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KsenofobiczneKsenofobiczne
napisynapisy
w Mielcu....w Mielcu....

Jak podawały lokalne media na 
początku czerwca br. w mieleckim 
Parku Leśnym (Górce Cyranow-
skiej) doszło do bójki z udziałem 
nastolatków. Wkrótce ustalono na-
pastnika, którym miała być osoba 
pochodzenia romskiego. Sprawa 
została przekazana do mieleckie-
go sądu, który rozstrzygnie kto 
zawinił. 
Według wypowiadających się, 
zwłaszcza w mediach społeczno-
ściowych, do tego typu zdarzeń 
dochodziło już wcześniej.    W kil-
ka dni potem, prawdopodobnie w 
odwecie, na budynku przy skrzy-
żowaniu alei Niepodległości i uli-
cy Biernackiego został umieszczo-
ny ksenofobiczny napis. Trudno 
się dziwić w Parku Leśnym i przy 
znajdującym się tam Pomniku 
Żołnierzy Wyklętych urządzono 
sobie swoisty bar pod chmurką, a 
pod wpływem alkoholu nietrudno 
o awantury. (WG)

... i bar... i bar
 alkoholowy   alkoholowy  

w miejscu pamięciw miejscu pamięci
Fot. Marzanna Olter Fot. Włodzimierz Gąsiewski
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lotnicze

Iskry znalazły nowy dom! 
MARR S.A. rozpoczyna współpracę z Fundacją „Biało-Czerwone Skrzydła”
Fundacja „Biało-Czerwone Skrzy-
dła” będzie mieć swoją oficjalną 
siedzibę w Mielcu! To efekt współ-
pracy jaką organizacja nawiązała z 
Agencją Rozwoju Regionalnego 
MARR S.A. z Mielca. Współpra-
cę nawiązano dzięki inicjatywie 
Prezydenta Mielca Pana Jacka 
Wiśniewskiego. Już na początku 
2020 roku przedstawiciele Funda-
cji i Zarząd MARR podpisali list 
intencyjny, w którym określono 
kierunki współpracy szczególnie w 
tematyce kultywowania polskich i 
mieleckich tradycji lotniczych. 
Dzięki tej współpracy legendarne 
samoloty odrzutowe ISKRA „zna-
lazły swój dom” w Mielcu.
    Samolot szkoleniowo-treningo-
wy PZL TS-11 ISKRA był produ-
kowany w mieleckich zakładach 
lotniczych. Został zaprojektowany 
pod kierunkiem Tadeusza Sołtyka. 
Jest to pierwsza polska konstrukcja 
lotnicza z silnikiem odrzutowym. 
Dzięki Fundacji „Biało Czerwone-
-Skrzydła” dźwięk silnika odrzuto-
wego ponownie jest słyszalny na 
mieleckim niebie.
    Fundacja „Biało-Czerwone 
Skrzydła” na mocy porozumienia 
postanowiła wynająć część po-
mieszczeń należących do Agencji 
MARR S.A. Budynek znajduje się 
obok mieleckiego lotniska przy 
ul. Lotniskowej 14. W budynku 
swoją siedzibę ma także mielecki 
aeroklub. Przedstawiciele funda-
cji chwalą taką lokalizację. Pod-
kreślają, że mieleckie lotnisko ma 
doskonałe warunki do hangaro-
wania samolotów, a także pełną 
infrastrukturę wspierającą m.in. 
stację paliw. Dla Fundacji ważne 
jest też sąsiedztwo z „Aeroklubem 
Mieleckim” i innymi firmami lot-
niczymi, z którym deklarują pełną 
współpracę.

Na mocy współpracy jaką nawią-
zała Agencja MARR S.A. z Fun-
dacją „Biało Czerwone-Skrzydła” 
– obie instytucje będą pozyskiwać 
środki na realizacje wspólnych 
projektów w zakresie organizacji, 
szkoleń, praktyk, warsztatów i 
zajęć praktycznych dla młodzie-
ży szkolnej i pracowników firm z 
branży lotniczej.
    Fundacja będzie dążyć do re-
alizacji projektu „Latającego Mu-
zeum Przemysłu Lotniczego” z 
siedzibą w Mielcu. Dzięki projek-
towi osoby prywatne będą mogły 
komercyjnie skorzystać z lotu sa-
molotem odrzutowym, a także in-
nymi samolotami, które znajdują 
się w flocie fundacji.
    Dzięki tej inicjatywie w Miel-
cu powstanie atrakcyjne miejsce, 
w którym będzie można realizo-
wać lotnicze inicjatywy i projekty. 
Fundacja otwiera się także na inne 
mieleckie organizacje lotnicze.
Chce ściśle współpracować z sa-
morządem miasta Mielca.
    Już teraz w hangarze fundacji w 
Mielcu stacjonują iskry, które będą 
wykorzystywane do lotów trenin-
gowych i komercyjnych. Co cieka-
we dźwięk silników odrzutowych 
w Mielcu kojarzy się pozytywnie. 
W mieście nadal żyją pokolenia 
ludzi z branży lotniczej, którzy 
pracowali w mieleckich zakładach 
lotniczych. Dlatego tym bardziej 
utworzenie siedziby fundacji wła-
śnie w lotniczym Mielcu jest jak 
najbardziej wskazane.

Inkubator projektów lotniczych

    Pomysłów na działalność w 
Mielcu jest bardzo dużo. Jak prze-
konują przedstawiciele Zarządu 
Fundacji „Biało-Czerwone Skrzy-
dła” – „Mielec ma być dla nich 

przestrzenią współpracy”. Nowa 
siedziba ma być miejscem integra-
cji różnych mieleckich środowisk 
lotniczych. Przestrzeń ma służyć 
także osobom, które mają ciekawe 
pomysły na rozwój lotnictwa w 
Polsce.
   – Jesteśmy otwarci na współ-
pracę. Deklarujemy, że chcemy 
realizować wspólne inicjatywy z 
Agencją MARR S.A. Podobnie 
jeśli jakiś pomysł będzie mieć sa-
morząd miasta Mielca to będzie-
my dla miasta partnerami, ale też 
otwieramy się na wszystkich, któ-
rzy będą mieć ciekawe pomysły 
związane z promocją lotnictwa. Tu 
w Mielcu jest klimat do realizacji 
takich projektów. Mamy tutaj od-
powiednią kadrę lotniczą, ale też 
ludzi z pomysłami. Jeden z moich 
znajomych pracuje właśnie w tym 
mieście nad projektem nowej kon-
strukcji lotniczej. Na takich ludzi 
będziemy otwarci. Chcemy, żeby 
ten obiekt żył i był przepełniony 
pasjonatami lotnictwa – mówi Ja-
kub Kubicki współzałożyciel fun-
dacji i pilot lotniczy.
    Fundacja działa już ponad 7 lat. 
Jej głównym zadaniem jest oczy-
wiście tworzenie dogodnych wa-
runków do kultywowania tradycji 
lotniczych. W fundacji działają 
piloci, którzy całe swoje życie po-
święcają idei polskiej myśli lotni-
czej.
   – Działamy od wielu lat i faktycz-
nie cały czas szukaliśmy miejsca, 
gdzie moglibyśmy się rozwinąć. 
Pierwsze pozytywne doświadcze-
nia związane z mieleckim środowi-
skiem lotniczym dotyczyły współ-
pracy z aeroklubem mieleckim 
oraz lotniskiem Mielec. Przez jakiś 
czas korzystaliśmy z gościny aero-
klubu i hangaru lotniczego. W taki 
sposób poznaliśmy to przyjazne dla 

lotnictwa środowisko. Oczywiście 
znamy i czujemy ciężar historii 
lotniczej Mielca. Jeszcze przed 
założeniem fundacji byliśmy tutaj 
przy okazji pokazów lotniczych 
i rozmawialiśmy z mieszkańca-
mi. Znamy wiele pozytywnych 
historii związanych z zakładami 
lotniczymi. Zresztą fundacja po-
siada Antonova AN-2 i mieliśmy 
wiele rozmów z osobami, które 
pracowały przy produkcji AN-2 
w Mielcu. Faktycznie ta miłość do 
samolotów jest tutaj zaszczepiona 
i kultywowana – komentuje Jakub 
Kubicki
– Kładziemy silny  akcent na 
edukację. Chcemy tutaj wspierać 
kadrę lotniczą, a także młodych 
ludzi, którzy chcą się uczyć w tej 
branży – dodaje Jakub Kubicki

Edukacja

    Fundacja pracuje obecnie nad 
szeroką ofertą edukacyjną. Chce or-
ganizować w Mielcu zajęcia prak-
tyczne i popularno-naukowe dla 
wszystkich zainteresowanych lot-
nictwem. Będzie także możliwość 

organizowania wycieczek do hanga-
ru lotniczego dla szkół z regionu.
    – Chcemy, żeby ludzie nas od-
wiedzali. Możemy opowiadać 
o swoich samolotach. Chętnie 
je zaprezentujemy wszystkim, 
którzy będą tym zainteresowani. 
Głęboko wierzymy, że lotnictwo 
łączy całe pokolenia. Mielec ma 
lotnictwo w genach – wyjaśnia 
Jakub Kubicki
    Fundacja chce w Mielcu ści-
śle współpracować z mieleckimi 
szkołami i klasami o profilach 
lotniczych. Chodzi o to, żeby pra-
cować nad tym, żeby firmy lotni-
cze miały w Mielcu i w regionie 
wykształconą kadrę, która będzie 
chciała pracować tutaj.
– Obecnie w całym kraju jest 
ogromna wyrwa pokoleniowa 
pomiędzy mechanikami lotniczy-
mi, którzy pracowali chociażby 
przy Antonovach, a młodą ka-
drą, która dopiero kończy szkołę. 
Teraz pojawia się nowe pokole-
nie mechaników którzy dopiero 
zaczynają swoją karierę. Jest to 
cały czas mała grupa i te osoby 
momentalnie są przejmowane 

przez duże koncerny – dodaje Ja-
kub Kubicki

„Nasze miejsce na ziemi i na 
niebie”

Jak podkreśla Piotr Maciejewski 
prezes Fundacji „Biało-Czerwo-
ne Skrzydła” nawiązana właśnie 
współpraca z MARR S.A. to dla 
organizacji bardzo ważny krok w 
jej działalności. Mówi o tym, że 
fundacja wreszcie znalazła „swój 
dom na ziemi i na niebie”. Wska-
zuje, że właśnie w Mielcu fundacja 
będzie się rozwijać.
    Zarząd ARR MARR S.A. bar-
dzo profesjonalnie i z pełnym za-
angażowaniem angażuje się w tę 
inicjatywę. Prezes Antoni Górski 
i Wiceprezes Łukasz Gajdowski 
wspólnie z Fundacją „Biało-Czer-
wone Skrzydła” opracowali kon-
cepcję funkcjonowania obiektu.

Szymon Burek
Cały artykuł i więcej zdjęć na 
stronie: http://promocja.mielec.pl/
iskry-znalazly-nowy-dom-marr-s-
-a-rozpoczyna-wspolprace-z-fun-
dacja-bialo-czerwone-skrzydla/
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Pracowita wiosna w Mielcu!
Z szeregu trwających obecnie 
inwestycji miejskich, część 
jest już na finiszu. Mielecki 
magistrat równocześnie pro-
wadzi procedury przetargo-
we na wykonanie pozostałych 
inwestycji zaplanowanych na 
2021 rok, trwają także prace 
projektowe  m.in. remontu 
Przedszkola Miejskiego nr 1 
w Mielcu.
    Jedną z największych inwe-
stycji prowadzonych w obec-
nym czasie w Mielcu są bez 
wątpienia zbiorniki retencyjne. 
Dzięki nim, zakończy się pro-
blem podtopień w mieście po 
ulewnych deszczach.
    Projekt dofinansowany z  
Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko 2014-
2020. Wartość projektu: 29 192 
865,52 zł. Wkład Funduszy Eu-
ropejskich: 20 173 506,45 zł.
    Przypomnijmy, że budowa 
składa się z trzech etapów, dwa 
z nich dobiegły końca, obecnie 
trwają prace na osiedlu Borek 
Niski, gdzie dodatkowo prze-

budowywana jest kanalizacja 
deszczowa na ulicach Wspólnej 
i Kasztanowej. Koszt zbior-
ników (etap trzeci) to 5 821 
377,13 zł. Termin zakończenia 
budowy to 30 września 2021 r., 
jednak postęp prac wskazuje, że 
finiszu można spodziewać się 
wcześniej.
    W pierwszej połowie czerwca 
zakończą się także prace remon-
towe na boisku wielofunkcyj-
nym przy Szkole Podstawowej 
nr 3 w Mielcu. Warto wspo-
mnieć, że projekt ten decyzją 
mieszkańców został wybrany 
w zeszłorocznej edycji Mielec-
kiego Budżetu Obywatelskiego. 
Wartość inwestycji to prawie 
390 tysięcy złotych.

Dodatkowo trwają prace bu-
dowlane:
– przy Szkole Podstawowej nr 
9 w Mielcu, gdzie już wkrótce 
powstanie bieżnia lekkoatle-
tyczna;
– przy Przedszkolu Miejskim 
nr 7 w Mielcu, gdzie w ramach 
MBO wymieniane jest ogrodze-

nie. W przedszkolu zakończono 
także instalację solarną.
    Rozpoczęły się także roboty 
przygotowawcze przy budowie 
pneumatycznego zadaszenia 
boiska piłkarskiego na terenach 
Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Mielcu. Za reali-
zację zadania inwestycyjnego 
odpowiedzialne jest konsor-
cjum firm: Gardenia Sport Sp. 
z o.o. i Garapena Sp. o.o, które 
złożyło najkorzystniejszą ofertę 
w ramach przetargu. Zgodnie z 
umową, wykonawca na realiza-
cję zadania ma czas do końca 
października bieżącego roku.
    Projekt dofinansowany ze 
środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej w ramach 
Programu Budowy Zadaszeń 
Boisk Piłkarskich – edycja pilo-
tażowa 2020. Wartość projektu: 
2 701 941,00 zł. Dotacja z Fun-
duszu Rozwoju Kultury Fizycz-
nej: 1 098 300,00 zł

Marietta Mateja-Nowak
Data publikacji: 27.05.2021

Źródło: https://www.mielec.pl/
pracowita-wiosna-w-mielcu/

mieleckie

NA OSIEDLU LOTNIKÓW POWSTANIE TĘŻNIA SOLANKOWA
Powodzeniem zakończyły się 
negocjacje z koszalińską fir-
mą Selen, która jako jedyna 
złożyła ofertę na budowę tężni 
solankowej na osiedlu Lotni-
ków w Mielcu. Inwestycja ta 
będzie realizowana w ramach 
Mieleckiego Budżetu Obywa-
telskiego na 2021 rok.
    W budżecie miasta zarezer-
wowano na ten cel 500 tys. zł., 
tymczasem oferta firmy z Ko-
szalina specjalizującej się w 
produkcji tężni solankowych i 
grot solnych opiewała na kwotę 
679 999 zł. Dzięki temu, że od 
niedawna Prawo Zamówień Pu-
blicznych dopuszcza negocjacje 
z jedynym oferentem w przetar-
gu, udało się zredukować kosz-

ty budowy pierwszej w Mielcu 
tężni solankowej do niespełna 
600 tys. zł. Pozostała różnica 
w zaplanowanych kosztach bę-
dzie sfinansowana przez zwięk-
szenie planu z rezerwy celowej 
MBO.
     Tężnia powstać ma na osie-
dlu Lotników na terenach zie-
lonych między ZSO nr 1 i ulicą 
Ducha Świętego. Zamówienie 
będzie realizowane w trybie 
zaprojektuj-wybuduj. Program 
funkcjonalno-użytkowy zakła-
da powstanie obiektu o kon-
strukcji drewnianej w układzie 
linearnym. Wykonawca ma za-
proponować koncepcję jedno 
lub dwu modułową składającą 
się z dwóch zestawionych ze 

sobą modułów o długości 6 m 
każdy, wysokości ok. 4 m i sze-
rokości ok. 3,7 m. Przy czym 
min. 1,3 m szerokości stanowić 
ma wypełnienie z tarniny. Do-
pełnienie bryły tężni stanowić 
ma częściowo zadaszona per-
gola strefy inhalacyjnej. Wokół 
obiektu powstaną ciągi piesze i 
utwardzony plac z ławkami i le-
żakami. Wykonawca na realiza-
cję zamówienia będzie miał 195 
dni od dnia podpisania umowy.

Edward Tabor

Źródło: https://www.mielec.pl/
na-osiedlu-lotnikow-powsta-
nie-teznia-solankowa/

Działkowcy ze wsparciem – umowy na dotacje celowe podpisane!
7 czerwca 2021 r. Wymiana 
oświetlenia, instalacja ka-
mer czy modernizacja sieci 
energetycznej – to tylko część 
planowanych inwestycji na 
mieleckich ogródkach dział-
kowych, których realizacja 
z inicjatywy radnych miej-
skich, będzie możliwa dzię-
ki dotacji celowej z budżetu 
Gminy Miejskiej Mielec. To 
pierwsze w historii wsparcie 
dla stowarzyszeń ogrodowych 
prowadzących rodzinne ogro-
dy działkowe na obszarze na-
szego miasta.
   7 czerwca 2021 r., na tere-
nie ROD Metalowiec odbyło 
się oficjalne podpisanie umów 
między Prezydentem Mielca 
Jackiem Wiśniewskim a przed-
stawicielami ogródków działko-
wych: Mieczysławem Mazurem 
(ROD Metalowiec), Marianem 
Gołębiowskim (ROD Lotnik), 
Kazimierzem Wójcikiem (ROD 
Poręby), Romanem Batogiem 
(ROD Solidarność) oraz Janu-
szem Cisło (ROD Podlesie).
    Dotacja celowa ma stanowić 
wsparcie w realizacji zadań 
związanych z rozwojem rodzin-
nych ogrodów działkowych, 
dotacja ma także wpłynąć na 
poprawę warunków korzystania 
z ROD przez działkowców. Do-
tacja na realizację zadania może 
być udzielona w wysokości 

50% kosztów zadania, jednak w 
kwocie nie wyższej niż 10 tysię-
cy złotych.
    W planach ROD Poręby jest 
zakup i montaż monitoringu 
przy bramach i bramkach wej-
ściowych. ROD Lotnik prze-
znaczy dotację na remont urzą-
dzeń na placu zabaw, wymieni 
oświetlenie, zainstaluje także 
kamery przy bramach głów-
nych oraz obiektach gospodar-
czych. Dotacja celowa pozwoli 
przedstawicielom ROD Podle-
sie zrealizować II etap moderni-
zacji sieci energetycznej. ROD 
Solidarność planuje zakupić i 
zainstalować panele fotowolta-
iczne, a ROD Metalowiec chce 
wyremontować oświetlenie 
oraz zakupić lampy z czujni-
kiem zmierzchu na głównej alei 
ROD.
    – Bardzo cieszę się, że po raz 
pierwszy w historii możemy 
wesprzeć działania ogrodów 
działkowych znajdujących się 
na terenie Mielca. Tego typu 
miejsca, to zielone płuca mia-
sta, a liczba osób, korzystająca 
z ich uroków, dowodzi, że są to 
miejsca bardzo potrzebne i lu-
biane. Doceniam, że wsparcie 
finansowe zostanie przeznaczo-
ne na poprawę infrastruktury 
ogrodów, ale wpłynie także na 
bezpieczeństwo ich użytkow-
ników. Wierzę, że to pierwszy 

krok w stronę dalszej współ-
pracy – mówi Prezydent Mielca 
Jacek Wiśniewski.
   – Tego typu dotacja jest bar-
dzo potrzebna. Ogrody działko-
we dysponują pieniędzmi, które 
wpłacają działkowcy w ramach 
tak zwanej opłaty ogrodowej. 
Fundusze, które chcemy prze-
znaczyć na remonty musimy 
pozyskiwać w ramach dotacji 
bądź obciążając właścicieli 
działek. Potrzeby finansowe są 
bardzo duże. Na przykładzie na-
szego ogrodu Metalowiec, któ-
ry istnieje od 1948 roku – cała 
infrastruktura jest bardzo stara 
i wymaga remontu. Sukcesyw-
nie realizujemy swoje plany, by 
mieszkańcy czuli się tu coraz le-
piej – mówi Mieczysław Mazur 
Prezes Ogródków Działkowiec 
ROD Metalowiec i Członek 
Okręgowego Zarządu Podkar-
packiego.
   Termin realizacji zadania to 
koniec października 2021 roku.

Marietta Mateja-Nowak
Biuro Promocji i Sportu

Urząd Miejski w Mielcu
Wywiady audio z prezydentem 

Jackiem Wiśniewskim oraz  
Mieczysławem mazurem na 

stronie:  http://promocja.mie-
lec.pl/dzialkowcy-ze-wspar-

ciem-umowy-na-dotacje-celo-
we-podpisane/

PRZYWRÓCENIE OBSŁUGI INTERESANTÓW URZĘDU MIEJSKIEGO
Od poniedziałku 31 maja 2021 r. 
zostanie przywrócona bezpo-
średnia obsługa Interesantów 
Urzędu Miejskiego w Mielcu.
   Jednocześnie informujemy, 
że zgodnie z  rozporządzeniem  
Rady Ministrów z dnia 6 maja 
2021 r. w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów 
i zakazów w związku z wystąpie-
niem stanu epidemii ( Dz. U. z 
2021 r. poz. 861) w dalszym ciągu 
obowiązują nakazy i zalecenia:
– w urzędach administracji pu-
blicznej i jednostkach organiza-
cyjnych wykonujących zadania 
o charakterze publicznym do-
puszczalna liczba interesantów 
przebywających w tym samym 
czasie, w jednym pomieszczeniu 
nie może być większa niż 1 osoba 
na jedno stanowisko

obsługi, z wyłączeniem osób re-
alizujących zadania w zakresie 
obsługi interesantów,
– zakrywanie, przy pomocy ma-
seczki ust i nosa w budynkach 
użyteczności publicznej przezna-
czonych m.in. na potrzeby admi-
nistracji publicznej,
– interesanci,  po wejściu do bu-
dynku Urzędu zobowiązani są do 

dezynfekcji rąk płynem do dezyn-
fekcji dostępnym przy wejściu 
oraz do zachowania dystansu 1,5 
m od innych osób.

Edward Tabor
Data publikacji: 26.05.2021

Źródło: https://www.mielec.pl/
przywrocenie-obslugi-intere-

santow-urzedu-miejskiego/

INFORMACJA O ZMIANIE ADRESU PLACÓWKI 
TERENOWEJ KRUS W MIELCU Zgodnie z otrzymanym pi-

smem informujemy, ie z 
dniem 31-05-2021 r. Placów-
ka Terenowa KRUS w Mielcu 
zmienia adres siedziby z do-
tychczasowego na:

KASA ROLNICZEGO 
UBEZPIECZENIA SPO-
ŁECZNEGO PLACÓWKA 
TERENOWA W MIELCU
UL. SĘKOWSKIEGO 12, 
39-300 Mielec

Prosimy o kierowanie bieżą-
cej korespondencji pod nowy 
adres placówki.

Inf. KRUS Mielec

mailto:kontakt@promocja.mielec.pl
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Nowoczesny robot zaprezentowany 
w mieleckim szpitalu

Starosta mielecki Stani-
sław Lonczak wspólnie z 
członkiem Zarządu Powia-
tu Mieleckiego Andrzejem 
Chrabąszczem wzięli udział 
w prezentacji robota chirur-
gicznego VERSIUS firmy 
CMR SURGICAL.
    Szpital Specjalistyczny w 
Mielcu był pierwszym miej-
scem na Podkarpaciu, w 
którym innowacyjny robot 
został zaprezentowany. Leka-
rze pracujący w lecznicy już 
wcześniej mieli jednak okazję 
wypróbować jego możliwości 
– To narzędzie niezwykle mo-
bilne i intuicyjne, dające moż-
liwość dokładnego manewro-

wania narzędziami. Praca z 
takim robotem dla chirurga 
oznacza mniejsze zmęczenie 
rąk, mniejszą traumatyzację 
tkanek, ale za to większą pre-
cyzję i fantastyczną wizuali-
zację – podkreślał dr Andrzej 
Wrona, Ordynator Oddziału 
Urologii Ogólnej i Onkolo-
gicznej w mieleckim szpitalu, 
który osobiście testował ro-
bota w maju br. we włoskim 
Bergamo.

ms
Galeria zdjęć i nagranie 
wideo: https://powiat-

-mielecki.pl/aktualnosci/
nowoczesny-robot-zapre-
zentowany-w-mieleckim-

-szpitalu-1729.html

1 września br. w Radomyślu 
Wielkim rozpocznie działal-
ność Szkoła Muzyczna I stop-
nia. Burmistrz podpisał w tej 
sprawie stosowne porozu-
mienie z Ministrem Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i 
Sportu, a 24 maja Rada Miej-
ska podjęła uchwałę o utwo-
rzeniu szkoły.

     Radni podjęli tę decyzję 
jednogłośnie. – To jedna z naj-
ważniejszych decyzji podję-
tych przez Radę w tym roku. 
Uruchomienie szkoły muzycz-
nej w Radomyślu to wydarze-
nie historyczne. Wpisuje się 
w nasze wieloletnie działania, 
mające na celu zatrzymanie 
młodych ludzi na naszym tere-
nie. Wpływ na to mają działa-
nia związane z infrastrukturą, a 
więc inwestycje drogowe, wod-
no-kanalizacyjne, oświatowe, 
ale też działania dla ciała i du-
cha – mówił podczas sesji bur-
mistrz Józef Rybiński. – Mamy 
więc rozbudowaną bazę spor-
towo-rekreacyjną. Jest ognisko 
muzyczne teraz idziemy krok 
dalej i będzie szkoła muzyczna. 

Mamy nadzieję, że będzie ona 
także oddziaływać na sąsiednie 
miejscowości i gminy, i będzie-
my mieć uczniów spoza nasze-
go terenu. Dziękuję wszystkim, 
którzy przyczynili się do po-
wstania tej placówki na czele z 
obecnym dzisiaj z nami posłem 
Fryderykiem Kapinosem, bez 
którego w tym roku tej szkoły 
by nie było. To on wspierał na-
sze działania w Ministerstwie 
Kultury – dodał włodarz.

Cenna inicjatywa

    Poseł Kapinos zaznaczył, że 
do działania przekonała go po-
stawa lokalnych władz. – Gdy 
zobaczyłem jaka jest determi-
nacja władz gminy na rzecz po-
wstania szkoły muzycznej i po-
kaz umiejętności uczestników 
ogniska muzycznego stwier-
dziłem, że nie ma na co czekać, 
tylko trzeba kuć żelazo póki 
gorące – stwierdził parlamen-
tarzysta. – Gratuluję powołania 
do życia szkoły muzycznej. To 
historyczne wydarzenie, nie 
tylko dla Radomyśla, ale i są-
siednich gmin. W tej placówce 

będą mogli swe umiejętności 
rozwijać także młodzi miesz-
kańcy okolicznych gmin. Gdy 
rozmawiałem z wicepremierem 
Piotrem Glińskim i podzięko-
wałem mu za zielone światło, 
stwierdził, że cieszy się, że 
mógł wydać pozytywną de-
cyzję dla Radomyśla, bo tego 
typu inicjatywy są cenne dla 
środowisk lokalnych – dodał 
Kapinos.

Czego nauczą?

    Radomyska placówka będzie 
publiczną szkołą artystyczną 
dającą podstawy wykształcenia 
muzycznego. Będzie kształcić 
dzieci i młodzież w wieku od 
6 do 16 lat, w takich specjal-
nościach instrumentalnych jak: 
skrzypce, altówka, klarnet, 
saksofon, gitara, fortepian, wal-
tornia, organy, puzon i akor-
deon. Nauka będzie odbywać 
się poprzez prowadzenie indy-
widualnych zajęć nauki gry na 
instrumentach, teoretycznych 
lekcji zbiorowych oraz zespo-
łów muzycznych w zakresie 
przedmiotów objętych planem 

nauczania. Metody naucza-
nia będą dostosowane do in-
dywidualnych predyspozycji 
uczniów.

Nie tylko nauka

    Szkoła będzie współdziałała 
z samorządem lokalnym, inny-
mi placówkami oświatowymi 
i artystycznymi w rozwijaniu 
działalności kulturalnej w za-
kresie organizacji koncertów, 
konkursów oraz innych imprez 
i projektów artystycznych. 
Podopieczni i nauczyciele 
będą brali udział w konkur-
sach, przesłuchaniach, festiwa-
lach, koncertach i przeglądach.

    Zadaniem placówki będzie 
też rozbudzanie i rozwijanie 
podstawowych zdolności mu-
zycznych; umuzykalnienie 
oraz przygotowanie wrażli-
wych i świadomych odbior-
ców muzyki; przygotowanie 
uczniów do dalszego kształce-
nia zawodowego w szkołach 
muzycznych wyższego stopnia 
i wychowanie osób oddziały-
wujących na otoczenie w sfe-
rze kultury.

W byłej podstawówce

    Organem założycielskim i 
prowadzącym szkołę będzie 
Gmina Radomyśl Wielki, a 
nadzór pedagogiczny nad 
szkołą sprawował będzie Mi-
nister Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu za po-
średnictwem Centrum Eduka-
cji Artystycznej. Gmina zobo-
wiązała się do finansowania 
działalności utworzonej szko-
ły, w tym wydatków bieżących 

(płacowych i rzeczowych), jak 
i inwestycyjnych. Organami 
szkoły będą Dyrektor, Rada Pe-
dagogiczna, Rada Rodziców i 
Samorząd Uczniowski. Siedzi-
ba placówki będzie znajdować 
się w Radomyślu Wielkim przy 
ul. Ogrodowej 1, w części byłej 
szkoły podstawowej.

Ruszyła rekrutacja

     Nabór do Szkoły Muzycz-
nej I stopnia w Radomyślu już 
się rozpoczął i potrwa do 25 
czerwca br. – Wniosek o przy-
jęcie do szkoły można składać 
w formie elektronicznej za po-
średnictwem strony interneto-
wej www.smradomyslwielki.
pl lub w formie papierowej 
(do pobrania również ze strony 

internetowej) w sekretariacie 
przy ul. Ogrodowej 1, od ponie-
działku do piątku w godzinach 
od 12.00 – 17.00 – przekazuje 
Paweł Stanosz, koordynator 
ds. szkoły muzycznej. Badanie 
przydatności kandydatów od-
będzie się 28 czerwca (ponie-
działek) od godziny 10.00 w 
budynku szkoły.

    Szczegółowe informacje 
można uzyskać drogą mailową 
pod adresem: kontakt@sm-
radomyslwielki.pl lub telefo-
nicznie (tel. 601 454 691).

Krzysztof Babiarz

Urząd Miejski w Radomyślu 
Wielkim

Wieści radomyskie

Po potwierdzeniu wystąpienia ogni-
ska ASF u padłych dzików znale-
zionych w Przecławiu, w mieleckim 
starostwie odbyło się posiedzenie 
Powiatowego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego.
    Sztab rozpoczął swoje obrady w śro-
dowe południe, 9 czerwca. Najważ-
niejsze, aktualne informacje związane 
z wystąpieniem na terenie powiatu 
mieleckiego wirusa ASF przekazali 
zebranym: Powiatowy Lekarz Wetery-
narii Piotr Chrabąszcz, a także przed-
stawiciele Nadleśnictwa Tuszyma i 
kół myśliwskich: Diana, Knieja, Łoś, 
Ponowa i Cyranka.
    Starostwo powiatowe reprezentowa-
li na spotkaniu: Starosta Powiatu Mie-
leckiego Stanisław Lonczak, Dyrektor 
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządza-
nia Kryzysowego Ryszard Krawiec 
oraz Dyrektor Wydziału Ochrony 
Środowiska Jan Kłodowski. Udział w 
obradach wzięli także: burmistrzowie 
Radomyśla Wielkiego i Przecławia: 
Józef Rybiński i Renata Siembab, 
przedstawiciele delegowani przez 
wójtów pozostałych gmin powiatu 
mieleckiego oraz Prezydenta Miasta 
Mielca, przedstawiciele Komendy 
Powiatowej Policji w Mielcu, WKU, 
nadleśnictw oraz kół łowieckich.
    Podczas spotkania wypracowano 
działania ograniczające rozprzestrze-
nianie się ASF w powiecie mieleckim.
    Przypomnijmy, że zgodnie z zarzą-
dzeniem Wojewody Podkarpackiego z 
dnia 4 czerwca jako „strefę objętą za-
każeniem afrykańskim pomorem świń 
wokół ogniska ASF” określono:
- gminę Przecław
- gminę Mielec – miejscowości: Go-
leszów, Boża Wola, Książnice, Podle-
szany, Wola Mielecka, Rydzów, mia-
sto Mielec
- gminę Wadowice Górne – miejsco-
wości: Grzybów, Piątkowiec, Prze-

bendów Nr 1, Zgórsko, Jamy – ko-
palnia, Wadowice Górne (przysiółki 
Wychylówka, Stara Gajówka)
- gminę Radomyśl Wielki - miejsco-
wości Podborze, Partynia, Ruda, Dą-
brówka Wisłocka.
    Jako, że najważniejszą metodą 
zwalczania wirusa ASF jest stosowa-
nie zasad bioasekuracji, w strefie ob-
jętej zakażeniem zakazuje się:
1) przywożenia do gospodarstwa i 
wywożenia z gospodarstwa świń bez 
zgody właściwego miejscowo Powia-
towego Lekarza Weterynarii;
2) wyprowadzania świń z pomiesz-
czeń, w których są przetrzymywane;
3) wynoszenia i wywożenia świń i 
materiału biologicznego świń poza ten 
obszar w celu handlu;
4) wnoszenia i wwożenia na teren 
gospodarstwa tusz dzików, mięsa i 
produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego i produktów pochodnych 
od dzików oraz produktów, pasz, sub-
stancji, sprzętu, materiałów narzędzi 
i innych przedmiotów, które mogły 
ulec skażeniu wirusem ASF;
5) uboju świń na własny użytek bez 
poinformowania właściwego miejsco-
wo Powiatowego Lekarza Weterynarii 
o tym fakcie w celu przeprowadzenia 
badania przedubojowego;
6) wywożenia z gospodarstwa pad-
łych świń do zakładów utylizacyjnych 
bez uprzedniego poinformowania 
właściwego miejscowo Powiatowego 
Lekarza Weterynarii o tym fakcie w 
celu pobrania prób do badań labora-
toryjnych w kierunku afrykańskiego 
pomoru świń;
7) prowadzenia targów, wystaw, poka-
zów i konkursów zwierząt z udziałem 
świń;
8) czasowo prowadzenia polowań i 
odłowów zwierząt łownych w obwo-
dach łowieckich znajdujących się w 
strefie objętej zakażeniem, za wyjąt-

kiem odstrzałów sanitarnych prowa-
dzonych indywidualnie.
    W strefie objętej zakażeniem na-
kazuje się:
1) prowadzenie i uaktualnianie spisu 
świń w gospodarstwach z podziałem 
na ich kategorie,
2) wyłożenie mat dezynfekcyjnych 
przed wejściami i wyjściami w gospo-
darstwach, w których utrzymywane 
są świnie oraz przed wjazdami i wy-
jazdami z tych gospodarstw, a także 
przed wejściami i wyjściami z bu-
dynków lub pomieszczeń, w których 
utrzymywane są świnie. Maty muszą 
być utrzymywane w stanie stałego na-
wilżenia środkiem dezynfekcyjnym, 
aby zapewnić jego skuteczne działa-
nie;
3) oczyszczanie i odkażanie środków 
transportu oraz sprzętu używanego do 
transportu po każdym przemieszcze-
niu: a) świń, b) dzików, c) tusz świń 
i dzików, d) produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego otrzyma-
nych ze świń i dzików, e) pasz, f) na-
wozów naturalnych, g) przedmiotów, 
które mogą spowodować szerzenie się 
choroby.
4) niezwłoczne powiadamianie wła-
ściwego miejscowo Powiatowego 
Lekarza Weterynarii przez zarządców 
i dzierżawców obwodów łowieckich o 
padłych dzikach;
5) prowadzenie poszukiwania padłych 
dzików;
6) niezwłoczne dostarczanie przez 
myśliwych odstrzelonych dzików 
wraz z patrochami i narogami do nad-
zorowanego przez właściwego miej-
scowo Powiatowego Lekarza Wete-
rynarii zakładu, położonego w strefie, 
o którym mowa w § 1, gdzie tusze, 
części ciała i skóry dzików przecho-
wuje się w sposób zapobiegający bez-
pośredniemu kontaktowi nieprzebada-
nych tusz, części ciała i skór dzików 

z surowcami i innymi przedmiotami, 
które mogą spowodować rozprzestrze-
nianie się wirusa afrykańskiego pomo-
ru świń;
7) wykorzystanie na potrzeby własne 
myśliwych lub zniszczenie w sposób 
przewidziany w rozporządzeniu Par-
lamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1069/2009 z dnia 21 października 
2009 r. określającym przepisy sanitar-
ne dotyczące produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego, nieprze-
znaczonych do spożycia przez ludzi, 
i uchylającym rozporządzenie (WE) 
nr 1774/2002 (Dz. Urz. UE L 300 z 
14.11.2009 r. z późn. zm.), tusz oraz 
skór i narogów odstrzelonych dzi-
ków dostarczonych przez myśliwych 
do nadzorowanego przez Dziennik 
Urzędowy Województwa Podkarpac-
kiego – 2 – Poz. 2045 właściwego 
miejscowo Powiatowego Lekarza 
Weterynarii zakładu, po wykluczeniu 
u tych dzików afrykańskiego pomoru 
świń w wyniku badań laboratoryjnych. 
Dziki nie wykorzystane na potrzeby 
własne myśliwych, bez patrochów, są 
kwalifikowane jako materiał kategorii 
3 oraz podlegają usunięciu zgodnie z 
art. 14 rozporządzenia nr 1069/2009. 
Patrochy tych dzików kwalifikowane 
są jako materiał kategorii 2 oraz podle-
gają usunięciu i przetworzeniu zgodnie 
z art. 13 rozporządzenia 1069/2009;
8) zniszczenie, pod urzędowym nad-
zorem, zwłok dzików oraz mięsa, 
produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego i produktów pochodnych 
pochodzących od dzików, u których w 
wyniku badań laboratoryjnych stwier-
dzono afrykański pomór świń, kwali-
fikowanych jako materiał kategorii 1, 
podlegający usunięciu zgodnie z art. 
12 rozporządzenia nr 1069/2009.

ms; źródło: https://powiat-mielecki.
pl/aktualnosci/asf-w-powiecie-obra-

dowal-sztab-kryzysowy-1714.html

ASF w powiecie. Obradował sztab kryzysowy
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Lubicie rajdy rowerowe? 
Aktywnie spędzać czas? 
Do tego w formie zabawy? 
Zapraszamy na III Rundkę 
Rowerową z Powiatem Mie-
leckim, które odbędzie się 1 
sierpnia 2021. Poprzednie 
edycje cieszyły się ogrom-
nym zainteresowaniem na 
co liczymy również w tym 
roku. Zwłaszcza, że przygo-
towaliśmy do rozlosowania 
świetne nagrody!
Główną nagrodą w tym 
roku będzie hulajnoga elek-
tryczna, którą ufundował 
Martom Skup Złomu oraz 
SM Recykling! Do tego 
swoich nowych właścicieli 
znajdą dwa rowery miejskie 
ufundowane przez Galerię 
Navigator i dwa rowery dla 
dzieci od Gardner Aero-
space i Multi-Dent.   Inne 
nagrody rzeczowe oraz kil-
kanaście wartościowych vo-
ucherów!
    Zapowiada się świetna za-
bawa w której udział mogą 
wziąć wszyscy bez względu 

na wiek. Wystarczy posiadać 
rower, trochę energii i orien-
tować się w mapie i nawiga-
cji! Start, a zarazem pierwszy 
punkt trasy to Galeria Navi-
gator. Będziemy na Was cze-
kać 1 sierpnia przed głównym 
wejściem do Galerii od 14:00 
do 15:00, gdzie będziecie mo-
gli wybrać pakiety startowe. 
Do pokonania będzie ok. 20 
km, po drodze do zaliczenia 
będą punkty kontrolne. W 
tym roku zamiast pieczątek 
i zdjęć, jak to miało miejsce 
w ubiegłych latach przygoto-
waliśmy trasę gps z zaznaczo-
nymi punktami i zadaniami. 
Trasa zostanie aktywowana o 
godz. 14:00 w dniu zabawy. 
Punkt kulminacyjny nastąpi 
przy  parku sensorycznym. W 
specjalnym namiocie będzie-
my czekać na Was od godz. 
15:30-16:30.  W okolicy Par-
ku sensorycznego o godz. 
17:00 nastąpi losowanie cen-
nych nagród, w którym we-
zmą udział wszystkie osoby 
pełnoletnie, którym udało 

się pokonać trasę i zaliczyć 
wszystkie zadania.
    Organizatorami są Studio 
Wizualne Damian Gąsiewski 
oraz Starostwo Powiatowe 
w Mielcu. Partnerami wyda-
rzenia zostali: Martom Skup 
Złomu, SM Recykling, Ga-
leria Navigator, Husqvarna 
Group z fabryką w Mielcu, 

Polskie Zakłady Lotnicze w 
Mielcu, Gardner Aerospace 
Mielec Sp. z o.o., Producent 
suplementów diety Avet-
Pharma i GROKAMgbl, 
Sklep Yoshee, Restauracja 
Fratelli, Centrum dietetycz-
ne Projekt Zdrowie, Agencja 
Reklamowa MCDesign, Gu-
galika.pl, Akademia Kom-

puterowa BIT-PRO, BOSS-
MEN Fryzjerstwo Piotr 
Winiarz, Ergo Hestia Jerzy 
Wąs, Serwis Opon Targum, 
Premio Opony-Autoserwis, 
Sklep Fajny Bucik oraz Pry-
watna Przychodnia Stoma-
tologiczna Multi-Dent lek. 
Dent. Magdalena Tokarska-
-Giszter.

Śledźcie na bieżąco wyda-
rzenie, codziennie będziemy 
dodawać m.in. atrakcje i na-
grody do rozlosowania !!!
Patronat medialny objęły por-
tale: 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.

III RUNDKA ROWEROWA

13 czerwca 2021 r, odbyła się 
szósta edycja Ekstremalnego Pla-
cu Zabaw dla Dzieci. Całkowicie 
zmieniona formuła wydarzenia, 
a co za tym idzie dająca jeszcze 
więcej frajdy dzieciom. Tym ra-

6. Ekstremalny Plac Zabaw dla Dzieci
Z okazji Dnia Dziecka Mia-
sto Mielec zaprosiło naj-
młodszych mieszkańców 
na Mieleckie Bulwary. 13 
czerwca br. bez limitów i bez 
opłat każde dziecko mogło 
pokonać ten tor wielokrot-
nie, a na mecie zdobyć spe-
cjalną odznakę. 
Głównymi Partnerami wy-
darzenia byli:
- Prywatna Przychodnia 
Stomatologiczna MULTI-
-DENT lek. dent. Magdalena 
Tokarska-Giszter
- Sklep Fajny Bucik
- Husqvarna Group
- Gardner Aerospace
- Technika grzewcza i sani-
tarna Basco2
- Martom Skup Złomu
- Auto Złom Malinie
Przygotowaliśmy kilkaset 
pakietów startowych, a w 
nich m.in.
- suplementy diety dla dzieci 
od Producenta AvetPharma i 
GROKAMgbl
- lody od Froneri
- batoniki od E.Leclerc Mie-
lec
- mini zestawy klocków od 
Cobi
- wodę mineralną od Cen-
trum Dietetycznego Projekt 

Zdrowie Mielec
Gugalika.pl przygotuje gi-
gantyczne kolorowanki, które 
rozłożymy w czasie trwania 
zabawy. Ubezpieczy nas tra-
dycyjnie Ergo Hestia Oddział 
Grupy Jerzy Wąs. Przygoto-
waniem technicznym zajmie 
się Hurtownia Elektryczna 
MEGAel oraz Agregaty Prą-
dotwórcze AKMEL. Świet-
ne grafiki i wydruki to za-
sługa Agencji Reklamowej 
MCDESIGN i Chmielowiec 
Design Studio.
Patronat medialny objęły:
www.promocja.mielec.pl
www.hej.mielec.pl
www.wcj24.pl
www.korso.pl
Radio Leliwa i www.leliwa.
pl
Tygodnik Regionalny Korso
Wieści Regionalne
Aria Park Mielec
TVP3 Rzeszów

Inf. https://www.facebook.
com/sw.damiangasiew-
ski/?ref=page_internal

Fot. W. Gąsiewski
Galeria zdjęć: http://promo-
cja.mielec.pl/ekstremalny-

-plac-zabaw-dla-dzieci-bul-
wary-mielec-zdjecia/

zem został przygotowany blisko 
60-metrowy pneumatyczny tor, 
wysoki na 6 metrów z licznymi 
przeszkodami do wykonania. Po 
raz pierwszy taka atrakcja zawita 
do naszego miasta.

22 sierpnia br. odbędzie 
się piąta edycja Biegu Het-
mana na cześć Mikołaja 
Mieleckiego, byłego właści-
ciela miasta i legendarnego 
dowódcy. Podobnie jak w 
ubiegłych latach trasa bę-
dzie poprowadzona mielec-
kimi bulwarami im. Gryfi-
nów Mieleckich.  – W tym 
roku rezygnujemy z prze-
szkód, ale za to wydłużamy 
dystans do 10 km. Na stałe 
zagościł u nas elektroniczny 
pomiar czasu, a na mecie 
będą czekać na uczestników 
medale.
     Organizatorami biegu jest 
Studio Wizualne Damian Gą-
siewski, Klub Historyczny 
Prawda i Pamięć oraz Zmoto-

ryzowana GRH im. gen. Sta-
nisława Maczka.
    Sponsorem głównym jest 
firma Euro-Eko Sp. z o.o. oraz 
Radny Rady Miasta Mielec 
Jakub Cena. Patronat honoro-
wy nadf biegiem objął  Poseł 
na Sejm RP Fryderyk Kapi-
nos.
    Wydarzenie wspierają 
Agencja Reklamowa MCDe-
sign, Chmielowiec Studio 
Design, Gugalika.pl, Hufiec 
ZHP Mielec, Kibice Razem 
Stal Mielec oraz Ergo Hestia 
Oddział Grupy Jerzy Wąs. 
Zawodom doda energii Hur-
townia Elektryczna MegaEl.
    Dzięki Producentowi su-
plementów diety AvetPhar-
ma, GROKAMgbl oraz Cen-

trum dietetycznemu Projekt 
uczestnicy biegu mogą liczyć 
m.in. na suplementy diety i 
wodę mineralną.
 Kategoria OPEN:
1-3 miejsce Kobiety
1-3 miejsce Mężczyźni
 Kategorie wiekowe 1-3 miej-
sce kobiety i 1-3 miejsce 
mężczyźni:
1. K/M-20 16-29 lat
2. K/M-30 30-39
3. K/M-40 40- 49
4. K/M-50 50-59
5. K/M- 60+
Kategorie OPEN i wiekowe 
nie dublują się!
 Najliczniejsza grupa biego-
wa otrzyma pamiątkowy pu-
char i dyplom!
 

Po biegu zapraszamy wszyst-
kich na dekorację i posiłek 
regeneracyjny. Grochówkę 
przygotuje Dom Dziecka w 
Skopaniu, a podamy ją prosto 
z wojskowej kuchni polowej.

 Patronat medialny objęły 
portale: www.promocja.mie-
lec.pl, www.hej.mielec.pl, 
www.wcj24.pl, www.korso.
pl, TVP3 Rzeszów, Radio 
Leliwa, Tygodnik Regionalny 

Korso, Wieści Regionalne i 
Aria Park Mielec.
 

Zapisy online na stronie:
http://www.studiowizualne.

com/

5. BIEG HETMANA MIELECKIEGO
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Paweł Dębicki nie żyje – łączyły nas książki i nie tylko…
Dnia 26 maja 2021 r. zamknęła 
się księga życia śp. Pawła Dę-
bickiego. Gdyby zliczył wszyst-
kie strony, jak dni Jego życia, 
to pewnie było dużo, ale jeśli 
chciałby policzyć rozdziały, to ta 
księga jest niedokończona. Paweł 
odszedł bowiem w wieku 61 lat 
pracując ciężko, jako mielecki 
księgarz oraz społecznik, patrio-
ta. Nie doczekał rozdziału jesie-
ni życia, czy późnej starości jak 
jego ojciec Jerzy, który zmarł w 
kilka miesięcy wcześniej w wieku 
91 lat.
    Ze śp. Pawłem Dębickim łą-
czyło mnie wiele różnych spraw i 
pasji, ale przede wszystkim były to 
książki. Rozminęliśmy się pokole-
niowo na studiach w Krakowie. Pa-
weł miał to szczęście być wówczas 
na początku lat 80. w samym wirze 
studenckiego buntu i niezależnych 
organizacji, w tym NZS i „Solidar-
ności”. Miał wiele dokonań w tym 
okresie, ale nie upominał się o za-
szczyty z tego tytułu.
    Poznaliśmy się w drugiej połowie 

lat 80. już w Mielcu, kiedy w I li-
ceum Ogólnokształcącym uczyłem 
jego dzieci. Zawsze starałem się 
też, aby moi uczniowie kupowali 
podręczniki w Jego reaktywowa-
nej w 1992 r. Księgarni Dębickich. 
Jako dziennikarz i współzałożyciel 
Tygodnika Mieleckiego „Korso” 
widziałem jego wytężoną pracę w 
samorządzie miejskim i wojewódz-
kim. Wiele inicjatyw o charakterze 
patriotycznym, w tym powstanie 
Mieleckiej Ściany Katyńskiej.
   Z Księgarni Dębickich korzysta-
łem jeszcze gdy była państwowym 
Domem Książki, a gdy znów wró-
ciła do rodziny Dębickich, byłem 
jej nie tylko stałym klientem, ale 
też i gościem, bo Paweł nie pu-
ścił nikogo znajomego ot tak so-
bie, rozmowy wśród książek oraz 
w jego niewielkim i skromnym 
kantorku trwały minuty, a nawet 
kwadranse. Nieraz rozmówców 
przybywało i tworzył się jakby taki 
mały salon dyskusyjny.
    Potem już sam zacząłem pisać 
książki, tomiki poezji, opowiada-

nia, książki historyczne. Niejedno-
krotnie Księgarnia Dębickich była 
ich jedynym sprzedawcą w Mielcu. 
Paweł wraz z małżonką Danusią 
dwoił się i troił, aby te książki się 
sprzedawały. Nie chodziło tu tylko 
o dochód, ale o satysfakcję z pracy, 
mojej – pisarskiej i Jego – księ-
garskiej. Szczególnie cenił sobie 
wydawany przeze mnie kwartal-
nik „Nadwisłocze”. W Jego księ-
garni można było kupić wszystkie 
dostępne numery bieżące i archi-
walne. W ostatnim wydaniu „Nad-
wisłocza” znalazł się Jego krótki 
artykuł o tematyce lotniczej.
    Wreszcie w 2000 r. staliśmy się 
formalnymi sąsiadami. W stylo-
wym podwórzu kamienicy Jerzego 
Dębickiego wynająłem lokal na 
biuro, redakcję, galerię, a jak się 
wkrótce okazało także antykwariat. 
Wspaniale się uzupełnialiśmy ofe-
rując mielczanom i nie tylko nowe 
oraz stare, archiwalne nieraz książ-
ki. Był to też okres wielu naszych 
wspólnych inicjatyw wydawni-
czych, jak chociażby dwie edycje 

„Mieleckich spacerów” inspirowa-
ne i wsparte finansowo przez Księ-
garnię Dębickich. Były też reprinty 
przedwojennych pocztówek Księ-
garni Dębickich, był wreszcie mój 
obszerny rozdział w „Mieleckich 
zapiskach” bardzo szczegółowo 
ukazujący postać nestora mielec-
kiego księgarstwa Eugeniusza Lu-
cjana Dębickiego – dziadka Pawła. 
Przy tworzeniu tego artykułu wiele 
współpracowaliśmy.
    Wiele wspólnych przedsięwzięć 
można wymieniać długo i może 
przyjdzie jeszcze na to czas, ale 
warto wspomnieć nasz wspólny 
udział w Mieleckim Komitecie 
Katyńskim od 2014 r. Oczywiście 
Paweł udzielał się bardzo także w 
mieleckim „Strzelcu”. Był zago-
rzałym kibicem „Stali” Mielec.
    Księga życia śp. Pawła Dębickie-
go się zamknęła, ale wiele jej stron 
pozostanie w pamięci potomnych. 
Niech spoczywa w pokoju. Cześć 
Jego Pamięci!

Włodek Gąsiewski

Literackie Nadwisłocze 48/2020 – osobiste refleksje Zdzisława Stokłosy

Zapoznałem się z zawartością 48. 
wydania „Literackiego Nadwisło-
cza”. Zawartością, bo dokładnie 
przestudiuję jego treść w następ-
nych dniach, delektując się, tym 
razem bez pośpiechu, wierszami, 
prozą, recenzjami i tekstami o cha-
rakterze edukacyjnym.
     Zespołowi redakcyjnemu udało się 
doskonale powiązać prezentację auto-
rów, ich tekstów, recenzji literackich, 
przypomnień o faktach historycznych 
i treściach patriotycznych. Postawię 
w tym miejscu śmiałą tezę, że „Lite-
rackie Nadwisłocze”, jest wiernym 
obrazem mentalności, świadomości, 
patriotyzmu oraz kultury społeczeń-
stwa i środowisk twórczych Podkarpa-
cia, z którym identyfikuję się, chociaż 
jestem urodzonym Pomorzaninem, a 
przybyłem z terenów Dolnego Śląska. 
Na co dzień związałem się zawodowo 
ze środowiskiem, w którym poezją 
jest czysty, równomierny i agresywny 
dźwięk wydobywający się ze sporto-
wych układów wydechowych topo-
wych samochodów.
Numer omawianego „Literackiego 
Nadwisłocza” wydany jest z okazji 
stulecia Związku Literatów Polskich, 
organizacji, która w latach mojej mło-

dości, nie zawsze mogła kojarzyć się 
pozytywnie, co wynikało z realiów so-
crealistycznej rzeczywistości. Cieszy 
mnie fakt przyjęcia przewodnictwa 
Oddziału w Rzeszowie przez niezwy-
kle cenioną w środowisku poetyckim 
Małgorzatę Żurecką. Mam świado-
mość, że obecna sytuacja na wiele 
nie pozwala, ale charyzma i autorytet, 
którym cieszy się Pani Prezes, każą 
z optymizmem patrzeć w przyszłość 
Związku.
     Panie Włodzimierzu – przepraszam 
za poufałość – chylę głowę przed wy-
czuciem, intuicją Pana i Współpracu-
jących, która spowodowała, że Wasz 
periodyk stał się fantastycznym infor-
matorem i przewodnikiem, po najważ-
niejszych wydarzeniach kulturalnych i 
ludziach tworzących kulturę w naszej 
Małej Ojczyźnie– Podkarpaciu. Nie 
znalazłem innego periodyku, mogące-
go być dla Was konkurencją. Jesteście, 
bodajże jedynymi, którzy profesjonal-
nie promują również twórczość ama-
torską, niejednokrotnie, wycyzelowa-
ną do poziomu profesjonalnego.
    Dziękuję za prezentację, bliskiego 
mi, Regionalnego Stowarzyszenia 
Twórców Kultury w Rzeszowie, ob-
chodzącego w ubiegłym roku 40-le-
cie swojego istnienia. W tym miejscu 
muszę wyrazić wdzięczność za zaan-
gażowanie i wkład pracy, w dosko-
nale funkcjonującą Sekcję Literacką 
RSTK, Barbarze Śnieżek – poetce, 
inspiratorce i organizatorce wielu wy-
darzeń i projektów kulturalnych. To 
tylko dzięki Barbarze, jej determinacji 
oraz poświęceniu powstała „Antologia 
na 40-lecie RSTK w Rzeszowie”. Pra-
gnę Ci, Basiu, podziękować za dopro-
wadzenie jej wydania do szczęśliwego 
finału i za wszystko, co wydarzyło się 
w Stowarzyszeniu dzięki Tobie.

Nie wiem, czy nie doceniałem klasy 
podkarpackich prozaików i poetów, 
czy, zwyczajnie nie miałem okazji 
poznać ich twórczości. Każdy z za-
prezentowanych twórców, oraz ich 
tekstów, czy też innych form twór-
czości, zasługuje na uwagę, zatrzyma-
nie na chwilę swoich myśli, refleksji, 
niejednokrotnie swoich osobistych 
wspomnień, marzeń i doświadczeń. Są 
tak bliskie realiom naszej rzeczywisto-
ści:„Na opak” (Beata Hil-Dobrzeniec-
ka), „Sobotni poranek”(Maria Gibała). 
Zauroczył mnie „Akatyst Łopieński” 
(Włodek Gąsiewski) – przeniosłem się 
myślami do budynku cerkiewki i zoba-
czyłem ją niemal realną, a modlę się 
do Madonny Bieszczadzkiej słowami 
wiersza „Znów”, autorstwa Krzysztofa 
Kwasiżura i „Hymnu do Matki Bożej 
Niewiędnący Kwiat”, Włodka Gą-
siewskiego. Znalazłem też miejsce dla 
ikon Krystyny Gargas-Gąsiewskiej.
     Czas pandemii spowodował u 
wielu piszących chęć umieszczenia 
w strofach wierszy swoich odczuć, 
obserwacji i refleksji z tego trudnego 
dla wszystkich okresu. Nie brakło tej 
tematyki w Nadwisłoczu. Z zaintere-
sowaniem przeczytałem je wszystkie. 
Zarówno Jolanta Michna, Teresa Pa-
ryna jak i Ryszard Mścisz, poetycko 
przenieśli mnie w świat pandemicznej 
rzeczywistości, świat wątpliwości, 
obaw i nadziei.
Beata Hil-Dobrzeniecka (Bodych) 
zaprezentowała swoją nieprzeciętną 
wyobraźnię w szerokim spektrum te-
matycznym oraz doskonały warsztat 
poetycki.
    W zupełnie inny świat przeniosły 
mnie Grażyna Wojcieszko, Maria Gi-
bała i Barbara Śnieżek – kolejny raz 
utwierdziłem się w przekonaniu, że 
lubię poezję.

     Słów kilka do Izabeli Sekulskiej: 
dobrze, że są prozaicy wracający do 
tematów historii i pamięci o ekster-
minacji Żydów. Za „Esterę”, zwy-
czajnie dziękuję, tak jak Jadwidze 
Buczak za interesującą mini-powieść 
„W cieniu Łopienki”.
    Na publikację „Ścieżki do Wiecz-
ności” Jerzego Stefana Nawrockiego, 
czekam z niecierpliwością.
    Stefan Michał Żarów – mam za-
szczyt znać Go osobiście. Dobrze, że 
tacy jak On są nie tylko twórcami, 
mistrzami wyobraźni, ale i animato-
rami kultury. Wszechstronny czaro-
dziej słowa.
    Ukłon w stronę władz samorządo-
wych. Włodarze, obejmujący opieką 
swoją lokalną kulturę, pielęgnujący 
jej charakterystyczną odrębność, 
wspierający jej trwanie i dbający o 
rozwój współczesnej twórczości, 
mogą być z siebie dumni. To właśnie 
twórcy niezawodowi gwarantują au-
tentyzm swoich dzieł. Działają z pa-
sji tworzenia – nie dla profitów i ten 
fakt wart jest najwyższego uznania.
    Swoje dywagacje zakończę wspo-
mnieniem z pierwszej połowy lat sie-
demdziesiątych XX wieku. Wracałem 
z zajęć w ramach praktyki zawodo-
wej z podwrocławskich Jelczańskich 
Zakładów Samochodowych. Na fo-
telu zakładowego autobusu zwanego 
„ogórkiem”, ktoś zostawił wydanie 
periodyku literackiego „Nadodrze”. 
Innego, ocenzurowanego a jednak… 
zachwyciła mnie część zawartych w 
nim tekstów. To był początek.
    Historia mojej przygody z litera-
turą zatoczyła koło? Mam nadzieję, 
że nie domknęła jeszcze swojego 
obwodu.

Zdzisław Stokłosa
Rzeszów 16.04.2021

Zdzisław Stokłosa. Urodzony w 
Polanowie (woj. Zachodniopomor-
skie), w 1955 roku. Dzieciństwo i 
młodość spędził na Dolnym Śląsku. 
Od 1979 roku – mieszka w Rzeszo-
wie, gdzie pracuje w firmie branży 
motoryzacyjnej. Zainteresowanie 
mową wiązaną i pierwsze próby 
tworzenia podjął w szkole podsta-
wowej ale publicznie zadebiutował 
będąc w bardzo dojrzałym już wie-
ku – w roku 2009, w dolnośląskim 
Międzyborzu. Jego teksty druko-
wane były w prasie dolnośląskiej, 
małopolskiej oraz podkarpackiej, 
między innymi: „Gazeta Sycowska”, 
„Trzcionka”, „Nasz Dom Rzeszów”, 
Głos Tyczyna” i kilku innych. Wydał 
tomiki wierszy: „Z duszą na ramie-
niu” (2009), „Dotyk myśli” (2012) i 
płytę „Rok z Motylem” (2012). Jego 
teksty znalazły też miejsce w wyda-

niach zbiorowych: almanach „Prze-
strzenie wyobraźni” (2015), „A Duch 
wieje kędy chce” (2012), „Antologia 
Sekcji Literackiej RSTK w Rzeszo-
wie” (2017), „Antologia na 40-lecie 
RSTK w Rzeszowie” (2020). Skrom-
ny dorobek wydawniczy związany 
jest z hobbystycznym traktowaniem 
swojego zainteresowania poezją i 
niezabieganiem o autopromocję. 
Przed okresem pandemii zapraszany 
do bibliotek i domów kultury, gdzie 
prezentował swoje teksty w ramach 
wieczorków poezji.
Od 2010 roku należy do Regionalne-
go Stowarzyszenia Twórców Kultury 
w Rzeszowie. Jego teksty są proste 
w treści i zrozumiałe nawet dla tych 
czytelników, dla których spotkanie z 
poezją jest incydentalne ale kochają 
magiczny świat widziany oczami 
wyobraźni.

W Księgarni Dębickich 2019. Śp. Paweł Debicki z małżonką Danutą Dębicką, na zdjęciu po prawej. Śp., śp. 
Jerzy Debicki i Paweł Dębicki (fot. W. Gąsiewski)

wspomnieniowo-literackie

Śp. Paweł Dębicki z małżonką Danutą – 2020 r. (fot. W. Gąsiewski)
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Artystyczno-antykwaryczno- kolekcjonerskiezapraszamy na nasz portal informacyjno-firmowy

Matka Boska Łopieńska 
Dobrej Miłości Bieszczadzka

Krystyna Gargas-Gąsiewska, autorka wielu obra-
zów olejnych i akwareli. Jej inspiracją była m.in. 
twórczość Natalii Czarneckiej z d. Skworcowej, 
która przekazywała tajniki moskiewskiej szkoły 
pisania Ikon przy cerkwi świętego Tichona. Wpływ 
miała też sztuka starych mistrzów, w tym w Mu-
zeum Ikon w Sanoku, w cerkwiach w Bieszczadach 
i współczesne ikony w pracowni Jadwigi Denisiuk 
w Cisnej. W 2015 r. uczestniczyła w warsztatach 
ikonopisania pod kierunkiem Marcina Świądra 

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

PRACOWNIA AUTORSKAPRACOWNIA AUTORSKA
Ikony jako prezent na święta,  ślub, Ikony jako prezent na święta,  ślub, 
chrzciny, urodziny, imieninychrzciny, 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
OFM Cap. ,,Piękno zbawi świat’’, a w 2018 r. w pro-
wadzonych przez ks. dr Jacka Soprycha z WSD w 
Tarnowie. Jej Ikony są pisane w technikach trady-
cyjnych oraz własnych i są nie tylko świętymi ob-
razami, ale także przekazem ich wykonawcy, który 
przez sztukę wyraża swoją wiarę i wrażenia este-
tyczne. Jej prace, w tym Ikony były wielokrotnie 
wystawiane oraz znajdują się w wielu zbiorach, 
także osób duchownych, w kraju i zagranicą. Moż-
liwe jest wypisanie krótkiej dedykacji!

ANTYKWARIAT-GALERIA

Biblioteka historyczna 
instytutu lotnictwa Mie-
leckie samoloty na niebie 
świata. Podpisy/autogra-
fy obydwu autorów. W 
książce zaproszenie na 
spotkanie z okazji 40. 
rocznicy oblotu przez 
Ludwika Natkańca pierw-
szego samolotu LLM-15 

Oferujemy w sprzedaży przewodnik poetycko-artystyczny 
BIESZCZADZKIE SZLAKI IKON DROGA DO ŁOPIENKI 

Włodka Gąsiewskiego i Krystyny Gargas-Gąsiewskiej
tłumaczone na język angielski

W antykwariacie w Mielcu, ul. Sobieskiego 1, lub w internecie:
https://allegro.pl/oferta/bieszczadzkie-szlaki-ikon-droga-do-

-lopienki-10019483196 oraz:
https://www.ebay.pl/itm/BIESZCZADZKIE-SZLA-
KI-IKON-BIESZCZADY-TRAIL-OF-ICONS-DROGA-

-DO-OPIENKI-THE-WAY/274174176018?hash=item3fd60de-
b12:g:LesAAOSwtjBeChQp

możliwość płatności i wysyłki na cały świat!

Matka Boska z Dzieciąt-
kiem ikona na desce

15x20x2,5 cm

Anioł Stróż, ikona tempera 
na desce lipowej

16x17x2,5 cm

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

Medal PZL 1928 1988 60 lat 
przemysłu lotniczego w Polsce 
w tekturowym etui. Średnica 
ok. 65 mm, grubość ok. 5,5 
mm, stal nierdzewna, waga ok. 
97 gram

FKS PZL STAL MIELEC 
1939 - talerzyk porcelana 
Wałbrzych, średnica ok. 17 
cm, wysokość ok. 2,2 cm

WSK PZL Mielec An2 - 
stary proporczyk z PRL o 
wymiarach ok. 15x25,5 cm, 
sam trójkąt bez zaczepów i 
frędzelków.
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Wytwórnia Sprzętu Ko-
munikacyjnego WSK PZL 
Mielec melex - stary propor-
czyk z PRL o wymiarach ok. 
14x24 cm

Wytwórnia Sprzętu Ko-
munikacyjnego WSK 
PZL Mielec Polski Czer-
wony Krzyż Klub Hono-
rowych Dawców Krwi 
przy WSK PZL Mielec 

Święty Jakub, Ikona tempera 
jajowa na desce lipowej 

15x20x2,8 cm

Święty Antoni, Ikona 
tempera jajowa na desce lipowej 

15x20x2,8 cm

Matka Boska Pieta, Ikona 
tempera jajowa na desce lipowej 

17,5x26x2,8 cm

Święty Krzysztof, Ikona 
tempera jajowa na desce lipowej 

20x30x2,8 cm

e-mail: kwiatkowskaborowa@interia.pl

Monety kolekcjonerskie PRL 
„koło fortuny” zestaw 18 szt. 
Specjalne etui z grubej ok. 5 
mm, podwójnej pleksi, pomię-
dzy którą w otworach w grubej 
tekturze znajdują się monety. 
Koło zamocowane na specjal-

nej podstawie. Zestaw można 
łatwo zdemontować. Monety 
są chyba obiegowe, niektóre w 
stanie ok. lustrzanym lub bdb., 
rodzaje jak na foto. Bardzo faj-
ny prezent dla kolekcjonera i 

Złoty Jubileusz WSK PZL 
Mielec 1938-1988 szpilka, 
odznaka miedź o średnicy 
2,1 cm

Zasłużony Pracownik WSK 
PZL Mielec szpilka, mosiądz, 
porcelanka 1,5x2,5 cm

WSK PZL-Mielec 1938-1988
45 lecie w przemyśle lotniczym 
Zalewski WSK Mielec 45 lecie 
w przemyśle lotniczym Zalewski 

Kupię złom blachy 
miedzianej itp. powyżej 

1 mm grubości 
tel. 602 776197
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