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    Serdecznie zapraszamy na 
koncert zespołu Kwiat Jabłoni, 
który odbędzie się 24 maja 
2019 roku w sali widowi-
skowej Domu Kultury SCK 
w Mielcu. Koncert promuje 
debiutancki album „Niemożli-
we”. Premiera płyty odbyła się 
1 lutego br.
      Kwiat Jabłoni to wyjąt-
kowa, świeża i nowoczesna 
mieszanka brzmień. Zespół 
został założony w marcu 2018 
roku przez rodzeństwo - Kasię 
i Jacka Sienkiewiczów. W 
ich repertuarze znajdują się 
zarówno autorskie piosenki 
w języku polskim o intrygu-
jących tekstach i porywającej 
warstwie muzycznej, łączącej 
akustyczne instrumenty z elek-
troniką, jak i anglojęzyczne 
przeboje takich artystów jak 
Tracy Chapman, Bob Dylan, 
czy Paul Simon. Pomysł na nie-
typowe zestawienie mandoliny 
z fortepianem i dwoma woka-
lami został zaczerpnięty z no-
wego projektu amerykańskich 
muzyków: Brada Mehldau’a i 
Chrisa Thile’a. Do tego Kasia 
i Jacek dołączają elektroniczną 
perkusję, tworząc wyjątkową, 
świeżą i nowoczesną mieszan-
kę brzmień. 
    Pomimo krótkiego stażu, 

Zapraszamy na koncert jed-
nego z najpopularniejszych 
zespołów alternatywnych w 
Polsce – LAO CHE!
Wiosną 2018 powrócili z siód-
mym w swoim dorobku albu-
mem studyjnym zatytułowanym 
„Wiedza o Społeczeństwie”, 
który spotkał się z ciepłym 
przyjęciem fanów i pozytyw-
nymi opiniami dziennikarzy 
muzycznych, dotarł także do 1. 
miejsca listy sprzedaży OLiS. 
Koncerty w ramach trasy pro-
mującej nową płytę cieszyły się 

Koncert folkowo-popowy
„Kwiat Jabłoni” w Mielcu

zespół może się już pochwalić 
wieloma sukcesami i zagrany-
mi koncertami, między innymi 
w warszawskim klubie Stodo-
ła. Ich debiutancki teledysk do 
piosenki „Dziś późno pójdę 
spać” został wyświetlony już 
na Youtube ponad 5,5 miliona 
razy...
    Organizatorem koncertu w 
Mielcu jest Studio Wizualne 
Damian Gąsiewski. Wyda-
rzenie to wspierają AvetPhar-
ma, MCDesign, Fratelli oraz 
ERGO Hestia Jerzy Wąs. Pa-
tronat medialny nad koncer-
tem objęły portale promocja.
mielec.pl, hej.mielec.pl, wcj24.
pl, korso.pl oraz Tygodnik Re-
gionalny Korso i miesięcznik 
Wieści Regionalne.
     Bilety na koncert w sprze-
daży ONLINE na stronie www.
studiowizualne.com lub w 
kasie Kina Galaktyka. Kasa 
czynna w dni robocze od godz. 
12:00, w soboty i niedziele go-
dzinę przed seansem, w środy 
kasa nieczynna.
    Zachęcamy do kontaktu 
osoby i firmy zainteresowane 
zakupami grupowymi (powy-
żej 10 biletów) pod numerem 
telefonu 602 739 362 lub ma-
ilowo sw.damiangasiewski@
gmail.com.

Koncert LAO CHE 
19 września 2019 w SCK Mielec

ogromnym zainteresowaniem 
publiczności. Dodatkowo - 
sceniczny sprawdzian zdał na 
piątkę nowy członek zespołu, 
siódmy do kompletu, Karol 
Gola, znany między innymi z 
zespołów Pink Freud czy pro-
jektu Jazzombie. 
    Na nowej płycie zespół 
sięgnął do brzmień mogących 
kojarzyć się z muzyką rozryw-
kową lat osiemdziesiątych, jed-
nak podanych w przetworzony 
sposób, nawiązujący do wielu 

gatunków muzycznych. Tytuło-
wa „Wiedza o Społeczeństwie” 
to saga o ludzkich perypetiach. 
Poczynania ludzi - ich słabości, 
obawy, wątpliwości, uczucia, 
spostrzeżenia i marzenia ukaza-
ne są z perspektywy Człowieka, 
Polaka, Ziemianina. Hubert 
‚Spięty’ Dobaczewski jak zwy-
kle celnie opisuje społeczeń-
stwo, rzeczywistość i świat. Jest 
szczerze, ironicznie i w punkt.   
     LAO CHE wystąpi w Mielcu 
19 września 2019 roku w Sali 

widowiskowej SCK. Organiza-
torem wydarzenia jest Studio 
Wizualne Damian Gąsiewski. 
Patronat honorowy nad kon-
certem objął producent suple-
mentów diety AvetPharma. Są 
również z nami Agencja Rekla-
mowa MCDesign, Restauracja 
Fratelli oraz ErgoHestia Jerzy 
Wąs.
Bilety online dostępne będą od 
23 kwietnia br. wyłącznie na 
stronie www.studiowizualne.
com

Zapraszamy do lektury
promocji i reklamy

w internecie i gazecie
kontakt@promocja.mielec.pl
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mieleckie

WKRÓTCE ZOSTANIE WBITA PIERWSZA ŁOPATA POD BUDOWĘ NOWEJ HALI
08.04.2019 r. W marcu do 
Starostwa Powiatowego w 
Mielcu trafił wniosek o wyda-
nie zamiennego pozwolenia 
na budowę wraz z projektem 
budowlanym zamiennym 
według wymagań Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego 
dla zadania inwestycyjnego 
pod nazwą „Zaprojektowa-
nie i budowa hali sportowej 
na terenie MOSiR w Mielcu 
przy ulicy Solskiego”.
    W ten sposób zakończył się 
podstawowy etap projektowa-
nia obiektu, na który z niecier-
pliwością czeka całe mieleckie 
środowisko sportowe i nie 
tylko. Przypomnijmy, że podpi-
sana 18 października 2018 roku 
umowa z wykonawcą tej inwe-
stycji, konsorcjum firm Mosty 
Łódź S.A., Balzola Polska Sp. z 
o.o oraz Construcciones y Pro-
mocionesBalzola S.A. dawała 
projektantom sześć miesięcy 
na przygotowanie dokumen-
tacji projektowo-technicznej 
niezbędnej do ponownego 
wydania pozwolenia na bu-
dowę. Zgodnie z zawartym 
kontraktem wykonawca ma 28 
miesięcy na realizację budowy 
obiektu, który zastąpi popular-
ną „hangar arenę”.
    Ponowne przygotowanie 
dokumentacji projektowej 

uwzględniło zmiany wprowa-
dzone po unieważnieniu prze-
targu, które jednak nie zmieniły 
żadnej z funkcji nowego obiek-
tu. Na halę basenową składać 
się będą trzy niecki wykonane 
ze stali nierdzewnej. Główny 
25-metrowy basen sportowy 
o głębokości 2 metrów będzie 
miał 8 torów i widownię na 
około 400 miejsc. Druga niecka 
z 3 torami,zwana basenem roz-
grzewkowym, będzie służyła 
do nauki pływania, a trzecia o 
powierzchni około 140 m2  i 
głębokości od 90 do 125 cm 
będzie basenem rekreacyjnym.
    Ważnym akcentem basenu 
rekreacyjnego oprócz urzą-
dzeń do hydromasażu będzie 
brodzik dla dzieci o głębokości 
40 cm. i powierzchni około 36 
m2.W części basenowej umiej-
scowiono także salę bufetową z 
której będzie można przejść na 
wyższą kondygnację do strefy 
odnowy biologicznej, w której 
także będzie niewielki bufet.
    Powierzchnia hali baseno-
wej wyniesie około 1520 m2. 
Niewiele mniej bo ok. 1200 m2 
będzie miała sala treningowa 
z widownią na ok.50 osób 
mieszcząca pełnowymiarowe 
boisko do piłki ręcznej lub przy 
innym podziale powierzchni – 
trzy boiska do siatkówki lub 

badmintona. Innym atutem 
sali treningowej będzie ścianka 
wspinaczkowa o wysokości 
9 metrów i powierzchni ok. 
200 m2.
    – Czekamy na wydanie po-
zwolenia na budowę obiektu, 
a następnie rozpoczęcie prac 
ziemnych. To ważny moment 
tej inwestycji, którą obserwuje 
nie tylko cały Mielec, ale także 
wielu mieszkańców regionu. 
Wszyscy czekamy na obiekt, 
z którego będziemy dumni i 
który przyniesie nam sporo 
sportowych emocji – powie-
dział Prezydent Mielca Jacek 
Wiśniewski.
    Główna arena hali, dedyko-
wana przede wszystkim takim 
dyscyplinom zespołowym jak 
piłka ręczna, siatkówka czy 
futsal, po wprowadzonych do 
projektu zmianach pomieści 
3023 widzów. W jej otoczeniu  
zaprojektowano m.in. szatnie 
(osobne dla piłki ręcznej, osob-
ne dla piłki siatkowej), salę 
konferencyjną, kilka pokoi tre-
nerskich, powierzchnie maga-
zynowe, a także niewielką salę 
rozgrzewkową o powierzchni 
około 210 m2, która będzie 
mogła być wykorzystywana 
nie tylko przez wiodące dys-
cypliny sportowe, ale także 
będzie służyć do prowadzenia 

treningów np. w boksie czy 
tenisie stołowym.
    Mielecka hala będzie wyko-
rzystywana nie tylko do imprez 
sportowych, ale także do np. 
koncertów czy pokazów, stąd 
niezwykle przydatna będzie 
możliwość bezpośredniego 
wjazdu na arenę główną samo-
chodów dostawczych o masie  
do 3,5 tony. Tak jak to miało 
miejsce przy starej hali do-
stępne dla mieszkańców będzie 
przejście między nową halą i 
stadionem z ulicy Solskiego do 
ulicy Kusocińskiego. W bezpo-

średnim otoczeniu hali oprócz 
parkingów zaprojektowano 
elementy małej architektury i 
zieleń, na dachu obiektu prze-
widziano miejsce na instalację 
fotowoltaiczną, a na elewacji 
południowej – na telebim.
    Dostępność do obiektu dla 
kibiców za pośrednictwem 
trzech wejść będzie jednakowa 
zarówno od strony ulicy Kuso-
cińskiego jak i Solskiego. Cały 
obiekt dostosowany będzie dla 
osób niepełnosprawnych (m.in. 
odpowiednie podjazdy, kilka 
wind czy wydzielone miejsca 
na widowni i na parkingach).

    Akceptacja i wydanie za-
miennego pozwolenia na bu-
dowę nie kończy procesu pro-
jektowania. Na bieżąco będą 
wykonywane projekty wyko-
nawcze i warsztatowe, które 
według zapewnień Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
będą podlegały konsultacji 
z klubami sportowymi i po-
tencjalnymi użytkownikami 
nowego obiektu.

Krzysztof Urbański
Kierownik 

Biura Promocji i Sportu
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powiatowe

e-mail: kwiatkowskaborowa@interia.pl

Józef Więcław dyrektorem 
mieleckiego szpitala

Przez 16 lat prowadził szpital 
w Przeworsku, teraz będzie 
zarządzał mielecką lecznicą. 
Józef Więcław przedstawił 
się radnym podczas sesji Rady 
Powiatu we wtorek, 2 kwiet-
nia.

Józef Więcław ma 66 lat i 
przez ostatnie 16 lat zarządzał 
posiadającym 13 oddziałów 
i 24 poradnie Szpitalem Re-
jonowym w Przeworsku. W 
konkursie przeprowadzonym 
na stanowisko dyrektora mie-
leckiego szpitala pokonał 
trzech innych kontrkandyda-
tów. W poniedziałek, 1 kwiet-
nia, został oficjalnie powołany 
na stanowisko przez Zarząd 
Powiatu Mieleckiego.

- Wiem, że trafiam do bardzo 
dobrego, dobrze wyposażo-
nego szpitala. Największym 

bogactwem szpitala, tak i 
jak i każdego innego zakładu 
pracy, są jednak ludzie, bo to 
oni, a nie sprzęt, stawiają dia-
gnozy – mówił nowo wybrany 
dyrektor, wyrażając nadzieję 
na to, że załoga wesprze jego 
działania ukierunkowane na 
poprawę sytuacji finansowej 
lecznicy. – Z danych i analiz, 
które otrzymałem, wynika, 
że jest wiele do zrobienia. Ta 
trudna sytuacja nie dotyczy 
jednak tylko mieleckiego szpi-
tala, ale 90% szpitali powiato-
wych. Rozwiązania systemo-
we leżą poza szpitalami, poza 
powiatami, niemniej mogę 
zaręczyć, że dołożę wszelkich 
starań, żeby jak najszybciej 
w szpitalu dało się zauważyć 
poprawę organizacyjną i finan-
sową - mówił.

Inf. https://powiat-mielecki.pl

Grzegorz Durak dyrektorem mieleckiego PUP

W poniedziałek, 8 kwiet-
nia, Grzegorz Durak objął 
obowiązki dyrektora Po-
wiatowego Urzędu Pracy w 
Mielcu.

Grzegorz Durak wygrał kon-
kurs na stanowisko dyrektora 
PUP, pokonując trzech kon-
trkandydatów. Wyniki nabo-
ru przedstawiono 13 lutego 

br. – Po przeprowadzonych 
rozmowach i wysłuchaniu 
wszystkich kandydatów oraz 
po analizie udzielonych przez 
nich odpowiedzi, w tym m.in. 
tych dotyczących koncepcji 
kierowania PUP w Mielcu, 
komisja konkursowa uznała, 
że to właśnie Pan Grzegorz 
Durak posiada najlepsze pre-
dyspozycje do kierowania 
Powiatowym Urzędem Pracy 
w Mielcu – mówił Starosta 
Powiatu Mieleckiego Stani-
sław Lonczak.
      W poniedziałek, 8 kwietnia, 
nowy dyrektor PUP podpisał 
umowę o pracę, a także złożył 
urzędnicze ślubowanie. Obję-

cia stanowiska pogratulowali: 
Starosta Powiatu Mieleckiego 
Stanisław Lonczak, Członek 
Zarządu Powiatu Mieleckiego 
Zbigniew Działowski i Se-
kretarz Powiatu Mieleckiego 
Małgorzata Wiącek.

Grzegorz Durak posiada wie-
loletnie doświadczenie zawo-
dowe. W Powiatowym Urzę-
dzie Pracy w Mielcu pracuje 
od 2002 roku.

STAROSTWO POWIATO-
WE W MIELCU

 Biuro Promocji i Informacji
 Monika Skrzypek

Wielkanocne pyszności w Borowej

Na pierwszym planie Starosta Stanisław Lonczak, w głębi Wójt Stanisław Mieszkowski. 
Fot. źródło: https://www.facebook.com/gokborowa.borowa

Świąteczne przysmaki, wła-
snoręcznie wykonane ozdo-
by, występy artystyczne – to 
wszystko czekało na odwie-
dzających XI Powiatowy 
Jarmark Wielkanocny w 
Borowej.

    Imprezę tradycyjnie zorgani-
zował Urząd Gminy i Gminny 
Ośrodek Kultury w Borowej, 
Starosta Powiatu Mieleckiego 
Stanisław Lonczak objął zaś 
wydarzenie swoim honoro-
wym patronatem.

   Udział w jarmarku wzięły 
koła gospodyń wiejskich i 
stowarzyszenia z terenu gminy 
Borowa i powiatu mieleckie-
go, a także indywidualni wy-
stawcy rękodzieła artystycz-
nego. Gości przybyłych na 
wydarzenie powitał Starosta 
Powiatu Mieleckiego Sta-
nisław Lonczak. Gospodarz 
powiatu podziękował za or-
ganizację jedenastej już edycji 
Powiatowego Jarmarku Wiel-
kanocnego, a wszystkim, któ-
rzy pojawili się w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Borowej, 
złożył życzenia zdrowych, 
pomyślnych i radosnych świąt.

Inf. https://powiat-mielecki.pl
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radomyskie

Po jesiennej edycji, która 
przyciągnęła komplet uczest-
ników z całej południowo-
-wschodniej Polski mamy 
przyjemność zaprosić Was 
na kolejny, tym razem wio-
senny „Wyścig o pietruszkę”. 
To już ósma edycja i liczymy, 
że będzie cieszyła się równie 
dużym zainteresowaniem. 
     Organizatorami wyścigu są 
Stowarzyszenie Kolarskie „Stal 
Mielec” Bartek Ćwik, Studio 
Wizualne Damian Gąsiew-
ski, Urząd Miejski w Mielcu 
oraz Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Mielcu. Patronat 
honorowy nad wyścigiem objęły 
firmy – Husqvarna Group z 
fabryką w Mielcu oraz Bike-
Center. 
8. Wyścig o pietruszkę odbędzie 
się 12 maja 2019 roku. Start 

WYŚCIG O PIETRUSZKĘi meta będą zlokalizowane 
na parkingu przy drodze na 
Rzeszów. Trasa po ścieżkach 
leśnych Nadleśnictwa Mielec 
będzie liczyć 20 km (dwie pętle 
po 10 km).
    Na wszystkich uczestników 
będą czekać m.in. pakiety star-
towe i pamiątkowe medale, 
ciasta od „Cukiernia u Bo-
rowskiej”. Nie może również 
zabraknąć pamiątkowych pu-
charów i dyplomów dla najlep-
szych. Dzięki kolejnym part-
nerom, takim jak Sierosławski 
Group, ErgoHestia Jerzy Wąs, 
Sklep ElektroRem, Agencja 
Reklamowa MCDesign, Pro-
ducent suplementów diety 
AvetPharma, Extreme Fitness 
Club i Projekt Zdrowie możecie 
liczyć na w pełni profesjonalne 
zawody kolarskie.

     Przygotowaliśmy dla Was 
150 pakietów startowych oraz 
elektroniczny pomiar czasu!

Kategoria OPEN:
1-3 miejsce Kobiety
1-3 miejsce Mężczyźni

Kategorie wiekowe 1-3 miej-
sce kobiety i 1-3 miejsce męż-
czyźni:
16-22 lata - młodzież
23-35 lat - seniorzy
36+ - weterani

Kategorie OPEN i wiekowe 
nie dublują się!

Zapisy:
www.studiowizualne.com

Damian Gąsiewski
Studio Wizualne

Odbył się Eliminator AUTOPART Mielec vol. 2. – 2019
W zawodach wzięło udział 
udział 64 uczestników, któ-
rzy na specjalnie przygoto-
wanej 2 kilometrowej tra-
sie rywalizowali dwójkami 
w systemie pucharowym do 
dwóch przegranych.  Od-
było się aż 127 startów co 
dwie minuty, dzięki czemu 
jednocześnie na trasie ści-
gało się aż trzy pary. Wy-
magająca crossowa trasa 
w Parku Leśnym w samym 
centrum Mielca została 
nieco zmodyfikowana, nie 
zmiennie jednak zjazdy 
i podjazdy z pewnością 
były nie lada wyzwaniem 
dla posiadaczy rowerów 
górskich.

   Organizatorami zawodów 
byli:
• Studio Wizualne Damian 
Gąsiewski,
• Stowarzyszenie Kolarskie 
Stal Mielec Bartek Ćwik,
• Miasto Mielec
• Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Mielcu.
Dzięki Organizatorom każdy 
z uczestników otrzymał pa-
miątkowy medal, a najlepsze 
cztery osoby okolicznościowe 
puchary i dyplomy.

Patronem honorowym drugiej 
edycji ELIMINATORA był 
AUTOPART – czołowy polski 
producent akumulatorów do 
wszystkich typów pojazdów. 
AUTOPART zapewnił dla 

uczestników namiot, w któ-
rym będzie można odpocząć 
i zregenerować siły. Ponadto, 
w czasie całej imprezy, firma 
odbierała  zużyte baterie, które 
były wymieniane na batony 
energetyczne i inne słodkie 
upominki, które dodały energii 
uczestnikom i kibicom.  Zbiór-
ka baterii to efekt współpracy z 
Zakładem Utylizacji Odpadów 
Komunalnych w Mielcu.

Drugą edycję Eliminator AU-
TOPART Mielec prowadził 
Rafał Jemielita. Dziennikarz 
motoryzacyjny, znany m.in. z 
programu telewizyjnego Au-
tomaniak, emitowanego na 
TVN TURBO. Jak sam mówi 
to, co kocha, to atmosfera 

towarzysząca wydarzeniom 
sportowym oraz ludzie biorący 
w nich udział. A, że rok temu 
Rafałowi się u nas podobało, to 
na powrót do Mielca nie mu-
sieliśmy długo go namawiać.

Pakiety startowe przygotowa-
ła przygotuje AvetPharma. 
Rozgrzewkę dla uczestników 
na rowerkach spinningowych 
przeprowadził Joy Fitness 
Club Mielec, który dodatko-
wo wraz z Projekt Zdrowie 
zadbał na mecie  o wodę i 
napoje izotoniczne bez limitu. 
Pyszny posiłek regeneracyjny 
przygotowała Fratelli Pizza 
x Steakhouse x Pastrami. W 
czasie zawodów można było 
rozkoszować się wypiekami 

ufundowanymi przez Cukier-
nię u Borowskiej.

Wśród uczestników przyznana 
została nagroda specjalna za 
najlepszy czas przejazdu trasy 
zawodów przygotowana przez 
Firmę ElektroRem.Wygrał ją 
Adrian Rzeszutko – Myślenice 
– TKKF Uklejna Myślenice – 
00:04:04

Wyniki OPEN: 1. Miejsce – 
Adrian Rzeszutko – Myślenice 
– TKKF Uklejna Myślenice 2. 
Miejsce – Jakub Rusin – Dębi-
ca – JGS TREK BIKE TEAM 
3. Miejsce – Błażej Jakóbowski 
– Belsk Duży – WGR Team 
4. Miejsce – Janusz Bańka – 
Mielec – Gardner Team Miele.

Atrakcją było również loso-
wanie nagrody głównej, która 
był wartościowy rower górski 
ufundowany przez BikeCenter 
Bartek Ćwik, który wygrał: 
Dawid Stachura – Hyżne.

Największa ilość zebranych 
baterii: Michał Moskwa – Bo-
guchwała – Z koziej dupy trąba 
MTB Team – 27 kg

Wydarzenie wspierali również: 
Agencja Reklamowa MCDesi-
gn, ErgoHestia Odział Grupy 
Jerzy Wąs, NIKmet oraz ZHP 
Hufiec Mielec.

Inf. i fot. 
Włodzimierz Gąsiewski

Anna Litwin, sołtys wsi Zgórsko, odebrała najwyższe gminne 
odznaczenie „Medal za zasługi dla Miasta i Gminy Radomyśl Wielki”

Spotkanie w Domu Ludowym 
było okazją do oficjalnego 
pożegnania sołtyski, która 
pełniła swoją funkcję przez 
16 lat (cztery kadencje), a 
w najbliższych wyborach 
już nie wystartuje. Burmistrz 
Józef Rybiński, przewodni-
czący Rady Miejskiej Jan 
Miękoś, starosta Stanisław 
Lonczak, czy ks. proboszcz 
Wiesław Nowak, a także pozo-
stali goście i mieszkańcy wsi 
podziękowali pani Annie za 
pełną zaangażowania służbę 
na rzecz Zgórska.
    – Może być pani dumna 
z tego, co udało się dokonać 
w Zgórsku przez te półtorej 
dekady. Gołym okiem widać, 
jak wiele poczyniono inwesty-
cji, które bardzo dobrze służą 
mieszkańcom – powiedział 
burmistrz Józef Rybiński. 

– Odnowiona została droga 
wojewódzka i wybudowany 
został przy niej chodnik, trak-
ty gminne zyskały dywaniki 
asfaltowe, co bez wątpienia 
wpłynęło na poprawę bez-
pieczeństwa mieszkańców. 
Powstał Dom Ludowy, który 
wielokrotnie już służył i nadal 
służy lokalnej wspólnocie. W 
pejzażu wsi pojawił się też 
wspaniały kompleks sporto-
wo-rekreacyjny: jest boisko 
piłkarskie, boisko wielofunk-
cyjne ze sztuczną nawierzch-
nią i plac zabaw. Dzięki pani 
inicjatywie bądź zaangażowa-
niu w Zgórsku odbywały się 
dożynki wiejskie, rajdy rowe-
rowe, wspaniałe uroczystości 
z okazji 900-lecia wsi, która 
jest najstarszą miejscowością 
powiatu mieleckiego, czy też 
jubileusze ks. prałata Stanisła-

wa Niemca. Mieszkańcy wsi 
są pani wdzięczni za organiza-
cję kursów gotowania, tańca, 
aerobiku oraz utworzenie i 
prowadzenie pierwszego w 
naszej gminie Klubu Seniora. 
Bez pani zaangażowania te 
wszystkie przedsięwzięcia nie 
byłyby możliwe – wyliczał 
włodarz.
    Anna Litwin dziękując za 
uhonorowanie jej „Medalem 
za zasługi …” zwróciła uwagę 
na dobrą i owocną współpracę 
z władzami gminy, radny-
mi, sołtysami, pracownikami 
urzędu, członkami rady so-
łeckiej czy OSP. – Dziękuję 
wszystkim za współpracę, 
zawsze mogłam na was liczyć 
– dodała.

Krzysztof Babiarz
Urząd Miejski 

w Radomyślu Wielkim

Sportowe wieści

mailto:kontakt@promocja.mielec.pl
http://m.in
http://www.studiowizualne.com
http://m.in
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artystyczno-historyczne

Ile jest bram Jerozolimy?

Brama Złota. Fot. Anna Sulencka https://pixabay.com/pl/photos/z%C5%82ota-brama-jerozolima-mury-izrael-1273043/

Koncert odbył się 23 marca 
2019 r. jako fragment trasy 
koncertowej „1984 Tour”. Paweł 
Domagała znany jako aktor, 
jest także świetnym wokalistą. 
W Mielcu zaprezentował się 
wraz z zespołem półtorago-
dzinny koncert, składający się 
z jego największych przebojów 
z ostatnich dwóch płyt. Występ 
zakończył bisem z owacją na sto-
jąco. Głównym organizatorem 
imprezy było Studio Wizualne 
Damiana Gąsiewskiego, był to 
udany debiut w organizacji tego 
typu imprez i o takiej randze, a 
pełna widownia i duże zainte-
resowanie koncertem świadczy 
o potrzebie tego typu wydarzeń 
kulturalnych w Mielcu.

W. Gąsiewski

Paweł Domagała – 1984 Tour Mielec

część starożytnej i nowożytnej 
cywilizacji człowieka.
    Wzmiankowanych w źródłach 
Bram Jerozolimy jest na pewno 
więcej niż siedem, jak u Pende-
reckiego. Jedne z nich istnieją, 
a inne nie. Oto przykłady nazw 
mniej lub bardzie znanych, ale 
mogą też być jeszcze inne:
Brama Damasceńska - Bab el 
-Amud, czyli „Brama Kolumny”.  
Skierowana w stronę Damaszku. 
Z dwoma basztami. Jej historia 
to blisko dwa tysiące lat, zaś w 
obecnym stanie jest przykła-
dem architektury islamskiej. 
Od dawana w jej pobliżu prze-
prowadza się wiele wykopalisk 
archeologicznych. Przez długi 
czas była oficjalnym wejściem do 
Jerozolimy dla najważniejszych 
gości, np. dla papieża Pawła VI w 
1964 roku. Przez Arabów zwana 
Bramą Kolumny, ponieważ ongiś 
stała za nią duża kolumna.
Brama Dawida - zwana rów-
nież Bramą Syjońską lub Bramą 
Dzielnicy Żydowskiej. Arabowie 
nazywali ją  Bab el-Nabi Daud. 
Zbudowana w 1540 r. Miała 
zapewnić dostęp do klasztoru 
franciszkanów, który znalazł się 
poza murami miasta.
Brama Doliny nad Narożni-
kiem.
Brama domu Arcykapłana 
Eliaszyba.
Brama za domem Straży Przy-
bocznej.
Brama Efraimska.
Brama Górna Świątyni Pań-
skiej.
Brama Heroda - Bab el-Zahi-
reh, czyli „Brama Czuwająca” 
inaczej Bab el-Zahireh - „Brama 
Kwiatów”. Uważano kiedyś, 
że w jej pobliżu znajdował się 
pałac Heroda Antypasa: jest to 

prawdopodobnie błędna teoria. 
Być może nazwa pochodzi od 
Heroda Wielkiego budowniczego 
Świątyni. Arabowie nazywają ją 
Bramą Kwiatów – na jej fasa-
dzie możemy znaleźć kamienne 
ozdobniki.
Brama Gnojna - Podobno tam, 
gdzie znajduje się ta brama było 
ongiś śmietnisko – stąd jej spe-
cyficzna nazwa. Najmniejsza z 
bram, przez Arabów nazywana 
bramą Maghrebinów lub Mu-
grabinów
Brama Górna Świątyni Pań-
skiej.
Brama Jaffy -  Bab el-Khalil 
czyli „Brama Przyjaciela”. Zbu-
dowana w 1538 roku, prowadziła 
do historycznego portu w Jaffie. 
Pierwotnie była bramą o zygza-
kowatej budowie wewnętrznej, 
w celu zmniejszenia impetu 
ewentualnych wojsk atakujących.
Brama Jeszańska.
Brama Końska.
Brama nad Doliną.
Brama Nowa - Bab Abdul-
-Hamid, brama otwarta w 1889 
roku powstała w celu ułatwienia 
połączenia między instytucjami 
chrześcijańskimi po obu stronach 
murów starej Jerozolimy. W 2003 
roku pod bramą został otwarty 
wielki tunel z dwupasmową 
drogą.
Brama Owcza.
Brama Podwójna  - podobnie 
jak Brama Potrójna prowadziła 
do podziemnych schodów prowa-
dzących na Wzgórze światynne;
Brama Rewii.
Brama Rybna.
Brama Sur.
Brama Śmietników.
Brama św. Szczepana, Brama 
wschodnia, nazywana el-Asbat 
czyli Bramą Lwów lub Lwią, ze 

względu na obrazy tych zwierząt 
umieszczone na bramie, będące 
symbolem sułtana Bibars’a. 
Nazywana też Bab Sitt-Mariam, 
ponieważ wychodzi na drogę 
prowadzącą do grobu Najświęt-
szej Marii Panny.
Brama Świątyni Pańskiej.
Brama Węgła.
Brama Wodna.
Brama Wyższa do Pałacu 
Królewskiego.
Brama Złota - Bab el-Tawba 
czyli „Brama Skruchy” lub Bab 
el-Rahma czyli „Brama Miło-
sierdzia - prowadząca na Wzgó-
rze Świątynne, na którym znaj-
dowała się żydowska świątynia. 
Przez nią wjechał do Jerozolimy 
Chrystus przed swoją Męką. Bra-
ma Złota posiada dwa łuki i jest 
czasami zwana Bramą Piękną. 
Według jednej z legend ma się 
otworzyć  przed Mesjaszem w 
dniu Zmartwychwstania;
Brama Źródlana.
    Tylko część bram została tu 
opisana. Jest to zaledwie niewiel-
ka cząstka tekstu możliwego na 
ten temat. Wystarczająca jednak 
do wielkanocnej lektury, która 
może pobudzić Czytelnika do 
własnych poszukiwań i może 
podzielenia się nimi z naszą 
redakcją.

Włodzimierz Gąsiewski

Niektóre wykorzystane źródła: 
https://culture.pl/pl/dzielo/krzysztof-
-penderecki-siedem-bram-jerozoli-
my-1; https://szlakami.pl/bramy-je-
rozolimy/; Księga Nehemiasza, Druga 
Księga Kronik. W: Pismo Święte 
Starego i Nowego testamentu. Pal-
lotinum Warszawa-Poznań 2011; 
Wędrówki po Ziemi Świętej. Warsza-
wa 1991; Ziemia Święta. Przewodnik 
Pascala 2000.

W okresie wielkanocnym, w 
zupełnie naturalny spo-

sób oczy wszystkich chrześcijan 
zwracają się w stronę Jerozoli-
my, gdzie miało miejsce ukrzy-
żowanie Chrystusa, a który 
tydzień wcześniej wjechał do 
tego miasta z przesłaniem po-
koju. Powszechnie uważa się, że 
Chrystus do miasta Dawidowego 
wjechał przez tzw. Złotą Bramę, 
która wprawdzie zamurowana, 
jednak zachowała się do dnia 
dzisiejszego. Kiedyś pielgrzymka 
do Ziemi Świętej był najwięk-
szym obowiązkiem każdego 
chrześcijanina. Były to wyprawy 
zarówno do miejsca narodzenia, 
ale przede wszystkim do Grobu 
Chrystusa w Jerozolimie. Poza 
pielgrzymkami były też i zbrojne 
wyprawy w ramach tzw. wojen 

krzyżowych w średniowieczu 
i mimo, że miejsce to przez 
wieki przechodziło z rąk do rąk 
zwyczej ten pozostał do naszych 
czasów.
    Bramy jerozolimskie stano-
wiły inspirację dla wielu arty-
stów różnych epok. W Polsce 
chociażby, ale też i na świecie 
znana jest kompozycja Krzysz-
tofa Pendereckiego pt. „Siedem 
bram Jerozolimy”, którą polski 
kompozytor wykonał w 1996 r. 
na zamówienie miasta Jerozo-
lima z okazji jubileuszu 3000 lat 
Świętego Miasta. Krzysztof Pen-
derecki odwołał się jednak tylko 
do siedmiu bram, które w 1542 r. 
turecki sułtan Sulejman nakazał 
umieścić  w murach obronnych 
miasta, wybudowanych też na 
jego polecenie.

     Jednak bramy w murach 
jerozolimskich pojawiają się już 
w księgach Starego Testamentu, 
jako istniejące co najmniej 1000 
lat wcześniej, na kilka wieków 
przed narodzeniem Chrystusa.
     Można więc zadać sobie trochę 
trudu, aby wyliczyć wszystkie 
znane bramy do Wiecznego 
Miasta. Są one nie tylko faktem 
historycznym czy też istniejącym 
zabytkiem architektonicznym, 
ale przede wszystkim symbolicz-
nymi przejściami odradzania się 
nawiązującymi wprost do Zmar-
twychwstania Chrystusa. Są one 
też wejściem do źródła chrześci-
jaństwa, wyrastającego z jeszcze 
starszego Judaizmu, a przez 
fakt świętości tego miejsca dla 
Islamu, Jerozolima i prowadzące 
do niej bramy skupia dominującą 

W kręgu sztuki sakralnej
Skarby kościołów ziemi mieleckiej w Muzeum Regionalnym w Mielcu
      10 kwietnia 2019 r. w Muzeum 
Historii Regionalnej „Pałacyk 
Oborskich” odbył się wernisaż 
wystawy „W kręgu sztuki sa-
kralnej. Skarby kościołów ziemi 
mieleckiej”. Przybyłych gości 
powitał dr Jerzy Skrzypczak - dy-
rektor Muzeum Regionalnego w 
Mielcu, a z założeniami wystawy 
zapoznał Krzysztof Haptaś - 
kierownik Muzeum Historii Re-
gionalnej „Pałacyk Oborskich”. 
Na otwarcie wystawy przybył 
m.in. ks. Andrzej Rusak - dy-
rektor Muzeum Diecezjalnego 
w Sandomierzu oraz ks. Witold 
Szczur – proboszcz parafii św. 
Matka Boska Bolesna z grupy 
Pasji, późny gotyk, XVI w., 
drewno, polichromia. Parafia 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Przecławiu.

Wojciecha w Gawłuszowicach, 
jednej z najstarszych na ziemi 
mieleckiej.
     W muzealnej ekspozycji zo-
stały zaprezentowane eksponaty 
z Muzeum Kultury Ludowej w 
Kolbuszowej oraz parafii pw.: 
Ducha Świętego w Mielcu, św. 
Bartłomieja Apostoła w Padwi 
Narodowej, Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w 
Trzcianie, św. Mateusza Apo-
stoła i Ewangelisty w Mielcu, 
Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Przecławiu, św. 
Marka Ewangelisty w Mielcu 
Rzochowie, Wszystkich Świętych 
w Chorzelowie, św. Wojciecha 
w Gawłuszowicach, św. Jana 
Chrzciclela w Książnicach. Część 
eksponatów pochodzi ze zbiorów 
Muzeum w Mielcu.

     Otwarcie wystawy zbiegło się z 
okresem Wielkanocnym i bardzo 
dobrze wpisuje się w nastrój tych 
świąt. Liczne eksponaty rzeczy-
wiście można nazwać skarbami, 
może bardziej artystyczno-du-
chowymi, które warto obejrzeć.

Włodzimierz Gąsiewski

Kielichy mszalne z różnych parafii

www.promocja.mielec.pl
https://pixabay.com/pl/photos/z%C5%82ota-brama-jerozolima-mury-izrael-1273043/
https://culture.pl/pl/dzielo/krzysztof-penderecki-siedem-bram-jerozolimy-1
https://culture.pl/pl/dzielo/krzysztof-penderecki-siedem-bram-jerozolimy-1
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Artystyczno-antykwaryczno- kolekcjonerskie

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

zapraszamy na nasz portal informacyjno-firmowy

Matka Boska Łopieńska 
Dobrej Miłości Biesz-

czadzka

Ikony wystawia Krysty-
na Gargas-Gąsiewska, 
autorka wielu obrazów 
olejnych i akwareli. Jej 
inspiracją była m.in. 
twórczość Natalii Czar-
neckiej z d. Skworcowej 
z Moskwy, która przeka-
zywała tajniki moskiew-
skiej szkoły pisania Ikon 
przy cerkwi świętego Ti-
chona. Wpływ miała też 
sztuka starych mistrzów, 
w tym w Muzeum 
Ikon w Sanoku, w cer-
kwiach w Bieszczadach 
i w Pracowni Ikon Ja-
dwigi Denisiuk w Ci-
snej oraz wzorce współ-
czesne, w tym brata 
Marcina Świądra OFM 
Cap. Jesienią 2015 r. 
uczestniczyła w warsz-
tatach ikonopisania 
,,Piękno zbawi świat’’ 
pod jego kierunkiem. 
Jej Ikony są pisane w 
technikach tradycyjnych 
oraz własnych i są nie 
tylko świętymi obraza-
mi, ale także przekazem 
ich wykonawcy, który 
przez sztukę wyraża 
swoją wiarę i wraże-
nia estetyczne. Istnieje 
możliwość zamówienia 
dowolnej Ikony.

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

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

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

Archanioł Rafael, Ikona na 
desce lipowej 19x26x2,5 

cm

Stary aparat fotograficzny RE-
GULA L sprawny. Aparat ma 
oderwany kawałek okładziny z 
tyłu po lewej stronie, w środko-
wej części obiektywu wyraźny 
brak jakiejś wkładki, które miała 
chyba tylko funkcje informa-
cyjno ozdobne. Nie komplet-
ny jest też futerał, tylko dolna 
część z krótkim paskiem. Są też 
bardzo nieznaczne zarysowania 
i przybrudzenia. W aparacie 
po naciągnięciu dźwigni działa 
swobodnie spust i mechanizm 
aparatu. Ogólnie wygląda bardzo 
ładnie, jest dość rzadki i może być 
ozdobą kolekcji.

Uwaga! Kupimy aparaty fotograficzne, zdjęcia, klisze 
fotograficzne, szklane negatywy, slajdy i wszelkiego 
rodzaju przedmioty związane z fotografią.

tel. 177411527; 602 776197; 602 739362
kontakt@promocja.mielec.pl

Lampa błyskowa marki CA-
RENA model CA21. Lampa 
sprawna stan zewnętrzny 
również dobry Lampa zasi-
lana paluszkami R6 - 1,5V 
- 4szt .Wszystkie te elemen-
ty są zadbane i nie widać 
uszkodzeń.

Św. Antoni z Dzieciątkiem. Iko-
na na desce lipowej 21x30x2,5 

Ikony są do 
nabycia w

PRACOWNI 
IKON
Mielec, 

ul. Sobieskiego 1
tel. 17 7411527

606 389218 

Kącik fotograficzno
antykwaryczny

Lampa foto wideo POLAMP 
halogenowa 1000 W. W ebo-
nitowej oprawie z elementami 
metalowymi i odblaskowymi. W 
rączce jest nagwintowany otwór 
typowy dla uchwytów aparatów 
i statywów fotograficznych. 
Lampa jest w 100% sprawna i 
daje niesamowite światło. Zdję-
cia robione w ciemnym starym 
kościele są jak w dzień. Oczy-
wiście nagrzewa się i trzeba ją 
wyłączać do maks. 5 min. Kabel 
bez gniazda uziemiającego. 
Pochodzi pewnie z przełomu lat 
80-90., ale jest przydatna do dzi-
siaj. Sprzedaję z żarówką, którą 
dość trudno kupić i kosztuje ok. 
50 zł. Gabaryty: 9,5 szer. ok. 6 
maks. głębokość i 28 cm długość 
razem z rączką. Są niewielkie 
przybrudzenia i zarysowania.

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.

Ikony na prezent na Wielkanoc, ślub, chrzciny, urodziny, imieniny

Panorama miasta śre-
dniowiecze relief miedź 
90x45x1,5 cm, waga ca-
łości ok. 5,4 kg. Możliwe, 
że jest to Londyn. Relief 
wykonany jest z cien-
kiej blachy miedzianej, 
częściowo oksydowanej, 
przymocowanej do płyty 
paździerzowej. Pod bla-
chą jako wypełnienie jest 
gips, który uległ prawdopo-
dobnie spękaniu co widać 
przez rozdarcie blachy na 
powierzchni ok. 3,5x5 cm 
i to głównie ma podlegać 
renowacji. Ponadto są przy-
brudzenia i przyśniedzenia.

M I E L E C  U L I C A 
SZKOLNA I BAZYLI-
KA ŚW. MATEUSZA, 
obraz olej, płótno 42x45 
cm w drewnianej ramie 
48x60 cm, podpisany i 
datowany, wykonany 
w 1999 r. Na ramie wy-
konanej profesjonal-
nie w zakładzie oprawy 
obrazów są niewielkie 
przybrudzenia i mi-
kro zarysowania. Do 
obrazu załączony jest 
certyfikat. Obraz malo-
wała Krystyna Gargas-
-Gąsiewska, jej obrazy 
oraz ikony znajdują 
się w wielu zbiorach 
prywatnych w kraju i za 
granicą.

Serce Jezusa Chrystusa stara fi-
gura gipsowa 52 cm wysokości. 
Waga ok. 2,7 kg. Są przybru-
dzenia i ubytki, wytarcia a w 
spodzie podstawy wybita dziura 

„Straty osobowe mieszkańców Powiatu Mieleckiego 
1939-1945” – czy to już wszystkie?

W połowie marca 2019 r. do-
tarła do nas książka Andrzeja 
Przybyszewskiego pt. „Straty 
osobowe mieszkańców Powiatu 
Mieleckiego 1939-1945”. W 
publikacji tej autor wylicza 1406 
osób, znanych i nieznanych, 
którzy zginęli w wymienionym 
w tytule okresie, przedstawiając 
mniej lub bardziej okoliczności 
ich śmierci. Opisy te zajmują 
w książce ok. 180 stron, zaś 
na końcowej jednej stronie, 
szacunkowo doliczonych jest 
jeszcze ok. 472-642 zabite oso-
by, głównie narodowości ży-
dowskiej, nieznane z imienia i 
nazwiska.
    Dr Andrzej Przybyszewski 
tematyką strat osobowych pod-
czas okupacji niemieckiej na 
ziemi mieleckiej zajmuje się już 
od kilkunastu lat. Jego obszerny 
artykuł na ten temat ukazał się 
m.in. w wydawanym i redago-
wanym przez nas kwartalniku 
„Nadwisłocze” już w 2007 r.[1] 
W zbieranie danych o poległych 
i zabitych w okresie okupacyj-
nym poza autorem omawianej 
książki, w różnych okresach 
zaangażowało się także wielu 
innych historyków zawodowych 
i regionalistów mieleckich, 
jak chociażby śp. dr Mirosław 
Maciąga, śp. dr Władysław 
Witek, dr Jacek Krzysztof Da-
nel, dr Włodzimierz Gąsiew-
ski, dr Jacek Krzysztofik, dr 
Maria Przybyszewska, dr Jerzy 
Skrzypczak, a także m.in. śp. 
Franciszek Śliwa, śp. Jan Mag-
da, śp. Janusz Krężel, Andrzej 
Krempa, Edward Michocki, 
Stanisław Wanatowicz, Józef 
Witek, Jan Ziobroń i wielu 
innych. Kopalnią wiedzy na ten 
temat jest kilkadziesiąt publi-

kacji książkowych i artykułów 
tych autorów. Cennym źródłem 
jest prasa lokalna i periodyki, 
jak chociażby nieistniejący już 
„Głos Załogi”, „Korso”, „Nad-
wisłocze”, „Wieści Regionalne” 
oraz „Rocznik Mielecki” i „Za-
piski Mieleckie”. Oczywiście są 
także zasoby krajowe, a nawet 
zagraniczne, nie przeceniając 
wiedzy z Internetu. Źródła te 
nie są wymienione w publikacji, 
więc warto o nich wspomnieć.
    Praca dr Przybyszewskiego 
jest iście benedyktyńska i sta-
nowi cenne źródło wiedzy o 
tamtych tragicznych latach. Na 
pewno nie kończy to dalszych 
poszukiwań. Warto zastanowić 
się nad koniecznością podobnej 
listy strat materialnych. No i 
przemyśleć czasokres historycz-
ny i może spróbować przedłu-
żyć go do lat powojennych walki 
z antykomunistycznym podzie-
miem i dopisania poległych i 
zabitych po obu stronach tych 
zmagań. Należy też pamiętać o 
zabitych innych narodowości, 
jeńców i żołnierzy, francu-
skich, sowieckich, niemieckich, 
pochowanych imiennie i bez-
imiennie na ziemi mieleckiej, 
których również można uznać 
za ofiary zbrodniczych syste-
mów totalitarnych. Razem te 
liczby idą w tysiące i uzmy-
słowiają okrucieństwo wojny i 
powinny stanowić przestrogę 
dla współczesnych i przyszłych 
pokoleń.
    Dr Andrzejowi Przybyszew-
skiemu wypada podziękować za 
tę pracę i zachęcać go do dal-
szych badań tego tematu. Być 
może podczas lektury wymie-
nionej wyżej publikacji pojawią 
się jakieś nowe okoliczności, 

fakty czy nazwiska. Bardzo 
prosimy o przekazywanie ich 
na adres naszej strony podany 
w zakładce: http://promocja.
mielec.pl/kontakt/
    Opisywana książka ma format 
16×23,5 cm, liczy sobie 188 
stron. Sygnowana jest Rado-
myśl Wielki 2018, a składu i 
druku dokonał Zakład Poligra-
ficzny Z. Gajek w Mielcu.

Włodzimierz Gąsiewski

[1] Andrzej Przybyszewski, Li-
sta strat. Ofiary wojny – powiat 
mielecki. „Nadwisłocze”. R. 
2007, nr. 1, s. 40.
Książkę można nabyć: https://al-
legro.pl/oferta/straty-osobowe-
-mieszkancow-pow-mieleckie-
go-1939-45-7928027335?utm_
source=notification&utm_me-
dium=addItem&utm_cam-
paign=2a0eff48-74fc-46bd-
-9482-1913c7c334f1&utm_con-
tent=offer-link

Uwaga! bardzo mała liczba 
egzemplarzy.

Aparat SMIENA SYM-
BOL z futerałem - spraw-
na. Stan dobry minus 
przybrudzenia i przetar-
cia. Aparat się nakręca i 
działa spust.

Aparat fotograficzny 
compact ALTIC 35 mm 
FOCUS FREE  MADE 
IN CHINA - ręczny prze-
suw. Działa bez baterii. 
Stan dobry minus przy-
brudzenia i przetarcia. 

Mikrofon Sony a ECM-
-ALST1 (stereo) Mikrofon 
jest przeznaczony do użytku 
na aparatach z gniazdem 
mikrofonowym i stopką ak-
cesoriów Auto-lock. System 
stereo (Middle-Side) umoż-
liwia rejestrację naturalnego 
dźwięku i zapewnia jego 

doskonałą czystość. Cha-
rakterystykę kierunkową 
(wpływającą na szerokość 
panoramy) można ustawić 
na 90° lub 120°, zależnie od 
źródła dźwięku. Brak z tyłu 
osłony baterii. 

Drewniany koszyczek zdo-
biony mosiądzem ze śrubą 
- nie wiem jakie jest do-
kładnie jego przeznaczenie, 
ale może być oryginalną 
ozdobą, a nawet posłużyć 
jako koszyczek wielkanoc-
ny. Średnica ok. 15,5 cm, 
wysokość ok. 18 cm.

Stare szklane mieszczań-
skie flakoniki w stylu art 
deco 2 szt. Pochodzą z 
przedwojennego wypo-
sażenia domu. Z grubego 
szkła. Wysokość ok. 10,5 
cm, średnica podstawy 
ok. 7 cm, nok kwadratu 
ok. 4 cm.

K r z y ż  w i s z ą c y  z 
Chrystusem mosiądz 
22x10,7 cm 175 gram. 
Stan dobry minus, 
przybrudzenia, prze-
tarcia, przyśniedzenia.

2 świeczniki lichtarzyki 
cynkale niklowane, bar-
dzo ładne wyglądają jak 
srebrne i nie wymagają 
czyszczenia. Wysokość 
ok. 12,5 cm, średnica na 
świeczkę ok. 18 mm. Stan 
dobry minus, przybrudze-
nia, zarysowania, wgięcia
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