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Zarząd Powiatu Mieleckiego 
powołał dziś (7.X) Zbigniewa 
Torbusa na stanowisko dyrek-
tora w Szpitalu Specjalistycz-
nym im. E. Biernackiego w 
Mielcu.
   Nominacja Z. Torbusa nastą-
piła po tym, jak powołana przez 
Radę Powiatu Mieleckiego ko-
misja w składzie: Józef Smaczny, 
Bogusław Peret, Paweł Martyń-
ski, Janusz Ździebło oraz Hen-
ryk Niedbała wyłoniła go jako 
kandydata na to stanowisko w 

postępowaniu konkursowym.
Zbigniew Torbus pełnił przez 
ostatnie pół roku obowiązki dy-
rektora lecznicy po rezygnacji 
swojego poprzednika – Józefa 
Więcława. Ze szpitalem mielec-
kim związany był również w po-
przedniej kadencji samorządo-
wej. W 2015 roku pełnił funkcję 
zastępcy dyrektora ds. ekono-
micznych szpitala powołany na 
to stanowisko przez ówczesnego 
dyrektora lecznicy.

Marek Patyk

Do zdiagnozowania obec-
ności wirusa doszło w mi-
nioną sobotę (10.X), kiedy 
to do mieleckiego szpitala 
przewieziona została oso-
ba z podejrzeniem udaru. 
Przeprowadzone rutynowo 
badanie na obecność wiru-
sa dało wynik pozytywny.
   Natychmiast o tym fakcie 
powiadomiona została dy-
rekcja DPS-u oraz władze 
Powiatu Mieleckiego.
    Wszczęte zostały procedu-
ry i rozpoczęto selekcje osób, 
które w pierwszej kolejności 
powinny zostać przebadane. 
W minioną niedzielę wyko-
nano pierwszą partię badań 
na obecność wirusa w liczbie 

tych z Państwa, którzy są 
gotowi wesprzeć Dom Po-
mocy Społecznej w Mielcu 
w sytuacji kryzysowej, peł-
niąc funkcję wolontariusza.
Obecna sytuacja epide-
miologiczna w kraju (CO-
VID-19) i na terenie nasze-
go powiatu powoduje, że w 
najbliższym czasie możemy 
liczyć się z brakami kadro-
wymi w jedynej na terenie 
powiatu mieleckiego cało-
dobowej placówce, jaką jest 
Dom Pomocy Społecznej 
w Mielcu, który zapewnia 
opiekę osobom chorym, 
niepełnosprawnym i w po-

deszłym wieku, a więc wy-
magającym naszej szczegól-
nej troski.
    Dyrektor Wydziału Poli-
tyki Społecznej Podkarpac-
kiego Urzędu Wojewódz-
kiego w Rzeszowie pismem 
z dnia 9.10.2020 (znak 
S-I.6333.226.2020.A.Sz.) 
zwrócił się o podjęcie dzia-
łań mających na celu pozy-
skanie osób do pracy w DPS 
w przypadku wystąpienia 
eskalacji zakażenia koro-
nawirusem w danym DPS i 
braku zabezpieczenia kadry 
do opieki nad mieszkańca-
mi.

    W związku z powyższym 
zwracamy się do tych z Pań-
stwa, którzy czują się na 
siłach dołączyć jako wolon-
tariusze do personelu DPS 
i wspomóc go „dodatkową 
parą rąk” o zgłaszanie danych 
kontaktowych tj. imię, na-
zwisko, nr telefonu na adres 

pcpr@powiat-mielecki.pl lub 
telefonicznie pod nr 17 78 00 
472 do dnia 28 października 
2020 r. Skontaktujemy się z 
każdym wolontariuszem, aby 
omówić zakres działań.

Inf. i fot.
https://powiat-mielecki.pl/

30 pobranych próbek. Rów-
nież w dniu dzisiejszym po-
brano kolejne partie próbek 
do analizy.
Jak zapewnia Andrzej Bryła, 
Wicestarosta Mielecki sy-
tuacja w placówce jest pod 
kontrolą. Władze powiatu 
koordynują działania, pro-
cedury zostały wszczęte na-
tychmiast po potwierdzeniu 
pierwszego przypadku– po-
wiedział.
    W mieleckim DPS przeby-
wa obecnie 155 pensjonariu-
szy. Opiekę nad nimi spra-
wuje 86 osobowy personel.
    Zwracamy się z prośbą do 

Koronawirus COVID 19 przedostał się do mieleckiego Domu Pomocy Społecznej
Apel Starosty Powiatu Mieleckiego

ZAPRASZAMY DO REKLAMY
W GAZECIE I INTERNECIE
www.promocja.mielec.pl

kontakt@promocja.mielec.pl
tel. 602 602 739 362

602 776 197
17 741 15 27
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ZNAMY WYNIKI GŁOSOWANIA 
W MIELECKIM BUDŻECIE 
OBYWATELSKIM 2021
14 października 2020 r.

Zakończył się pra-
cochłonny proces liczenia 
głosów oddanych przez miesz-
kańców Mielca w ramach 
Mieleckiego Budżetu Obywa-
telskiego na rok 2021. Łącznie 
oddano 13 598 głosów z czego 
głosów internetowych było 338. 
Liczbę 1099 głosów uznano za 
nieważne. 

Mieszkańcy Mielca wy-
bierali spośród 22 zakwalifikowa-
nych do głosowania projektów 
ogólnomiejskich, których wartość 
osiągnęła kwotę 10 mln 139 tys. 
zł. oraz z 25 projektów lokalnych 
o wartości 1 990 tys. zł. 
WYNIKI GŁOSOWANIA (we-
dług ilości uzyskanych głosów) 
NA PROJEKTY LOKALNE 
(pogrubiono projekty, które 
trafią do realizacji):

OBSZAR 
– 1 (Borek, Lotników)

1.Rozbudowa siłowni ze-
wnętrznej wraz ze strefą stre-
etworkaut przy ul. Tańskie-
go (100 tys. zł.) – 1532 głosy.
2.Altana rekreacyjna przy ul. 
Jagiełły (100 tys. zł.) – 1098 głosy.
3.Plac zabaw Michalinka przy ul. 
Sokoła (100 tys. zł.) – 749 głosów.

OBSZAR 
– 2 (Cyranka, Mościska)

1. Remont Domu Ludowego 
przy ulicy Cyranowskiej 
(100 tys. zł.) – 96 głosów.

OBSZAR 
– 3 (Smoczka, Smoczka I)

1.Osiedlowy plac zabaw dla 
dzieci przy ul. Wyszyńskiego 
(100 tys. zł.) – 402 głosy.
2.Ogrodzenie głównego boiska 
Klubu Sportowego Smoczanka 
(100 tys. zł.) – 342 głosy.
3.Doposażenie siłowni zewnętrz-
nej przy ul. Wolności (100 tys. 
zł.) – 183 głosy.

OBSZAR 
– 4 (Kilińskiego, Kościuszki)
1.Wymiana dachu w schroni-
sku dla zwierząt „Pies i kot” 
w Mielcu (100 tys. zł.) – 994 
głosy.
2.Oświetlenie „ulicy za murem” 
biegnącej od ronda Deptuły do 
ul. Wiejskiej (100 tys. zł.) – 106 
głosów.

OBSZAR 
– 5 (Kopernika, Kusocińskie-

go)
1.Biało-niebieski festyn ro-
dzinny (MOSiR przy ul. Sol-
skiego) (50 tys. zł.) – 618 
głosów.
2.Skwer „Pod Kasztanami”  teren 
MOSiR-u przy ulicy Kusocińskie-
go (99 tys. zł.) – 320 głosów.
3.Strefa ćwiczeń na wolnym 
powietrzu - MOSiR przy ul. Sol-
skiego (98 tys. zł.) – 261 głosów.
4.Oświetlenie 5 lampami terenu 
przy ul. Łukasiewicza 1-3 (55 tys. 
zł.) – 244 głosy.
5.Modernizacja ulicy wjazdowej 
do garaży i altany śmietnikowej 
przy ulicy Biernackiego 8 (100 
tys. zł.) – 214 głosów.
6.Sokoły, wrony, gawrony „Plaga” 
– płoszenie ptactwa na os. Kuso-
cińskiego (60 tys. zł.) – 144 głosy.

OBSZAR 
– 6 (Rzochów, Wojsław)

1.Rozbudowa placu zabaw 
przy ul. Witosa o siłownię 
zewnętrzną (50 tys. zł.) – 948 
głosów.
2.Siłownia zewnętrzna na osie-
dlu Rzochów (100 tys. zł.) – 925 
głosów.

OBSZAR 
-7 (Dziubków, Szafera)

1.Skwer rekreacyjny wraz ze 
smart ławką - deptak na os. 
Dziubków (100 tys. zł.) – 923 

głosy.
2.Rozbudowa monitoringu miej-
skiego na osiedlu Szafera (50 tys.
zł.) – 391 głosów.
OBSZAR – 8 (Kazimierza 
Wielkiego, Wolności)
1.Oświetlenie alejki w lasku 
między ulicami Wolności i Pia-
skową (80 tys. zł.) – 409 głosów.
2.Bezpieczni piesi, wyspy zwalnia-
jące na ul. Parkowej i Kazimierza 
Wielkiego (58 tys. zł.) – 406 
głosów.
3.UFO 2, Uśmiechnięty Festyn 
Osiedlowy na os. Kazimierza 
Wielkiego (20 tys. zł.) – 366 
głosów.

OBSZAR – 9 (Niepodległo-
ści, Żeromskiego)

1.Wymiana ogrodzenia Przed-
szkola Miejskiego nr. 7 (83 tys. 
zł.) – 890 głosów.
2.Rewitalizacja zieleni przy 
bloku Kędziora 1 (17 tys. zł.) 
– 383 głosy.
3.Zielona rewitalizacja wokół 
rzeźby „Radość z życia” przy ul. 
Chopina (100 tys. zł.) – 254 głosy.

W głosowaniu na pro-
jekty lokalne w obszarach 1, 2, 
3, 4 i 7 największą liczbę głosów 
zdobyły zwycięskie projekty wy-
cenione na maksymalną kwotę 
przeznaczoną na projekt lokalny 
(100 tys. zł.) 

W obszarze 8 oprócz 
zwycięskiego projektu  „Oświe-
tlenie alejki w lasku między 
ulicami Wolności i Piaskową” 
wycenionego na 80 tys. zł. zreali-
zowany będzie projekt z trzeciego 
miejsca (za 20 tys. zł.) – UFO 2, 
Uśmiechnięty Festyn Osiedlowy”.  
Projekt, który zajął drugie miej-
sce przekracza wartość niewyko-
rzystanych środków. 

W obszarze 9 do reali-
zacji trafią projekty z miejsca 1 i 
2, gdyż oba wykorzystują w pełni 
maksymalną kwotę 100 tys. zł. 

W obszarach 5 i 6 zwy-
cięskie projekty („Biało-niebieski 
festyn rodzinny” i „Rozbudowa 
placu zabaw przy ul. Witosa”) 
wyceniono na 50 tys. zł. i tylko te 
projekty będą realizowane, gdyż 
wartość każdego z pozostałych 
projektów przekracza kwotę nie-
wykorzystanych w tych obszarach 
środków wynoszącą po 50 tys. zł. 

W ten sposób do puli 1 
mln 100 tys. zł. przeznaczonej na 
projekty ogólnomiejskie zgodnie 
z regulaminem Mieleckiego 
Budżetu Obywatelskiego trafi 
dodatkowa kwota 100 tys. zł. jako 
niewykorzystane środki z puli 900 
tys. zł. przeznaczonej na projekty 
lokalne.
WYNIKI GŁOSOWANIA (we-
dług ilości uzyskanych głosów) 
NA PROJEKTY OGÓLNO-
MIEJSKIE (pogrubiono pro-
jekty, które będą realizowane):
1.Boisko wielofunkcyjne przy 
Szkole Podstawowej nr 3 przy 
ul. Żeromskiego (wartość 700 
tys. zł.) – 3687 głosów.
2.Tężnia solankowa na osiedlu 
Lotników obok SP 8 (1 mln 100 
tys. zł.) – 1981 głosów.
3.Tężnia solankowa na osiedlu 
Lotników obok SP 8 (500 tys. 
zł.) – 1860 głosów.
4.Modernizacja nawierzchni 
sportowej na obiekcie Szkoły 
Podstawowej nr 6 przy ul. Bier-
nackiego (454 tys. zł.) – 1413 
głosów. 
5.Boisko wielofunkcyjne i tor 
rowerowo-wrotkowy przy ul. 

Wspólnej (650 tys. zł.) – 1243 
głosy.
6.Boisko wielofunkcyjne przy 
Szkole Podstawowej nr 13 przy 
ul. Łąkowej (500 tys. zł.) – 1223 
głosy.
7.Boisko wielofunkcyjne przy 
Szkole Podstawowej nr 12 na 
os. Rzochów (600 tys. zł.) – 1064 
głosy.
8.Boisko wielofunkcyjne na bul-
warach miejskich nad Wisłoką 
(550 tys. zł.) – 918 głosów.
9.Trzy tężnie solankowe - na 
Smoczce, na osiedlu Lotników i 
w centrum Mielca (1 mln 100 tys. 
zł.) – 841 głosów.
10.Aktywny Senior – ścieżka nor-
dic-walking i siłownia zewnętrzna 
przy ul. Gałczyńskiego (310 tys. 
zł.) – 795 głosów.
11.Tężnia solankowa ogólno-
dostępna przy ul. Powstańców 
Warszawy na osiedlu Smoczka 
(550 tys. zł.) – 733 głosy.
12.Boisko ze sztuczną trawą i 
oświetleniem typu Orlik przy ul. 
Baczyńskiego (300 tys. zł.) – 711 
głosów.
13.Widzimy się na UFO – rozbu-
dowa istniejącego placu zabaw 
(małpi gaj) przy ul. Kazimierza 
Wielkiego (400 tys. zł.) – 615 
głosów.
14.Zielona plaża z boiskami do 
sportów plażowych na bulwarach 
nad Wisłoką (400 tys. zł.) – 549 
głosów.
15.Mielczanie czas na czytanie, 
e-booki dla Miejskiej Biblioteki 
Publicznej (45 tys. zł.) – 505 
głosów.
16.Parasolowa Aleja w mieleckim 
rynku (85 tys. zł.) – 424 głosy.
17.I Festiwal Tańca w Mielcu na 
Bulwarach Gryfitów Mieleckich 
przy ul. Rzecznej (131 tys. zł.) – 
329 głosów.
18.Dodatkowe miejsca parkin-
gowe przy ul. Warneńczyka 17 
na osiedlu Smoczka (400 tys. zł.) 
– 200 głosów.
19.Parkour/StreetWorkout Park 
przy ul. Jagiellończyka (230 tys. 
zł.) – 193 głosy.
20.Czar starówki – wymiana ar-
chiwalnych zdjęć na siedziskach 
w rynku (15 tys. zł.) – 170 głosów.
21.Mielec wędkuje, piknik ro-
dzinny i zawody wędkarskie na 
Stawach Cyranowskich (19 tys. 
zł.) – 166 głosów.
22.Wymiana nawierzchni sztucz-
nej na boisku piłkarskim przy ul. 
Warszawskiej na obiekcie Gryfu 
(1 mln 100 tys. zł.) – 106 głosów.

Ostatecznie na projekty 
ogólnomiejskie w Mieleckim 
Budżecie Obywatelskim na rok 
2021 będzie można przezna-
czyć 1 mln 200 tys. zł. Projekt 
„Boisko wielofunkcyjne przy 
Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. 
Żeromskiego”, który otrzymał 
największą liczbę głosów i zajął 
1. miejsce oszacowano na kwotę 
700 tys. zł. W pozostałej do dys-
pozycji  kwocie 500 tys. zł. mieści 
się projekt „Tężnia solankowa 
na osiedlu Lotników obok SP 8”, 
który zajął w głosowaniu miejsce 
3. Te dwa projekty zostały zwy-
cięzcami w kategorii projektów 
ogólnomiejskich i wraz z pozo-
stałymi zwycięskimi projektami 
lokalnymi będą realizowane w 
ramach MBO  2021. 

Marietta Mateja-Nowak
Biuro Promocji i Sportu
Urząd Miejski w Mielcu

Nie będzie przesadą je-
śli powiemy, że od kilku 
miesięcy żyjemy w innej 
rzeczywistości. Znacznie 
trudniejszej i bardziej 
wymagającej. Obecny 
stan dodatkowo niepo-
koi, bo bieda i ubóstwo 
wielokrotnie zamykane 
są za drzwiami, nikt o 
nich nie wie, często nikt 
się nie domyśla. A one są 
i każdego dnia sprawiają, 
że w sercu dziecka gaśnie 
iskierka – iskierka na-
dziei, iskierka wiary, że 
życie może być lepsze.

     Szlachetna Paczka oraz 
osoby z nią związane od 
2001 roku zmieniają hi-
storie ludzi w potrzebie. 
Otwierają drzwi, których od 
lat nikt nie otwierał, docie-
rają do ludzi, którzy nigdy 
nie mieli w zwyczaju prosić 
o pomoc. Dzięki ciężkiej 
pracy wolontariuszy i dar-
czyńców cuda naprawdę się 
zdarzają!

Zostań wolontariuszem 
Szlachetnej Paczki i czyń 
cuda!

Jak co roku, także w Miel-
cu trwają intensywne przy-
gotowania do nowej edycji 
Szlachetnej Paczki. Nadal 
można zostać wolontariu-
szem. Każdy nowy wolon-
tariusz jest szansą dla ro-
dzin                                     i osób 
samotnych – to właśnie on 
może pomóc odmienić ich 
trudny los. Dać im siłę do 
walki. Każdy wolontariusz 
to zmiana dla tych, którym 
nie pomógł nikt inny. To 
dzięki wolontariuszowi w 
ich życiu nic nie będzie ta-
kie jak wcześniej.

Daj szansę – zgłoś rodzi-
nę w potrzebie

Do Szlachetnej Paczki włą-
czane są Rodziny, które 
znalazły się w trudnej sytu-
acji materialnej z przyczyn 
od siebie niezależnych. 

Wolonatriusze docierają 
do prawdziwej biedy – tej 
niezawinionej i ukrytej. 
Mądrą pomoc otrzymują Ci 
potrzebujący, którzy mimo 
słabości walczą o zmianę 
swojej sytuacji, nie są bier-
ni, nie czekają na jałmużnę. 
Ale również Ci, którzy nie 
poradzą sobie sami – ubo-
dzy seniorzy czy niepełno-
sprawni. Paczka ma być dla 
nich umocnieniem w ich 
zmaganiach, przywróce-
niem nadziei i wiary w bez-
interesowną dobroć ludzi. 
Znasz taką rodzinę? Zgłoś 
ją, dasz jej szansę na lepsze 
jutro.
Chcesz zgłosić rodzinę w 
potrzebie? A może chciał-
byś zostać wolontariuszem? 
Napisz do lidera regionu w 
celu uzyskania potrzebnych 
informacji. Kontakt do li-
dera regionu: Marta Łanu-
cha – marta.lanucha@
gmail.com.

Marietta Mateja-Nowak

Zgłoś rodzinę 
w potrzebie 
– pozwól, by 
dotarła do niej 
Szlachetna 
Paczka!

mailto:kontakt@promocja.mielec.pl
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550-lecia Mielca

10 miesięcy przygotowań, 
zaangażowanych w przy-
gotowania ogromna ilość 
osób, to najważniejsze 
wydarzenie w roku dla 
mnie! Nie sposób wszyst-
kich wymienić, dziękuję 
Wam za pomoc i wspar-
cie! To nie był rekordowy 
bieg, ale w tych okolicz-
nościach to, że się odbył 
jest sukcesem! Biegacze 
z całej południowej Pol-
ski, sporo znajomych, z 
którymi nie było czasu 
porozmawiać! Ale Wasze 
relacje, zdjęcia i uśmie-
chy tylko dają motywację, 
że warto dalej to robić!
   Dziękuję współorgani-
zatorom tego wydarzenia 
Miastu Mielec z Prezyden-
tem Jackiem Wiśniewskim 
na czele, Biuru Promocja –
Asi Szteliga ze swoją ekipą. 
Medale się Wam podobają? 
To zasługa Miasta! 
Gospodarzowi lotniska 
Mielec, prezesowi Łukaszo-
wi Kalince i obsłudze lotni-
ska, którzy na te kilka dni 
przed, w trakcie i po zawo-
dach udostępnili nam teren 
i pomagają w organizacji!

MOSiR Mielec pani Dy-
rektor Mirka Gorazd, Wi-
told Pieróg i i pracownikom 
za pomoc organizacyjną i 
wsparcie techniczne!
Po raz pierwszy od po-
czątku mojej działalności 
głównym Partnerem biegu 
Został Urząd Marszałkow-
ski Województwa Podkar-
packiego z Marszałkiem 
Władysławem Ortylem na 
czele! To podniosło rangę 
wydarzenia i myślę, że to 
początek dobrej współpra-
cy! Podkarpackie reprezen-
tował Tomasz Leyko, który 
o mieleckim sporcie posia-
da wiedzę jak mało kto!
Partnerzy Honorowi to SSE 
Euro-Park Mielec z obec-
nym na biegu Dyrektorem 
mieleckiego oddziału Wal-
demarem Barnasiem.
Firma Tarapata, którą re-
prezentowali Olga Mar-
kowska i Andrzej Noworol-
nik. Te samoloty w czasie 
dekoracji to ich praca, tego 
nie kupicie w sklepie! Pol-
skie Zakłady Lotnicze w 
Mielcu reprezentowane 
przezAgnieszka Gąsiewska, 
Husqvarna Group z Fabry-

ką w Mielcu reprezento-
wała Renata Wilczyńska, 
świetna kosiarka trafiła do 
zawodnika z Domu Dziecka 
Skopanie! Damian Szwa-
gierczyk i jego podopieczni 
są praktycznie na każdym 
wydarzeniu, wspierają nas. 
Przygotowali tradycyjnie 
świetny poczęstunek! Firmę 
Bury reprezentował Paweł 
Markowski. M.in. dzięki 
ww. partnerom otrzymali-
ście okolicznościowe spor-
towe koszulki!
   Takie wydarzenie nie może 
odbyć się bez wsparcia in-
nych firm, ale to dzięki nim 
możemy całościowo zagwa-
rantować Wam wysoki po-
ziom zawodów! Kirchhoff 
Polska, Producent Suple-
mentów Diety AvetPharma 
i GROKAMgbl Ola Nykiel.
Producent Wyrobów Me-

talowych Nikmet Grzegorz 
Nikodem i cała jego ekipa.
Hotel & Restauracja Atena 
Mielec Piotr Mazur z zało-
gą, catering dla uczestników 
i zaproszonych gości.
ERGO Hestia Agent Je-
rzy Wąs ubezpiecznie. Tym 
razem deszcz nie zniszczył 
nam sprzetu.
MEGAel Hurtownia Elek-
tryczna i jej pracownicy. Jak 
Wam się podobało oświe-
tlenie, z roku na rok dzięki 
nim mamy wieksze możliwi-
ści! MCDESIGN Agencja 
reklamowa.
Gugalika.pl Mariusz 
Chmielowiec z pracownika-
mi. Mnóstwo wydruków na 
najlepszych poziomie!
Calypso Fitness Mielec 
Navigator, nagrody o które 
postarała się Joanna Buller 
i rozgrzewka Wojciech Ma-
zurkiewicz.
Bossmen Fryzjerstwo Piotr 
Winiarz.
Centrum Dietetyczne Pro-
jekt Zdrowie Mielec Agata 
Anuszewska woda i pomoc 
w dniu zawodów całej eki-
py. 
Stowarzyszenie Kibice Ra-
zem Stal Mielec i Chłopcy 
ze Stali. Świetna oprawa, 
zresztą to w ile akcji włą-
czają się mieleccy kibice to 
tylko pozazdrościć. Ekstra-
klasa!!!
Hufiec ZHP Mielec z Bar-
tłomiejem Maryniakiem ze 
swoimi podopiecznymi Oli-
wia Godek, Oliwia Szałda, 
Amelia Jaworska, Amelia 
Surdej, Asia Paszkowska, 

Wiktoria Bryk, Natalia Ło-
pata, Daria Kołacz, Szymon 
Flis, Karolina Perłowska 
większość dnia na lotnisku 
dbali nad prawidłowym 
przebiegiem zawodów.
Bike Center – Rowery, 
Narty, Serwis. Bartek Ćwik 
logistyka. Nagroda dla naj-
lepszego uczestnika od 
Elektro-Rem Janusz Ćwik.
Biuro zawodów, ale też wie-
le godzin pracy przy rozkła-
daniu i składaniu się Justy-
na Wąs Klimczak,Wojciech 
Klimczak,Mateusz Dy-
mek,Inga Gąsiewska, Eliza 
Krużel, Patrycja Boryczko, 
Alicja,Janusz Banka, dziew-
czyny z Projekt Zdrowie i 
sam nie wiem kto jeszcze 
DZIĘKUJĘ !!!!!
Imprezę poprowadził: 
Krzysiek Urbański iPaweł 
Wacławik Gramy dla naj-
lepszych. Profeska!
Zaplecze medyczne
Ratownictwo Medyczne Ja-
rosław Marczewski. Jarek 
i jego ekipa, dwie karetki, 
tym razem nikt nie potrze-
bował pomocy!
Lokalne media. Zawsze 
mogę na nie liczyć!! Ogrom-
na ilość zapowiedzi, publi-
kacji medialnych, galerie i 
filmiki z biegu!!
promocja.mielec.pl – Wło-
dek Gąsiewski, Hej Mie-
lec – Przemysław Przemek 
Cynkier, W Cieniu Jupite-
rów – Grzegorz Maj, Ra-
dio Leliwa – Tomasz Łępa, 
Korso Mieleckie – KuBa 
Zegarliński, Krzysztof Ra-
doń.

Dron- Marek Pytko, specja-
lista od zdjęć lotniczych
Marcin Bobro i inni.
Nie da się oznaczyć wszyst-
kich, wiele osób nie wy-
mieniłem, ale jeszcze raz 
dziękuję Wam wszystkim za 
pomoc!!!
   Wyniki OPEN-Klasyfika-
cja wg czasów netto, pierw-
sze trzy miejsca:
1. 334 STASIOWSKI Piotr 
1986 M30 (TOP3) Nowo-
sarzyńska Grupa Biegowa 
4:11 12:27 20:46 M (1.)
2. 440 ZIĘBA Piotr 1987 
M30 (TOP3) AZS UMCS 
LUBLIN 4:06 12:30 20:59 
M (2.)
3. 317 SKRUCH Wojciech 
1997 M20 (TOP3) KS Ry-
glice – Sekcja Biegowa 4:14 
12:48 21:03 M (3.)
Wszystkie wyniki: Wyniki-
-OPEN-84
Wyniki kategorie wiekowe: 
Wyniki-Kat.Wiek_-6 oraz: 
Grupy(1)

Damian Gąsiewski
Studio Wizualne

Zdjęcia: Mariusz Muniak
Więcej zdjęć: 

https://www.facebook.
com/mariusz.muniak

Inf., galeria zdjęci i wideo 
także na stronie: 

http://promocja.mielec.
pl/bieg-na-lotnisku-z-

-okazji-550-rocznicy-lo-
kacji-miasta-mielca-ora-
z-25-lecia-sse-euro-park-

-mielec-172-zdjecia/

Bieg na lotnisku 
z okazji 550. rocznicy 
lokacji miasta Mielca
i 25-lecia SSE Euro-Park Mielec

30 lat odrodzonego Samorządu Terytorialnego w Mielcu (1990-2020)
W roku jubileuszowym 
550-lecia lokacji miasta 
Mielca ukazała się rów-
nież rocznicowa publi-
kacja autorstwa Józefa 
Eugeniusza Witka pt. „30 
lat odrodzonego Samo-
rządu Terytorialnego w 
Mielcu (1990-2020). 
Książka ma charakter al-
bumowy 21,5x30,5 cm, w 
twardych okładkach, w 
pełnym kolorze na papie-
rze kredowym zawiera 160 
stron.
Materiał poprzedzony 
słowem wstępnym prezy-
denta miasta Mielca Jacka 
Wisniewskiego i przewod-
niczącego rady Miejskiej 
Bogdana Bieńka przed-

stawiony jest w układzie 
chronologicznym. Krótki 
wstęp nawiązuje do czasów 
średniowiecznych oraz póź-
niejszych kolejnych różnych 
form etapów samorządu w 
Mielcu. 
Od 1990 r. rozpoczyna się w 
opracowaniu już konkretne 
przedstawianie struktury 
osobowej jak i meryto-
rycznej działalności Rady 
Miejskiej Mielca. Jest ono 
bardzo bogato ilustrowane 
zdjęcia, co ułatwia pokaza-
nie chociażby rozwoju mia-
sta w tym okresie.
Album, sygnowany Mielec 
2020, wydało Wydawnictwo 
GRANMARK 2020.
Inf. Włodzimierz Gąsiewski

www.promocja.mielec.pl
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sportowe

    Zapraszamy do aktyw-
nego świętowania Dnia 
Niepodległości. Z tej oka-
zji po raz trzeci w Mielcu 
odbędzie Bieg Niepodle-
głości.
Patronat honorowy nad bie-
giem objęli Prezydent Mia-
sta Mielec Jacek Wiśniewski 
oraz Starosta Powiatu Mie-
leckiego Stanisław Lonczak.
Organizatorami wydarzenia 
są Studio Wizualne Damian 
Gąsiewski, Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Mielcu 

oraz Związek Harcerstwa 
Polskiego Hufiec Mielec.
Partnerem są również Firma 
Gardner Aerospace Sp. z 
o.o. oraz Skup złomu MAR-
TOM.
Sympatyków biegania i kibi-
ców zapraszamy 8 listopada 
br. na mieleckie Bulwary. 
Start biegu zaplanowano na 
godz. 13:30, a trasa biegu 
będzie liczyć 10 km. Dla 
uczestników przygotowane 
zostaną atrakcyjne pakiety 
startowe, flagi i okoliczno-

ściowa oprawa. Na mecie 
każdy, kto ukończy bieg, 
otrzyma wyjątkowy medal, 
przygotowany specjalnie na 
tą okazję. Limit uczestników 
150 osób. Uczestnicy mogą 
liczyć na profesjonalny elek-
troniczny pomiar czasu.
Warto wpisać to wydarzenie 
do swojego kalendarza bie-
gowego i razem z nami, w 
ten wyjątkowy sposób, uczcić 
doniosłą rocznicę.

Zapisy i regulamin:
www.studiowizualne.com

3. BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

Za nami 3. Kryterium ro-
werowe, które odbyło się 
27 września 2020 r.  Trudne 
warunki atmosferyczne, 
ale też zawody na wysokim 
poziomie. Gratulujemy 
uczestnikom!
Organizatorami wydarzenia 
byli Miasto Mielec reprezen-
towane przez Asię Szteliga, 
MOSiR Mielec – Mirka Go-
razd, Witold Pieróg,Lotnisko 
Mielec, Stowarzyszenie Ko-
larskie Stal Mielec. Wszyscy 

zadbali o profesjonalny prze-
bieg zawodów.
Patronat tytularny objęli: 
Husqvarna Mielec reprezen-
towana przez Renatę Wil-
czyńską, Gardner Aerospace 
Damian Kasza, Firma Tarapa-
ta Andrzej Noworolnik, Olga 
Markowska. Świetne nagrody 
oraz statuetki dla najlepszych.
Posiłek regeneracyjny przygo-
towany przez HOTEL ATE-
NA Mielec Piotr Mazur – był 
pyszny.

Producent Suplementów 
Diety AvetPharma, GRO-
KAMgbl Ola Nykiel – pa-
kiety startowe. MCDESIGN 
Agencja reklamowa Mariusz 
Chmielowiec, Agnieszka 
Chmielowiec – wydruki. Bike 
Center – Rowery, Narty, Ser-
wis Bartek Ćwik – logistyka.
ERGO Hestia Agent Jerzy 
Wąs Jerzy Wąs – ubezpiecze-
nie. Calypso Fitness Mielec 
Navigator Joanna Buller, 
Wojciech Mazurkiewicz – pa-
kiety startowe, rozgrzewka, 

    Tak się złożyło, że dopiero 
20 września 2020 r. odbył się 
przełożony z powodu pandemii 
Bieg Konstytucji 3 Maja – Ry-
dzów Gmina Mielec. Jednak 
nie ma to większego znaczenia, 
że mamy wrzesień, bo wy-
chodzę z założenia, że polska 
Konstytucja powinna być cele-
browana cały rok!
     To pierwsze takie moje wyda-
rzenie sportowe organizowane 
po za granicami Mielca. Sporo 
niewiadomych, ale warto było 
zaryzykować i poświęcić czas 
na przygotowania.
     Współorganizatorami biegu 
byli: Samorządowy Ośrodek 
Kultury i Sportu Gminy Mielec 
z siedzibą w Chorzelowie oraz 
Sołectwo Rydzów. Damian Ma-
łek i Sołtys Stanisław Bisowski 

udostępnili teren i pomogli w 
organizacji biegu. Pracowni-
kom ww. instytucji, które licznie 
przybyły do pomocy. Zaanga-
żowali się również mieszkańcy 
miejscowości, pomogli m.in. w 
planowaniu trasy i udostępnili 
swoje lasy i pola po których 
również mieliście przyjemność 
biegać. W ogóle wydaje mi się, 
że od dawno Rydzów żył tym 
wydarzeniem.
     Patronat honorowy nad bie-
giem objął Józef Piątek- wójt 
Gminy Mielec, który ufundo-
wał dla wszystkich uczestników 
medale oraz puchary dla naj-
lepszych. Oczywiście był z nami, 
a towarzyszyli mu zaproszeni 
goście.
     Patronat nad wydarzeniem 
objął również Zakład Metalowy 

„WB”. Dziękujemy za wsparcie 
właścicielom firmy Wiesław i 
Maria Bożek.
    Część trasy przebiegała te-
renami Nadleśnictwo Tuszyma 
Lasy Państwowe, pierwsze 
takie zawody biegowe w tym 
regionie.
Dziękuję Nadleśniczemu An-
drzejowi Kochmańskiemu oraz 
pracownikom za udostępnienie 
lasów i nagrody dla wszystkich 
biegaczy. M.in. książki o regio-
nie oraz mapki nadleśnictwa.
Dla uczestników przygotowa-
ne zostały pakiety startowe 
przygotowane przez m.in. Pro-
ducenta Suplementów Diety 
AvetPharma GROKAMgbl 
Ola Nykiel, Siłownię
    Extreme Fitness Mielec 
Targowa E Mariusz Kosior, 
rozgrzewkę poprowadził Jacek 
Głaz, Centrum Dietetyczne 
Projekt Zdrowie Mielec. Flagi 
i okolicznościowa oprawa jest 
zasługą „Kibiców Razem Stal 
Mielec”.

   Posiłek regeneracyjny rów-
nież był atrakcją, tym razem 
dzięki Zakładowi Mięsnemu 
Zając ugrilowaliśmy dla Was 
kiełbaski. A zajęło się tym 
Koło Gospodyń Wiejskich w 
Rydzowie. M.in. panie Grażyna 
Piechota, Małgorzata Godek i 
Katarzyna Kuśnierz wykonały 
kawał dobrej roboty.
     Wydarzenie wspierała rów-
nież Jednostka OSP Rydzów, 
Strażacy pomogli w organizacji 
trasy, oraz zabezpieczali dzi-
siejszy bieg. Do tego pomoc 
w przygotowaniach, sprzą-
tanie terenu itp. Nie wiem 
czy wszystkich wymienię, ale 
dziękuję Prezesowi Marek 
Wyzga, Naczelnikowi Kamil 
Surdej, Druhom Dawid Frącz, 
Przemysław Wyzga, Gabriel 
Berezak, Klaudiusz Surdej, 
Damian Furtak, Robert Wyzga, 
Mateusz Surdej, Łukasz Surdej 
i Adam Siuda.Bike Center – 
Rowery, Narty, Serwis
Bartek Ćwik logistyka,

MCDESIGN Agencja rekla-
mowa Mariusz Chmielowiec, 
Agnieszka Chmielowiec wy-
druki,
ERGO Hestia Agent Jerzy Wąs 
ubezpieczenie
i Producent wyrobów metalo-
wych Firma Nikmet Grzegorz 
Nikodem, Natalia Wróbel Ni-
kodem – podium, ścianka oraz 
dozowniki.
   Wydarzenie poprowadziła 
ekipa Gramy dla najlepszych 
Krzysiek Urbański, Paweł Wa-
cławik.
Biuro Zawodów oraz trady-
cyjnie kilkanaście godzin spę-
dzone przez cały dzień Justy-
na Wąs Klimczak, Mateusz 
Dymek, Alicja Gąsiewska, 
Wojciech Klimczak,Agnieszka 
Gąsiewska !!!! Za tydzień zno-
wu się widzimy 🙂 na Husqvarna
Gardner Tarapata 3 Kryterium 
rowerowe  Mielec
Zaplecze medyczne
Ratownictwo Medyczne Ja-
rosław Marczewski, Joanna 

Marczewska. Tym razem obyło 
się bez interwencji.
   Pilotami na trasie byli Janusz 
Banka, Jarosław Szczerba i 
Krzysztof Węgrzyn.
Patroni medialni, tam szukajcie 
relacji:
Promocja Mielec – grupa 
otwarta Włodek Gąsiewski,
Hej Mielec Marta Badowska 
Kacper Strykowski
Korso Mieleckie KuBa Ze-
garliński
Marek Pytko – dron.
Radio Leliwa – Tomasz Łępa
   Wszystkim innym zaanga-
żowanym w to wydarzenie 
dziękuje!

Damian Gąsiewski 
– Studio Wizualne

zdjęcia: 
Włodzimierz Gąsiewski

Galeria zdjęć, wideo: http://
promocja.mielec.pl/wrzesnio-
wy-bieg-konstytucji-3-maja-ry-
dzow-gmina-mielec-125-zdje-
c-i-wideo/

Wrześniowy Bieg Konstytucji 
Rydzów Gmina Mielec

Husqvarna Gardner Tarapata 
3. Kryterium rowerowe Mielec

rowerki. Centrum Dietetycz-
ne Projekt Zdrowie Mielec 
Agata Anuszewska  – woda.
Producent Wyrobów Me-
talowych Nikmet Grzegorz 
Nikodem, Natalia Nikodem 
– zaplecze techniczne.
Nagroda od Elektro-rem s.c.
Elektroniczny pomiar czasu-
Timekeeper.
Były z nami wolontariuszki 
z Hufca ZHP Mielec: Mar-
tyna Marusza, Daria Kołacz. 
Biuro zawodów obsługiwali: 
Inga Gąsiewska Eliza Krużel, 
Alicja, Justyna Wąs Klimczak, 
Mateusz Dymek, Wojciech 
Klimczak, do tego pomoc 
przed i po zawodach, wielkie 
DZIĘKI!
Zawody poprowadzili Gramy 
dla najlepszych Paweł Wa-
cławik i Krzysiek Urbański, 
który dzisiaj miał bardzo dużo 
energii.
Zaplecze medyczne Ratow-

nictwo Medyczne Jarosław 
Marczewski Joanna Mar-
czewska! Słaba pogoda i jeden 
wyjazd, na szczęście wszystko 
z uczestnikiem jest ok!
Tradycyjnie nasze lokalne 
media odpowiednio nakręciły 
wydarzenie Promocja Mielec 
Włodek Gąsiewski, Hej Mie-
lec Kacper Strykowski, W Cie-
niu Jupiterów, Grzegorz Maj,  
Radio Leliwa Tomasz Łępa, 
Korso Mieleckie Krzysztof 

Radoń, KuBa Zegarliński,  
filmik Mariusz Muniak.
Wszystkim innym, którzy nam 
pomogli w tym wydarzeniu 
Dziękujemy!

Damian Gąsiewski
Studio Wizualne

Inf. i wideo: http://promocja.
mielec.pl/husqvarna-gardner-
-tarapata-3-kryterium-rowe-
rowe-mielec-zakonczone-wi-
deo-foto/

Kadr z filmu: 
Mariusz Muniak

mailto:kontakt@promocja.mielec.pl
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historyczne

 We wrześniu 1939 r. 
w rejonie Borowej nie toczyły 
się większe walki, być może 
dzięki manewrowi niemiec-
kiej armii mającej na celu 
zdobycie Mielca i znajdującej 
się tam fabryki samolotów w 
możliwie najlepszym stanie. 
Jednak, mimo że Mielec został 
zajęty przez Niemców w dniu 8 
września1, jeszcze przez kilka 
dni część terenów ówczesnej 
parafii i gminy Borowa była 
wolna. Borowa i wioski Powiśla 
stały się w ciągu kilku wrześnio-
wych dni miejscem etapowym 
w przemarszu wojsk i ucieczki 
na wschód ludności cywilnej. 
Wojsko kierowało się głównie 
w kierunku Szczucina, podod-
działy przeprawiały się przez 
Wisłokę w rejonie Borowej i 
Gawłuszowic, kierując się da-
lej na Baranów Sandomierski, 
Tarnobrzeg i Nisko. Celem 
odwrotu było osiągnięcie linii 
Sanu, aby tam zorganizować 
obronę przeciw nacierającym 
Niemcom. Przez tereny parafii 
i gminy pod wieczór 8 września 
przechodziły znaczne siły 6 
dywizji piechoty2, 21 dywizji 
piechoty górskiej3 oraz resztki 
1 Mielec. Studia i materiały z dzie-
jów miasta i regionu, (pod redakcją 
F. Kiryka) T II, Mielec 1988, KAW 
Rzeszów, s. 217.
2 6 Krakowska Dywizja Piechoty 
gen. B. Monda z armii „Kraków” 
(12 wadowicki, 16 tarnowski, 20 kra-
kowski pp. 6 pal) od początku wojny 
walczyła pod Pszczyną, 2 września 
rozbita przez niemiecką 5 dywizję 
pancerną. 12 pp. ppłka Strażyca 
współdziałał z 10 Bryg. Kaw. Zmot. 
na Podhalu. Po odtworzeniu koło 
Bochni walczyła o przebicie się nad 
Dunajcem pod Biskupicami, następ-
nie pod Biłgorajem. W I bitwie to-
maszowskiej 18–19 września, prze-
biła się pod Werchatę, 20 września 
skapitulowała pod Cieszanowem.
3 21 Górska Bielska Dywizja 
Piechoty gen. J. Kustronia a armii 
„Kraków” (3 bielski, 4 cieszyński 

1 brygady górskiej4. Ruchy 
poszczególnych oddziałów 
Grupy Operacyjnej „Boruta” 
w rejonie Borowej były w tych 
dniach następujące: z 6 dywizji 
piechoty – 1 dywizjon 6 pułku 
artylerii lekkiej (1 i 3 bateria) z 
Dąbrowy Tarnowskiej kierował 
się na Szczucin w kierunku 
Baranowa Sandomierskiego, 20 
pułk piechoty grupa mjr. Bało-
sa (1 i gros 2 batalionu) ok. 4 
godziny rano przemaszerował z 
Czermina przez Borową i prze-
prawił się w bród przez Wisło-
kę, kierując się na Jaślany. Zaś 
grupa mjr. Brzosko (3 i część 2 
batalionu) również 9 września 
rano maszerowała od Szczucina 
w kierunku Gawłuszowic, prze-
prawiając się przez Wisłokę i 
kierując się także na Jaślany. 
12 pułk piechoty z 2 batalionem 
164 pułku piechoty, 2 dywizjo-
nem 6 pułku artylerii lekkiej, 
6 baterią przeciwlotniczą, 51 
dywizyjną kompanią ciężkich 
karabinów maszynowych  prze-
ciwlotniczych i zmotoryzowaną 

psp, 202 pp, erz. 21 pal) w pierw-
szych dniach wojny broniła Śląska 
Cieszyńskiego od zachodu. 5 wrze-
śnia stoczyła skuteczną walkę z 
pościgiem wroga na południe od 
Krakowa, poniosła ogromne stra-
ty w walkach o przeprawy przez 
Dunajec 7 września pod Radłowem 
i Biskupicami. Po skoncentrowaniu 
się nad Sanem ruszyła jako straż 
przednia armii „Kraków” na od-
siecz Lwowa. 16 września została 
częściowo zniszczona w bitwie pod 
Dzikowem, podczas której zginął jej 
dowódca.
4 1 brygada górska „Żywiec” płka 
dypl. J. Gaładyka z armii „Kraków” 
(1 pp KOP, 2 pp KOP, baony ON 
„Żywiec” i „Zakopane”, III/65 pal) 
broniła odcinka Karpat od Żywca 
po Rabkę. Szczególnie bohatersko 
zapisała się obrona Węgierskiej 
Górki. 6 września brygada została 
rozbita, a jej oddziały weszły w skład 
21 DP Górskiej, jako pułk ppłka 
Wójcika.

Chwała i sława obrońcom Pława – wrzesień 1939 r. w gminie Borowa

kolumną pontonową masze-
rując przez Szczucin, Słupiec 
9 września w godzinach 7.00 
– 16.00 zatrzymał się na postój 
w Sadkowej Górze, następnie 
skierował się na Gawłuszowice 
i Borową, by nocą przeprawić 
się w bród przez Wisłokę kie-
rując się rankiem 10 września 
do Jaślan. 3 batalion 12 pułku 
piechoty (bez 8 kompanii) 
wraz z 3 dywizjonem 6 pułku 
artylerii lekkiej oraz 3 batalion 
12 pułku piechoty maszerując 
z kierunku Woli Wadowskiej 9 
września o zmroku przeprawił 
się w rejonie Borowej przez 
Wisłokę, zatrzymując się na 
nocleg w rejonie Jaślan. Z 21 

dywizji piechoty górskiej; 3 
pułk strzelców podhalań-
skich (z 3 batalionem 4 pułku 
strzelców podhalańskich) 
o świcie 9 września minął 
Szczucin, zaś w nocy z 9 na 
10 września przeprawił się w 
rejpławonie Borowej przez 
Wisłokę kierując się na Tar-
nobrzeg. Mniej więcej w tym 
samym czasie przez Wisłokę w 
rejonie Borowej lub Gawłuszo-
wic przeprawiały się jeszcze: 4 
pułk strzelców podhalańskich, 
2 dywizjon 21 pułku artylerii 
lekkiej oraz armijny 65 bata-
lion saperów (prawdopodob-
nie z 55 batalionem saperów) 

i z pozostałości 1 brygady 
górskiej – część 2 batalionu 
49 pułku piechoty. 8 września 
przez Borową od Szczucina 
maszerował prawdopodobnie 
szpital polowy nr 503 kierując 
się na Mielec przez Rzędziano-
wice, a dalej przez Przyłęk do 
Kolbuszowej. Przez Wisłokę w 
okolicach Borowej przeprawia-
li się również ułani z Krakow-
skiej Brygady Kawalerii,5 w tym 
3 pułk ułanów, 5 pułk strzelców 
konnych, 4 szwadron 8 pułku 
ułanów i szwadron kolarzy, 
oraz szwadron marszowy 5 
pułku strzelców konnych por. 
rez. K. Roupperta z ośrodka 
zapasowego Krakowskiej Bry-
gady Kawalerii w Dębicy, część 
tego szwadronu z plutonem 
pionierów ppor. M. Radziwiłła 
i szwadron marszowy 20 pułku 
ułanów por. W. Malanowskiego 
z Rzeszowa. Brygada o godz. 
3.00 rano wyruszyła z okolic 
Szczucina i o świcie przepra-
wiła się w bród przez Wisłokę.6 
Wieczorem 10 września resztki 
22 Dywizji Piechoty7 ścigane po 
przegranej bitwie pod Staszo-
wem przez niemiecką 27 Dywi-
zję Piechoty  przekroczyły Wisłę 
w rejonie Połańca kierując się w 
stronę Wisłoki i przeprawiając 

się przez nią w rejonie Gawłu-
szowic staczając tam potyczkę. 
Był to 5 pułk strzelców pieszych 
z dowódcą artylerii dywizyjnej 
pułkownikiem Janem Woźnia-
kowskim, który po potyczce w 
Gawłuszowicach skierował się 
w stronę Jaślan, a potem do 
Puszczy Sandomierskiej, gdzie 
5  Krakowska Brygada Kawalerii gen. 
Z. Piaseckiego z armii „Kraków” (3 
tarnowsko górski, 8 krakowski p. uł., 
5 psk z Dębicy, 5 dak.). 1 i 2 wrze-
śnia toczyła uporczywe walki w rejo-
nie Woźnik. W odwrocie, osłaniając 
północne skrzydło armii, stoczyła 3 
września swym 8 pułkiem ułanów 
ciężki bój pod Szczekocinami z 2 
dywizją lekką, resztą sił 5 września 
pod Pińczowem. Dla zabezpiecze-
nia przeprawy pod Baranowem 
Sandomierskim przeprawiła się na 
prawy brzeg Wisły. 16 września to-
czyła walkę z przeważającymi siłami 
nieprzyjaciela pod Tarnogrodem, 
następnie weszła do pierwszej bitwy 
tomaszewskiej, lecz nie kapitulowa-
ła wraz z armią. 8 pułk ułanów odłą-
czył się pod Szczekocinami i walczył 
w ramach armii „Lublin”, następnie 
zaś w II bitwie tomaszewskiej.
6 Armia „Kraków” 1939, Władysław 
Steblik, s. 258 i s. 336–377, Warszawa 
1989, MON.
7 22 Górska Przemyska Dywizja 
Piechoty płka dypl. L. Endel–Ragisa 
z Armii „Kraków” (2 sanocki, 5 
przemyski, 6 samborski psp, 22 pal) 
przetransportowana do Trzebini 
zajęła pozycje 2 IX pod Olkuszem. 
W toku odwrotu armii „Kraków” 
toczyła bezustanne, zacięte walki z 
oddziałami 5 dyw. panc. na szlaku 
Miechów – Racławice – Busko. 10 
IX, jako osłona armii, została roz-
bita pod Staszowem, a jej dowódca 
targnął się na życie. 6 psp ppłka dypl. 
Dobrzańskiego bił się jeszcze w sze-
regach Frontu Północnego w II bi-
twie tomaszowskiej pod Cześnikami 
(22–24 IX).

po kilku dniach błądzenia został 
rozwiązany.8 Dzień wcześniej 
we wsi Hochenbach (Czermin) 
uzbrojone bojówki V kolumny 
złożone z miejscowych koloni-
stów przejęły władzę. Mieszkań-
cy wywiesili hitlerowskie flagi i 
witały okupantów z kwiatami i 
chlebem.9 
    W nocy z 8 na 9 września 
120 osobowa grupa żołnierzy 
WP stoczyła w Pławie potyczkę 
z Niemcami, w której zginął 
s i e r ż a n t  A n t o n i  S ł a b o s z 
z Zawiercia (pochowany na 
borowskim cmentarzu), kilku 
żołnierzy dostało się do niewoli, 
zaś dzięki pomocy miejscowej 
ludności reszta przeprawiła się 
przez Wisłokę.10

8 A. Zawilski, Bitwy polskiego wrze-
śnia, Instytut Wydawniczy Nasza 
Księgarnia, Warszawa 1972, s. 45.
9 Mielec. Studia i materiały..., dz. 
cyt., s. 217.
10 Tamże, s. 327, Mielec 1994.

    12 września poza może 
nielicznymi maruderami na 
terenie gminy Wojska Polskiego 
już nie było i tę datę należy 
uznać jako rozpoczynającą 
okupację niemiecką gminy. 
Źródła: W. Gąsiewski, Wrzesień 
1939 w parafii Borowa. W: Borowa. 
Moja mała Ojczyzna. Tom III. Rys 
historyczny do II wojny światowej, red. 
ks. J. Stala. Borowa 2002, s. 147-155; 
F. Kiryk, Mielec. Studia i materiały 
z dziejów miasta i regionu, T. III, 
Mielec 1994;  A. Nawrocki, Działania 
wojenne w regionie mieleckim we 
wrześniu 1939 roku. W. „Rocznik 
Mielecki”. R. 2002, s. 121-146; W. 
Steblik, Armia „Kraków” 1939, 
MON, Warszawa 1989; A. Zawilski, 
Bitwy polskiego września, Instytut 
Wydawniczy Nasza Księgarnia, 
Warszawa 1972.

Artykuł jest także na stronie: 
ht tp: / /promocja .mielec .pl /
wrzesien-1939-chwala-i-slawa-
obroncom-plawa/

Działania wojenne w Kotlinie Sandomierskiej w dniu 10 września 1939 r. Szkic wykonał Stani-
sław Moryl. Źródło W. Steblik, Armia „Kraków” 1939. MON Warszawa 1989.

Przekrój galary wiślanej. Źródło: M. Skierczyński, Organizacja 
przepraw GO „Śląsk” przez Wisłę w 1939 r. W: Kampania wrze-
śniowa na Lubelszczyźnie w 1939 r. Zarys ogólny. Lublin 1960.

Grób Antoniego Słabosza na cmentarzu parafialnym w Borowej. 
2019 r. Fot. W. Gąsiewski. Na tablicy napis: ŚP ANTONI SŁA-
BOSZ z ZAWIERCIA ŻOŁNIERZ POLSKI UR. 12 IX 1915 R. 
ZGINĄŁ 9 IX 1939 R. W PŁAWIE. Na froncie grobowca został 
umieszczony również napis: MALCZYŃSKI JULIAN 9 II 1919, 
GROELE STANISŁAW 14 IV 1913, HUBER ANTONI 26 VII 
1917. Zginęli w 1941 r. w Oświęcimiu za oddanie hołdu pochowa-
nemu żołnierzowi.

Grób Antoniego Słabosza na cmentarzu parafialnym w Borowej 
w 1992 r. Fot. W. Gąsiewski. Według informacji A. Nawrockiego 
zawartej w artykule w „Roczniku Mieleckim” z 2002 r., w Boro-
wej są pochowani dwaj szeregowi o tym samym nazwisku Słabosz. 
Jeden Antoni Słabosz miał polec w Borowej 5 września i został 
pochowany w zbiorowej mogile, a drugi strzelec Antoni Słabosz 
zginął 9.09.1939 r. w Pławie i tam jest pochowany w mogile in-
dywidualnej. Informacje te w żaden sposób nie potwierdziły się. 
W dniu 5 września w Borowej nie było Niemców i nie zginął tam 
żaden żołnierz Polski. 

Włodzimierz Gąsiewski
Szanowni Czytelnicy. Ostatnio na forach internetowych 
spotkałem si z opiniami obecnych i byłych mieszkańców 
gminy Borowa, że nie ma publikacji historycznych o tej 
gminie, z których mogliby skorzystać. W związku z tym 
ramach bezpłatnego udostępniania swoich publikacji 
książkowych prezentuję mój rozdziału pt. „Wrzesień 
1939 r. w parafii Borowa”, który ukazał się w książce 
„Borowa. Moja mała Ojczyzna. Tom III. Rys historyczny 
do II wojny światowej”, w 2002 r. w Borowej, jako praca 
zbiorowa pod redakcją ks. Józefa Stali. Jednocześnie za-
praszam na stronę internetową www.promocja.mielec.pl 
gdzie można wyszukać wiele bezpłatnych artykułów do-
tyczących gminy Borowa. Zapraszam też do przesyłania 
uwag i ewentualnych uzupełnień do artykułu.

www.promocja.mielec.pl
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Matka Boska Łopieńska 
Dobrej Miłości Bieszczadzka

Ikony wystawia Krystyna Gargas-Gąsiewska, któ-
ra 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. twór-
czość Natalii Czarneckiej Skworcowej z Moskwy; 
sztuka starych mistrzów, w tym w Muzeum Ikon w 

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

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

Święta Rodzina przy pracy, Iko-
na na desce lipowej 21x30x2,8 

Święta Zofia z córkami, ikona, 
oryginał

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

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/uzytkow-
nik/gawlod?bmatch=al-pro-

duct-cl-eyesa2-engag-dict-ctx-
-gl-53-uni-1-4-0326

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
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 do-
wolnej Ikony, także własnego wzoru i dedykacji!

ANTYKWARIAT-GALERIA

Uwaga! W godzinach otwarcia prowadzimy skup książek, głównie jako 
makulatury książkowej i innych starych przedmiotów oraz aparatów
fotograficznych, zdjęć, płyt, kaset, sprzętu audio i innych kolekcji...

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

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

Biblioteka historyczna in-
stytutu lotnictwa Mieleckie 
samoloty na niebie świata. 
Podpisy/autografy obydwu 
autorów. W książce zapro-
szenie na spotkanie z okazji 
40. rocznicy oblotu przez 
Ludwika Natkańca pierw-
szego samolotu LLM-15 

Oferujemy w sprzedaży przewodnik poetycko-artystyczny 

BIESZCZADZKIE SZLAKI IKON 
BIESZCZADY TRAIL OF ICONS

DROGA DO ŁOPIENKI 
THE WAY TO ŁOPIENKA

po polsku i po angielsku
W antykwariacie w Mielcu, ul. Sobieskiego 1

lub jako kup teraz w internecie:
https://allegro.pl/oferta/bieszczadzkie-szlaki-ikon-

-droga-do-lopienki-8966958939

Medal CCCP An-28 (Antonow ZSRR) w skórzanym 
etui. Średnica ok. 60 mm, grubość ok. 5,5 mm, miedź, 
waga ok. 120 gram.

Matka Boska z Dzieciąt-
kiem ikona na desce

15x20x2,5 cm

Anioł Stróż, ikona tempera 
na desce lipowej

16x17x2,5 cm

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

Obraz martwa natura kwiaty, 
olej, płótno w złoconej ra-
mie. Obraz sygnowany i da-
towany 1994. K. Gąsiewska

Wytwórnia Sprzętu Ko-
munikacyjnego PZL-Mie-
lec Historia-Dorobek Per-
spektywy 1938-1978

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

Bransoleta - bransoletka wąż 
eskulapa - symbol lekarski, 
dla zdrowia.

Okno domu  adwokata  Wojciecha Weryńskiego  na okładce książki „24 godziny do Golgoty” 
W 2000 r., a więc 20 lat temu szukałem zdjęcia na 
okładkę książki mojego autorstwa pt. „24 godziny 
do Golgoty”, którą przygotowywałem do druku. 
Chciałem oddać klimat starych uliczek mojego 
rodzinnego Pułtuska na Mazowszu.  Taki dom, a 
właściwie okno znalazłem na ulicy Hetmańskiej w 
Mielcu, od strony kościoła parafialnego. Zdjęcie 
oczywiście uległo pewnym modyfikacjom, a te-
raz zamieściłem je na Facebooku i z komentarzy, 
m.in. Stanisława Wanatowicza wynikło, że w tym 
domu mieszkał znany mielecki adwokat Wojciech 
Weryński, ur. 14 I 1898 r. w Partyni, pow. mielecki, 
syn Piotra i Anny z domu Fijołek. Absolwent c.k. 
Gimnazjum Państwowego w Mielcu. Po zdaniu 

matury w 1918 r. ukoń-
czył studia prawnicze, 
uzyskując tytuł doktora 
praw. Pracował jako sę-
dzia Sądu Grodzkiego 
w Wadowicach. An-
gażował się politycz-
nie w PSL „Lewicy”, 
współpracował m.in. z 
ministrem dr. Józefem 
Putkiem – radykalnym 
ludowcem. Po konflik-

cie z władzami został zwolniony z pracy i przeniósł 
się do Kielc, gdzie pracował jako radca prawny w 
„Społem”. W latach 30. prowadził kancelarię ad-
wokacką w Mielcu oraz pełnił społecznie funkcję 
sekretarza Zarządu Powiatowego Stronnictwa Lu-
dowego w Mielcu. W czasie okupacji hitlerowskiej 
działał w ROCh-u. Po II wojnie światowej podjął 
działalność polityczną w PSL i w 1946 r. został wy-
brany skarbnikiem Zarządu Powiatowego, za co 
był aresztowany i nieludzko traktowany przez UB. 
Protestując przeciwko likwidacji PSL, wycofał się 
z działalności politycznej. Zmarł 21 V 1964 r. Spo-
czywa na cmentarzu parafialnym w Mielcu. (Źró-
dło: Józef Witek, Encyklopedia miasta Mielca, w: 
http://encyklopedia.mielec.pl/litera-w.html).
Drewniane ramki widoczne na zdjęciu po prawej 
stronie okna są jeszcze pozostałością tabliczki in-
formującej o zamieszkaniu i świadczeniu usług ad-
wokackich. Biogram mecenasa Weryńskiego wy-
maga szerszego opracowania. Wiadomo, że bronił 
wielu mielczan w kontrowersyjnych i trudnych 
sprawach. W archiwach zachowały się po nim pro-
tokoły rozpraw, są tez w zbiorach prywatnych. W 
kilka lat później kamieniczka na Hetmańskiej zo-
stała odremontowana. Wymieniono okna i otyn-
kowano ją, a na pamiątkę zostało zdjęcie i książka.

    „24 godziny do Golgoty” zawiera zawierają na-
stępujące rozdziały: Drewniane Trybuny - historie 
dzieciństwa z małego miasteczka w PRL jakich było 
wiele. Kończą ją przygotowania do pochodu 1 Maja 
i małego chłopca, który ukrył się pod drewnianą 
trybuną. Jej podłoga załamała się i chłopiec został 
ranny, albo może... Piknik pod Białą Górą - dziki 
biwak dzieciarni pod Białą Górą, bezleśnym piasz-
czystym wzgórzu na brzegu rzeki Narew. Zabawy 
nad wodą i wywrotka łodzi z dzieckiem na wózku... 
Kamienny deszcz - opowiadanie młodzieżowe 
z elementami fantastyki, nawiązującej trochę do 
deszczu meteorytów nad mazowieckim miastecz-
kiem Pułtuskiem w XIX wieku... Twarz na bru-
ku - młodzieżowa historyjka z odrobiną czarnego 
humoru; Szpilki - humoreska o prawdomówności 
nawiązująca nieco do satyrycznego czasopisma z 
PRL-u; 24 godziny do Golgoty - godzina po go-
dzinie opowieść o dziewczynach i chłopakach i chu-
ligańskiej przemocy na tle wielkiego miasta...
Ucieczka z drugiego brzegu - zapis autentycznej 
rozmowy, wywiadu z mieleckim fotografem, któ-
ry dostał udaru mózgu, przeżył śmierć kliniczną i 
opowiada jak było na „drugim brzegu”... Kobieta 
obejmująca brzozy - relacja, reportaż z rzeczy-
wistego wydarzenia, zbiorowej sesji uzdrawiającej 
i wypowiedzi kobiety, która jak twierdziła miała 
moc przywracania zdrowia, a nawet życia... Babie 
lato - opowieść amerykańskiej emigrantki o mło-
dej dziewczynie, która w 1945 r. zginęła nad Wisłą 
od zabłąkanej kuli podczas starcia funkcjonariuszy 
UB z antykomunistyczną partyzantką... Dawidowe 
dziedzictwo - historie holocaustu i ocalenia nie-
których Żydów na ziemi połanieckiej, mieleckiej i 
radomyskiej... Rozmowa z katowanym - wywiad 
z 82-letnim wówczas mieszkańcem Przecławia, wsi, 
a dawniej małego miasteczka pod Mielcem, który 
opowiada o swojej walce z Niemcami podczas II 

wojny światowej, a później prześladowaniach z rąk 
polskich komunistów w końcu 1944 r. i zsyłce do 
łagrów w ZSRR... Mielecki Tabor - reportaż za-
prawiony historią z mieleckiego miasteczka bara-
ków, w których przymusem osiedlono ponad 1000 
Romów... Wypędzani i wypędzeni - rozmowa z 
mieszkańcem dawnej kolonii niemieckiej Hohen-
bach w Czerminie k. Mielca, który opowiada o kolo-
nistach, zwłaszcza z okresu okupacji hitlerowskiej...

Zapraszam do lektury: Włodzimierz Gąsiewski
Książkę można kupić w antykwariacie, Mielec, ul. 
Sobieskiego 1 oraz: https://allegro.pl/oferta/w-
-gasiewski-24-godziny-do-golgoty-opowiada-
nia-9801899828

Wojciech Weryński

LOK (Liga Obrony Kraju) 
ZARZĄD ZAKŁADOWY 
W.S.K. MIELEC - sekcje 
sportowe. Proporczyk wy-
miary ok. 16x26 cm.

Medal PZL 1928 1988 60 
lat przemysłu lotniczego w 
Polsce w tekturowym etui. 
Średnica ok. 65 mm, gru-
bość ok. 5,5 mm, stal nie-
rdzewna, waga ok. 97 gram

Kościół św. Mateusza Mie-
lec, akwarela Krystyna 
Gargas-Gąsiewska 2002 r. 
Karton do akwarel 24x32 
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