
WIEŚCI REGIONALNE  Nr 1-2/21 - 24 LUTY 2021 r.   Str.e-mail: kontakt@promocja.mielec.pl 1

mailto:kontakt@promocja.mielec.pl


WIEŚCI REGIONALNE  Nr 1-2/21 - 24 LUTY 2021 r.  Str. nasza strona: www.promocja.mielec.pl2

mieleckie i powiatowe

    Prelekcja „Szczyt Marzeń 
– moja droga na K2” ilustru-
je drogę, jaką pokonał Adam, 
aby zostać jednym z czołowych 
himalaistów młodego poko-
lenia. Podczas pokazu autor 
postara się przybliżyć zjawisko 
himalaizmu zimowego, a także 
za pomocą zdjęć i filmów opo-
wie o swoich najważniejszych 
górskich osiągnięciach. Adam 
opowie o swoich trudnych 
wspinaczkowych początkach, 
pierwszych krokach w wyso-
kich górach, a także o tym, jak 
nie poddawał się zniechęceniu 
i frustracji, które dopadały go 
np. w przypadku tragicznych 
wydarzeń. Głównym punktem 
prelekcji jest jednak historia 
zimowej wyprawy na K2 oraz 
bezprecedensowej akcji ratun-
kowej na Nanga Parbat.
    Adam Bielecki będzie na-
szym gościem 18 czerwca 
2021 roku w Domu Kultury w 
Przecławiu. Nowoczesna sala 
przecławskiego Domu Kultury 
pomieści 300 widzów. Lokali-
zacja jest dogodna dla miesz-
kańców Mielca, Kolbuszowej, 
Dębicy czy Radomyśla. Do-
jazd do Przecławia na miejsce 
wydarzenia zajmie Wam nie 
więcej jak 20 minut.
    Organizatorem wydarzenia 
jest Studio Wizualne Damian 
Gąsiewski.
     Adam Bielecki – 37 lat. 
Himalaista, alpinista, taternik 
i podróżnik. Klub Wysoko-
górski Kraków. Członek ka-
dry narodowej we wspinaczce 
wysokogórskiej. Pochodzi z 
Tychów, mieszka w Wielkopol-
sce. Absolwent Psychologii UJ. 

Wspina się w górach od 20 lat. 
Lider kilkudziesięciu wypraw 
w różne góry na 5 kontynen-
tach. Zdobywca wyróżnienia w 
konkursie Kolosy 2000 za do-
konanie w wieku siedemnastu 
lat, najmłodszego, samotnego 
i w stylu alpejskim wejścia na 
Khan Tengri, 7010 m. 
    Jesienią 2011 roku zdobył 
piąty szczyt świata, Makalu, 
8463 m. 9 marca 2012 roku 
wraz z Januszem Gołąbem 
dokonał pierwszego zimowego 
wejścia na Gasherbrum I, 8068 
m, co zostało uhonorowane 
Kolosem i nagrodą Travelera 
National Geographic, a także 
uznane zostało za najwięk-
sze osiągnięcie w dziedzinie 
eksploracji w 2012 roku przez 
prestiżowy portal amerykański 
explorersweb. Zdobywca K2 
(31 lipca 2012 r.) i Broad Pe-
aka – pierwsze zimowe wejście 
(5 marca 2013 r.). Na wiosnę 
2014 roku wziął udział w za-
kończonej sukcesem wyprawie 
na północną ścianę Kanczen-
dzongi kierowanej przez Deni-
sa Urubko. 
    Zimą 2016 r. razem z Jac-
kiem Czechem podjął próbę 
pierwszego zimowego wejścia 
na Nanga Parbat, 8125 m. W 
ramach ekspedycji „Annapur-
na Polsped Expedition 2017” 
wraz z Felixem Bergiem i Ric-
kiem Allenem zdobył w lekkim 
stylu siedmiotysięcznik Tilicho 
Peak, a także podjął zaawanso-
waną próbę wyznaczenia nowej 
drogi na dziewiczej, północnej 
ścianie Annapurny, 8091 m. 
Uczestnik zimowej wyprawy 
narodowej na K2, a także bo-

hater głośnej akcji ratunkowej 
na Nanga Parbat, dzięki której 
udało się uratować życie fran-
cuskiej himalaistce Elizabeth 
Revol. 16 lipca 2018 r. razem 
z Felixem Bergiem wytyczył 
nowy wariant drogi na zachod-
niej ścianie Gasherbruma II, 
8035 m. Odznaczony m. in. Or-
derem Odrodzenia Polski oraz 
Orderem Narodowym Legii 
Honorowej. Honorowy Oby-
watel Miasta Tychy.
Nigdy nie używał dodatkowe-
go tlenu z butli podczas swoich 
wspinaczek.
    W 2017 r. ukazała się jego 
pierwsza książka pt. „Spod za-
marzniętych powiek”.
Partnerami wydarzenia są    
Agencja Reklamowa MCDesi-
gn, Chmielowiec Design Stu-
dio, Gugalika, Producent su-
plementów diety AvetPharma i 
GROKAMgbl, Ergo HESTIA 
Oddział Grupy Jerzy Wąs oraz 
Restauracja Fratelli.
    Patronat medialny nad wyda-
rzeniem objęły portale hej.mie-
lec.pl, wcj24.pl, promocja.mie-
lec.pl i korso.pl, Radio Leliwa, 
Tygodnik Regionalny Korso i 
Wieści Regionalne.
    Bilety online dostępne wy-
łącznie na stronie www.studio-
wizualne.com

Damian Gąsiewski
Studio Wizualne

tel. 602 739 362
www.studiowizualne.com

e-mail: sw.damiangasiew-
ski@gmail.com

https://www.facebook.com/
sw.damiangasiewski/

SZCZYT MARZEŃ MOJA DROGA NA K2
ADAM BIELECKI – Przecław 18 VI 2021 r.
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Drony kontrolują jakość powietrza w Mielcu
   Pomiary realizowane były na 
osiedlu Kilińskiego, Wolności, 
Kazimierza Wielkiego, Cyran-
ka oraz Dziubków, za pomocą 
drona firmy Fotoacc wykorzy-
stującego innowacyjny system 
do pomiarów środowiskowych.
    System ten jest wysokiej 
klasy aparatem do badania ja-
kości powietrza i dostarcza w 
pełni wiarygodny pomiar para-
metrów o wynikach tożsamych 
z wynikami uzyskiwanymi w 
ramach Systemu Monitoringu 
Państwowego.
    W ramach prowadzonych 
działań realizowano pomiar 
koncentracji pyłu zawieszone-
go metodą rozproszonej fo-
tometrii laserowej dla frakcji 
PM1, PM2 oraz PM10. Do-
datkowo określano zawartość 
szerokiej gamy związków che-
micznych m.in. tlenku węgla, 
dwutlenku siarki, dwutlenku 
azotu, amoniaku, chlorowo-
doru, formaldehydu, siarko-
wodoru oraz lotnych związków 
organicznych.
    Wyniki w postaci raportów 
– uzyskane ze zgromadzonych 
pomiarów dostarczą odpo-
wiedzi, czy w danej lokalizacji 
występuje znaczne zanieczysz-
czenie powietrza pyłem lub 
toksycznymi związkami che-
micznymi, będącymi skutkiem 

spalania niedozwolonych 
substancji w kotłowniach 
domów jednorodzinnych. 
Dzięki tym opracowaniom 
możliwe będzie także zapla-
nowanie działań w zakresie 
dofinansowań na wymianę 
nieefektywnych systemów 
grzewczych, przede wszyst-
kim na obszarach na których 
te przekroczenia wystąpiły w 
stężeniu najwyższym.
    Przeprowadzone kontro-
le w lokalizacjach wskaza-
nych przez dron pozwoliły 
stwierdzić, że świadomość 
mieszkańców w zakresie spa-
lania niedozwolonego opału 
oraz odpadów jest wyso-
ka. Podczas kilkudziesięciu 
kontroli nie spotkano się 
także ze spalaniem śmieci. 
Podstawowym problemem 
jest zbyt wysoka wilgotność 
drewna (krótko sezonowa-
ne), a nierzadko i węgla, któ-
re to mieszkańcy dokładają 
podczas rozpalania kotłów. 
Skutkuje to dużym zadymie-
niem i powoduje duży wzrost 
stężeń pyłów zawieszonych 
oraz formaldehydu.
    W tym miejscu warto 
przypomnieć, że dobrym 
sposobem na ograniczenie 
zadymienia podczas rozpa-
lania jest rozpalanie w piecu 

od góry. Na jesieni ubiegłego 
roku Urząd Miejski zorgani-
zował pokaz w Rynku Starego 
Miasta, co spotkało się z du-
żym zainteresowaniem miesz-
kańców.
    Prawidłowy sposób rozpala-
nia „od góry” można obejrzeć 
w linku poniżej:
https://www.youtube.com/
watch?v=-IppHwWHKrU
    Również bardzo ważną 
kwestią, którą zaobserwowa-
no podczas kontroli, był brak 
posiadania przez mieszkańca 
świadectwa jakości paliwa. 
Sprzedawca sprzedając opał 
jest zobowiązany do przekaza-
nia kopii takiego dokumentu 
(pod karą grzywny), a miesz-
kaniec podczas kontroli zobo-
wiązany jest do okazania tego 
dokumentu. Dlatego zawsze 
należy żądać takiego świadec-

twa, żeby uniknąć sankcji z ty-
tułu braku jego posiadania jak 
również i dlatego, że sprzeda-
wany opał nierzadko mieszany 
jest z zakazaną bardzo drobną 
frakcją węgla jak np. miał wę-
glowy.

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

     Także i na początku 2021 
r. prowadzono podobne ba-
dania m.in. na mieleckiej 
Starówce, gdzie zwłaszcza 
podczas mroźnych dni wy-
raźnie odczuwany jest dym 
z kominów. Na zdjęciu po 
lewej stronie ekipa pomia-
rowa na ul. Legionów 10 
lutego 2021 r. (Fot. W. Gą-
siewski)

W grudniu 2020 r. Wydział Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Odpadami wraz z asystą Straży Miejskiej, przepro-
wadził pomiary jakości powietrza na wybranych osiedlach, 
na których w sezonie grzewczym dotychczas pojawiały się 
przekroczenia dopuszczalnych  norm dla pyłów PM10, 
PM2,5 oraz benzo(a)pirenu.

DEWASTACJE MIEJSKIEGO MIENIA W REWITALIZOWANYM 
PARKU PRZY UL.  KAZIMIERZA  WIELKIEGO

Rewitalizacyjne prace zwią-
zane z wykonaniem nowych 
nasadzeń roślinnych i prze-
budową alejek wraz z monta-
żem nowych koszy na śmieci 
i ławek w parku przy ul. Ka-
zimierza Wielkiego zostały 
zakończone jesienią ubie-
głego roku. Niestety od tego 
czasu obserwujemy w tym 
miejscu systematyczne akty 
dewastacji.
    Do nowo zainstalowanych 
koszy na śmiecie wrzucany jest 
popiół ze spalania w przydomo-
wych kotłowniach. Kosze par-
kowe nie takie mają przezna-
czenie, a popiół powinien być 
oddawany przez mieszkańców 
wraz z odpadami w pojemni-
kach do tego przeznaczonych i 
nie powinien być wynoszony do 
parku miejskiego. Po  nasiąk-

nięciu wodą popiół twardnieje i 
pozostaje trudny do usunięcia.
    Niespełna dwa miesiące po 
oddaniu parku do użytku na  
nowych koszach pojawiły się 
graffiti.  Powtarzają się dewa-
stacje posadzonych roślin, kra-
dzieże krzewów zimozielonych. 
Sadzonki są wyrywanie z pod-
łoża i porzucanie, niszczone są 
zabezpieczenia drzew. Takie 
postępowanie sprawców działa 
na szkodę nowo założonych na-
sadzeń, nie daje szansy na ich 
ukorzenienie się w gruncie.
    Jest nam niezmiernie przykro, 
że dochodzi do takich niewy-
tłumaczalnych aktów wandali-
zmu. Przypominamy, że rewita-
lizacja parku została wykonana 
zgodnie z umową zawartą z Na-
rodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-

nej, instytucji przyznającej na 
rewitalizację dofinansowanie 
ze środków unijnych.  Apelu-
jemy do mieszkańców o posza-
nowanie naszego wspólnego 
mienia, które ma służyć nam 
wszystkim.
    Park jest ogólnodostępnym  
obiektem i ma służyć  wszyst-
kim mieszkańcom miasta. 
Dewastacje mienia miejskiego  
wpływają negatywnie na wi-
zerunek wspólnej przestrzeni 
miejskiej i generują kolejne 
koszty likwidacji  ich skutków.

Edward Tabor
Data publikacji: 22.02.2021

źródło: https://www.mielec.pl/
dewastacje-miejskiego-mie-

nia-w-rewitalizowanym-parku-
-przy-ul-kazimierza-wielkiego/

W związku z trwającą 
pandemią koronawirusa 
nie odbędzie się Powia-
towe Powitanie Lata. To 
decyzja Zarządu Powia-
tu Mieleckiego dyktowa-
na m.in. obowiązującymi 
obostrzeniami oraz troską 
o zdrowie mieszkańców.
    Tradycyjnie Powiatowe 
Powitanie Lata odbywałoby 
się w pierwszy weekend wa-
kacji. Niestety, to już drugi 
rok z rzędu, kiedy Staro-
stwo Powiatowe w Mielcu, 
ze względu na pandemię 
koronawirusa, tej imprezy 
nie zorganizuje. Decyzją Za-
rządu Powiatu Mieleckiego 
odwołane zostają wszyst-
kie wydarzenia plenerowe 
planowane w okresie do 30 
czerwca br.
    – Wydane wiosną zeszłego 
roku zakazy organizacji im-
prez masowych nie przestały 
obowiązywać. W dobie, kie-
dy wciąż mamy do czynienia 
z zamrożeniem części gospo-
darki, niewiele wskazuje na 
to, by w najbliższym czasie 
ponownie możliwa była or-
ganizacja wydarzeń z wielo-
tysięczną publiką – a takiego 
rodzaju imprezą jest nasze 
Powiatowe Powitanie Lata w 
Mielcu – podkreśla starosta 
mielecki Stanisław Lonczak.
    Co więcej, aby impreza 
mogła odbyć się w zaplano-
wanym terminie, samorząd 
już dziś powinien czynić 

przygotowania i podejmo-
wać liczne zobowiązania. 
To, zdaniem starosty, było-
by niezasadne – biorąc pod 
uwagę niestabilną sytuację 
epidemiczną i brak jedno-
znacznych rokowań co do jej 
dalszego rozwoju.
    Warto przypomnieć, że w 
kulturalnym harmonogra-
mie imprez organizowanych 
przez Starostwo Powiatowe 
w Mielcu corocznie znaj-
dują się także: wrześniowe 
Dożynki Powiatu Mielec-
kiego oraz poprzedzający 
Boże Narodzenie Powiato-
wy Jarmark Świąteczny.  - 
O tym, jaki będzie los tych 
imprez plenerowych, które 
miałyby odbyć się w drugim 
półroczu 2021 r.,  będzie-
my informować na bieżą-
co. Oczywiście, kluczowy 
w tym zakresie będzie kie-
runek rozwoju epidemii w 
Polsce oraz wynikające z 
niego rządowe obostrzenia 
i restrykcje. Jeżeli zajdzie 
taka konieczność, również 
i te wydarzenia zostaną od-
wołane. Musimy pamiętać, 
że w tych trudnych czasach 
najważniejsze jest ludzkie 
zdrowie i życie – podkreśla 
starosta mielecki.

ms
źródło:  https://powiat-mie-
lecki.pl/aktualnosci/pierw-

sza-polowa-roku-bez-impre-
z-plenerowych-1555.html

TRZECIE WALENTYNKI 
W KINIE GALAKTYKA
Mimo pandemicznych obo-
strzeń udało się w naszym 
mieście po raz trzeci zor-
ganizować Miejskie Walen-
tynki w Kinie Galaktyka.
     Ponowne otwarcie kin 
z dostępnością 50 procent 
miejsc na widowni sprawiło, 
że można było w niedzielne 
popołudnie 14 lutego zapro-

sić mieszkańców Mielca na 
walentynkowy seans w ra-
mach którego na ekranie 
Kina Galaktyka wyświetlono 
polską komedię romantycz-
ną „Jak poślubić milionera” 
z Aleksandrą Sochą w roli 
głównej.
     Bilety na film można było 
zdobyć w konkursie ogłoszo-

nym na facebooku Urzędu 
Miejskiego – wystarczyło od-
znaczyć osobę z którą z okazji 
Walentynek 2021 chcieliśmy 
wybrać się do kina. Jak co 
roku mielczanie chętnie od-
powiedzieli na nasze zapro-
szenie.
     Po wielomiesięcznej prze-
rwie w funkcjonowaniu kin 
widzów na seansie witał Pre-
zydent Miasta Mielca Jacek 
Wiśniewski: – Cieszę się ze 
spotkania z Państwem. Miło 
wreszcie zobaczyć widzów na 
widowni naszego kina, które 
tak długo było zamknięte.

    Niestety ze względu na 
trudne warunki atmosferycz-
ne nie doszła do skutku dru-
ga impreza walentynkowa 
jaką chciano zorganizować w 
naszym mieście. Ze względu 
ostrzeżenia IMGW o silnym 
wietrze  odwołano seanse 
kina samochodowego, które 
miało być zainstalowane na 
parkingu MOSiR przy ulicy 
Sportowej.

Edward Tabor
Data publikacji: 15.02.2021
źródło: https://www.mielec.
pl/trzecie-walentynki-w-ki-

nie-galaktyka/
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Zapraszamy na 4. Zimowy 
Triathlon w Galerii Navi-
gator, który zostaje prze-
niesiony na 21 marca 2021 
roku. Organizatorami wy-
darzenia są Urząd Miejski 
w Mielcu, Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w 
Mielcu, Studio Wizualne 
Damian Gąsiewski oraz 
Galeria Navigator.
Głównym partnerem za-
wodów jest E.Leclerc oraz 
Calypso Fitness Club Mie-
lec.
Zawody rozegrane zostaną 
w dwóch sąsiadujących ze 
sobą lokalizacjach. Etap 
1- pływanie, na dystansie 
300 m, odbędzie na kry-
tej pływalni w Mielcu na 
os. Smoczka. Następnie 
uczestnicy przeniosą się do 
Galerii Navigator, gdzie 
będą rywalizować na ro-

werkach spinningowych na 
dystansie 5 km oraz biegu 
na dystansie 2 km na bież-
niach.
Tak jak w poprzednich la-
tach uczestnicy mogą liczyć 
na pamiątkowe medale, 
puchary i nagrody. Tra-
dycyjnie przeprowadzimy 
Puchar Bossmena, już mo-
żecie kompletować teamy. 
Zawodnicy otrzymają pa-
kiety startowe, a po wysił-
ku będzie czekać na nich 
posiłek regeneracyjny.
Tęsknicie za treningiem 
na basenie⁉ Pływaniem⁉
🏊 Mamy dla Was świet-
ną wiadomość💥 MOSiR 
Mielec w ramach współza-
wodnictwa i przygotowy-
wania się do zawodów da 
Wam taką możliwość 😎
Wszystkie osoby zapisane 
i opłacone na 4. Zimowy 

Triathlon w Galerii Naviga-
tor będą mogły korzystać z 
Basen Smoczka Mielec. w 
poniedziałki, środy i piątki 
w godzinach 20:00-21:00 ⏱ 
zgodnie z obowiązującym 
cennikiem basenu.
Startujemy z treningami 
już od 30 listopada. Lista 
uczestników będzie weryfi-
kowana przed każdym tre-
ningiem.
Zapisy i regulamin:
http://www.studiowizual-
ne.com/
Damian Gąsiewski
Studio Wizualne
tel. 602 739 362
www.studiowizualne.com
e-mail: sw.damiangasiew-
ski@gmail.com
https: / /www.facebook.
com/sw.damiangasiewski/

4. Zimowy Triathlon w Galerii Navigator

e-mail: kwiatkowskaborowa@interia.pl
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Mamy przyjemność ogłosić 
czwarte w pełni profesjonalne 
zawody kolarskie szosowe w na-
szym mieście.
Organizatorzy Studio Wizualne 
Damian Gąsiewski, Urząd Miej-
ski w Mielcu, Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Mielcu oraz 
Lotnisko Mielec zapraszają 26 
września 2021 na Husqvarna-
-Gardner-Tarapata 4. Indywidu-
alna jazda na czas na mieleckim 
lotnisku. To kontynuacja kryte-
rium rowerowego z ubiegłych lat, 
ale to nie koniec zmian jakie dla 
Was przygotowaliśmy.
Patronat honorowy i tytularny 
nad zawodami objęły Husqvrna 
Group, Gardner Aerospace oraz 
Firma Tarapata.
Start i meta będą zlokalizowane 
tym razem na terenie mielec-

kiego lotniska. Dla wszystkich 
uczestników zawodów zostanie 
przygotowany parking na te-
renie lotniska. Trasa zawodów 
będzie poprowadzona pasem 
startowym o długości 5,3 km. 
Łącznie do przejechania będą 3 
pętle, co da 16 km szybkiej jazdy 
z profesjonalnym elektronicz-
nym pomiarem czasu.
Nowy limit 250 kolarzy podzie-
lonych na rowery czasowe i szo-
sowe. Przygotowaliśmy również 
osobne kategorie OPEN, wieko-
we i firmowe dla rowerów cza-
sowych i szosowych. Zawodnicy 
wystartują z pozycji zatrzymanej, 
pojedynczo w jednakowych od-
stępach 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 wy-
ścigu musi go wyprzedzić lub 
zachować co najmniej dwudzie-
stopięciometrowy odstęp.
Organizatorzy zapewnią dla 
wszystkich uczestników unikalne 
pamiątkowe medale, a dla naj-
lepszych niecodzienne ręcznie 
wykonane statuetki.
Nagrodzimy 48 zawodniczki i za-
wodników w trzech kategoriach 
wiekowych i OPEN. Tradycyjnie 
każdy zawodnik otrzyma pakiet 
startowy oraz posiłek regenera-
cyjny.
Dwie kategorie OPEN (rowery 
czasowe i szosowe)
1-3 miejsce Kobiety
1-3 miejsce Mężczyźni

Kategorie wiekowe (rowery cza-
sowe i szosowe)
1-3 miejsce kobiety i 1-3 miejsce 
mężczyźni
16-22 lata - młodzież
23-35 lat - seniorzy
36+ - weterani

Kategorie OPEN i wiekowe nie 
dublują się!
Zapisy:
www.studiowizualne.com
Zapraszamy!
Damian Gąsiewski
Studio Wizualne

tel. 602 739 362
www.studiowizualne.com
e-mail: sw.damiangasiewski@
gmail.com
https://www.facebook.com/sw.
damiangasiewski/

Tradycja związana ze sporto-
wym obchodzeniem Święta 
Konstytucji 3 maja rozpoczęła 
się w 2008 roku, kiedy to ro-
zegrano pierwszy GMINNY 
BIEG ULICZNY O PUCHAR 
PRZEWODNICZĄCEGO 
RADY GMINY MIELEC. 
Uczestnicy, wśród których 
większość stanowili mieszkańcy 
Gminy Mielec oraz uczniowie 
gminnych szkół, zmagali się z 
trasą wytyczoną drogami Cho-
rzelowa. Ze względu na kate-
gorie wiekowe zawodnicy rywa-
lizowali na dystansach 500m, 
1000m i 2100m. Od samego 
początku bieg cieszył się dużą 
popularnością co zaowocowało 
11 edycjami wydarzenia.
2. Bieg Konstytucji 3 Maja jest 
kontynuacją sportowej tradycji 
Gminy Mielec, jednak w nieco 
odmienionej formule. Podob-
nie jak w ubiegłym roku zapra-
szamy wszystkich miłośników 
biegania do Rydzowa, w któ-
rym trasa prowadzić będzie nie 
drogami asfaltowymi, a leśnymi 
ścieżkami Nadleśnictwa Tuszy-
ma.
Organizatorami biegu są Sa-
morządowy Ośrodek Kultury 
i Sportu Gminy Mielec, Sołec-
two Rydzów oraz Studio Wi-
zualne Damian Gąsiewski. Pa-
tronat honorowy nad biegiem 
objął Józef Piątek Wójt Gminy 
Mielec.

Głównumi Partnerami wyda-
rzenia są Nadleśnictwo Tuszy-
ma Zakład Mięsny „Zając” 
oraz Zakład Metalowy „WB”, 
który zajmuje się produk-
cją wyrobów metalowych dla 
różnych gałęzi przemysłu, a 
zwłaszcza dla przemysłu lot-
niczego, motoryzacyjnego i 
obronnego. Zakład rozpoczął 
swoją działalność w 1989 roku. 
Od początku działalności naj-
większym priorytetem była 
jakość oferowanych wyrobów, 
gdyż tylko w ten sposób moż-
liwe było osiągnięcie pełnego 
zadowolenia Klienta.
Zapraszamy 8 maja br. do Ry-
dzowa w Gminie Mielec. Start 
biegu zaplanowano na godz. 
12:00 przy OSP Rydzów, a tra-
sa biegu będzie liczyć 10 km. 
Zadbaliśmy o profesjonalny 
przebieg zawodów m.in. z nu-
merami startowymi i elektro-
nicznym pomiarem czasu.
Dla uczestników przygoto-
wane zostaną pakiety starto-
we przygotowane przez m.in. 
Producenta Suplementów 
Diety AvetPharma, Siłownię 
Extreme Fitness i Centrum 
Dietetyczne Projekt Zdrowie 
Mielec. Flagi i okolicznościo-
wa oprawa będzie zasługą 
Stowarzyszenia Kibice Razem 
Stal Mielec. Na mecie każdy, 
kto ukończy bieg, otrzyma wy-
jątkowy medal, przygotowany 

specjalnie na tą okazję. Wrę-
czymy też najlepszym pamiąt-
kowe statuetki.
W tym roku po raz pierwszy 
wprowadzamy również kate-
gorie wiekowe! Uczestnikom 
wręczymy pamiątkowe drew-
niane patery oraz dyplomy.
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+
Dodatkowo również po raz 
pierwszy wprowadzamy puchar 
dla najliczniejszej amatorskiej 
grupy biegowej!!!
Posiłek regeneracyjny również 
będzie atrakcją, tym razem 
dzięki Zakładowi Mięsnemu 
„Zając” upieczemy na ognisku 
dla Was kiełbaski. Przygotują 
je dla Was Panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Rydzowie.
Rozgrzewkę przeprowadzą 
trenerzy z Siłowni Extreme 
Fitness. Wydarzenie wspierają 
również Jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Rydzowie. 
OSP Rydzów pomaga nam na 
każdym etapie wydarzenia oraz 
zabezpiecza trasę biegu. Bike-
Center Bartek Ćwik, Agencja 
Reklamowa MCDesign, Er-
goHestia Odział Grupy Jerzy 
Wąs i Producent wyrobów me-
talowych Firma NIKmet zamy-
kają listę naszych Partnerów.
Macie zamiar przyjechać do 

nas z dziećmi? Mamy coś dla 
najmłodszych... Gugalika.pl 
W trakcie zawodów rozłożymy 
wielkoformatowe kolorowanki 
i kredki. Będzie MEGA kolo-
rowo!
Rydzów należy do najbar-
dziej urokliwych miejscowości 
Gminy Mielec, a to za sprawą 
wyjątkowych walorów przyrod-
niczych. Znaczną część miej-
scowości stanowią tereny leśne, 
które są doskonałą bazą do wy-
poczynku. Miejscowość bardzo 
chętnie odwiedzana jest przez 
miłośników grzybobrania oraz 
spacerów. Ograniczona inge-
rencja człowieka w środowisko 
spowodowała, że na lokalnym 
terenie spotkać można wiele 
ciekawych okazów flory i fauny 
oraz zachwycić się niezwykły-

mi krajobrazami. Miejscowość 
stałą się oazą dla wszystkich, 
którzy w ciszy i spokoju chcą 
odpocząć od miejskiego zgieł-
ku oraz pośpiechu życia co-
dziennego.
Rydzów zajmuje 304 ha i li-
czy ponad 350 mieszkańców 
zamieszkałych w blisko 80 go-
spodarstwach Na terenie miej-
scowości działa 14 podmiotów 
gospodarczych zajmujących się 
usługami budowlanymi, han-
dlowymi oraz obróbką metali. 
Prężnie działa również Koło 
Gospodyń Wiejskich oraz Jed-
nostka Ochotniczej Straży Po-
żarnej.
Pierwsza wzmianka o miej-
scowości datowana jest na rok 
1576. Na jej terenie znajdują 
się 4 przebadane stanowiska 

archeologiczne z okresów 
neolitu, mezolitu i wczesnego 
średniowiecza. Ważna datą w 
dziejach regionu był początek 
szkolnictwa datowany na rok 
1911 oraz lata 80 XX wieku, w 
których mieszkańcy wsi wznie-
śli Kaplicę pod wezwaniem 
Matki Bożej Wspomożenia 
Wiernych.
Limit uczestników wynosi 150 
osób.
Zapisy na www.studiowizual-
ne.com
Damian Gąsiewski
Studio Wizualne
tel. 602 739 362
www.studiowizualne.com
e-mail: sw.damiangasiewski@
gmail.com
https://www.facebook.com/sw.
damiangasiewski/

4. INDYWIDUALNA JAZDA NA CZAS
NA MIELECKIM LOTNISKU

2. BIEG KONSTYTUCJI 3 MAJA RYDZÓW 2021
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Matka Boża Śnieżna w Zgórsku – m.in. chroni od chorób oczu i zarazy…
W mroźny poniedziałek 18 
stycznia 2021 r. udaliśmy 
się do miejsca, w którym 
zimowa aura, a zwłaszcza 
śnieżna pokrywa, zgod-
na jest z miejscowym kul-
tem religijnym, w centrum 
którego jest Matka Boska 
z Dzieciątkiem przedsta-
wiona w obrazie w typie tzw. 
Śnieżnej. Miejsce to – Zgór-
sko, jest jednym z łaskami 
słynących na ziemi mielec-
kiej. 
    Miejscowość ta jako osa-
da notowana na pocz. XII w. 
położona jest na płaskowyżu 
nad Potokiem Zgórskim. W 
1512 r. własność rodziny Mie-
leckich. Wieś ta wymieniona 
w dokumencie biskupa kra-
kowskiego Maura z 1110-1117 
r. w 2010 r. obchodziła swoje 
900-lecie i uważana jest za 
najstarszą miejscowość w gra-
nicach obecnego powiatu mie-
leckiego. Miejscowy kościół 
parafialny p.w. św. Mikołaja 
Biskupa ufundowany przez 
Hetmana Wielkiego Koronne-
go Mikołaja Mieleckiego zo-
stał zbudowany w 1561 r. Para-
fię w Zgórsku uposażył w 1582 
r. Mikołaj Mielecki herbu 
Gryf i została ona erygowana 
9 maja 1583 r. W tym samym 
miejscu z fundacji Ossoliń-
skich zbudowano obecny póź-
nobarokowy kościół z 1781 r. 
Duchowym skarbem kościoła 
w Zgórsku jest łaskami słyną-
cy obraz Matki Boskiej z Dzie-
ciątkiem w typie tzw. Śnieżnej. 
Ma wymiary: 113 x 80 cm. Jest 

namalowany na płótnie farba-
mi olejnymi. Według znawców 
sztuki należy do szkoły wło-
skiej i pochodzi z pierwszej 
połowy XVII wieku. Oblicze 
Bogarodzicy i Jej Syna, ręce i 
szaty są niezwykle żywe i świe-
że. Przedziwne piękno tkwi w 
oczach Matki Najświętszej. Są 
ciemne, niemal czarne, okolo-
ne czarnym łukiem brwi, pa-
trzą w dal w świętej zadumie. 
Tego typu ikona Matki Bożej 
pochodzi z XII wieku i należy 
do bizantyjskiego typu Pana-
gia Hodegetria. Tego rodzaju 
przedstawienia Matki Bożej 
„ukazującej drogę” do Chry-
stusa opierały się na wzorze 
ikony przypisywanej św. Łu-
kaszowi, czczonej w jednym z 
kościołów Konstantynopola.
     Skąd się wzięła nazwa 
„Śnieżna” w tytule Matki Bo-
żej? Tradycja mówi, że w 352 
r. Matka Boża objawiła się 
papieżowi Liberiuszowi i pa-
trycjuszowi Janowi, nakazując 
wznieść kościół w miejscu, któ-
re wskaże. We wspomnianym, 
upalnym dniu Eskwilin pokrył 
się śniegiem, co odczytano 
jako dany przez Maryję znak. 
Trzynastowieczna legenda 
mówi, że „za papieża Liberiu-
sza (352–366) patrycjusz rzym-
ski Jan i jego szlachetna mał-
żonka, nie mając potomstwa, 
postanowili uczynić Matkę 
Bożą spadkobierczynią swego 
wielkiego majątku. Oboje mał-
żonkowie prosili gorąco Boga, 
aby wola Najświętszej Panny, 
dotycząca dobrego spożytko-

wania ich posiadłości, została 
im w jakiś sposób objawiona. 
Matka Boża wysłuchała ich 
prośby i potwierdziła to nie-
zwykłym zjawiskiem. W nocy 
5 sierpnia, a więc w czasie, gdy 
w Rzymie bywają największe 
upały, część Wzgórza Eskwi-
lińskiego pokryła się śniegiem. 
Tej nocy Matka Boża objawiła 
się we śnie obojgu małżonkom 
i każdemu z nich przedłożyła 
życzenie, aby tam, gdzie znajdą 
śnieg na wzgórzu, ku Jej czci 
zbudowali kościół. W taki wła-
śnie sposób chciała zostać ich 
spadkobierczynią. Patrycjusz 
Jan powiadomił o tym papieża 
Liberiusza, który miał iden-
tyczny sen. Rano więc udał 
się papież, otoczony klerem i 
ludem, w uroczystej procesji 
na pokryte śniegiem wzgórze i 
tam oznaczył miejsce na budo-
wę kościoła Panny Maryi”. Po 
soborze efeskim (431 r.), na 
którym proklamowano dog-
mat o Bożym macierzyństwie 
Maryi, papież Sykstus III po-
stanowił gruntownie przebu-
dować bazylikę. Na pamiątkę 
cudu ze śniegiem corocznie 
5 sierpnia zrzuca się z kopuły 
w kaplicy Matki Bożej płatki 
białych róż, symbolizujące ła-
ski i płatki śniegu. Cudowny 
wizerunek miał wielokrotnie 
ocalić Rzym, nazwano go Sa-
lus Populi Romani, czyli Oca-
lenie Ludu Rzymskiego. Mat-
ka Boża Śnieżna pośpieszyła z 
ratunkiem na przykład w 1571 
r., podczas bitwy morskiej 
chrześcijan z Turkami pod Le-
panto. Za pontyfikatu papieża 
Grzegorza I Wielkiego Rzym 
zaatakowała epidemia dżumy, 
wówczas też za wstawiennic-
twem Matki Bożej w tym wi-
zerunku po modlitwach ustą-
piła zaraza. Wtedy to papież 
nazwał Madonnę Salus Populi 
Romani Miłosierną. Wizerun-
kowi temu zawdzięczano zwy-
cięstwo pod Chocimiem. Ob-
raz miał być darem matki dla 
św. Stanisława Kostki, a święty 
ów miał przy nim umrzeć. Póź-
niej zdobił grób tego jezuickie-
go nowicjusza. Matka Boska 
Śnieżna to także szczególna 

Opiekunka ludzi dotkniętych 
chorobą oczu, niewiast pra-
gnących potomstwa, turystów 
i sportowców.
Pod kościołem parafialnym w 
Zgórsku, przed którym stoi tak-
że figura św. Jana Nepomuce-
na w ostatnich dniach II wojny 
światowej i okupacji niemieckiej 
miało miejsce zdarzenie okre-
ślane przez niektórych mianem 
cudu. Pięcioletnia wówczas pa-
rafianka wspomina w ten spo-
sób: (...) Bardzo dobrze pamie-
tam wydarzenia frontowe z 1944 
r. Niemcy zgromadzili mieszkań-
ców, m.in. z Podborza i Zgórska, 
pod kościołem w Zgórsku. Mieli 
zamiar pędzić nas na Tarnów. 
Było lato. Część pilnujących nas 
Niemców kąpała się w rzece w 
okolicach mostu. Nagle nadle-
ciały rosyjskie samoloty i zaczęły 
zrzucać na nich bomby. Więk-
szość zginęła na miejscu. Szcząt-
ki ciał dolatywały pod kościół, a 
ludzie tam zgromadzeni zaczęli 
krzyczeć  próbując jednocześnie 
znaleźć jakieś schronienie. Mój 
tatuś wraz z sąsiadem postanowi-
li, że wracamy do domu, bo i tak 
wszystko jedno gdzie zginiemy. 
Panika była tak duża, a pewność 
śmierci tak oczywista, że nikt, 
chociaż każdy próbował się jakoś 

ratować, nie liczył że uda mu się 
przeżyć. Pod figurką stojącą przy 
drodze na Podborze, zagrodził 
nam drogę esesman, zaczął krzy-
czeć abyśmy natychmiast wracali 
pod kościół. Wyciągnął harap 
i zaczął nas bić. Nie mieliśmy 
wyjścia. Z całą rodziną znów 
znaleźliśmy się pod kościołem 
wśród tłumu okolicznych miesz-
kańców. Nagle nad nami pojawił 
się samolot rosyjski. Sądziliśmy, 
że znów zacznie bombardowa-
nie. Ludzie zaczęli się modlić. 
Tymczasem z samolotu padł 
tylko jeden strzał, który śmiertel-

nie ranił esesmana przed chwilą 
zaganiającego nas w tłum. Był 
to nadzwyczajny zbieg okolicz-
ności, który dla mnie był cudem, 
szczególną opieką Matki Boskiej 
Zgórskiej: Niemiec stał przecież 
w gęstym tłumie, tuż obok nas. 
Nie był więc celem widocznym, 
kula mogła trafić kogokolwiek. 
Tymczasem zginał tylko on.
    Wokół kościoła i w jego po-
bliżu można zobaczyć także 
figurę św. Jana Nepomucena, 
figurę św. Józefa z Dzieciąt-
kiem, statuę Matki Bożej z 
Dzieciątkiem i lilią, dzwonnicę 
z II poł. XIX w. oraz współcze-
sny obelisk 900-lecia Zgórska 
i położoną nieco dalej odre-
staurowaną kolumnę poświę-
coną Teodorowi Broniewskie-
mu, ofierze rabacji chłopskiej 
z 1846 r. w Zgórsku. Wewnątrz 
kościoła, znajduje się wiele 
unikalnych zabytków sztuki 
sakralnej, w tym m.in. współ-
czesny obraz „Jan III Sobieski 
pod Zgórskiem”, umieszczony 
tu na pamiątkę Viktorii Wie-
deńskiej w 1983 r., aby pod-
kreślić, że według legendy król 
Sobieski przechodził m.in. 
przez Zgórsko i Radomyśl.

Tekst i fot. 
Włodzimierz Gąsiewski

Źródła: Ks. Sylwester Dzie-
dzic, Zgórsko 111-2011; Ks. 
Sylwester Dziedzic, Historia 
Obrazu Matki Bożej Zgórskiej. 
W: http://www.parafiazgorsko.
pl/?page_id=122; Parafia Mat-
ki Bożej Śnieżnej, w: https://
misyjne.pl/cud-ze-sniegiem-czy-
li-matka-boza-sniezna/; Sanktu-
arium Maria Śnieżna na Górze 
Iglicznej, w: https://www.maria-
sniezna.pl/wew.php?id=2&lan-
g=pl; Maria Przybyszewska, 
Zgórsko 900 lat historii. Zgór-
sko 2011; E. Skaza, Życie swoje i 
bliskich zawdzięczam opiece Matki 
Boskiej Zgórskiej. W: Za progiem 
XX wiek... Wspomnienia mieszkań-
ców Gminy Radomyśl Wielki, opr. 
M. Przybyszewska. Radomyśl Wiel-
ki 2009, s. 79-80.

Kościół parafialny w Zgórsku i Matka Boska Śnieżna z ołtarza głównego

Statua Matki Bożej z Dzieciątkiem i lilią przy kościele w Zgórsku

Kolumna poświęconą Teodorowi Broniewskiemu

Figura św. Jana Nepomucena przed kościołem w Zgórsku
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http://www.promocja.mielec.pl
mailto:kontakt@promocja.mielec.pl


e-mail: kontakt@promocja.mielec.pl 7

Artystyczno-antykwaryczno- kolekcjonerskiezapraszamy na nasz portal informacyjno-firmowy

Matka Boska Łopieńska 
Dobrej Miłości Bieszczadzka

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

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

ANTYKWARIAT-GALERIA

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

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, gru-
bość ok. 5,5 mm, stal nie-
rdzewna, waga ok. 97 gram

Bombka choinkowa herb 
Mielca ręcznie malowany 
Średnica ok. 10 cm. 

Agencja Wydawnicza „Promocja” na allegro

FKS PZL STAL MIE-
LEC 1939 - talerzyk por-
celana Wałbrzych, śred-
nica 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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Zbigniew Wawrzczak Bracia 
Działowscy

WSK PZL Mielec. 
Zezwolenie przepustka. 
Wymiary razem z plasti-
kowym etui 11,5x9,2 cm

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 

Franciszek Pipała, Droma-
der na błękitnych szlakach

Puchar Interwizji w Gimnastyce 
Artystycznej Mielec 1973. Broszura 
o formacie 17x18,3 cm, 24 strony

Młodzieżowe Zawody Przyjaźni w 
piłce siatkowej dziewcząt Program 
Mielec 20-27 VIII 1975 r. Współ-
organizator FKS Stal Mielec. Bro-
szura o formacie ok. 14,8x20,6 cm, 

Mistrzostwa Polski Se-
niorów w Boksie Mielec 
1969. Tekturkowa wkład-
ka z płócienną chustecz-
ką do butonierki garni-
turu sponsorowana przez 
SPOŁEM w Mielcu. 
Bardzo ciekawa forma 
wsparcia i reklamy w cza-
sach PRL. Wymiary ok. 
8x10,5 cm plus trójkącik 

Szanowni Czytelnicy, Agencja Wydawnicza „Pro-
mocja” Włodzimierz Gąsiewski z Mielca w ciągu 
30 lat działalności wydała ponad 50 pozycji książ-
kowych. W ostatnim czasie AWP została dodana 
do listy wydawnictw na portalu aukcyjnym allegro. 
Tam też pod linkiem: https://allegro.pl/uzytkow-
nik/gawlod?bmatch=cl-cx210105ap-enfasa-
p-diap-uni-1-4-0129 można zakupić większość 
naszych książek.  Niektóre są również dostępne 
w serwisie https://www.ebay.pl/sch/antykwariat-
-galeria-ikony/m.html?_nkw=&_armrs=1&_
ipg=&_from=  gdzie jest możliwość płatności 
i wysyłki na cały świat. Na bieżąco jest możliwość 
zakupu w naszym antykwariacie-galerii w Miel-
cu, ul. Jana III Sobieskiego 1, tel. 602 776197 
i 17 7411527, e-mail: kontakt@promocja.mielec.pl. 
Niniejszym przedstawiamy nasze edycje z 2020 r.

Listy za Ocean / Let-
ters over the Ocean 
Krystyna Gargas-Gą-
siewska, Włodek Gą-
siewski. Mielec 2020, 
okł. miękka, 10,3x22,7 
cm, 170 stron. 
Kolejna, druga już 
wspólna książka literac-
ka autorstwa małżeń-
stwa Krystyny Gargas-
-Gąsiewskiej i Włodka 
Gąsiewskiego, w której 
jak sam tytuł wskazuje 
znajdują się listy oboj-
ga małżonków podczas 
pobytu Krystyny w USA 
w 2000 r. oraz wiersze 
Włodka, wysyłane w 
tym czasie do żony, jako 
forma poetyckiej ko-
respondencji. Do tego 
dochodzi jeszcze kilka 
e-maili oraz listów i kar-
tek pocztowych dzieci 
małżonków oraz sióstr 
Krystyny. Publikację ilu-
struje kilkanaście zwią-
zanych z nią zdjęć oraz 
kilka akwarel współau-
torki.
W ten sposób powstała 
książka, z jednej strony 
bardzo osobista, ale z 
drugiej też uniwersalna, 
wyrażająca nastroje i tę-
sknoty tysięcy Polaków, 
którzy w różnych celach 

wyruszają w podróż za 
Ocean aby na własnej 
osobie doświadczyć snu 
o Ameryce, a przy oka-
zji odwiedzić licznych 
krewnych w Stanach 
Zjednoczonych, którzy 
niemalże znajdują się w 
każdej polskiej rodzinie. 
Książka przetłumaczona 
jest także na język an-
gielski i niejako dedy-
kowana także dla licznej 
Polonii w Ameryce, ale 
też i na całym świecie. 
Zapraszamy do lektu-
ry „Listów za ocean”, 
szczególnie w czasach 
internetu i smartfonów, 
gdy zwykłych listów już 
prawie nikt nie pisze.

Pamięć i świadomość, 
mielecka gimnazjalno-
-licealna lista katyńska. 
Nauczyciele i uczniowie 
Gimnazjum i Liceum 
w Mielcu z lat 1905-
1939 zamordowani w 
ZSRR przez sowieckie 

NKWD wiosną 1940 r. 
oraz Leszek Deptuła – 
absolwent I LO w Miel-
cu poseł na Sejm RP, 
który zginął 10 IV 2010 
r.  w katastrofie lotni-
czej pod Smoleńskiem 
w drodze na uroczysto-
ści upamiętnienia 70. 
rocznicy zbrodni katyń-
skiej. Pamięć i świado-
mość katyńska w 2020 
r. w ankietach i wypo-
wiedziach uczniów I 
Liceum Ogólnokształ-
cącego im. St. Konar-
skiego w Mielcu.
Mielec 2020, okładka 
miękka, 15x21 cm, 208 
stron.

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
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