
Zakładem Utylizacji Odpadów
Komunalnych w Mielcu. Specjalne nagroda przewidziane były
dla osób, które przyniosły ich
najwięcej. Udało się zebrać 72 kg.
To była pierwsza tego typu
impreza dla miłośników dwóch
kółek w Mielcu. W zawodach
bez wpisowego brało udział
52 uczestników z południowo-wschodniej Polski, którzy na
specjalnie przygotowanej 2 kilometrowej trasie rywalizowali
dwójkami w systemie pucharowym.
Wymagająca crossowa trasa w
Parku Leśnym w samym centrum
Mielca, liczne zjazdy i podjazdy
z pewnością były nie lada wyzwaniem dla śmiałków posiadających
rowery górskie.

e-mail: kontakt@promocja.mielec.pl

zawodów ufundowana przez Firmę ELEKTROREM. Atrakcją
było również losowanie nagrody
głównej, a był nią rower górski
ufundowany przez Bike Center
oraz Northtec Bicycle.
Nagrody wręczali m.in. Pełniący Funkcję Prezydenta Miasta
Mielca Pan Fryderyk Kapinos,
Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Mielcu
Pan Andrzej Jędrychowski oraz
Agnieszka Włoszczyna z AUTOPART Mielec.
Organizatorzy: Studio Wizualne
Damian Gąsiewski; Stowarzyszenie Kolarskie Stal Mielec Bartek
Ćwik; Urząd Miejski w Mielcu,
koordynator programu DO U
SPORT; Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Mielcu.
Partner Honorowy: AUTOPART
Mielec.
Partnerzy: Bike Center Bartek
Ćwik; Northtec Bicycle; ELEKTROREM; BOSSMEN Fryzjerstwo Piotr Winiarz; Ergo Hestia

Jerzy Wąs; Pizzeria FRATELLI ;
PROJEKT ZDROWIE;
CALYPSO Fitness Club Navigator; Drukarnia MCDESIGN;
Producent Wyrobów Metalowych
NIKMET; Fundacja Klub Młodych Liderów; AVETPHARMA
- Hotel ISKIERKA; Lekkoatletyczny Klub Sportowy w Mielcu
Patroni medialni: TVP3 Rzeszów; Radio Leliwa; promocja.
mielec.pl; hej.mielec.pl; czyliwiesz.pl; fotopilot.pl; „Wieści Regionalne”; Tygodnik Regionalny
„Korso” i korso.pl; Dziennik
Nowiny i Nowiny24.pl.
WYNIKI
Wyniki Eliminator
AUTOPART Mielec 2018
Michał Cichoń – Dębica – MTB
MOSiR Dukla
Mateusz Niezgoda – Brzeźnica –
Chemik Pustków MTB
Mateusz Trela – Sandomierz –
Sport Serwis Sandomierz

Janusz Bańka – Mielec – Gardner-Team Mielec
Wyniki Spinning
BOSSMEN CUP
Wojciech Mazurkiewicz –
Mielec – Calypso Fitness Club
Navigator /Aviators
Jarosław Szczerba – Mielec
Łukasz Dotoń – Kraków – fat-bike.pl
Najlepszy czas przejazdu:
Michał Cichoń – Dębica – MTB
MOSiR Dukla 00:04:28
Rower górski wylosował:
Robert Wolak – Mielec
Inf. Damian Gąsiewski
Fot. Włodzimierz Gąsiewski
Inf., foto i wideo na stronie:
http://promocja.mielec.
pl/zakonczyl-sie-eliminator-autopart-mielec-

Rozgrzewkę dla uczestników
na rowerkach spinningowych
prowadziło Calypso Fitness Club
Navigator Paulina Galemba
oraz Wojciech Mazurkiewicz.
Dodatkową atrakcją tej części
zawodów był Spinning Bossmen
Cup, polegający na jeździe na
czas na spinningach na dystansie
2 km z dodatkowymi nagrodami i
pucharami ufundowanymi przez
BOSSMEN Fryzjerstwo Piotr
Winiarz.
Każdy z uczestników otrzymał
pamiątkowy medal z programu
Do U Sport?, a najlepsi okolicznościowe puchary ufundowane
przez Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji. Wraz z Partnerami
przygotowaliśmy dla wszystkich
pakiety startowe, gadżety, posiłek
regeneracyjny, wodę, napoje izotoniczne oraz suplementy diety.
Wśród uczestników przyznana
została nagroda specjalna za
najlepszy czas przejazdu trasy
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Ukazał się e-book Włodzimierza Gąsiewskiego
TRZY DNI PÓŹNIEJ, „Złote Pióro” ZLP Rzeszów 2005 r.
Tryptyk dramatyczny w nastroju Wielkiej Nocy
Włodzimierz Gąsiewski, TRZY
DNI PÓŹNIEJ – tryptyk dramatyczny nagrodzony „Złotym
Piórem” Związku Literatów
Polskich Oddział w Rzeszowie
w 2005 r.
Wydanie II – z wstępem autora:
,,Kod liczby trzy’’, uzupełnione o
nowe recenzje i relacje. Okładka
i rysunki Barbara Pitera. Mielec
2018. ISBN 9788387549657. Format A-5, 59.

40-lecie i wernisaż wystawy – jubileusz muzeum i artysty
23 lutego 2018 r. Muzeum
Regionalne SCK w Mielcu
w Pałacyk Oborskich przy
ul. Legionów 73, w związku z jubileuszem 40-lecia
swojej działalności zaprosiło na wernisaż wystawy „Władysław Żurawski
malarz, grafik, rysownik
1888-1963”.

Wernisaż połączony był z promocją albumu pt. „Władysław
Żurawski 1888-1963. Malarz,
grafik, rysownik (między Sokalem, Mielcem i Zamościem)”
autorstwa dr. Jerzego Skrzypczaka.
W uroczystości uczestniczyły
władze samorządowe w osobach wiceprezydenta Mielca

Jana Myśliwca, przewodniczącego Rady Miejskiej Mariana
Kokoszki oraz Starosty Mieleckiego Zbigniewa Tymuły. Życzenia z okazji 40-lecia złożyli
też m.in. dyrektorzy muzeów z
Tarnobrzega, Dębicy i Stalowej
Woli. Punktem kulminacyjnym
wieczoru była prezentacja
albumu poświęconego Władysławowi Żurawskiego oraz
zwiedzanie wystawy jego prac.
Z satysfakcją odnotowujemy
też fakt, że został podchwycony
nasz pomysł odbudowy Oficyny
Dworskiej, która stała obok
siedziby muzeum – Pałacyku
Oborskich, a została rozebrana
przez władze miasta Mielca.
Sekundujemy tej inicjatywie i
życzymy jej rychłej realizacji.
Inf. i fot.
Włodzimierz Gąsiewski

Spis treści:
Wstęp – Kod liczby trzy;
Trzy dni później;
Wiesław Zieliński, Ważny pretekst
do refleksji;
Ks. Janusz Królikowski, Symfonia
krzyża Chrystusa i ludzkiego losu;
Halina Bursztyńska, O „Trzech
dniach później” Włodzimierz
Gąsiewskiego;
„Złote Pióra” przyznane;
„Trzy dni później” w Ropczycach;
Niektóre publikacje autorstwa
Włodzimierza Gąsiewskiego;
Notka biograficzna Włodzimierza
Gąsiewskiego;
Z recenzji…
(…) W utworze „Trzy dni
później”, Gąsiewski podjął się
niezwykle trudnej próby. Ukrzyżowanie i Zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa jest dla niego pretekstem do opisania rzeczy bardzo
ambitnej. Zderza czasy antyczne
z teraźniejszością i konkluduje,
że w historii trwania ludzkości,
dochodzi do znamiennych powtó-

e-mail: kwiatkowskaborowa@interia.pl
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rek. Z poematu, o którym mowa,
można odczytać, iż autor oskarża
współczesność o brak umiejętności wyciągania wniosków z bardzo
znaczących wydarzeń. W trzy dni
po ukrzyżowaniu Chrystusa na
górze Czaszki, zwanej inaczej
Golgotą, tylko niewiasty oraz Jego
uczniowie, nieśmiało wierzyli w
spełnienie słów wcześniej wypowiedzianych przez Mistrza. Ale
i oni mieli wątpliwości, gdy Mesjasz skonał na krzyżu w wielkich
mękach. Wszyscy inni mieszkańcy
Palestyny, a szczególnie Jerozolimy, nie wierzyli w przepowiednie
Zbawiciela.
Po upływie ponad dwóch
tysięcy lat, sytuacja zdaniem
narratora utworu Włodzimierza
Gąsiewskiego, stała się jeszcze
dramatyczniejsza, biorąc pod
uwagę doświadczenia ludzkości.
Człowiek zamęczany katastrofami, w tym wojnami, głodem i
poniżaniem, nie może liczyć na
jakikolwiek ludzki gest ze strony
bliźnich. Gąsiewski zdaje się
mówić poetyckim przekazem, że
ludzkość nie wyciąga żadnych
wniosków z umierania na krzyżu
i Zmartwychwstania…
Wiesław Zieliński
Prezes Związku Związku Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie w latach 1999-2009
(...) Tryptyk Trzy dni później
opiera się na spójnym połączeniu
duchowości, doświadczenia egzystencjalnego i teologii. Wewnętrzny ruch myśli Autora opiera się na
kontemplacji, która dąży do objęcia jakimś prostym spojrzeniem
całości rzeczywistości. W tym
sensie staje się nie tylko wędrówką duchową, lecz także mądrościową, której istotą jest właśnie

syntetyczne spojrzenie na całość
ludzi, doświadczeń i wydarzeń.
Nie waham się więc stwierdzić,
że tryptyk jest przede wszystkim
drogą prawdy, a jako taki godny
jest polecenia każdemu, kto idąc
przez powszednie życie odważnie
i wytrwale szuka tego, co istotne,
a tym samym faktycznie zbliża się
do swego zbawienia.
Ks. dr hab. Janusz Królikowski
(...) Należy zatem zapytać,
jak jest opisany świat poetycki,
by zrekonstruować jego syntetyzującą pointę. Wydaje mi się, że
tomik „Trzy dni później”, mimo
wyraźnych odwołań do przekazów
ewangelicznych w zakresie faktografii, związanej z wydarzeniami
Chrystusowej Pasji, nie jest utworem o tematyce li tylko religijnej.
Nie nazwę go tryptykiem, mimo
formalnego podziału na trzy części
(3 = przekaz biblijny + 3 = współczesność). To tekst dwuczęściowy:
a) historia, która zapoczątkowała
„nowożytność” ludzkości; b) duchowy wycinek owej historii o
wydarzeniach dziejących się w czasach współczesnych czytelnikowi.
Prof. dr hab.
Halina Bursztyńska-Stefańska
Bezpłatny plik pdf z publikacją
znajduje się na stronie: http://
promocja.mielec.pl/ukazal-sie-e-book-wlodzimierza-gasiewskiego-trzy-dni-pozniej-zlote-pioro-zlp-rzeszow-2005-r/
Uwaga! Wersję pudełkową na
płycie DVD, pdf bez znaku wodnego można nabyć na allegro:
http://allegro.pl/show_item.
php?item=7216629447

nasza strona: www.promocja.mielec.pl

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

Anioł Stróż, Ikona na desce
lipowej 15x20x2,5 cm

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

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. Istnieje możliwość zamówienia dowolnej Ikony.

Matka Boska Łopieńska
Dobrej Miłości Bieszczadzka

Archanioł Rafael, Ikona na
desce lipowej 19x26x2,5 cm

Ikony na ślub, chrzciny, urodziny, imieniny

Wyprzedaż ogromnej
kolekcji proporczyków,
w tym także mieleckich.
Mamy odznaki, medale i piny mieleckie.
Po s i a d a m y t a k ż e
archiwalne numery
„Głosu Załogi”, który
ukazywał się w WSK
PZL-Mielec.

Foto-wideo wieści

Święty Florian, Ikona na
desce lipowej 19x26x2,5 cm

Głowa jelonka, rzeźba w drewnie i różki

Szafka pod telewizor okleina dębowa. Solidna i masywna. Szerokość 82 cm, głębokość 41,5 cm, wysokość
64,5 cm. Z szufladą i półką. Stan dobry, niewielkie
ślady użytkowania. Cena do negocjacji.

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

Oferujemy bogaty wybór
tanich książek z różnych
dziedzin: regionalnych,
historii, literatury pięknej
polskiej o obcej, kryminałów, sensacji, romansów,
hobby, naukowych technicznych i innych. Mamy
także kolekcję zdjęć, w
tym mieleckich, pocztówek, znaczków, itp.

Pozytywka w kształcie serca - grająca, sprawna. Wewnątrz
wyściełany schowek na obrączki, pierścionki i drobną biżuterię.
Gabaryty ok. 15x15x5,5. Wykonana z tworzywa sztucznego,
ale mechanizm grający jest metalowy. W wersji pdf w Adobe
Acrobat po kliknięciu uruchamia się wideo. Film z nagraniem
znajduje się również pod linkiem: https://www.youtube.com/
watch?v=lQw4QiKyoz0

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

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

Jeśli potrzebujesz
profesjonalnych zdjęć

reklamowych-bezcieniowych
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”

Zapraszamy na nasz kanał You Tube

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

zamieściliśmy 555 filmów,
które obejrzało ponad 800 tys. widzów w tym 455 stałych subskrybcji
Ich łączny czas oglądania wyniósł ok. 1.750.000 minut
najpopularniejszy film miał blisko 450 tys. widzów
Bijemy więc na głowę niejedno kino i w związku z tym zapraszamy
do sponsorowania i współpracy - zapraszamy na nasz panel:
https://www.youtube.com/user/AWPnews/videos
39-300 Mielec, ul. Jana III Sobieskiego 1/1
tel. 17 7411527; 602 776197; 602 739362
www.promocja.mielec.pl; kontakt@promocja.mielec.pl
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