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)
Zakupy można https://allegro.pl/uzytkownik/gawlod?bmatch=baseline-product-cl-eyesa2-engag-dict45-uni-1-4-0605
https://www.ebay.pl/sch/antykwariat-galeria-ikony/m.html?_nkw=&_armrs=1&_ipg=&_from=
robić na naszych
lub zamówić przez e-mail: kontakt@promocja.mielec.pl albo przez telefon 602 776 197 lub 17 7411521
aukcjach:

e-mail: kontakt@promocja.mielec.pl
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mieleckie

Historyczny dzień w Mielcu. Oddano nowy most na Wisłoce

Na ten moment mieszkańcy Mielca czekali kilkanaście
lat. Od dziś mogą korzystać z
drugiego mostu na Wisłoce.
Inwestycję, która kosztowała
prawie 45 milionów złotych
otworzył dziś marszałek Władysław Ortyl.
Otwarcie, z uwagi na pandemię
koronawirusa miało skromny
charakter. Marszałek Władysław
Ortyl przypomniał, że powstanie
drugiego mostu w Mielcu było
koniecznością. Do dziś jedyną
przeprawą przez Wisłokę był most
przy ul. Legionów w kierunku Woli
Mieleckiej i Tarnowa. Od kilkunastu lat w godzinach szczytu w
jego okolicach w Woli Mieleckiej
i w Rzędzianowicach tworzyły się
gigantyczne korki. Kolejne przeprawy przez Wisłokę znajdują się
dopiero w Przecławiu i w Sadkowej Górze oraz niewielki most o
małej nośności w Gawłuszowicach.
W krótkiej uroczystości wzięli
udział m.in. poseł Fryderyk Kapinos, wojewoda Ewa Leniart,
starosta mielecki Stanisław Lonczak, wójt gminy wiejskiej Józef
Piątek oraz samorządowcy, a także

mieszkańcy pobliskich domostw.
Poświęcenia dokonał ks. Andrzej
Rams z Chorzelowa po wspólnej
modlitwie z ks. Antonim Sową z
Rzędzianowic.
– Mielec czekał na ten most
bardzo długo. Już w tamtym wieku
marzono, aby powstał i dziś te marzenia się spełniają. Dziś, oddajemy inwestycję wartą ponad 44 mln
złotych. To jest montaż finansowy,
na który składają się środki z unii
europejskiej – z Regionalnego
Programu Operacyjnego, z budżetu województwa i środki gminy
Mielec, za co chciałbym władzom
gminy bardzo podziękować, bo to
jest dobry przykład współpracy.
Droga jest bardzo ciekawa, mamy
trzy ronda, wspaniały most o ciekawej i skomplikowanej konstrukcji,
związanej z warunkami jakie tu
były. Chcę podziękować wszystkim, którzy przy tym moście pracowali, PZDW i Budimeksowi za
sprawną realizację tej inwestycji.
Mieliśmy tu kłopoty z powodzią,
a na końcu ograniczyła nas pandemia, co przedłużyło odbiory –
mówił marszałek Władysław Ortyl.
– Marszałek wspomniał o tym,
że to kosztowna inwestycja. 44 mln

zł to rzeczywiście dużo, ale ważne
jest, to że pojawia się nowe rozwiązanie komunikacyjne. Każda nowa
droga i most w województwie, to
też nowe możliwości inwestycyjne.
Chcę pogratulować marszałkowi,
tym, którzy przyczynili się do tego,
że montaż finansowy pozwalający
na realizację tej dużej inwestycji
był możliwy. Cieszę się, że pomimo
trudnego czasu w jakim się znajdujemy, inwestycje są realizowane
w terminie. Cieszę się, że rozwija
się nasze województwo – powiedziała Ewa Leniart, wojewoda
podkarpacki.
– Dzisiaj otworzyliśmy most
przez Wisłokę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 984. To nowy przebieg
tej drogi o tym numerze, a to
zaledwie pierwszy etap większej
całości, ponieważ chcemy żeby
droga 984 łączyła się z obwodnicą
Mielca i prowadziła aż do Piątkowca zupełnie nowym przebiegiem.
W ramach tego pierwszego etapu
inwestycji wybudowaliśmy most o
długości ponad 500 metrów – to
bardzo pokaźny obiekt i bardzo
ładna konstrukcja, która – jak
wierzymy – posłuży mieszkańcom regionu przez bardzo wiele

lat – mówił Piotr Miąso, dyrektor
Podkarpackiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich.
Most zbudowała firma Budimex.
Koszt całej inwestycji to 44,2 mln
zł z czego wartość dofinansowania
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego 2014-2020 to
kwota 36,4 mln zł. Budżet województwa dołożył do inwestycji
7,5 mln a gmina wiejska Mielec
239 tys. zł.
– Chciałem bardzo podziękować za współpracę z inwestorem,
zamawiającym, jak również z
przedstawicielami samorządów
oraz mieszkańcami. Mamy nadzieję, że ten obiekt będzie państwu
służył długo, a jednocześnie będzie
wizytówką naszej współpracy oraz
śladem pozostawionym przez
firmę Budimex na Ziemi Mieleckiej – powiedział przedstawiciel
Budimeksu Jarosław Jochymek.
Na koniec uroczystości marszałek wspólnie z wojewodą uruchomili sygnalizację świetlną na
skrzyżowaniu w Złotnikach tuż
obok mostu co było symbolicznym dopuszczeniem nowej drogi
do ruchu.

Nowa możliwość przeprawy
przez Wisłokę to dla mieszkańców
powiatu mieleckiego, a także dla
przedsiębiorców ze Specjalnej
Strefy Ekonomicznej duże udogodnienie. Nowa trakt rozpoczyna
się w Mielcu przy ul. Sienkiewicza
na wysokości lotniska, przecina
drogę powiatową w Złotnikach i
za mostem kończy się rondem w
Rzędzianowicach. Tu rozpocznie
się kolejny etap inwestycji. Prawdopodobnie na przełomie czerwca
i lipca ogłoszony zostanie przetarg
na budowę dalszego ciągu tej drogi
od Rzędzianowic aż do Piątkowca
w kierunku Tanowa. To jedna z
dwóch inwestycji komplementarnych z mostem. Inwestorem także
będzie samorząd województwa, a
powstanie ona także przy udziale
środków europejskich i z montażem finansowym samorządów
powiatowego i gminnych zgodnie
z wcześniejszymi deklaracjami.
Drugą komplementarną inwestycją będzie wiadukt nad ul. Sienkiewicza i linią kolejową L25, który
ułatwi komunikację przez most i
Specjalną Strefę Ekonomiczną.
Trwają prace nad montażem finansowym z udziałem miasta, powiatu,
środków europejskich, PLK i
budżetu państwa. Inwestorem jest
powiat, a liderem tej inwestycji

samorząd miasta.
– Dzisiaj oddajemy ten most do
użytku i będzie luźniej na starym
moście w Woli Mieleckiej. To też
zapowiedź inwestycji, które nas
czekają. Staramy się, byśmy mogli
w połowie roku uruchomić przetarg na odcinek drogi Rzędzianowice – Piątkowiec. Ta inwestycja
również powstanie przy udziale
środków europejskich i z montażem finansowym samorządów
powiatowego i gminnych zgodnie
z wcześniejszymi deklaracjami. Z
drugiej strony mam nadzieję, że
równie szybko powstanie wiadukt
nad linią kolejową i drogą na
Tarnobrzeg – dodał marszałek
Władysław Ortyl.
Przedłużenie drogi do Piątkowca
i powstanie wiaduktu spowoduje,
że powstanie zupełnie nowy węzeł
drogowy stanowiący zachodnią
obwodnicę Mielca.
Inf. fot. i wideo:
Tomasz Leyko
Fot. Monika Konopka,
wideo Sebastian Kieszkowski
BIURO PRASOWE UMWP
Wideo i galeria zdjęć:
https://www.podkarpackie.pl/
index.php/gospodarka-i-transport/7584-video-historyczny-dzien-w-mielcu-oddano-nowy-most-na-wisloce

Do nabycia
w antykwariacie-galerii.
Mielec, Sobieskiego 1

Złotniki kronika - wyd. 2004 r., 408
stron, Złotniki kronika Suplement. wyd.
2006 r. 95 stron.

e-mail: kwiatkowskaborowa@interia.pl
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policyjne

powiatowe

Jedni zbierają, drudzy podbierają

04.06.2020. Policjanci ustalili i
zatrzymali 31-latka, który jest podejrzany o kradzież pojemnika na
wolne datki wraz z pieniędzmi w
kwocie 600 złotych. Zbiórka prowadzona była przez mieleckie stowarzyszenie na pomoc medykom
walczącym z COVID-19. Mężczyzna przyznał się do przedstawionego zarzutu. Funkcjonariusze
odzyskali skradzione pieniądze.

Policjanci pracowali nad ustaleniem sprawcy kradzieży pojemnika z datkami, który znajdował
się w jednym z marketów przy
ulicy Jagiellończyka w Mielcu.
Pieniądze były zbierane przez
mieleckie stowarzyszenie, na pomoc medykom walczącym z COVID-19. Funkcjonariusze ustalili,
że związek z tą kradzieżą może
mieć 31-latek. Już następnego
dnia mężczyzna został zatrzymany
w pobliżu sklepu. Mieszkaniec
Mielca miał przy sobie zwiniętych plik banknotów o różnych
nominałach, w kwocie 600 złotych.
Podczas sprawdzania, w odzieży
zatrzymanego 31-latka, policjanci
znaleźli także susz roślinny. Tester
potwierdził, że jest to marihuana.

Mężczyzna przyznał, że to on
ukradł słoik z pieniędzmi, który
po opróżnieniu wyrzucił do kontenera na śmieci. Policjanci ustalili,
że mężczyzna zamienił bilon na
banknoty w różnych punktach
handlowych, na terenie osiedla
Niepodległości.
Zebrany materiał dowodowy
pozwolił przedstawić zatrzymanemu zarzut kradzieży oraz posiadania narkotyków. 31-letni
mieszkaniec Mielca przyznał się
do popełnionych przestępstw i
złożył wyjaśnienia.
Inf. i fot. http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/rze/komendy-policji/kpp-mielec/wydarzenia/98271,Ukradl-pieniadze-przeznaczone-na-walke-z-COVID-19.

Stracili prawa jazdy
za prędkość
08.06.2020. Jednego dnia
na Al. Kwiatkowskiego w
Mielcu policjanci zatrzymali prawa jazdy czterem
kierowcom, którzy w terenie
zabudowanym przekroczyli
prędkość o ponad 50km/h.
Kierujący zostali ukarani
mandatami. Uprawnienia
do kierowania należące do
kierowców trafiły już do
organu wydającego. Starosta właściwy ze względu
na miejsce zamieszkania
wyda decyzję o zatrzymaniu
uprawnień do kierowania
na okres 3 miesięcy.
Prowadząc kontrole drogowe
przy Alei Kwiatkowskiego w
Mielcu policjanci zatrzymali:
– kierującego citroenem, który
przekroczył dozwoloną prędkość o ponad 50 km/h, jadąc
z prędkością 109 km/h. Męż-

czyzna to mieszkaniec Mielca,
ma 39 lat.
– kierującego renaultem laguną, który przekroczył dozwoloną prędkość o ponad 50 km/h,
jadąc z prędkością 104 km/h.
Kierujący to 31-letni mieszkaniec Mielca.
– kierującego seatem, który
przekroczył dozwoloną prędkość o ponad 50 km/h, jadąc
z prędkością 109 km/h. Mężczyzna to 21-letni mieszkaniec
gminy Mielec.
– kierującego audi A5, który
przekroczył dozwoloną pręd-

kość o ponad 50 km/h, jadąc z
prędkością 107 km/h. Kierujący
to 43-letni mieszkaniec Mielca.
Niezmiennie priorytetem
mieleckich policjantów jest
dbanie o bezpieczeństwo na
drogach. Prędkość jest bowiem
jedną z głównych przyczyn wypadków, nie tylko na terenie
naszego powiatu, ale również
w całym kraju.
Inf. i fot.: http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/rze/
komendy-policji/kpp-mielec/
wydarzenia/98335,Stracili-prawa-jazdy-za-predkosc.html

Zbiornik retencyjny w Borowej
Podkarpackie – wsparcie na małą retencję i drogi
29 maja 2020. Trzy podkarpackie gminy, które otrzymały wsparcie na budowę i renowację zbiorników wodnych
służących małej retencji,
podpisały umowy na dofinansowanie. Rozpoczęło się
także podpisywanie umów
z gminami, które dostały
wsparcie na budowę i modernizację dróg dojazdowych do
gruntów rolnych oraz winnic.

W 2020 roku podkarpackie
gminy i powiaty mogły po raz
pierwszy skorzystać z dofinansowania z budżetu województwa podkarpackiego na budowę
i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji. Z
tej możliwości skorzystały trzy
gminy: Gać, Chłopice i Borowa. Łączny koszt planowanych
inwestycji wynosi ponad 305
tys. złotych. Dzisiaj, tj. 29 maja,
przedstawiciele gmin podpisali
umowy. Zarząd województwa
postanowił sfinansować w całości koszty wszystkich inwestycji,
zwalniając tym samym gminy z
obowiązku wniesienia wkładu
własnego. W imieniu zarządu

województwa podpisy złożyli
marszałek Władysław Ortyl i
wicemarszałek Piotr Pilch.
– Staramy się wspierać finansowo gminy, które decydują
się na budowę czy renowację
zbiorników małej retencji, gdyż
takie inwestycje są niezwykle
ważne dla rozwoju naszych
małych wspólnot, a tym samym
całego regionu, w kontekście
gospodarowania zasobami
wodnymi – mówi marszałek
Władysław Ortyl.
– W obliczu suszy, która każdego roku staje się coraz większym problemem i wyzwaniem,
musimy wspólnie podejmować
skuteczne działania, które
zminimalizują skutki zmian klimatu i związany z tym niedobór
wody. Jest to szczególnie ważne
na obszarach rolniczych – dodaje wicemarszałek Piotr Pilch.
– Nasz zbiornik znajduje się
w bardzo ładnym otoczeniu.
Przede wszystkim konieczne
jest jego odmulenie. Dzięki
wsparciu z urzędu marszałkowskiego powstanie wspaniałe
miejsce w naszej gminie – mówił Stanisław Mieszkowski,

wójt Borowej, który w rewanżu
przywiózł gminną maskotkę…
bociana.
Zarząd województwa przyznał także dofinansowanie
na budowę i modernizację
dróg dojazdowych do gruntów
rolnych i winnic. Otrzymały
je 144 podkarpackie gminy i
jeden powiat. Wsparcie zarządu
województwa na drogowe inwestycje wynosi 11,4 mln złotych.
Dzisiaj, tj. 29 maja, trzy gminy
– Błażowa, Kamień i Miasto
Przeworsk – które otrzymały
wsparcie na dojazd do winnic, podpisały umowy jako
pierwsze. Łączny koszt trzech
inwestycji realizowanych przez
te gminy wynosi ok. 390 tys. złotych i w całości jest finansowany
z budżetu województwa.
Monika Konopka
Michał Mielniczuk
Biuro prasowe UMWP
Galeria zdjęć: https://podkarpackie.pl/index.php/107-aktualnosci/7605-wsparcie-na-mala-retencje-i-drogi

Remont drogi w Gminie Wadowice Górne
Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej
Nr 1 163R relacji Zgórsko – Wola Wadowska. W
dniu dzisiejszym (8.06)
samorządowcy Powiatu
Mieleckiego oraz Gminy
Wadowice Górne dokonali
symbolicznego odbioru
drogi.
Prace remontowe rozpoczęły się pod koniec sierpnia
2019 roku. Zgodnie z przyjętym harmonogramem zadania roboty miały potrwać do
26 maja 2020 roku.
W ramach inwestycji
poszerzony został pas drogi
do szerokości 5,7 – 7,0m, naprawione zostały istniejące
przełomy na drodze,wyrównano również nawierzchnię
betonem asfaltowym oraz
wykonano pobocza z kruszywa o szerokości 0,75 m.
Zakres prac obejmował
także budowę brakujących
chodników na długości 2,3
km o szerokości 2,0 m z betonowej kostki brukowej. Pozostałe – istniejące chodniki

przebudowano dostosowując
je do nowej niwelety drogi
oraz wzmocniono istniejącą
podbudowę pod nawierzchnią z kostki brukowej.
Przebudowano również odwodnienia: rowów krytych,
studni ściekowych, studni
rewizyjnych, przepustów
pod koroną drogi i tych pod
zjazdami indywidualnymi i
publicznymi do posesji oraz
przebudowano rowy otwarte.
Zadanie przewidywało
także 2 nowe przejścia dla
pieszych, w tym jedno tzw.
przejście aktywne z zasilaniem solarnym, pulsatorami

i detektorem ruchu pieszego
w okolicach szkoły podstawowej w m. Wola Wadowska.
Wymieniono wszystkie znaki
pionowe oraz wykonano
oznakowanie poziome –
zgodnie z zatwierdzonym
projektem stałej organizacji
ruchu. Przy chodnikach, w
miejscach wysokich nasypów,
ustawiono balustrady U-11a
w celu zabezpieczenia ruchu
pieszego, a w ciągu drogi, w
miejscach głębokich rowów,
ustawiono bariery energochłonne.
Łączna wartość zadania to
4 809 815,12 PLN, z czego
2.404.907,00 PLN (50%) to
dofinansowanie z Funduszu
Dróg Samorządowych. Powiat Mielecki przeznaczył
na ten remont 1.904.908.12
PLN (39,6%), a Gmina Wadowice Górne 500.000,00
PLN (10,4%).
Wykonawcą prac było
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe SA z Dębicy.
Marek Patyk

e-mail: kontakt@promocja.mielec.pl
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radomyskie

Lipa św. Jana Nepomucena i Jego kapliczki w Dulczy Wielkiej

Można już głosować na
lipę św. Jana Nepomucena
w Dulczy Wielkiej w konkursie na Drzewo Roku w
Polsce. Swój głos można
oddać poprzez stronę www.
drzeworoku.pl
Do konkursu lipa św.
Jana Nepomucena w Dulczy
Wielkiej wybrana została jako
jedno z 16 drzew spośród
blisko 80 zgłoszonych z całej
Polski. Finał jubileuszowej
10. edycji konkursu organizowanego przez Klub Gaja
ruszył właśnie dziś i potrwa
przez cały czerwiec, a polega
na głosowaniu internetowym.
Laureatem zostanie drzewo,
które zdobędzie największą
liczbę głosów internautów na
stronie www.drzeworoku.pl
Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie i prosimy Was
o jak najszersze rozpropagowanie naszej lipy i głosowanie
na nią przez cały czerwiec, a
także o udostępnianie informacji o konkursie na profilach społecznościowych.
Zasady głosowania Głosowanie trwa od 1 do 30 czerwca.
Możesz oddać tylko jeden
głos przy użyciu jednego
adresu e-mail. Jak głosować?
Wybierz drzewo – oczywiście
Lipę św. Jana Nepomucena
– na www.drzeworoku.pl , na
które chcesz oddać swój głos i

Dwie kapliczki
św. Jana Nepomucena
w Dulczy Wielkiej

kliknij przycisk „Głosuj”. Pojawi się okienko dialogowe, w
którym należy zaakceptować
regulamin konkursu i kliknąć
OK. Podaj adres e-mail, na
który zostanie wysłana wiadomość z linkiem, który należy
kliknąć aby zatwierdzić głos.
Po kliknięciu w link pojawi
się strona, na której należy
zaznaczyć pole „Nie jestem
robotem” (tzw. Captcha) i
kliknąć przycisk „Zatwierdź
głos”. Po akceptacji głosu
zostanie on automatycznie
dodany do wyników głosowania na stronie konkursu.
Uwaga! Jeżeli nie otrzymałeś

wiadomości e-mail z linkiem – sprawdź w katalogu
SPAM swojej poczty. Weryfikacja głosów W trakcie
całego konkursu jak również
po jego zakończeniu organizator zastrzega sobie prawo
do usuwania głosów, które
zostaną uznane za oddane w
nieuczciwy sposób.
Niedozwolone praktyki:
głosowanie przy użyciu robotów internetowych, używanie
narzędzi do tworzenia tymczasowych adresów e-mail,
używanie generatorów adresów e-mail, używanie wielu
adresów e-mail prowadzą-

cych do jednej skrzynki e-mail
(np. nick@o2.pl i nick@tlen.
pl lub ni.ck@gmail.com i
n.ick@gmail.com), w takich
przypadkach zostanie uznany
tylko jeden głos, tworzenie
sztucznych adresów email w
ramach własnej domeny internetowej. Wielokrotne głosowanie z jednego nr IP jest
dozwolone tylko w przypadku
szkół, organizacji oraz rodzin
gdzie wiele osób korzysta z
jednego komputera.
Krzysztof Babiarz
Urząd Miejski w Radomyślu
Wielkim
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Kapliczka w Starej Wsi
Świętego Jana(!). Wzniesiona została z cegły, otynkowana i kryta
dachówką, na planie kwadratu, ze
szczytem wydzielonym gzymsem i
wnęką zamkniętą dwubocznie. Wejście zamknięte odcinkowo z częściowo oszklonymi drzwiami. W środku
rzeźba Jana Nepomucena wykonana według tradycji przez kołodzieja
dworskiego Wolaka oraz gipsowe
figurki Dzieciątka Jezus i klęczącego aniołka. Kapliczkę, zniszczoną w
czasie wojny, odnowiła Aniela Drąg
w 1945 roku. Obecnie kapliczka stoi
na kawałku ziemi, która należy do
Fryderyka i Stanisławy Drąg.

Włodzimierz Gąsiewski
Źródła: Nepomuki z dawnego województwa sandomierskiego. W: http://
nepomuki.pl/nepomuk/sandomierz.
htm#RadomyslWielki1[3 I 2020 r.]; M.
Przybyszewska, Radomyśl Wielki dzieje
miasta i gminy. Kielce 2001, s. 230-231,
242; Schematyzm diecezji tarnowskiej.
Kapliczki, figury i krzyże przydrożne na
terenie diecezji tarnowskiej. Tekst. Red.
ks. Jan Rzepa. Tarnów 1983, s. 466.

Miasto Mielec, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Mielcu Studio Wizualne Damian Gąsiewski oraz Hotel
Atena po raz piąty zapraszają dzieci z rodzicami na
„Ekstremalny Plac Zabaw”.
Zawody, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem w
ubiegłych latach wracają. Tym razem na terenach zielonych za
Hotelem Atena powstanie specjalny tor przeszkód, na którym
będą rywalizować najmłodsi. W jego budowie pomogą nam
lokalne firmy - Technika grzewcza i sanitarna Basco2, Dom-Eko, Producent wyrobów metalowych NIKmet i serwis opon
Targum. KSRG Jaślany przygotuj kurtynę wodną.
Patronat honorowy nad imprezą objęły: Producent Suplementów Diety AvetPharma i GROKAMgbl, Gardner Aerospace Mielec Sp. z o.o. oraz Froneri. . Dzięki temu wsparciu
dzieciaki wystartują bez zapisów, limitów i opłat startowych.
Tradycyjnie przygotujemy pakiety startowe. Możemy
liczyć m.in. na Froneri producenta lodów z Zielonej Budki,
producenta klocków Cobi czy Centrum Dietetyczne Projekt
Zdrowie.
Na trasie pomagać dzieciakom będą harcerze z mieleckiego
Hufca. O bezpieczeństwo zadba również Ergo Hestia Oddział
Grupy Jerzy Wąs.
Zapraszamy wszystkich od godz. 16:00! Moc wrażeń i
atrakcji gwarantowane!

II Rundka Rowerowa

Lubicie rajdy rowerowe? Aktywnie spędzać czas? Do tego
w formie zabawy? Zapraszamy na II Rundkę Rowerową
z Powiatem Mieleckim, które odbędzie się już 2 sierpnia
2020. Jest to kontynuacja ubiegłorocznej Rowerowej Gry
Miejskiej, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.
I tym razem zapowiada się świetna zabawa w której udział
mogą wziąć wszyscy bez względu na wiek. Wystarczy posiadać
rower, trochę energii i orientować się w mapie i nawigacji! Start,
a zarazem pierwszy punkt trasy to Galeria Nvigator. Będziemy
na Was czekać 2 sierpnia przed głównym wejściem do Galerii
od 14:00 do 15:00, gdzie będziecie mogli wybrać mapki i pakiety
startowe. Do pokonania będzie ok. 20 km, po drodze do zaliczenia
będą punkty kontrolne. W tym roku zamiast pieczątek do skompletowania będą zdjęcia, jakie? Tego dowiecie się już wkrótce!
Już na samym starcie będą na Was czekać niespodzianki, a punkt
kulminacyjny nastąpi przy parku sensorycznym. W specjalnym
namiocie będziemy czekać na Was od godz. 15:30-16:30. W okolicy Parku sensorycznego o godz. 17:00 nastąpi losowanie cennych
nagród, w którym wezmą udział wszystkie osoby, którym udało
się zrobić komplet zdjęć.
Organizatorami są Studio Wizualne Damian Gąsiewski oraz
Starostwo Powiatowe w Mielcu. Partnerami wydarzenia zostali:
Galeria Navigator, Husqvarna Group z fabryką w Mielcu, Polskie
Zakłady Lotnicze w Mielcu, Producent akumulatorów AUTOPART Mielec, Gardner Aerospace Mielec Sp. z o.o., Producent
suplementów diety AvetPharma i GROKAMgbl, Sklep Yoshee,
Sklep rowerowy BikeCenter, Calypso Fitness Club, Restauracja Fratelli, Centrum dietetyczne Projekt Zdrowie, Agencja

Wszyscy piszą o lipie św. Nepomucena w Dulczy Wielkiej,
tymczasem w tej miejscowości są
dwie kapliczki poświęcone temu
świętemu. Dla porządku przedstawiamy ich historię.
Dulcza Wielka, w przysiółku Podlesie na parceli E. Wolaka. W XIX
w. stała tu drewniana kapliczka
ufundowana przez przez kołodzieja dworskiego (Raczyńskich) Jana
Wolaka, który umieścił w niej wyrzeźbioną przez siebie drewnianą
figurę św. Jana Nepomucena. Jan
Wolak ponoć za uczciwą pracę
dostał na własność kawałek pola i
stawy, nad którymi powstał młyn.
Stara kapliczka zawaliła się w latach
powojennych. Wówczas w 1956 r. na
jej miejscu została ufundowana i wybudowana przez Zygmunta Wolaka,
wnuka wspomnianego Jana, właściciela cegielni, nowa murowana z
cegły kapliczka na planie kwadratu,
z dolną częścią tynkowaną, z wnęką zamkniętą półkoliście i szczytem
krytym dachówką, zakończonym
betonowym krzyżem. Do nowej budowli przeniesiono starą drewnianą
figurę Jana Nepomucena z XIX w.
wyrzeźbioną przez Jana Wolaka.
Właśnie przy tej kapliczce rośnie
opisywana lipa.
Dulcza Wielka, Stara Wieś na
dawnej parceli M. Drągowej. Kapliczka św. Jana Nepomucena powstała prawdopodobnie w połowie
XIX wieku przy polnej drodze
biegnącej dawniej między Starą Wsią, a Zdziarcem, dziś ulicy

Reklamowa MCDesign, Gugalika.pl, Akademia Komputerowa
BIT-PRO, BOSSMEN Fryzjerstwo Piotr Winiarz oraz Ergo
Hestia Jerzy Wąs.

Patronat medialny objęły portale: www.promocja.mielec.pl, www.
hej.mielec.pl, www.wcj24.pl, www.korso.pl, Aria Park Mielec, Radio Leliwa, Tygodnik Regionalny Korso oraz Wieści Regionalne.

Śledźcie na bieżąco wydarzenie, codziennie będziemy dodawać
nowy punkt trasy, atrakcje i nagrody do rozlosowania !!!

Damian Gąsiewski
Studio Wizualne
nasza strona: www.promocja.mielec.pl

sportowe

Eliminator Autopart Mielec vol. 3

7 czerwca 2020 r. na Górce
Cyranowskiej odbyły się wyścigi rowerowe Eliminator
Autopart Mielec vol. 3.
Trzecia edycja Eliminatora to już historia… inna niż
wszystkie do tej pory przeprowadzone wydarzenia. To było
piekło 34 stopnie Celcjusza.
Wykończyła ta pogoda organizatorów i uczestników.
Żyjemy w czasach pandemii,
więc i zawody podlegały ściśle
ustalonym zasadom reżimu
sanitarnego.
Komplet 32 uczestników
na starcie i jeszcze więcej
chętnych świadczą o tym, że
wszyscy trochę się za tą formą
rozrywki tęskniliśmy.
Cieszy nas, że mogliśmy
liczyć na naszych Partnerów,
którzy od trzech lat wspierają
z nami amatorski sport w
Mielcu.
Tradycyjnie trasę przygotowywali współorganizator
Bartek Ćwik, Bartek Wójcicki,
w tym czasie przy pomocy
Mateusza Dymka powstawało
biuro zawodów.
Sędziowie i wszelka pomoc
to: Justyna Wąs-Klimczak
Agata Anuszewska, Martyna
Bielat, Paulina Wiśniewska i
Wojciech Klimczak.
Całą trasę obstawiały: Inga
Gąsiewska, Ewelina Wyzina,
Patrycja Boryczko oraz Hufiec
ZHP Mielec – Bartłomiej

e-mail: kontakt@promocja.mielec.pl

Maryniak i jego kilkunastoosobowa grupa: Adrian Bryk,
Wiktoria Bryk, Klaudia Moryl, Julia Kowalik, Asia Paszkowska, Gabrysia Woszewska,
Karolina Perłowska, Kalina
Szczukowska, Maksymilian
Gancarz, Ewelina Krawiec,
Patrycja Czekajska.
Partnerem honorowym
trzeciej edycji Eliminatora był
AUTOPART – czołowy polski
producent akumulatorów
do wszystkich typów pojazdów. Nie zabrakło nagród
dla najlepszych… Agnieszka
Włoszczyna tradycyjnie świetna współpraca. Zbieraliśmy
też zużyte baterie, oczywiście
mamy rekord !!! ile? wkrótce
podamy oficjalne dane.
Bartek Ćwik i jego Bike
Center – Rowery, Narty, Serwis ufundował nagrodę za
najlepszy czas przejazdu.
Tradycyjnie współorganizatorami zawodów było Miasto
Mielec i obecność Prezydenta
Mielca Jacka Wiśniewskiego,
Asi Szteligi i Krzyśka Urbańskiego, które zapewniło dla
uczestników świetne medale. MOSiR Mielec z Panią
Dyrektor Mirka Gorazd i
Witoldem Pierogiem pomogli w logistyce i organizacji i
ufundowali statuetki.
Zawody poprowadził po
raz trzeci Rafał Jemielita. To
już tradycja, pamięta czasy,

uczestników, ten kontakt z
ludźmi.
Przygotowanie takiego
eventu to praca bardzo wielu
ludzi, o których zawsze staramy się pamiętać. Producent
Wyrobów Metalowych Nikmet Grzegorz Nikodem Natalia Wróbel Nikodem Marcin
Drozdowski zaprojektowali i wyprodukowali dla nas
świetne podium, zaopatrzyli
nas również w systemy do
dezynfekcji rąk. AvetPharma
i GROKAMgbl Ola Nykiel
pakiety startowe. MCDESIGN Agencja reklamowa oraz
Gugalika.pl Mariusz Chmielowiec Agnieszka Chmielowiec Patrycja Cyganowska
profesjonalne wydruki to
Wasz standard, terminowo i
w świetnej jakości. Cukiernia
u Borowskiej Paweł Borowski świetne ciasta, wszystko
zeszło, potwierdzamy palce
lizać. Projekt Zdrowie Mielec
z wodą w dzisiejszym dniu tak
cenna. Calypso Fitness Mielec
Navigator rowerki treningowe
dla zawodników. Wojciech
Mazurkiewicz Joanna Buller.
Restauracja Fratelli Tomasz
Furmański i cała ekipa, świetny posiłek regeneracyjny…
wszystkim bardzo smakowało.
Ubezpieczenie imprezy jak
zwykle należało do ERGO
Hestia Agent Jerzy Wąs. Zabezpieczenie medyczne, Ra-

townictwo Medyczne Jarosław
Marczewski.
Powrócił Puchar Bossmena, rywalizacja jazdy na czas
na spinningacg, osób które
przedwcześnie pożegnały się
z Eliminatorem. Statuetki,
nagrody i dyplomy wręczył
Bossmen Fryzjerstwo Piotr
Winiarz.
Lokalne media, świetna
współpraca, dużo zapowiedzi
i relacji z imprezy: „Wieści
Regionalne” Włodek Gąsiewski, Hej Mielec – Przemek
Cynkier, Marta Badowska. W
Cieniu Jupiterów – Grzegorz
Maj. Radio Leliwa Tomasz
Łępa Korso Tygodnik Regio-

nalny – KuBa Zegarliński,
Szymon Burek, Krzysztof
Radoń oraz TVP3 Rzeszów
– Paweł Pezdan i RUSZ SIĘ
CZŁOWIEKU!!! Świetny materiał szykuje m.in. Mariusz
Muniak. Operatorem drona
był Marek Pytko.
Wyniki:
Najlepszy czas przejazdu:
Adrian Rzeszutko - TKKF
UKLEJNA Myślenice.
Kategoria OPEN:
Adrian Rzeszutko - TKKF
UKLEJNA Myślenice.
Błażej Jakóbowski - WGR
Team Belsk Duży.
Michał Korlatowicz - Zryw

Buszkowiczki Mielec.
Błażej Janota - WGR Team
Belsk Duży.
Puchar Bossmena:
Wojciech Mazurkiewicz Calypso Mielec.
Błażej Janota - WGR Team
Belsk Duży.
Sebastian Kasperski - MTB
Podleszanka.
Wszystkim innym dziękujemy za pomoc i wsparcie!
Inf. Studio Wizualne
Damian Gąsiewski
Fot. Włodzimierz Gąsiewski
Galeria zdjęć na stronie:
http://promocja.mielec.pl/
eliminator-autopart-mielec-vol-3-wyniki-zdjecia/
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kulturalne i historyczne

historyczne
WYDARZENIA, LUDZIE I WSPOMNIENIA LOKALNE, KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE

Ostatnia droga śp. Tadeusza Łakomego
3 czerwca 2020 r. zmarł Tadeusz Łakomy, wieloletni,
emerytowany dyrektor I
Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w
Mielcu. Jego pogrzeb odbył
się 6 czerwca 2020 r. Msza
św. żałobna została odprawiona w bazylice mniejszej
pw. św. Mateusza w Mielcu,
po czym urna z prochami śp.
Tadeusza Łakomego została
odprowadzona i złożona na
Cmentarzu Komunalnym
w Mielcu.
Tadeusza Łakomego poznałem w 1978 r., kiedy to w
I LO odbywałem praktykę
nauczycielską jako student
Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Krakowie. W 1986 r. po odejściu na emeryturę ówczesnego
nauczyciela Przysposobienia
Obronnego Leona Piecucha,
dyrektor Łakomy zaproponował mi pracę jako nauczyciela
w tej szkole. Był dyrektorem
wymagającym od siebie i od
grona nauczycielskiego, do

którego zawsze odnosił się
z wielkim szacunkiem. Dbał
o bardzo wysoki poziom nauczania i renomę I LO w Mielcu, popierał wiele inicjatyw
i doceniał pracę nauczycieli
i zasługi uczniów. Był tolerancyjny, organizacja NSZZ
„Solidarność” Pracowników
Oświaty w I LO była wówczas
najliczniejsza w środowisku
nauczycielskim. Udzielał się
społecznie, szczególnie jako
prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Wł.
Szafera. I LO było wówczas
przez wiele lat siedzibą tego
Stowarzyszenia. Zasłużył się
szczególnie jako współinicjator
i organizator wydania, cieszącej się do chwili obecnej wielkim uznaniem, trzytomowej
monografii „Mielec. Źródła i
materiały z dziejów miasta i
regionu”, pod redakcją prof.
Feliksa Kiryka. Wiele spotkań
redakcyjnych odbywało się
w pierwszym liceum. Na początku lat 90. miałem zaszczyt

wraz z prof. Kirykiem w nich
uczestniczyć. Po przejściu na
emeryturę nadal kontynuował
swoją działalność społeczną,
jako organizator oraz historyk
regionalista. Zamieścił także
kilka artykułów w redagowanym przeze mnie kwartalniku
„Nadwisłocze” oraz „Mieleckich zapiskach”. Dbał o
pamięć zmarłych nauczycieli,
szczególnie tych, którzy zasłużyli się dla Mielca i ziemi
mieleckiej. Był inicjatorem nadania nazwy ulicy małżeństwa
nauczycielskiego Brekieszów.
W Jego osobie Mielec i
ziemia mielecka traci zasłużonego pedagoga i społecznika.
Cześć Jego Pamięci!
dr Włodzimierz Gąsiewski
Inf., biogram śp. Tadeusza
Łakomego oraz galeria zdjęć
z pogrzebu na stronie: http://
promocja.mielec.pl/ostatnia-droga-sp-tadeusza-lakomego/

ROCZNIK nr ISSN 17-31-5697 – 49/2020 bezpłatne wydanie internetowe:
http://promocja.mielec.pl/category/antykwariat-wydawnictwa/wydawnictwa/nadwislocze/;
https://www.facebook.com/nadwislocze/ i planowana limitowana wersja drukowana
Szanowni Państwo. Czasopi- publikacji będą miały charakPS. Proszę ewentualnie o
smo „Nadwisłocze” nadal for- ter wzajemnie niekomercyjny nadsyłanie artykułów wcześniej
malnie zarejestrowane jako i bezpłatny dla odbiorców. nie publikowanych. Przy artykutytuł prasowy, kontynuuje Przesłanie artykułu lub gra- łach które już się ukazały, jeśli
swoją edycję w tematycznej fik/zdjęć oznacza zgodę na zawierają one nowe elementy i
uzupełnienia i Waszym zdaniem
wersji historycznej. Będzie ich nieodpłatną publikację. zasługują na dalsze propagowasię to odbywać kilkutorowo. Redakcja „Nadwisłocza” za- nie, proszę podawać w jakim wyNa bieżąco, poprzez zakład- pewnia natomiast bezpłatne dawnictwie/czasopiśmie i kiedy
kę na stronie http://pro- udostępnianie wersji pdf cza- zostały zamieszczone (także w
mocja.mielec.pl/category/ sopisma w Internecie, licząc Internecie). Można przesyłać inantykwariat-wydawnictwa/ na możliwą dużą rzeszę od- formacje o wydanych książkach,
ich recenzje i omówienia, a także
wydawnictwa/nadwislocze/ biorców.
oraz na dedykowanej stronie
Szanowni Państwo! Od relacje i zdjęcia ze spotkań, seFacebooka: https://www.fa- 2003 r. ukazało się do tej pory sji naukowych, konferencji itp.
Wraz z artykułami proszę ewencebook.com/nadwislocze/ 47 numerów „Nadwisłocza”. tualnie przesyłać krótkie własne
będą na bieżąco ukazywać się W sumie było to ok. trzy ty- biogramy twórcze wraz ze zdjęprzesyłane przez autorów ar- siące stron formatu A-4 róż- ciem.
tykuły, wspomnienia, zdjęcia, norodnych artykułów napi- Do tej pory ukazały się następuomówienia książek itp., w for- sanych przez wielu autorów. jące artykuły:
mie profesjonalnego składu Do tej pory poszukiwane są Godni pamięci i chwały
komputerowy czasopisma w archiwalne numery czaso- str. 4-7 - Tomasz Dydo. Rodzinne
formacie jpg i pdf. Natomiast pisma. Wiedza o nim sięga opowieści. Mieczysław Mazur z
pod koniec 2020 lub na po- daleko poza granice regionu Borków Nizińskich.
str. 8-9 - Klaudia Smykla, Właczątku 2021 r. poza elektro- mieleckiego, Podkarpacia, dysław Smykla z Babul zginął w
niczną wersją pdf Historycz- wykraczając także poza gra- obronie Warszawy we wrześniu
nego „Nadwisłocza”, która nice Polski. Zapraszam więc 1939 r.
bezpłatnie będzie zamiesz- do współpracy i przesyłania Historia, architektura i kultura
czona w Internecie, planowa- artykułów na adres: gasiew- str. 10-11 - Remigiusz Ogonowski, Szlakiem architektury
ne jest wydanie limitowanej ski@interia.eu
drewnianej w Bieszczadach.
wersji drukowanej. Może ją
umożliwić subskrypcja oraz Dr Włodzimierz Gąsiewski Historyczne „Nadwisłocze” zaewentualni reklamodawcy i
Redaktor Naczelny prasza: http://promocja.mielec.
pl/historyczne-nadwislocze-zasponsorzy. Wszystkie formy
„Nadwisłocza” prasza-do-wspolpracy/

Do Matki Bożej Niewiędnący Kwiat

Akatyst-hymn w trakcie społecznej kwarantanny czasu pandemii

Matka Boska Niewiędnący Kwiat
Ikona pisana temperą jajową przez
Krystynę Gargas-Gasiewską
Matko Boża niewiędnąca
poprzez wszystkie wieki świata
z Synem Twoim
w Twych ramionach
oraz żywym kwiatem w dłoni
Od radości Narodzenia
w betlejemskiej szopie-domu

Synka w żłobku miast w łóżeczku
pośród cieląt i baranków
siana zamiast pierzyn ciepłych
zimnych nocy oraz ranków

Matko synów marnotrawnych
chciwych oraz mściwych ludzi
co masz serce także dla nich
i sumienia u nich budzisz

Matko biednych i bezdomnych
z dzieckiem co się w chłodzie kuli
Matko wszystkich wypędzonych
co do serca ich przytulisz

Matko Syna tak tuląca
jak kwiat życia swój jedyny
Zbawiciela dla narodów
odpuszczającego winy

Choć przed synem Twym i Tobą
Trzej króle się ukłonili
obdarzając Was darami
Chociaż jesteś Panną Świętą
Sławną między niewiastami

Matko Boża niewiędnąca
z różą, lilią, gałązkami
wciąż żywymi bukietami
Panująca nam w koronie
z Synem na niebieskim tronie

Jesteś Matką opuszczonych
zapomnianych i nie chcianych
od rodziców odłączonych
przez los ciężko ukaranych
zabitych lub zniewolonych
w wojnach, które przemijały
Matko grzesznych i złoczyńców
co na krzyżach obok Syna
razem z Nim w mękach konali
co prosili go o wsparcie
albo też i przeklinali

Z nieba już na nas patrząca
Od powietrza, ognia, wojny
chroń nas wszystkich
i choć, nie jesteśmy godni
Wstaw u Syna się za nami
Włodek Gąsiewski
Podczas dobrowolnej kwarantanny
w trakcie pandemii koronawirusa
Mielec 21 III 2020 r.

Z wirtualnej wideo-kroniki kwarantanny polecamy recytacje i filmiki
Podczas społecznej kwarantanny
w internecie pojawiło się bardzo
wiele nagrań wideo. Na stronie
Face Booka: Net art - Włodek
Gąsiewski prezentuje znajduje
się kilka takich krótkich filmików.
Autor zaprasza w nich na wirtualne
recytacje i prezentacje. Na zdjęciu
m.in. czyta swoje wiersze z tomiku
„Bieszczadzkie szlaki ikon - droga do Łopienki”, który powstał
wspólnie z autorką ikon Krystyną
Gargas-Gąsiewską.
Zapraszamy: https://www.facebook.com/Net-arte-W%C5%82odek-G%C4%85siewski-prezentuje-1291728530917504/
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Artystyczno-antykwaryczno- kolekcjonerskie

zapraszamy na nasz portal informacyjno-firmowy

ANTYKWARIAT-GALERIA

Zapraszamy: 39-300 Mielec,
ul. Jana III Sobieskiego 1/1
pon.-pt. 10.00-14.00
po uzgodnieniu tel. otworzymy
w innym terminie i godzinie.
tel. 17 7411521; 602 776197
www.promocja.mielec.pl
kontakt@promocja.mielec.pl
Zakupy możliwe w internecie:
https://allegro.pl/uzytkownik/gawlod?bmatch=al-product-cl-eyesa2-engag-dict-ctx-gl-53-uni-1-4-0326

Uwaga! W godzinach otwarcia prowadzimy skup książek, głównie jako
makulatury książkowej i innych starych przedmiotów.
Kupimy stare wyroby z miedzi po atrakcyjnych cenach!

Biblioteka historyczna instytutu lotnictwa 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

Zakład Usług Agrolotniczych WSK Warszawa-Okęcie 15 lat ZUA
w WSK Głogów Mielec
Olsztyn Szczecin Wrocław w drewnianym etui.
Średnica ok. 60 mm, grubość ok. 4 mm, miedź,
waga ok. 93 gram. Stan
bdb. minus, niewielkie
przybrudzenia (pudełeczka) i zarysowania

Tarnobrzeg 1958-1988 niech żyje nam górniczy stan - inicjały
sygnatura autora sm. Materiał prawdopodobnie stal nierdzewna oksydowana i możliwe że srebrzona, średnica ok. 70 mm,
grubość ok. 4 mm, waga ok. 130 g.

PRACOWNIA AUTORSKA

Ikony jako prezent na ślub,
chrzciny, urodziny, imieniny
Ikony są do nabycia: Mielec, ul. Sobieskiego 1, tel. 17 7411527, 606 389218

oraz w internecie: https://allegro.pl/uzytkownik/galeria-gaga?bmatch=baseline-var-cl-n-dict4-eyesa-bp-uni-1-4-0619
lub: https://allegro.pl/uzytkownik/gawlod/malarstwo-ikony-26273?bmatch=baseline-product-nbn-eyesa2-dict43-col-1-4-0318

Ikony wystawia Krystyna Gargas-Gąsiewska, która brała udział w warsztatach ikonograficznych
prowadzonych przez brata Marcina Świądra OFM
Cap. (2015) oraz ks. dr Jacka Soprycha z WSD w
Tarnowie (2018). Jej inspiracją była m.in. twórczość Natalii Czarneckiej Skworcowej z Moskwy;
sztuka starych mistrzów, w tym w Muzeum Ikon w

Święta Rodzina przy pracy, Ikona na desce lipowej 21x30x2,8

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

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

Święta Rodzina, Ikona na
desce lipowej 19x26x2,5 cm

Sanoku, w cerkwiach w Bieszczadach i w Pracowni
Ikon Jadwigi Denisiuk w Cisnej. Jej Ikony są pisane
w technikach tradycyjnych są nie tylko zwykłymi
obrazami, ale także przekazem ich wykonawczyni,
która przez sztukę wyraża swoją wiarę i wrażenia
estetyczne. Istnieje możliwość zamówienia dowolnej Ikony, także własnego wzoru i dedykacji!

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

Matka Boska Niosąca
Ducha Świętego, ikona
tempera deska lipa
18x26x2,5 cm

Anioł Stróż, ikona tempera
na desce lipowej
14x17,5x2,5 cm

Anioł Stróż, ikona tempera
na desce lipowej
16x17x2,5 cm

Świecznik ze słoniami z do
góry trąbami - mosiądz, na
szczęście

Uwaga! Do zakupu ikony Matka Boska Łopieńska
Dobrej Miłości Bieszczadzka

WSK PZL-Mielec 1938-1988

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Mielec Historia-Dorobek Perspektywy 1938-1978

Figurka w stylu PRL, socrealizmu, statuetka, trofeum, sportowiec z wieńcem
aluminium oksydowane/
malowane i lakierowane, wysokość 32 cm 900 g, kwadrat
podstawy ok. 8,5x8,5 cm.

Obraz martwa natura kwiaty,
olej, płótno w złoconej ramie. Obraz sygnowany i datowany 1994. K. Gąsiewska

duży wybór i możliwość dokonywania zakupów, także z odbiorem osobistym w antykwariacie-galerii:
https://allegro.pl/uzytkownik/gawlod?bmatch=baseline-var-cl-n-dict4-eyesa-bp-uni-1-4-0619

https://allegro.pl/oferta/matka-boska-lopienska-bieszczadzka-dobrej-milosci-9008282800
dodajemy gratis przewodnik poetycko-artystyczny
„BIESZCZADZKIE SZLAKI IKON BIESZCZADY /TRAIL OF
ICONS/ DROGA DO ŁOPIENKI /THE WAY TO ŁOPIENKA/”

http://promocja.mielec.pl/bieszczadzkie-szlaki-ikon-bieszczady-trail-of-icons-droga-do-lopienki-the-way-to-lopienka/

Matka Boska Łopieńska
Dobrej Miłości Bieszczadzka

Jan Sehn [z Tuszowa Małego] Tropiciel nazistów, książka Filipa Gańczaka

Profesor Jan Sehn, rodem z Tuszowa Małego
w powiecie mieleckim, byłej kolonii niemieckiej,
potomek kolonistów. Obok Władysława Sikorskiego, późniejszego generała i premiera rządu,
jest jedną najbardziej rozpoznawalnych w Polsce
postaci związaną z Tuszowem Narodowym. Filip
Gańczak krakowski dziennikarz, doktor nauk
politycznych i pracownik Instytutu Pamięci Narodowej od kilku lat badał działalność profesora
Sehna, głównie w zakresie jego działalności w
Głównej Komisji dla Badania Zbrodni Niemiecko-Hitlerowskich. Plonem tej pracy stała się
książka: „Jan Sehn. Tropiciel nazistów”, której
premiera odbyła się w lutym 2020 r.
Książkę wydało Wydawnictwo „Czarne”. Datowana Wołowiec 2020. W nocie wydawniczej
czytamy: Nie był więźniem obozów koncentracyjnych, nie doświadczył osobiście niemieckich
represji. W czasie wojny zajmował skromną
posadę w stowarzyszeniu restauratorów. A
jednak to właśnie on, potomek niemieckich
kolonistów osiadłych w Galicji, po roku 1945
stał się wybitnym ekspertem od Auschwitz i
motorem polskich rozliczeń z brunatną okupacją. Jako przewodniczący Okręgowej Komisji
Badania Zbrodni Niemieckich w Krakowie
przesłuchiwał czołowych zbrodniarzy nazistowskich wydanych Polsce: Amona Götha, Rudolfa
Hössa, Marię Mandl. I choć później deklarował
się jako przeciwnik kary śmierci, wielu katów
spod znaku swastyki pomógł posłać na szubienicę. Materiały dowodowe odnajdował nawet
w ruinach i śmietnikach. W niekonwencjonalny
sposób docierał do świadków, którzy przetrwali
piekło obozów. Umiał rozmawiać ze wszystkimi:
z komunistycznymi władzami PRL, wojskowymi
z USA i prokuratorami z RFN. Tropieniu nazie-mail: kontakt@promocja.mielec.pl

stów poświęcił dwadzieścia lat przedwcześnie
przerwanego życia.
Filip Gańczak kreśli fascynujący portret profesora Jana Sehna, szukając jego śladów nie tylko
w polskich i niemieckich archiwach, lecz także
odwiedzając liczne miejsca związane z bohaterem
książki – od jego rodzinnego Tuszowa Małego aż
po Frankfurt nad Menem.
Doktor Gańczak przeanalizował wiele źródeł
historycznych i odwiedził miejsca związane z
postacią profesora Sehna. Konsultował się też z
wieloma osobami, także i ze mną, który poprzez
kilka artykułów usiłowałem nakreślić biogram
Jana Sehna, głównie w aspekcie lokalnym. Autor
książki nie pominął kontrowersji, jakie zwłaszcza
w Tuszowie Narodowym wywoływało niemieckie
pochodzenie rodziny profesora i związanych z
tym trudności w jego upamiętnieniu. Książka
Filipa Gańczaka to pasjonująca opowieść nie
tylko o profesorze Sehnie, którego imię dziś nosi
Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie, ale też
o zbrodniarzach niemieckich, których ścigał i postawił przed sądem. Być może Jan Sehn mógłby
zrobić w tej dziedzinie jeszcze więcej i przyczynić
się do ukarania innych zbrodniarzy, którzy uszli
spod ręki sprawiedliwości, gdyby nagle, w wieku
56 lat, nie zmarł na zawał serca w Frankfurcie w
w Republice Federalnej Niemiec, gdzie przebywał w trakcie jednej ze swych misji związanych z
prowadzonymi śledztwami w ramach działalności
w Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich. Autor
książki pisze, że atmosfera wokół profesora była
wtedy zła, zwłaszcza w tamtejszej prasie, gdzie
opublikowano złośliwy artykuł nt. Jana Sehna.
Filip Gańczak pisze też o złym samopoczuciu
zdrowotnym polskiego prokuratora, które mogło przyczynić się do jego śmierci. Autor nie

spekuluje na temat innych możliwych przyczyn,
jednak ja osobiście na ten temat rozmawiałem
w 2004 r. w Tuszowie Narodowym z Januszem
Kurtyką, ówczesnym dyrektorem Oddziału IPN
w Krakowie, który nie potwierdzał, ale też i nie
zaprzeczał kontrowersji na ten temat.
Książka zawiera krótko zatytułowane
rozdziały:

Oświęcim 1945; Drobner; Wojna; Wiesbaden,
Göth; Höss; Liebehenschel i inni; Norymberga;
Bühler; Maurer; Profesor; Katyń; Frankfurt;
Śmierć, Pamięć; Podziękowania; Nota edytorska;
Bibliografia; Źródła ilustracji; Przypisy; Indeks
osób.
Za niektórymi z tych tytułów kryją się opowieści, z których niejedna mogłaby posłużyć
za scenariusz dla filmu sensacyjnego. Autor w
rozdziale „Pamięć”, m.in. skorzystał z dwóch
moich artykułów: [W. Gąsiewski], Polowanie na
volksdeutschów czy antyniemieckie nastroje w
Tuszowie, „Wieści regionalne” 2004, nr 3 i W.
Gąsiewski, Jan Sehn (1909-1965), „Wieści Regionalne” 2009, nr 5. Moje nazwisko odnotowane
zostało też w rozdziale „Podziękowania”.
Natomiast wdzięczność za całą publikację
należy się Filipowi Gańczakowi, który swoją
książkę poświęca „Krakowowi”, ale tak naprawdę to jednemu z wielkich obywateli tego miasta,
profesorowi Janowi Sehnowi, który też był synem
ziemi mieleckiej.
Włodzimierz Gąsiewski
Wiecej informacji i zdjęcia z książki http://promocja.mielec.pl/jan-sehn-z-tuszowa-malego-tropiciel-nazistow-ksiazka-filipa-ganczaka/

Okładka książki
Autor miał w zamiarze spotkanie z czytelnikami w Mielcu, ale pokrzyżowała to pandemia. Zaprasza jednak na spotkanie wirtualne
poprzez strony: https://polin.pl/pl/wydarzenie/czytelnia-polin-online-filip-ganczak-jan-sehn-tropiciel-nazistow; https://www.
facebook.com/events/274173437077228/
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