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UWAGA ANTYKWARIAT-GALERIA 39-300 Mielec, ul. Jana III Sobieskiego 1/1 czynne: pon.-pt. 10.00-14.00, sobota - nieczynne
Można umówić się w innych godzinach, w tym w sobotę: tel. 17 7411521; 602 776197
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powiatowe

ATMOSFERA
ŚWIĄTECZNA
• SZALONE PROMOCJE 
• CZAS SPOTKAŃ I RADOŚCI
• MOC INSPIRACJI 

ŚWIĄTECZNA WYSTAWA IKON W HOTELU ATENA
Od 12 grudnia w sali recepcyjnej Hotelu ATENA w Mielcu ul. Przemysłowa 67, można oglądać 
ekspozycję ikon pisanych  przez Krystynę Gargas-Gąsiewską. Na zdjęciu Krystyna Gargas-Gą-
siewska – autorka ikon i Piotr Mazur – właściciel Hotelu. Twórczyni serdecznie dziękuje wła-
ścicielom Hotelu za udostępnienie  stylowych pomieszczeń i propagowanie sztuki ikonopisania 
oraz zaprasza wszystkich do oglądania ekspozycji. (fot. Włodzimierz Gąsiewski)

Zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
Oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2020 

życzy Redakcja „Wieści Regionalnych”Mielec Dworek Oborskich zima 2013
fot. Włodzimierz Gąsiewski

www.promocja.mielec.pl
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11 listopada 2019 r. 101 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę i Narodowe 
Święto Niepodległości zainaugurowała uroczysta Msza Święta koncelebrowana w Intencji 
Ojczyzny odprawiona przez ks. proboszczów mieleckich parafii w Bazylice Mniejszej pw. 
św. Mateusza w Mielcu. Po nabożeństwie uformował się pochód, który przemaszerował 
pod Pomnik Wolności w Mielcu, gdzie miały miejsce dalsze uroczystości.

Fot. Włodzimierz Gąsiewski

Mielecka Msza Święta w Intencji Ojczyzny i Marsz Niepodległości

2. Bieg Niepodległości w Mielcu na 101. rocznicę odzyskania wolności
11 listopada 2019 r. z oka-
zji 101. rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę 
i przypadającym w tym dniu 
Narodowym Święcie Niepod-
ległości po raz drugi w Mielcu 
odbył się Bieg Niepodległości. 
Patronat honorowy nad biegiem 
objęli Prezydent Miasta Mielec 
Jacek Wiśniewski oraz Starosta 
Powiatu Mieleckiego Stanisław 
Lonczak. Organizatorami wyda-
rzenia było Studio Wizualne Da-
mian Gąsiewski oraz Związek 
Harcerstwa Polskiego Hufiec 
Mielec. Patronat nad biegiem 
objęły również Polskie Zakłady 
Lotnicze w Mielcu, a uczestnicy 
mogli liczyć na profesjonalny 
elektroniczny pomiar czasu.

    Start i meta biegu znajdowała 
się na mieleckich Bulwarach 
Gryfitów Mieleckich. Trasa 
biegu liczyła 10 km. Dla ok. 
200 uczestników zostały przy-
gotowane atrakcyjne pakiety 
startowe, flagi i okolicznościowa 
oprawa. Na mecie każdy, kto 
ukończył bieg, otrzymał wy-
jątkowy medal, przygotowany 
specjalnie na tą okazję.
    I miejsce wśród kobiet  zaję-
ła Paulina Buziak-Śmiatacz z 
Mielca (LKS Stal Mielec) z cza-
sem 0:43:05.7, II miejsce Kinga 
Walania-Bronhard z Głogowa 
Małopolskiego (TKKF Sokół/
Perfect Runner Team)  z czasem 
0:43:57.9; III miejsce Klaudia 
Podraza z Dębicy (Pędzące Śli-

maki) z czasem 0:44:49.2.
    I Miejsce wśród mężczyzn 
zajął Jacek Żądło z Mielca (Per-
fect Runner Team) z czasem 
0:37:35.0, II miejsce Wojciech 
Skruch z Ryglic (KU AZS UJ) 
z czasem 0:38:10.4, III Miejsce 
Artur Maziarz z Mielca (Run 
For Fun) z czasem 0:40:03.9.

Inf. i fot. 
Włodzimierz Gąsiewski

Galeria zdjęć: 
http://promocja.mielec.

pl/2-bieg-niepodleglosci-
-w-mielcu-101-zdjec-na-

-101-rocznice-odzyskania-
-wolnosci/

Do nabycia w antykwariacie:- i galerii. Mielec, Sobieskiego 1

Złotniki kronika - wyd. 2004 r., 408 
stron, Złotniki kronika Suplement. wyd. 
2006 r. 95 stron.
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Zakończyła się termomoder-
nizacja budynku Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w 
Janowcu. Gmina pozyskała na 
to zadanie dofinansowanie z 
funduszy zewnętrznych.
     Celem inwestycji było ocie-
plenie budynku szkoły w Janow-
cu. To znacznie obniży koszty 
utrzymania obiektu w okresie 
zimowym. Dodatkowo wykonany 
został remont dachu. Prace prze-
prowadzono także w kotłowni, 
gdzie docieplony został stropo-

dach, wymieniono kocioł C.O., 
armaturę, drzwi i okno.
Roboty wykonał Zakład Re-
montowo – Budowlany Marek 
Frąc z miejscowości Nieczajna 
Górna w partnerstwie z Zakła-
dem Instalacyjno – Budowlanym 
SANIT-BUD s.c. Jerzy i Andrzej 

Fido z Dąbrowy Tarnowskiej. 
Inwestycja kosztowała blisko 
404 tys. zł., z czego 95 tys. zł 
pochodziło z dofinansowania 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Rzeszowie.

Krzysztof Babiarz

Szkoła 
odnowiona

Ruszają prace przy obwodnicy Radomyśla Wielkiego
Długo wyczekiwana inwesty-
cja drogowa na Podkarpaciu 
będzie w końcu realizowana. 
Mowa o budowie obwodnicy 
Radomyśla Wielkiego w ciągu 
drogi wojewódzkiej 984. 14 
listopada plac budowy został 
przekazany wykonawcy robót 
– firmie Miejskie Przedsię-
biorstwo Dróg i Mostów Sp. 
z o.o. w Rzeszowie.
    Oznacza to, że wkrótce roz-
poczną się roboty budowlane. 
Opóźnienie rozpoczęcia budowy 
obwodnicy wynika z proble-
mów proceduralnych, jakie 
miał wykonawca w uzyskaniu 
niezbędnych dokumentów for-
malno-prawnych.

    Zadanie obejmuje budowę 
nowego odcinka drogi woje-
wódzkiej nr 984 o długości 
nieco ponad 3 km (3,095 km), 
zapewniającego objazd centrum 
miasta. Odcinek obwodnicy 
rozpocznie się rondem na ulicy 
Piłsudskiego, w drodze woje-
wódzkiej 984. Następnie droga 
zostanie poprowadzona po pół-
nocno-zachodniej stronie miasta 
przez tereny niezurbanizowane. 
W ciągu obwodnicy zaprojekto-
wano dwa jednopasowe, czte-
rowlotowe skrzyżowania typu 
rondo. Nowy odcinek zakończy 
się włączeniem go do drogi woje-
wódzkiej nr 984 przy ul. Firleja, 
poprzez jednopasowe rondo.

    Decyzja Wojewody Podkarpac-
kiego o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej, wydana 31 
października 2019 roku, umoż-
liwia również rozpoczęcie pro-
cedur związanych z ustaleniem 
i wypłatą odszkodowania za 
nieruchomości przejęte pod in-
westycje. Postępowania te będą 
prowadzone przez Podkarpacki 
Urząd Wojewódzki. Koszt inwe-
stycji to ponad 10 mln złotych 
(10 325 122,79 zł.)
Aleksandra Gorzelak-Nieduży

Biuro prasowe
Urząd Marszałkowski 

Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie

Co się stało z systemem ostrzegania w Przecławiu?
W związku z licznymi zapyta-
niami o system ostrzegania i 
alarmowania, jaki znajduje 
się na terenie powiatu mie-
leckiego Sarostwo wyjaśnia 
co następuje.
    Mieleckie starostwo nie jest 
jedynym dysponentem urządzeń 
emitujących takie komunikaty.
    Każda z gmin powiatu może 
samodzielnie generować ko-
munikaty głosowe lub ustalone 
sygnały alarmowe ostrzegające 
lokalną społeczność o nad-
chodzących bądź zaistniałych 
zagrożeniach.
   Ich nadawanie odbywa się 
przez osoby upoważnione w 
urzędach poszczególnych gmin.
    Jak informowała Renata 
Siembab – Burmistrz Przecła-
wia, podczas posiedzenia Powia-
towego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego, które odbyło 
się w Starostwie w związku z 
zaistniałą sytuacją, na terenie 
Gminy Przecław nastąpiły pew-
ne problemy z dźwiękowym 

przekazywaniem ostrzeżeń dla 
ludności. Jak długie, tego nie 
precyzowała.
     Jak wyjaśnia dostawca 
oprogramowania dostęp do 
systemu digitex CZKIP od-
bywa się przez przeglądarkę 
internetową. Przekaz głosu w 
trybie audio na żywo także od-
bywa się poprzez przeglądarkę 
internetową, która podłącza 
się  (za zgodą użytkownika) do 
lokalnego mikrofonu.
    Zgoda użytkownika jest 
konieczna (kliknięcie potwier-
dzenia), ponieważ lokalny mi-
krofon i kamera są traktowane 
jako źródła wrażliwe, przez 
które możliwe jest naruszenie 
prywatności.   
    Bezpośrednim powodem 
braku możliwości zadziałania 
audio na żywo była aktualiza-
cja przeglądarki internetowej 
na stanowisku dyspozytor-
skim. Najnowsze aktualizacje 
przeglądarek internetowych 
narzuciły bardzo restrykcyjne 

traktowanie mikrofonu. Prze-
glądarki w najnowszej wersji 
nie pozwalają się łączyć z mi-
krofonem stronom, które nie 
posiadają certyfikatów SSL.
    Po stronie oprogramowania 
digitex CZKIP Wave nie zmie-
niło się nic, zatem nie można 
obarczać nas winą za zaistniałą 
sytuację – wyjaśnia dostawca.
    Po dokonaniu aktualizacji 
przeglądarek internetowych na 
stanowiskach dyspozytorskich 
należało w pierwszej kolejności 
sprawdzić, czy wszystkie funk-
cje systemu są dostępne. Nikt 
bowiem nie mógł przewidzieć,  
jakie zmiany wprowadzi aktu-
alizacja.
    Problem, który zaistniał jest 
zatem w pełni informatyczny 
a nie systemowy. Firma Jarexs 
i Digitex oczywiście pomoże 
w zaistniałej sytuacji, poprzez 
wygenerowanie certyfikatów i 
podłączenie ich do IP serwera 
WEB.

Marek Patyk

Grzegorz Gałuszka przedstawiony 
jako nowy dyrektor pogotowia

– Dostałem kredyt zaufania i 
myślę, że go spłacę swoim dzia-
łaniem na rzecz pogotowia oraz 
społeczeństwa powiatu mielec-
kiego – powiedział Grzegorz 
Gałuszka, nowy dyrektor Pogo-
towia Ratunkowego w Mielcu 
podczas konferencji prasowej w 
stacji. – Wiążemy z panem dy-
rektorem duże nadzieje. Został 
nam przedstawiony przez komi-
sję konkursową jako najlepszy 
kandydat na to stanowisko, do-
skonale przygotowany do swojej 
funkcji z racji doświadczenia i 
wykształcenia – zaznaczył Stani-
sław Lonczak, starosta powiatu 
mieleckiego.
    Andrzej Bryła, który jako czło-
nek Zarządu Powiatu odpowiada 
za nadzór nad Pogotowiem Ra-
tunkowym, nakreślił kontekst, w 
jakim pracę rozpoczyna Grzegorz 
Gałuszka. – Przyszłość ratow-
nictwa związana jest z tendencją 
do centralizacji, dlatego należy 
podjąć szybkie kroki, aby wzmoc-
nić naszą pozycję tak, byśmy byli 
dobrym partnerem w nowym 
kontraktowaniu. Rozmawiałem 
już o tym z panem dyrektorem, 
zna on nie tylko ten temat, ale 
również zagadnienie konkursu 
na transport międzyszpitalny. 
Jest w stanie zająć się tymi kwe-
stiami od razu, co zapewnia nam 

ciągłość zarządzania i pozwala 
być spokojnym o te najważniej-
sze wyzwania stojące obecnie 
przed stacją – podkreślił Andrzej 
Bryła. – Mielecka placówka jest 
jedną z wiodących w regionie i  
najważniejsze wymaganie wobec 
nowego dyrektora jest takie, żeby 
taką rangę nie tylko utrzymać, ale 
nawet podnieść, co będzie nie-
zbędne w nadchodzącym czasie – 
powiedział Andrzej Chrabąszcz, 
członek Zarządu Powiatu.
    – Przystępując do konkursu 
na dyrektora pogotowia zastana-
wiałem się, jak zostanę przyjęty 
przez społeczność, pracowników, 
ale, gdy się okazało, że będę tutaj 
dyrektorem, odezwało się wiele 
głosów przyjaznych, które mówiły 
o tym, że jestem odbierany jako 
osoba wywodząca się zawodowo 
z tego środowiska, znająca je, a 
jednocześnie mająca wiedzę na 
temat zarządzania placówkami 
zdrowia – powiedział Grzegorz 
Gałuszka, nowy dyrektor stacji. – 
Nie jestem autokratą. Chciałbym, 
żeby pracownicy mieli ważny głos 
w dyskusji o kierunkach rozwoju 
stacji, a nie tylko wykonywali 
moje polecenia. Stawiam na part-
nerstwo i sądzę, że wszyscy razem 
jesteśmy w stanie rozwijać pogo-
towie. Jestem pod wrażeniem 
tego, jaka jest tu ekipa, sprzęt, 

karetki, a także jak działa Szkoła 
Ratownictwa Medycznego, która 
kształci nie tylko naszą kadrę, ale 
i mieszkańców, którzy sami się 
zgłaszają na kursy pierwszej po-
mocy. Jest tu ogromny potencjał 
i mam nadzieję, że uda się go wy-
korzystać – mówił.  – Mam 45 lat, 
mieszkam w Kielcach. Posiadam 
tytuł doktora nauk medycznych. 
Do 2 grudnia byłem dziekanem 
Wydziału Nauk Medycznych w 
Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa 
i Nauk Medycznych w Kielcach – 
przedstawił się. – Mam kontakt 
z wieloma dyrektorami placówek 
zdrowia na Podkarpaciu, ponie-
waż działam w Stowarzyszeniu 
Menadżerów Opieki Zdrowotnej 
Oddział Świętokrzysko – Pod-
karpacki.
    Grzegorz Gałuszka od 2011 
do 2016 roku pracował jako 
dyrektor Szpitala Powiatowego 
w Busku-Zdroju. Przez kolejne 
trzy lata był dyrektorem szpitala 
„Krystyna” należącego do spółki 
Uzdrowisko Busko-Zdrój. Na-
stępnie zarządzał szpitalem w 
Proszowicach. Jest także radnym 
sejmiku województwa święto-
krzyskiego.

Aneta Dyka-Urbańska, 
rzecznik pras. Pogotowia 
Ratunkowego w Mielcu

www.promocja.mielec.pl
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Zapraszamy na 3. Zimowy 
Triathlon w Galerii Navigator, 
który odbędzie się 26 stycznia 
2020 roku. Organizatorami 
wydarzenia są Urząd Miejski w 
Mielcu, Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji w Mielcu, Studio 
Wizualne Damian Gąsiewski 
oraz Galeria Navigator. Głów-
nym partnerem zawodów jest 
Calypso Fitness Club Mielec.
Zapisy i regulamin: 
http://www.studiowizualne.
com/
    Zawody rozegrane zostaną 
w dwóch sąsiadujących ze sobą 
lokalizacjach. Etap 1- pływanie, 
na dystansie 300 m, odbędzie na 
krytej pływalni w Mielcu na os. 
Smoczka. Następnie uczestnicy 
przeniosą się do Galerii Navi-
gator, gdzie będą rywalizować 
na rowerkach spinningowych 
na dystansie 5 km oraz biegu 
na dystansie 2 km na bieżniach. 
    Tak jak w poprzednich la-

tach uczestnicy mogą liczyć na 
pamiątkowe medale, puchary i 
nagrody finansowe. Tradycyj-
nie przeprowadzimy Puchar 
Bossmena, już możecie kom-
pletować teamy. Zawodnicy 
otrzymają urozmaicone pakiety 
startowe, a po wysiłku będzie 
czekać na nich zdrowy posiłek 
regeneracyjny.
     Zapraszamy nie tylko za-
wodników, ale i kibiców, dla 
których przygotowaliśmy m.in. 
pokazy udzielania pierwszej 
pomocy. Nie lada gratką będzie 
możliwość przyglądania się z 
bliska rywalizacji i zmaganiom 
sportowców. 

Damian Gąsiewski
Studio Wizualne

tel. 602 739 362
www.studiowizualne.com

e-mail: sw.damiangasiewski@
gmail.com

https://www.facebook.com/
sw.damiangasiewski/

    12 stycznia 2020 r. odbędzie się 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. W ramach Finału, po raz trzeci w Mielcu odbędzie się Bieg pod 
hasłem „Policz się z cukrzycą”. Organizatorami tej inicjatywy są: Studio 
Wizualne Damian Gąsiewski oraz ZHP Hufiec Mielec organizatorzy 
Finału WOŚP w Mielcu.
    Trasa biegu będzie liczyć 6 km i poprowadzona zostanie ścieżkami 
Górki Cyranowskiej. W biegu wystartuje 150 uczestników, a całkowity 
dochód z pakietów startowych zasili konto WOŚP. Pieniądze z biegu 
przeznaczone zostaną na zakup pomp insulinowych dla kobiet ciężar-
nych z cukrzycą.
     Uczestnicy biegu, tak jak w ubiegłych latach będą mogli liczyć m.in. 
na pakiety startowe, medale i ciepły posiłek regenerujący, ale przede 
wszystkim na dobrą zabawę. Nowością będzie wprowadzenie elektro-
nicznego pomiaru czasu!
     Hasło przewodnie biegu wspiera jeden z całorocznych programów 
medycznych prowadzonych przez WOŚP - Program Leczenia Osobi-
stymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą. Wspiera 
też akcję prowadzoną przez Fundację „Policz się z cukrzycą”, w której 
udział biorą czołowi polscy producenci żywności, a której celem jest 
nadrukowanie ważnych dla diabetyków informacji na opakowaniach 
produktów żywnościowych.

Zapisy oraz regulamin na stronie: www.studiowizualne.com
Opłata startowa: Związek Harcerstwa Polskiego

Chorągiew Podkarpacka, Hufiec ZHP Mielec
Ul. Botaniczna 1, 39-300 Mielec

Konto bankowe: 45 1240 2656 1111 0010 9433 9243
koniecznie z dopiskiem w tytule wpłaty: 

„3 Bieg WOSP Mielec + imię i nazwisko + rok urodzenia”

Zapraszamy 6 marca 2020 roku na wyjątkowy koncert. W sali wi-
dowiskowej Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu wystąpi 
Baanovski!
Za projektem BARANOVSKI stoi Wojtek Baranowski, którego 
można pamiętać z udziału w programie The Voice Of Poland lub z 
koncertów grupy XXANAXX. Na początku 2018 roku przyszedł jed-
nak czas, aby ten młody wokalista, muzyk i songwriter na nowo zaczął 
pisać swoją własną, autorską historię. W 2019 rok BARANOVSKI 
wszedł z kolejnym singlem zapowiadającym jego debiutancką płytę. I 
to singlem nie mniej chwytliwym i przyjaznym radiu jak dotychczasowe 
propozycje, acz utrzymanym w zupełnie innym tonie. Mowa o piosence 
„Zbiór” - łagodnej i nastrojowej balladzie, w której BARANOVSKI 
pokazał się jako romantyczny wrażliwiec, muzycznie zaś dał w niej 
wyraz swojej sympatii do klasycznych brzmień w duchu vintage. 
Jeszcze większy sukces odniósł opublikowany późnym latem 2019 
singiel „Czułe miejsce”, który stał się jednym z największych hitów 
roku. 5 października swoją premierę miała oczekiwana debiutancka 
płyta BARANOVSKIEGO zatytułowana „Zbiór”, 2020 to będzie 
jego rok w polskiej muzyce!
Organizatorami koncertu są Studio Wizualne Damian Gąsiewski, 
Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu oraz Miasto Mielec.
Partnerami wydarzenia są producent suplementów diety AvetPharma, 
Agencja Reklamowa MCDesign, ErgoHestia Oddział Grupy Jerzy 
Wąs oraz Agencja Ochrony Top-Servis.

Bilety w sprzedaży od 2 grudnia 2019:
Online na stronie:

www.studiowizualne.com

Zapraszamy 29 kwietnia 2020 roku na wyjątkowy wieczór. 
W sali widowiskowej Samorządowego Centrum Kultury w 
Mielcu wystąpi Kabaret Młodych Panów!
Zaplanowano dwa występy, pierwszy o godz. 17:30, a drugi o godz. 20:30!
„To jest chore” - najnowsza propozycja Kabaretu Młodych Panów, jak 
każdy ich program, dotyka kwestii społecznych. „To jest chore” mieści 
się w ramach wszystkiego, co może zaistnieć w szeroko rozumianych 
relacjach międzyludzkich, a co odbiega od normy. Idąc dalej, jest o 
tym, co nienormalne, bezsensowne i absurdalne w naszej codzienności.
Jak mawiał Zygmunt Freud „nie ma ludzi zdrowych, są tylko niezdia-
gnozowani” i ten program w pełni to potwierdza. Zabawne skecze i 
zaskakujące puenty, których tutaj nie brakuje, świetne scenki łączące, 
jak i ironiczne, mądre piosenki sprawiają, że dwie godziny mijają 
nam bardzo szybko i czujemy zdrowy niedosyt. Wszystko wykonane 
na najwyższym poziomie estradowym i z pełnym zaangażowaniem. 
Panowie zgrabnie łączą obiektywizm z umiarkowanym realizmem nie 
koncentrując się wyłącznie na zaletach, ani na wadach świata i ludzi. 
Organizatorem wydarzenia jest jest Studio Wizualne Damian 
Gąsiewski.
Partnerami wydarzenia są producent suplementów diety Avet-
Pharma, Agencja Reklamowa MCDesign, ErgoHestia Oddział 
Grupy Jerzy Wąs oraz Agencja Ochrony Top-Servis.

Bilety w sprzedaży od 2 grudnia 2019:
Online na stronie:

www.studiowizualne.com

mailto:kontakt@promocja.mielec.pl
http://www.studiowizualne.com/
http://www.studiowizualne.com/
http://m.in
http://www.studiowizualne.com
mailto:sw.damiangasiewski@gmail.com
mailto:sw.damiangasiewski@gmail.com
https://www.facebook.com/sw.damiangasiewski/
https://www.facebook.com/sw.damiangasiewski/
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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 spoczywa/ 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 Radomy-

śla Wielkiego.../Does anyone remember, does anyone know? The 
Stefanowicz from Radomyśl Wielki...

– Powrót z Edenu - umarli nie dziedziczą/Return from Eden - the dead 
do not inherit, czyli historia Olgi Warchałowskiej córki uratowa-
nej 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 Cichoniowie/Righteous Among the 
Nations from Żarówka Bronisława and Władysław Kryczka and 
Józefa and Jan Cichoń.

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

– Władysław Bartoszewski odnalazł ,,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 anyone 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).
    Artykuły znajdują się pod adresami:
http://promocja.mielec.pl/category/historia-i-kultura/blogeria/

sprawiedliwi-i-nie-tylko/
https://www.facebook.com/Sprawiedliwi-i-nie-tylko-The-Ri-

ghteous-and-the-others-106104950777729/

Od września 2019 r. publiku-
jemy w internecia artykuły i 
nagrania filmowe poświęcone 
Polakom ratującym Żydów 
na ziemi mieleckiej. Poniżej 
przedstawiamy wykaz tych, 
które ukazały się do tej pory. 
Zapraszamy do lektury.

Czajkowa – tajemnicze kamienne 
fragmenty i nitowany 

żelazny cylinder przy figurze 
św. Jana Nepomucena

N i e d a w n o  w  i n t e r n e -
c i e  [ h t t p s : / / w w w . f a -
c e b o o k . c o m / p r o f i l e .
php?id=100020125860641] 
ukazało sie bardzo ładne 
zdjęcie figury św. Jana Ne-
pomucena w Czajkowej nad 
rzeczką Babulówką, które 
cieszyło się bardzo dużym 
powodzeniem wśród Inter-
nautów. Korzystając z ładnej, 
słonecznej soboty 26 paź-
dziernika 2019 r. udaliśmy 
się w to miejsce aby osobiście 
wykonać zdjęcia figury i oto-
czenia. Rzeczywiście z drogi 
oraz z mostu nad Babulówką 
figura prezentuje się oka-
zale, ale kiedy zeszliśmy w 
jej pobliże zaniepokoiły nas 
dość duże kamienne, pokryte 
starą farbą olejną fragmenty, 
niektóre w kształcie gzymsu 
typowego dla postumentów 
kapliczek. Sprawdziliśmy, 
cokół św. Nepomucena nie 
był uszkodzony, skąd wzięły 
się więc te fragmenty, wyglą-

dające na zabytkowe leżące 
zarówno od strony rzeczki, 
jak też i od strony zabudo-
wań. Czyżby ktoś wyrzucił tu 
resztki innej kapliczki z oko-
licy? Tego nie wiemy. Jakież 
było nasze zdziwienie, gdy 
kilka metrów za „plecami”  
świętego zobaczyliśmy ponad 
metrowej średnicy, żelazny 
cylinder z przynitowaną sta-
rymi nitami pokrywą. Taki 
sposób nitowania typowy był 
dla przełomu XIX i XX w., 
więc żelazny fragment też 
można uznać za zabytkowy. 
Tak na „oko” waży ok. 200 
kg, więc nie mogła przynieść 
go tu wezbrana rzeczka, 
a najwyżej ludzie. Skąd? 
Może z gorzelni, która dzia-
łała tu przed wojną. Może 
więc gospodarze tego terenu 
przyjrzą się temu miejscu. 
Być może po dokładniej-
szych poszukiwaniach, w 
tym za zgodą odpowiednich 
instytucji, wykrywaczem do 

https://www.facebook.com/
gasiewski.wlodek lub e-ma-
il: gasiewski@interia.eu
    Interesują nas też wszelkie 
wspomnienia związane ze św. 
Janem Nepomucenem w tym 
miejscu i innych miejscach, w 
tym także wezbrania rzeki, 
czy nawet powodzie, historie 
powstania figury, fundatorzy, 
renowacje, a może nawet le-
gendy związane ze św. Janem 
Nepomucenem.

Inf. i fot. 
Włodzimierz Gąsiewski

Więcej zdjęć na stronie: 
http://promocja.mielec.pl/
czajkowa-tajemnicze-ka-
mienne-fragmenty-i-ni-
towany-zelazny-cylinder-
-przy-figurze-sw-jana-ne-
pomucena/

metalu, znajdą się tu jeszcze 
inne relikty minionej epoki 
z gminy Tuszów Narodowy.
     Jeśli ktokolwiek ma jakieś 
informacje na ten temat 
prosimy o kontakt przez 
naszą stronę http://promo-
cja.mielec.pl/kontakt/ lub 
poprzez naszego Facebooka 

BIESZCZADZKIE SZLAKI IKON /BIESZCZADY TRAIL OF ICONS
/ DROGA DO ŁOPIENKI /THE WAY TO ŁOPIENKA/

W listopadzie 2019 r. ukazała się 
kolejna publikacja Agencji Wy-
dawniczej „Promocja” w Miel-
cu, autorstwa Włodka Gąsiew-
skiego (wiersze, opisy i zdjęcia/
poems, descriptions and photos) 
oraz Krystyny Gargas-Gąsiew-
skiej (ikony pisane/ written 
icons), pt. „BIESZCZADZ-
KIE SZLAKI IKON/ BIESZ-
CZADY TRAIL OF ICONS/ 
DROGA DO ŁOPIENKI /
THE WAY TO ŁOPIENKA/”, 
tłumaczonej na język angielski 
przez Olgę Markowską.
     Jest to przewodnik poetycko-
-artystyczny, który jest plonem 
wspólnej bieszczadzkiej wypra-
wy do Łopienki i Cisnej w 2015 
r. oraz kilku lat ikonopisania 
małżeństwa: Krystyny Gargas-
-Gąsiewskiej – ikonopisarki i 
Włodka Gąsiewskiego – autora 
wierszy i opisów. W wydanym 
tomiku jest więc poetycki opis 
drogi do cerkwi w nieistniejącej 
już bieszczadzkiej wsi Łopienka, 
na trasie do której jest m.in. 
kapliczka „Szczęśliwego powro-
tu”, retorty do wypalania węgla 
drzewnego znane z „Siekiere-
zady” Edwarda Stachury, a w 
samej cerkwi ikona Matki Bo-
skiej Dobrej Miłości oraz monu-
mentalny rzeźbiony w drewnie 
Chrystus Bieszczadzki . Potem 
jest już tylko Cisna ze znanym 
barem bieszczadzkich zakapio-
rów zwanym „Siekierezadą” 
oraz pracownia ikon Jadwigi 

Denisiuk znanej ikonopisarki, 
która napisała kopię ikony do 
cerkwi w Łopience. Do tego 
dochodzą jeszcze malownicze 
zdjęcia bieszczadzkie oraz ikon 
napisanych przez współautorkę 
publikacji. Na zakończenie 
jest opis i zdjęcia bardzo mało 
znanej ikony Matki Boskiej 
Niewiędnący Kwiat, m.in. na 
podstawie przedwojennego 
Akatystu/Hymnu wydanego 
przez cerkiew z Warszawy w 
1926 r.
     Wydawnictwo sygnowane 
Łopienka, Cisna 2015 – Mielec 
2019 ma format 15×23 cm i 
zawiera 44 strony, w tym 22 
kolorowe. Druk wsparli finan-
sowo: Zakład Metalowy Teresa 
i Stefan Drozdowscy Pławo/
Borowa k. Mielca oraz Hotel 
Atena, a estetycznego druku 
dokonał Zakład Poligraficzny Z. 
Gajek w Mielcu, za co autorzy 
serdecznie dziękują.
     Należy także dodać, że 
realnym przewodnikiem po 
bieszczadzkich szlakach ikon i 
nie tylko, w tym do Łopienki i 
Cisnej był Leon Chrapko, zna-
ny bieszczadzki malarz i poeta, 
za co mu również serdecznie 
dziękujemy.
    Publikacja miała już swój 
debiut na Świątecznych Targach 
Książki w Rzeszowie, które 
odbywały się w dniach 22-23 
listopada 2019 r. w Centrum 
Kulturalno -Wystawowym Mil-

lenium Hall w Rzeszowie Al. 
Majora Wacława Kopisto 1, na 
stoisku Nr 1 Związku Literatów 
Polskich O/Rzeszów.

Włodek Gąsiewski

Książkę w cenie 11,60 zł można 
nabyć w naszym antykwariacie – 
galerii – pracowni ikon: 39-300 
Mielec, ul. Jana III Sobieskiego 
1/1, tel. 17 7411527, 602 776197. 
Można ją także zamówić telefo-
nicznie z przedpłatą na konto 
lub za pobraniem (najniższy 
koszt wysyłki list polecony 5,90 
zł) lub przez allegro https://
allegro.pl/oferta/bieszczadzkie-
-szlaki-ikon-droga-do-lopien-
ki-8706963107

Spis treści:

Z Soliny do Łopienki i Cisnej/
From the Solina to the Łopien-
ka and Cisna;
Kibakowa droga Szczęśliwego 
Powrotu/ Kibakowa’s way of 
Safe Return;
Drogą drwali i smolarzy/ The 
way of woodcutters and tar 
makers;
Szlakiem siekierezady/ The trail 
of Siekierezada;
Pomiędzy łopianami/ Between 
the burdocks;
Droga bardów, pisarzy i mala-
rzy/ The way of bards, writers 
and painters….. 16
W odgłosach walk i wysiedlenia/

In the sounds of fighting and 
displacement/
Bezdrożami szabrowników i 
bezbożników/
Wasteland of looters and wic-
ked;
Matka Boska Łopieńska pisana 
przez Jadwigę Denisiuk/
Mother of God from Łopienka 
written by Jadwiga Denisiuk;
Od zakapiorów do restaurato-
rów/ From bums to restaura-
teurs;
Łopieńska Droga Krzyżowa/ 
Stations of the Cross of Ło-
pieńska;
Nowe zwiastowanie / New An-
nunciation; 
Moja Droga Ikony / My Icon 
Way – Krystyna Gargas-Gą-
siewska;
Ikony pisane temperą jajową na 
desce przez / Icons written with 
egg tempera on wooden board 
by Krystynę Gargas-Gąsiewską;
Ręką ludzką i duszą pisanie / 
Writing with the human hand 
and soul;
Akatyst Łopieński / Łopienka 
AcathistIkona Matka Boża 
„Niewiędnący Kwiat” Ikona 
Bożijej Matieri „Nieuwiada-
jemyj Cwiet”/Иконa Божьей 
Mатери „Неувядаемый цвет” / 
Mother of God icon „The Un-
fading Flower”;
Krystyna Gargas-Gąsiewska, 
Włodek Gąsiewski
– biogramy artystyczne / artistic 
biographies;Zdjęcia / pictures;

www.promocja.mielec.pl
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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,

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

Literaci z Mielca i nie tylko na III Świątecznych Targach Książki w Rzeszowie
    W dniach 22-23 listopada 
2019 r. w Centrum Kulturalno-
-Wystawienniczym Millenium 
Hall w Rzeszowie odbywały się 
III Świąteczne Targi Książki, na 
których oprócz wielu innych 
wystawców/wydawców stoisko 
miał także Związek Literatów 
Polskich O/Rzeszów. Podczas 
dwóch dni targów swoje książki 
zaprezentowało i z powodze-
niem sprzedawało kilkudzie-
sięciu literatów podkarpackich. 
Z Mielca byli to: Włodzimierz 
Gąsiewski z małżonką Krystyną 
Gargas-Gąsiewską m.in. z ich 
wspólną debiutancką książką 
„Bieszczadzkie szlaki ikon Dro-

ga do Łopienki” oraz Zbigniew 
Michalski, Andrzej Talarek i 
Stefan Żarów. Byli także inni 
literaci. m.in.: Edward Bolec, 
Celina Depa, Anatol Diaczyń-
ski, Agata Linek, Mieczysław 
Arkadiusz Łyp, Ryszard Mścisz 
i inni. Duszą literackiego sto-
iska była Małgorzata Żurecka – 
wiceprezes Zarządu Oddziału, 
która przez dwa dni nie tylko 
organizacyjnie czuwała nad 
prezentacją książek, to jeszcze 
zachęcała zwiedzających do 
przeglądania wystawionych 
publikacji i ich zakupu.
   Oczywiście na targach było 
wiele innych wydawnictw oraz 

ciekawych spotkań autorskich. 
Rzeszowskie targi należy zali-
czyć do bardzo pożytecznych i 
udanych imprez kulturalnych. 
ZLP wziął w nich udział pierw-
szy raz i to z dużym powodze-
niem. Warto więc kontynuować 
takie przedsięwzięcia, a być 
może organizować je także w 
innych miastach Podkarpacia.

Włodzimierz Gąsiewski
Galeria zdjęć:

http://promocja.mielec.pl/
literaci-z-mielca-i-nie-tyl-

ko-na-iii-swiatecznych-tar-
gach-ksiazki-w-rzeszowie/

„Circulus vitiosus” 
promocja tomiku Zbigniewa Michalskiego

9 listopada 2019 r. w zabytkowej 
kamienicy Łojczykówce przy ul. 
Mickiewicza w Mielcu, siedzibie 
organizacji pozarządowych  w 
tym Mieleckiego Towarzystwa 
Literackiego odbyło się spo-
tkanie promocyjne najnowszej 
książki Zbigniewa Michalskiego 
pod łacińskim tytułem „Circulus 
vitiosus”.
    Na spotkanie przybyli m.in. 
członkowie Towarzystwa Literac-
kiego i sympatycy poezji, wśród 
gości tradycyjnie był Marek Pa-
procki – przewodniczący Rady 
Powiatu Mieleckiego, który ma 
także swoje korzenie poetyckie 
oraz Józef Smaczny, który m.in. 
ze śp. Danielem Kozdębą – pre-
zydentem miasta Mielca w latach 
2014-2018, byli inicjatorami po-
wstania w Łojczykówce swoistego 
inkubatora dla organizacji poza-
rządowych, które nie tylko znala-
zły tu siedzibę, ale też radykalnie 
rozwinęły swoją działalność, czego 
najlepszym przykładem jest Mie-
leckie Towarzystwo Literackie.
   Wieczór promocyjny uświetnił 
występ Kwartetu Smyczkowego 

Państwowej Szkoły Muzycznej 
I i II stopnia im. Mieczysława 
Karłowicza w Mielcu, który przy-
był wraz z dyrektorem szkoły 
dr. Ryszardem Kuskiem. Postać 
Zbigniewa Michalskiego i jego 
drogę artystyczną przybliżył Ste-
fan Żarów wiceprezes MTL, a 
następnie Barbara Augustyn 
oraz Katarzyna Hudy recytowały 
wiersze autora, który jest także 
prezesem i współzałożycielem 
Towarzystwa. W kolejnej części 
spotkania wystąpił już sam autor 
tomiku, który do tej pory wydał 
już kilka tomików poezji oraz 
redagował almanachy i roczniki 
literackie. Autor podkreślił, że 
jego wiersze są dopracowane z 
niezwykłą starannością, a łaciński 
tytuł jest ukłonem dla rzymskiej 
spuścizny poetyckiej, zwłaszcza 
aforystyki. Wiersze do publikacji 
napisał w sierpniu tego roku, 
kiedy miał bardziej spokojny 
czas do tworzenia. Podkreślił też, 
że niezwykle starannie została 
dopracowana okładka książki 
wykonana przez rzeszowskiego 
grafika.

    Na zakończenie wykonano pa-
miątkowe zdjęcie grupowe. Warto 
podkreślić, że na spotkanie stawili 
się w komplecie koledzy ze Związ-
ku Literatów Polskich Oddział 
w Rzeszowie, którego Zbigniew 
Michalski też jest członkiem, w 
osobach: Edward Guziakiewicz, 
Andrzej Talarek, Stefan Żarów 
oraz piszący te słowa Włodzimierz 
Gąsiewski, który życzy autorowi 
sukcesu literackiego wydanej 
książki i dalszych dokonań arty-
stycznych.
    Wcześniej była też zapowia-
dana na plakacie niespodzianka 
muzyczna, którą był mini koncert 
organkowy w wykonaniu Zygmun-
ta Osaka z Mielca, byłego lotnika i 
modelarza lotniczego, który z tym 
niewielkim instrumentem wiąże 
swoje lotnicze wspomnienia.

Inf. i fot. 
Włodzimierz Gąsiewski

Fot. grupowe Józef Załucki

Galeria zdjęć: http://promocja.
mielec.pl/circulus-vitiosus-pro-

mocja-tomiku-zbigniewa-mi-
chalskiego/

Zegarek kieszonkowy Anker 15 kamieni 
srebro próba 900. Waga całkowita ok. 
76 gram. Koperta sygnowana z próbą. 
Część koperty przykrywająca bez-
pośrednio mechanizm oderwana na 
zawiaskach. Zegarek da się nakręcić, 
mechanizm nawet chwilkę pochodzi, ale 
zatrzymuje się.Ponadto są przybrudze-
nia, przyśniedzenia i zarysowania. Na 
odwrocie koperty puste pole herbowe.

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

WĄŻ - SMOK kuty z żelaza stojak na 
choinkę - kowalstwo artystyczne, może 
być też użyty na działce, altanie ogrodo-
wej, tarasie - także wiosną i w okresie 
letnim. Waga 5,3 kg, wysokość ok. 24 cm, 
w najszerszym miejscu ok. 45 cm, śred-
nica otworu na choinkę ok. 4 cm. Stojak 
nowy, nigdy nie używany, jest masywny, 
stabilny i dobrze się trzyma podłoża. 
Jest kuty ręcznie z żelaza, oksydowany i 
pokryty warstewką mosiądzu w kolorze 
starego złota, który zdążył się już pokryć 
zielonkawą patyną. Formę ozdobną 
stanowi skręcony wąż z paszczą smoka 
oraz motywy liści, na jednych z nich 
wykute jest nazwisko i inicjały imienia 
artysty-kowala.
Stojak ma już kilka lat i ma w związku z 
tym niewielkie przybrudzenia, przyśnie-
dzenia, możliwe przyrdzewienia

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.

Klub Techniki i Racjonalizacji WSK Mie-
lec 25 lat 1949-1974. Talerz porcelana 
Wałbrzych sygnowana. Średnica ok. 27 
cm, wysokość ok. 4 cm.

Pióro wieczne Genius Iridium 
Germany. Stan dobry minus, 
niewielkie przybrudzenia

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