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UWAGA ANTYKWARIAT-GALERIA 39-300 Mielec, ul. Jana III Sobieskiego 1/1 od 1 września 2019 r.
czynne: pon.-pt. 10.00-14.00, sobota - nieczynne

Ze względu na skrócenie godzin otwarcia, można po uzgodnieniu telefonicznym umówić się w innych godzinach, w tym w sobotę,
tel. 17 7411521; 602 776197; www.promocja.mielec.pl; kontakt@promocja.mielec.pl
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powiatowe

Przychodni Nr 4 oddana do użytku po remoncie

Po blisko 8. miesiącach 
zakończyła się komplek-
sowa przebudowa Przy-
chodni Nr 4. Za kwotę 
4,5 mln PLN wykonana 
została termomoderniza-
cja i przebudowa obiektu.

Inwestycja rozpoczęła się na 
początku października 2018 
roku i zakończona w czerw-
cu bieżącego roku. Mimo 
prowadzonych w obiekcie 
prac, znajdujące się tam 
poradnie pracowały i przyj-
mowały swoich pacjentów.

Główne prace remontowe 
prowadzone były między 
godziną 16.00, a 6.00 rano 

dnia następnego. Te, które 
były szczególnie uciążliwe 
planowane były do realizacji 
podczas weekendów.

Zakres przeprowadzonych 
prac podzielony został na 
dwa segmenty: warta 2 296 
859 PLN termomoderni-
zacja obiektu, z dofinanso-
waniem1 179 797,82 PLN 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego  Wojewódz-
twa Podkarpackiego  na lata 
2014-2020 oraz przebudowa 
obiektu – prace o wartości 2 
276 742 PLN, realizowane 
ze środków własnych po-
wiatu.

      Wykonane zostały: nowa 
elewacja przychodni, na-
prawione pokrycie dachowe 
i wyremontowane schody. 
Prace obejmowały też: budo-
wę bądź wymianę instalacji 
elektrycznej, fotowoltaicz-
nej, centralnego ogrzewania 
oraz wentylacji i klimaty-
zacji, wykonanie nowych 
okładzin ściennych i pod-
łogowych, wymianę drzwi i 
okien, a także przebudowę 

chodni wykonał Zakład 
Remontowo Budowlany 
Roman Olszowy.

Marek Patyk

Galeria zdjęć: https://po-
wiat-mielecki.pl/aktualno-
sci/przychodnia-nr-4-oficjal-
nie-otwarta-836.html

pomieszczeń higienicz-
no-sanitarnych i budowę 
windy. Zmieniona została 
niemal całkowicie funkcjo-
nalność parteru budynku, 
do którego po remoncie 
swoje siedziby przeniosły 
tu szpitalne poradnie: ura-
zowo-ortopedyczna, urolo-
giczna, neurochirurgiczna,  
neurologiczna, nefrologicz-
na oraz okulistyczna.

Prace remontowe Przy-

Mieleckie Starostwo chce 
powrotu do systemu moni-
toringu i wczesnego ostrze-
gania na terenie zlewni 
rzek przepływających przez 
teren powiatu.
     W siedzibie Starostwa od-
było się już pierwsze spotka-
nie konsultacyjne w tej spra-
wie z przedstawicielami firmy 
RWD Prospect z Tarnowa. 
Firma ta współpracowała 
już z mieleckim Starostwem. 
Na mocy umowy zawartej w 
2007 roku zamontowała ona 
na okolicznych rzekach swoje 
czujniki, jednak współpraca 
ta została przerwana podczas 
minionej kadencji mieleckie-
go samorządu.
    Obecny na spotkaniu dr 
Jan Reszetnik, prezes zarzą-
du RWD Prospect zapropo-
nował powrót do współpracy, 
renowację istniejących, ale 
najprawdopodobniej nie-
czynnych czujników na cie-
kach wodnych oraz instalację 
nowych czujników rejestrują-

cych stany wód opadowych.
    To właśnie ten czynnik 
– wody opadowe – miały 
decydujący wpływ na rozmiar 
strat spowodowanych majo-
wymi intensywnymi opadami 
deszczu.
      Proponowany system 
koreluje ze sobą wskazania 
zarówno wskaźników opa-
dowych, jak i tych zamo-
cowanych w korytach rzek. 
Współdziałające z nim opro-
gramowanie dokonuje anali-
zy pomiarów i przeprowadza 
symulację rozwoju sytuacji 
powodziowej, zanim dane 
zjawiska jeszcze wystąpią. 
Daje to czas prowadzącym 
akcje ratunkowe na podej-
mowanie właściwych działań. 
Powoduje, że można w porę 
uprzedzić mieszkańców da-
nego terenu, by ci mogli przy-
gotować się do konfrontacji 
z nadchodzącym żywiołem.
    Podczas spotkania anali-
zowane były różne warianty 
współpracy oraz koszty, jakie 

generowałby system już po 
jego reaktywacji i uzupełnie-
nie o nowe elementy wcze-
snego wykrywania zagrożeń.
    Do wizualizacji danych 
pomiarowych wykorzystano 
serwer stron www, dzięki 
czemu każdy, kto ma dostęp 
do Internetu, może poprzez 
przeglądarkę obejrzeć aktu-
alny stan lustra wody w rzece 
oraz natężenie opadu deszczu 
w danej zlewni.
    Do wybranej grupy osób tj. 
pracowników odpowiedzial-
nych za organizację akcji ze 
strony: starosty, Centrum 
Zarządzania Kryzysowego, 
straży pożarnej, policji  oraz 
innych – wysyłane są SMS’y 
z informacją o aktualnym 
stanie wody we wszystkich 
lub tylko wybranych punk-
tach pomiarowych, przyro-
ście wody w ciągu ostatniej 
doby.

Marek Patyk

System wczesnego ostrzegania – reaktywacja

Zgnilec amerykański 
w powiecie mieleckim
ca 2019 r. w sprawie zwalczania 
zgnilca amerykańskiego pszczół 
na terenie Powiatu Mieleckiego.
    Za obszar zapowietrzony uznane 
zostały na terenie Powiatu Mielec-
kiego miejscowości:
    Przecław, Wylów, Zabor-
cze, Goleszów, Błonie, Kiełków, 
Rzemień, Dobrynin, Książnice, 
Tuszyma  oraz Mielec od ulicy 
Witosa w stronę południową – w 
kierunku Przecławia, na północy 
granicę wyznacza skrzyżowanie 
dróg 985 i 875.
    To bardzo groźna choroba 
pszczół. Nie zagraża ludziom 
bezpośrednio, natomiast może po-
wodować trudności z zapylaniem 
roślin na terenach rolniczych.
    Zgnilec złośliwy (Histolysisin-
fectiosaperniciosalarvaeapium, 
Pestisamericanalarvaeapium) 
jest zaraźliwą chorobą bakteryjną 
czerwiu, wywoływaną przez lasecz-
kę larwy. Choruje nań i zamiera 
czerw zasklepiony.
     Przetrwalniki bakterii odzna-
czają się bardzo wysoką odpor-
nością na działanie termiczne i 
chemiczne, a w normalnych wa-
runkach przeżywają nawet do 40 
lat. Szczególne nasilenie choroby 
przypada na drugą połowę lata.

     Bakterie lasecznika pojawiają 
się i namnażają błyskawicznie, 
uszkadzając ściany jelita. Zarażo-
ne larwy zamierają w zasklepionej 
komórce – gniją, przybierając ko-
lor brunatnożółtawy, brunatny a w 
końcu czarny. W ciągu przeciętnie 
4 dni umierają. Masa zamarłego 
czerwiu wydaje charakterystyczny 
zapach przypominający zapach 
kleju stolarskiego.
     Robotnice usuwają martwy 
czerw z ula, przenosząc bakterie 
na odnóżach i narządach gębo-
wych do pokarmu, którym karmią 
zdrowe larwy. W ten sposób cho-
roba rozprzestrzenia się w całym 
ulu. Bakterie umiejscawiają się 
na wszystkich częściach ula, na 
plastrach, w miodzie, w pyłku 
i w wosku. Osłabiona pszczela 
rodzina jest podatna na ataki 
silniejszych rodzin, które z kolei 
przenoszą zarazę do zdrowych uli.
    Choć bakteria atakuje wyłącznie 
larwy, to najbardziej skutecznym 
sposobem uratowania pasieki jest 
spalenie ula wraz z całą pszczelą 
rodziną.
Na podstawie: Wkikipedia, http://
www.sadyogrody.pl

Marek Patyk

Na terenie Powiatu Mielec-
kiego, przy tablicach infor-
mujących o wjeździe do danej 
miejscowości pojawiły się ta-
bliczki z napisem „Zgnilec 
amerykański pszczół – Obszar 
zapowietrzony”.
   To efekt Rozporządzenia NR 
2/2019 Powiatowego Lekarza 
Weterynarii w Mielcu z 19 czerw-
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mieleckie

NOWA LINIA AUTOBUSOWA 
MKS MIELEC-RZĘDZIANOWICE
Miejska Komunikacja Sa-
mochodowa w Mielcu uru-
chamia nową linię auto-
busową na trasie Mielec 
– Rzędzianowice. 
     W środę 14 sierpnia w 
Urzędzie Miejskim w Mielcu 
Prezydent Miasta Mielca Jacek 
Wiśniewski podpisał z Wójtem 
Gminy Mielec Józefem Piąt-
kiem aneks do funkcjonujące-
go do tej pory porozumienia 

międzygminnego w zakresie 
transportu publicznego.
     Na mocy podpisanego 
aneksu utworzono linię nr 41 w 
relacji Mielec – Rzędzianowice, 
która będzie funkcjonować od 
poniedziałku do soboty. Miesz-
kańcy Mielca i mieszkańcy 
Gminy Mielec będą mieli do 
dyspozycji 11 kursów w dni 
robocze i 6 kursów w soboty.
    

Trasa linii 41 będzie wiodła z 
mieleckiego dworca ulicami 
Jagiellończyka, Mickiewicza, 
Rynek, Legionów przez Wolę 
Mielecką do Rzedzianowic, a 
końcowymi przystankami będą 
Olszyny i Rzędzianowice Pętla 
17.   Szczegółowy rozkład jazdy 
będzie dostępny na stronie in-
ternetowej MKS Mielec.

Inf. http://www.mielec.pl/

X PIKNIK MIEJSKI „GRUNT TO RODZINKA” 
– „WIELKI POWRÓT DINOZAURÓW”
Piknik odbył  4 sierpnia, w 
godz. od 16 do 22 na bul-
warach przy ul. Rzecznej w 
Mielcu. Dinozaury powra-
cają! Stworzenia te wciąż 
fascynują dużych i małych. 
W trakcie wspólnej zabawy 
można było dowiedzieć się, 
czym były, jak żyły i jak wy-
ginęły dinozaury. W trakcie 
pikniku były:
- program animacyjny: „JA-
SKINIOWCY w krainie Dino-
zaura”;
- rodzinna gra plenerowa: „Bi-

twa o JAJO Dinozaura”;
- „Rodzinny labirynt” – kolejna 
edycja turnieju o tytuł SUPER 
RODZINKA 2019 r.;
- warsztaty i stanowiska arche-
ologiczne, paleontologiczne itp.
- kraina GEOKIDS – malowa-
nie amonitów, preparowanie 
skamieniałości, piaskowe rysun-
ki Dinozaurów);
- stanowisko fotograficzne – DI-
NOFOTO (rodzinne zdjęcia w 
pojeździe Jaskiniowców w towa-
rzystwie maskotki Dinozaura)
- JASKINIOWE PARTY – 

taneczna rodzinna zabawa z 
jaskiniowcami.
- TORT URODZINOWY – z 
okazji 10 edycji pikniku
    Podczas pikniku dostępne były 
także bezpłatne i płatne atrak-
cje, m.in. dmuchańce, Kolorowe 
Miasteczko – atrakcje dla dzieci 
0-6 lat, Fabryka Magicznej 
Zabawy – atrakcje dla dzieci 
powyżej 6 lat, dziecięcy salon 
piękności – malowanie buziek, 
włosów, kolorowe tatuaże.

Małgorzata Rojkowicz

PREZYDENT I RADNI WIZYTOWALI 
PLAC BUDOWY HALI SPORTOWEJ
Na terenie  Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
odbyło się spotkanie, którego 
tematem był przebieg prac 
związanych z budową nowej 
hali sportowej z częścią ba-
senową przy ulicy Solskiego.
     W spotkaniu uczestniczyli 
Prezydent Miasta Mielca Jacek 
Wiśniewski wraz z Zastępcą 
Prezydenta Pawłem Pazdanem, 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Bogdan Bieniek wraz z zastęp-
cami – Fryderykiem Kapino-
sem, Zbigniewem Rzeźnikiem 
i Grzegorzem Ziomkiem oraz 
dyrekcja Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji i urzędnicy 
Wydziału Inwestycji Urzędu 
Miejskiego.
     Uczestnicy spotkania obej-
rzeli plac budowy obiektu, na 
którym od kilku tygodni trwają 
roboty ziemne. Informacje o 
postępie prac związanych z 
posadowieniem budynku no-
wej hali udzielali Koordynator 
Projektu ze strony Inwestora 
(MOSiR w Mielcu) Norbert 
Jackowski oraz kierownik ze-

społu inżyniera kontraktu Szy-
mon Ćwik.
    Norbert Jackowski poinfor-
mował, że na podstawie analizy 
warunków gruntowo-wodnych 
oraz przewidywanych obcią-
żeń zaprojektowano i obecnie 
wykonywane jest wzmocnienie 
podłoża pod fundamenty hali 
sportowej z częścią basenową 
w technologii kolumn prze-
mieszczeniowych wkręcanych 
o średnicy Ø300 i Ø360.
    Zaprojektowano i jedno-
cześnie wykonanych zostanie 

ponad 1200 sztuk kolumn be-
tonowych o zróżnicowanych 
długościach (7 m -10,5 m), 
uwarunkowanych od lokalnych 
warunków gruntowych. Pod 
fundamenty hali sportowej 
grunt zostanie wzmocniony 
poprzez wbudowanie za po-
mocą specjalistycznego sprzętu 
około 900 m3 betonu konstruk-
cyjnego. Przewidywany okres 
wykonywanych robót wynosi 
około 3 miesiące.

Inf. http://www.mielec.pl/
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e-mail: kwiatkowskaborowa@interia.pl

radomyskie i wadowickie

Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Gminie Wadowice Górne

Trwa rozbudowa i przebu-
dowa mechaniczno-biolo-
gicznej oczyszczalni ścieków 
do przepustowości 800 m3 /
dobę w miejscowości Izbi-
ska.
    Zapraszamy do obejrzenia 
materiału wideo i wypowiedzi 

Wójta Gminy Wadowice Gór-
ne Michała Deptuły.
     Zadanie finansowane będzie 
z budżetu Unii Europejskiej w 
ramach osi priorytetowej IV 
Ochrona środowiska natural-
nego i dziedzictwa kulturowe-
go, Działanie 4.3. Gospodarka 

wodno-ściekowa, Poddziałanie 
4.3.1 Gospodarka Ściekowa 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Pod-
karpackiego na lata 2014-2020 
oraz Gminy Wadowice Górne.
    Koszt inwestycji: 13 681 
150,30 zł

Dofinansowanie: 5 531 473,60 zł
Wkład własny Gminy: 8 149 
676,70 zł
Zakres budowy obejmuje roz-
budowę i przebudowę oczysz-
czalni ścieków, w której skład 
wejdą:
    Punkt zlewowy ścieków 
dowożonych * Separator za-
nieczyszczeń stałych z szybko-
złączem do odbioru ścieków 
* Pomiar przepływu ścieków 
dowożonych * Moduł reje-
stracyjny z wydrukiem danych
    Zbiorniki uśredniające 
ścieków dowożonych * Układ 
napowietrzania/mieszania * 
Porcjowe dozowanie ścieków
    Wstępne podczyszczenie 
ścieków * Kratka hakowa 
praso-płuczką skratek
    Pompownia ścieków suro-
wych * stacja pomp zatapial-
nych
    Oczyszczanie mechaniczne 
ścieków * Automatyczne sito 
skratkowe z praską i płuka-

niem skratek * Automatyczny 
piaskownik poziomy * Separa-
tor – płuczka piasku
    Oczyszczanie biologiczne 
ścieków: * Separator zawie-
siny łatwo opadalnej * Selek-
tor – warunki niedotlenione 
stosowane dla procesu * Ko-
mora denitryfikacji/nitryfkacji 
* Osadnik wtórny pionowy 
– separacja osadu od ścieków
    Pomieszczenie dmuchaw * 
Stacja dmuchaw * Układ dys-
trybucji powietrza
    Pomiar ilości ścieków oczysz-
czonych * Przepływomierz 
elektromagnetyczny
    Zbiornik retencyjny wód 
deszczowych – adaptacja ko-
mory istniejącego reaktora * 
Układ napowietrzania/miesza-
nia zbiornika * Równomierne 
podawanie ścieków do ciągu 
technologicznego
    Zbiornik osadu – dwukomo-
rowy * układ napowietrzania 
* Układ zagęszczania osadu i 

odprowadzenia wód nadosa-
dowych
    Mechaniczne odwadnianie 
osadu nadmiernego * Prasa 
taśmowa z zagęszczaczem 
bębnowym * Stacja przygoto-
wania i dozowania flokulantu 
* Przenośnik śrubowy osadu
    Stacja wapnowania osadu 
odwodnionego * Silos wapna 
* Przenośnik śrubowy wapna
    Sterowanie procesem 
technologicznym – działanie 
oczyszczalni będzie całkowicie 
zautomatyzowane poprzez 
zastosowanie sterowania z 
możliwością zdalnej kontroli 
pracy poprzez złącze telefo-
niczne systemu SMS. Dodat-
kowo obiekt wyposażono w 
wizualizację pracy urządzeń.

Inf. Gmina Wadowice Górne
Materiał wideo, wypowiedź 

wójta Michała Deptuły na 
stronie: https://www.youtube.
com/watch?v=Z7i82gqr9XY

WSZYSTKIE DROGI NA 
DOŻYNKI DO PARTYNI

18 sierpnia 2019 r. w Partyni odbyło się Święto Plonów gminy Radomyśl Wielki. Inf., fot. i wideo na stronie: 
promocja.mielec.pl/dozynki-partynia-gmina-radomysl-wielki-korowod-wideo-i-52-zdjecia/

Jan Pulak z Janowca świę-
tował swoje 100. urodziny. Z 
życzeniami do szanownego 
Jubilata oprócz rodziny i 
znajomych pospieszyli m.in. 
przedstawiciele władz samo-
rządowych.
    Do domu stulatka udali się 
burmistrz Józef Rybiński, z-ca 
burmistrza Jarosław Godek, 
radny Andrzej Jasina i sołtys 
Mariusz Bajor, a także przedsta-
wicielka KRUS. – Cieszymy się, 
że razem z panem możemy świę-
tować to wyjątkowe wydarzenie. 
Jest pan w wyjątkowym gronie 
osób, którym udało się dożyć 
stu lat. W czasie gdy jestem 
burmistrzem, a więc przez 21 lat, 
jest pan dopiero dziesiątą osobą 
w ogóle, a drugim mężczyzną z 
takim życiowym stażem. Życzy-

my Panu wszystkiego dobrego, a 
przede wszystkim dużo zdrowia 
– powiedział Józef Rybiński.
   Jubilat wyraźnie wzruszony 
podniosłą chwilą dziękował za 
pamięć: – Życzę wam, abyście 
w zdrowiu dożyli tych lat co ja, 
bo zdrowie jest najważniejsze.
   Panu Janowi ono dopisuje. 
Samodzielnie chodzi, je w zasa-
dzie wszystko; najbardziej lubi 
śledziki, a ostatnio posmako-
wały mu borówki amerykańskie, 
których oczywiście nie zabrakło 
na urodzinowym stole. Sam na-
wet się goli. Niedawno jeszcze 
nawlekał nitkę na igłę, a 5 lat 
temu jeździł rowerem do kościo-
ła. Cieszy się dobrą pamięcią, 
pamięta czasy młodości czy 
„niemieckiej wojny”. – W mło-
dości często do lasu się chodziło. 

Lubiłem zbierać jagody i grzyby 
– mówi jubilat. Nie opuszcza go 
dobry humor. – Pojeść, popić, 
potańcować – człowiek czasem 
musi sobie pofolgować – mówił, 
recytując przy tym fragmenty 
wierszy i śpiewając ludowe przy-
śpiewki. W przeszłości grywał 
na akordeonie.
    Pan Jan urodził się 23 lipca 
1919 roku w Żarówce. W 1952 r. 
ożenił się z Czesławą Garncarz 
z Dulczy Wielkiej, z którą prze-
żył 48 lat. Mieli dwóch synów: 
Andrzeja i Kazimierza. Jubilat 
doczekał się też wnuka i wnucz-
ki. Obecnie jest pod opieką syna 
i synowej.

Krzysztof Babiarz
Urząd Miejski 

w Radomyślu Wielkim

JAN PULAK 100-LATEK Z JANOWCA

Wieża SONY compact HI-FI 
STEREO SYSTEM XO-D1
Ogólny stan dobry, przybrudzenia, 
pęknięta plastikowa obudowa po-
krywy gramofonu z tyłu, możliwe 
inne mikro uszkodzenia. Po włą-
czeniu do prądu działa, przyciski 
działają. Po podłączeniu głośnika 
działa radio nawet na UKF można 
złapać polskie stacje z ładnym 
czystym głosem. Działa także 
gramofon,  i obydwa magnetofony.

Mielec, Sobieskiego 1
tel. 602 776197

www.promocja.mielec.pl
mailto:kwiatkowskaborowa@interia.pl
https://www.youtube.com/watch?v=Z7i82gqr9XY
https://www.youtube.com/watch?v=Z7i82gqr9XY
http://promocja.mielec.pl/dozynki-partynia-gmina-radomysl-wielki-korowod-wideo-i-52-zdjecia/
http://m.in
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Po udanej pierwszej edycji 
mamy przyjemność ogłosić 
drugie w pełni profesjonalne 
zawody kolarskie szosowe w 
naszym mieście.
      Organizatorzy Studio Wizu-
alne Damian Gąsiewski, Urząd 
Miejski w Mielcu, Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Mielcu 
oraz Lotnisko Mielec zapraszają 
29 września br. na Husqvarna-
-Gardner-Tarapata 2. Kryterium 
rowerowe dookoła mieleckiego 
lotniska. 
     Start i meta będą zlokali-
zowane na ul. COP-u na wyso-
kości trzech firm, które objęły 
zawody patronatem honorowym 
Husqvrna Group, Gardner Ae-
rospace oraz Firma Tarapata.
     Trasa zawodów będzie pro-
wadzić ul. COP-u oraz ul. Lot-
niskową dookoła mieleckiego 
lotniska, a na odcinku kilkuset 
metrów będzie przecinać pas 
startowy mieleckiego lotniska.
      150 kolarzy do przejechania 

DOOKOŁA MIELECKIEGO LOTNISKA
Husgvarna - Gardner - Tarapata

będzie miało 3 pętle, każda po 
6 km co w sumie daje 18 km 
szybkiej jazdy z elektronicznym 
pomiarem czasu. Zawodnicy 
wystartują z pozycji zatrzyma-
nej, 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 
grupami; w przypadku gdy jeden 
doścignie drugiego na trasie 
wyścigu musi go wyprzedzić lub 
zachować co najmniej dwudzie-
stopięciometrowy odstęp.
    Organizatorzy zapewnią dla 
wszystkich uczestników unikalne 
pamiątkowe medale, a dla naj-
lepszych niecodzienne ręcznie 
wykonane statuetki. Nagrodzi-
my 24 zawodniczki i zawodników 
w trzech kategoriach wiekowych 
i OPEN. Tradycyjnie każdy za-
wodnik 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 
mężczyźni:
16-22 lata - młodzież
23-35 lat - seniorzy

36+ - weterani
Kategorie OPEN i wiekowe nie 
dublują się!
Zapisy:
www.studiowizualne.com
Zapraszamy!

       18 sierpnia 2019 r. po raz trzeci 
odbył się Bieg Hetmana i po raz 
trzeci na starcie stanął komplet 
biegaczek i biegaczy z całej po-
łudniowo-wschodniej Polski. Z 
roku na rok staramy się rozwijać 
i podnosić sobie poprzeczkę 
dzięki czemu zawody nabierają 
odpowiedniej rangi i na stałe 
wpisują się w kalendarz biegów 
w naszym regionie.
    Dziękuję pomysłodawcy biegu 
Jakubowi Cenie za wsparcie i 
zaufanie, dzięki czemu jestem z 
tym biegiem związany od samego 
początku.
    Organizatorami tego wydarze-
nia byli: Klub Historyczny „Praw-
da i Pamięć”, dzięki któremu po 
raz pierwszy zastosowaliśmy elek-
troniczny pomiar czasu od nie-
zawodnego Timekeeper, Stowa-
rzyszenie Społeczno-Edukacyjne 
„Orzeł Biały - Strzelec”. Andrzej 
Zemmel,  Łukasz Tomasz Przy-
było nadzorowali finansowanie 
medali, a kilkanaście osób z jed-
nostki zabezpieczało trasę biegu, 
Zmotoryzowana GRH im. gen.
Stanisława Maczka Adam Grycz-
man za zgranie wszystkiego z VI 
Mieleckim Zlotem Militarnym i 
dużym wsparciem biegu.
    Patronat honorowy nad biegiem 
objęli: Tomasz Poręba - Poseł 
do Parlamentu Europejskiego 
z nagrodą główną wycieczką 
do Brukseli, Powiat Mielecki z 
medalami dla wszystkich uczest-
ników biegu, Miasto Mielec oraz 
NSZZ Solidarność PZL Mielec.
   Dodatkowe nagrody lot szybow-
cem i paralotniami ufundowali 

Aeroklub Ziemi Jarosławskiej, 
Stribo - Szkoła Paralotniowa 
Stribo Stribowski Mikołaj Kopeć, 
dodatkowo chłopaki dali świetny 
popis swoich umiejętności na 
niebie w czasie trwania biegu.
    Okolicznościowe tarcze dla 
wszystkich wyróżnionych na 
podium w kategoriach open 
i wiekowych wyprodukowali 
Firma Tarapata i Producent 
Wyrobów Metalowych Firma 
NIKmet Grzegorz Nikodem 
Natalia Wróbel Nikodem Grze-
gorz Nikodem Darek Nikodem 
Marcin Drożdżowski.
    Nagrodę główną do rozloso-
wania ufundowała Husqvarna 
Group z fabryką w Mielcu. Pre-
zenty przekazali również Kibice 
Razem Stal Mielec oraz Extreme 
Fitness Mielec.
    Posiłek regeneracyjny prosto 
z kuchni polowej oraz pyszne 
ciasta przygotował Dom Dziecka 
Skopanie Damian Szwagierczak 
Aleksandra Marta Kowalska.
    Pakiety startowe przygotowali 
Projekt Zdrowie Mielec, Avet-
Pharma Ola Nykiel oraz Extreme 
Fitness Mielec Mariusz Kosior, 
który również przeprowadził roz-
grzewkę i przygotował przeszko-
dę, która sprawiła uczestnikom 
najwięcej problemów.
    Pozostałe przeszkody dostar-
czyli Husqvarna Group z Fabryką 
w Mielcu, Firma Budowlana 
Dom-Eko, Technika Grzewcza 
i Sanitarna Basco 2, Producent 
wyrobów metalowych Firma 
NIKmet, Serwis opon Targum 
Mariusz Zieliński, Nadleśnictwo 

Mielec, Lasy Państwowe oraz 
Kibice Razem Stal Mielec.
    Wsparcie techniczne oraz lo-
gistykę zapewnił Sklep rowerowy
Bike Center - Rowery, Narty, 
Serwis Bartek Ćwik.
    Wszystkie wydruki wyszły od 
MCDESIGN Agencja reklamo-
wa Mariusz Chmielowiec.
     Bieg zabezpieczała Jerzy Wąs 
Oddział Grupy Ergo Hestia, a za-
plecze medyczne było po stronie 
Ratownictwo Medyczne Jarosław 
Marczewski.
     Biuro zawodów tradycyjnie na-
leżało do Justyna Wąs Wojciech 
Klimczak Ciocia Klocia i Mateusz 
Dymek. Pomagali we wszystkim... 
i są niezastąpieni!
    Wydarzenie poprowadziła eki-
pa Gramy dla najlepszych Paweł 
Wacławik i Krzysiek Urbański.
    Zapowiedzi, relacje, zdjęcia 
i filmy to zasługa naszych Part-
nerów medialnych. Promocja 
Mielec - Podkarpacie i okolice, 
Hej Mielec Kacper Strykowski 
Włodek Gąsiewski, W Cieniu 
Jupiterów Grzegorz Maj, Korso 
Tygodnik Regionalny i Radio 
Leliwa.
    Dziękuję mojej rodzinie, dzie-
ciaki tak są przyzwyczajone do 
takich weekendów, że wręcz już 
nie mogą się doczekać kolejnego 
wydarzenia. Wszystkim innym, 
którzy dołożyli cegiełkę do tego 
biegu DZIĘKUJĘ!

Damian Gąsiewski
Fot. Włodzimierz Gąsiewski

Relacja: http://promocja.mielec.
pl/mielecka-trzecia-edycja-bie-

gu-hetmana-240-zdjec/

III Bieg Hetmana - terenowy z przeszkodami na Mieleckich Bulwarach

mailto:kontakt@promocja.mielec.pl
http://www.studiowizualne.com
http://promocja.mielec.pl/mielecka-trzecia-edycja-biegu-hetmana-240-zdjec/
http://promocja.mielec.pl/mielecka-trzecia-edycja-biegu-hetmana-240-zdjec/
http://promocja.mielec.pl/mielecka-trzecia-edycja-biegu-hetmana-240-zdjec/
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To już na stałe wpisane 
tego typu zawody w naszym 
regionie. Około 150 zawod-
ników w maju przyjechało 
do nas z całej południowo-
-wschodniej Polski. Mamy 
przyjemność zaprosić Was 
na kolejny, tym razem je-
sienny „Wyścig o pietrusz-
kę”. To już dziewiąta edycja 
i liczymy, że będzie cieszyła 
się równie dużym zaintere-
sowaniem. 
     Organizatorami wyścigu 
są Stowarzyszenie Kolarskie 
„Stal Mielec” Bartek Ćwik, 
Studio Wizualne Damian 
Gąsiewski, Urząd Miejski w 
Mielcu oraz Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Miel-
cu. Patronat honorowy nad 
wyścigiem objęły Firma Ta-
rapata oraz Sklep rowerowy 
BikeCenter. 
     9. Wyścig o pietruszkę 
odbędzie się 13 października 
2019 roku. Start i meta będą 
zlokalizowane na parkingu 
przy drodze na Rzeszów. Trasa 

po ścieżkach leśnych Nadle-
śnictwa Mielec będzie liczyć 
20 km (dwie pętle po 10 km).
    Na wszystkich uczestników 
będą czekać m.in. pakiety 
startowe i pamiątkowe me-
dale, ciasta od „Cukiernia u 
Borowskiej”. Nie może rów-
nież zabraknąć pamiątkowych 
statuetek, które tym razem 
przygotują Firma Tarapata i 
Producent wyrobów metalo-
wych Firma NIKmet. Dzięki 
kolejnym partnerom, takim 
jak ErgoHestia Jerzy Wąs, 
Sklep ElektroRem, Agencja 
Reklamowa MCDesign, Pro-
ducent suplementów diety 
AvetPharma, Extreme Fitness 
Club i Projekt Zdrowie może-
cie liczyć na w pełni profesjo-
nalne zawody kolarskie.
     Przygotowaliśmy dla Was 
150 pakietów startowych oraz 
elektroniczny pomiar czasu! 
Pamiętając ile emocji towa-
rzyszyło na wiosnę kategoriom 
wiekowym, dokładamy jeszcze 
jedną 

    Kategoria OPEN:
1-3 miejsce Kobiety
1-3 miejsce Mężczyźni
    Kategorie wiekowe 1-3 
miejsce kobiety i 1-3 miejsce 
mężczyźni:

16-22 lata
23-35 lat
36-50 lat
51+ lat
Kategorie OPEN i wiekowe 

nie dublują się!
Patronat medialny objęły por-
tale: www.promocja.mielec.pl, 
www.hej.mielec.pl, www.wcj24.
pl, www.korso.pl, www.fotopi-

lot.pl, TVP3 Rzeszów, Radio 
Leliwa, Tygodnik Regionalny 
Korso i Wieści Regionalne.
Zapisy:
www.studiowizualne.com/

Wyścig o pietruszkę

      O zbrodni na Cyganach 
i Żydach w wiosce Ławnicy, 
w powiecie mieleckim, obec-
nie gmina Tuszów Narodo-
wy, wspominaliśmy w 2018 r. 
w internetowym artykule pt. 
Leśna mogiła Romów i Żydów 
w ławnickich Cyganach. Także 
\i mieszkańcy Ławnicy pamiętali 
i w miejscu kaźni stał niewielki po-
mnik i krzyż. Według tej tablicz-
ki zbrodni dokonało niemiec-
kie  gestapo 13 sierpnia 1943 r. 
i w jej wyniku zginęło 13 osób. 
Zdjęcie tej mogiły z tabliczką 
opublikował Romuald Rze-
szutek na stronie interneto-
wej FaceBooka: https://www.
facebook.com/Budowa-Po-
m n i k a - % C 5 % B B o % C 5 % -
82nierzy-Wykl%C4%99tych-
-Niez%C5%82omnych-w-Miel-
cu-638349546589318/.
     Mówiła też o tym Tablica pa-
miątkowa ku czci ofiar terroru 
umieszczona na Szkole Podsta-
wowej w Maliniu o treści: „Ku 
czci ofiar terroru hitlerowskiego 
- 17 osób - Żydów i Cyganów, 
rozstrzelanych przez hitlerow-
ców w 1943 roku”. Tym miej-
scem pamięci opiekowała się 
młodzież szkolna. Informacja 
o tym zamieszczona jest w „Prze-
wodniku po miejscach męczeń-
stwa i walki”, wydanym w 1969 r. 
w Rzeszowie.1 Tablica ta jednak 
zaginęła, a emerytowani nauczy-
ciele szkół w Maliniu, a także 
w Ławnicy, nie potwierdzają 

jej istnienia. Zdaniem jedne-
go z miejscowych pierwotny 
nagrobek był o wiele lepszy od 
obecnego.  Ten pierwszy, którzy 
zrobili prawdopodobnie Ro-
mowie z Mielca, otoczony był 
fundamencikiem i łańcuchem, 
oraz zawierał krzyż z konkretną 
tabliczką. Ten obecny, przede 
wszystkim, nie ma krzyża.  Po-
dobno został zbudowany przez 
IPN w Rzeszowie na wniosek 
miejscowego wójta, a za stara-
niem byłej dyrektorki szkoły 
w Tuszowie.
     Głową jednej z rodzin cy-
gańskich, która tu zginęła był 
Piotr Zieliński, który m.in. zaj-
mował się muzykowaniem, grał 
na skrzypcach po weselach i w 
innych okolicznościach. Nato-
miast jeden z cygańskich chłop-
czyków, który zbiegł, przeżył 
wojnę i mieszkał w Mielcu. 
Miał on na twarzy bliznę po 
kuli, która dosięgła go w cza-
sie ucieczki. Jeden z sąsiadów 
grobu Cyganów, który mieszka 
teraz w innym miejscu, trochę 
wie o tym wydarzeniu. Jego 
wiedza pochodzi od nieżyjącej 
już matki, która była naocznym 
świadkiem tej tragedii. Przeżyła 
wtedy straszną trwogę, musiała 
się gęsto tłumaczyć i udowad-
niać, że nie jest Cyganką. Gro-
ziła jej śmierć. Wszystko stało 
się nad ranem. Cyganie musieli 
wykopać sobie grób, a okolicz-
ni mieszkańcy zmuszani byli 

do wepchnięcia ich do dołka. 
Mimo to dwom najmłodszym 
Cyganom udało się uciec (chło-
piec i dziewczynka). Mieszka-
ło tam wówczas 13 Cyganów, 
więcej niż w jednym budynku. 
Przewijało się tam trzy nazwi-
ska:  Zielińscy, Siwaki i Białoń.  
Białoń uniknął śmierci, gdyż 
tej nocy był u swojej dziewczy-
ny w Szydłowcu. Graniem na 
skrzypcach zajmował się Zieliń-
ski Piotr, ale inni mężczyźni też 
umieli grać. 
      Według wersji Bronisławy 
Barszcz, która jako dziecko 
mieszkała w pobliżu, Romo-
wie mieszkali tu w drewnianym 
domu w liczbie ok. 11 osób. Je-
den z nich miał na imię Ferdek 
i najmował się u miejscowych 
gospodarzy do młócenia zboża 
cepami i podczas tej zbrodni, 
był właśnie na takiej młocce 
i w ten sposób uratował swoje 
życie. Inny z kolei był kulawy 

i na imię miał Władek.  Była też 
jeszcze Karolka, Anielka. Ten, 
który uciekł to był Marian - Ma-
niek oraz Milka, która również 
uciekła. Był też jeszcze Józiu. 
Ci Cyganie byli ochrzczeni, a 
niektórzy miejscowi nawet te 
cygańskie dzieci trzymali do 
chrztu.
    W pobliskiej wiosce Grocho-
we mieszkała wtedy też Żydów-
ka, na którą mówili Fajga, do 
której przyszli Niemcy i zaczęli 
ją rozpytywać. Ona miała im 
powiedzieć, ze tu mieszkają 
Cygany, którzy przetrzymują 
partyzantkę. Niemcy przyje-
chali wcześnie rano i sąsiadów 
obudziły strzały. Wtedy uciekło 

Zbrodnia niemiecka na Romach i Żydach w ławnickich Cyganach

dwoje cygańskich dzieci. Chło-
pak może miał 11 lat. Te dzieci 
to nawet przychodziły do rodzi-
ców osoby, która nam to wszyst-
ko opowiadała, ale potem gdzieś 
wyjechali. Tymczasem gdy Niem-

Nieistniejący już krzyż i tabliczka na mogile Romów. Fot. [R. Rze-
szutek] https://www.facebook.com/Budowa-Pomnika-%C5%B-
Bo%C5%82nierzy-Wykl%C4%99tych-Niez%C5%82omnych-w-
-Mielcu-638349546589318/

cy zabili już wszystkich Cyganów, 
którym nie udało się uciec, zawo-
łali z Grochowego chłopów i ka-
zali im kopać grób. Pierwszego 
właśnie przynieśli tego Władka 
do tego dołu i w nim go położyli. 
Wtedy Niemcy kazali Żydówce, 
która była przy egzekucji, aby go 
obszukała czy nie ma pieniędzy. 
Gdy ona doszła do zabitego Cy-
gana, to oni wówczas strzelili i 
zabili ją także. Nieżywą Żydówkę 
położyli na pierwszym Cyganie a 
na nią rzucili następnych zamor-
dowanych Romów. Po wojnie w 
to miejsce przyjechali jacyś męż-
czyźni w samochodzie, wykopali 
wszystkich zabitych i gdzieś ich 
wywieźli.
         Dawniej i podobno także 
obecnie przyjeżdżają na grób w 
dniu Wszystkich Świętych po-
tomkowie tych ofiar. Kto wie, 
czy nie udałoby się ich zastać 
przy grobie w tym czasie, może 
nawet dzień wcześniej lub dzień 
później. 

    To są takie strzępy infor-
macji o zbrodni na Romach 
w przysiółku Cygany. Być może 
instytut Pamięci Narodowej lub 
inne osoby mają większą wie-
dzę o tym wydarzeniu. W razie 
powzięcia takich informacji, ni-
niejszy artykuł zostanie uzupeł-
niony.

Włodzimierz Gąsiewski
Informacje i współpraca: 

Kazimierz Tarapata

1 Przewodnik po miejscach męczeń-
stwa i walki. Rzeszów 1969, s. 107.
W. Gąsiewski, Leśna mogiła Romów 
i Żydów w ławnickich Cyganach; 
http://promocja.mielec.pl/lesna-mo-
gila-romow-i-zydow-w-lawnickich-
-cyganach/
W. Gąsiewski,  Mielecki tabor. 
W: „Wieści Regionalne”. R. 2000, 
nr 2, s. 2-3

Kazimierz Tarapata miotełką z liści sprząta leśną mogiłę

Bronisława Barszcz i Kazimierz Tarapata przy grobie Romów

Obecny napis na płycie nagrobnej  (zdjęcia: W. Gąsiewski)
Autor artykułu przed grobem 
Romów. Fot. K. Tarapata
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Artystyczno-antykwaryczno- kolekcjonerskie

Matka Boska Nieustającej Pomocy 
Ikona tempera owal na klejonej desce 
sosnowej o 24,5 cm x 35 cm x 1,8 cm

zapraszamy na nasz portal informacyjno-firmowy

Matka Boska Łopieńska 
Dobrej Miłości Bieszczadzka

Ikony wystawia Krystyna Gar-
gas-Gąsiewska, która brała 
udział w warsztatach ikonogra-
ficznych prowadzonych przez 
brata Marcina Świądra OFM 
Cap. (2015) oraz ks. dr Jacka 
Soprycha z WSD w Tarnowie 
(2018). Jej inspiracją była m.in. 

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. Aparat ma oderwany kawałek 
okładziny z tyłu po lewej stronie, w 
środkowej części obiektywu wyraźny 
brak jakiejś wkładki, które miała chyba 
tylko funkcje informacyjno ozdobne. Nie 
kompletny 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 apa-
ratu. Ogólnie wygląda bardzo ładnie, jest 
dość rzadki i może być ozdobą kolekcji.

Św. Antoni z Dzieciątkiem. Ikona na desce 
lipowej 21x30x2,5 cm

PRACOWNIA AUTORSKA
Ikony jako prezent na święta, 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 figura 
gipsowa 52 cm wysokości. Waga ok. 
2,7 kg. Są przybrudzenia i ubytki, 
wytarcia a w spodzie podstawy wybi-
ta dziura na kilka centymetrów, któ-
ra nie ma wpływu na jej stabilność.

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

czynne: pon.-pt. 10.00-14.00, 
sobota - nieczynne

Uwaga! Ze względu 
na skrócenie godzin otwarcia, 
można po uzgodnieniu telefo-
nicznym umówić się w innych 
godzinach, w tym w sobotę,

tel. 17 7411521; 602 776197
www.promocja.mielec.pl

kontakt@promocja.mielec.pl

Szkic historyczny 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Mielcu 

1893-2018

Włodzimierz Gąsiewski

Pomnik Wolności w Mielcu 
wybudowany w okresie międzywojennym staraniem 

Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Mielcu 
widok po renowacji z okazji 100-lecia odzyskania 
niepodległości przez Polskę, październik 2018 r. 

(fot. Włodzimierz Gąsiewski)
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ISBN  83-87549-66-5

Ikony są do nabycia: Mielec, ul. Sobieskiego 1, tel. 17 7411527, 606 389218 
oraz: https://allegro.pl/uzytkownik/galeria-gaga?bmatch=baseline-var-cl-n-dict4-eyesa-bp-uni-1-4-0619

twórczość Natalii Czarneckiej 
Skworcowej z Moskwy; sztu-
ka starych mistrzów, w tym 
w Muzeum Ikon w Sanoku, 
w cerkwiach w Bieszczadach 
i w Pracowni Ikon Jadwigi De-
nisiuk w Cisnej. Jej Ikony są pi-
sane w technikach tradycyjnych 

oraz własnych i są nie tylko 
zwykłymi obrazami, ale także 
przekazem ich wykonawczyni, 
która przez sztukę wyraża swo-
ją wiarę i wrażenia estetyczne. 
Istnieje możliwość zamówienia 
dowolnej Ikony, także własnego 
wzoru i dedykacji!

KSIĘGARNIA AUTORSKA
Książki są do nabycia: Mielec, ul. Sobieskiego 1, tel. 17 7411527, 606 389218 

oraz: https://allegro.pl/uzytkownik/gawlod?bmatch=baseline-var-cl-n-dict4-eyesa-bp-uni-1-4-0619

ANTYKWARIAT-GALERIA

UWAGA! NIE SKUPUJEMY I NIE PRZYJMUJEMY MAKULATURY KSIĄŻKOWEJ.
INNE PRZEDMIOTY LUB KSIĄŻKI NOWE W DOBRYM/BARDZO DOBRYM STANIE, 

TYLKO PO UPRZEDNIM UZGODNIENIU NA MIEJSCU LUB TELEFONICZNYM: 
TEL. 602 776197; 177411527; kontakt@promocja.mielec.pl

Kościół św Mateusza Mielec Wła-
dysław Żurawski 1946, może być 
wcześniejszy, z 1944 r. Rysunek 
na kartce papieru z okupacyjnego 
bloczka rachunkowego firmy Bay-
er. Wymiary ok. A-5, oprawiony 
w paspartou za szkłem, ramka 
o wymiarach 40x30 cm, stan, dobry 
minus, niewielkie przybrudzenia, 
pożółkły papier.

WYBRANE OFERTY:

duży wybór na stronie: https://allegro.pl/uzytkownik/gawlod?bmatch=baseline-var-cl-n-dict4-eyesa-bp-uni-1-4-0619

Włodzimierz Gąsiewski. Szkic hi-
storyczny Towarzystwa Gimnastycz-
nego „Sokół” w Mielcu 1893-2018. 
Mielec 2018.

Włodzimierz Gąsiewski „Blizna – 
od poligonu rakietowego do Parku 
Historycznego”. Mielec 2019. For-
mat 15x21 cm, 150 stron.

Włodzimierz Gąsiewski, Hohenbach kolo-
nia niemiecka Czermina 1783-1944. Czer-
min 2013, format 16x23,5 cm, 108 stron.

Poligon Lager Mielec 1940, 
mapa sztabowa z opisami

Nowość! Włodek Gąsiewski, Sceny 
filmowe i życiowe, czyli dzieciństwo 
na gapę w kinie „Narew”. Pułtusk-
-Mielec 2019. Format 16x23,5 cm, 
164 strony.

Księgarnia autorska obejmuje  
ok. 100 pozycji książkowych oraz 
czasopism, w tym kwartalnik 
„Nadwisłocze” i roczniki histo-
ryczne autorstwa lub  współau-
torstwa/redakcji Włodzimierza 
Gąsiewskiego, jakie ukazały 
się od 2000 r. i nadal znajdują 
się w sprzedaży. Publikacje te 
obejmują poezję, prozę oraz 
opracowania historyczne, głów-
nie regionalne. Pełny biogram 
autorski oraz wydane pozycje 
znajdują się na stronie: http://
promocja.mielec.pl/gasiew-
ski-wlodzimierz/ - autor zapra-
sza do odwiedzin i lektury!

18 sierpnia 2019 r. w sali wy-
stawienniczej SCK w Mielcu 
odbył się  XXV Międzynaro-
dowy Solidarnościowy Turniej 
Szachowy „SIERPIEŃ 2019”. 
    Na jubileuszowe zawody, któ-
rych organizatorem było Towa-
rzystwo Gimnastyczne „Sokół” 
w Mielcu pojawiła się rekor-
dowa ilość 114 zawodników 
z kraju i zagranicy. W ostatniej 
chwili organizatorzy otrzyma-
li wiadomość, że z ważnych 
przyczyn nie zagra 5-krotny 
triumfator mieleckich turnie-
jów arcymistrz Marcin Dziuba. 
Z opóżnieniem również dotarło 
dwóch utytułowanych szachi-
stów z Ukrainy.
     Zwycięzcą XXV Solidarno-
ściowego Turnieju Szachowego
„SIERPIEŃ 2019” został kan-
dydat na mistrza Daniel Kop-
czyk z Leska, wśród juniorów 
triumfował Arkadiusz Babiarz z

Rzeszowa, a w grupie najmłod-
szych wygrał Paweł Gromek  
z Tomaszowa Lubelskiego.    
     Otwarcia turnieju dokonał 
prezes TG „Sokół” Mielec Jó-
zef Zaskalski w obecności dzia-
łaczy „Sokoła: Joanny Rębisz, 
Jerzego Kazany, Fryderyka 
Kapinosa  i Zbigniewa Magdy.
Najstarszym zawodnikiem był 
80-letni Jan Bobulski z Rop-
czyc, który otrzymał dodatkową 

nagrodę z rąk  Joanny Rębisz 
a najmłodszymi Weronika 
Żmuda z Mielca - 6 lat i Szy-
mon Krzyżek z Gawłuszowic 
- 5 lat. Sędziował sędzia klasy 
państwowej Marian Bysiewicz 
z Rzeszowa.

Józef Zaskalski
Fot. Włodzimierz Gąsiewski

Galeria zdjęć: http://promocja.
mielec.pl/mielecka-trzecia-edycja-

-biegu-hetmana-240-zdjec/

XXV Międzynarodowy Solidarnościowy Turniej Szachowy

Szachowe wieści...
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