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samorządowe

Nowe władze Powiatu Mieleckiego
     19 listopada 2018 r. od po-
łudnia do późnego wieczoru 
trwała I sesja rady Powiatu Mie-
leckiego, podczas której złożyli 
ślubowani nowo wybrani radni. 
Wybrano też przewodniczącego 
Rady Powiatu Mieleckiego w 
osobie Marka Paprockiego, a 
wiceprzewodniczącymi zostali: 
Kazimierz Gacek i Grzegorz 
Tychanowicz. Na Starostę Po-
wiatu Mieleckiego wybrany 
został Stanisław Lonczak, zaś 
na wice starostę Andrzej Bryła. 
Wybrano też 3-osobowy Zarząd 
Powiatu w składzie: Andrzej 
Chrabąszcz, Zbigniew Działow-
ski, Maciej Jemioło.

WG

    W dniu 28 listopada, podczas 
obrad, radni wybrali człon-
ków oraz przewodniczących 
poszczególnych komisji Rady 
Powiatu Mieleckiego.

Przy Radzie Powiatu Mielec-
kiego w kadencji 2018-2023 
będą działać następujące ko-
misje:

Komisja Budżetu i Finan-
sów:
Przewodniczący: 
Bogusław Peret
Członkowie:
Waldemar Barnaś
Zbigniew Działowski
Maria Należna
Józef Smaczny

Komisja Edukacji, Kultury 
i Sportu:
Przewodniczący: Adam Ja-
strząb
Członkowie:
Andrzej Bryła
Kacper Głaz
Maria Orłowska
Jacek Tejchma
Grzegorz Tychanowicz

Komisja Infrastruktury:
Przewodniczący: Stefan Rysak
Członkowie:
Andrzej Chrabąszcz
Edmund Duszkiewicz
Zbigniew Działowski
Zdzisław Lasota

Komisja Rodziny, Zdrowia 
i Pomocy Społecznej:
Przewodniczący: Marek Ka-
miński
Członkowie:
Kazimierz Gacek
Adam Jastrząb
Maciej Jemioło
Antoni Skawiński

Komisja Rozwoju Gospodar-
czego, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska:
Przewodniczący: Zbigniew 
Tymuła
Członkowie:
Zbigniew Działowski
Maciej Jemioło
Stanisław Kagan
Bogusław Peret

Burmistrz Radomyśla Wiel-
kiego i radni wybrani w 
październikowych wyborach 
samorządowych w ponie-
działek oficjalnie zainaugu-
rowali swoją działalność w 
kadencji 2018-2023.

19 listopada odbyła się bowiem 
pierwsza sesja nowej Rady 
Miejskiej w Radomyślu Wiel-
kim. Przypomnijmy, że 14 z 15 
rajców pochodzi z komitetu 
wyborczego Rozwój Gminy 
Radomyśl Wielki. Są to: An-
drzej Szczurek, Tomasz Kilian 
i Andrzej Jarosz z Radomyśla 
Wielkiego, Jan Kilian z Partyni, 
Jan Miękoś z Podborza i Zgór-
ska, Marian Dziekan i Andrzej 
Węgrzyn z Rudy, Stanisław 
Stec z Dąbrówki Wisłockiej, 
Małgorzata Baran ze Zdziar-
ca, Dorota Golec z Dąbia, Jan 
Drąg z Żarówki, Andrzej Jasina 
z Janowca, Ferdynand Ryba 
i Janusz Skrzyniarz z Dulczy 
Wielkiej. Jedynym radnym z 
PiS-u został Mateusz Gawryś 
reprezentujący Dulczę Małą 
i Pień.

Podczas sesji nowo wybra-
ni rajcy otrzymali specjalne 
zaświadczenia informujące 
ich o wyborze na radną bądź 
radnego Gminy Radomyśl 
Wielki. Złożyli też uroczyste 
ślubowanie stając się oficjalnie 
radnymi. Tradycyjnie pierw-
szym zadaniem radnych był 
wybór w tajnym głosowaniu 

przewodniczącego i wiceprze-
wodniczącego rady. Jedynym 
kandydatem na przewodni-
czącego był Jan Miękoś, który 
został wybrany na to stanowi-
sko jednomyślnie. Również o 
funkcję wiceprzewodniczącego 
starał się jeden radny – Andrzej 
Szczurek, który także otrzymał 
15 głosów „za”.

Po ukształtowaniu prezydium 
rady przyszedł czas na odebra-
nie zaświadczenia o wyborze na 
Burmistrza Radomyśla Wiel-
kiego przez Józefa Rybińskie-
go. Chwilę później złożył on 
uroczyste ślubowanie i tym sa-
mym oficjalnie już objął urząd 
na lata 2018-23. – Jeszcze raz 
serdecznie dziękuję mieszkań-
com za wybór na stanowisko 
burmistrza – powiedział po ślu-
bowaniu Rybiński. – Burmistrz 
jest organem wykonawczym, 
a rada stanowiącym, uchwa-
łodawczym. Jesteśmy więc 
zdani na współpracę ze sobą 
i realizację tych zobowiązań, 
które poczyniliśmy względem 
mieszkańców podczas kam-
panii. Życzę nam wszystkim 
dobrej wzajemnej współpracy 
i realizacji wielu zadań dla do-
bra naszej lokalnej wspólnoty. 
Radnym życzę także dobrych 
relacji z mieszkańcami – dodał.

Krzysztof Babiarz
Urząd Miejski w Radomyślu 

Wielkim

Inauguracja nowej kadencji

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Józef Smacz-
ny
Wiceprzewodnicząca: Maria 
Orłowska

Sekretarz: Michał Duszkiewicz
Członkowie:
Jacek Tejchma
Stefan Rysak

Komisja Skarg, Wniosków 
i Petycji:
Przewodniczący: Waldemar 
Barnaś
Wiceprzewodniczący: Kacper 
Głaz
Sekretarz: Krzysztof Olszewski
Członkowie:
Adam Jastrząb
Bogusław Peret
Stefan Rysak
Józef Smaczny

STAROSTWO 
POWIATOWE W MIELCU
 Biuro Promocji i Informacji

Monika Skrzypek
Fot. Włodzimierz Gąsiewski
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3 grudnia 2018 r. podczas 
konferencji prasowej prezy-
dent Mielca Jacek Wiśniewski 
oficjalnie przedstawił powo-
łanych przez siebie z dniem 1 
grudnia 2018 r. nowych wice-
prezydentów, którymi zostali 
Adriana Miłoś i Paweł Pazdan.

     Paweł Pazdan, jako I zastępca 
prezydenta Mielca będzie od-
powiedzialny za infrastrukturę, 
drogi, inwestycje i za pozyski-
wanie środków finansowych. Jak 
powiedział nowo mianowany wi-
ceprezydent, z samorządem jest 
związany od ok. 30 lat. Podczas 
pełnionych przez siebie wcze-
śniej funkcji zajmował się także 
sprawami inwestycyjnymi, jak 
chociażby przy rozbudowie szpi-
tala mieleckiego czy pogotowia 
ratunkowego w Mielcu. Ostatnio 
zajmował się wielomilionową 
inwestycją w szpitalu w Staszo-
wie gdzie był koordynatorem 
inwestycji. Powiedział także, że 
zadań i wyzwań inwestycyjnych 
przed miastem Mielec jest bardzo 
dużo, zarówno tych bieżących, jak 
też i tych, które muszą rozpocząć 
się w przyszłości, gdzie trzeba 
podjąć decyzje jak również po-
zyskać zewnętrzne środki finan-
sowe. Ważne są także zadania o 
charakterze strategicznym jeśli 
chodzi o przyszły rozwój miasta. 
Wiceprezydent Pazdan zaczął 
pracę na roboczo od narady z 
kierownikami wydziałów, odbyły 
się też rozmowy z innymi pracow-
nikami i zaplanowane są działa-
nia na dni następne. Powiedział 
też, że jest przygotowany że jego 
codzienna praca będzie trwać 

znacząco dłużej niż oficjalne 
godziny urzędowania.
     Adriana Miłoś, jako II za-
stępca prezydenta Mielca będzie 
odpowiadać za sprawy społecz-
ne, wydział edukacji, za kulturę 
i sport. Pani wiceprezydent w 
swojej wypowiedzi podziękowa-
ła za kredyt zaufania wyrażając 
nadzieję, że po 5 latach kadencji 
nie będzie to już kredyt, a samo 
zaufanie. Powiedziała także, że 
tak jest nauczona w domu, że dla 
ludzi trzeba być dobrym i trzeba 
pomagać słabszym. Stwierdziła, 
że w życiu trzeba się bardzo wiele 
napracować aby osiągnąć sukces, 
uznanie w oczach innych i realizo-
wać stawiane sobie cele. Jest oso-
bą otwartą na współpracę. Liczy, 
że wspólnie z prezydentem oraz 
pracownikami Urzędu Miasta 
będą stanowić jeden zespół, który 
będzie dbał o dobro mieszkańców 
miasta.

Inf. i fot. 
Włodzimierz Gąsiewski

Prezentujemy sylwetki wice-
prezydentów Mielca:

ADRIANA MIŁOŚ – Mielczan-
ka, urodzona 9 kwietnia 1976 r.

     Absolwentka Wydziału Eko-
nomicznego Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej filia w Rze-
szowie. Tytuł magistra uzyskała 
w 2000r. W 2003r. ukończyła 
Studium Pedagogiczne na Poli-
technice Rzeszowskiej. Posiada 
również świadectwo ukończenia 
Studiów Podyplomowych na Wy-
dziale Ekonomicznym Uniwer-

sytetu Rzeszowskiego z zakresu 
Organizacji i Marketingu w Insty-
tucjach Finansowych i Ubezpie-
czeniowych. W 2008r. otrzymała 
zaświadczenie ukończenia Szkoły 
Trenerów Biznesu i Doradców 
Personalnych w Pracowni Psy-
chologicznej Elżbiety Sołtys 
w Krakowie. Posiada również 
certyfikat ukończenia szkolenia 
pt. „Menedżer Lider” organizo-
wanego w 2011r. w ramach pro-
jektu „Podkarpacka Akademia 
Zarządzania” w Rzeszowie. W 
latach 2011-2012 uczestniczyła w 
kursie z zakresu projektowania 
i prowadzenia coachingu, orga-
nizowanym w ramach Instytutu 
Psychoedukacji  i Rozwoju Inte-
gralnego w Krakowie. W 2015r. 
uzyskała tytuł „The Practitioner 
Coach” uczestnicząc w projekcie 
współfinansowanym przez UE w 
ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Noble Manhat-
tan and IBD Business School. W 
2017r. uzyskała zaświadczenie o 
ukończeniu kursu   e-learningo-
wego „Organizacja i zarządzanie 
domem – ośrodkiem kultury” 
zorganizowanego przez Studium 
Prawa Europejskiego.  W tym 
samym roku ukończyła Szkołę 
Liderów Miasta Mielca.
      Od kilkunastu lat zawodo-
wo związana jest z sektorem 
bankowym. Ostatnio pracowała 
na stanowisku Dyrektora Od-
działu Podkarpackiego Banku 
Spółdzielczego w Mielcu. Na 
przestrzeni kilku lat była inicja-
torką organizowanych w szkołach 
ponadgimnazjalnych w Mielcu i 
w Kolbuszowej, konkursów dla 
młodzieży z wiedzy o bankowo-

ści i finansach. Posiada również 
kilkuletnie doświadczenie tre-
nerskie.    Jest autorką szkoleń, 
które prowadziła dla instytucji 
oświatowych, pomocy społecznej 
i dla biznesu.  W latach 2013-2017 
była koordynatorem działalno-
ści Mieleckiego Uniwersytetu 
Dziecięcego funkcjonującego w 
ramach Samorządowego Cen-
trum Kultury w Mielcu. W latach 
2017-2018 prowadziła zajęcia 
ze studentami Wyższej Szkoły 
Gospodarki i Zarządzania w 
Mielcu z zakresu wiedzy o fi-
nansach  i bankowości. W roku 
szkolnym 2017/2018 pracowała 
jako nauczyciel podstaw przed-
siębiorczości   w Zespole Szkół 
Ekonomicznych im. Bł. Romana 
Sitki w Mielcu. Aktualnie jest 
członkiem Komisji Rewizyjnej 
Stowarzyszenia na rzecz rozwoju 
Zespołu Szkół Ekonomicznych 
im. Bł. Romana Sitki  w Mielcu 
– Ekonomik Mielec.
     Jest mamą dwóch synów Mi-
kołaja i Jana.

PAWEŁ PAZDAN – 49 lat, 
rodowity mielczanin.

Ukończył I Liceum Ogólno-
kształcące im. S. Konarskiego 
w Mielcu. W latach 1987-1989 
pracował w jednym z magazynów 
WSK „PZL-Mielec”. W 1991 r. 
ukończył (z wynikiem celującym) 
Medyczne Studium Zawodowe 
nr 7 w Krakowie i uzyskał tytuł 
dyplomowanego pracownika so-
cjalnego. Studiował na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim w Krakowie i 
w 1998 r. uzyskał tytuł magistra 
socjologii. Ponadto ukończył 

studia podyplomowe z zakresu 
organizacji pomocy społecznej w 
Wyższej Szkole Pedagogicznej w 
Rzeszowie; Studium Pedagogicz-
ne na Politechnice Rzeszowskiej;  
studia podyplomowe w Polskiej 
Akademii Nauk – Instytucie 
Nauk Prawnych w Warszawie w 
zakresie europejskiego prawa 
samorządowego: problematyka 
prawa europejskiego, stosunków 
międzynarodowych i prawnych 
zasad samorządu terytorialnego 
w Europie; a następnie na  Wy-
dziale Ekonomicznym Wyższej 
Szkoły Informatyki i Zarządzania 
z siedzibą w Rzeszowie studia 
podyplomowe:  Zarządzanie 
w służbie zdrowia oraz studia 
podyplomowe: Wsparcie mene-
dżerskie dla kadry zarządzającej 
podmiotami leczniczymi na Wy-
dziale Zarządzania Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach.
     Ponadto ukończył kilkadziesiąt 
kursów specjalistycznych związa-
nych z problemami opieki spo-
łecznej i służby zdrowia, zarzą-
dzania kryzysowego, zagadnień 
ekonomicznych w tym finansów 
publicznych, przedsiębiorczości, 
zarządzania, zarządzania jako-
ścią, ochrony danych osobowych 
itd.
      W latach 1991-2000 pracował w 
Miejskim Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Mielcu jako pracownik 
socjalny, st. pracownik socjalny i 
st. specjalista pracy socjalnej. Peł-
nił także funkcję członka Zespołu 
ds. Analiz. W latach 2000 – 2012 
pracował jako dyrektor Wydziału 
Zdrowia i Spraw Społecznych 
w Starostwie Powiatowym w 
Mielcu. W tym czasie był też sze-
fem Grupy Opieki Zdrowotnej 
i Pomocy Socjalno-Bytowej w 
Powiatowym Zespole Reagowa-
nia Kryzysowego, sekretarzem 
Zespołu Opiniująco-Doradcze-
go i zastępcą pełnomocnika ds. 
Systemu Zarządzania Jakością 
ISO 9001:2001. Uczestniczył w 
reformowaniu służby zdrowia i 
rozbudowie Szpitala Powiatowe-
go w Mielcu. Był współorganiza-
torem Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego w Mielcu i jednym 
z inicjatorów powstania Forum 
Organizacji Pozarządowych Po-
wiatu Mieleckiego, pracował jako 
ekspert Ministerstwa Zdrowia 
dla Programu Operacyjnego 

Podczas pierwszej sesji Rady 
Miejskiej VIII kadencji w 
Mielcu, która odbyła się w 
poniedziałek 19 listopada, wy-
brany w drugiej turze wyborów 
na prezydenta miasta Mielca 
Jacek Wiśniewski złożył ślu-
bowanie. Nowa rada wybrała 
także swojego przewodniczą-
cego, którym został Bogdan 
Bieniek.
    Zanim odbyły się wybory 
przewodniczącego i wiceprzewod-
niczących rady, Mariusz Wojcie-
chowski, Przewodniczący Miej-
skiej Komisji Wyborczej w Mielcu 
wręczył 23 radnym zaświadczenia 
o wyborze na radnego.
     Poinformował także o tym, że 
w miejsce wygaszonego mandatu 
radnego Jacka Mleczki do rady 
wstępuje Dominik Surowiec oraz 
w miejsce wygaszonego mandatu 
radnego Jacka Wiśniewskiego do 
rady wstępuje Wiesław Truniarz.
    Następnie radni złożyli ślu-
bowanie, a prowadzący obrady 
radny-senior Józef Stala zarządził 
wybory przewodniczącego Rady 
Miejskiej. W tajnym głosowaniu 
został nim Bogdan Bieniek. Wice-

przewodniczącymi zostali wybrani 
Zbigniew Rzeźnik, Grzegorz 
Ziomek i Fryderyk Kapinos.
     Kolejnym punktem obrad 
było złożenie ślubowania przez 
Prezydenta Miasta Mielca Jacka 
Wiśniewskiego i jego wystąpienie 
w którym kolejny raz przypo-
mniał, że nie chce się zajmować 
polityką i że najważniejszy jest 
dla niego człowiek, zarówno jako 
jednostka jak i społeczeństwo. 
Zaapelował, aby pamięć o prezy-
denturze Daniela Kozdęby, który 
pokazywał, że można realizować 
różne projekty ponad podziałami, 
a także jego oddanie i poświę-
cenie, przyświecała wszystkim – 
mieszkańcom, samorządowcom, 
działaczom i aktywistom.
     Zapowiedział przywrócenie 
budżetu obywatelskiego i wyraził 
chęć współpracy z dotychczaso-
wym włodarzem miasta, dekla-
rując  otwartość i zaangażowanie 
w każdy podjęty wspólną decyzją 
projekt.
      –  Będę wsłuchiwał się w 
każdy głos, pamiętając o odpo-
wiedzialności jaką mi państwo 
powierzyliście, i którą z pokorą 

przyjąłem. Możemy się różnić, 
ale w różnorodności tkwi nasza 
siła. Emocje zostawmy dobrym 
słowom, a wyrazem różnicy poglą-
dów niech stanie się jedynie kon-
struktywna krytyka – powiedział 
Jacek Wiśniewski, kończąc swoje 
expose słowami: -Dziękuję Wam 
i proszę wszystkich bez wyjątku 
– przyjmijcie mnie jako Waszego 
prezydenta.

Jacek Wiśniewski

      Urodzony 4 sierpnia 1976 r. 
w Mielcu, syn Andrzeja i Marii z 
domu Dziekan.
    Absolwent Technikum Me-
chanicznego w Mielcu. Maturę 
zdał w 1996 r. W latach szkolnych 
trenował piłkę siatkową w FKS 
Stal Mielec. Studiował w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej w Rze-
szowie i w 2001 r. uzyskał tytuł 
magistra wychowania fizycznego 
w specjalizacji gimnastyka korek-
cyjna i kompensacyjna. Równo-
cześnie był  nauczycielem w Szkole 
Podstawowej w Wampierzowie 
(1998-2000) i Gimnazjum w Wa-
dowicach Górnych (1999-2001).

     Od 2001 r. pracował w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 1 w 
Mielcu. W czasie studiów grał w 
drużynie siatkówki  AZS WSP 
Rzeszów, a po studiach zasilił 
zespół Piasta Wadowice Górne 
(III liga). Pracę trenera piłki 
siatkowej rozpoczął w 1998 r. w 
KPSK Stal Mielec. Od 2001 r. był 
asystentem trenerów: Marka Ber-
nata, Krzysztofa Leszczyńskiego 
i Jerzego Skrobeckiego, prowa-
dzących zespół Stali w Plus Lidze 
Kobiet (ekstraklasie) do 2003 r. W 
sezonie 2003/2004, jako asystent 
Jerzego Matlaka, przyczynił się do 
zdobycia III miejsca i brązowych 
medali mistrzostw Polski.
     Także w 2004 r. ukończył studia 
podyplomowe w AWF Gdańsk 
i otrzymał tytuł trenera piłki 
siatkowej II klasy. Od 21 X 2005 
r. do końca sezonu 2006/2007 
pełnił funkcję I trenera KPSK 
Stal Mielec, zajmując z drużyną 
dwukrotnie VIII miejsce. W se-
zonie 2009/2010 prowadził męską 
drużynę Błękitnych Ropczyce. 
W sezonie 2010/2011 został asy-
stentem Adama Grabowskiego, 
pierwszego trenera ekstraklasowej 

drużyny żeńskiej , a 30 XII 2011 r. 
decyzją zarządu klubu zastąpił na 
stanowisku pierwszego trenera – 
Adama Grabowskiego i mimo 
bardzo trudnej sytuacji klubu 
prowadził zespół do końca sezonu 
2011/2012.
     W 2011 r. ukończył studium 
podyplomowe w zakresie zarzą-
dzania oświatą. Od września 2012 
r. pełnił funkcję wicedyrektora 

w Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących nr 1 w Mielcu, a w roku 
2016 r. został dyrektorem tegoż 
Zespołu Szkół. Był prezesem UKS 
Orlik w Mielcu oraz zastępcą prze-
wodniczącego komisji rewizyjnej 
Powiatowego Szkolnego Związku 
Sportowego w Mielcu.

Inf. UM Mielec
Fot. Włodzimierz Gąsiewski

Prezydent Mielca Jacek Wiśniewski

Infrastruktura i Środowisko w 
ramach Działania 12.2 Inwestycje 
w infrastrukturę ochrony zdrowia 
o znaczeniu ponadregionalnym,  
a także Akredytowany Asesor 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 
Rzeszowie POKL w Obszarach 
Integracja Społeczna i Adapta-
cyjność Pracowników i Przedsię-
biorstw.  W latach 2012 -2018 peł-
nił funkcję Dyrektora Powiatowej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego w 
Mielcu. W tym czasie prowadzo-
ne były w stacji szerokie zadania 
inwestycyjne, w tym budowa na 
bazie  pozyskanego od powiatu 
budynku pralni nowej siedziby, 
budowa wielkoobszarowej łącz-
ności radiowej, budowa podstacji 
w Padwi Narodowej, remont 
podstacji w Borowej, utworzenie 
Zintegrowanej Dyspozytorni 
Medycznej. W latach 2012 – 2018 
zadania inwestycyjne na budynki, 
łączność, maszyny, urządzenia i 
aparaty, przyrządy i wyposażenie 
opiewały na kwotę około 11 mln 
zł. Po zakończeniu pracy w stacji 
pogotowia ratunkowego do koń-
ca listopada 2018 pracował jako 
Koordynator Inwestycji Samo-
dzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w 
Staszowie, gdzie prowadził zada-
nia inwestycyjne obejmujące bu-
dowę pięciopiętrowego budynku 
stanowiącego nowe skrzydło szpi-
tala, budowę i modernizację SOR 
w tym układ dojazdu i wyjazdu, 
budowę przyłączy zewnętrznych, 
budowę kanalizacji deszczowej, 
wymianę dźwigu osobowego, mo-
dernizację i remont istniejących 
oddziałów itp.
      Jednocześnie angażuje się 
do różnych dziedzin działalności 
społecznej. Przez szereg lat grał w 
piłkę ręczną w SPR BRW „Stal” 
Mielec i przyczynił się do jej 
awansu do I ligi. W latach 1994-
2000 był kuratorem społecznym 
w Sądzie Rejonowym w Mielcu, a 
w latach 2000-2003 pełnił funkcję 
ławnika w tymże Sądzie. Działa 
charytatywnie w stowarzysze-
niach na rzecz rodziny, dzieci i 
młodzieży oraz sportu. Ponadto 
jest członkiem Teatru Rozma-
itości w Domu Kultury SCK w 
Mielcu. Żonaty, dwoje dzieci.

CV UM Mielec

Adriana Miłoś i Paweł Pazdan –  wiceprezydenci miasta Mielca

Adriana Miłoś Paweł Pazdan

mailto:kontakt@promocja.mielec.pl
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IX Ogólnopolski Turniej SHORIN-RYU KARATE o Puchar Ziemi 
Mieleckiej z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości

17 listopada 2018 r. w 
hali sportowej Szko-
ły Podstawowej Nr 11 
w Mielcu odbył się IX 
Ogólnopolski Turniej 
SHORIN-RYU KARATE 
o Puchar Ziemi Mielec-
kiej z okazji 100. roczni-
cy Odzyskania Niepodle-
głości, którego organiza-
torem było Towarzystwo 
Gimnastyczne „Sokół” 
w Mielcu.

Pod znakiem 100-nej rocznicy 
Odzyskania Niepodległości 
odbył się 17 listopada IX 
Ogólnopolski Turniej Shorin 
Ryu Karate o Puchar Ziemi 
Mieleckiej. Zawody rozegra-
no w hali sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 11 przy War-
neńczyka 2 a organizatorem 
zawodów tradycyjnie już było 
Towarzystwo Gimnastyczne 

„Sokół” w Mielcu.W imprezie 
wzięło udział 172 zawod-
ników z 9 klubów /w tym 2 
kluby z Czech-13 zaw./:Wo-
łomin,Łódż, Liberc,Hawl.
Brod,Lublin,Nowy Sącz,
Kleszczów,Przemyśl i Mielec.
Zawody przeprowadzono w 
21 konkurencjach w różnych 
grupach wiekowych i były 
sędziowane przez 17 sędziów,-
sędzią głównym był Zbigniew 
Magda z Sokoła Mielec.Z 
zawodników TG „Sokół” 
najlepiej wypadli: Kobiety: 
Nikola Graniczka złoty medal 
w kat. junior młodszy, Emilia 
Skóra srebrny medal w kat.
junior młodszy. Obydwie 
występowały w konkurencji 
KATA Mężczyżni:Michał 
Sołek brązowy medal KATA 
junior młodszy Zespołowo: 
Maciej Kielek, Szymon Pi-
łat,Maciej Czepiel medal 
brązowy KATA KUMIWAZA 

kat. junior. Na turniej, które-
go otwarcia dokonał prezes 
TG „Sokół” Józef Zaskalski 
przybyli pełniący obowiazki 
prezydenta Fryderyk Kapinos.
radni powiatowi: Joanna Rę-
bisz i Waldemar Barnaś, którzy 
dokonali wręczenia nagród 
i pucharów.Część pucharów 
zasponsorował prezes LKS 
„Omega Kleszczów” Zbigniew 
Berłowski, który uhonorował 
okolicznościowymi statuetka-
mi Joannę Rębisz, Fryderyka 
Kapinosa, Józefa Zaskalskiego 
oraz Zbigniewa Magdę. Prezes 
Józef Zaskalski przekazał Zbi-
gniewowi Berłowskiemu oraz 
klubowi z Czech nowo wydaną 
publikację Włodzimierza Gą-
siewskigo „Szkic historyczny 
Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół” w Mielcu 1893-2018”.

Inf. Józef Zaskalski
Fot. Włodzimierz Gąsiew-

www.promocja.mielec.pl
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e-mail: kwiatkowskaborowa@interia.pl

11 listopada 2018 r. odbył sie w 
Mielcu Bieg Niepodległości. Po-
przedziło go kilka miesięcy przy-
gotowań i pracy i jako koordynator 
wydarzenia dziękuję wszystkim 
zaangażowanym w to przedsięwzię-
cie. Jak widać po zdjęciu to spore 
grono ludzi.
    Pomysłodawcą i zarazem współ-
organizatorem biegu było Stowa-
rzyszenie „Orzeł Biały - Strzelec” 
Andrzej Zemmel Łukasz Przybyło 
z liczną grupą „Strzelców”. Spisali 
się na medal. Kolejni organizatorzy 
to Urząd Miejski w Mielcu, Fryde-
ryk Kapinos z Biurem Promocji, 
Krzysiek Urbański, Asia Szteliga 
Edward Tabor, Mikołaj Kopeć, 
Powiat Mielecki Zbigniew Tymuła 
oraz Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Mielcu Andrzej Ję-
drychowski Witold Pieróg. Dzięki 
Wam uczestnicy mogli liczyć m.in. 
na darmowy bieg, puchary i wyjąt-
kowe medale. W biegu wystartował 
komplet 150 uczestników.
    Patronat honorowy nad wydarze-
niem objął Obywatelski Komitet 
Obchodów Setnej Rocznicy Od-
zyskania Niepodległości w Mielcu 
Marek Zalotyński oraz Narodowy 
Bieg Stulecia Odzyskania przez 
Polskę Niepodległości od Bałtyku 
do Tatr 2018, którego Mielec został 
miastem partnerskim.
    Uczestnicy Biegu Niepodległości 
otrzymali przed startem m.in. bia-
ło-czerwone flagi, z którymi poko-
nali trasę 10 km. Flagi przygotował 
Ośrodek Kibice Razem Stal Mielec, 
Robert Serafin. Suplementy diety 
od Avetpharma Ola Nykiel, Paulina 
Wiśniewska oraz wodę od Projekt 
Zdrowie Aneta Kazimierska Agata 
Anuszewska, Martyna Bielat.
    Biuro zawodów, jak zawsze 
było pod świetną opieką: Justyna 
Wąs, Wojciech Klimczak, Aneta 
Kazimierska, Agata Anuszewska,  
Martyna Bielat. Rozgrzewkę po-
prowadził Jacek Żądło z Joy Fitness 
Club Mielec.

BIEG NIEPODLEGŁOŚCI 2018

    Na mecie każdy otrzymał 
wyjątkowy medal. Dodatkowo 
Kulinarna Akademia przy Zespole 
Szkół Technicznych Magdalena 
Winiarz wraz z uczniami rozdała 
uczestnikom biegu własnoręcznie 
przygotowane okolicznościowe 
ciasteczka z okazji 100-lecia Nie-
podległości. Napoje izotoniczne 
zapewnił Joy Fitness Club Mielec 
Marcin Kozdraś.Ciepły posiłek 
regeneracyjny przygotował Hotel 
& Restauracja Atena Piotr Mazur.
     Za profesjonalne prowadzenie 
brawa dla niezawodnej ekipy 
„Gramy dla najlepszych” Paweł 
Wacławik Krzysiek Urbański. 
Zaplecze medyczne Ratownictwo 

Medyczne Jarosław Marczewski  
oraz ubezpieczenie Jerzy Wąs.
   Pomiar czasu tradycyjnie w do-
brych rękach Janusz Banka.
    Numery startowe przygotowa-
ła Agencji Reklamy MCDesign 
Mariusz Chmielowiec, Agnieszka 
Chmielowiec.
     Drobne nagrody dla najlepszych 
zapewniły PZL Mielec Agnieszka 
Gąsiewska, Dominika Gwadera, 
Arkadiusz Adamczyk, Małgosia 
Sum.
    Energię dostarczyła nam PGE 
Mielec Stanisław Łabaj.
    LSK Stal Mielec Agnieszka 
Molek, Stanisław Zioło dziękuję 
za wsparcie techniczne

        Lokalnym mediom za nagło-
śnienie wydarzenia m.in. Włodek 
Gąsiewski, Kacper Strykowski, 
Marek Pytko, Szymon Burek, 
Grzegorz Maj.
   Świetny filmik to zasługa Mariu-
sza Muniaka. Operatorem drona 
był Marek Pytko. Film można 
zobaczyć pod linkiem: https://www.
youtube.com/watch?time_conti-
nue=5&v=tRDHz6Ijic8
W y n i k i :  h t t p s : / / w w w .
f a c e b o o k . c o m / e v e n t -
s/614547862227123/?active_
tab=discussion

Inf. Damian Gąsiewski
Studio Wizualne

Fot. Agnieszka Gąsiewska
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JESIENNE ŚWIĘTA IKONY W MIELCU
21 września 2018 r. w Filii Mu-
zeum Regionalnego w Mielcu 
„Jadernówka” odbył się wieczór 
autorski mielczanina brata Mar-
cina Świądra OFMCAP. Podczas 

spotkania promowany był album 
ikon autorstwa brata Marcina pt. 
„PO ŚLADACH”. Wydawcą tej 
niezwykłej publikacji jest Towa-
rzystwo Miłośników Ziemi Mie-
leckiej im. Wł. Szafera w Mielcu, 
pod patronatem Marszałka 
Województwa Podkarpackiego 
Władysława Ortyla, Starosty 
Powiatu Mieleckiego Zbigniewa 
Tymuły, pełniącego obowiązki 
Prezydenta Miasta Mielca Fry-
deryka Kapinosa i Wojewódzkie-
go Domu Kultury w Rzeszowie. 
W spotkaniu uczestniczył autor 
albumu brat Marcin, wyżej wy-
mienieni patroni oraz bardzo 

liczna publiczność. Podczas 
wieczoru brat Marcin wygłosił 
krótki wykład, przedstawiając 
niejako duchową genezę pojęcia 
ikony oraz poszukiwania nowych 
form wyrazu artystycznego przy 
jednoczesnym zachowaniu kano-
nu tej sztuki.
    Wstęp do albumu napisał prof. 
dr hab. Adam Regiewicz, zaś ko-
mentarze do zaprezentowanych 
ikon są autorstwa Mariana Cie-
ślika. Publikacja ma format ok. 
23,5×23 cm, w twardej oprawie 
z obwolutą, wsuwana do spe-
cjalnego kartonowego futerału. 
Stron około 200, papier kreda 

i bardzo wysoka jakość druku. 
Niektóre ilustracje są wklejane 
lub rozkładane. Całkowity do-
chód ze sprzedaży jest przezna-
czony na ewangelizację.
     Obszerna relacja fotogra-
ficzna znajduje się na stronie 
http://promocja.mielec.pl/
brat-marcin-ofmcap-promo-
cja-albumu-ikon-po-sladach/. 
Zapis wideo wykładu brata Mar-
cina Świądra można obejrzeć od 
linkiem: https://www.youtube.
com/watch?time_continu-
e=18&v=weFwz1fJ048

Inf. i fot. 
Włodzimierz Gąsiewski

Warsztaty Pisania Ikon w ramach Mieleckich Dni Kultury Chrześcijańskiej

19 października w Samorządo-
wym Centrum Kultury w Mielcu 
odbyły się zajęcia kończące pię-
ciodniowe warsztaty Pisania Ikon 
(15-19 X2018 r.), które prowadził 
ks dr Jacek Soprych z Wyższego 
Seminarium Duchownego w 
Tarnowie. Tarnowski profesor w 
ramach warsztatów wprowadził 
ich uczestników zarówno w teo-
retyczne, jak i praktyczne tajniki 
pisania ikon, czego owocem była 
własnoręcznie napisana ikona 
Matki Boskiej Włodzimierskiej. 

W zajęciach, które zorganizowa-
ło – zapewniając też materiały 
malarskie – SCK w Mielcu, 
uczestniczyło 20 osób o różnym 
stopniu umiejętności plastycz-
nych, ale napisane ikony przero-
sły najśmielsze oczekiwania, do 
czego przyczynił się ks. doktor, 
pomagając początkującym adep-
tom tej trudnej sztuki. Pomocą 
służyli sobie nawzajem także 
uczestnicy warsztatów. Czuć 
było przyjazną, wręcz rodzinną 
atmosferę.

    W piątkowy wieczór do pi-
szących ikony przybył Fryderyk 
Kapinos – pełniący obowiązki 
Prezydenta Mielca, który podzię-
kował ks. doktorowi Soprychowi 
oraz wręczył mu okolicznościowy 
miejski medal 100-lecia Niepod-
ległości. Do podziękowań przyłą-
czyła się także Bogusława Fleszar 
z Klubu Inteligencji Katolickiej, a 
piękny bukiet kwiatów wręczyła 
Dorota Kieraś-Jędrychowska z 
SCK w Mielcu. Oczywiście także i 
uczestnicy warsztatów serdecznie 

dziękują za ich zorganizowanie 
i wspaniałe przeprowadzenie. 
Mielec ostatnio powoli przebija 
się na mapę polskiej ikonografii. 
Trzy lata temu podobne warsztaty 
prowadził brat Marcin Świąder, 
pochodzący z Mielca, który w 
tym roku wydał piękny album 
własnych ikon pt. „Po śladach”. 
Ikony w Mielcu i okolicy gościły 
też już na kilku wystawach. Ich 
stała ekspozycja znajduje się 

także w Antykwariacie-Galerii 
w Mielcu, na ul. Sobieskiego 1. 
Poświęcenie ikon napisanych 
podczas warsztatów odbyło się 
po mszy św. w kościele pw. Trójcy 
Świętej w Mielcu 21 października 
2018 r.
Inf. Włodzimierz Gąsiewski, zdję-
cia i wideo: Dorota Kieraś-Jędry-
chowska, Włodzimierz Gąsiewski
     Fotoreportaż z warsztatów na 
stronie: http://promocja.mielec.

pl/final-warsztatow-pisania-
-ikon-w-ramach-mieleckich-
-dni-kultury-chrzescijanskiej/
Zapis wideo: https://www.face-
book.com/wlodek.gasiewski/
videos/2206505672929312/
https://www.facebook.com/
w l o d e k . g a s i e w s k i / v i d e -
os/293286187945607/
https://www.facebook.com/
w l o d e k . g a s i e w s k i / v i d e -
os/792867077719538/

Czy templariusze ukryli skarb w Opatowie?
Na tropie piękna i tajemnicy w bliższej i dalszej okolicy...

     Niektórzy w poszukiwaniu piękna  
i tajemnic historii udają się do innych 
krajów,  mało kto jednak rozgląda się 
w najbliższej okolicy, gdzie m.in. można 
odnaleźć piękno odrestaurowanych 
kościołów i związanych z nimi nie do 
końca jeszcze wyjaśnionych legend i 
historii. 
    W odległości 60-70 km od Mielca, w 
zależności od trasy, w Opatowie w woj. 
świętokrzyskim znajduje się kolegiata 
św. Marcina Biskupa - odnowiona perła 
architektury romańskiej w skali krajo-
wej i europejskiej, nie tylko z powodu 
jej starożytnego, jak na polskie warunki 
wieku, czy też artystycznego przepychu 
wystroju i jego piękna, ale też i z racji 
niektórych akcentów, właśnie o charak-
terze międzynarodowym.
     Kolegiata św. Marcina jest jedną z  
najstarszych w Polsce i powstała praw-
dopodobnie w połowie XII w. Istnieje 
hipoteza, że została zbudowana dla 
zakonników benedyktynów, a następnie 

rodzącego się wówczas zakonu templa-
riuszy, jako stacja chrystianizacyjna na 
Wschód. Sprowadził ich na te tereny 
Henryk Sandomierski, jedyny polski 
władca, który wyruszył wraz z pocztem 
rycerstwa Ziemi Sandomierskiej na 
krucjatę w 1154 roku. On to miał osa-
dzić braci Ubogich Rycerzy Chrystusa i 
Świątyni Salomona w Opatowie. Pierw-
szym komandorem został  Wojsław 
(Wielisław) Trojanowic herbu Powała, 
zwany jerozolimskim. Komandoria 
miała przetrwać do 1237 roku.  
     Dziś domniemane ślady templariuszy 
w opatowskiej kolegiacie są nieliczne, 
m.in. jest to rycerz namalowany przy 
krzyżu Chrystusa, tajemnicze płasko-
rzeźby na kamiennym portalu, czy też 
resztki dawnego wejścia do kościoła, 
zasłonięte teraz prowizorycznymi scho-
dami. Z zakonem templariuszy łączą się 
także legendy o skarbach. „Pan Samo-
chodzik” szukał ich na północy Polski, 
a tymczasem może znajdują się one na 
Ziemi Sandomierskiej.

Źródła: Album romański w: https://albumro-
manski.pl/tagi/rze%C5%BAba?page=2; Z. 
Pałubska, Kolegiata w Opatowie. Odnowiona 
perła architektury romańskiej. Opatów 2010; J. 
Szymański, Kanonicy  opatowscy  w  planach  
polityki  ruskiej  z  przełomu XII  i  XIII  wieku. 
W: „Przegląd historyczny” nr 56/3 z 1965 r., s. 
388-396; http://odkrywca.pl/komandorie-tem-
plariuszy,689694.html

Malowidło ścienne Ukrzyżowanie z ok. 1470-80 r. wewnątrz południowo-zachodniej dobudówki z XIII w. (dawnym kapitularzu) 
odkryte w 2002 r., odnowione i zabezpieczone. Uważa się, że stojący po prawej stronie krzyża to rycerz zakonu templariuszy.

Nawa główna kolegiaty z bogato zdobionym 
malowidłami sklepieniem żebrowym.

Odsiecz Wiednia  malowidło historyczno-batalistyczne na północnej ścianie 
północnego ramienia transeptu.

Tajemniczy fryz o dziwnych motywach roślinnych i zwierzęcych na zachodnim 
portalu kolegiaty. 

Pd.-zach. strona kolegiaty

     W kolegiacie zobaczyć możemy wiele 
innych europejskich odniesień. Należy 
do nich m.in. ogromne malowidło 
ścienne Odsiecz wiedeńska, która pod-
kreśla chwałę polskiego oręża. Można 
zobaczyć tu także inne freski, jak cho-
ciażby Bitwa na Psim Polu, Bitwa pod 
Chocimiem i Bitwa pod Grunwaldem.

Tekst fot. Włodzimierz Gąsiewski
Szerszy artykuł i galeria zdjęć na stro-

nie: http://promocja.mielec.pl/czy-tem-
plariusze-ukryli-skarb-w-opatowie/

www.promocja.mielec.pl
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Ikony na święta, ślub, chrzciny, urodziny, imieniny

Archanioł Michał (od le-
wej) i Archanioł Gabriel 
Ikony pisane temperą jajo-
wą na desce lipowej.

zapraszamy na nasz portal informacyjno-firmowy

Matka Boska Łopieńska 
Dobrej Miłości Bieszczadzka

Ikony wystawia Krystyna Gargas-Gąsiewska, autorka wielu obrazów olej-
nych i akwareli. Jej inspiracją była m.in. twórczość Natalii Czarneckiej z d. 
Skworcowej z Moskwy, która przekazywała tajniki moskiewskiej szkoły pi-
sania Ikon przy cerkwi świętego Tichona. Wpływ miała też sztuka starych 
mistrzów, w tym w Muzeum Ikon w Sanoku, w cerkwiach w Bieszczadach 
i w Pracowni Ikon Jadwigi Denisiuk w Cisnej oraz wzorce współczesne, w tym 
brata Marcina Świądra OFM Cap. Jesienią 2015 r. uczestniczyła w warszta-
tach ikonopisania ,,Piękno zbawi świat’’ pod jego kierunkiem. Jej Ikony są 
pisane w technikach tradycyjnych oraz własnych i są nie tylko świętymi obra-
zami, ale także przekazem ich wykonawcy, który przez sztukę wyraża swoją 
wiarę i wrażenia estetyczne. Istnieje możliwość zamówienia dowolnej Ikony.

Św. Józef ikona, tempe-
ra na desce 15x21,5 cm

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

Święty Florian, Ikona na 
desce lipowej 19x26x2,5 cm

Archanioł Rafael, Ikona na 
desce lipowej 19x26x2,5 cm

Stary aparat fotograficzny REGULA L sprawny. Aparat ma 
oderwany kawałek okładziny z tyłu po lewej stronie, w środko-
wej części obiektywu wyraźny brak jakiejś wkładki, które miała 
chyba tylko funkcje informacyjno ozdobne. Nie kompletny 
jest też futerał, tylko dolna część z krótkim paskiem. Są też 
bardzo nieznaczne zarysowania i przybrudzenia. W aparacie 
po naciągnięciu dźwigni działa swobodnie spust i mechanizm 
aparatu. Ogólnie wygląda bardzo ładnie, jest dość rzadki i 
może być ozdobą kolekcji.

Uwaga! Kupimy aparaty fotograficzne, zdjęcia, kli-
sze fotograficzne, szklane negatywy, slajdy i wszel-
kiego rodzaju przedmioty związane z fotografią.

tel. 177411527; 602 776197; 602 739362
kontakt@promocja.mielec.pl

STARE FOTO-APARATY 
KAMERY i AKCESORIA

Więcej na naszych aukcjach allegro:
https://allegro.pl/uzytkownik/gawlod/fotografia?order=m

Wyprzedaż ogromnej 
kolekcji proporczyków, 
w tym także mieleckich. 
Mamy odznaki, meda-
le i piny mieleckie.
Po s i a d a m y  t a k ż e 
archiwalne numery 
„Głosu Załogi”, który 
ukazywał się w WSK 
PZL-Mielec.

Szafka pod telewizor okleina dębowa. Solidna i ma-
sywna. Szerokość 82 cm, głębokość 41,5 cm, wysokość 
64,5 cm. Z szufladą i półką. Stan dobry, niewielkie 
ślady użytkowania. Cena do negocjacji.

Pozytywka w kształcie serca - grająca, sprawna. Wewnątrz 
wyściełany schowek na obrączki, pierścionki i drobną biżuterię. 
Gabaryty ok. 15x15x5,5. Wykonana z tworzywa sztucznego, 
ale mechanizm grający jest metalowy. W wersji pdf w Adobe 
Acrobat  po kliknięciu uruchamia się wideo. Film z nagraniem 
znajduje się również pod linkiem: https://www.youtube.com/
watch?v=lQw4QiKyoz0

Oferujemy bogaty wybór 
tanich książek z różnych 
dziedzin: regionalnych, 
historii, literatury pięknej 
polskiej o obcej, krymina-
łów, sensacji, romansów, 
hobby, naukowych tech-
nicznych i innych. Mamy  
także kolekcję zdjęć, w 
tym mieleckich, pocztó-
wek, znaczków, itp.

Mały dzwonek dzwoneczek 
mosiądz zdobiony 44 gra-
my, wysokość ok. 51 mm, 
maks. średnica 41 mm. Stan 
db. niewielkie zarysowania, 
przybrudzenia, zaśniedzenia 
i przetarcia.

Lampa błyskowa marki CARENA model CA21. Lampa spraw-
na stan zewnętrzny również dobry Lampa zasilana paluszkami 
R6 - 1,5V - 4szt .Wszystkie te elementy są zadbane i nie widać 
uszkodzeń.

Św. Antoni z Dzieciątkiem. Iko-
na na desce lipowej 21x30x2,5 cm

Ikony są do nabycia w
PRACOWNI IKON

Mielec, ul. Sobieskiego 1
tel. 17 7411527; 606 389218 

oraz: 
https://allegro.pl/uzytkownik/galeria-gaga?order=m

https://allegro.pl/uzytkownik/gawlod/malar-
stwo-ikony-26273?order=m

https://www.facebook.com/Galeria-Autorska-Krystyna-Gargas-

Święty Mikołaj, witraż - 
obraz na szkle 23,30 cm. 
Wykonany wg sztuki wi-
traży na szkle kolorowym 
łączonym cynowymi oku-
ciami, obraz św. Miko-
łaja i kaplicy malowany 
na szkle, sygnowany ale 
nieczytelnie. Zawieszka 
na prostym mosiężnym 
łańcuszku.  Stan dobry, 
niewielkie przybrudzenia 

Aparat ZENIT ET z obiektywem HELIOS 44-2 2/58 
8813158. Stan dost., przybrudzenia i przetarcia. Aparat 
się nakręca i działa spust jednak taśma migawki nie 
domyka się do końca, choć nie jest zablokowana. Szkła 
obiektywu nie mają widocznych uszkodzeń, zabrudzeń 
czy zarysowań. Luźny jest dolny pierścień ostrości i po 
wykręceniu obiektywu można go wysunąć całkiem , luzy 
mają także dwa pozostałe pierścienie. Brak wieczka. 
Aparat jednak trzeba najpierw przejrzeć i dokonać 
niezbędnych napraw.

Lampa jest w stanie rozłożonym refraktorem z żarów-
ką, Po złożeniu mieści się w niewielkim futerale, który 
jest sprzedawany w komplecie. Do tego także orygi-
nalna żarówka. Wszystko ma bardzo niewielkie ślady 
użytkowania i lampa powinna być sprawna oczywiście 
z dowolnym urządzeniem wyładowczym, którego nie 
ma w zestawie.

Zegar kominkowy z budzi-
kiem SLAVIA 11 kamieni 
made in USSR (ZSSR). 
Rycerz na koniu, mosiądz 
2,3 kg. Wyrób z czasów PRL. 
Budzik nie chodzi, ale po 
nakręceniu dzwoni. Są też 
przybrudzenia, zarysowania 
i przetarcia oraz przyśnie-
dzenia. Można go oczywiście 
wygładzić, wypiaskować itp., 
ale też może pozostać w 
obecnym stanie. Waga ca-
łości 2,3 kg, gabaryty maks.: 
22x24x11 cm.

mailto:kontakt@promocja.mielec.pl
http://m.in
mailto:kontakt@promocja.mielec.pl
https://allegro.pl/uzytkownik/gawlod/fotografia?order=m
https://www.youtube.com/watch?v=lQw4QiKyoz0
https://www.youtube.com/watch?v=lQw4QiKyoz0
https://allegro.pl/uzytkownik/galeria-gaga?order=m
https://allegro.pl/uzytkownik/gawlod/malarstwo-ikony-26273?order=m
https://allegro.pl/uzytkownik/gawlod/malarstwo-ikony-26273?order=m
https://www.facebook.com/Galeria-Autorska-Krystyna-Gargas-G%C4%85siewska-798607150261820/
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