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mieleckie

Sprzątaliśmy Mielec – wymieniliśmy śmieci na
sadzonki. 261 osób zebrało blisko tonę śmieci…

MIEJSKI DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2021
Miasto Mielec, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.o. Mielec oraz
Studio Wizualne zorganizowały
akcję: „Drzewko za odpady – wymień śmieci za sadzonki”, skierowaną do wszystkich, którym
nie jest obojętne nasze otoczenie.
Partnerami wydarzenia byli: Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu,
MARTOM Skup Złomu, SM Recykling oraz Centrum Ogrodnicze
AGRO-MAX. W ramach akcji
należało: – wytypować miejsce
publiczne na terenie Mielca, które
jest zaśmiecone, – zebrać grupę
chętnych osób, którym nie jest
obojętny los naszej planety,
– w terminie od 17-28 września
2021 r. posprzątać wybrany teren.
Organizatorzy zapewniali rękawiczki ochronne i worki na odpady. Akcja Sprzątania Mielca była
częścią odbywającej się co roku
na całym świecie kampanii Sprzątania Świata. Patronat medialny
nad wydarzeniem objęło: Radio

Leliwa, hej.mielec.pl, promocja.
mielec.pl, Wieści Regionalne.
30 września 2021 r. o godz.
18:00, w Miejskiej Bibliotece
Publicznej SCK przy ul. Kusocińskiego odbył się finał akcji oraz
rozdanie drzewek! W spotkaniu
wziął udział prezydent Mielca Ja-

cek Wiśniewski oraz wiceprezydenci: Adriana Miłoś oraz Paweł
Pazdan. Po okolicznościowych
wystąpieniach w zamian za zaangażowanie każdy uczestnik otrzymał drzewko!
Inf. i fot. Studio Wizualne
Damian Gąsiewski

Cześć, jestem Alan
Stal Mielec to klub piłkarski, który powstał
w 1939 roku. Historia jego wzlotów i upadków
to scenariusz na niejeden sezon w Netflixie.
W 2020 roku, kiedy po 24 latach przerwy Stal
Mielec wróciła do najwyższej klasy rozgrywkowej, miasto oszalało z radości. Niestety po
ponad roku gry w Ekstraklasie Stali Mielec
ponownie grozi likwidacja, jak w 1997 roku.
Zakładam tą zbiórkę, bo wiem, że wielu z nas myśli podobnie. Większość zapewne
chciałaby, aby klub przetrwał kryzys finansowy i nadal rywalizował z najlepszymi w kraju. Tymczasem sytuacja jest bardzo poważna
i jeśli w najbliższym czasie nie wydarzą się
rzeczy nieoczekiwane, to może się okazać, że
klub ponownie upadnie na długie lata, a przy
ulicy Solskiego 1 w Mielcu zapadnie stadionowa cisza. Nie interesują mnie dziś dyskusje, kto
lepiej zarządzał klubem, a kto gorzej. Nie ma
na to czasu. Pragnę jedynie zmobilizować setki
tysięcy osób, byśmy mogli RAZEM ramię w
ramię stanąć obok siebie i zjednoczeni podjęli
wspólne staranie, aby pomóc klubowi ODZYSKAĆ DAWNY BLASK. Zróbmy to #DLASTALI i spróbujmy uzbierać na początek magiczny MILION ZŁOTYCH ;-) Nie pozwólmy
upaść naszemu klubowi! WSZYSTKIE RĘCE
NA POKŁAD!
https://zrzutka.pl/dlastali#
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Jak co roku przypadający w
dniu 14 października Dzień
Edukacji Narodowej jest okazją
dla samorządu naszego miasta
do podsumowań poprzedniego
roku szkolnego oraz do złożenia podziękowań i gratulacji dla
nauczycieli mieleckich szkół i
przedszkoli.
Tym razem tradycyjne spotkanie
z wyróżnionymi nauczycielami i
dyrektorami miejskich szkół zorganizowane zostało w gościnnych
murach Przedszkola Miejskiego nr 20, które zostało laureatem
ogólnopolskiego konkursu urbanistyczno-architektonicznego „Lider
Dostępności” w kategorii „Obiekt
usług lokalnych”. To kolejne niezwykle prestiżowe wyróżnienie
dla PM 20 jako inwestycji, która
stała się wizytówką naszego miasta. Mogli się o tym przekonać zaproszeni goście, którzy skorzystali
z możliwości zwiedzenia obiektu.
Podczas spotkania Prezydent
Miasta Mielca Jacek Wiśniewski
wraz Zastępcą Prezydenta Adrianą
Miłoś wręczył tradycyjne nagrody
wyróżnionym 25 nauczycielom i
dyrektorom szkół zarządzanych
przez władze miejskie. W uroczystości prowadzonej przez Naczel-

nika Wydziału Edukacji Mirosława Kapinosa udział wzięli także
Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogdan Bieniek oraz Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury
Krzysztof Łapa.
Nauczyciele i dyrektorzy nagrodzeni przez Prezydenta Miasta
Mielca z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2021 r. :
- Anna Łącz-Gaj – Przedszkole
Miejskie Nr 1 w Mielcu’
- Bożena Budaj – Przedszkole
Miejskie Nr 3 w Mielcu;
- Magdalena Dziubaczka-Żarów
– Przedszkole Miejskie Nr 6 w
Mielcu;
- Jolanta Janik – Przedszkole Miejskie Nr 12 w Mielcu;
-Halina Kwaśniowska – Przedszkole Miejskie Nr 16 w Mielcu;
- Dorota Chrabąszcz – Przedszkole
Miejskie Nr 20 w Mielcu;
- Marzena Kapinos – Szkoła Podstawowa nr 1 w Mielcu;
- Agnieszka Krajewska – Szkoła
Podstawowa nr 2 w Mielcu;
- Daria Warzecha – Szkoła Podstawowa nr 2 w Mielcu;
- Wanda Bukała – Szkoła Podstawowa nr 3 w Mielcu;
- Joanna Dul-Wolanin – Szkoła
Podstawowa nr 3 w Mielcu;

- Agnieszka Lamot-Kulawiec –
Szkoła Podstawowa nr 3 w Mielcu;
- Izabela Haptaś – Szkoła Podstawowa nr 6 w Mielcu;
- Marzena Rybak – Szkoła Podstawowa nr 6 w Mielcu;
- Jolanta Wieczerzak – Szkoła
Podstawowa nr 6 w Mielcu;
- Lucyna Cisowska – Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu;
- Paulina Kuroń – Szkoła Podstawowa nr 9 w Mielcu;
- Krystyna Antonów – Szkoła
Podstawowa nr 11 w Mielcu;
- Renata Kozak – Szkoła Podstawowa nr 11 w Mielcu;
- Beata Łanocha – Szkoła Podstawowa nr 12 w Mielcu;
- Joanna Grzebyk – Szkoła Podstawowa nr 13 w Mielcu;
- Katarzyna Zemmel – Szkoła
Podstawowa nr 13 w Mielcu;
- Tomasz Sondej – Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 1 w Mielcu;
- Jolanta Witek – Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 1 w Mielcu;
- Joanna Gładyszewska – Zespół
Szkół Ogólnokształcących nr 1 w
Mielcu.
Edward Tabor

nasza strona: www.promocja.mielec.pl

powiatowe

Laury dla najlepszych nauczycieli

PRZYJEMNE
ZAKUPY
UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 4, MIELEC

Pomoc na walkę z ASF

– Samorząd Województwa
pomoże rolnikom z powiatu mieleckiego

28.09.2021 r. Samorząd Województwa pomoże rolnikom z powiatu mieleckiego, którzy ponieśli największe
straty z powodu Afrykańskiego Pomoru Świń. Na poniedziałkowej sesji
sejmiku radni zdecydowali o przyznaniu dodatkowej pomocy finansowej z budżetu województwa.
Wsparcie wyniesie ponad 240 tysięcy
złotych i trafi do gospodarstw z czterech gmin: Czermin, Mielec, Wadowice
Górne i Przecław. Pieniądze przezna-

czone są na zadania z zakresu pomocy
społecznej, a ściślej na wypłatę zasiłków celowych.
Ta pomoc jest potrzebna. Oczywiście
jest wsparcie ze strony rządu, ale my
też jako samorząd województwa musimy się zaangażować i pomóc hodowcom, którzy borykają się z poważnymi
stratami, tracą źródło dochodu. To jest
wyjątkowa sytuacja, a powiat mielecki
jest szczególnie dotknięty ogniskami
ASF – mówi marszałek Władysław
Ortyl.
O takie wsparcie dla rolników wnioskowali parlamentarzyści Teresa Pamuła i Fryderyk Kapinos. O problemach

związanych z plagą ASF rolnicy rozmawiali w trakcie krótkiego spotkania
z premierem Mateuszem Morawieckim
w Przecławiu w ostatnią niedzielę.
Szczegółowe zasady udzielenia pomocy, termin przekazania środków oraz
sposób rozliczenia zostaną określone w
umowie zawartej pomiędzy samorządem województwa a poszczególnymi
samorządami z terenu powiatu mieleckiego.

Tradycyjnie już - z okazji Dnia
Edukacji Narodowej - wyróżniający się nauczyciele z placówek prowadzonych przez
Powiat Mielecki otrzymali Nagrody Starosty Powiatu Mieleckiego.
„Dzieci rodzą się ze skrzydłami, a nauczyciele pomagają im je
rozwijać” – takim cytatem, tegoroczne spotkanie z okazji Dnia
Edukacji Narodowej, otworzył
Andrzej Bryła, Wicestarosta Powiatu Mieleckiego. – Te słowa
Janusza Korczaka doskonale wpisują się w charakter dzisiejszej
uroczystości. Myślę, że wszyscy
będziemy mogli naocznie przekonać się o ich prawdziwości i dotrzeć do przesłania, jakie za sobą
niosą – powiedział.
Podczas gali zorganizowanej w
środę, 13 października, w sali audiowizualnej Miejskiej Biblioteki
Publicznej SCK w Mielcu Nagrody Starosty odebrało łącznie
16 nauczycieli z placówek, dla
których organem prowadzącym
jest Powiat Mielecki. Otrzymali
je pedagodzy mający na swoich
kontach szczególne osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze, a
wśród nich:
1. Małgorzata Barnaś - ZS
2. Renata Bieś - PZPSW
3. Beata Czapska - PZPSW
4. Dorota Jędrusiak – Noworolnik
- ZSE
5. Katarzyna Klich - I LO
6. Małgorzata Lubera - ZSE
7. Przemysław Madej - ZST
8. Marta Mysona - ZSE
9. Alfred Ortyl - II LO
10. Waldemar Pacholec - ZST
11. Marek Sypek - ZS
12. Magdalena Winiarz - ZST
13. Magdalena Zalotyńska - IILO

14. Mariola Zuch - PPP
15. Stanisław Starzyk - ZSB
16. Arkadiusz Gałkowski - ZST
Podczas spotkania przekazano
także podziękowania i gratulacje
dla nauczycieli docenionych nagrodami wyższego stopnia, tj. narodami Ministra Edukacji Narodowej i Podkarpackiego Kuratora
Oświaty. Otrzymali je:
Nagrody Ministra Edukacji Narodowej:
1. Mieczysław Wilk - ZST
Nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty:
1. Maria Rejman - ZST
2. Elżbieta Wyparło - PZPSW
3. Zdzisław Nowakowski CKPiDN
Wręczenia wszystkich nagród
i wyróżnień dokonali wspólnie:
Starosta Powiatu Mieleckiego
Stanisław Lonczak, Wicestarosta
Powiatu Mieleckiego Andrzej
Bryła, Przewodniczący Rady
Powiatu Mieleckiego Marek Paprocki oraz Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
w Radzie Powiatu Mieleckiego
Adam Jastrząb.
- Cieszę się, że mogliśmy docenić choć część z Was, pedagogów, na co dzień zajmujących
się kształceniem i wychowaniem
naszej młodzieży. Zasługujecie
na to, by za trud swojej pracy,
za zaangażowanie, zostać uhonorowanym – podkreślił starosta
mielecki Stanisław Lonczak, tuż
po oficjalnym wręczeniu nagród i
wyróżnień. - Życzę Wam, byście
nadal trzymali tak dobry, wysoki
poziom; by młodzież dobrze czuła się pod Waszymi skrzydłami,
by zawsze z dumą wspominała
okres nauki w naszych mieleckich szkołach – dodał.

Uroczystość uświetniły występy laureatek Powiatowego Konkursu Poezji i Piosenki „Barwy
Mojej Ojczyzny” organizowanego od 11 lat przez Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół
1893” w Mielcu przy współudziale Miejskiej Biblioteki Publicznej
SCK w Mielcu i współfinansowaniu Powiatu Mieleckiego.
Na scenie zaprezentowały się:
- Kinga Chrobak - absolwentka
I LO w Mielcu, zdobywczyni I
miejsca w 2018 roku, I miejsca
w 2019 roku i II miejsca w 2020
roku
- Daria Mucha - absolwentka Zespołu Szkół Budowlanych, zdobywczyni II miejsca w 2020 roku
- Agata Rzeszucińska - uczennica
III klasy I LO w Mielcu, a zarazem od kilku lat członek grupy
wokalnej „Sokoliki” przy PTG
„Sokół 1893” w Mielcu, zdobywczyni III miejsca w 2020 roku
- Wiktoria Mikołajczyk – absolwentka ZS im. Groszkowskiego,
zdobywczyni II miejsca w 2018
roku i II miejsca w 2019 roku
Podczas spotkania zaprezentowano także nagranie z wykonaniem „Jaskółki uwięzionej”
z repertuaru Stana Borysa w interpretacji Marleny Krężel (absolwentki V LO; zdobywczyni
wyróżnienia w 2018 roku, III
miejsca w 2019 roku i I miejsca
w 2020 roku), która nie mogła
być obecna na gali.
Młode wokalistki, wspólnie z
Emilią Żolą, pomysłodawczynią i
koordynatorką konkursu „Barwy
Mojej Ojczyzny”, zostały uhonorowane za artystyczne uświetnienie wydarzenia.
ms

Więcej na stronie: http://promocja.
mielec.pl/pomoc-na-walke-z-asf-samorzad-wojewodztwa-pomoze-rolnikom-z-powiatu-mieleckiego/

e-mail: kwiatkowskaborowa@interia.pl

Kupię złom blachy
miedzianej itp. powyżej
1 mm grubości
tel. 602 776197

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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sportowe

radomyskie

Tytuł za obserwatorium
Gmina Radomyśl Wielki została „Mistrzem zmian” w plebiscycie „Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany”.
Podczas uroczystej gali, która
odbyła się w Ośrodku Garncarskim w Medyni Głogowskiej,
Gmina Radomyśl Wielki została laureatem II edycji konkursu
„Podkarpackie.
Mistrzowskie
zmiany”, skierowanego do beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 20142020, organizowanego przez
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Gmina Radomyśl Wielki została
nominowana w kategorii „Kreatywny region” za projekt: „Poprawa infrastruktury dydaktycznej w gminie Radomyśl Wielki”.
W jego ramach powstało obserwatorium astronomiczne wraz z
wyposażeniem (teleskopy, kamera) i stacją pogodową, zakupione zostały mobilne planetarium,
pomoce dydaktyczne, nowe
komputery, roboty czy drony dla
radomyskiej szkoły.
Radomyski projekt wygrał w
głosowaniu internautów otrzymując 7230 głosów. Podczas gali
finałowej nagrody odebrali sekretarz Maria Należna i dyrektor

GZEAS Andrzej Przybyszewski.
Wszystkim astrofanom, którzy
zagłosowali na to przedsięwzięcie, serdecznie dziękujemy.

Fot. Maciej Rałowski/ralowski.pl
Krzysztof Babiarz
Urząd Miejski w Radomyślu
Wielkim

my ją osobistej decyzji wicepremiera Piotra Glińskiego, który
szefuje Ministerstwu Kultury.
Niemniej na pewno nie byłoby
jej już teraz, bez osobistego zaangażowania i wsparcia posła
Fryderyka Kapinosa. Serdecznie
obu panom dziękujemy – przyznał burmistrz. – Dziękujemy za
otwartość na naszą inicjatywę,
przychylność i dobre rady panu
Szczepaniakowi,
dyrektorowi
Kuskowi, władzom gminy Niwiska i dyrekcji tamtejszej szkoły
muzycznej, a także panu prof.
Siedlikowi i doktorowi Gładyszowi. Wasza pomoc i wsparcie
były nieocenione. To piękne,
że w potrzebie można liczyć na
życzliwych ludzi – skomentował
włodarz.
Kilka, najbardziej zasłużonych dla powstania szkoły, osób
władze samorządowe wyróżniły
pamiątkowymi grawertonami.
Z rąk Józefa Rybińskiego i Jana
Miękosia odebrali je: poseł Fryderyk Kapinos, wizytator CEA

Krzysztof Szczepaniak, prof.
Włodzimierz Siedlik, dr Ryszard
Kusek – dyrektor PSM w Mielcu, dr Jan Gładysz, były dyrektor
SM w Tuchowie i Dorota Wilk,
dyrektor SM w Niwiskach. Grawerton trafił także do wicepremiera, ministra kultury Piotra
Glińskiego, który nie mógł co
prawda uczestniczyć w inauguracji, ale przesłał list gratulacyjny
i zapowiedział swoją wizytę w
Radomyślu Wielkim.

5. Bieg po pasie startowym

Szkoła muzyczna w Radomyślu Wielkim już kształci mieleckiego lotniska

1 września 68 uczniów rozpoczęło naukę w Szkole Muzycznej I stopnia w Radomyślu
Wielkim. W niedzielę, 5 września, odbyło się oficjalne rozpoczęcie jej działalności.
W uroczystej inauguracji
udział wzięli licznie zgromadzeni uczniowie i ich rodzice, nauczyciele, samorządowcy, ludzie
kultury oraz zaproszeni goście.
Bezpośrednio przed nią sprawowana była msza św. w intencji
szkolnej społeczności.
Oficjalne otwarcie
Szkoła Muzyczna I stopnia w
Radomyślu Wielkim powstała
na mocy porozumienia podpisanego przez burmistrza Józefa
Rybińskiego oraz Wicepremiera
RP, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Piotra Glińskiego, a także na mocy
uchwały radomyskiej Rady
Miejskiej z 24 maja br. Podczas
inauguracji oczytał ją przewodniczący RM Jan Miękoś.

W ramach oficjalnego rozpoczęcia działalności placówki
burmistrz Józef Rybiński, poseł
Fryderyk Kapinos, wizytator
Centrum Edukacji Artystycznej Krzysztof Szczepaniak i
uczennica szkoły Julia Olchawa, wykonali gamę C-dur. Skąd
taka forma? – Te kilka prostych
dźwięków to podstawa muzyki,
to pierwsze ćwiczenie, którego
uczą się adepci różnych instrumentów, ale też w tej tonacji
wielcy kompozytorzy tworzyli
swe dzieła, np. Mozart – Symfonię Jowiszową czy Beethoven – I
Symfonię – wyjaśnił prowadzący
uroczystość Krzysztof Babiarz.

Okno na artystyczny świat
Społeczność szkolna nowej placówki podziękowała również
burmistrzowi za inicjatywę dotyczącą powstania najpierw ogniska muzycznego, a teraz szkoły.
..
Krzysztof Babiarz
Cały artykuł i zdjęcia na stronie: http://promocja.mielec.pl/
szkola-muzyczna-w-radomyslu-wielkim-juz-ksztalci/

Podziękowania
Nie byłoby inauguracji działalności szkoły w tym roku, gdyby
nie przychylność wielu osób, ich
dobre rady i sugestie. – Pragnę
serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili się do powstania tej szkoły. Zawdzięcza-

XI Ogólnopolski Turniej SHORIN-RYU KARATE o Puchar Ziemi Mieleckiej

W dniu 16 października w
hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 11 w Mielcu
Towarzystwo Gimnastyczne
Sokół podobnie jak w latach
ubiegłych zorganizowało XI
Ogólnopolski Turniej Shorin Ryu Karate o Puchar
Ziemi Mieleckiej pod honorowym patronatem starosty
Powiatu Mieleckiego Stanisława Lonczaka.
Była to druga sztandarowa
impreza mieleckiego Sokoła
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organizowana corocznie po
sierpniowym Międzynarodowym Turnieju Szachowym.
W tegorocznych zawodach
karate wzięło udział około
80 zawodników z 7 klubów:
Mielec, Tarnów, Łódż, Kleszczów, Jaworzno, Piaseczno i
Miechów. Sędziowało 10 sędziów, w tym Zbigniew Magda z Sokoła, który pełnił rolę
sędziego głównego. Mielecki
Sokół reprezentowało 25 karateków /dziewczęta i chłop-

cy/ wśród których większość
zajmowała miejsca w ścisłej
czołówce.
Zawody przeprowadzono w
kata - 14 kategorii i kumiwaza 4 kategorie. W uroczystym
otwarciu turnieju, którego dokonał prezes TG Sokół Józef
Zaskalski wziął udział Przewodniczący Rady Powiatu
Mieleckiego Marek Paprocki
.
Józef Zaskalski
Fot. Włodzimierz Gąsiewski

W dniu 19 września 2021 r.
odbyła się piąta edycję biegu
po pasie startowym mieleckiego lotniska. Organizatorami
biegu byli Studio Wizualne
Damian Gąsiewski, Urząd
Miejski w Mielcu, Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Mielcu oraz Lotnisko Mielec.
Patronat honorowy nad biegiem objęły Firma Tarapata,
Husqvarna Group oraz Gardner Aerospace. W tym roku
bieg odbył się z okazji 75-lecia Aeroklubu Mieleckiego im.
Braci Działowskich.
Partnerem zawodów byli: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zarządzający obszarem będącym
we właściwości zarządzającego
Specjalną Strefą Ekonomiczną
EURO-PARK MIELEC. Powstanie EURO-PARK MIELEC
było impulsem dla rozwoju
miasta Mielca i regionu. Dzięki
wsparciu Agencji przedsiębiorcy zrealizowali inwestycje na
poziomie prawie 12 mld zł, co
pozwoliło stworzyć 37,5 tys.
miejsc pracy.
Od 2018 roku realizuje rządowy
program Polska Strefa Inwestycji, którego celem jest wzrost
nowych inwestycji i rozwój
przedsiębiorczości. Do tej pory
firmy zadeklarowały realizację
projektów o wartości blisko 3
mld zł i stworzenie 1,2 tys. nowych miejsc pracy.
EURO-PARK MIELEC to dynamicznie rozwijający się obszar pod względem infrastruktury inwestycyjnej, transportowej
jak również edukacyjnej. Od lat
pozycjonowany jest w czołówce
najefektywniejszych obszarów
inwestycyjnych w kraju.
18 września 2021 r. mieliście
niecodzienną okazję przebiec
6,5 km trasę po pasie startowym
mieleckiego lotniska. Start i
meta zawodów były zlokalizowane obok wieży kontroli lotów.
Biegacze wystartują o godz.
19:00 w blaskach zachodzącego
słońca, a kierunek będą im wyznaczać zapalone światła pasa
startowego.
To bieg jedyny w swoim rodzaju. To także wyjątkowa okazja, aby wzbogacić się m.in. o

unikalny pamiątkowy medal.
Wyjątkowymi statuetkami przygotowanymi specjalnie na tą
okazję, nagrodzimy m.in. najlepszych w kategoriach wiekowych. Idealną pamiątką będzie
również koszulka biegowa, która jednocześnie będzie kolekcjonerską pamiątką dla miłośników biegów.
Dzięki udziałowi wielu Partnerów zawodnikom zapewniono
m.in. na pakiety startowe i posiłek regeneracyjny, ale przede
wszystkim niesamowitą oprawę
biegu, jakiej nie spotkacie nigdzie indziej.
To był szalony dzień i walka z
pogodą, tak bywa! Zabrakło
maksymalnie 30-45 minut abyśmy wyrobili się z efektowną
dekoracją na tle samolotu ze
sporą ilością oświetlenia. Solidny deszcz doprowadził do tego,
że ona się nie odbyła. Przepraszamy Was za to, ale chyba
wszyscy mieliśmy już dość tej
pogody!
Z wszystkimi osobami, które
miały stanąć na podium skontaktujemy się i dostarczymy lub
wyślemy te genialne statuetki,
dyplomy i vouchery dla najlepszych. Losowanie kosiarki,
również się odbędzie. Wezmą
w niej udział wszystkie osoby
które dotarły na metę dzisiejszego biegu. Nadamy ją kurierem.
Dajcie nam tylko trochę czasu, dla nas to dopiero początek
maratonu jaki czeka nas przez
najbliższe 7 dni. Na przełomie
września i października planujemy losowanie i wysyłki.
Dziękuję wszystkim biegaczom,
że tak licznie dzisiaj przybyliście na mieleckie lotnisko. Czekamy na Was już w kwietniu
2022… bieg na lotnisku z okazji
85-lecia COP-u!.
Będzie też osobny post z podziękowaniami za pomoc i zaangażowanie osób w to wydarzenie,
to spora grupa instytucji, firm,
koleżanek i kolegów. Dziękuję!
Studio Wizualne
Damian Gąsiewski
Zdjęcia: http://promocja.mielec.
pl/5-bieg-po-pasie-startowym-mieleckiego-lotniska-w-deszczu/

nasza strona: www.promocja.mielec.pl

sportowe
Zapraszamy do aktywnego świętowania Dnia Niepodległości. Z tej
okazji po raz czwarty w Mielcu odbędzie Bieg Niepodległości.
Patronat honorowy nad biegiem
objęli Prezydent Miasta Mielec
Jacek Wiśniewski oraz Starosta
Powiatu Mieleckiego Stanisław
Lonczak.
Patronat główny nad biegiem objął
Skup złomu „NC METAL”, który
od początku działalności aktywnie
się rozwija, wychodząc naprzeciw
potrzebom rynku, sukcesywnie
poszerza ofertę. Współpracuje z
największymi odbiorcami złomu w
Polsce. Gwarantuje najwyższy poziom i konkurencyjność cen!
Organizatorami wydarzenia są

Miasto Mielec, Powiat Mielecki, Studio Wizualne oraz Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Mielcu.
Sympatyków biegania i kibiców
zapraszamy 14 listopada br. 2 niedzielę na Górkę Cyranowską w
Mielcu. Start biegu zaplanowano
na godz. 13:30, a trasa biegu będzie
liczyć 6 km. Dla uczestników przygotowane zostaną pakiety startowe,
flagi i okolicznościowa oprawa.
Na mecie każdy, kto ukończy bieg,
otrzyma wyjątkowy medal, przygotowany specjalnie na tą okazję. Limit uczestników 150 osób. Uczestnicy mogą liczyć na profesjonalny
elektroniczny pomiar czasu oraz
ciepły posiłek regeneracyjny.

Warto wpisać to wydarzenie do
swojego kalendarza biegowego
i razem z nami, w ten wyjątkowy
sposób, uczcić doniosłą rocznicę.
Kategoria OPEN
Kategorie wiekowe (1-3 miejsce
kobiety i 1-3 miejsce mężczyźni)
K i M ..-20
K i M 21-30
K i M 31-40
K i M 41-50
K i M 51-60
K i M 60+
oraz kategoria z największą liczbą
uczestników z jednej grupy biegowej.
Zapisy i regulamin:
www.studiowizualne.com

4. Zimowy Triathlon 2021 odbył się jesienią…

Przełożony ze względu na pandemię, ale jednak zrealizowany. 4.
Zimowy Triathlon z Galerią Navigator odbył się 10 października
2021 roku.
Zawody rozegrane zostały w dwóch
lokalizacjach.
Etap 1- pływanie, na dystansie 300
m, odbędzie na krytej pływalni w
Mielcu na os. Smoczka.
Etap 2 – Zmianie uległa lokalizacja
drugiej części zawodów. Uczestnicy przenieśli się do Extreme Fitness
do Centrum Handlowego Smoczka
przy ul. Szafera 33, gdzie rywalizowali na rowerkach spinningowych
na dystansie 5 km oraz biegu na
dystansie 2 km na bieżniach.
Organizatorami wydarzenia byli
Urząd Miejski w Mielcu, Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu oraz Studio Wizualne.
Głównym partnerem zawodów
było Extreme Fitness.
Tak jak w poprzednich latach
uczestnicy otrzymali pamiątkowe
medale, puchary i nagrody. Tra-

dycyjnie przeprowadzony został
Puchar Bossmena. Zawodnicy
otrzymali też pakiety startowe, a po
wysiłku będzie czekał na nich posiłek regeneracyjny.
WYNIKI – dekoracja
Open Mężczyźni
1. Krzysztof Stawarz – Kraków –
00:17:27
2. Adam Sokół – Rzeszów –
00:18:15
3. Mateusz Zięba – Świlcza –
00:18:23
Open Kobiety
1. Dominika Nycz – Rzeszów –
00:25:33
2. Agnieszka Gustaw – Lublin –
00:27:27
3. Marcelina Zięba – Tarnobrzeg –
00:27:35
Najlepsze czasy
Basen Smoczka MOSiR Mielec
Basen 300 m
Marcelina Zięba – Tarnobrzeg –
00:04:04
Sebastian Gogacz – Dębica –
00:03:45

Extreme Fitness Mielec Szafera
Rower 5 km
Agnieszka Gustaw – Lublin –
00:05:12
Jakub Sobień – Przeworsk –
00:03:18
Bieg 2 km
Karolina Mroczek – Nowa Sarzyna
– 00:12:36
Mateusz Zięba – Świlcza –
00:08:55
Drużynowy Puchar Bossmen Fryzjerstwo
1. 16 pkt. Łyda Team
Adam Sokół, Mateusz Zięba, Paweł
Leśko, Roman Materna
2. 64 pkt. StyroBud
Bartek Bać, Piotr Bałut, Aleksey
Kapitsa, Karolina Mroczek
3. 71 pkt. Spontan Team
Łukasz Duszlak, Zbigniew Biskup,
Jakub Kokczyński, Dominika Nycz
Inf. i fot. Damian Gąsiewski,
Włodzimierz Gąsiewski
Galeria zdjęć: http://promocja.
mielec.pl/4-zimowy-triathlon-2021-odbyl-sie-jesienia/

Organizatorzy zapewnili dla wszystkich uczestników unikalne pamiątkowe medale, a dla najlepszych niecodzienne ręcznie wykonane statuetki.

Nagrodzono 48 zawodniczki i zawodników w trzech kategoriach
wiekowych i OPEN. Tradycyjnie
każdy zawodnik otrzymał pakiet

startowy oraz posiłek regeneracyjny.
Inf. i fot.:
www.studiowizualne.com

wych. Zmianie ulegają natomiast kategorie wiekowe, które
w tym roku będą co 10 lat! Na
podium stanie aż 72 osoby! Limit uczestników to 250 osób.
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+
Dla wszystkich uczestników
zawodów zostanie przygotowany parking na terenie lotniska.
Trasa zawodów będzie poprowadzona pasem startowym, a

jedno okrążenie będzie długości
5,33 km. Łącznie do przejechania będą 3 pętle, co da 16 km
szybkiej jazdy z profesjonalnym elektronicznym pomiarem
czasu.
Zawodnicy wystartują z pozycji zatrzymanej, pojedynczo w
jednakowych odstępach czasu
co 30 sekund w kolejności ustalonej uprzednio przez organizatora wyścigu.
Kolarze nie mogą korzystać
z pomocy innych zawodników,
a więc nie mogą jechać parami

lub grupami; w przypadku gdy
jeden doścignie drugiego na trasie wyścigu musi go wyprzedzić
lub zachować co najmniej dwudziestopięciometrowy odstęp.
Organizatorzy zapewnią dla
wszystkich uczestników pamiątkowe medale, a dla najlepszych niecodzienne ręcznie wykonane statuetki. Tradycyjnie
każdy zawodnik otrzyma pakiet
startowy oraz posiłek regeneracyjny.
Zapisy:
www.studiowizualne.com

Husqvarna-Gardner-Tarapata 4. Indywidualna jazda na czas na mieleckim lotnisku

26 września 2021 r. odbyły się
czwarte w pełni profesjonalne
zawody kolarskie szosowe w naszym mieście. Ich organizatorzy
to: Studio Wizualne Damian Gąsiewski, Urząd Miejski w Mielcu,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu oraz Lotnisko Mielec. Zawody te to kontynuacja
kryterium rowerowego z ubiegłych lat.
Patronat honorowy i tytularny nad
zawodami objęły Husqvrna Group, Gardner Aerospace oraz Firma
Tarapata.
Partnerem zawodów byli: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zarządzający obszarem będącym we
właściwości zarządzającego Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC. Powstanie
EURO-PARK MIELEC było impulsem dla rozwoju miasta Mielca
i regionu. Dzięki wsparciu Agencji przedsiębiorcy zrealizowali

Przed nami piąta jubileuszowa edycja Husqvarna-Gardner-Tarapata Indywidualna
jazda na czas na mieleckim
Lotnisku. Profesjonalne zawody kolarskie odbędą się z
okazji 85-lecia Centralnego
Okręgu Przemysłowego w
Mielcu.
e-mail: kontakt@promocja.mielec.pl

inwestycje na poziomie prawie
12 mld zł, co pozwoliło stworzyć
37,5 tys. miejsc pracy.
Od 2018 roku realizuje rządowy
program Polska Strefa Inwestycji, którego celem jest wzrost nowych inwestycji i rozwój przedsiębiorczości. Do tej pory firmy
zadeklarowały realizację projektów o wartości blisko 3 mld zł
i stworzenie 1,2 tys. nowych
miejsc pracy.
EURO-PARK MIELEC to dynamicznie rozwijający się obszar
pod względem infrastruktury
inwestycyjnej,
transportowej
jak również edukacyjnej. Od lat
pozycjonowany jest w czołówce
najefektywniejszych obszarów
inwestycyjnych w kraju.
Start i meta były zlokalizowane
tym razem na terenie mieleckiego
lotniska. Dla wszystkich uczestników zawodów został przygotowany parking na terenie lotni-

Organizatorzy Studio Wizualne, Urząd Miejski w Mielcu,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu oraz gospodarz Lotnisko Mielec. Zapraszamy na mieleckie Lotnisko
wszystkich sympatyków dwóch
kółek. Patronat honorowy i tytularny nad zawodami objęły

ska. Trasa zawodów prowadziła
pasem startowym o długości 5,3
km. Łącznie do przejechania były
3 pętle, co dało 16 km szybkiej
jazdy z profesjonalnym elektronicznym pomiarem czasu.
Nowy limit 250 kolarzy podzielonych na rowery czasowe i szosowe. Przygotowaliśmy również
osobne kategorie OPEN, wiekowe i firmowe dla rowerów czasowych i szosowych. Zawodnicy
wystartowali z pozycji zatrzymanej, pojedynczo w jednakowych
odstępach czasu co 30 sekund w
kolejności ustalonej uprzednio
przez organizatora wyścigu. Kolarze nie mogli korzystać z pomocy innych zawodników, a więc nie
mogli jechać parami lub grupami;
w przypadku gdy jeden doścignie
drugiego na trasie wyścigu musi
go wyprzedzić lub zachować co
najmniej dwudziestopięciometrowy odstęp.

firmy zlokalizowane tuż obok
lotniska na ul. COP-u, a są nimi
Husqvrna Group, Gardner Aerospace oraz Firma Tarapata.
Podobnie jak w ubiegłym roku
cała trasa będzie poprowadzona
na pasie startowym. Bez zmian
pozostają osobne kategorie dla
rowerów szosowych i czaso-

Husqvarna-Gardner-Tarapata
5. Indywidualna jazda na czas
z okazji 85-lecia COP w Mielcu
22 kwietnia 2022 roku
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wspomnieniowo-historyczne

Gdzie był cmentarz żydowski Borowej

oraz mogiły zamordowanych Żydów w Lasku Pławskim?
Ktokolwiek wie lub słyszał z opowiadań?
Zupełnie bez echa mijają kolejne rocznice zamordowania przez
Niemców borowskich Żydów w
Lasku Pławskim 17 lipca 1942 r.
Wiedza o tym była znana wcześniej, ale dość szeroko w oparciu
o relacje świadków opisałem ją w
1994 r. w „Wieściach z Gminy”,
których byłem wydawcą i redaktorem naczelnym. Wtedy zaprowadzono mnie na to miejsce. W
1997 r. pisałem o dzikim śmietnisku w Lasku Borowskim, gdzie
leżały nawet dokumenty gminne.
Okazuje się jednak, że w tym
miejscu z bardzo dużym prawdopodobieństwem był cmentarz,
na których grzebano Żydów z
Borowej i okolic.
Wprawdzie
pogrzeby odbywały się także w
Mielcu, ale Żydzi borowscy mieli swój dom modlitwy, rzezaka i
tutaj też swój cmentarz. Jeszcze
w latach 70. XX w. widać było na
nim resztki kamiennych macew.
Co się z nimi stało? Być może zachowały się chociaż ich fragmenty? W tych sprawach jest wiele
zagadek i niewiadomych, a teren
byłego cmentarza wydaje się być
nadal śmietniskiem i ziemią niczyją. Teren prawdopodobnego
miejsca cmentarza zaznaczamy
na mapce cyfrą 1.
Dużo trudniejsze jest ustalenie
dokładnego miejsca niemieckiej zbrodni na Żydach w lipcu
1942 r. Według relacji Stanisława Wiatrowskiego z Borowej,
który mieszkał najbliżej miejsca zbrodni i był jej świadkiem,
miała ona miejsce w Lasku
Pławskim niemalże na granicy
z Laskiem Borowskim, na długiej działce, która ciągnęła się
wąskim pasem od drogi Pławo-Borowa. Była ona własnością
jedynego Żyda, który mieszkał
w Pławie. Po wojnie na jej części
zbudowano starą, a potem nową
szkołę w tej miejscowości. Reszta gruntu została oddana przez
państwo w prywatną dzierżawę.
Prawdopodobne miejsce egzekucji i pochówku pomordowanych
oznaczamy cyfrą 2.
Niedaleko miejsca zbrodni stał
śródleśny, nieistniejący już dom

Opis relacji polsko-żydowskich
w czasie kilkusetletniego zamieszkiwania Żydów na ziemiach
polskich jest tematem skomplikowanym, ale jednak możliwym
do opracowania. Takich publikacji jest już sporo i kolejne są w
opracowaniu. Zupełnie inaczej
przedstawia się stan badań nad
relacjami polsko-żydowskimi w
czasie okupacji hitlerowskiej w
Polsce (1939-1945) i bezwzględną realizacją zaplanowanej przez
Niemców zagłady ludności ży-

niejakiego Łacha. Miejsce to
oznaczamy cyfrą 3.
Różne są szacunki co do liczby
zamordowanych i pochowanych
Żydów. Według informacji Stanisława Dąbala przew. Gminnej
Rady Narodowej w Borowej z
maja 1952 r. w Lasku Pławskim
zostało zamordowanych i pochowanych 26 osób, ale też jeszcze
9-12 osób zamordowano i pogrzebano na cmentarzu żydowskim w
Lesie Borowskim. Nie wiadomo
też czy kiedykolwiek osoby zostały ekshumowane, choć pojawia się informacja, że jednak ich
ekshumowano i pochowano na
cmentarzu w Borowej.
Sprawa ta wymaga dokładnych
badań, a o wszelkie informacje
prosimy naszych Czytelników.
Artykułu można szukać na naszych stronach: https://www.
facebook.com/nadwislocze
oraz: http://promocja.mielec.
pl/category/antykwariat-wydawnictwa/wydawnictwa/nadwislocze/ Przez te strony można
się kontaktować, nadsyłać ewentualne informacje i zdjęcia.

PZGS Mielec 1960 – rewelacyjny
album zdjęć w antykwariacie-galerii Mielecjana-Galicjana
Na zdjęciu u góry: Las Borowski 1997, dzikie wysypisko, tu był cmentarz żydowski, obok i poniżej droga
do Lasku Pławskiego, gdzie
Niemcy zamordowali Żydów,
zdjęcie 1994 i 2021 r. Fot.
W. Gąsiewski

Prezentujemy rewelacyjny album
29 zdjęć o wymiarach 22×18 cm
PZGS Mielec, tj. Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni, który
prawdopodobnie powstał ok. 1960
r., lub może nawet pod koniec lat 50.
Album przedstawia bardzo ciekawą
serię zdjęć z Mielca i okolic, Padwi
Narodowej, Radomyśla Wielkiego i Borowej. Wszystkie zdjęcia są
podpisane. Album można obejrzeć

osobiście w Antykwariacie-Galerii
w Mielcu, ul. Sobieskiego 1, od pon.
do pt. w godz. 10-14. Można też, jeśli będzie taka możliwość, umówić
się na inną godzinę, także w sobotę,
pod tel. 177411527.
Album jest także na stronie: http://
promocja.mielec.pl/pzgs-mielec-1960-rewelacyjny-album-zdjec-w-antykwariacie-galerii-mielecjana-galicjana/
Zapraszamy

HENRYK MOMOT (1928-1994) – malarstwo

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Mielcu w latach 1978-1993

- mini ekspozycja w antykwariacie-galerii
mielecjana-galicjana – zapraszamy
Mielec, ul. Sobieskiego 1, pon.-pt. 10-14

Inf. i fot. Włodek Gąsiewski
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Pławski

Józef Witek o książce „Sprawiedliwi…”

dowskiej. To nadal temat bardzo
trudny i chyba niemożliwy do dokładnego i obiektywnego zbadania. Podejmowane próby przedstawienia różnych wydarzeń z
udziałem Niemców, Żydów i
Polaków kończą się z reguły bardzo emocjonalnymi dyskusjami
i daleko odbiegającymi od siebie
różnicami zdań. Dotyczy to również wydanych wcześniej w Mielcu cennych publikacji Stanisława
Wanatowicza, Andrzeja Krempy i
dr. Mirosława Maciągi.
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Moje osobiste doświadczenia
potwierdzają, że jest to temat bardzo trudny i pełen niedomówień.
W czasie kilkudziesięcioletniej
pracy w Urzędzie Miejskim w
Mielcu na funkcyjnych stanowiskach do spraw kultury i promocji
miasta wielokrotnie spotykałem
się z odwiedzającymi Mielec osobami narodowości żydowskiej,
głównie z USA, Kanady, Francji,
Niemiec i Izraela. Towarzyszyłem im przy zwiedzaniu miasta,
a zwłaszcza przy odwiedzinach
cmentarzy żydowskich. Wśród
nich byli też mieszkańcy Mielca
z czasów II RP, m.in. Renata Susman i Józef Rubin. Nikt z nich,
choć z wielkim żalem wspominali
swoich bliskich zamordowanych
przez Niemców, nie wspomniał
ani jednym słowem o relacjach z
Polakami w czasie okupacji hitlerowskiej.
Z tym większym uznaniem
trzeba ocenić tytaniczną długoletnią pracę badawczą dr. Włodka
Gąsiewskiego, przez niemal 30 lat
zbierającego materiały na temat
Polaków z Mielca i okolic, któ-

rzy z narażeniem życia własnego
i swojej rodziny ukrywali Żydów
w czasie okupacji hitlerowskiej i
w szeregu przypadków uratowali im życie. Niestety, byli i tacy,
którzy tę samarytańską postawę
przypłacili własnym życiem lub
nawet pacyfikacją wsi, jak to stało
się z Podborzem w powiecie mieleckim. Owocem badań W. Gąsiewskiego jest wydana w bieżącym roku książka „Sprawiedliwi
i nie tylko …”. Autor przedstawia
w niej, z rzetelnością naukową i
dbałością o szczegóły, ludzi ratujących i ratowanych, okoliczności,
przebieg wydarzeń i późniejsze
powojenne losy opisywanych
osób. Czytając tę książkę, wyczuwa się, że zapewne autor swą
szczerością intencji i cierpliwością ujął tak swoich rozmówców,
że nie tylko dokładnie relacjonowali wydarzenia sprzed lat i udostępnili stosowne dokumenty, ale
nawet ujawniali kontakty dawne i
aktualne.
Publikacja składa się z pięciu
rozdziałów poprzedzonych wstępem i zakończonych wykazem

źródeł. O rozległości podjętego tematu świadczą tytuły rozdziałów:
Żydzi na ziemi mieleckiej; Na ziemi mieleckiej – wśród Narodów
Świata; Skazani ale uratowani;
Godni pamięci znani i nieznani.
Inne przykłady ratowania Żydów
na ziemi mieleckiej podczas okupacji niemieckiej w latach 19391944; Represje wobec Polaków
ratujących Żydów. Autor opisuje
jednostkowe zachowania Polaków
i Żydów, które były uwarunkowane różnymi okolicznościami.
Obok wielu przykładów pozytywnych pokazuje także negatywne,
np. donosicielstwo. (Zapewne
stąd w tytule „… i nie tylko.”)
Z pełnym przekonaniem stwierdzam, że książka dr. Włodka
Gąsiewskiego jest bardzo cenną
pozycją w bibliografii mieleckich
regionaliów i znacząco uzupełnia
dotychczasową wiedzę na temat
relacji pomiędzy Polakami i Żydami w czasie okupacji hitlerowskiej. Zainteresowani historią
Mielca i jego okolic powinni zapoznać się z jej treścią.
Józef Witek

Mgr Józef Witek jest autorem monumentalnej czterotomowej „Encyklopedii Miasta Mielca” – wydania
drukowanego oraz jej wersji internetowej. Napisał ponadto kilkadziesiąt książek nt. Mielca, ziemi
mieleckiej i Podkarpacia. Jest emerytowanym nauczycielem, pracownikiem samorządowym oraz byłym
radnym Mielca. Ponadto zaangażowanym społecznikiem i członkiem
wielu organizacji społeczno-kulturalnych. Na zdjęciu Józef Witek w
antykwariacie-galerii w Mielcu, ul.
Jana III Sobieskiego 1/1.
autor: Włodek Gąsiewski
nasza strona: www.promocja.mielec.pl

Artystyczno-antykwaryczno- kolekcjonerskie

zapraszamy na nasz portal informacyjno-firmowy

ANTYKWARIAT-GALERIA

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Mielec Spis telefonów.
Wydrukowana książeczka-broszura w dodatkowej foliowej okładce
zawierająca symbole komórek
organizacyjnych, ich nazwy i
numery telefonów. W niektórych
rubrykach są odręczne adnotacje. Wykonana prawdopodobnie
ok. 1985 r. Spis zawiera także
mieleckie instytucje zewnętrzne,
które pokazują ówczesną strukturę społeczno-polityczno-gospodarczo miasta, a także branżonwe
instytucje krajowe współpracujące
z WSK PZL Mielec. Do spisu dodane jest 8 stron częściowej zmiany numerów telefonicznych w
Mielcu na Os. Janka Krasickiego
w Mielcu. Książeczka ze względu
na wojskową produkcję zakładu

WSK PZL Mielec An2 stary proporczyk z PRL o
wymiarach ok. 15x25,5 cm,
sam trójkąt bez zaczepów i
frędzelków.

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

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego WSK PZL
Mielec melex - stary proporczyk z PRL o wymiarach ok.
14x24 cm

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego
WSK
PZL Mielec Polski Czerwony Krzyż Klub Honorowych Dawców Krwi
przy WSK PZL Mielec

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

Bombka
choinkowa
herb
Związek Ochotniczych Straży
Pożarnych ręcznie malowany
(może być dopisana bardzo
krótka nazwa lub dedykacja).
Średnica ok. 18 cm. Sprzedaję
z metalową przywieszką widoczną na zdjęciu. Praktycznie
nie była używana, ale ma kilka
lat i zdążyła się przykurzyć i
nieco przybrudzić.

Bombka choinkowa szklana,
polska, herb Mielec ręcznie
malowany (może być dopisana
bardzo krótka nazwa lub dedykacja). Średnica ok. 10 cm.

Proporczyk Mielec
NACZELNIK MIASTA MIELCA. Wymiary ok. 13x23 - bez
obszycia i zawieszki i
frędzelków - w foliowej otulinie

– wywiad z Włodkiem Gąsiewskim
treściach, m.in. o prześladowaniach, zabijaniu
przez Niemców i wypędzeniu Żydów z Mielca, a na tym tle o wielu
mieszkańcach
ziemi
mieleckiej, którzy mimo
groźby kary śmierci ratowali swoich żydowskich
sąsiadów. Działo się tak
w Mielcu i w okolicy,
gdzie za udzielanie pomocy Żydom zginęło
ok. 30 Polaków, Niemcy
spalili prawie całą jedną
z wsi. W sumie Sprawiedliwych
uznanych
przez Yad Vashem w
Izraelu autor odnalazł tu
ok. 30. oraz wielu, których nikt nie zgłosił do
tego wyróżnienia. Byli
oczywiście nie tylko

e-mail: kontakt@promocja.mielec.pl

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

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

Krystyna Gargas-Gąsiewska, autorka wielu obrazów 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 Muzeum 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

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

OFM Cap. ,,Piękno zbawi świat’’, a w 2018 r. w prowadzonych przez ks. dr Jacka Soprycha z WSD w
Tarnowie. Jej Ikony są pisane w technikach tradycyjnych oraz własnych i są nie tylko świętymi obrazami, ale także przekazem ich wykonawcy, który
przez sztukę wyraża swoją wiarę i wrażenia estetyczne. Jej prace, w tym Ikony były wielokrotnie
wystawiane oraz znajdują się w wielu zbiorach,
także osób duchownych, w kraju i zagranicą. Możliwe jest wypisanie krótkiej dedykacji!

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

Matka Boska z Dzieciątkiem ikona na desce
15x20x2,5 cm

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

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

Oferujemy w sprzedaży przewodnik poetycko-artystyczny

„Sprawiedliwi z Mielca” w Polskim Radio Rzeszów
W niedzielę 3 października 2021 r. tuż po godz.
20-tej w Polskim Radio
Rzeszów, w programie
„Okolice kultury” Zaprasza Alina Pochwat-Cicha,
został zaprezentowany
wywiad z Włodkiem Gąsiewskim, autorem książki „Sprawiedliwi i nie
tylko ziemi mieleckiej
i okolic”, która ukazała
się na początku września
2021 r.
Blisko 8-minutowy
wywiad-rozmowę przeprowadził Grzegorz Janiszewski redaktor Polskiego Radia Rzeszów.
Autor książki wypowiada
się w nim m.in. na temat
okoliczności powstania
książki i zawartej w niej

PRACOWNIA AUTORSKA

Sprawiedliwi i w cieniu
bezprecedensowej pomocy ukazane są wprawdzie nieliczne, ale jednak
przykłady
donosicielstwa na ukrywających
się Żydów, czy nawet
ich morderstwa. W powiecie mieleckim tylko
w jednym miejscu upamiętniono miejscowych
Sprawiedliwych, jest nim
skromny pomnik w Podborzu, gdzie Niemcy za
ukrywanie Żyda spalili
kilkadziesiąt domostw.
Jest na nim motto o treści
„ODROBINA DOBRA
OKAZANA DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI
LEPSZA JEST, NIŻ
CAŁA MIŁOŚĆ DO
LUDZKOŚCI”. Zdanie

WSK Mielec Głos Załogi Gazeta Zakładowa Wytwórnia Sprzętu
Komunikacyjnego. Wymiary ok. 13x23,5 cm bez obszycia i zawieszki
i frędzelków, bez foliowej otuliny
to napisał niemiecki Richard Dechmel, pisarz i
poeta z przełomu XIX i
XX w., który jakby przewidział rodzący się nazizm w Niemczech.
Autor książki Włodek
Gąsiewski dziękuje Polskiemu Radiu Rzeszów
oraz red. Grzegorzowi
Janiszewskiemu za zainteresowanie się książką i jej zaprezentowanie
słuchaczom Podkarpacia
i okolic.
Zapraszamy do wysłuchania wywiadu-rozmowy na stronie: http://
promocja.mielec.pl/
sprawiedliwi-z-mielca-w-polskim-radio-rzeszow-wywiad-z-wlodkiem-gasiewskim-audio/. Audycji „Okolice
kultury” i innych w
Polskim Radio Rzeszów można słuchać za
pośrednictwem strony:
https://radio.rzeszow.pl/
- więcej o książce: http://
promocja.mielec.pl/
sprawiedliwi-i-nie-tylko-ziemi-mieleckiej-i-okolic-historie-pomocy-zydom-na-tle-strachu-obojetnosci-i-zdrady/

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-SZLAKI-IKON-BIESZCZADY-TRAIL-OF-ICONS-DROGA-DO-OPIENKI-THE-WAY/274174176018?hash=item3fd60deb12:g:LesAAOSwtjBeChQp
możliwość płatności i wysyłki na cały świat!

Matka Boska Łopieńska
Dobrej Miłości Bieszczadzka

Renata Szyfner-Hurd
córka Sprawiedliwego Eugeniusza Szyfnera
i wnuczka Sprawiedliwej Katarzyny Szyfner,
którzy podczas okupacji niemieckiej
przechowywali dziewięcioro Żydów

we wstępie do książki „Sprawiedliwi i nie tylko...”
Włodek Gąsiewski: Czy
z perspektywy doświadczeń Rodziny Sprawiedliwych, widzisz potrzebę
ich upamiętniania dla innych ludzi?
Renata Szyfner-Hurd:
Uważam, że jak najbardziej, bo byli to naprawdę ludzie niecodzienni.
Patrząc na czasy dzisiejsze, to jestem ciekawa ilu
znalazłoby się ludzi, żeby
pomóc bliźniemu niekoniecznie tej samej narodowości czy wiary? A jednak
w tamtych trudnych latach, gdy Polska była jedynym krajem, gdzie za
pomoc Żydom była kara
śmierci, bo już na przykład w Holandii, karą był
jakby mandat. A Polacy
byli karani karą śmierci i
traciły życie całe rodziny.
Jednak ci ludzie na to się
zdobyli i teraz jest pytanie
– co było ich motywacją?

Wydaje mi się, że oni nie
potrzebowali motywacji,
że nie rozkładali tego na
składniki proste, czy pomóc, czy nie? Tylko to po
prostu było dla nich oczywiste, sami nie wiedzieli
czemu pomagają, robili
to z potrzeby serca. Uważam więc, że takich ludzi,
którzy ryzykowali swoje
życie na bezinteresowną
pomoc, należy upamiętniać, bo byli to ludzie
nadzwyczajni.
Włodek Gąsiewski: Do
kogo adresować to upamiętnianie, czy nie najbardziej do młodego pokolenia?
Renata Szyfner-Hurd:
Uważam, że tego typu
książki powinny trafić do
młodego pokolenia, które
nie spotyka się z takimi
przykładami.
Obecnie
trudno powiedzieć, że
ludzie są dobrzy, czy źli?

Ludzie są jednak bardziej
zabiegani, egoistyczni,
żyją bardziej dla siebie, a
mało jest przykładów czystego człowieczeństwa.
Jednak właśnie ono, nasza wiara, opiera się na
takiej idei, żeby komuś
pomóc. Dlaczego? Bo
tak się powinno. Tak więc
trafić do młodego pokolenia, to byłby cel takiej
literatury.

Cały wywiad z panią
Renatą, mielczanką i
amerykanką na łamach
książki, którą można nabyć a antykwariacie-galerii w Mielcu, ul. Sobieskiego 1, czynne pon.-pt.
godz. 10-14 lub poprzez
tel. 602776197 oraz w internecie: https://allegro.
pl/oferta/sprawiedliwi-i-nie-tylko-wlodek-gasiewski-11130410643
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