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mieleckie

e-mail: kwiatkowskaborowa@interia.pl

Nowy komendant WKU w Mielcu
Podpułkownik mgr inż. Bo-
gusław Antas został nowym 
komendantem mieleckiego 
WKU. W dworku Oborskich 
odbyła się uroczystość prze-
kazania komendy, zgodnie z 
ceremoniałem wojskowym.
    WKU w Mielcu swoim tery-
torialnym zasięgiem odpowie-
dzialności obejmuje powiaty: 
mielecki, dębicki, kolbuszowski 
oraz ropczycko sędziszowski.
    W uroczystości uczestniczyli 
Stanisław Lonczak, Starosta 
Mielecki i Witold Darłak, Sta-
rosta Powiatu Ropczycko – Sę-
dziszowskiego.
    Ppłk B. Antas swoją służbę w 
Mielcu rozpoczął na mocy Roz-
kazu Personalnego Szefa Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego 
na stanowisko Wojskowego Ko-
mendanta Uzupełnień w Mielcu 
z 23 grudnia 2019.
    Bogusław Antas ukończył 
Wyższą Szkołę Oficerską Inży-
nierii Wojskowej im. gen. Jaku-
ba Jasińskiego we Wrocławiu 
w 1992. W tym samym roku  
rozpoczął służbę na stanowisku 
dowódcy plutonu saperów w 1 
Brygadzie Saperów w Brzegu.
    W roku 1996 po sformowaniu 
3 Pułku Saperów w Dębicy został 
wyznaczony na dowódcę kompa-
nii remontowej, którą dowodził 
do 1998 roku. W jednostce pozo-
stawał do czasu jej rozformowa-

nia w 2001 roku pełniąc kolejno 
stanowiska służbowe Starszego 
Oficera Służb Materiałowych 
oraz Szefa Zaopatrzenia w Środ-
ki Bojowe. Lata 2001-2008 to 
służba w Dowództwie 2 Korpusu 
Zmechanizowanego w Krakowie 
na stanowisku Młodszego Spe-
cjalisty Wydziału Materiałowego 
w Oddziale Logistyki G-4 oraz 
studia magisterskie na kierunku 
socjologia, które ukończył w 
2007 roku.
    W latach 2007-2008 odbywał 
studia podyplomowe na Wy-
dziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie na kierunku Ad-
ministracja. Od 2008 roku pełni 
służbę w Terenowych Organach 

Administracji Wojskowej na 
stanowiskach: Oficera Wydziału 
Planowania Mobilizacyjnego i 
Administrowania Rezerwami 
w WKU w Jaśle, od 2016 roku 
Szefa Wydziału Rekrutacji w 
WKU w Jarosławiu.
    Od 23 grudnia 2019 roku wy-
znaczony Rozkazem Personal-
nym Szefa Sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego na stanowi-
sko Wojskowego Komendanta 
Uzupełnień w Mielcu. WKU 
w Mielcu swoim terytorialnym 
zasięgiem odpowiedzialności 
obejmuje powiaty: mielecki, 
dębicki, kolbuszowski oraz rop-
czycko sędziszowski.

Marek Patyk

Mieleccy Sokoli na spotkaniu opłatkowym 2020
29 stycznia 2020 r., odbyło się 
tradycyjne spotkanie opłatkowe 
Towarzystwa Gimnastyczne-
go „Sokół” w Mielcu. Swoją 
obecnością zaszczycili go liczni 
goście, m.in. ks. prałat Stani-
sław Jurek kapelan mieleckiego 
„Sokoła” od czasu jego reak-
tywacji w 1992 r., a także były 
proboszcz parafii św. Mateusza 
w Mielcu, ks. mgr Waldemar 
Ciosek – proboszcz parafii Du-
cha Świętego w Mielcu. Przybyli 
także: Fryderyk Kapinos – poseł 
na Sejm RP, Maria Napieracz 
– radna Sejmiku Wojewódz-
twa Podkarpackiego, radni 
powiatowi: Waldemar Barnaś 
i Stanisław Kagan,pierwszy 
po 1989 r. prezydent Mielca 
Władysław Bieniek. Przybyło 
tez wielu druhów i sympatyków 
„Sokoła”, jak chociażby Janusz 
Chojecki – prezes Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Mieleckiej 
im. Wł. Szafera, czy Józef Wi-

tek, historyk regionalista i były 
miejski radny. Rolę gospodarza 
pełnił Józef Zaskalski – prezes 
TG „Sokół” w Mielcu, przy 
obecności wiceprezesa od 1992 
r. Jerzego Kazany, syna przed-
wojennego prezesa „Sokoła” i 
burmistrza Mielca.
     Na wstępie spotkania trzem 
druhom wręczono Zaszczytne 
Odznaki Sokoła, a następnie 
odbyła się modlitwa i okolicz-
nościowe słowo przybyłych 
kapłanów. Po niej  tradycyj-

nie łamano się opłatkiem i 
składano sobie życzenia. Na-
stępną, również tradycyjną 
częścią wieczoru, było wspólne 
kolędowanie. Tegoroczne spo-
tkanie potwierdziło jeszcze raz, 
zarówno przywiązanie do war-
tości chrześcijańskich i tradycji 
druhów i sympatyków „Sokoła” 
w Mielcu, a także ich jedność i 
determinację w działalności i 
krzewieniu idei sokolej.

Inf. i fot.  
Włodzimierz Gąsiewski

Do nabycia 
w antykwariacie-galerii. 

Mielec, Sobieskiego 1

Złotniki kronika - wyd. 2004 r., 408 
stron, Złotniki kronika Suplement. wyd. 
2006 r. 95 stron.
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24. I. 2020 r. Policjanci z Poste-
runku Policji w Wadowicach 
Górnych otrzymali symbo-
liczne klucze do swojej nowo 
otwartej siedziby. Posterunek 
to zwieńczenie oczekiwań sa-
morządu, który wsparł ideę 
poprawy bezpieczeństwa w 
gminie Wadowice. Uroczysto-
ści przewodniczył Komendant 
Wojewódzki Policji w Rzeszo-
wie nadinsp. Henryk Moskwa.
    23 stycznia 2020 r.  odbyła się 
uroczystość otwarcia Posterunku 
Policji w Wadowicach Górnych. 
Ceremonia była zwieńczeniem 
oczekiwań społeczeństwa, które 
wyraziło swój głos podczas kon-
sultacji społecznych, poprzedza-
jących prace nad otwarciem po-
sterunku. Policja wyszła naprze-
ciw oczekiwaniom mieszkańców 

Uroczyste otwarcie Posterunku 
Policji w Wadowicach Górnych

gminy i we współpracy z Wójtem 
Michałem Deptułą prowadziła 
prace, których zwieńczeniem jest 
powstanie i otwarcie Posterunku 
Policji w Wadowicach Górnych.
   W budynku funkcjonował 
wcześniej zespół prewencji pod-
legający pod Komisariat Policji 
w Radomyślu Wielkim, skła-
dający się z 3 policjantów. Aby 
funkcjonariusze mogli rozpocząć 
służbę w odtworzonej jednostce 
i powiększonym składzie, ko-
nieczny był remont pomieszczeń. 
Budynek został zaadaptowany na 
potrzeby funkcjonariuszy. Po-
wstały nowe pomieszczenia, które 
umożliwiają komfortową obsługę 
mieszkańców, ale i poprawiają 
warunki pracy samych policjan-
tów. Inwestycja, której wartość 
sięga blisko 200 tys. złotych, 

została sfinansowana ze środków 
Gminy Wadowice Górne.
    Dowódcą uroczystości był 
nadkom. Jacek Juwa Komendant 
Powiatowy Policji w Mielcu. 
Gości przywitał Komendant 
Wojewódzki Policji w Rzeszowie 
nadinsp. Henryk Moskwa, który 
powiedział, że: „Dzisiejsze wy-
darzenie to wymierny przykład 
uspołeczniania działań policji 
oraz dbałości o wysoki poziom 
poczucia bezpieczeństwa spo-
łeczności lokalnych”. Komendant 
podziękował wszystkim, którzy 
zaangażowani byli w to przed-
sięwzięcie.
    Dyrektor Biura Ruchu Drogo-
wego KGP insp. Zdzisław Sudoł 
przekazał symboliczne klucze do 
nowo otwartego posterunku jego 
kierownikowi asp.sztab. Krzysz-

tofowi Kogutowi, przekazując 
na jego ręce życzenia i gratulacje. 
Dyrektor odczytał także list, jaki 
w związku z tą uroczystością 
skierował do komendanta wo-
jewódzkiego gen. insp. Jarosław 
Szymczyk Komendant Główny 
Policji.
    Uroczystość zgromadziła wie-
lu gości. Władze wojewódzkie 

reprezentowała Wicewojewoda 
Podkarpacki Lucyna Podhalicz. 
Marszałka Województwa Podkar-
packiego reprezentowała Maria 
Napieracz, natomiast lokalny 
samorząd Stanisław Lonczak 
Starosta Mielecki oraz Michał 
Deptuła Wójt Gminy Wadowice 
Górne. Nie zabrakło reprezenta-
cji służb mundurowych i instytucji 

współpracujących z miejscową 
Policją, przedstawicieli ducho-
wieństwa oraz mieszkańców 
gminy Wadowice.
Inf. i galeria zdjęć: http://www.
podkarpacka.policja.gov.pl/rze/
komendy-policji/kpp-mielec/
wydarzenia/96127,Uroczyste-
-otwarcie-Posterunku-Policji-w-
-Wadowicach-Gornych.html

Firma Vermet Krzysztofa 
Lonczaka z tytułem Inwesto-
ra Roku 2019, a Geyer&Ho-
saja Super podatnikiem i 
Mecenasem Sportu Młodzie-
żowego – to jedne z werdyk-
tów, jakie poznaliśmy podczas 
Noworocznego Spotkania 
Biznesu w Gminie Radomyśl 
Wielki.
    Głównym założeniem orga-
nizowanego od 18 lat spotkania 
biznesowego jest  docenienie 
przedsiębiorców, którzy roz-
wijają swoje firmy, dają prace 
mieszkańcom, wspierają sport, 
wpływają na rozwój gospodarczy 
gminy, uczą zawodów młode 
pokolenie, promują gminę, 
dzielą się tym co wypracują 
czy są wytrwali w prowadzeniu 
działalności gospodarczej.
    Jak mówi burmistrz Radomy-
śla Wielkiego Józef Rybiński 
ważne jest budowanie pozytyw-
nych relacji z mieszkańcami oraz 
firmami działającymi w gminie. 
– To właśnie one pozwalają na-
szej małej ojczyźnie się rozwijać 
i to w każdej dziedzinie. Trzeba 
zatem umieć doceniać przedsię-
biorców – dodaje.

   Nagrody dla firm podczas No-
worocznego Spotkania Biznesu 
2020 w Gminie Radomyśl Wielki

INWESTOR ROKU 2019

PHPU Vermet Krzysztof Lonczak 
z Radomyśla Wielkiego
Nominacja do tytułu Inwestor 
Roku
Rochel Polska Sp. z o.o. z Rado-
myśla Wielkiego
SUPERPODATNIK podatków 
lokalnych w gminie Radomyśl 
Wielki
Geyer&Hosaja Sp. z o.o. z Partyni

WZOROWY PODATNIK 
podatków lokalnych

TRANS-ROWER Tylec Roman 
z Dąbia
Hurtownia Czardasz K. Jarząb J. 
Knych R. Knych Sp. j. z Radomy-
śla Wielkiego
Masarnia Zbigniew Giża Sp.j. z 
Żarówki

MIKROFIRMA 2019

Hurtownia Płytek MKgres Kużdżał 
Marcin z Radomyśla Wielkiego

Kilian Eugeniusz Usługowy Za-
kład Stolarski z Partyni

AGROFIRMA 2019

ZPiH AGROPART s.c. Kilian 
Wiesław, Kilian Rafał z Partyni
Gospodarstwo Wielobranżowe 
z Partyni Iwona i Bogusław Cie-
ślowie

MECENAS SPORTU 
MŁODZIEŻOWEGO

Geyer&Hosaja Sp. z o.o. z Partyni
 

DARCZYŃCA ROKU

F.H.U. WEDETA Edward i Tere-
sa Ukleja ze Zgórska
za wspieranie osób samotnych 
i starszych z Gminy Radomyśl 
Wielki.
Firma Dubiel Sp. z o.o. z Rudy
za wspieranie organizacji poza-
rządowych i imprez w gminie 
Radomyśl Wielki.
COMPANY SOLO Maciej Kizior 
z Radomyśla Wielkiego
za wspieranie organizacji poza-
rządowych i imprez w gminie 
Radomyśl Wielki.

NAUCZYCIEL ZAWODU

JUVITA Firma Handlowo-Usłu-
gowa Justyna Kurek z Dulczy 
Wielkiej za zasługi w kształceniu 
zawodowym uczniów.
 

USŁUGODAWCA ROKU

Chłodnictwo, Klimatyzacja, Na-
prawa Sprzętu AGD Krzysztof 
Krawiec z Radomyśla Wielkiego
Puła Wiesław Firma Usługowa z 
Radomyśla Wielkiego
Firma Usługowo-Budowlana 
Plebbud Pleban Zbigniew z Ra-
domyśla Wielkiego

WYTRWAŁY 
PRZEDSIĘBIORCA

Firma Handlowa Kagan Andrzej 
z Radomyśla Wielkiego
Firma Handlowa Zdzisław Ryba 
z Radomyśla Wielkiego
STA-BUD Dubiel Stanisław z 
Radomyśla Wielkiego
AVES Przychodnia Weterynaryj-
na Ryszard Majdański z Radomy-
śla Wielkiego

Krzysztof Babiarz
Urząd Miejski  w Radomyślu Wielkim

Udany finisz drogowców
Udany finisz inwestycji 
drogowych w Powiecie 
Mieleckim. Zakończone 
zostały kolejne ważne in-
westycje poprawiające stan 
infrastruktury drogowej w 
regionie.
Zakończył się remont dróg 
powiatowych w Nr 1 175R 
relacji Tuszyma – Przecław – 
Radomyśl Wielki oraz drogi 
Nr 1 182R relacji Brzeźni-
ca – Radomyśl Wielki(2,8 
km). Koszt wykonanych prac 
remontowych to kwota 952 
tys. PLN. Wkład Gminy  Ra-
domyśl W. wyniósł 190 tys. 
PLN, dofinansowanie Po-
wiatu Mieleckiego –191 tys. 

PLN. Pozostała kwota –  571 
tys. PLN pochodziła – jako 
dofinansowanie z Funduszu 
Dróg Samorządowych. Inwe-
stycje zrealizowało Przedsię-
biorstwo Drogowo Mostowe 
S.A. Dębica.
    Druga inwestycja drogowa 
zrealizowana w tamtym rejo-
nie to powiatowa Nr 1 180R 
relacji Dębica – Zdziarzec. 
Podobnie, jak poprzednio, 
również i ten remont możliwy 
był dzięki montażowi finan-
sowemu Gminy Radomyśl 
W. (260 tys. PLN), Powiatu 

Mieleckiego (717 tys. PLN) 
oraz FDS (1.466 tys. PLN). 
Łączny koszt tej inwestycji to 
kwota 2.444.404,13 PLN.
    Mieszkańcy Gminy Prze-
cław i okolic na koniec roku 
mogli się ucieszyć z zakoń-
czonej przebudowy mostu na 
potoku Ruda w miejscowości 
Dobrynin, w ciągu drogi po-
wiatowej nr 1 176R Tuszyma 
– Niwiska – Kolbuszowa.
Przeprawa  mostowa posa-
dowiona została na palach 
żelbetonowych. Obecnie dłu-
gość mostu wynosi 9 metrów. 
Jego szerokość użytkowa to 7 
metrów, a całkowita aż 13,5 
metra. Po obu stronach mostu 

wykonane zostały chodniki o 
szerokości 2 metrów każdy. 
Po remoncie most wytrzyma 
obciążenie do 40t.
Całkowity koszt tej inwestycji 
to kwota 1.482 tys. PLN  (w 
tym dofinansowanie z  rezer-
wy subwencji ogólnej z Mini-
sterstwa Infrastruktury: 741 
tys. PLN, Powiat Mielecki: 
741 tys. PLN).
Wykonawca mostu była fir-
ma REMOST Sp. z o.o. 
Dębica.

Marek Patyk

Radomyscy liderzy biznesu z tytułami

Dwie dekady chóru Cantamus
6 stycznia w Dulczy Wiel-
kiej odbyło się spotkanie 
opłatkowe powiązane z ju-
bileuszem 20-lecia działal-
ności miejscowego chóru 
Cantamus.
   Inicjatorem spotkania, które 
odbyło się Domu Weselnym 
Rajski Ptak, był proboszcz 
parafii w Dulczy Wielkiej, ks. 
dr Andrzej Ślusarz. W trakcie 
uroczystości podziękowanie 
za 20-letnią działalność chóru 
oraz życzenia noworoczne 
złożyli burmistrz Radomyśla 
Wielkiego Józef Rybiński, prze-
wodniczący Rady Miejskiej w 
Radomyślu Wielkim Jan Mię-
koś i sołtys wsi Marek Wolak. 

Chórzystom zostały wręczone 
również pamiątkowe statuetki. 
Odebrali je: dyrygent – Wójto-
wicz Zygmunt, tenorzy – Wolak 
Marek, Kużdżał Franciszek, 
Wawrzonek Tadeusz; basy – 
Ryba Ferdynand, Warias Wa-
cław, Siembab Andrzej, Wolak 
Tadeusz; alty – Warias Lidia, 
Dudek Romana, Kużdżał Ma-
ria, Czuchra Maria, Wójtowicz 
Stanisława; sopranistki – Wój-
towicz Hiacynta, Warias Anna, 
Surgot Anna, Siembab Czesła-
wa i Garncarz Danuta
   Następnie odbyło się wspólne 
śpiewanie kolęd i pastorałek 
pod kierunkiem dyrygenta chó-
ru Pana Zygmunta Wójtowicza. 

Chór Cantamus funkcjonuje 
pod patronatem centrum kul-
tury w Radomyślu Wielkim i 
uświetnia swoim śpiewem uro-
czystości parafialne, wiejskie i 

gminne. Uczestniczył w wielu 
przeglądach w kraju, a także 
koncertował na Słowacji.

Krzysztof Babiarz
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Na rok 2020 przypadają 
rocznice dwóch wydarzeń, 
które mają fundamentalne 
znaczenie dla historii nasze-
go miasta i jego dzisiejszego 
oblicza. 
     Pierwszą z nich jest loka-
cja miasta Mielca, która miała 
miejsce dokładnie 550 lat temu 
w roku 1470. Trzeba pamiętać 
o tym, że pierwsze wzmianki o 
Mielcu pochodzą już z lat 20 
XIII wieku. Około 1373 roku 
utworzono tu parafię rzymsko-
katolicką. Zezwolenie na założe-
nie miasta wydał król Kazimierz 
Jagiellończyk w 1457 roku, ale 
dokument lokacyjny wystawili 
bracia Jan i Bernardyn Mieleccy 
dopiero w 1470 roku. 
     Możny ród Mieleckich, pełnią-
cy w XVI wieku szereg ważnych 
funkcji w państwie (Jan - mar-
szałek wielki koronny, Sebastian 
- kasztelan krakowski i pierwszy 
senator korony, Mikołaj – het-
man wielki koronny), dobrze 
dbał o swoją rodową siedzibę, 
toteż Mielec rozwijał się pomyśl-
nie i prowadził ożywiony handel 
z wieloma miastami, a zwłaszcza 
ze stołecznym Krakowem. 
     Podobnym, ale już współ-
czesnym impulsem dla rozwoju 
miasta Mielca było powstanie 
przed 25 laty Agencji Rozwoju 
Przemysłu. Dzisiaj SSE EURO 
PARK-MIELEC to najbardziej 
zdywersyfikowana branżowo 

kalizowane obok wieży kontroli 
lotów. Biegacze wystartują o 
godz. 19:00 w blaskach zachodzą-
cego słońca, a kierunek będą im 
wyznaczać zapalone światła pasa 
startowego.
     To bieg okolicznościowy, je-
dyny w swoim rodzaju. To także 
wyjątkowa okazja, aby wzbogacić 
się m.in. o unikalny pamiątkowy 
medal, który będzie Wam przy-
pominał o tych niecodziennych 
rocznicach. Wyjątkowymi sta-
tuetkami przygotowanymi spe-
cjalnie na tą okazję, nagrodzimy 
m.in. najlepszych w kategoriach 
wiekowych. Idealną pamiątką 
będzie również koszulka biego-
wa, która jednocześnie będzie 
kolekcjonerską pamiątką dla 
miłośników biegów.
    Dzięki udziałowi wielu Part-
nerów możecie liczyć m.in. na 
pakiety startowe i posiłek rege-
neracyjny, ale przede wszystkim 
niesamowitą oprawę biegu, jakiej 
nie spotkacie nigdzie indziej.
    Zapraszamy do zapisów, 
przygotowaliśmy rekordową 
ilość miejsc dla 1000 biegaczy! 
Przeżyjmy to święto wspólnie.

Zapisy:
www.studiowizualne.com

Damian Gąsiewski
Studio Wizualne
tel. 602 739 362

strefa, w której zrealizowano 
inwestycje o wartości 13,5 mld 
zł, a pracę znalazło tam 46 ty-
sięcy osób. SSE EURO-PARK 
MIELEC jest pierwszą specjal-
ną strefą ekonomiczną i od lat 
pozycjonowana jest w czołówce 
najefektywniejszych stref w kra-
ju. Zarządzającym strefą jest 
Agencja Rozwoju Przemysłu 
S.A.
    W związku z tymi wyjątkowymi 
rocznicami pragniemy zaprosić 
wszystkich lubiących aktywny 
wypoczynek do wspólnego świę-
towania w nietypowy sposób. 
Studio Wizualne Damian Gą-
siewski, Urząd Miejski w Mielcu, 
Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Mielcu oraz Lotnisko 
Mielec zapraszają na wieczorny 
bieg z okazji 550. Rocznicy Lo-
kacji Miasta Mielca oraz 25-lecia 
SSE Euro-Park Mielec po pasie 
startowym mieleckiego lotniska. 
Będzie to trzeci taki bieg w na-
szym mieście. 
    Patronat honorowy nad bie-
giem objęły Agencja Rozwoju 
Przemysłu Euro-Park Mielec, 
Firma Bury, Firma Tarapata, 
Husqvarna Group z fabryką w 
Mielcu oraz Polskie Zakłady 
Lotnicze w Mielcu.
    19 kwietnia 2020 r. będzie-
cie mieć niecodzienną okazję 
przebiec 6,5 km trasę po pasie 
startowym mieleckiego lotniska. 
Start i meta zawodów będą zlo-

3. Bieg Policz się z cukrzycą – Finał WOŚP Mielec
12 stycznia 2020 r. odbywał się 
28. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. W ramach 
Finału, po raz trzeci w Mielcu 
został zorganizowany Bieg pod 
hasłem „Policz się z cukrzycą”. 
Organizatorami tej inicjatywy 
byli: Studio Wizualne Damian 
Gąsiewski oraz ZHP Hufiec 
Mielec organizatorzy Finału 
WOŚP w Mielcu.
     Trasa biegu liczyła 6 km i po-
prowadzona została ścieżkami 
Górki Cyranowskiej. W biegu 
wystartowało 206 uczestników, 
a całkowity dochód z pakie-
tów startowych z puszkami 
biegowymi 7.734,45 zł zasilił 
konto WOŚP. Pieniądze z biegu 

przeznaczone zostaną na zakup 
pomp insulinowych dla kobiet 
ciężarnych z cukrzycą.
    Uczestnicy biegu, tak jak w 
ubiegłych latach mogli liczyć 
m.in. na pakiety startowe, me-
dale i ciepły posiłek regeneru-
jący, ale przede wszystkim na 
dobrą zabawę. Nowością była 
wprowadzenie elektronicznego 
pomiaru czasu!
    Hasło przewodnie biegu 
wspiera jeden z całorocznych 
programów medycznych pro-
wadzonych przez WOŚP – 
Program Leczenia Osobistymi 
Pompami Insulinowymi Kobiet 
Ciężarnych z Cukrzycą. Wspie-
ra też akcję prowadzoną przez 

Fundację „Policz się z cukrzy-
cą”, w której udział biorą czoło-
wi polscy producenci żywności, 
a której celem jest nadrukowa-
nie ważnych dla diabetyków 
informacji na opakowaniach 
produktów żywnościowych.
Więcej na stronie: https://www.
facebook.com/damian.gasiew-
ska
oraz na stronie: http://promo-
cja.mielec.pl/3-bieg-policz-sie-
-z-cukrzyca-w-ramach-finalu 
-wosp-mielec-280-zdjec/
Prezentujemy tam obszerny 
fotoreportaż z biegu – odnajdź 
się i udostępnij dla innych!

Fot. Włodzimierz Gąsiewski

3. Zimowy Triathlon w Galerii Navigator – Mielec
26 stycznia 2020 r. na base-
nie MOSiR w Mielcu oraz 
w mieleckiej Galerii Navi-
gator odbył się 3. Zimowy 
Triathlon.
Wyniki OPEN mężczyźni 1. 
Piotr Rojek – Fala Ropczyce – 
00:19:25 2. Krzysztof Stawarz 
– Happy TRI Friends – Kraków 

– 00:19:29 3. Piotr Leśniak – 
Happy TRI Friends – Bochnia 
– 00:20:07
Wyniki OPEN Kobiety 1. Maja 
Madej – Happy TRI Friends – 
Rzeszów – 00:29:26 2. Agata 
Wieczorek TeBeG Runners 
Team Tarnobrzeg 00:29:52 3. 

Julia Gancarz – Ikar Mielec – 
00:30:01
Drużynowy Puchar Bossmena 
1. Miejsce – SPAR Polska – 37 
pkt. Paweł Leśko Roman Ma-
terna Adam Sokół Mateusz 
Zięba 2. Miejsce – Fala Rop-
czyce – 47 pkt. Józef Rojek 
Piotr Rojek Michał Śliwa Filip 

Bieg 80-lecia „Stali” Mielec
Sportowe wydarzenie roku 2019 
Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski i Damian Gąsiewski

24 stycznia 2020 r. od-
była się Gala Tygodnika 
Regionalnego „Korso” 
– Sportowiec Roku 2019.

Zaprezentowane wyniki, to po-
łączenie rezultatów głosowania 
za pomocą kuponów z gazet, 
sms-ów oraz wskazań kapituły.
Sportowiec Roku 2019

1. Łukasz Leś
2. Katarzyna Zdziebło
3. Bartosz Nowak
4. Piotr Urban
5.  Piotr Krępa
6.  Dawid Piłat
7. Dawid Książnicki
8. Grzegorz Tomasiewicz
9. Wiktoria Malec
10. Łukasz Midura

Nagrody specjalne: 
Sportowe wydarzenie roku 
2019 – Prezydent Miasta 
Mielca Jacek Wiśniewski i 
Damian Gąsiewski
Trener Wychowawca Mło-
dzieży Roku 2019 – Bogusław 
Wyparło
Talent Roku 2019 – Emil 
Ziobroń
Trener Roku 2019 – Lesław 
Lechociński
Mecenas Sportu – Roman 
Kowalik

Inf. i fot.: 
Krzysztof Radoń
Tygodnik Korso

Urbanek 3. Miejsce – Happy 
Tri Friends – 49 pkt. Piotr Le-
śniak Rafał Madej Maja Madej 
Krzysztof Stawarz
Najlepsi na bieżni – 2 km Anna 
Klus – Piękne i Brodacze – Rze-
szów – 00:08:46 Piotr Rojek – 
Fala Ropczyce – 00:06:46

Najlepsi na rowerze – 5 km 
Agata Wieczorek – TeBeG 
Runners Team – Tarnobrzeg 
00:13:33 Jakub Sobień – Prze-
worsk – 00:07:32
Najlepsi na basenie – 300 m 
Julia Gancarz – Ikar Mielec 
– 00:03:28 Dawid Książnicki – 
Ikar Mielec – 00:03:03

Inf. Damian Gąsiewski, 
fot. Włodzimierz Gąsiewski

Galeria zdjęć: http://pro-
mocja.mielec.pl/3-zimowy-
-triathlon-w-galerii-naviga-
tor-mielec-85-zdjec/
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Tradycja związana ze 
sportowym obchodzeniem 
Święta Konstytucji 3 Maja 
rozpoczęła się w 2008 
roku, kiedy to rozegrano 
pierwszy GMINNY BIEG 
ULICZNY O PUCHAR 
PRZEWODNICZĄCEGO 
RADY GMINY MIELEC. 
Uczestnicy, wśród któ-
rych większość stanowili 
mieszkańcy Gminy Mielec 
oraz uczniowie gminnych 
szkół, zmagali się z tra-
są wytyczoną drogami 
Chorzelowa. Ze względu 
na kategorie wiekowe za-
wodnicy rywalizowali na 
dystansach 500m, 1000m 
i 2100m. Od samego po-
czątku bieg cieszył się 
dużą popularnością co 
zaowocowało 11 edycjami 
wydarzenia. 
     Bieg Konstytucji 3 Maja 
ma być kontynuacją sporto-
wej tradycji Gminy Mielec, 
jednak w nieco odmienionej 
formule. Tym razem zapra-
szamy wszystkich miłośni-
ków biegania do Rydzowa, 
w którym trasa prowadzić 
będzie nie drogami asfalto-
wymi, a leśnymi ścieżkami 
Nadleśnictwa Tuszyma. 
    Organizatorami biegu 
są Samorządowy Ośrodek 
Kultury i Sportu Gminy Mie-
lec, Sołectwo Rydzów oraz 
Studio Wizualne Damian 
Gąsiewski. Patronat honoro-

29 marca br. na mieleckiej 
Górce Cyranowskiej odbę-
dzie się Eliminator AUTO-
PART Mielec vol. 3. 
     W zawodach weźmie udział 
64 osoby, zawodnicy na spe-
cjalnie przygotowanej 2 kilo-
metrowej trasie będą rywali-
zować dwójkami w systemie 
pucharowym do dwóch prze-
granych. Wymagająca cros-
sowa trasa w Parku Leśnym 
w samym centrum, zjazdy i 
podjazdy z pewnością będą nie 
lada wyzwaniem dla posiada-
czy rowerów górskich.
    Organizatorami zawodów 
są Studio Wizualne Damian 
Gąsiewski, Stowarzyszenie 
Kolarskie Stal Mielec Bartek 
Ćwik, Miasto Mielec i Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Mielcu. Dzięki Organizatorom 
każdy z uczestników otrzyma 
pamiątkowy medal, a najlepsze 
cztery osoby okolicznościowe 
puchary i dyplomy.

     Mamy przyjemność zaprosić 
Was na jubileuszowy kolejny, tym 
razem wiosenny „Wyścig o pie-
truszkę”. To już dziesiąta edycja 
i liczymy, że będzie cieszyła się 
rekordowym zainteresowaniem. 
    Organizatorami wyścigu są 
Stowarzyszenie Kolarskie „Stal 
Mielec” Bartek Ćwik, Studio 
Wizualne Damian Gąsiewski, 
Urząd Miejski w Mielcu oraz 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Mielcu. Patronat honorowy 
nad wyścigiem objęły Husqvarna 
Group z fabryką w Mielcu, Firma 
Tarapata oraz Sklep rowerowy 
BikeCenter. 
    10. Wyścig o pietruszkę odbędzie 
się 24 maja 2020 roku. Start i meta 
będą zlokalizowane na parkingu 
przy drodze na Rzeszów. Trasa po 
ścieżkach leśnych Nadleśnictwa 

10. wyścig o pietruszkę Mielec będzie liczyć 20 km (dwie 
pętle po 10 km).
     Na wszystkich uczestników będą 
czekać m.in. pakiety startowe i 
pamiątkowe medale, ciasta od 
„Cukiernia u Borowskiej”. Pyszny 
gorący posiłek przygotuje Dom 
Dziecka w Skopaniu. Nie może 
również zabraknąć pamiątkowych 
statuetek, które tym razem przy-
gotują Firma Tarapata i Producent 
wyrobów metalowych Firma NIK-
met. Dzięki kolejnym partnerom, 
takim jak ErgoHestia Jerzy Wąs, 
Sklep ElektroRem, Agencja Re-
klamowa MCDesign, Producent 
suplementów diety AvetPharma, 
Extreme Fitness Club i Projekt 
Zdrowie możecie liczyć na w pełni 
profesjonalne zawody kolarskie.
    Przygotowaliśmy dla Was 150 
pakietów startowych oraz elektro-

niczny pomiar czasu! 
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 portale: 
www.promocja.mielec.pl, www.
wcj24.pl, www.korso.pl, www.
fotopilot.pl, TVP3 Rzeszów, Ra-
dio Leliwa, Tygodnik Regionalny 
Korso i Wieści Regionalne.

Zapisy:
www.studiowizualne.com/

Damian Gąsiewski 
Studio Wizualne tel. 602 739 362

     Patronem honorowym trze-
ciej edycji ELIMINATORA 
jest AUTOPART – czołowy 
polski producent akumulatorów 
do wszystkich typów pojaz-
dów. AUTOPART zapewni dla 
uczestników namiot, w którym 
będzie można odpocząć i zrege-
nerować siły. Ponadto, w czasie 
całej imprezy, firma będzie 
odbierać zużyte baterie i wymie-
niać je na batony energetyczne 
i inne słodkie upominki, które 
dodadzą energii uczestnikom 
i kibicom. Zbiórka baterii to 
efekt współpracy z Zakładem 
Utylizacji Odpadów Komu-
nalnych w Mielcu. Specjalna 
nagroda przewidziana jest dla 
osób, które przyniosą ich naj-
więcej. 
     Trzecią edycję Eliminator 
AUTOPART Mielec tradycyj-
nie poprowadzi Rafał Jemielita. 
Dziennikarz motoryzacyjny, 
znany m.in. z programu telewi-
zyjnego Automaniak, emitowa-

nego na TVN TURBO. Jak sam 
mówi to, co kocha, to atmosfera 
towarzysząca wydarzeniom 
sportowym oraz ludzie biorący 
w nich udział.
    Dzięki Partnerom możecie 
liczyć na fajne pakiety startowe, 
które przygotuje AvetPharma. 
Rozgrzewkę dla uczestników 
na rowerkach spinningowych 
przeprowadzi Calypso Fitness 
Club, który dodatkowo wraz 
z Projekt Zdrowie zadba na 
mecie dla Was o wodę i napoje 
izotoniczne bez limitu. Pyszny 
posiłek regeneracyjny przy-
gotuje Restauracja Fratelli. 
W czasie zawodów będzie-
cie mogli także rozkoszować 
się wypiekami ufundowanymi 
przez Cukiernię u Borowskiej. 
Wśród uczestników przyznana 
zostanie nagroda specjalna za 
najlepszy czas przejazdu trasy 
zawodów przygotowana przez 
Firmę ElektroRem. 
    Wracamy do Pucharu Boss-

men Fryzjerstwo, który był 
rozgrywany podczas pierwszej 
edycji. Jest to puchar dla osób, 
które szybko odpadną z rywali-
zacji w parach na Górce Cyra-
nowskiej. Bossmen Fryzjerstwo 
przygotował statuetki i drobne 
nagrody dla trzech najszybszych 
osób na rowerkach stacjonar-
nych, przygotowanych przez 
Calypso Fitness Mielec Naviga-

tor. Do pokonania będzie 2 km.
    Wydarzenie wspierają rów-
nież BikeCenter Bartek Ćwik, 
Agencja Reklamowa MCDesi-
gn, ErgoHestia Odział Grupy 
Jerzy Wąs, NIKmet oraz ZHP 
Hufiec Mielec.
     Rejestracja zawodników 
jest otwarta do 25 marca br. do 
godz. 23:00 lub do wyczerpania 
miejsc. Losowanie par i rozsta-

wienie na drabince pucharowej 
odbędzie się 27 marca br. o 
godz. 12:00. 
    Widzimy się 29 marca na 
Górce Cyranowskiej! 
Zapraszamy!

Zapisy:
www.studiowizualne.com

Damian Gąsiewski
Studio Wizualne
tel. 602 739 362

Eliminator AUTOPART Mielec vol. 3. 

wy nad biegiem objął Józef 
Piątek Wójt Gminy Mielec.
    Patronat nad wydarzeniem 
objął również Zakład Meta-
lowy „WB”, który zajmuje 
się produkcją wyrobów me-
talowych dla różnych gałęzi 
przemysłu, a zwłaszcza dla 
przemysłu lotniczego, mo-
toryzacyjnego i obronne-
go. Zakład rozpoczął swoją 
działalność w 1989 roku. 
Od początku działalności 
największym priorytetem 
była jakość oferowanych 
wyrobów, gdyż tylko w ten 
sposób możliwe było osią-
gnięcie pełnego zadowolenia 
Klienta.
     Start biegu zaplanowano 
na godz. 12:00 przy OSP 
Rydzów, a trasa biegu będzie 
liczyć 10 km. Zadbaliśmy 
o profesjonalny przebieg 
zawodów m.in. z numerami 
startowymi i elektronicznym 
pomiarem czasu. 
     Dla uczestników przygo-
towane zostaną pakiety star-
towe przygotowane przez 
m.in. Producenta Suple-
mentów Diety AvetPharma, 
Siłownię Extreme Fitness i 
Centrum Dietetyczne Pro-
jekt Zdrowie Mielec. Flagi i 
okolicznościowa oprawa bę-
dzie zasługą Stowarzyszenia 
Kibice Razem Stal Mielec. 
Na mecie każdy, kto ukończy 
bieg, otrzyma wyjątkowy me-
dal, przygotowany specjalnie 

na tą okazję. Wręczymy 
też najlepszym pamiątkowe 
statuetki. 
    Posiłek regeneracyjny 
również będzie atrakcją, 
tym razem dzięki Zakładowi 
Mięsnemu Zając ugrillujemy 
dla Was kiełbaski.
    Rozgrzewkę przeprowadzą 
trenerzy z Siłowni Extreme 
Fitness. Wydarzenie wspie-
rają również Koło Gospodyń 
Wiejskich oraz Jednostka 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Rydzowie, BikeCenter 
Bartek Ćwik, Agencja Re-
klamowa MCDesign, Er-

goHestia Odział Grupy Jerzy 
Wąs i Producent wyrobów 
metalowych Firma NIKmet.
    Rydzów należy do naj-
bardziej urokliwych miej-
scowości Gminy Mielec, a 
to za sprawą wyjątkowych 
walorów przyrodniczych. 
Znaczną część miejscowo-
ści stanowią tereny leśne, 
które są doskonałą bazą do 
wypoczynku. Miejscowość 
bardzo chętnie odwiedzana 
jest przez miłośników grzy-
bobrania oraz spacerów. 
Ograniczona ingerencja 
człowieka w środowisko 
spowodowała, że na lokal-
nym terenie spotkać można 
wiele ciekawych okazów flo-
ry i fauny oraz zachwycić się 

niezwykłymi krajobrazami. 
Miejscowość stała się oazą 
dla wszystkich, którzy w ci-
szy i spokoju chcą odpocząć 
od miejskiego zgiełku oraz 
pośpiechu życia codzien-
nego.
     Rydzów zajmuje 304 ha 
i liczy ponad 350 mieszkań-
ców zamieszkałych w blisko 
80 gospodarstwach Na tere-
nie miejscowości działa 14 
podmiotów gospodarczych 
zajmujących się usługami 
budowlanymi, handlowy-
mi oraz obróbką meta-
li. Prężnie działa również 
Koło Gospodyń Wiejskich 
oraz Jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej. 
     

Pierwsza wzmianka o miej-
scowości datowana jest na 
rok 1576. Na jej terenie 
znajdują się 4 przebadane 
stanowiska archeologiczne 
z okresów neolitu, mezolitu 
i wczesnego średniowiecza. 
Ważną datą w dziejach re-
gionu był początek szkol-
nictwa datowany na rok 
1911 oraz lata 80 XX wieku, 
w których mieszkańcy wsi 
wznieśli Kaplicę pod wezwa-
niem Matki Bożej Wspomo-
żenia Wiernych. 
Limit uczestników wynosi 
150 osób.

Damian Gąsiewski
Studio Wizualne
tel. 602 739 362

Bieg Konstytucji 3 Maja
sportowe
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http://www.wcj24.pl
http://www.korso.pl
http://www.fotopilot.pl
http://www.fotopilot.pl
http://www.studiowizualne.com/
http://m.in
http://www.studiowizualne.com
http://m.in
http://m.in
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historyczne i kulturalne

Sprawiedliwi i nie tylko... nad Wisłoką i Wisłą. 
The Righteous and the others... by the Wisloka and Vistula rivers

– Sprawiedliwa w Borowej spoczy-
wa/ The Righteous rests in Borowa.

– Moniek Koen - Moshe Gur, który 
przeżył holocaust/who survived the 
Holocaust (wideo i artykuł)

– Ktokolwiek pamięta, ktokolwiek 
zna? Stefanowiczowie z Rado-
myśla Wielkiego.../Does anyone 
remember, does anyone know? 
The Stefanowicz from Radomyśl 
Wielki...

– Powrót z Edenu - umarli nie dzie-
dziczą/Return from Eden - the dead 
do not inherit, czyli historia Olgi 
Warchałowskiej córki uratowanej 
Żydówki baronowej Blattberg z 
Borowej/that is the story of Olga 
Warchałowska, the daughter of the 
rescued Jewish baroness Blattberg 
from Borowa.

– Sprawiedliwi wśród narodów z 
Żarówki Bronisława i Władysław 
Kryczkowie oraz Józefa i Jan Ci-
choniowie/Righteous Among the 
Nations from Żarówka Bronisława 
and Władysław Kryczka and Józe-
fa and Jan Cichoń.

– Jak Zofia i Maciej Dudzikowie z 

Od września 2019 r. publikujemy w internecie artykuły i nagrania filmowe poświęcone Polakom ra-
tującym Żydów na ziemi mieleckiej. Poniżej przedstawiamy wykaz tych, które ukazały się do tej pory. 

Stanisław Czarnecki „Patyczaki i ptaki” 
Włodek Gąsiewski rozmawia z twórcami
Szanowni Państwo. Roz-
poczynamy cykl rozmów 
z twórcami i ich sztuką. 
Prezentujemy sylwetkę 
znanego mieleckiego rzeź-
biarza Stanisława Czar-
neckiego. Przedstawiamy 
jego życiorys, jak też i roz-
mowę wideo z rzeźbiarzem, 
która jest zamieszczona na 
naszej stronie Facebooka. 
Zapraszamy: 
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k .
com/1291728530917504/vide-
os/3463187170389727/ 

oraz na naszym portalu: 
http://promocja.mielec.pl/sta-
nislaw-czarnecki-patyczaki-i-
-ptaki-wlodek-gasiewski-roz-
mawia-z-tworcami-cz-i-mielec-
-15-i-2020-r/

Czarnecki Stanisław Uro-
dził się 8 kwietnia 1944 r. w 
Wampierzowie i tam ukończył 
Szkołę Podstawową. Następ-
nie uczęszczał do Zasadniczej 
Szkoły Mechanizacji Rolnic-
twa w Tuchowie (1963). W la-
tach 1974-1982 był społecznym 
korespondentem Głównego 
Urzędu Statystycznego, prze-
syłając sprawozdania GUS z 
rodzinnego Wampierzowa. Za 
tę pracę w 1976 r. otrzymał 
Brązową Odznakę Honorową, 
w 1978 r. – srebrną i w 1982 
r. – złotą. W latach 1975-1991 
był pracownikiem Miejskiej 
Komunikacji Samochodowej 
w Mielcu, następnie przeszedł 
na rentę. Od młodych lat lu-
bił rzeźbić w drewnie, przede 
wszystkim ptaki. Gdy po szkole 
zawodowej nie znalazł pracy, 
bardziej zajął się, jak to sam 

określa, struganiem. Pierwsze 
miejsce w konkursie ogłoszo-
nym w prasie przez Muzeum w 
Tarnowie (1969) utwierdziło go 
w tym, że robi coś ciekawego, co 
innym się podoba. Od tego cza-
su dosyć intensywnie brał udział 
w konkursach, kiermaszach, 
Wielkiej Orkiestrze Świątecznej 
Pomocy, Akcjach czasopisma 
„Przyjaciółka” i wielu innych. 
Potem były inne konkursy i 
wystawy, w których otrzymywał 
również nagrody dopingują-
ce do dalszej pracy twórczej. 
Jest członkiem Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych w Lublinie 
(od 1974 r.) oraz Klubu Środo-
wisk Twórczych przy Towarzy-
stwie Miłośników Ziemi Mielec-
kiej im. Władysława Szafera w 
Mielcu (1981) i Stowarzyszeniu 
Twórców Kultury Plastycznej w 
Mielcu (1998). Bierze aktywny 
udział w plenerach i wystawach 
zbiorowych w całym kraju. W 
jego rzeźbach uderza prostota, a 
tematami najczęściej są świątki, 
kapliczki, ptaki, figurki ludzi i 
zwierząt. 
Otrzymał nagrody, dyplomy i 
wyróżnienia m.in.:
Nagrodę Ministra Kultury i 
Sztuki i Złotą Odznaką Jubile-
uszową z okazji 40. lat TMZM 
(2006).
Dyplomy:
I miejsce - 1970 r. za zajęcie I 
miejsca w Konkursie Twórców 
Ludowych zorganizowanym 
przez Wydział Kultury Prezy-
dium WRN w Krakowie pre-
zydium MRN w Tarnowie oraz 
Muzeum w Tarnowie
Nagroda III stopnia - 1972 r. w 
konkursie sztuki ludowej woj. 
rzeszowskiego
Wyróżnienie - 1977 r. w Konkur-
sie „Motywy pracy w twórczości 
ludowej” – Muzeum Okręgowe 
w Rzeszowie
Nagroda -1992 r. w I Wojewódz-
kim Biennale Rzeźby Amator-
skiej im. Antoniego Rząsy
- 2006 r. w VIII Wojewódzkim 
Biennale Rzeźby Amatorskiej 
im. Antoniego Rząsy
– Wyróżnienie – 2002 r., 2004 r., 
2006 r. w Wojewódzkim Bienna-
le Rzeźby Nieprofesjonalnej im. 
Antoniego Rząsy.
Wyróżnienie - 2003 r. w konkur-

sie „Rzeźba Ludowa” –Zarząd 
Fundacji „Cepelia” Polska Sztu-
ka i Rękodzieło w Warszawie 
oraz Zarząd Główny Stowarzy-
szenia Twórców Ludowych w 
Lublinie.
Wyróżnienie - 2004 r. w konkur-
sie „A to polskie właśnie” przez 
Zarząd Główny Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych
III nagroda -2008 r. w Wo-
jewódzkim Biennale Rzeźby 
Amatorskiej im. Antoniego 
Rząsy.
A oto jak Stanisław Czarnecki 
mówi sam o sobie:
   – Od kiedy się zaczęła Pana 
przygoda z rzeźbiarstwem i dla-
czego Pan rzeźbi?
   – Zakończyłem edukację na 
szkole zawodowej, bo mi zapach-
niał własny pieniądz, a to nie było 
takie proste. Pracy nie miałem, 
więc z ciekawości wziąłem się 
do strugania różnych rzeczy. Ja 
zawsze lubiłem scyzoryk, ale to 
mnie coraz bardziej wciągało. 
Na razie to były takie patyczaki, 
ptaszki, jakieś takie proste rzeczy. 
Później już pierwsza wystawa 
była w Mielcu w 1968 r. w „Sali 
Królewskiej”. To już wiedziałem 
co to jest rzeźba i że można jesz-
cze lepsze robić. I tak coraz lepiej, 
coraz lepiej. I jeszcze ten pierwszy 
konkurs w Tarnowie. Namówili 
mnie żeby wysłać patyczaki, no i 
wysłałem i było pierwsze miejsce i 
wszystkie zakupione do muzeum. 
To był sukces, który zdopingował 
mnie do dalszej roboty.
    – Pan rzeźbi różne postacie 
ludowe, świątki...
    – A co do głowy przyjdzie...
    – Właśnie, jakie główne po-
stacie Pan rzeźbi?

    – Nie ma nic głównego. To 
jest takie sezonowe, jak ptaszki 
to ptaszki, jak święci to święci, a 
jak jakieś prace wiejskie, to już 
cała seria. Jak mi się znudzi, to 
zaczynam inny temat.
    – Czy wykorzystywane były 
pańskie rzeźby do jakichś kapli-
czek przydrożnych, lub innych?
   – Na przykład u mnie na wsi jest 
kapliczka z moją rzeźbą...
    – A gdzieś tu jeszcze w oko-
licy...?
    – Nie tutaj nie ma, bo się zra-
ziłem gdyż zrobiłem do kaplicy w 
mojej wiosce, taki obraz Matkę 
Boską, taką dużą i dałem do 
tej kaplicy, a ksiądz miał tam 
doradców paru, powiedzieli że 
się nie nadaje. Dowiedziałem 
się, że wyrzucili do takiej altany, 
gdzie ławki połamane były i coś 
tam i tam sobie leżała. Jak się do-
wiedziałem, pojechałem na wieś, 
poszedłem do kościelnego, obraz 
pod pachę i z wielką radością 
gość kupił do Francji. Niestety, 
jak nie umieli uszanować, no to...
   – W jakich muzeach są Pańskie 
rzeźby, pamięta Pan?
    – Tak od północy jadąc: Bytów, 
Białystok chyba też, Toruń to na 
pewno, Lublin chyba jest ze trzy 
prace, w Kielcach chyba coś było 
i coraz bliżej: Rzeszów...
    – I w Mielcu też....?
    – No w Mielcu przede wszyst-
kim, chociaż nie wiem, czy Rze-
szów nie przewyższył, a najdalej 
gdzie moja rzeźba poszła, to do 
Brazylii.
   – Jezusa Frasobliwego Pan 
rzeźbi też i jakich jeszcze innych 
świętych?
   – Świętego Jana Nepomucena 
to kilka i w kapliczkach i tak 
samego...

   – No właśnie, a dlaczego, bo 
tych rzeźb św. Nepomucena Pan 
wiele wyrzeźbił, dlaczego ten 
święty tak się spodobał?
   – Ja nie wiem, tak jakoś mi 
wpadł w oko...
    – A czy z pańskich rzeźb graj-
ków to by się dało całą orkiestrę 
stworzyć?
    – Udałby się, jest ich sześć: 
akordeonista, bębnista,  klarneci-
sta i skrzypek jeden albo dwóch...
   – A ptaki, to jakie Pan gatunki 
rzeźbił?
   – Wcześniej to były drobne, takie 
małe ptaszki. Później przyszedł 
czas na większe ptaki, w natural-
nej postaci: kania ruda, dudek, 
kraska, kos...
    –  A jakie drzewo Pan używa?
   – Lipowe i brzozę i olchowe pró-
bowałem, ale lipowe najlepsze.
    – Czy jest Pan zadowolony 
i spełniony po latach tej swojej 
twórczości rzeźbiarskiej?
   – No nie wiem, czy to jest ta 
właśnie rzeźba końcowa... Praw-
dopodobnie nie...
   – Więc jeszcze czekamy na pana 
kolejne rzeźby...
(Mielec 15 I 2020 r. rozmawiał  

Włodzimierz Gąsiewski)

Źródła: K. Gargas-Gąsiewska, 
Pędzlem, piórem, pasją. Katalog 
twórców i animatorów kultury 
Ziemi Mieleckiej. Mielec, 2007, 
s. 9; Gąsiewski W., Stanisław 
Czarnecki Patyczaki i ptak - Wło-
dek Gąsiewski rozmawia z twór-
cami. W: https://www.facebook.
com/1291728530917504/vide-
os/3463187170389727/ [31 I 2020]; 
Twórcy Klubu Środowisk Twórczych 
TMZM w Mielcu. W: http://tmzm.
mielec.pl/archiwum/kst/1kst_twor-
cy_czarnecki_stanislaw.htm [11 I 
2020]

Czajkowej Zygę i Salka Allwais-
sów uratowali/How Zyga and Sala 
Allwaiss were saved by Zofia and 
Maciej Dudzik from Czajkowa.

– Władysław Bartoszewski odna-
lazł ,,sprawiedliwych” – bracia 
Dobrowolscy Józef, Stanisław i 
Władysław z Chrząstowa i okolic.

– Danuta Ciecierska z Warszawy do 
Mielca i z powrotem. Ktokolwiek 
pamięta, ktokolwiek zna/Does any-
one remember, does anyone know?

– „Sprawiedliwa” Genowefa Ćwik z 
domu Kilian – nieprawdopodob-
na historia uratowanego Izraela 
Kleina i „rosyjskiego generała” / 
„Righteous” Genowefa Ćwik née 
Kilian - the incredible story of 
rescued Israel Klein and „Russian 
general”.

– Co amerykańscy Żydzi wiedzą 
o polskich „sprawiedliwych” 
(wideo).

- Zofia Czarnota pośmiertnie 
otrzymała medal w Mielcu/
Zofia Czarnota posthumously 
received a medal in Mielec.

- Ostatni z Jankielów. Historia 

ocalenia przez Jana i Marię Do-
magałów z Zachwiejowa Icka i 
Jeremiasza Kirschenbaumów 
oraz śmierci ich siostry Blimy 
zastrzelonej przez kapitana 
Wehrmachtu.

- Dzieciństwo z gwiazdą Dawida 
wspomnienia Eisika Leibowi-
cza… / Childhood with the star 
of David – memories of Eisik 
Leibowicz…

- Markowski Franciszek, Mar-
kowska Stefania, Markowski 
Stanisław i Walas Marcin z 
Chrząstowa, którzy uratowali 
żydowskie małżeństwo Friedę i 
Marka Verstandig.

    Artykuły znajdują się pod 
adresami:

http://promocja.mielec.pl/ca-
tegory/historia-i-kultura/
blogeria/sprawiedliwi-i-nie-
-tylko/

https://www.facebook.com/
Sprawiedliwi-i-nie-tylko-
-The-Righteous-and-the-
-others-106104950777729/

Zapraszamy do lektury!

Władze Powiatu Mielec-
kiego uczciły pamięć po-
mordowanych w czasie II 
wojny Światowej żydowskich 
mieszkańców ziemi mielec-
kiej. W Dniu Pamięci o Ofia-
rach Holokaustu przed obe-
liskiem upamiętniającym 
czystki niemieckie w Mielcu 
delegacja powiatowych sa-
morządowców złożyła wią-
zankę biało – czerwonych 
kwiatów i zapaliła znicz.
    Międzynarodowy Dzień Pa-
mięci o Ofiarach Holokaustu 
– święto uchwalone 1 listopada 
2005 roku przez Zgromadzenie 
Ogólne ONZ w celu uczczenia 
pamięci ofiar pochodzenia ży-
dowskiego, pomordowanych w 
czasie II wojny światowej przez 
nazistowskie Niemcy. W ten 
sposób Zgromadzenie odrzuciło 
nieuznawanie Holocaustu jako 
wydarzenia historycznego.
Datę obchodów wyznaczono na 
27 stycznia – rocznicę wyzwole-
nia obozu Auschwitz-Birkenau 

w 1945 roku przez Armię Czer-
woną .
    W rezolucji 60/7 ONZ za-
apelowała do państw członkow-
skich o opracowanie progra-
mów edukacyjnych, które mają 
uwrażliwić przyszłe pokolenia 
na problem Holocaustu i zapo-
biec tym samym aktom ludo-
bójstwa w przyszłości. Zgroma-
dzenie Ogólne wezwało również 
do przedsięwzięcia środków 
mobilizujących narody, aby 
podtrzymać pamięć i edukację 
na temat Holocaustu, by ten 
czas był dla wszystkich ludzi 
przestrogą przed nienawiścią, 

rasizmem i uprzedzeniami. W 
rezolucji 61/255 z 26 stycznia 
2007 Zgromadzenie Ogólne 
ONZ potępiło kłamstwo oświę-
cimskie.
   W Polsce główne uroczysto-
ści Dnia Pamięci o Ofiarach 
Holocaustu odbywają się w 
Auschwitz-Birkenau i Warsza-
wie pod pomnikiem Bohaterów 
Getta.
    Zagłada Żydów w Mielcu zo-
stała udokumentowana w książ-
ce ,,Zagłada Żydów mieleckich” 
autorstwa znanego regionalisty 
i historyka, Andrzeja Krempy.

Marek Patyk

Dzień 
Holokaustu

Na zdjęciu od lewej: Grzegorz Tychanowicz - wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Mieleckiego, Stanisław Lonczak - Starosta Mielecki, 
Jacek Wiśniewski - Prezydent Mielca, Zbigniew Rzeźnik – Wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej.

Muzykanty Stanisława Czarneckiego styczeń 2020 r. (fot. Włodzimierz Gąsiewski)

Stanisław Czarnecki i jego rzeźby, styczeń 2020 r. (fot. Włodzimierz 
Gąsiewski).
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Artystyczno-antykwaryczno- kolekcjonerskiezapraszamy 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 Święta Rodzina, Ikona na desce 

lipowej 19x26x2,5 cm

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

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

PRACOWNIA AUTORSKA
Ikony jako prezent na święta, na 
ślub, chrzciny, urodziny, imieniny

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

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!

ANTYKWARIAT-GALERIA

UWAGA! SKUPUJEMY KSIĄŻKI NOWE W DOBRYM/BARDZO DOBRYM STANIE
ORAZ STARE ZWIĄZANE Z LOTNICTWEM I TECHNIKĄ LOTNICZĄ oraz przedwojenne

A TAKŻE WSZELKIE TEGO TYPU PAMIĄTKI, ZDJĘCIA I INNE STARE PRZEDMIOTY.
 TEL. 602 776197; 177411527; kontakt@promocja.mielec.pl

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

2 szklanki do drinków WSK Mielec, 
wysokość ok. 8 cm, średnica ok. 7 cm, 
grube dno, bez uszkodzeń, niewielkie 
przybrudzenia

Szklanki na piwo lub inne napoje - 50 
WSK PZL Mielec - 3 sztuki, wysokości 
ok. 15,5 cm, maks. średnica ok. 6,5 cm 
o pojemności prawdopodobnie 1/4 l.

Anioł Stróż, Ikona na desce 
lipowej 18x26x2,5 cm

Józef Witek o „Drodze do Łopienki…” 
Włodka Gąsiewskiego i Krystyny Gargas-Gąsiewskiej
Do czytania niewielkiej książki 
autorstwa Włodka Gąsiew-
skiego i Krystyny Gargas Gą-
siewskiej przystąpiłem z pewną 
dozą emocji. Co było przyczyną 
takiego nastawienia psychicz-
nego? Otóż w 1964 r. byłem 
uczestnikiem obozu wędrowne-
go po bieszczadzkich szlakach, 
zorganizowanego przez Liceum 
Pedagogiczne w Mielcu. Prze-
mierzając ten piękny, ale dziki 
i tajemniczy zakątek Polski, z 
narastającym smutkiem mijali-
śmy porośnięte wysoką trawą i 
krzewami resztki spalonych lub 
zdewastowanych zagród, tu i 
ówdzie niewielkie przydomowe 
sady ze zdziczałymi drzewa-
mi, a bywało, że i kompletnie 
zniszczone urządzenia, trudno 
określić, do czego służące. Co 
jakiś czas napotykaliśmy mocno 
zniszczone cerkiewki i resztki 
cmentarzy. Przykre i  nie dające 
się zapomnieć widoki. Napoty-
kani nieliczni mieszkańcy zby-
wali nas stwierdzeniem: „tu byli 
wszyscy przeciwko wszystkim, 
ale po co wam to wiedzieć” lub 
nie chcieli odpowiadać na pyta-
nia: co tu się działo? Pamiętam, 
że zorganizowaliśmy ognisko z 
programem artystycznym dla 
mieszkańców wsi Solina nad 
rzeczką Solinką. (Niedługo po-
tem wysiedlono mieszkańców i 
po powstaniu zapory wieś Soli-
na znalazła się na dnie Jeziora 

Solińskiego.) Po zakończeniu 
imprezy jeden z mężczyzn 
opowiadał, że w pierwszych 
latach po II wojnie światowej 
tereny bieszczadzkie były miej-
scem krwawych porachunków, 
wzajemnych oskarżeń, żądań 
rewizji granic itp. Słuchaliśmy 
tego z pewnym niepokojem, bo 
mówił też, że jeszcze do dziś (tj. 
w 1964 r.) krążą po lasach grupy 
nieznanych ludzi, czasem przy-
chodzących do mieszkańców po 
jedzenie i zostawiających listy z 
pogróżkami.

Teraz, po kilkudziesięciu la-
tach, wspomnienia tamtych 
czasów odżyły we mnie po 
lekturze książki „Droga do 
Łopienki”. Autorzy z godną 
podziwu dbałością o szczegó-
ły, w niezwykłym – poetyckim 
stylu opisują swoje spotkanie ze 
współczesnymi Bieszczadami, 
ale też poprzez sugestywny opis 
resztek dawnych wsi przywo-
łują wydarzenia z lat 40. XX 
w. Autorzy snują przejmujące 
refleksje związane z historią 
odwiedzanych przez nich miejsc 
(niektóre z nich powtarzając 
– zapewne dla podkreślenia 
własnych emocji), ale każda 
strona przemawia do czytelni-
ka. Ich fascynacją tym jedynym 
w swoim rodzaju zakątkiem 
naszego kraju. Podziw budzi 
także część publikacji dotyczą-

ca pisania ikon przez wybitną 
artystkę Jadwigę Denisiuk w 
Cisnej. Nie dziwi mnie to, bo 
przecież Współautorka książki 
Krystyna Gargas Gąsiewska 
jest naszą mielecką „Deni-
siuk”, a pisane przez nią ikony 
są podziwiane nie tylko przez 
mielczan. Spotkanie obu pań 
w Pracowni Ikon w Cisnej zo-
stało przepięknie opisane przez  
męża – poetę. Atutem książki są 
też zdjęcia, zwłaszcza ikon. Po 
zamknięciu książki z pełnym 
przekonaniem można ją polecić 
do czytania i przeglądania. Nie 
raz, nie dwa – wielokrotnie. 
Dopiero wtedy możemy w peł-
ni docenić jej wartość i talent 
Autorów.

Józef Witek

Figurka w stylu PRL, socreali-
zmu, statuetka, trofeum, spor-
towiec z wieńcem aluminium 
oksydowane/malowane i lakie-
rowane, wysokość 32 cm 900 g, 
kwadrat podstawy ok. 8,5x8,5 
cm. Stan dobry minus, niewielkie 
zarysowania i przybrudzenia.

Lawetka armatki na butelkę mosiądz 
prasowane drewno. Zmieści się w niej 
butelka wina lub koniaku.

Wytwórnia Sprzętu Komuni-
kacyjnego PZL-Mielec Hi-
storia-Dorobek Perspektywy 

Biblioteka historyczna instytutu lot-
nictwa Mieleckie samoloty na niebie 
świata. Dedykacja dla przełożonego, 
ale nie ma wymienionego nazwiska i 
podpisy/autografy obydwu autorów. 
W książce zaproszenie na spotkanie z 
okazji 40. rocznicy oblotu przez Ludwika 
Natkańca pierwszego samolotu LLM-15 

Jaszczurowe laury – zbiór 
wierszy (1999); 
,Arytmetyka miłości – 
zbiór wierszy (2000);
24 godziny do Golgoty 
opowiadania i reportaże 
(2001);
Szopki Swojskie – poetyc-
ki zbiór szopek (2003);
Trzy dni później – tryptyk 
poetycki (2005). Nagro-
dzony ,,Złotym Piórem 
Związku Literatów Pol-
skich Oddział w Rze-
szowie;
Kapliczka Drogowców 
Matki Boskiej Często-
chowskiej w parafii Trójcy 
Przenajświętszej w Mielcu 
przy drodze Mielec Kolbu-
szowa. (2009);
Z ludu i dla ludu… Ks. 
Feliks Podgórniak (1901-
1985), proboszcz Rzę-
dzianowic – jego parafia 
i parafianie. (2010).

Mielecka gimnazjalna 
lista katyńska. (2010);
W Bogu tylko człowiek 
tu zwycięża… Działal-
ność religijna, społecz-
na i patriotyczna ks. dr 
Adama Kopycińskiego 
jako proboszcza parafii 
Gawłuszowice w latach 
1893-1914 – przyczynki 
biograficzne. (2010)
Ochotnicza Straż Pożar-
na w Pławie. Zarys dzie-
jów 1885-2011. (2011)
Hohenbach. Kolonia nie-
miecka Czermina 1783-
1944. (2013).
 Leszek Deptuła (1953-
2010). Marszałek Woje-
wództwa Podkarpackiego 
(2002-2006). Poseł na 
Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej (2007-2010). Pa-
tron Publicznego Gim-
nazjum w Wadowicach 
Górnych (2014).

Ludzie i miejsca pamięci 
gminy Mielec. (2015);
Gmina Wadowice Górne 
historia i współczesność. 
(2016); Lager Mielec, 
niemieckie obozy wojsko-
we, pracy przymusowej i 
zagłady na Ziemi Mie-
leckiej” (mapa z częścią 
opisową). Wydanie II  
poprawione i uzupełnio-
ne. (2017).
Szkic historyczny Towa-
rzystwa Gimnastycznego 
„Sokół” w Mielcu 1893-
2018. (2018); 
Blizna – od poligonu 
rakietowego do Parku 
historycznego. (2019):
Sceny filmowe i życiowe, 
czyli dzieciństwo na gapę 
w kinie „Narew”. (2019);
Bieszczadzkie szlaki ikon 
/Bieszczady Trail of Icons 
/ Droga do Łopienki / 
The Way to Łopienka 

– współautorka Krysty-
na Gargas-Gąsiewska). 
(2019) przewodnik ar-
tystyczno-poetycki.

* * *
Te i inne książki oraz 
różne przedmioty można 
kupić w antykwariacie-
-galerii, Mielec, ul. Jana 
III Sobieskiego 1, czyn-
ne: pon.-pt. godz. 10-14, 
zamówić przez telefon 
177411527; 602 776196, 
internet: gasiewski@
interia.eu oraz na au-
kcjach allegro: https://
allegro.pl/uzytkownik/
gawlod?bmatch=base-
line-cl-eyesa2-dict43-u-
ni-1-4-0205 lub ebay: 
https://www.ebay.pl/sch/
antykwariat-galeria-iko-
ny/m.html?_nkw=&_
armrs=1&_ipg=&_
from=

Niektóre publikacje Włodzimierz Gąsiewskiego dostępne 
w sprzedaży w antykwariacie-galerii w Mielcu oraz w internecie
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