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powiatowe

Według danych Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Miel-
cu na koniec kwietnia za-
rejestrowanych było 4180 
osób bezrobotnych. Oznacza 
to, że w ciągu roku liczba 
osób pozostających bez pra-
cy zmniejszyła się o ponad 
30%. Jednocześnie wstępne 
szacunki wskazują, że stopa 
bezrobocia wynosi zaledwie 
6,8% i jest jedną z najniż-
szych w województwie pod-
karpackim.
     Nadal poprawia się sytuacja 
na lokalnym rynku pracy. Na 
koniec kwietnia w mieleckim 
urzędzie pracy zarejestrowa-
nych było 4180 osób w tym 2287 

kobiet. W ciągu miesiąca 
liczba bezrobotnych zmala-
ła o 345 osób, a w okresie 
ostatnich 12 miesięcy bezro-
bocie zmniejszyło się o 1868 
osób, czyli zmalało o ponad 
30%. Stopa bezrobocia w 
powiecie mieleckim wynosi 
szacunkowo około 6,8% i jest 
o 2,7 punktu procentowego 
mniejsza niż w kwietniu 2016.
    Rozwój firm działających 
na terenie powiatu mielec-
kiego oraz pozytywne nasta-
wienie pracodawców co do 
perspektyw funkcjonowania 
w najbliższych latach wpływa 
na systematyczny spadek 
poziomu bezrobocia w re-

gionie. Liczba osób pozosta-
jących bez pracy zmniejszyła 
się we wszystkich gminach 
powiatu mieleckiego. Po raz 
pierwszy od 26 lat liczba bez-
robotnych z terenu miasta 
Mielca spadła poniżej 2000. 
Na koniec kwietnia w Mielcu 
zamieszkiwały 1872 osoby 
bezrobotne. Mniejsza liczba 
bezrobotnych wynika również 
ze spadku nowych rejestracji, 
co jest skutkiem niżu demo-
graficznego a co za tym idzie 
zmniejszających się zasobów 
pracy, a także z podejmowa-
nia zatrudnienia przez osoby 
bezrobotne na dofinansowane 
stanowiska pracy.
    Z analizy struktury bezro-
botnych wynika jednak zbyt 
słabe wykorzystywanie poten-
cjału i możliwości zawodowych 
osób po 50 roku życia. Praco-
dawcy coraz częściej zgłaszają 
problemy ze znalezieniem 
odpowiednich kandydatów 
do pracy jednak nie są zain-
teresowani zatrudnieniem 
osób, które mają więcej niż 50 
lat. Trzeba zwrócić uwagę, że 
takie osoby dysponują sporym 
doświadczeniem zawodowym, 
nadal chcą pracować i czuć się 
potrzebne, a podejmując pracę 
„przywiązują się” do stanowi-
ska i dużo rzadziej rezygnują 
z pracy żeby np: wyjechać za 
granicę.
    Nadal sporym wyzwaniem 
jest wsparcie i pomoc osobom 
długotrwale bezrobotnym. 
Chociaż w ciągu ostatniego 
roku ubyło 1000 takich osób i 
na koniec kwietnia było zare-
jestrowanych 2500 osób poszu-
kujących zatrudnienia dłużej 
niż 12 miesięcy, to ciągle około 
60% wszystkich bezrobotnych 
to osoby długotrwale bezro-
botne. Aktywizacja tej grupy 
jest jednym z największych 
wyzwań stojących przed mie-
leckim urzędem pracy ale i ca-

Bezrobocie w powiecie mieleckim coraz niższe!
łym lokalnym rynkiem pracy.
    Na dzień dzisiejszy na 
aktywizację i pomoc osobom 
bezrobotnym zagwarantowane 
zostały środki w kwocie prawie 
18 mln złotych. Powiatowy 
Urząd Pracy w Mielcu stara się 
w Ministerstwie o pozyskanie 
kolejnych funduszy. Złożony 
został wniosek na kwotę ponad 
2,3 mln złotych z przeznacze-
niem na pomoc osobom bez-
robotnym zamieszkałym na te-
renach wiejskich. Realizowane 
są programy finansowane nie 
tylko ze środków krajowych 
ale również z funduszy unij-
nych w tym projekt konkurso-
wy „Przygotowani do pracy” 
skierowany do osób powyżej 
29 roku życia. Uczestnicy 
projektu mogą skorzystać z 
jednej z dwóch ścieżek rozwo-
ju zawodowego, szkoleń oraz 
staży zawodowych. Budżet 
projektu to ponad 1,3 mln 
złotych. Urząd pracy planuje, 
że łącznie z różnych form 
wsparcia, czyli staży, szkoleń, 
bonów zasiedleniowych, dota-
cji na założenie własnej firmy 
oraz dofinansowanych miejsc 
pracy skorzysta w tym roku 
około 2500 osób.
   Powiatowy Urząd Pracy 
w Mielcu zachęca wszystkie 
osoby, które poszukują zatrud-
nienia lub chcą zmienić pracę, 
do korzystania z oferowanej 
pomocy. Również pracodaw-
cy mogą liczyć na wsparcie w 
pozyskaniu pracowników oraz 
dotacji na stworzenie nowych 
stanowisk pracy. Z pewnością 
dla nikogo nie zabraknie środ-
ków i wszyscy zainteresowani 
będą mogli skorzystać z moż-
liwości aktywizacji zawodowej 
lub rozwoju potencjału kadro-
wego prowadzonych firm.

Marek Przygoda
Inspektor powiatowy

Powiatowy Urząd Pracy 
w Mielcu

Koniec ze starymi przyzwy-
czajeniami. Wydział Komu-
nikacji powiatu mieleckiego 
otworzył dziś salę obsługi 
nowej generacji. – Wkrótce 
mają także zniknąć kolejki 
– zapewniał mieszkańców 
czekających od rana przed 
wejściem starosta Zbigniew 
Tymuła. To gospodarz do-
kładnie o 7.30 otworzył drzwi 
do remontowanego urzędu.
    Dawna sala obrad Rady Po-
wiatu Mieleckiego przy ul. Sę-
kowskiego 2B została w całości 
przekształcona w punkt obsługi 
klienta. Od dziś przy nowo-
czesnych stanowiskach można 
załatwić wszelkie formalności 
związane z zarejestrowaniem, 
przerejestrowaniem lub wyre-
jestrowaniem pojazdu. Utwo-
rzone zostały również punkty, 
w których właściciele pojazdów 
wybiorą swoje dowody rejestra-
cyjne i wtórniki tablic rejestra-
cyjnych, a także uzyskają wpisy 
do dowodów rejestracyjnych 
– te dotyczące przystosowania 
pojazdu do zasilania gazem i 
holowania przyczep.
      – Niedługo wdrożymy system 
kolejkowy, który uporządkuje 
przyjmowanie mieszkańców. 
W holu urzędu pojawi się bi-
letomat oraz LED-owe tablice 
informacyjne. Klienci będą 
mogli zapisywać się również 
internetowo. Uciążliwe kolejki 

mają zniknąć – zapewnia staro-
sta Zbigniew Tymuła.
     Na usprawnienie obsługi liczą 
wszyscy, także Pani Lidia Tracz, 
która przyszła tu dziś o 6.20, 
żeby stanąć na czele kolejki. 
Starosta wręczył jej prezent – 
tablicę rejestracyjną z łatwym 
do zapamiętania numerem. – W 
piątek, właśnie ze względu na 
remont, wydział komunikacji 
był czynny krócej, a mi nie 
udało się załatwić sprawy. Dziś 
jestem mile zaskoczona nowym 
wyglądem pomieszczeń i obsłu-
gą – powiedziała.
     To początek wielkich zmian. 
– Teraz czeka nas remont po-
mieszczeń, w których dotych-
czas odbywała się rejestracja. 
Przeniesione zostaną do nich 
sprawy dotyczące uprawnień 
kierowców – mówi Zbigniew 
Kmieć, dyrektor Wydziału Ko-
munikacji Starostwa Powiato-
wego w Mielcu.
    W siedzibie wydziału re-
alizowane są dwa zadania:  
warta przeszło milion złotych 
termomodernizacja obiektu, a 
także wyceniony na 580 735,13 
zł remont i aranżacja wnętrz 
kondygnacji piwnic, parteru i 
części piętra. Planowo prace 
mają zakończyć się do końca 
czerwca.

Asystent Starosty
Monika Piątek

Zmiany w Wydziale Komunikacji
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Firma TARAPATA na Targach Aerospace 
& Defense Meetings Central Europe

17 maja 2017 r. w Sali Kró-
lewskiej w Mielcu miało 
miejsce podpisanie umowy 
na budowę nowego odcinka 
drogi wojewódzkiej  wraz z 
nowym mostem na Wisłoce 
w Mielcu. 
Aktu podpisu dokonali: Wła-
dysław Ortyl – Marszałek Wo-
jewództwa Podkarpackiego, 
Jarosław Jochymek – przed-
stawiciel wykonawcy Budimex 
SA i Piotr Miąso – Podkarpacki 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Rzeszowie. Podpisaniu umowy 
asystowali wójtowie: Zbigniew 
Tymuła – Starosta Mielecki, 
Daniel Kozdęba – Prezydent 
Mielca, Leon Getinger – Wójt 
Gminy Czermin, Jerzy Kos – 
Wójt Gminy Wadowice Górne. 
Uroczystość prowadził Tomasz 
Leyko, który powitał także 

obecnych na sali byłych rad-
nych Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego, Ferdynanda 
Kapinosa oraz Zdzisława No-
wakowskiego, wspominając 
też zaproszonego Jana Ta-
rapatę – obecnego radnego 
podkarpackiego, który nie był 
obecny na uroczystości. O roli 
poprzednich, jak też i obecnych 
samorządów w przygotowy-
waniu tej inwestycji mówił 
także Władysław Ortyl, który 
omówił pokrótce jej założenia, 
podkreślając że została ona 
bardzo dobrze przygotowa-
na. Wybrano też taki wariant 
przebiegu mostu i nowych cią-
gów komunikacyjnych, aby nie 
było zastrzeżeń czy też prote-
stów mieszkańców. Natomiast 
oszczędności jakie uzyskano w 
wyniku procedury przetargo-

wej zostaną wykorzystane przy 
budowie nowych dróg dojaz-
dowych. Przedstawiciel firmy 
Budimex, w odpowiedzi na py-
tania dziennikarzy, zapewnił że 
mimo niskiego kosztu inwesty-
cji, nowy most będzie spełniał 
wszystkie parametry dla tego 
typu budowli. Prace projektowe 
i organizacyjne mają trwać ok. 
roku. Na wiosnę 2018 r. mają 
rozpocząć się prace w terenie, 
zaś w 2019 r.  most powinien 
zostać oddany do użytku.

Inf. i fot. W. Gąsiewski

W 2019 r. będzie nowy most na Wisłoce w Mielcu

Więcej informacji, foto-wideo:
http://promocja.mielec.pl/na-wio-
sne-2019-r-bedzie-nowy-most-na-

-wisloce-w-mielcu/

W dniach 9-11 maja 2017 r. 
w Centrum Wystawienniczo-
-Kongresowym Województwa 
Podkarpackiego w Jasionce 
k. Rzeszowa odbywały się targi 
Aerospace & Defense Meetings 
Central Europe – Rzeszów, na 
które przybyli goście z Polski oraz 
ponad 20 krajów świata, w tym 
m.in. z Belgii, Kanady, Czech, 
Danii, Francji, Niemiec, Włoch, 
Norwegii, Rumunii Hiszpanii, 
Szwajcarii, Holandii, Ukrainy, 
Wielkiej Brytanii a także Stanów 
Zjednoczonych oraz  z Polski. 
    Wśród wystawców była także 
Firma TARAPATA z Mielca i jej 
właściciel Jan Tarapata, który na 
temat targów powiedział m.in.: 
Województwo podkarpackie, 
a szczególnie to centrum wysta-
wiennicze, które zostało oddane 
w ubiegłym roku do użytkowania 
stanowi taką markę do promowa-
nia wyrobów i firm Podkarpacia. 
Targi lotniczo-militarne, można 

powiedzieć że były na poziomie 
światowym, w których uczestniczy-
ły firmy z różnych państw świata. 
Dawały one możliwość zaprasza-
nia nowych kontrahentów, nowych 
firm i nawiązywania wzajemnej 
współpracy. Prezentowano tam 
wiele urządzeń, wyrobów dla lot-
nictwa i uzbrojenia - wszystko to 
co w województwie podkarpackim 
firmy potrafią wyprodukować 
i w czym się specjalizują. Myślę, że 
takie targi przynoszą wiele dobrych 
efektów, m.in. przez to, że promo-
cja firm wychodzi poza granice 
województwa i przyciąga firmy z 
zewnątrz gotowe do współpracy. 
Firma TARAPATA uczestniczy 
w tej części militarnej. Współpra-
cujemy z Hutą Stalowa Wola z 
Zakładami Dezamet Nowa Dęba 
i innymi zakładami, do których 
dostarczamy różne komponenty. 
Pokazywaliśmy nasze możliwości i 
liczymy na dalsze zainteresowanie.

Inf. W. Gąsiewski

Jan Tarapata i dr Józef Grzybowski 
z Politechniki Rzeszowskiej, także 
uczestnik targów. Fot. M. Dykas

Zobacz także:http://promocja.
mielec.pl/firma-tarapata-na-tar-

gach-aerospace-defense-meetings-
-central-europe/
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Innowacyjną operację im-
plantacji sztucznego zwiera-
cza cewki moczowej w mielec-
kim szpitalu przeprowadził 
ordynator oddziału urologii 
Andrzej Wrona. To  kolejna 
nowość wprowadzona przez 
tego specjalistę. W 2013 roku 
zapoczątkował wszczepienie 
sztucznych moczowodów. 
W tym zakresie mielecki 
szpital jest liderem na skalę 
europejską.
    Sztuczna cewka moczowa to 
wybawienie dla pacjentów cier-
piących na nietrzymanie moczu, 
związane z przebytymi zabie-
gami urologicznymi czy choro-
bami onkologicznymi. Po raz 
pierwszy w Mielcu wszczepiono 
ją w kwietniu 2017 r. Wcześniej 
ordynator i dyrekcja szpitala za-
dbali o zgodę NFZ na przepro-
wadzenie zabiegu i uzyskanie 
certyfikatów potwierdzających 
umiejętności.  – Przy zabiegu 
towarzyszył nam doświadczony 
lekarz z Puław. Operacja z całą 
pewnością powiodła się pod 
względem technicznym. Teraz 
potrzebujemy czasu na to, by 
zobaczyć, jak sztuczny zwieracz 
cewki moczowej przyjmie się 
w organizmie pacjenta. Będzie 

on pod stałą kontrolą lekar-
ską – mówi Andrzej Wrona, 
ordynator Oddziału Urologicz-
nego w Szpitalu Powiatowym 
im. Edmunda Biernackiego w 
Mielcu.
     To kolejny innowacyjny zabieg 
przeprowadzony w mieleckim 
szpitalu przez ordynatora Wro-
nę.   W 2013 roku wykonał on 
pierwszą w Polsce implantację 
sztucznych moczowodów typu 
Detour. – Zgłosiła się do mnie 
wówczas 42-letnia kobieta, któ-
rej nerki pozostały bez odpływu. 
Radioterapia zniszczyła dolne 
odcinki jej moczowodów. Wy-
dawało się, że jedynym wyjściem 
będzie wykonanie obustronnej 
przetoki nerkowej. Niestety, to 
mało komfortowe rozwiązanie. 
Często prowadzi do powikłań, 
infekcji, przeciekania lub blo-
kowania moczu – wylicza ordy-
nator mieleckiej urologii. Na 
szczęście specjalista dowiedział 
się o francuskiej firmie produ-
kującej sztuczne moczowody. 
Zabieg powiódł się. Dziś, do-
kładnie cztery lata po operacji, 
parametry nerkowe pacjentki, 
która przeszła eksperymental-
ną implantację, mieszczą się w 
normach. To najlepsze potwier-

dzenie skuteczności działań 
podjętych w mieleckiej lecznicy.
     Do tej pory ordynator urologii 
wykonał w Mielcu ponad 20 za-
biegów wszczepienia sztucznych 
moczowodów u pacjentów z 
całego kraju. Ta liczba stanowi 
polski rekord i wzbudza podziw 
w Europie. Do tego stopnia, że 
mielecki szpital dostał zaprosze-
nie na konferencję urologiczną 
w Mediolanie. Doktor Wrona 
wystąpi tam w roli eksperta. – 
Udział w konferencji będzie 
dużym wyróżnieniem i zarazem 
szansą na zdobycie nowych 
doświadczeń dla naszych uro-
logów. Obserwujemy, że za-
potrzebowanie na implantację 
sztucznych moczowodów rośnie. 
Dlatego też staramy się, aby 
proteza mogła być refundowana 
przez NFZ – mówi Leszek Kwa-
śniewski, dyrektor mieleckiego 
szpitala.   Na razie pacjenci sami 
opłacają zakup sztucznych mo-
czowodów. To koszt około 6 tys. 
złotych. Sztuczna cewka moczo-
wa, której pierwsza implantacja 
odbyła się w kwietniu, kosztuje 
ponad 20 tysięcy. Tę jednak re-
funduje fundusz zdrowia.

Asystent Starosty
Monika Piątek

MIELECKA UROLOGIA W EUROPEJSKIEJ CZOŁÓWCE!

Na zdjęciu od lewej: Leszek Kwaśniewski - dyrektor Szpitala Powiatowego w Mielcu oraz dr nauk 
medycznych Andrzej Wrona - ordynator Oddziału Urologicznego mieleckiego szpitala

CO Z POROZUMIENIEM MIĘDZY DYREKCJĄ SZPITALA A ZWIĄZKOWCAMI?
Dyrekcja szpitala wypo-
wie warunki porozumienia 
z 2015 roku, które gwa-
rantować miały persone-
lowi coroczne rozmowy 
o podwyżkach. To pokłosie 
złej sytuacji finansowej 
placówki i braku konsen-
susu pomiędzy dyrekcją 
a związkowcami.
    Negocjacje dotyczące re-
alizacji porozumienia pod-
pisanego w 2015 roku przez 
ówczesnego dyrektora szpi-
tala, odbyły się dziś już po 
raz piąty. Dyrekcja zapropo-
nowała 50 złotych podwyżki i 
zawieszenie porozumienia na 
dwa lata. Związki zawodowe 
postulowały o 150 złotych 
podwyżki i zawieszenie po-
rozumienia na rok. – Taka 
podwyżka nie wchodzi dziś w 

grę. Jako strona prowadząca 
szpital, musimy troszczyć 
się przede wszystkim o jego 
stan finansowy. A ten jest 
nieciekawy – mówił podczas 
konferencji prasowej starosta 
Zbigniew Tymuła.
    Szpital boryka się z dłu-
giem sięgającym około 5,7 
miliona złotych. Wykonanie 
porozumienia za rok 2016, 
kiedy to poprzednia dyrek-
cja nie zaprosiła personelu 
do rozmów o podwyżkach, 
obciąży finanse szpitala 
o 1,6 miliona złotych rocznie. 
–  Przyznanie dodatkowych 
podwyżek w wysokości 150 
złotych wymagałoby od szpi-
tala wygospodarowania łącz-
nie około 4 milionów więcej. 
Byłoby to ekonomiczne sa-
mobójstwo – argumentował 

decyzję o wypowiedzeniu po-
rozumienia dyrektor szpitala 
Leszek Kwaśniewski.
    W czasie trzymiesięczne-
go okresu wypowiedzenia 
porozumienia, pracownicy 
otrzymają postulowane 150 
złotych podwyżki. Taki wła-
śnie automatyczny wzrost 
wynagrodzeń przysługuje im 
w sytuacji, gdy nie znajdą 
porozumienia z dyrekcją. 
Później jednak, gdy okres 
wypowiedzenia dobiegnie 
już końca, stracą gwarancję 
na regularne negocjowanie 
swoich  zarobków. – Myślę, że 
większość załogi zrozumie tę 
sytuację. Proszę o cierpliwość 
i wyrozumiałość. Priorytetem 
jest dziś ratowanie szpitala – 
mówił Zbigniew Tymuła.

Monika Piątek

www.promocja.mielec.pl
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ekologicznemajowe

3 maja 2017 r. w Mielcu odbyły się tradycyjne obchody Narodowe-
go Święta Konstytucji. Złożyły się na nie: msza święta w bazylice 
mniejszej pw. św. Mateusza, pochód 3-Majowy i uroczystości pod 
Pomnikiem Wolności, wraz ze składaniem wieńców i kwiatów. 
Po południu na plenerowej scenie przy kościele św. Marka nad 
Wisłoką odbył się koncert muzyczny.

Galeria zdjęć:
http://promocja.mielec.pl/3-maja-

-w-mielcu-tradycyjnie/

O gospodarce leśnej rozmawiano w Leśnictwie Czajkowa
Gospodarce leśnej na te-
renie powiatu mieleckiego 
poświęcone było specjalne 
posiedzenie Komisji Rozwo-
ju Gospodarczego, Rolnic-
twa i Ochrony Środowiska 
Rady Powiatu Mieleckiego. 
Odbyło się ono we wtorek, 
25 kwietnia na terenie Le-
śnictwa Czajkowa.

     – Dzięki uprzejmości Nad-
leśnictwa Mielec gościmy dziś 
w pięknym miejscu, jakim jest 
Leśnictwo Czajkowa – mówił 
rozpoczynając spotkanie Sta-
nisław Kagan, przewodniczący 
Komisji Rozwoju Gospodar-
czego, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska Rady Powiatu 
Mieleckiego, który wspólnie z 
Nadleśnictwem Mielec zorga-
nizował spotkanie. – Myślę, że 
to stało się już pewną  tradycją, 
iż korzystamy z gościnności 
Nadleśnictwa Mielec, jak i 
wcześniej Nadleśnictwa Tuszy-
ma, dzięki czemu posiedzenia 
naszej komisji odbywają się 
w pięknym plenerze i bliżej 
natury – dodawał.

      W posiedzeniu komisji 
połączonym z warsztatami 
szkoleniowymi zatytułowanymi 
„Edukacja leśna społeczeń-
stwa” wzięli udział: Maria Na-
pieracz, wicestarosta powiatu 
mieleckiego; Hubert Sobiczew-
ski, Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Mielec; Jan Kłodowski, Dyrek-
tor Wydziału Ochrony Środo-
wiska Starostwa Powiatowego 
w Mielcu; Józef Prade, inżynier 
nadzoru z Nadleśnictwa Nowa 
Dęba; Barbara Antosyk, star-
szy specjalista Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie; członkowie Ko-
misji Rozwoju Gospodarczego, 
Rolnictwa i Ochrony Środowi-
ska Rady Powiatu Mieleckiego 
oraz przedstawiciele organi-
zacji pozarządowych i stowa-
rzyszeń współpracujących z 
Nadleśnictwem Mielec.

Wieloaspektowa 
gospodarka leśna 

powiatu mieleckiego

Pierwsza część spotkania prze-
znaczona była na przedsta-
wienie informacji odnośnie 
gospodarki leśnej w Powiecie 
Mieleckim, które zaprezento-
wali Hubert Sobiczewski oraz 
Wojciech Cieślik, zastępca 
Nadleśniczego Nadleśnictwa 
Mielec. Podzielona była na 
poszczególne punkty tema-
tyczne, którymi były:  „Eko-
logiczne aspekty gospodarki 
leśnej – biogrupa oraz zmie-
szanie gatunkowe na uprawie 
leśnej”, „Rośliny charaktery-
styczne dla runa leśnego w tzw. 
aspekcie wiosennym (czosnek 
niedźwiedzi)”, „Infrastruktura 
drogowa Lasów Państwowych 
pod kątem przepisów przeciw-
pożarowych”, „Inwentaryzacja 
przyrodnicza w Państwowym 
Gospodarstwie Leśnym „Lasy 
Państwowe”. Prezentacja in-
formacji w tym zakresie połą-
czona była z zapoznaniem się 
z bogactwem przyrody Leśnic-
twa Czajkowa. Uczestnicy spo-
tkania mieli również okazję po-
sadzić drzewa, zobaczyć rośliny 
runa leśnego czy też przyglądać 
się pracy inwentaryzatorów 
prowadzących działania na 
terenie Nadleśnictwa Mielec.

Cenne dyskusje i wizyty 
w terenie

   Podczas drugiej części spo-
tkania, która odbyła się w 
Wiacie Edukacyjnej Leśnictwa 
Czajkowa, uczestnicy dysku-
towali na tematy związane z 
gospodarką leśną i kwestią od-
strzału bobrów ze szczególnym 
naciskiem na problematykę 
szkód wyrządzanych przez te 
zwierzęta w infrastrukturze 
przeciwpowodziowej i dro-
gowej.
    – Posiedzenia komisji w ta-
kiej formule są bardzo cenne, 

gdyż można na nich poroz-
mawiać w szerszym gronie, co 
zawsze wzbogaca dyskusję i 
pozwala poznać opinie różnych 
środowisk – oceniał Stanisław 
Kagan. – Równie istotne są 
wizytacje na miejscu, dzięki 
którym z bliska można się 
przyjrzeć istotnym zagadnie-
niom – dodawał.

     W poprzednich latach 
Stanisław Kagan organizo-
wał podobne, wyjazdowe po-
siedzenia Komisji Rozwoju 
Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska Rady 
Powiatu Mieleckiego. W listo-
padzie 2015 roku odbyło się 
spotkanie w siedzibie Koła Ło-
wieckiego ”Łoś”, mieszczącej 
się w przysiółku Wychylówka, 
dotyczące gospodarki łowiec-
kiej w powiecie mieleckim. 
Natomiast w maju 2016 roku w 
Nadleśnictwie Tuszyma miało 
miejsce posiedzenie dotyczące 
zrównoważonej gospodarki le-
śnej jako jednej z form ochrony 
przyrody.

Kamil Kagan

Nadleśniczy Nadleśnictwa Mie-
lec Hubert Sobiczewski

3 MAJA W GMINIE I MIEŚCIE MIELEC

Galeria zdjęć:
http://promocja.mielec.pl/gmin-
ne-uroczystosci-226-rocznicy-

-uchwalenia-konstytucji-3-maja-
-w-chorzelowie/

    Uroczystości  Gminne  226 rocz-
nicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja  
rozpoczęła Msza św. w intencji Oj-
czyzny w Sanktuarium Matki Bożej 
Królowej Rodzin  w Chorzelowie 
z intencji  Władz Samorządowych 
Gminy Mielec. Następnie wszyscy 
zebrani przeszli na Miejsce Pamię-
ci Poległych w Obronie Ojczyzny 
w Chorzelowie na dalszą część 
uroczystości. W uroczystościach 
uczestniczyli przedstawiciele władz 
Powiatu Mieleckiego na czele ze 
starostą Zbigniewem Tymułą oraz 
wice starostą Marią Napieracz, 
przedstawiciele Władz Samo-
rządowych na czele z Wójtem 
Gminy Mielec Panem Józefem 
Piątkiem, radni Gminy Mielec z 
Przewodniczącym Rady Gminy 
Mielec Panem Janem Kołodzie-
jem, przedstawiciele Samorządów 
Wiejskich, poczty Sztandarowe 
Ochotniczych Straży Pożarnych, 
Zespołów Szkół, dyrektorzy Szkół 

Podstawowych i Gimnazjów Gminy 
Mielec wraz z uczniami. Podczas 
przemarszu na  Miejsce Pamięci 
Poległych w Obronie Ojczyzny 
młodzież z Zespołu Szkół w Cho-
rzelowie niosła Flagę Państwową. 
Ponadto w uroczystościach udział 
wzięli przedstawiciele instytucji 
państwowych, organizacji społecz-
nych i politycznych, Stowarzyszenie 
Kawalerii Konnej w Dobryninie 
im.5 Pułku Strzelców  Konnych,  
Orkiestra Dęta w Dobryninie pod 
kierownictwem Dariusza Bańki. 
Uroczystości rocznicowe na Miej-
scu Pamięci Poległych w Obronie 
Ojczyzny rozpoczął meldunek 
rotmistrza Pawła Betleja złożony 
Wójtowi Gminy Mielec Józefowi 
Piątkowi o gotowości do obcho-
dów. Kolejną wzniosłą chwilą było 
wciągnięcie Flagi Państwowej na 
maszt i odegranie Hymnu Państwo-
wego. Po wygłoszeniu przez Wójta 
Gminy Mielec okolicznościowego 

przemówienia zespoły działające 
w Ośrodku Kultury w Chorzelowie 
przedstawiły program artystyczny 
„Raduj się Polsko…”. Następnie 
delegacje władz samorządowych, 
organizacji społecznych,  partii 
politycznych, szkół podstawowych 
i gimnazjów złożyły kwiaty przed 
Miejscem Pamięci Poległych w 
Obronie Ojczyzny. Gminne ob-
chody 226 rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja zakończyło wy-
prowadzenie sztandarów, defilada 
przed zebraną publicznością oraz 
krótki koncert Orkiestry Dętej z 
Dobrynina.

Marcin Sasor

mailto:kontakt@promocja.mielec.pl
http://promocja.mielec.pl
http://promocja.mielec.pl/gminne
http://promocja.mielec.pl/gminne
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artystyczno-historyczne więcej informacji, zdjęć i filmów naszym portalu:

Znamy zwycięzców X Powiatowego 
Konkursu Czytelniczego dla gimnazjów

„KSIĄŻKA I MOŻLIWOŚĆ 
CZYTANIA, TO JEDEN Z 
NAJWIĘKSZYCH CUDÓW 
LUDZKIEJ CYWILIZACJI”- 
pod takim hasłem w dniu 17 maja 
2017 roku w czytelni Biblioteki 
Pedagogicznej w Mielcu odbył 
się II etap X edycji Powiatowe-
go Konkursu Czytelniczego dla 
uczniów gimnazjów. Konkurs 
zorganizowany został w roku 
szkolnym 2016/2017 przez Koło 
Mieleckich Polonistów i Pedago-
giczną Bibliotekę Wojewódzką w 
Rzeszowie – Filia w Mielcu.
    I etap Powiatowego Konkursu 
Czytelniczego odbył się w gimna-
zjach miasta i powiatu mieleckie-
go w dniu 25 kwietnia 2017 r., po 
którym każda szkoła wyłoniła 
po dwóch najlepszych uczniów, 
którzy przeszli do etapu II. W 

I etapie konkursu uczestniczyło 
102 uczniów. Do II etapu zakwa-
lifikowanych zostało 26 uczniów.
    Laureatami konkursu zostali:  
Oliwia Brach i Julia Ulaszek 
– Gim. nr 2 w Mielcu,  Oliwia 
Kalicka – Gim. w Pławie, Isabel 
Pietras i Kacper Bukała – Gim. 
w Radomyślu Wielkim, Karoli-
na Zięba i Wiktoria Kokoszka 
– Gim. w Czerminie,  Samanta 
Majerczak i Faustyna Tomecka 
– Gim. nr 1 w Mielcu, Natalia 
Babula i Zofia Chajdaś – Gim. 
nr 4 w Mielcu, Klaudia Dzió-
bek i Joanna Barszcz – Gim. w 
Chorzelowie, Karolina Górska 
– Gim. w Tuszowie Narodowym, 
Faustyna Czaja – Gim. w Woli 
Mieleckiej.
Inf. Biblioteka Pedagogiczna w 

Mielcu

 W siedzibie Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Mielec-
kiej w Mielcu, w Jadernówce, 
odbyły się pierwsze warsz-
taty literackie z wybitnym 
poetą Wiesławem Kulikow-
skim, zorganizowane przez 
Grupę Literacką „Słowo” 
przy TMZM im. Władysława 
Szafera w Mielcu.
    W spotkaniu brali udział: pre-
zes TMZM Janusz Chojecki, 
członkowie Grupy Literackiej 
„Słowo” przy TMZM im. Wł. 
Szafera w Mielcu: Teresa Elż-
bieta Pyzik, Aleksandra Piguła, 
Małgorzta Mikina, Danuta 
Rusin, Ewa Siembida, Wanda 
Ludian, Dawid Rzeszutek, 
uczennice  szkół średnich w 
Mielcu. Zespół Szkół Eko-
nomicznych reprezentowały 
Magdalena Juwa i Agnieszka 
Helowicz, a Zespół  Szkół im. 
prof. Janusza  Groszkowskiego 
Weronika Samuś i Weronika 
Leś.
    Spotkanie rozpoczął prezes 
TMZM Janusz Chojecki, który 
przywitał prof. Wiesława Kuli-
kowskiego i przedstawił Jego 
sylwetkę oraz dorobek twórczy.
    Po krótkiej autoprezentacji 
uczestników, Wiesław Kuli-
kowski zapoznał zebranych ze  
współczesnymi tendencjami w 

literaturze światowej i polskiej, 
wspomniał też bliskich sobie 
literatów i poetów, wśród nich 
Tadeusza Różewicza, Juliana 
Przybosia, Stanisława Grocho-
wiaka i innych.
   W drugiej części warsz-
tatów członkowie „Słowa” 
prezentowali swój wiersz oraz 
wiersz Wiesława Kulikowskie-
go z jego  ostatniego tomiku 
„Odloty białych żurawi”. Po 
każdym przeczytanym utwo-
rze zawiązywała się dyskusja, 
którą bardzo uważnie moder-
nizował prowadzący warsztaty 
Wiesław Kulikowski. Dało się 
wyczuć dużą wrażliwość i za-
angażowanie poety. Życzliwe 
i trafne uwagi dotyczące treści 
wierszy oraz sugestie na przy-
szłość spotkały się z uznaniem 
słuchaczy. Kolejnym atutem 
warsztatów było uczestnictwo 
w nich trzech pokoleń, dlatego 
jak podkreślał prowadzący i 
wszyscy uczestnicy, każdy wno-
sił nowe spojrzenie na pisanie 
i można powiedzieć, że poezja 
połączyła pokolenia. Jedno z 
kluczowych pytań przewijają-
cych się w spotkaniu dotyczyło 
przetrwania poezji i tego, czy 
poezja w dzisiejszych czasach 
żyje.

Spotkanie z Wiesławem Kuli-
kowskim trwało blisko cztery 
godziny i tylko to, że Muzeum 
Regionalne było tego dnia 
czynne do godziny 18. 00, zmu-
siło uczestników  do zakończe-
nia dyskusji.
    Wiesław Kulikowski zaofe-
rował członkom Mieleckiej 
Grupy Literackiej „Słowo” 
przy TMZM im. Wł. Szafera 
w Mielcu daleko idącą współ-
pracę, także indywidualną, a 
prezes TMZM Janusz Cho-
jecki i p.o. prezesa Mieleckiej 
Grupy Literackiej „Słowo” 
przy TMZM Aleksandra Pi-
guła, dziękując za spotkanie, 
wyrazili chęć zorganizowana 
kolejnych warsztatów, mając 
nadzieję, że taki kierunek pro-

wadzenia Grupy jest w tym 
momencie najwłaściwszy. Taka 
jest bowiem wola członków i 
sympatyków tego najstarszego 
funkcjonującego ugrupowania 
literackiego w Mielcu.
     Pierwsze warsztaty literackie 
w Mieleckiej Grupie Lite-
rackiej „Słowo” przy TMZM 
pokazały jak ważne jest nie  
tylko tworzenie poezji, ale też 
zdobywanie wzajemnych do-
świadczeń i dzielenie się nimi  
z innymi. Wiesław Kulikowski 
okazał się nie tylko świetnym 
znawcą literatury, ale również 
wspaniałym mentorem. Uczulił 
nas na odpowiedzialność, poko-
rę i szacunek wobec słowa, a na 
pytanie, czy poezja w dzisiej-
szym świecie jeszcze żyje, każdy 
może odpowiedzieć sobie sam.

Aleksandra Piguła

Warsztaty literackie Mieleckiej Grupy Literackiej „Słowo”

Rotmistrz Lucjan Woźniak ps. „Grott-Szczerba” – ułan, partyzant

Rtm. Lucjan WOŹNIAK ps. 
„Grott-Szczerba” żołnierz zawo-
dowy kawalerii II RP w szeregach 
17 pułku ułanów im. króla Bolesła-
wa Chrobrego w Lesznie.
W maju 1939 r. przeniesiony do 
struktur tworzonego podówczas 1 
pułku kawalerii Korpusu Ochrony 
Pogranicza gdzie w stopniu po-
rucznika objął obowiązki zastępcy 
dowódcy 4 szwadronu. Uczestnik 
walk pułku w bitwie granicznej 
1-2 września 1939 r. w Bolesławcu 
pod Wieluniem. Wraz z jednostką 
przeszedł następnie cały jej szlak 
bojowy  walcząc pod Zduńską 
Wolą, Otwockiem i na Lubelsz-
czyźnie. Po kapitulacji pułku ogło-
szonej przez rtm. Jana Maciejow-
skiego w dniu 28.09.1939 r. włączył 
się aktywnie w szeregi konspiracji 
w stolicy. W początkach konspi-
racji kurier z Warszawy do Ra-
domia i Krakowa. Do mieleckiej 

partyzantki trafia w 1940 r. przez 
spotkanego przypadkiem na stacji 
kolejowej w Mielcu znajomego z 
wielkopolskich pułków kawalerii: 
rtm. Stanisława WYSOCKIEGO 
ps. „Godziemba” – organizatora 
i pierwszego Komendanta Ob-
wodu ZWZ Mielec. Wiosną 1941 
r. awansowany do stopnia rotmi-
strza Lucjan WOŹNIAK objął 
komendę nad placówką ZWZ/AK 
w Radomyślu Wielkim. Razem z 
podkomendnymi brał udział we 
wszystkich ważniejszych akcjach 
partyzanckich, w tym w odbio-
rze zrzutu lotniczego na polach 
pomiędzy Partynią i Podborzem 
nocą 27/28 kwietnia 1944 r. W 
ramach wzmożonej  akcji dywer-
syjnej o kryptonimie „Burza” 
objął dowodzenie nad oddziałem 
partyzanckim „Zawierucha” dzia-
łającym w południowo-zachodniej 
części powiatu mieleckiego (patrz: 
Rozkaz nr 5 z dnia 26.07.1944 r.). 
Mimo pozostawania w znacznie 
trudniejszej sytuacji niż pozostała 
część Obwodu AK Mielec oddział 
podjął ograniczone działania. 
„Grott – Szczerba” wraz z oddzia-
łem uczestniczył 31 lipca 1944 r. w 
atakach na niemieckie magazyny 
amunicyjne w lasach Piątkowca. 
Oddział atakował niemieckie pa-
trole w Czarnym lesie na drodze 
Tarnów – Radomyśl Wielki i od-
pierał dwukrotnie ataki na swoje 
obozowisko w lasach Schabowca. 
Po nieudanej próbie przebicia się 
do lasów duleckich podjętej w 
dniu 6 sierpnia 1944 r. i wobec nie-
możności dalszego działania rtm. 
Lucjan Woźniak rozwiązał oddział. 

Po wojnie wrócił w rodzinne strony 
do Wielkopolski. Był m. in. auto-
rem wspomnień, które posłużyły 
jako przyczynek do monografii 1 
pułku kawalerii KOP.
    Wojenne losy rotmistrza Lucjana 
WOŹNIAKA ps. „Grott-Szczer-
ba” staną się kanwą tegorocznej 
edycji „Pikniku Partyzanckie-
go Podborze 2017”. W ramach 
czwartej już odsłony imprezy 
historycznej, która odbędzie się 1 
lipca tego roku na stadionie Klu-
bu Sportowego Atut w Podborzu 
przedstawione zostaną obydwa 
oblicza dowódcy placówki Armii 
Krajowej w Radomyślu Wielkim 
– jako kawalerzysty oraz jako 
uczestnika akcji „Burza” – do-
wódcy oddziału partyzanckiego 
„ZAWIERUCHA”.
    Organizatorzy  – Urząd Miasta 
i Gminy Radomyśl Wielki, Rada 
Sołecka i OSP Podborze oraz 

Stowarzyszenie Rekonstrukcji 
Historycznej „RUSAL” zaplano-
wali wzorem lat ubiegłych wiele 
atrakcji. Na terenie stadionu 
sportowego w Podborzu od godz. 
15.00 zobaczyć będzie można mię-
dzy innymi: pokaz kawaleryjski, 
pokazy grup rekonstrukcyjnych, 
czy spadochroniarzy z 6 Brygady 
Powietrznodesantowej z Krakowa. 
Na najmłodszych czekać będzie 
dmuchany plac zabaw, czy też… 
deszcz cukierków. Kulminacyjnym 
wydarzeniem imprezy będzie 
wykonana z użyciem pirotech-
niki i z udziałem licznych grup 
rekonstrukcyjnych inscenizacja 
akcji „Burza” prowadzonej przez 
oddział „Zawierucha” na terenie 
gm. Radomyśl Wielki latem 1944 
r. Patronat nad imprezą objął 
Instytut Pamięci Narodowej o/ 
Rzeszów.

Łukasz Skowron

Porucznik Lucjan Woźniak „Grott 
- Szczerba” dowódca I Rejonu w 
Obwodzie AK Mielec 1944

Por. Lucjan Woźniak jako adiutant przy drzwiach limuzyny marsz. Edwarda 
Rydza-Śmigłego

Por. Lucjan Woźniak stoi za fotelem jako adiutant marsz. Edwarda Rydza-
-Śmigłego najprawdopodobniej w trakcie mszy polowej Rozkaz mobilizacyjny „Grotta-Szczerby” do akcji „Burza”

NOC MUZEÓW I MAGISTRATU

Zdjęcie pochodzi ze strony prezydenta Mielca Daniela Kozdęby: 
https://www.facebook.com/daniel.kozdeba/?pnref=story

Więcej informacji:
http://promocja.mielec.pl/cate-

gory/historia-i-kultura/zycie-kul-
turalne/

Fragment wystawionej kolekcji starych aparatów fotograficznych 
w Filii Muzeum Regionalnego w Mielcu „Jadernówka”

Biwak Przemyskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznych X DOK 
w Parku Oborskich przy Muzeum Regionalnym w Mielcu.

Popołudnie, wieczór, a nawet 
część nocy w sobotę 20 maja 
2017 r. była wypełniona licznymi 
atrakcjami XII Europejskiej Nocy 
Muzeów, w którą włączył się także 
mielecki magistrat. Na szersze 
foto relacje zapraszamy na nasz 
portal www.promocja.mielec.pl

www.promocja.mielec.pl
https://www.facebook.com/daniel.kozdeba/?pnref=story
http://promocja.mielec.pl/category/historia-i-kultura/zycie
http://promocja.mielec.pl/category/historia-i-kultura/zycie
http://www.promocja.mielec.pl
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Artystyczno-antykwaryczno- kolekcjonerskie

Ikony na święta, ślub, urodziny, imieniny

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

39-300 Mielec, 
ul. Jana III Sobieskiego 1/1

czynne: pon.-pt. 9.00-17., 
sob. 10.00-13.00

tel. 17 7411527
www.promocja.mielec.pl

kontakt@promocja.mielec.pl

Ostatnia Wieczerza. Ikona ręcznie pisana  na 
desce sosnowej  ok. 36,5x22,5x2,7  cm.

Matka Boska Nieustającej 
Pomocy na desce 24x35x1,5  

SPRZEDAŻ - SKUP - KOMIS

zapraszamy na nasz portal informacyjno-firmowy

Matka Boska Włodzimierska 
Ikona + złoto 24 karat

Matka Boska Łopieńska 
Dobrej Miłości Bieszczadzka

Święty Antoni Ikona pisa-
na na desce lipowej 21x30

Ikony wystawia Krystyna Gargas-Gąsiewska - tworząca 
również obrazy olejne i akwarele. Jej inspiracją była m.in. 
twórczość Natalii Czarneckiej, która przekazywała tajniki 
moskiewskiej szkoły pisania Ikon. Wpływ miała też sztu-
ka 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. uczestniczy-
ła w warsztatach ikonopisania ,,Piękno zbawi świat’’ pod 
jego kierunkiem. Jej Ikony są pisane w technikach trady-
cyjnych oraz własnych i są nie tylko świętymi obrazami, 
ale także przekazem ich wykonawcy, który przez sztukę 
wyraża swoją wiarę i wrażenia estetyczne. 

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

Mundur szeregowca Woj-
ska Polskiego PRL naszyw-
ka KG. Mundur – marynar-
ka. WOJSKO POLSKIE 
KOMENDA GARNIZO-
NU M.ST. WARSZAWY

Wynajmę lokal handlowy w PA-
SAŻU w Mielcu. Powierzchnia 
80 metrów kwadratowych, II 
piętro, narożny od strony osie-
dla. Tel. 518 373 255

Lager Mielec. Niemieckie obozy wojskowe, jenieckie, 
pracy przymusowej i zagłady na Ziemi Mieleckiej wydanie 
II poprawione i uzupełnione – redakcja: Włodzimierz 
Gąsiewski. Według oryginalnej niemieckiej mapy sztabo-
wej: Poligon Wermachtu „Południe” (Truppenübugsplatz 
Süd) Lager Mielec – Lager Dęba – wykaz obozów i opisy: 
– Niemieckie obozy wojskowe, jenieckie, pracy i zagłady 
na Ziemi Mieleckiej w latach 1939-1944; HITLEROWSKI 
OBÓZ PRACY W BIESIADCE; HITLEROWSKI OBÓZ 
PRACY NA CYRANCE; HITLEROWSKI OBÓZ PRA-
CY I ZAGŁADY W MIELCU; HITLEROWSKI OBÓZ 
PRACY NA SMOCZCE; LAGER MIELEC; OBÓZ 
JENIECKI W PORĘBACH WOJSŁAWSKICH; OBÓZ 
JENIECKI W MIELCU; OBÓZ PRACY PRZYMUSO-
WEJ NA CYRANCE; Obóz Pracy Przymusowej BAU-
DIENSTABTEILUNG 3/104 MIELEC (WOJSŁAW); 
Wykorzystanie terenów obozów niemieckich przez Armię 
Radziecką, władze polskie oraz Ludowe Wojsko Polskie 
po II wojnie światowej;
Poligon artyleryjski Biesiadka-Przyłęk; OBÓZ PRACY 
(dla Niemców i volksdeutschów) W MIELCU.
Mapa ma format ok. 69×49 cm i jest zaginana do formatu 
17,5×24,5 cm. Jest wydrukowana w kolorze na wysokiej 
jakości papierze kredowym zapewniającym długotrwałe 
użytkowanie. 
Do nabycia w Antykwariacie-Galerii. Mielec, ul. Sobie-
skiego 1 i na naszych aukcjach, wejście przez stronę 
www.promocja.mielec.pl

Wynajmę lokal na środku przejścia 
głównego w PASAŻU, 20 m2 + 
magazynek 9 m2 (gratis).  Mielec, ul. 
Dworcowa 4/57a. Tel. 504 292110

Prowadzony przez nas An-
tykwariat-Galeria  Miele-
cjana-Galicjana zaprasza 
do zakupu książek pod 
redakcją Włodzimierza 
Gąsiewskiego wydanych w 
2016 r., w tym: Eksplorator 
regionalny T. 1 2016. For-
mat 21x21 cm, 180 stron.
„Nadwisłocze” Rocznik 
Społeczno-Kulturalny Nr 
46-47/2015-2016. Format 
21x21 cm, 128 stron.
Zapraszamy: Mielec, 
ul. Sobieskiego 1 (róg z 
ul. Legionów). Czynne 
pon-pt. 9-17, sob. 9-13.

Tel. 177411527

Kobieta na koniu w parasolce 
płaskorzeźba w drewnie 47x66 
x2 cm. Prawdopodobnie wyko-
nana w drewnie lipowym i to z 
jednego kawałka. W płasko-
rzeźbie widać bardzo wysoki 
kunszt artystyczny.

Bitwa morska parowców stara 
w ładnej bardzo starej stylowej, 
złoconej ramie 43xx35x2 cm. 
Szerokość ramy ok. 6,5 cm. 
Wygląd drewna ramy wska-
zuje, że jest ona co najmniej 
przedwojenna.  Za szybą czar-
no-biała reprodukcja. Jest to 
prawdopodobnie wydruk lub 
rodzaj fotografii, która przed-
stawia bitwę morską dwóch 
parowych okrętów morskich ̀ z 
przełomu XIX i XX w. 

Kominek szkło klosz do lam-
py naftowej 33,5 mm. Średni-
ca zewnętrzna u dołu ok. 36,5 
mm, wewnętrzna ok. 33,5 
mm, wysokość ok. 20,5 cm. 
Średnica zewnętrzna u góry 
ok. 27,5 mm, wewnętrzna 
ok. 25 mm. Grubość szkła 
ok. 1,7 mm. Szkło żółte. 
Sprzedawane kominki-klosze 
były produkowane w okresie 
przedwojennym i w PRL w 
Tarnowie. Obecnie ta fabry-
ka już nie istnieje. Kominki 
są „fabrycznie nowe”, nie 
używane. 

Zestaw kawowy Ćmielów 
12 elementów. Duży dzba-
nek  ok. 21 cm wysokości z 
pokrywką – bez uszkodzeń, 
dzbanuszek mlecznik ok. 8,3 
cm wys. – bez uszkodzeń z 
pełnymi sygnaturami, fili-
żanki 7 szt., 1 wyszczerbienie 
ok. 0,4 cm, 1 wyszczerbienie 
ok. 0,3 cm, pozostałe bez 
uszkodzeń, talerzyki 3 szt. 
- bez uszkodzeń z sygnatu-
rami numerowymi. Mogą 
też być niewielkie przetarcia 
brzegów, przybrudzenia czy 
też inne mikro uszkodzenia.

mailto:kontakt@promocja.mielec.pl
http://www.promocja.mielec.pl
mailto:kontakt@promocja.mielec.pl
http://m.in
http://M.ST
http://www.promocja.mielec.pl
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