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mieleckie

Wmurowanie aktu erekcyjnego pod nową mielecką halę sportową
W obecności licznie zapro-
szonych gości na czele z 
sekretarz stanu w Mini-
sterstwie Sportu i Turystyki 
Anną Krupką w czwartek 
9 maja uroczyście wmuro-
wano akt erekcyjny nowej 
mieleckiej hali sportowej z 
basenem, która w ciągu naj-
bliższych dwóch lat powsta-
nie na terenie Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
przy ulicy Solskiego 1.
    -Jest to bez wątpienia wyda-
rzenie historyczne. To inwesty-
cja oczekiwana nie tylko przez 
środowisko sportowe, ale przez 
wszystkich mielczan i mieszkań-
ców naszego regionu. Sport obok 
lotnictwa jest wizytówką miasta 
Mielca, dlatego o rozwój sportu 
i szeroko rozumianej kultury 
fizycznej musimy odpowiednio 
zadbać. Nie da się tego zrobić 
bez budowy nowego obiektu, 
który zastąpi popularną hangar 
arenę, obiekt który przez ponad 
pół wieku tak wspaniale zapisał 
się w naszej pamięci, nie tylko 
jako miejsce niezapomnianych 
sukcesów mieleckich sportow-
ców, nie tylko jako miejsce wiel-
kich wydarzeń kulturalnych, 
ale również jako miejsce wokół 
którego koncentrowało się życie 
kilku pokoleń mielczan -mówił 
Prezydent Miasta Mielca Jacek 
Wiśniewski dodając: -To praw-
da, że ta inwestycja rodziła się 
w bólach, były różne koncepcje, 
ścierały się różne poglądy, zmie-
niały się okoliczności. Nie ma 
co do tego wracać, teraz trzeba 
zrobić wszystko, aby obiekt który 
przy tak dużym wysiłku finanso-
wym tutaj powstanie, znowu był 

wizytówką Mielca. Aby dobrze 
służył zarówno sportowcom wy-
czynowym, jak również dzieciom 
i młodzieży, które będą miały 
tutaj możliwość realizacji swoich 
sportowych pasji oraz mieszkań-
com naszego miasta i regionu, 
którzy będą spędzać w tej hali 
czas podczas emocjonujących 
rozgrywek sportowych.
    Prezydent przypomniał, że 
zrealizowana sześć lat temu 
przebudowa i oddanie do użytku 
nowego mieleckiego stadionu, 
stało się ożywczym impulsem 
dla klubu piłki nożnej. Tego 
samego, wraz z nawiązaniem 
do minionych sukcesów piłkarzy 
ręcznych, siatkarek, siatkarzy, 
pływaków i innych sportowców 
dawnej Stali Mielec  życzył 
obecnym podczas uroczystości 
przedstawicielom mieleckiego 
środowiska sportowego.
     Obecna na uroczystości Anna 
Krupka, sekretarz stanu w Mini-
sterstwie Sportu i Turystyki po-
wiedziała m.in.: -Na halę spor-
tową w Mielcu ze środków mini-
sterstwa przeznaczyliśmy 30 mln 
zł. Jest to jedno z najwyższych 
dofinansowań w ciągu ostatnich 
lat. Chcę szczególnie podzięko-
wać Tomaszowi Porębie, którego 

dzisiaj nie ma z nami, a który 
jest  ważnym ambasadorem 
Mielca. Przekonywał ona nas 
jak ważne jest wybudowanie tej 
hali, jak ważne jest przekazanie 
takich środków na ten obiekt. 
Mielec sportem stoi, sport jest 
jego wizytówką. Ministerstwo 
Sportu i Turystyki przeznacza w 
ostatnich latach rekordowe środ-
ki na infrastrukturę sportową. 
Bez nowoczesnej infrastruktury 
nie ma sportu powszechne-
go, wyczynowego i nie ma też 
sukcesów międzynarodowych. 
Podstawą sportu wyczynowego 
jest sport powszechny, ale im 
więcej osób uprawia sport, także 
amatorsko, tym więcej będziemy 
mieli sportowych talentów i 
sukcesów międzynarodowych. 
Dziękuję tym wszystkim, którzy 
przyczynili się, że ta nowoczesna 
hala powstanie. Myślę, że będzie 
ona inspirowała i aktywizowała 
wielu mieszkańców Mielca, fa-
nów różnych dyscyplin, którzy 
tutaj będą mogli rozwijać swoje 
talenty.
     Głos zabierali także Marszałek 
Województwa Podkarpackie-
go Władysław Ortyl, Posłanka 
Krystyna Skowrońska i przed-
stawiciele wykonawców. Po za-

kończeniu okolicznościowych 
wystąpień złożono podpisy na 
akcie erekcyjnym hali, który na-
stępnie wraz z różnymi pamiąt-
kami umieszczono w specjalnej 
„kapsule czasu” i zamurowano 
w stopie fundamentowej nowej 
hali.
     Gościem honorowym uroczy-
stości był Edward Kazimierski, 
wieloletni prezes-legenda FKS 
Stali Mielec, współtwórca naj-
większych sukcesów obchodzą-
cego w bieżącym roku 80- lecie 
istnienia klubu z Mielca. Edward 
Kazimierski był także obecny 
przy wmurowaniu aktu erek-
cyjnego starej hali – popularnej 
hangar-areny w dniu 6 listopada 
1960 roku.
     Przypomnijmy, że inwestorem 
budowy nowej hali sportowej 
w Mielcu jest Gmina Miej-
ska Mielec i Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Mielcu, a 
wykonawcą konsorcjum firm: 
Mosty Łódź S.A. (lider) oraz 
partnerzy – Balzola Polska Sp. 
z o.o. i Construcciones y Pro-
mociones Balzola S.A. z Bilbao 
(Hiszpania). Umowę podpisano 
18 października 2018 r. Datę 
zakończenia prac wyznaczono 
na 18 lutego 2021 r.

    Wartość kontraktu wynosi 
136 mln 570 tys. zł. (brutto). 
Na budowę hali wraz z base-
nem miasto Mielec pozyskało 
dofinansowanie Ministerstwa 
Sportu i Turystyki,  ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej, w łącznej kwocie 
33,5 mln zł, w tym 30 mln zł w 
ramach Programu Inwestycji 
o Szczególnym Znaczeniu dla 
Sportu – edycja 2017 i 3,5 mln 
zł w ramach Programu SPOR-
TOWA POLSKA – Program 
Rozwoju Lokalnej Infrastruk-
tury Sportowej.
Parametry obiektu:
Wysokość budynku – 17,1 m;
Długość (zewnętrzna) – 113,92 m;
Szerokość (zewnętrzna) – 100,37 
m;
Powierzchnia zabudowy – 10.014 
m2;
Powierzchnia użytkowa – 17.307 
m2;
Kubatura – 141.281 m3;
Widownia hali głównej – 3056 
miejsc
Widownia basenu – 398 miejsc
     Układ funkcjonalny budynku 
składa się z trzech niezależnych 
części: hali sportowo-widowi-
skowej, basenu i sali treningowej 
z zapleczem. Wejście do hali 
głównej przewidziano z pozio-

mu +1 poprzez schody tereno-
we. Wejście do części basenowej 
sytuuje się z boku wejścia do hali 
widowiskowej natomiast wejście 
do części treningowej, z drugiej 
strony budynku.
    Jedną z głównych idei opi-
sanych na wstępie Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego, 
stanowiącego punkt wyjściowy 
do wykonania projektu, było 
uzyskanie przestrzennej hali 
sportowej, gdzie swobodnie 
można przejść z jednego końca 
obiektu na drugi, oglądając 
akcję na boisku, stąd też rozwią-
zania projektowe uwzględniają 
dostępność budynku dla widza 
i użytkownika od strony obu 
przyległych do obiektu dróg 
publicznych.
     Dostępny od strony ul. Kuso-
cińskiego zespół treningowy, to 
oprócz hali treningowej z czę-
ścią wydzieloną do wspinaczki, 
pomieszczenie siłowni, szatnie 
i magazyny. Układ centralnie 
usytuowanej widowni poprzez 
zastosowanie trybun teleskopo-
wych zapewni wiele możliwości 
aranżowania przestrzeni areny 
głównej.

Inf. Edward Tabor, http://www.
mielec.pl/wmurowano-akt-erek-
cyjny-nowej-hali-sportowej-w-
-mielcu/

Film na stronie: https://www.
youtube.com/watch?time_con-
tinue=1&v=8SHlv10uwFU
Galeria zdjęć: http://promocja.
mielec.pl/wmurowanie-aktu-e-
rekcyjnego-pod-mielecka-hale-
-wideo/

„Ekstremalny Plac Zabaw” na Dzień Dziecka
1 czerwca 2019 r. w Między-
narodowym Dniu Dziecka, 
Urząd Miejski w Mielcu, 
Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Mielcu oraz 
Studio Wizualne Damian 
Gąsiewski po raz trzeci za-
prosili dzieci z rodzicami na 
„Ekstremalny Plac Zabaw”.
    Zawody cieszyły się ogrom-
nym zainteresowaniem. Na 
mieleckich bulwarach powstał 
specjalny tor przeszkód, na 
którym rywalizowali najmłodsi. 
W jego budowie pomogły lo-
kalne firmy: Technika grzewcza 
i sanitarna Basco2, Dom-Eko, 
Producent wyrobów metalo-
wych NIKmet i serwis opon 
Targum.
    Patronat honorowy nad 
imprezą objęły: Husqvarna 
Group z fabryką w Mielcu, 
Producent suplementów diety 
AvetPharma, Przychodnia 

stomatologiczna OrthoDent, 
Bank Pekao w Mielcu oraz 
Dobrowolscy – tradycyjne wę-
dliny z Wadowic. Dzięki temu 
wsparciu dzieciaki wystartowa-
ły bez zapisów, limitów i opłat 
startowych.
    Tradycyjnie dla uczestników 
były przygotowane pakiety 
startowe – było zdrowo i ekolo-
gicznie. Sponsorami byli m.in. 
firma Froneri producent lodów 
z Zielonej Budki, producent 
klocków Cobi czy Centrum 
Dietetyczne Projekt Zdrowie. 
Rozgrzewkę przed każdą serią 
startów przeprowadzili instruk-
torzy z Extreme Fitness. Meda-
le dla małych sportowców wrę-
czała m.in. pani wiceprezydent 
Mielca Adriana Miłoś.
    Państwowa Straż Pożarna 
oraz Policja z Mielca realizo-
wała projekt dla dzieci „Kręci 
mnie bezpieczeństwo”. Na 

trasie pomagali dzieciakom 
harcerze z mieleckiego Hufca. 
O bezpieczeństwo zadbała 
również Ergo Hestia Oddział 
Grupy Jerzy Wąs. Zaplecze 
medyczne i pokaz pierwszej 
pomocy poprowadził Ratow-
nictwo medyczne Jarosław 
Marczewski.
    Przy organizacji eventu 
pomagali też: Agencja Rekla-
mowa MCDesign, mieleckie 
MPGK i Producent agrega-
tów prądotwórczych Firm 
AKMEL.
    Przygotowaliśmy też ob-
szerny fotoreportaż z imprezy. 
Zapraszamy do oglądania oraz 
udostępnienia aż 250 zdjęć.

Fot. Włodzimierz Gąsiewski
Galeria zdjęć i wideo: http://
promocja.mielec.pl/ekstremal-
ny-plac-zabaw-na-dzien-dziec-
ka-w-mielcu/
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powiatowe

Powódź i podtopienia 
w powiecie mieleckim

W dniach 21-26 maja w wyniku gwałtownych i obfitych opadów deszczu w niektórych gminach 
powiatu mieleckiego miały miejsce podtopienia, a wręcz powódź wymagająca nawet ewakuacji 
mieszkańców. Dotyczyło to głównie gmin Wadowice Górne i Radomyśl Wielki, choć podtopienia 
dotyczyły też innych gmin i miejscowości. Akcją przeciwpowodziową kierował Stanisław Lon-
czak - Starosta Mielecki.

Szanowni Państwo

    Za nami trudny okres próby 
na jaki wystawiła nas w ostat-
nich dniach natura, sprowadza-
jąc na nasz powiat intensywne 
opady deszczu.
     W efekcie tych zjawisk zalane 
i podtopione zostały domy, po-
sesje, gospodarstwa, firmy i bu-
dynki użyteczności publicznej 
oraz pola uprawne na terenie  
gmin naszego powiatu.
    Do ratowania dobytku, 
mienia ruchomego, zwierząt 

i upraw ruszyło wiele osób w 
ramach pomocy sąsiedzkiej. 
Swoje zadania spełniały rów-
nież służby podległe Staroście 
oraz oddelegowane do naszego 
powiatu jednostki podległe 
Wojewodzie.
    Na szczęście opady deszczu 
ustały i poziom wód opada. Dla 
wielu jednak powrót do nor-
malności jest jeszcze odległy. 
Na oszacowanie strat i pod-

sumowania akcji ratunkowych 
trzeba będzie jeszcze poczekać.
Dziękuję serdecznie wszystkim 
tym, którzy pracowali podczas 
akcji ratunkowych, nie szczę-
dząc sił i poświęcenia dla rato-
wania naszego dobra wspólne-
go, naszej Małej Ojczyzny.

Stanisław Lonczak
Starosta Mielecki

Fot.  Powiat Mielecki

Podziękowania Starosty

Most na Wisłoce w Mielcu i Woli Mieleckiej
Fot. Marek Pytko

Piszesz, malujesz, fotografujesz… 
wydaj z nami książkę i utrwal swoją twórczość!
Dziś w dobie komputerów i internetu, niemal każdy jest autorem, pisarzem, fotografikiem. Wpisy, 
posty, zdjęcia, obrazy przewijają się jak film, ale z czasem ulegają zapomnieniu. Niektórzy zadają 
sobie więcej trudu, piszą wiersze, opowiadania, powieści. Tworzą fotograficzne cykle, a nawet 
filmowe etiudy, jednak i te zacierają się na wirtualnym horyzoncie.
     Jedyne wyjście to wydanie książki drukowanej, lub chociażby cyfrowego e-booka. W ten sposób 
utrwalone na papierze, na płytach CD i zwielokrotnione w cyberprzestrzeni mają szansę przetrwać 
i być świadectwem naszej twórczości.
    Szanowni Państwo Agencja Wydawnicza „Promocja” Włodzimierz Gąsiewski ma już blisko 
30-letnie tradycje edytorskie. Wydaliśmy 50 tytułów opatrzonych numerem ISBN i ISSN, od 20 lat 
publikujemy też w internecie. Mamy na swoim koncie książki poezji, prozy, historyczne i albumowe, 
w tym także e-booki.
     Zapraszamy więc do współpracy osoby, które chciałyby zaistnieć jako autorzy, zarówno jako 
debiutanci, ale też i mający na swoim koncie własne publikacje. Mogą to być nie tylko dzieła słowa, 
ale też i albumy zdjęć, a także i dokonań artystycznych chociażby w dziedzinie malarstwa, rzeźby 
i innych dziedzin sztuki.
      Zapewniamy profesjonalne doradztwo, opracowanie redakcyjne i skład komputerowy oparty 
na licencjonowane programy. Zrealizujemy też druk, promocję i ewentualny kolportaż. W razie 
potrzeby pomożemy znaleźć sponsorów i patronów planowanych zamierzeń wydawniczych.
Zapraszamy więc do współpracy:

www.promocja.mielec.pl; kontakt@promocja.mielec.pl; tel. 602776197
https://www.facebook.com/Trendy-literatury-foto-wideo-1291728530917504/
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parafialne

e-mail: kwiatkowskaborowa@interia.pl

OSTATNIE POŻEGNANIE KSIĘDZA PROBOSZCZA z Jam Wielkich

ŚP. KSIĄDZ  JÓZEF  KOŁEK  
urodził się 10 lutego 1954 r. w 
Mielcu, jako syn Stanisława i 
Marii z domu Bieniek. Pocho-
dził z parafii Tuszów Narodowy. 
Egzamin dojrzałości złożył w 
1974 r. w Rzeszowie. Wstąpił 
do Wyższego Seminarium Du-
chownego w Tarnowie, a po 
ukończeniu studiów filozoficzno 
– teologicznych, w dniu 25 maja 
1980 r. otrzymał w Tarnowie 
święcenia kapłańskie z rąk 
biskupa tarnowskiego  Jerzego 
Ablewicza.
   Jako wikariusz pracował w na-
stępujących parafiach:  Ocieka 

(od 11 czerwca 1980 r.). Woja-
kowa ( od 5 lipca 1983 r.). Nowe 
Rybne: (od 17 czerwca 1985 r.).
    Z dniem 6 sierpnia 1996 r. 
został mianowany proboszczem 
parafii pw. Św. Augustyna w 
Jamach Wielkich. Ponadto 
sprawował obowiązki dekanal-
nego duszpasterza trzeźwości 
i wicedziekana w dekanacie 
Radomyśl.
   W dowód uznania za gorliwie 
pełnioną posługę kapłańską w 
dniu 8 grudnia 1996 r.  otrzymał 
diecezjalne odznaczenie  Ekspo-
sitorium Canonicale.
   Zmarł 25 kwietnia 2019 r.

Msza św. pogrzebowa pod prze-
wodnictwem Ks. Biskupa Jana 
Piotrowskiego została odpra-
wiona w kościele parafialnym 
w Jamach Wielkich, natomiast 
doczesne szczątki zmarłego 
proboszcza zostały przewiezione 
do jego rodzinnej Parafii Tuszów 
Narodowy i złożone w rodzin-
nym grobowcu.
    Podczas ceremonii pogrze-
bowych, a zwłaszcza podczas 
przemówień pożegnalnych, 
dało się zauważyć wielki sza-
cunek i wdzięczność parafian 
dla swojego księdza probosz-
cza. Znamienny i wymowny 
był tłumny przyjazd parafian z 
Jam Wielkich i Małca, a także 
z innych parafii, w których 
wcześniej pracował na miejsce 
Jego pochówku, w Tuszowie 
Narodowym.
   Osobiście znałem śp. Ks. Józe-
fa Kołka i mogę potwierdzić, że 
był on ofiarnym duszpasterzem, 
a także serdecznym i gościnnym 
człowiekiem kochającym ludzi.
NIECH ODPOCZYWA W 
POKOJU !

Kazimierz Tarapata  (z Tuszo-
wa Narodowego)

Fot. Włodzimierz Gąsiewski - 2016 r.Radomyśl Wielki - Gmina pod wodą – tak było…
Po wystąpieniu nawalnych 
opadów deszczu 21 maja i w 
nocy 22 maja znaczna część 
gminy znalazła się pod wodą. 
Najbardziej ucierpiało Pod-
borze, którego centrum było 
przez wiele godzin odcięte od 
świata. Woda wciąż utrzymuje 
się głównie na terenach rol-
niczych. Można już zgłaszać 
szkody.
    W Podborzu Potok Zgórski 
wystąpił z koryta i wałów. Skut-
kiem tego centrum wsi, w tym 
kilkadziesiąt domów, remiza, 
sklep, szkoła, czy stadion zo-
stały na wiele godzin odcięte 
od świata (droga powiatowa 
ze Zgórska do Rudy była nie 
przejezdna, podobnie jak dro-
ga gminna). 22 maja zajęcia 
w szkole zostały odwołane 
(następnego dnia już się od-
były). Całkowicie zalany został 
stadion, kilka domów, dzie-
siątki piwnic w domostwach i 
w budynkach gospodarczych, 
posesji, kilkadziesiąt hektarów 
pół uprawnych i łąk znalazło 
się pod wodą. Do akcji oprócz 
miejscowych druhów OSP zo-

stali skierowani strażacy PSP z 
łodzią motorową. Mieszkańcy 
mówią, że sytuacja była gor-
sza niż dekadę temu podczas 
powodzi. Ocenia się, że 50% 
miejscowości było zalane.
    Potem nastąpiło powolne 
cofanie się wód opadowych. 
Wały przeciwpowodziowe 
w Podborzu były przesiąk-
nięte wodą. Na razie trudne 
są do oszacowania straty. 
Uszkodzenia występują na 
drogach gminnych i powiato-
wych, uszkodzone są mostki 
dojazdowe do domów oraz 
urządzenia melioracyjne.
   Nieciekawa sytuacja była 
także w Rudzie, gdzie zalane 
zostały dziesiątki hektarów 
pól uprawnych, podtopione 
budynki gospodarcze i zalany 
co najmniej jeden dom. Woda 
przelewała się przez drogi 
powiatowe i gminne. Jeśli 
chodzi o infrastrukturę gmin-
ną to mocno ucierpiały drogi 
gminne żużlowe i kamieniste, 
oberwane są pobocza dróg 
asfaltowych, zerwana została 
kładka dla pieszych i cyklistów 

na Potoku Zgórskim, uszko-
dzone są przepompownie ka-
nalizacyjne, szkody wystąpiły 
także w szkołe.
   W Dulczy Wielkiej przez 
pewien czas nieprzejezdne 
były ulice Tarnowska (powia-
tówka), Podlesie i Zagórze (dr. 
gminne). Podtopione zostały 
posesje, pola uprawne, dom 
ludowy i boisko piłkarskie. W 
szkole zalana została kotłow-
nia i boisko.
     W Partyni z brzegów wy-
stąpił miejscowy potok, który 
zamienił jedną z dróg gmin-
nych w rwący potok. W nocy z 
wtorku na środę wielu miesz-
kańców walczyło o uratowanie 
swojego dobytku. Podtopione 
były posesje, pola uprawne i 
boisko piłkarskie.
    Ulewne deszcze dały się 
także we znaki mieszkańcom 
Pnia, Dulczy Małej, Rado-
myśla Wielkiego, Dąbia i Ża-
rówki.

Krzysztof Babiarz
Urząd Miejski 

w Radomyślu Wielkim

Premier Mateusz Morawiecki u Powodzian

22 maja 2019 r. Premier Mateusz Morawiecki w Jamach, gmina Wadowice Górne. Towarzyszy mu 
Ewa Leniart - Wojewoda Podkarpacki, Władysław Ortyl marszałek Województwa Podkarpackiego oraz 
Michał Deptuła - wójt gminy Wadowice Górne. Fot. Damian Gąsiewski Studio Wizualne

Skala podtopień na Starym Brniu gmina Czermin. 25 V 2019 r. Fot. Marek Pytko www.fotopilot.pl

powodziowe

Wakacyjne
korepetycje 

z matematyki.
Przygotowanie

do matury
poprawkowej
i egzaminów

poprawkowych
tel. 606 389 218

www.promocja.mielec.pl
mailto:kwiatkowskaborowa@interia.pl
http://www.fotopilot.pl
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Po udanej jesiennej edycji 
„Wyścigu o pietruszkę” w 
2018 roku szybko podjęli-
śmy decyzję, że w tym roku 
spotkamy się już na wiosnę. 
Kilka miesięcy przygotowań 
wynagrodziła nam pogoda 
- 12 maja 2019 r., a przede 
wszystkim frekwencja na 
starcie. To dzięki Wam te 
zawody są wyjątkowe. 
     Pomysłodawcą i organizato-
rem wszystkich edycji niezmien-
nie pozostaje Bartek Ćwik ze 
swoim Stowarzyszeniem kolar-
skim „Stal Mielec”.
     Rozwijamy się, dzięki czemu 
8. „Wyścig o pietruszkę” wzbo-
gacił się m.in. o elektroniczny 
pomiar czasu Timekeeper i 
kategorie wiekowe. W sumie 
rozdaliśmy 24 puchary za co 
dziękujemy Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Mielcu Dy-
rektorowi Andrzej Jędrychow-
ski, który tym razem postanowił 
osobiście przejechać trasę oraz 
koordynatorowi Witold Pieróg.
Miasto Mielec Jacek Wiśniew-

ski zadbał o to, aby wszyscy 
uczestnicy wrócili do domów z 
pamiątką w postaci okoliczno-
ściowych medali, które osobiście 
Prezydent wręczał na mecie. Jak 
zawsze mogliśmy liczyć na wspar-
cie Biura Promocji Asia Szteliga, 
Krzysiek Urbański, Mikołaj Wa i 
Edward Tabor.
    Mielecki las jest świetny do 
uprawiania sportu, mnóstwo 
w nim biegaczy i rowerzystów. 
Dziękujemy gospodarzom Nad-
leśnictwo Mielec, Lasy Państwo-
we Nadleśniczemu Hubertowi 
Sobiczewskiemu i koordynatorce 
Teresie Wróbel-Krupa za zaufa-
nie i umożliwienie przeprowa-
dzenia wydarzenia.
Patronat honorowy nad zawo-
dami objęły Husqvarna Group 
z fabryką w Mielcu oraz Bike 
Center - Rowery, Narty, Serwis.
Dzięki Partnerom tradycyjnie 
mogliśmy przygotować tę im-
prezę na dobrym wysokim po-
ziomie. Extreme Fitness Mielec 
przygotował napoje i nagrody, 
a instruktorka Paulina Galem-

ba przeprowadziła rozgrzewkę 
i wzięła udział w zawodach. 
Producent suplementów diety 
AvetPharma Ola Nykiel zadbała 
o pakiety startowe. MCDESIGN 
Agencja reklamowa Mariusz 
Chmielowiec Agnieszka Chmie-
lowiec jak zawsze zadbali o 
wszystkie wydruki. Ciepły posiłek 
przyjechał do nas z Dom Dziecka 
Skopanie Damian Szwagierczak 
było pyszne. Zawody ubezpieczy-
ła Ergo Hestia Oddział Grupy 
Jerzy Wąs, a zaplecze medyczne 
i kilka drobnych interwencji 
było po stronie Ratownictwo 
Medyczne Jarosław Marczewski. 
Producentowi agregatów prądo-
twórczych Firmie AKMEL za 
dodanie nam energii.
    Przez cały dzień byli z nami 
koleżanki i koledzy. Oznaczać 
trasę pomagał Bartek Wójcicki 
i Alan Nowak. Biuro zawodów 
i masę innych spraw obsługiwali 
Justyna Wąs Wojciech Klimczak i 
Projekt Zdrowie Mielec Martyna 
Bielat i Agata Anuszewska.
Co ciekawe wszystkie plakaty 

wszystkich wyścigów zaprojek-
towała jedna osoba. Krzysiek 
Łańka możesz zacząć prace nad 
9. edycją.
    Zawody poprowadził znany 
i lubiany Marek Grzesik. In-
formacje przekazywali Wam 
nasi Patroni medialni Promocja 
Mielec - Podkarpacie i okolice, 
wydarzenia - ogłoszenia Włodek 
Gąsiewski TVP3 Rzeszów Wie-
sław Madej i Paweł Pezdan, Hej 
Mielec Marta Badowska Kacper 
Strykowski Luiza Barleska Korso 

Po udanej pierwszej edycji 
mamy przyjemność ogłosić 
drugie w pełni profesjonal-
ne zawody kolarskie szosowe 
w naszym mieście.
 
Organizatorzy Studio Wizual-
ne Damian Gąsiewski, Urząd 
Miejski w Mielcu, Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Mielcu oraz Lotnisko Mielec 
zapraszają 29 września br. na 
Husqvarna-Gardner-Tarapata 
2. Kryterium rowerowe dooko-
ła mieleckiego lotniska. 

Start i meta będą zlokalizowa-
ne na ul. COP-u na wysokości 
trzech firm, które objęły za-
wody patronatem honorowym 
Husqvrna Group, Gardner Ae-
rospace oraz Firma Tarapata.

Trasa zawodów będzie prowa-
dzić ul. COP-u oraz ul. Lotni-
skową dookoła mieleckiego 
lotniska, a na odcinku kilkuset 
metrów będzie przecinać pas 
startowy mieleckiego lotniska.

 150 kolarzy do przejechania 
będzie miało 3 pętle, każda 
po 6 km co w sumie daje 18 
km szybkiej jazdy z elektro-
nicznym pomiarem czasu. 
Zawodnicy wystartują z pozycji 
zatrzymanej, pojedynczo w 
jednakowych odstępach czasu 
co 30 sekund w kolejności 
ustalonej uprzednio przez 
organizatora wyścigu. Kolarze 
nie mogą korzystać z pomocy 
innych zawodników, a więc nie 
mogą jechać parami lub gru-
pami; w przypadku gdy jeden 
doścignie drugiego na trasie 

DOOKOŁA MIELECKIEGO LOTNISKA
Husgvarna - Gardner - Tarapata

wyścigu musi go wyprzedzić 
lub zachować co najmniej dwu-
dziestopięciometrowy odstęp.

Organizatorzy zapewnią dla 
wszystkich uczestników uni-
kalne pamiątkowe medale, a 
dla najlepszych niecodzienne 
ręcznie wykonane statuetki. 
Nagrodzimy 24 zawodniczki 
i zawodników w trzech kate-
goriach wiekowych i OPEN. 
Tradycyjnie każdy zawodnik 
otrzyma pakiet startowy oraz 
posiłek regeneracyjny. 

Nagroda główna to rower 
szosowy ufundowany przez Bi-
keCenter Bartek Ćwik. Rower 
zostanie rozlosowany wśród 
wszystkich obecnych uczestni-
ków zawodów.

Dzięki Agencji Ochrony TOP-
-SERVIS Nagrodzimy rów-
nież najstarszego uczestnika 
zawodów. 

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

Kategorie wiekowe 1-3 miejsce 
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

Zapraszamy!

Tygodnik Regionalny Szymon 
Burek i Krzysztof Radoń, WCJ 
Grzegorz Maj, Radio Leliwa 
Tomasz Łępa. Drona obsługiwał 
fotpilot.pl Marek Pytko. Benia 
Pytko. Dziękujemy wszystkim za 
poświęcony czas.
Wszystkim innym, którzy przy-
czynili się do tego wydarzenia 
dziękujemy!
Następny 9. Wyścig o pietruszkę 
już 13 października. Zapraszamy.

Damian Gąsiewski
Fot. Włodzimierz Gąsiewski

Zapraszamy do oglądania 
galerii 300 zdjęć: 
http://promocja.mielec.pl/
8-wyscig-o-pietruszke-mie-
lec-fotoreportaz-wyniki/
oraz migawek wideo: 
https://www.youtube.com/
watch?v=YjUGo_piskU&fe-
ature=youtu.be&fbclid=I-
wAR0M-oB9pjpfok3bIDFoJ-
tVXi8isQxbxX7eC5vpuiIy3T-
NLuZtXX96Zs9ZM

8. Wyścig o pietruszkę maj 2019

mailto:kontakt@promocja.mielec.pl
http://m.in
http://www.studiowizualne.com
http://fotpilot.pl
http://promocja.mielec.pl/8-wyscig-o-pietruszke-mielec-fotoreportaz-wyniki/
http://promocja.mielec.pl/8-wyscig-o-pietruszke-mielec-fotoreportaz-wyniki/
http://promocja.mielec.pl/8-wyscig-o-pietruszke-mielec-fotoreportaz-wyniki/
https://www.youtube.com/watch?v=YjUGo_piskU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0M-oB9pjpfok3bIDFoJtVXi8isQxbxX7eC5vpuiIy3TNLuZtXX96Zs9ZM
https://www.youtube.com/watch?v=YjUGo_piskU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0M-oB9pjpfok3bIDFoJtVXi8isQxbxX7eC5vpuiIy3TNLuZtXX96Zs9ZM
https://www.youtube.com/watch?v=YjUGo_piskU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0M-oB9pjpfok3bIDFoJtVXi8isQxbxX7eC5vpuiIy3TNLuZtXX96Zs9ZM
https://www.youtube.com/watch?v=YjUGo_piskU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0M-oB9pjpfok3bIDFoJtVXi8isQxbxX7eC5vpuiIy3TNLuZtXX96Zs9ZM
https://www.youtube.com/watch?v=YjUGo_piskU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0M-oB9pjpfok3bIDFoJtVXi8isQxbxX7eC5vpuiIy3TNLuZtXX96Zs9ZM
https://www.youtube.com/watch?v=YjUGo_piskU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0M-oB9pjpfok3bIDFoJtVXi8isQxbxX7eC5vpuiIy3TNLuZtXX96Zs9ZM
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artystyczno-historyczne

Folkowo-popowy Kwiat Jabłoni zauroczył
24 maja 2019 r. na scenie SCK 
w Mielcu odbył koncert fol-
kowo-popowy zespołu Kwiat 
Jabłoni, utalentowanego ro-
dzeństwa Kasi i Jacka Sienkie-
wiczów z Warszawy.
    Kwiat Jabłoni to wyjątkowa, 
świeża i nowoczesna mieszanka 
brzmień. Zespół został założony 
w marcu 2018 roku przez rodzeń-
stwo – Kasię i Jacka Sienkiewi-
czów. W ich repertuarze znajdują 
się zarówno autorskie piosenki w 
języku polskim o intrygujących 
tekstach i porywającej warstwie 
muzycznej, łączącej akustyczne 
instrumenty z elektroniką, jak i 
anglojęzyczne przeboje takich 
artystów jak Tracy Chapman, Bob 
Dylan, czy Paul Simon. Pomysł na 
nietypowe zestawienie mandoliny 
z fortepianem i dwoma wokalami 

został zaczerpnięty z nowego pro-
jektu amerykańskich muzyków: 
Brada Mehldau’a i Chrisa Thile’a. 
Do tego Kasia i Jacek dołączają 
elektroniczną perkusję, tworząc 
wyjątkową, świeżą i nowoczesną 
mieszankę brzmień.
    Pomimo krótkiego stażu, zespół 
może się już pochwalić wieloma 
sukcesami i zagranymi koncerta-
mi, między innymi w warszawskim 
klubie Stodoła. Ich debiutancki 
teledysk do piosenki „Dziś późno 
pójdę spać” został wyświetlony 
już na Youtube ponad 5,5 miliona 
razy… https://www.youtube.com/
watch?v=FWDXwrgdm9w
   Młodzi artyści zauroczyli pu-
bliczność, zachwycała też ich 
multi instrumentalność i orygi-
nalne brzmienie wokalne. Także i 
niebanalne, czasem wręcz poetyc-

kie teksty dodawały dodatkowego 
smaku i nastroju. Po koncercie 
ustawiła się długa kolejka fanów z 
płytami i biletami do autografów. 
Mimo późnej pory dla każdego 
była chwilka na rozmowę i wspól-
ne zdjęcie na ściance.
   Organizatorem koncertu w 
Mielcu było Studio Wizualne 
Damian Gąsiewski. Wydarzenie 
to wspierają AvetPharma, MCDe-
sign, Fratelli oraz ERGO Hestia 
Jerzy Wąs. Patronat medialny 
nad koncertem objęły portale 
promocja.mielec.pl, hej.mielec.pl, 
wcj24.pl, korso.pl oraz Tygodnik 
Regionalny Korso i miesięcznik 
Wieści Regionalne.

Włodzimierz Gąsiewski
Galeria zdjęć i wideo: http://

promocja.mielec.pl/folkowo-po-
powy-kwiat-jabloni-zauroczyl/

Czy św. Nepomucen uchronił Mielec 
i powiat od katastrofalnej powodzi?
Kiedy 21 maja 2019 r. obrywały 
się pierwsze tzw. zlewne opady 
deszczu, akurat wypadało wspo-
mnienie św. Jana Nepomucena, 
którego kult w Polsce należy 
do najpospolitszych. Ten czeski 
święty urodził się ok. 1350 r. 
w Pomoku (Nepomuku) koło 
Pragi. Przez lata jako kapłan 
przechodził różne szczeble 
kariery duchownego. Już jako 
biskup został wplątany w intrygi 

czeskiego króla Wacława IV 
Luksemburczyka, hulaki i przy-
jaciela kapłana odstępcy Jana 
Husa. W 1393 r. król zwabił 
podstępnie Jana Nepomucena  
na dwór królewski i go areszto-
wał. Poddano go tam niewyszu-
kanym mękom i katuszom i po 
bestialskich torturach 20 marca 
1893 r.  na pół żywego wrzucono 
z mostu Wacława do rzeki Weł-
tawy.  Jego ciało odnaleziono po 

kilkunastu dniach 17 kwietnia 
i pochowano je w kościele św. 
Krzyża w pobliżu rzeki. Poza 
intrygami okazało się później, 
że święty zginął w obronie ta-
jemnicy spowiedzi, gdyż jako 
spowiednik nie chciał wyjawić 
grzechów królewskiej małżon-
ki. Po śmierci Wacława IV w 
1419 r. spontanicznie zaczął 
się szerzyć kult męczennika. W 
wieku XVII rozprzestrzenił się 

Wykonana z brązu figura św. 
Jana Nepomucena na praskim 
moście Karola. Fot. W. Gąsiew-
ski (11 VI 2009)

także w środkowej i zachodniej 
Europie. Jego proces beatyfika-
cyjny rozpoczął się w 1710 r., a 
w 1729 r. papież Benedykt XIII 
zaliczył go w poczet świętych. 
Św. Jan Nepomucen był czczony 
jako patron mostów i orędow-
nik chroniący od powodzi (ks. 
Wincenty Zaleski SDB, Święci 
na każdy dzień. Wydawnictwo 
Salezjańskie Łódź 1982, s. 266-
267).
      W Polsce figurę świętego 
ustawiano często na skraju wsi, 
w miejscach które ulegały zala-
niom. Niekiedy stał nawet nad 
brzegami rzek. Z czasem wioski 
miasta się rozrosły i święty stoi 
nieraz w ich centrum. Na ziemi 
mieleckiej jest co najmniej 10 
figur/postumentów św. Nepo-
mucena. Nie znamy obecnie 

ich dokładnej liczby, jak też 
ewentualnych obrazów a może 
także feretronów. Większość 
z nich ma dość długą historię. 
Powstawały one z reguły ok. 
połowy XIX w., co związane 
było zapewne z licznymi powo-
dziami w tamtym czasie. Nie-
które obrosły w legendy i miały 
też niekiedy nawet tragiczne 
losy. Oczywiście „opieka” św. 
Nepomucena jest już raczej 
symboliczna, ale może warto 
rozejrzeć się wokoło i odnaleźć 
jego postumenty. Można przy 
tym się zastanowić, czy budując 
domy w miejscach zalewowych, 
na skraju których stał Nepo-
muk, możemy jeszcze liczyć na 
jego opiekę.
    Niejako przy okazji warto po-
kusić się o swoistą inwentaryza-

cję figur, feretronów, kaplic św. 
Nepomucena w naszym regio-
nie. Autor zwraca się przy tym 
o pomoc ze strony internautów-
-czytelników. Mile widziane są 
nadesłane zdjęcia oraz wszelkie 
informacje i opisy. Artykuł bę-
dzie sukcesywnie uzupełniany, 
a autorzy będą dopisywani do 
przypisów. Ich spory wykaz oraz 
zdjęcia można znaleźć na stro-
nie: http://promocja.mielec.
pl/czy-sw-nepomucen-uchro-
ni-mielec-i-powiat-od-kata-
strofalnej-powodzi/
PS. Figury mogą być także z 
okolic ziemi mieleckiej.

Włodzimierz Gąsiewski
kontakt@promocja.mielec.pl

możliwość kontaktu i komen-
tarzy: https://www.facebook.
com/nadwislocze/

Srebrny nagrobek św. Jana Nepomucena. Katedra św. Wita w 
Pradze. Fot. W. Gąsiewski (11 VI 2009)

Figura św. Jana Nepomuce-
na przy ul. Legionów 81 w 
Mielcu. Kamienna, barokowa 
z 1736 r.  Jest najstarsza na 
terenie Mielca. Wykonana 
wg figury ks. Jana Nepomu-
cena z Pragi, z 1683 r. Na 
czołowej ścianie podstawy 
znajduje się ozdobny kartusz 
herbowy z bocznicami w formie 
orłów. Umieszczono w nim 
herb Ossolińskich – Topór. 

Na czołowej ścianie cokołu 
wyryty jest napis” „Anno Dni 
/ Dic. 9 Mai /DAM / MA”. We 
wcześniejszym okresie figura 
stała na południowym stoku 
wzgórza zamkowego, ale w 
latach 70. XX w. w trakcie 
przebudowy ówczesnej ulicy 1 
maja, została przeniesiona na 
obecne miejsce.
Źródła: J. Witek, Kapliczki i figury 
przydrożne na terenie Mielca i mie-
leckich parafii – część II – figury; 
Katalog zabytków sztuki, wojewódz-
two rzeszowskie, pod red. Ewy Śnie-
żyńskiej-Stolotowej i Franciszka 
Stolota. Warszawa 1991.

Święty Jan Nepomucen w 
Izbiskach, gmina Wadowice 
Górne. Kapliczka stoi w przy-
domowym ogródku państwa 
Oleksiaków. Właścicielka pose-
sji – Helena Oleksiak – opowia-
da, że jeszcze jej babcia, kiedy 
była dzieckiem, pamiętała ka-
pliczkę. Jej powstanie wiązała 
z nieszczęściem, być może 
epidemii cholery. Kapliczka jest 
wotum dziękczynnym rodziny 
za ocalenie.
Źróda: Włodzimierz Gąsiewski, 
Gmina Wadowice Górne historia 
i współczesność. Wadowice Górne 
2016; Krzyże i kapliczki przydrożne 
na terenie gminy Wadowice Górne. 
Opr. Anna Kwiatkowska, Justyna 
Owcarz. Prezentacja multimedialna

Św. Jan Nepomucen w Izbi-
skach. Foto. arch.
Kapliczka św. Jana Nepomu-
cena, w Podleszanach-Za-
wierzbiu, gmina Mielec, obok 
domu nr 245 – figura według 
tradycji pochodzi z XVIII w. i 
została tu przyniesiona przez 
powódź. Z całą pewnością stała 
w obecnym miejscu w 1849 r. W 
1934 r. Nowaczyński z Mielca 
wzniósł nad figurą dach namio-
towy, kryty dachówką, wsparty 
na czterech betonowych filarach. 
Według niektórych źródeł została 
zniszczona podczas działań wo-
jennych, w rzeczywistości jednak 
według zapisu ks. proboszcza 
St. Grzyba z Książnic, 4 V 1949 
r. nieznany sprawdza utrącił jej 
głowę, a po jej doklejeniu figura 
została zdeformowana. na prze-

łomie XX i XXI w. pierwotne 
nakrycie zastąpiono blaszanym 
daszkiem na słupach o rzucie 
kwadratowym. Kapliczka jest 
wpisana do Gminnej Ewidencji 
Zabytków.
Źródła: Włodzimierz Gąsiewski, Ludzie 
i miejsca pamięci gminy Mielec. Cho-
rzelów 2015

Posąg św. Jana Nepomucena – 
Zadworze w Łysakowie – gmina 
Czermin, przy parceli Strycha-
rzów. Wzniesiony zapewne w 
XVIII w. z fundacji właścicieli 
dawnego dworu Kamianna. Po-
sąg na czworobocznym, ogzym-
sowanym postumencie.
Źródło: Włodzimierz Gąsiewski, Gmina 
Czermin nad Wisłą szkic monograficzny. 
Czermin 2008

Św. Nepomucen Podleszany, fot. 
5 VIII 2008 r.

Św. Jan Nepomucen w Kli-
szowie, parafia Gawłuszowi-
ce, gmina Gawłuszowice. Przy 
drodze do Mielca na gruncie 
Antoniego Sobolewskiego. Fi-
gura wykonana z kamienia, na 
betonowym cokole, trzykondy-
gnacyjnym, uskokowym, zakoń-
czonym gzymsem z napisem od 
frontu: 1873. Całkowita wysokość 
3,3 m. Święty przedstawiony 
jest w stroju kapłana w czarnej 
sutannie, białej komży, pelery-
nie, pod którą znajduje się stuła. 
Na głowie ma brązowy biret. 
W dłoniach trzyma krzyż oraz 
gałązkę palmy. Nad figurką jest 
metalowy daszek zwieńczony 
krzyżykiem. Postument otoczony 
jest metalowym płotkiem. Figura 

Św. Jan Nepomucen w Łysako-
wie 2008 r. Fot. W. Gąsiewski

została postawiona z fundacji 
Jana Artwińskiego, ziemianina z 
Kliszowa jako podziękowanie za 
ocalenie życia jego żony. Pomnik 
wykonał Onufry z Tarnowa.  Pod-
czas II wojny światowej pocisk 
uszkodził dwa palce prawej ręki 
świętego. Odtworzył je Antoni 
Sobolewski wieloletni opiekun 
kapliczki. Także jego staraniem 
w 1995 r. dokonano renowacji 
polegającej na otynkowaniu po-
stumentu i pomalowaniu figury.
Źródło: Krzyże i kapliczki przydrożne 
w parafii Gawłuszowice. Redakcja: ks. 
Witold Szczur i Agnieszka Badula. 
Gawłuszowice 2014. 

Włodzimierz Gąsiewski
Więcej na stronie: http://promocja.mie-
lec.pl/czy-sw-nepomucen-uchroni-mie-
lec-i-powiat-od-katastrofalnej-powodzi/

Św. Jan Nepomucen w Kliszowie 
9 VI 2019 r. Fot. W. Gąsiewski
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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 Krystyna Gargas-Gąsiewska, która bra-
ła udział w warsztatach ikonograficznych prowadzonych 
przez brata Marcina Świądra OFM Cap. (2015) oraz ks. 
dr Jacka Soprycha z WSD w Tarnowie (2018). Jej inspi-
racją była m.in. twórczość Natalii Czarneckiej Skwor-
cowej z Moskwy; sztuka starych mistrzów, w tym w 
Muzeum Ikon w Sanoku, w cerkwiach w Bieszczadach 
i w Pracowni Ikon Jadwigi Denisiuk w Cisnej. Jej Ikony 
są pisane w technikach tradycyjnych oraz własnych i są 
nie tylko zwykłymi obrazami, ale także przekazem ich 
wykonawczyni, która przez sztukę wyraża swoją wiarę 
i wrażenia estetyczne. Istnieje możliwość zamówienia 
dowolnej Ikony, także własnego wzoru i dedykacji!

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 
REGULA L sprawny. Apa-
rat ma oderwany kawałek 
okładziny z tyłu po lewej 
stronie, w środkowej 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 ład-
nie, jest dość rzadki i może 
być ozdobą kolekcji.

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 

Lampa foto wideo PO-
LAMP halogenowa 1000 
W. W ebonitowej oprawie 
z elementami metalowymi 
i odblaskowymi. W rączce 
jest nagwintowany otwór ty-
powy dla uchwytów apara-
tów i statywów fotograficz-
nych. Lampa jest w 100% 
sprawna i daje niesamowite 
światło. Zdjęcia robione w 
ciemnym starym kościele 
są jak w dzień. Oczywiście 
nagrzewa się i trzeba ją 
wyłączać do maks. 5 min. 
Kabel bez gniazda uziemia-
jącego. Pochodzi pewnie 
z przełomu lat 80-90., ale 
jest przydatna do dzisiaj. 
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.

Ikony jako prezent na ślub, 
chrzciny, urodziny, imieniny

Panorama miasta średniowiecze relief miedź 90x45x1,5 cm, 
waga całości ok. 5,4 kg. Relief wykonany jest z cienkiej blachy 
miedzianej, częściowo oksydowanej.

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 
na kilka centymetrów, która nie 
ma wpływu na jej stabilność.

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. 
Średnica ok. 15,5 cm, wyso-
kość ok. 18 cm.

Stare szklane mieszczań-
skie flakoniki w stylu art 
deco 2 szt. 

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

Kryształowa galeria pułkownika Podłaszczyka

88-letni ppłk w st. spo-
cz. nawig. inż. Mikołaj 
Podłaszczyk ma dwie 
życiowe pasje: lotnic-
two i kolekcjonerstwo 
minerałów, z tym że 

obecnie zajmuje się już 
tylko pięknem zaklętym 
w kamieniu i jego róż-
norodnych formacjach. 
14 lat temu miał swoją 
wystawę w Muzeum 

Regionalnym w Miel-
cu w Pałacyku Obor-
skich. Potem cały, może 
nawet wielotysięczny 
zbiór zawędrował do 
Centrum Wystawien-

Druhowie TG „Sokół” z Mielca uhonorowani w Warszawie

W Warszawie w Cen-
trum Olimpijskim im. 
Jana Pawła II odbyły się 
uroczystości związane z 
100 rocznicą powstania 
Związku Towarzystw 
Gimnastycznych „So-
kół” w Polsce, które po-
przedziła Msza św. w ko-
ściele pw. św. Stanisława 
Kostki /Sanktuarium Bł. 
Jerzego Popiełuszki/. 
Była to najważniejsza 
i największa tego typu 
uroczystość w ostatnich 

latach.  Wydarzenie 
uświetniły sokole dele-
gacje które przybyły z 
całego kraju a także Li-
twy, Białorusi, Ukrainy i 
Austrii. Przybyli również 
ważni goście m.in. eu-
roposeł Ryszard Czar-
necki, sędzia Trybunału 
Stanu Piotr Andrzejew-
ski, prof. Jan Żaryn, 
przewodnicząca Związ-
ku Polaków na Białorusi 
Andżelika Borys i wielu 
innych. Uczestnicy mieli 

okazję zwiedzić Mu-
zeum Sportu i Turystyki 
Olimpijskiego Centrum, 
w którym została zapre-
zentowana najcenniejsza 
część zbiorów dotycząca 
historii działalności TG 
„Sokół” w tym przed-
wojenny sztandar. W 
trakcie uroczystości za-
służeni działacze Sokoła 
zostali uhonorowani Za-
szczytnymi Odznakami 
Sokoła. Odznaczenie 
to jest przyznawane 

niczo-Promocyjnego 
Samorządowego Cen-
trum Kultury w Mielcu. 
Tam w przeszklonych 
gablotach i stylowych 
socrealistycznych łu-
kowych podcieniach 
zostały wystawione 
wszystkie okazy, których 
osobiście pilnował sam 
pan pułkownik, który 
oprowadzał także zain-
teresowanych. Później 
podcienia zabudowano 
i zasłonięto, ale mie-
lecki pilot-emeryt trwa 
przy swojej kolekcji i 
codziennie jest na po-
sterunku. Zawsze bar-

druhom najbardziej za-
angażowanym w dzia-
łalność organizacyjno 
– patriotyczno-sportową 
w TG „Sokół” w Polsce 
i zagranicą. Zaszczyt-
na Odznaka Sokoła to 
najwyższe i najstarsze 
odznaczenie organiza-
cyjne Związku Towa-
rzystw Gimnastycznych 
w Polsce przyznawane 
od okresu międzywojen-
nego. W przeszłości jego 
kawalerami byli m.in.: 
Ignacy Jan Paderewski, 
gen. Józef Haller i Ro-
man Dmowski. Odzna-
czenie nadaje Minister 
Obrony Narodowej oraz 
Kapituła Zaszczytnej 
Odznaki Sokoła. Bardzo 
wysoko została oceniona 
działalność Towarzystwa 
Gimnastycznego „So-
kół” w Mielcu, którego 
czterej przedstawiciele 
zostali uhonorowani tą 
odznaką: Józef Zaskal-

Zapraszamy:
39-300 Mielec, 

ul. Jana III Sobieskiego 1/1
czynne: pon.-pt. 10.00-16.00, 

sob. 10.00-13.00
tel. 17 7411527
www.promocja.mielec.pl

kontakt@promocja.mielec.pl

Zapraszamy: 39-300 Mielec, ul. Jana III Sobieskiego 1/1
czynne: pon.-pt. 9.00-16., sob. 10.00-13.00

tel. 17 7411527

dzo zaprasza do środka, 
weszliśmy więc na chwi-
lę do jego tajemniczej 
krainy i na zdjęciach 
utrwaliliśmy jej urok. 
Tradycyjnie życzymy 
100 lat i więcej dla pana 
Podłaszczyka, ale czy 
tak długo starczy mu sił 
dla tej swojej kryształo-
wej pasji…

Fot. Włodzimierz 
Gąsiewski

ski, Jerzy Kazana, Zbi-
gniew Magda i Wojciech 
Janczar. Znaleźli się 
oni w grupie 30 wyróż-
nionych sokołów z Pol-
ski i 10 zagranicznych 
/7 z Austrii i z Litwy/. 
Prezes TG „Sokół”w 
Mielcu Józef Zaskalski 
przy tej okazji przekazał 
członkowi Trybunału 
Stanu Piotrowi Andrze-
jewskiemu publikację 
„Szkic historyczny To-
warzystwa Gimnastycz-
nego „Sokół” w Mielcu 
1893-2018 ” autorstwa 
znanego mieleckiego 
historyka Włodzimierza 
Gąsiewskiego /współ-
praca: Jerzy Kazana, 
Józef Zaskalski/. Pa-
tronat medialny nad 
uroczystościami objęła 
Telewizja Polska a także 
największy portal histo-
ryczny Histmag.org oraz 
miesięcznik historyczny 
„wSieciHistorii”.

Red., foto. arch.

Kącik fotograficzno-antykwaryczny:

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

TAKŻE JAKO MAKULATURA KSIĄŻKOWA
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