
WIEŚCI REGIONALNE  i MIELECKA STREFA Nr 6/17 - 21 czerwca 2017 r.   Str.e-mail: kontakt@promocja.mielec.pl 1

Więcej informacji, galerii zdjęć i wideo na  naszym portalu:

mailto:kontakt@promocja.mielec.pl


WIEŚCI REGIONALNE  i MIELECKA STREFA Nr 6/17 - 21 czerwca 2017 r.  Str. nasza strona: www.promocja.mielec.pl2

gospodarcze

konkretnie było tego przy-
czyną?
Janusz Soboń - Otóż my-
śmy się zetknęli z bardzo 
wysokimi zamówieniami na-
szych klientów. Okazało się to 
gdzieś pod koniec 2016 r., kie-
dy przygotowywaliśmy budżet 
firmy. Wtedy okazało się, że 
w pierwszej połowie 2017 r., a 
właściwie w ogóle w tym roku 
należy spodziewać się bardzo 
wysokich zamówień, z czego 
oczywiście każde przedsię-
biorstwo się cieszy. O to głów-
nie przecież chodzi, żeby były 
zamówienia, żeby była praca i 
odpowiednie zarobki dla pra-
cowników. Do tego też odpo-
wiednio przygotowaliśmy się, 
a więc uruchomiliśmy nowe 
inwestycje. Jednak w naszym 
przypadku cykl inwestycyjny 
jest dosyć długi, np. żeby 
dostać prasę do produkcji, 
potrzebujemy 12 miesięcy 
wyprzedzenia. Tak więc ok. 
sierpnia-września 2016 r. 
wiedzieliśmy, że będziemy 
mieli wielkie zamówienia w 
tym roku 2017, złożyliśmy za-
mówienia na maszyny, m.in. 
na nową prasę. W tym czasie 
też budowaliśmy nową halę. 
Więc to wszystko było logicz-
nie zaplanowane, ale niestety 
zabrakło nam kilku miesięcy, 
jeśli chodzi o uruchomienie 
tych mocy produkcyjnych i 
w ten sposób styczeń, luty, 
marzec i jeszcze parę miesię-
cy aż do czerwca, będziemy 
pracowali w takim deficycie 

nowych sił produkcyjnych, 
zanim wystartuje nowa prasa i 
nadejdzie jeszcze druga prasa. 
W tej sytuacji, po pierwsze: 
mając tak ogromne zamówie-
nia, po drugie: dysponując 
tym parkiem maszynowym 
jaki był wcześniej, musieliśmy 
coś zrobić aby te zamówienia 
zrealizować i jedyną metodą 
było wydłużenie pracy maszyn, 
które posiadamy. Nie pięć dni 
w tygodniu na trzy zmiany, ale 
sześć dni w tygodniu na trzy 
zmiany, a może nawet jeszcze i 
dodatkowe zmiany w niedzielę, 
kiedy zamówienia są tak wy-
sokie, że tego wymagają. Tak 
też się stało i praktycznie od 
stycznia pracowaliśmy w sze-
ściodniowym tygodniu pracy, 
niekiedy także w niedziele. W 
tym miejscu zetknęliśmy sie 
z problemami, które stwarza 
Prawo Pracy. Rozkładając 
pracę na sześć dni w tygodniu 
z tą załogą, którą mamy, mu-
sieliśmy to tak planować, aby 
być w zgodzie z przepisami 
pracowniczymi, jeśli chodzi o 
czas pracy i tu powiem szcze-
rze, że z tym żeśmy nie do 
końca sobie poradzili. Z jednej 
strony mieliśmy ograniczenia, 
bo nie mogliśmy wykorzysty-
wać pracowników na dłuższą 
metę w sześciodniowym tygo-
dniu pracy, a z drugiej strony 
musieliśmy coś robić aby te 
maszyny pracowały przez sześć 
dni w tygodniu. Wtedy też 
doszło do takiej stanowczej 
reakcji ze strony naszych pra-

cowników, którzy mówili nam: 
„wytłumaczcie nam, co się 
tutaj dzieje”, „my chcemy mieć 
weekendy wolne, a jeśli będzie-
my pracować, to chcemy za to 
odpowiednie wynagrodzenia”. 
Było to więc wezwanie do dia-
logu, do którego oczywiście 
szybko przystąpiliśmy. Była to 
więc szybka reakcja z naszej 
strony i ten dialog wkrótce 
się zakończył osiągnięciem 
porozumienia. Wszelkie ocze-
kiwania pracowników zostały 
z naszej strony zaspokojone. 
Przy okazji porozmawialiśmy 
sobie też i o przyszłości, tak że 
tych punktów porozumienia, 
które osiągnęliśmy było wiele. 
Niektóre stanowiły doraźne za-
łatwienie pewnych problemów, 
a niektóre mają zasięg długo-
terminowy. Wtedy też pojawił 
się ten kontekst zewnętrzny, 
to znaczy ktoś był zaintereso-
wany, żeby wykorzystać nazwę 
firmy w jakiś grach w stylu, że 
Kirchhoff Automotive, nie-
miecka firma ukraińskimi pra-
cownikami straszy polskich za-
trudnionych. Było to oszustwo 
rzucone do opinii publicznej, 
które niestety wygenerowało 
ogromną ilość negatywnych 
reakcji i hejtu, zupełnie bez 
podstaw.
Włodzimierz Gąsiewski - 
Firma Kirchhoff Automoti-
ve inwestując w mieleckiej 
„Strefie” w znacznym stop-
niu przyczyniła się do rozła-
dowania bardzo potężnego 
bezrobocia w tym regionie, 
ale jeśli macie zamówienia, 
a być może one jeszcze będą 
rosły, czy w związku z tym 

nie myślicie o dalszym wzro-
ście zatrudnienia?
Janusz Soboń - Życie biegnie 
do przodu i daliśmy dowód, 
że cały czas się rozwijamy i 
będziemy się rozwijać, jeżeli 
oczywiście nikt nam nie będzie 
rzucał kłód pod nogi. Jak do tej 
pory sobie z tym radzimy. Więc 
oficjalnie otworzyliśmy zakład 
w Gnieźnie, który praktycznie 
już działa od września ub. 
roku, ale takie oficjalne otwar-
cie tego zakładu miało miejsce 
5 kwietnia tego roku. Tam za-
trudnienie do tej pory znalazło 
45 osób, a do końca roku bę-
dzie to 70-80 osób. Ten zakład 
w Gnieźnie generuje również 
miejsca pracy tu w Mielcu. 
Wynika to z naszej strategii 
biznesu, tutaj mamy tłocznię, 
tu tłoczymy części i robimy 
ewentualnie półmontaż i te 
części potem jadą właśnie do 
zakładu takiego jak w Gnieź-
nie, położonego bardzo blisko 
klienta i tam są montowane 
w duże zespoły. Dzięki takiej 
strategii i takiej organizacji 
biznesu oszczędzamy dużo na 
kosztach logistycznych i przez 
to jesteśmy konkurencyjni dla 
klientów. Tak więc zakład w 
Mielcu wygeneruje w Mielcu 
ok. 30 miejsc pracy. Podjęliśmy 
także różne decyzje, a to jest 
część naszego porozumienia z 
pracownikami, aby rozładować 
nieco nawał pracy, zatrudnili-
śmy już i jeszcze zatrudnimy 
nowych pracowników. Tak 
więc rok 2016 r. zamykaliśmy 
zatrudnieniem 909 osób, a 
dzisiaj już jest 940 i dojdziemy 
do ok. 950 zatrudnionych. 

Podsumowując więc, po pierw-
sze zatrudniamy, po drugie 
inwestujemy. Dziś mówi się, 
że mamy za mało inwestycji 
w kraju i mimo odczuwalnych 
wielu pozytywnych zmian, za-
graża to w skali całego kraju. 
My w Kirchhoffie inwestujemy 
cały czas. W 2015 r. zainwesto-
waliśmy 15 mln euro, w 2016 
r. zainwestowaliśmy blisko 20 
mln euro - dokładnie 82 mln 
zł. W tym roku zainwestujemy 
ponad 20 mln euro. Nie oglą-
damy się na to co się dzieje 
w otoczeniu, tylko realizuje-
my inwestycje w Polsce, jako 
niemiecka firma. Po trzecie 
też, a mogę to powiedzieć 
wprost zarobki w Kirchhoff 
Automotive Polska są dużo 
powyżej średniej krajowej, 
gdybyśmy wzięli pod uwagę 
tylko i wyłącznie stanowiska 
robotnicze, to średnia płaca na 
tych stanowiskach jest wyższa, 
niż średnia krajowa.
Włodzimierz Gąsiewski - I 
jeszcze kwestia inwestowa-
nia firmy w działania spo-
łeczne, kulturalne, sportowe 
w regionie. Czy w tym kon-
tekście będą one utrzymane 
na podobnym poziomie i 
czy może nie zwiększycie 
informacji, że wy właśnie 
tak wspieracie te działania?
Janusz Soboń - Robimy to i 
skala nie jest mała, ale robimy 
to po cichu. Nie potrzeba nam 
świateł jupiterów, nie trzeba 
nam medali i odznaczeń. Ro-
bimy to, bo uważamy że jest to 
naszym obowiązkiem.
Włodzimierz Gąsiewski - 
Dziękuję za rozmowę.

Włodzimierz Gąsiewski - 
Firma działa w myśl zasady 
„społecznej odpowiedzial-
ności biznesu”, w związku z 
tym jakie podejmowane są 
działania, aby podtrzymać 
to założenie i zapewnić dobre 
relacje zarówno w stosun-
kach z pracownikami, jak też 
i otoczeniem zewnętrznym?
Janusz Soboń - Ja oczywiście 
rozumiem kontekst naszej roz-
mowy i pytania, bowiem nie 
tak dawno rozmawialiśmy o 
społecznej odpowiedzialności 
biznesu i społecznej odpowie-
dzialności Firmy Kirchhoff 
Automotive w Polsce i w tej 
rozmowie przekonywałem, że 
jesteśmy przedsiębiorstwem, 
które jest wysoko społecznie 
odpowiedzialne, i dawałem na 
to argumenty. Natomiast kilka 
miesięcy później zdarzyło się 
takie ogromne zamieszanie 
medialne wokół naszej firmy, 
które z naszego punktu widze-
nia miało takie typowo bizne-
sowe podłoże. Był też pewnie i 
inny kontekst tego zamieszania 
w środkach przekazu, który 
wskazywał wyraźnie, że były 
rozgrywane przez podmioty ze-
wnętrzne jakieś interesy, które 
wykorzystały do tego niewielką 
grupę naszych pracowników, 
ale jednocześnie i nazwę firmy. 
To właśnie spowodowało nega-
tywny przekaz, który absolutnie 
nie ma nic wspólnego z naszymi 
działaniami na rzecz społecznej 
odpowiedzialności w biznesie.
Włodzimierz Gąsiewski - Co 

Zamówienia, porozumienia i wzrost zatrudnienia...
Rozmowa z Januszem Soboniem Prezesem Zarządu KIRCHHOFF 

Polska Sp. z o.o. oraz Dyrektorem ds. Strategii KIRCHHOFF Automotive
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Bezpłatna komunikacja publiczna 
przyszłością Mielca9.06.2017. Z inicjatywy Pre-

zydenta Daniela Kozdęby w 
Mielcu rozpoczęto wdrażanie 
programu wprowadzenia bez-
płatnej komunikacji publicznej. 
Ta rewolucyjna zmiana ma 
znacznie zwiększyć wykorzy-
stanie miejskiej komunikacji, 
co z kolei pozwoli ograniczyć 
uciążliwy ruch samochodowy.

Zmniejszenie ruchu samo-
chodów osobowych w mieście 
przez korzystanie z publicznej 
komunikacji autobusowej jest 
uwarunkowane zdecydowaną 
poprawą jakości transportu 
publicznego. To jeden z zasad-
niczych elementów strategii 
rozwoju społeczno-gospodar-
czego miasta Mielca.

„Działania, jakie zamierzamy 
podjąć w celu poprawy jakości 
transportu publicznego mają 
charakter wielokierunkowy. 
Pod koniec maja bieżącego 
roku pomyślny finał znalazły 
starania o uzyskanie około 30 
mln zł dofinansowania z RPO 
Województwa Podkarpackiego, 
w ramach którego zakupionych 
zostanie 14 niskoemisyjnych 
autobusów, a także przebu-
dowie ulegnie infrastruktura 
niezbędna do obsługi taboru 

autobusowego. Inwestycje z 
tym związane obejmą  m.in. 
powstanie nowego zaplecza 
technicznego MKS, budowę 
parkingu przy dworcu,  po-
wstanie pętli komunikacyjnej 
na ulicy Szarych Szeregów 
oraz wydłużenie ulicy Powstań-
ców Warszawy.” – mówi Anna 
Karwacka, Kierownik Biura 
Promocji i Obsługi Inwestora.

Przygotowana została optyma-
lizacja oferty przewozowej ko-
munikacji miejskiej, wykonana 
przez specjalistyczną firmę, 
która ma dostosować ilość i 
układ linii oraz częstotliwość 
kursów autobusów do aktu-
alnych potrzeb miasta i jego 
mieszkańców.

Kolejnym krokiem w kierunku 
zwiększenia wykorzystania 
miejskiej komunikacji ma być 
wprowadzenie w Mielcu bez-
płatnych autobusów. Postano-
wiono skorzystać z doświad-
czenia miasta Żory, które jako 
pierwsze w Polsce wprowadziło 
bezpłatną komunikację miej-
ską. W Europie Zachodniej 
takie rozwiązanie sprawdza się 

w miastach mających od 40 do 
70 tys. mieszkańców.

Żory są miastem na prawach 
powiatu, ale mają budżet po-
równywalny do Mielca. Na 
początku ich system komuni-
kacji publicznej przewoził 3100 
pasażerów, a po wprowadzeniu 
bezpłatnych autobusów liczba 
ta wzrosła ponad trzykrotnie. 
Poprawiło się skomunikowanie 
miasta z firmami i strefami 
aktywności gospodarczej, a 
także z miejscami publiczny-
mi, gdzie organizowane są np. 
imprezy kulturalne. Zmniej-
szyła się liczba zatrzymywa-
nych pijanych kierowców. W 
niedziele liczba pasażerów 
zwiększyła się sześć razy. Nie 
do zbagatelizowania jest efekt 
ekonomiczny – stwierdzono, że 
dzięki bezpłatnym autobusom 
np. emeryci oszczędzają około 
100 zł miesięcznie. Większa 
częstotliwość kursów i uprosz-
czenie układu linii poprawiła 
dostępność usług.

Te i wiele innych korzyści spra-
wiły, że władze miasta Żory 
są obecnie gorącymi orędow-

nikami wprowadzania takich 
rozwiązań w innych miastach 
w Polsce.

Podobne rozwiązanie rekomen-
duje do wdrożenia Prezydent 
Miasta Mielca, który w dniu 24 
maja spotkał się z kierownic-
twem Agencji Rozwoju Prze-
mysłu oraz z przedsiębiorcami 
Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej w Mielcu. Jego plany zwią-
zane z bezpłatną komunikacją 
i nową polityką parkingową zo-
stały ocenione i przyjęte bardzo 
pozytywnie jako wyjście naprze-
ciw potrzebom transportowym 
pracowników największych 
firm dojeżdżających do pracy.

Potwierdzeniem zasadności 
inicjatywy są wyniki ankiety 
przeprowadzonej wśród 1700 
pracowników największych 
firm, z których ponad 60% 
(1095 osób) opowiedziało się za 
tym, że po wprowadzeniu bez-
płatnego transportu publiczne-
go przesiądą się z samochodów 
osobowych na autobusy komu-
nikacji miejskiej.

Realizacja planów związanych 
z bezpłatna komunikacją pu-
bliczną w Mielcu docelowo 
pozwoli na większą aktywiza-
cję dworca przesiadkowego, a 
tym samym odciąży parkingi w 
strefie. Dojazd do  miejsc pracy 
ekologicznymi autobusami, 
usprawni cały układ komu-
nikacyjny miasta, zredukuje  
uciążliwości dla mieszkańców 
związane z ruchem samochodo-
wym, a tym samym pozwoli na 
ograniczenie emisji spalin. To 
ważny efekt ekologiczny tego 
przedsięwzięcia.

Warto podkreślić, że te wszyst-
kie  działania wpisują się w ideę 
zrównoważonej  mobilności,  
która wpłynie  na znaczną  
poprawę  jakości życia miesz-
kańców  naszego miasta.

Anna Karwacka

5.06.2017. Informujemy, że Pre-
zydent Miasta Mielca Daniel 
Kozdęba dwa najbliższe tygodnie 
spędzi w szpitalu, gdzie zostanie 
poddany pełnej diagnostyce i 
ewentualnej operacji. Poza tym 
Prezydent jest w dobrej kondycji 
i ma nadzieję na szybki powrót do 
zdrowia i swoich obowiązków. Na 

czas jego nieobecności obowiązki 
pełnią wiceprezydenci, a praca 
urzędu nie ulegnie zakłóceniu.
     Jednocześnie serdecznie 
prosimy o nierozpowszechnianie 
nieprawdziwych i niesprawdzo-
nych informacji o stanie zdrowia 
Prezydenta naszego miasta.

Anna Karwacka

Prezydent Daniel Kozdęba 
przebywa w szpitalu

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

Wynajmę lokal na środku przej-
ścia głównego w PASAŻU, 20 
m2 + magazynek 9 m2 (gratis).  
Mielec, ul. Dworcowa 4/57a. Tel. 
504 292110
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Widowiskowa Parada Konna w Żarówce

4 czerwca Żarówka (gm. 
Radomyśl Wielki) po raz 
dziewiąty była areną wi-
dowiskowych pokazów, 
w których główne role 
odgrywały konie.

    Podczas 9. Parady Konnej w 
Żarówce pojawili się hodowcy 
i właściciele koni z powiatów: 
mieleckiego, dębickiego, kol-
buszowskiego, rzeszowskiego, 
łańcuckiego, przemyskiego i 
tarnowskiego. Byli też miło-
śnicy dawnych tradycji woj-
skowych reprezentowani przez 
członków Stowarzyszenia Ka-
walerii Konnej im. 5. Pułku 
Strzelców Konnych w Dobry-
ninie, którzy dali popis swoich 
umiejętności kawaleryjskich. 
W sumie licznie zgromadzeni 
widzowie z różnych zakątków 
Podkarpacia i Małopolski 
mogli podziwiać około 50 koni 
różnych maści i ras, w tym kla-
cze rasy małopolskiej i zimno-
krwistej, które wzięły udział w 
czempionatach hodowlanych.

Można nacieszyć oko

- Tak liczna obecność pasjo-
natów koni jest dowodem 

na to, że należy organizować 
takie imprezy, żeby nacieszyć 
zarówno oko, jak i serce – mó-
wił burmistrz Józef Rybiński, 
otwierając 9. Paradę Konną 
w Żarówce. - Koń od wieków 
związany jest z człowiekiem i 

myślę, że ci, którzy mieli co-
kolwiek w życiu do czynienia 
z tymi zwierzętami, darzą je 
wyjątkową sympatią – dodał.

Obronili tytuł

     Stałym punktem Parady 
Konnej w Żarówce są ama-
torskie turnieje powożenia 
zaprzęgami parokonnymi. Te 
widowiskowe zawody od lat 
cieszą się niesłabnącym zainte-
resowaniem i dostarczają wielu 
emocji widzom, jak i samym 
uczestnikom.
   W zawodach powożenia 
zaprzęgami parokonnymi z 
dużymi końmi wystartowało 
osiem zaprzęgów. Wygrali 
Wojciech i Jacek Pożdałowie 
z Podlesia (pow. dębicki), któ-
rzy obronili tytuł wywalczony 
przed rokiem. Zwycięzcy na 
pokonanie parkuru o długości 
360 metrów z 11 przeszkodami 
potrzebowali nieco ponad pół-
torej minuty (1.34.88).

Drugie miejsce przypadło rów-
nież reprezentantom Podlesia 
(Zbigniew Bała/Grzegorz Ma-
dura). Na najniższym stopniu 
podium uplasowali się Rafał 
i Józef Kowalikowie z Gorzyc 
w powiecie tarnowskim. Na 

czwartej lokacie zawody ukoń-
czyli Krzysztof Kapałka i Cze-
sław Labak z Dąbia. O sporym 
pechu może mówić Feliks Jaje 
z Radomyśla Wlk., który miał 
drugi czas przejazdu (1.35.39), 
ale jeden błąd kosztował go 
3 punkty karne i ostatecznie 
został sklasyfikowany na 5. 
miejscu.

Zwycięzca z Piątkowca

Natomiast w zawodach powo-
żenia zaprzęgami parokonny-
mi, ale z końmi małymi wygrał 
Andrzej Baran z Piątkowca z 
luzakiem Danielem Harlą z 
Podborza (czas: 1.33 m). Dru-
gie miejsce dla reprezentantów 
Żabna (pow. tarnowski) Ar-
kadiusza i Karoliny Bujaków, 
a trzecie dla ekipy Krystyny 
Mazur-Wiśniewskiej w skła-
dzie Damian Jedynak i Bartek 
Wiśniewski.
     Najlepszy czas na parkurze 
w Żarówce miała ekipa Wal-

demara Harli z Podborza z 
powożącym Danielem Harlą 
(1.29 m), ale jedna zrzutka 
na bramce spowodowała ich 
spadek na czwarte miejsce.

Czempionki Parady 

W ramach rejonowego czem-
pionatu komisja w składzie: 

Marek Gibała, Jan Płocica i 
Romana Terczyńska-Bomba 
z Okręgowego Związku Ho-
dowców Koni w Rzeszowie 
dokonała wyboru czempionek 
rasy małopolskiej i polski koń 
zimnokrwisty. 
    Klacze były oceniane pod 
względem wyglądu, jak rów-
nież tego, jak radzą sobie 
w ruchu – w stępie i kłusie. 
Czempionką rasy małopolskiej 
została Melisa Zbigniewa Bały 
z Podlesia, a wiceczempionką 
Mitra Marka Pacyny (Prze-
wrotne, gm. Głogów Młp.). 
Trzecie miejsce zajęła Egida-

-Ber Jacka Pożdała z Podlesia. 
Jurorzy oceniali w sumie sześć 
klaczy.
    Natomiast w czempionacie 
rasy pkz prezentowało się 
pięć klaczy. Tytuł czempionki 
wywalczyła Mozera, której 
właścicielem jest Andrzej Wi-
śniowski z m. Tarnawce koło 
Krasiczyna. Wiceczempionką 

raz kolejny odbyła się zbiórka 
pieniędzy dla Maksa Jachyma, 
który zmaga się z nowotworem.
Paradę zorganizowały: Stowa-
rzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Lokalnego, Rada Sołecka 
i OSP w Żarówce, OZHK, 
Urząd Miejski i SCKiB w 
Radomyślu Wielkim. Impreza 
odbyła się pod patronatem 

została Bojanera Karola Szotta 
z Łazów Dębowieckich (pow. 
jasielski). Trzecia lokata stała 
się udziałem Cerafery Andrze-
ja Pelca z Czarnej Łańcuckiej.

Podziękowania

W trakcie Parady Konnej od-
były się także pokazy zaprzęgu 
czterokonnego i sześciokon-
nego. Wydarzenie było tak-
że okazją do zakupu sprzętu 
niezbędnego w hodowli koni. 
Organizatorzy nie zapomnieli 
także o atrakcjach dla naj-
młodszych. Podczas eventu po 

Burmistrza Radomyśla Wiel-
kiego Józefa Rybińskiego. - 
Cieszymy się, że miłośnicy koni 
ponownie tak licznie zawitali 
do naszej miejscowości. Dzię-
kujemy licznym sponsorom 
i wszystkim osobom, które 
przyczyniły się do organizacji 
tego wydarzenia – dziękowała 
jedna z organizatorek Józefa 
Smagacz.
     Patronat medialny sprawo-
wały m.in. Wieści Regionalne i 
portal promocja.mielec.pl.

Inf. i fot.
Krzysztof Babiarz

Radomyśl Wielki zaprasza na imprezy
Tegoroczne Dni Radomyśla Wielkiego i Podkarpacki Dzień Wędliniarza odbędą się 
15 i 16 lipca br. na stadionie sportowym w Radomyślu Wielkim.

Święto miasta tradycyjnie rozpocznie się w sobotę od Ogólnopolskiego Biegu Radomyskiego 
na 10 km im. Jacka Kozioła (godz. 9.00). Popołudniu (godz. 15.30) wystartuje Podkarpacki 
Dzień Wędliniarza, podczas którego swoje wyroby prezentować będą zakłady przetwórstwa 
mięsnego z województwa podkarpackiego. Wezmą one również udział w konkursach „Naj-
lepszy produkt mięsny” i „Przysmak Ziemi Podkarpackiej”. Z kolei zgromadzona publiczność 
będzie mogła wziąć udział w konkursach i degustacji wyrobów mięsnych oraz bawić się w rytm 
biesiady śląskiej i kapel ludowych. Będą też koncerty wokalistów i zespołów młodzieżowych - 
laureatów różnych festiwali. Po ogłoszeniu wyników konkursów wędliniarskich o godz. 20.30 
rozpocznie się muzyczny wieczór z gwiazdami, w trakcie którego wystąpią zespoły Power Play 
i Brathanki. Dzień zakończy pokaz sztucznych ogni. 
Natomiast następnego dnia w godzinach popołudniowych odbędzie się wakacyjna spartakiada 
dzieci i młodzieży.

Fot. arch. zespołu Brathanki

Stowarzyszenie Kawalerii Konnej im. 5. Pułku Strzelców Konnych z Dobrynina

Zaprzęg Feliksa Jaje z Radomyśla Wielkiego

Andrzej Baran z Piątkowca

Wojciech i Jacek Pożdałowie z Podlesia

www.promocja.mielec.pl
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powiatowe

Powiatowy Urząd Pracy w 
Mielcu pozyskał prawie 2,4 
mln złotych na aktywizację 
osób bezrobotnych zamiesz-
kałych na terenach wiejskich. 
Środki pochodzą z rezerwy 
Ministra Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej i zostaną 
przeznaczone na organizację 
staży zawodowych, robót pu-
blicznych, refundację kosztów 
stworzenia nowych miejsc pra-
cy oraz dotacje na założenie 
własnej firmy.
     – Pod koniec maja Minister-
stwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej poinformowało, że 
złożony przez nas wniosek o przy-
znanie dodatkowej puli środków 
na pomoc osobom bezrobotnym 
zamieszkałym na terenach wiej-
skich został rozpatrzony pozy-
tywnie. Otrzymaliśmy blisko 2,4 
miliona złotych, które będą prze-
znaczone na organizację staży 
zawodowych, robót publicznych, 
refundację kosztów, stworzenie 
nowych miejsc pracy, a także na 
dotacje na zakładanie własnej 
działalności gospodarczej. Dzięki 
temu z możliwości aktywizacji 
zawodowej oraz wsparcia w pod-
jęciu zatrudnienia lub otwarcia 
własnego biznesu skorzysta do-
datkowo 200 osób bezrobotnych 
– informuje Renata Siembab 
Dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Mielcu.
     – Wyrównywanie szans bezro-
botnych mieszkańców wsi powin-
no bazować przede wszystkim na 
umożliwieniu osobom bez stażu 
zawodowego nawiązania kon-
taktu z lokalnymi pracodawcami 
i zdobycie pierwszego doświad-
czenia zawodowego. Wszystkim 

tym osobom proponujemy udział 
w płatnych stażach zawodowych. 
Przygotowaliśmy 70 miejsc i li-
czymy na spore zainteresowanie 
ze strony osób bezrobotnych. 
Zwracamy również uwagę na 
osoby, które długotrwale po-
szukują pracy i ze względu na 
zniechęcenie nie wierzą już w 
możliwość znalezienia zatrud-
nienia. Wspólnie z gminami 
powiatu mieleckiego chcemy 
zaproponować takim osobom 
udział w robotach publicznych. 
Zatrudnienie w sektorze publicz-
nym przy wykonywaniu zadań 
na rzecz lokalnych społeczności 
powinno być doskonałą okazją 
do zaistnienia na rynku pracy i 
stworzenia sobie perspektywy 
trwałego powrotu do pracy – 
dodaje Renata Siembab.
     Warto podkreślić, że sytuacja 
na lokalnym rynku pracy ulega 
systematycznej poprawie. We-
dług danych opublikowanych 
przez mielecki urząd pracy na 
koniec maja zarejestrowanych 
było około 4000 osób bezro-
botnych a szacunkowa stopa 
bezrobocia wynosi 6,3%. Od po-
czątku roku poziom bezrobocia 
zmniejszył się o blisko 800 osób. 
W tym samym czasie pracodawcy 
zgłosili prawie 3200 ofert pracy a 
ponad 2000 osób znalazło nowe 
zatrudnienie. Budżet urzędu 
przeznaczony na realizację pro-
gramów pomocy osobom bezro-
botnym oraz wsparcie lokalnych 
pracodawców w tworzeniu no-
wych miejsc pracy przekracza 
20 milionów złotych, co oznacza, 
że z różnych form aktywizacji 
powinno skorzystać w tym roku 
ponad 2500 osób.

– Chciałabym podkreślić, że z 
pozyskanych środków będzie-
my również wspierać lokalnych 
przedsiębiorców w tworzeniu 
nowych stanowisk pracy dla 
mieszkańców wsi. Powiatowa 
Rada Rynku Pracy pozytywnie 
zaopiniowała nasze plany i myślę, 
że wkrótce uda się utworzyć z 
finansowym wsparciem urzędu 
kolejne 60 miejsc pracy. Prze-
znaczyć chcemy na to ponad 
milion złotych. Pozostałe środki 
planujemy asygnować na dotacje 
dla osób bezrobotnych zainte-
resowanych otwarciem własnej 
firmy – przekazuje Dyrektor 
PUP w Mielcu.

– Zapraszamy wszystkich pra-
codawców zainteresowanych 
organizacją staży oraz utworze-
niem nowych miejsc pracy dla 
osób zamieszkałych na terenach 
wiejskich do składania wnio-
sków a osoby bezrobotne, które 
chciałyby założyć własną firmę, 
do ubiegania się o bezzwrotną 
dotację na jej otwarcie. Dysponu-
jemy także funduszami z innych 
programów i prowadzimy nabory 
na szkolenia, prace interwen-
cyjne, bony na zasiedlenie oraz 
refundacje kosztów zatrudnienia 
osób do 30 roku życia. Wszelkie 
dodatkowe informacje można 
uzyskać osobiście bezpośrednio 
u pracowników urzędu oraz 
znaleźć na naszej nowej stronie 
internetowej pod adresem mie-
lec.praca.gov.pl – podsumowuje 
Renata Siembab.

Marek Przygoda
Inspektor powiatowy

Powiatowy Urząd Pracy 
w Mielcu

Dodatkowe środki na pomoc 
osobom zamieszkałym na wsi

Rozpoczęły się prace remontowe w rejonie ul. Wojska Polskiego. Mieszkańcy liczyć się muszą ze 
zmianami w organizacji ruchu. Te potrwają do 30 września.
Powiatowy Zarząd Dróg opracował plan nowej organizacji ruchu w rejonie ul. Wojska Polskiego. 
Od 10 lipca do 30 września z ruchu zupełnie wyłączone zostanie główne rondo Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Szczegóły zmian przedstawiają mapki.

Asystent Starosty Monika Piątek

mailto:kontakt@promocja.mielec.pl
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historyczno-kulturalne więcej informacji, zdjęć i filmów naszym portalu:

Padewski sztandar PSL ma 80 lat
4 czerwca 2017 r. w Padwi Na-
rodowej odbywały się gminne 
obchody Święta Ludowego 
zorganizowane przez tamtejszy 
zarząd Gminny i Koło Polskie-
go Stronnictwa Ludowego w 
Padwi Narodowej. Zainaugu-
rowała je Msza św. w kościele 
parafialnym, zaś po niej ludow-
cy wraz ze sztandarami udali się 
do Domu Ludowego w Padwi 
Narodowej, gdzie odbyły się 
uroczystości oficjalne. Prowa-
dził je Stanisław Bik – prezes 
Zarządu Gminnego PSL, a 
współgospodarzem był Grze-
gorz Czaja – prezes Koła PSL 
w Padwi Narodowej. Wśród 
honorowych gości byli m.in.: 
Jan Tarpata – radny Wojewódz-
twa Podkarpackiego, Andrzej 

Chrabąszcz – prezes zarządu 
Powiatowego PSL w Mielcu, 
Janusz Bik – przewodniczący 
Rady Gminy Padew Narodowa, 
członek władz powiatowych i 
wojewódzkich PSL, Stefan Ża-
rów – przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej przy Zarządzie Wo-
jewódzkim PSL w Rzeszowie 
oraz gość specjalny Robert 
Pluta – wójt Gminy Padew 
Narodowa.
   Na przebieg uroczystości 
złożyły się m.in. prezentacja 
sztandaru jubilata Koła PSL 
w Padwi oraz przedstawienie 
jego historii, odznaczenia dla 
działaczy PSL i wystąpienia 
okolicznościowe. Wystąpił tak-
że wnuk Władysława Szklarza, 
przedwojennego działacza lu-

dowego w Padwi narodowej, 
podczas okupacji niemieckiej 
dowódcy Batalionów Chłop-
skich i Armii Krajowej, po 
wojnie prześladowanego i wię-
zionego przez władze PRL. Na 
zakończenie zebrani odśpie-
wali pieśń „Rotę”. Z okazji 
uroczystości wydano i rozdano 
wśród obecnych dwie broszury: 
„Historia Sztandaru Polskiego 
Stronnictwa Ludowego w Pad-
wi Narodowej 1937-2017” opra-
cowana przez Stanisława Bika i 
Grzegorza Czaję oraz „Zwykły 
człowiek, niezwyczajne życie 
naszego dziadka Władysława” 
opracowane przez Pawła Mo-
rańdę i Annę Synowiec.

Inf. i fot. 
Włodzimierz Gąsiewski

,,Zielone Świątki - Ruch Ludowy 
u progu XXI wieku” – Msza św. w Jamach
3 czerwca 2017 r. POL-
SKIE STRONNICTWO 
LUDOWE w powiecie 
mieleckim, w Jamach – 
gmina Wadowice Górne  
zorganizowało uroczysto-
ści pod hasłem ,,Zielone 
Świątki -Ruch Ludowy u 
progu XXI wieku” pod 
honorowym patronatem 
i z udziałem Posła na 
Sejm RP – Mieczysława 
Kasprzaka, Posła do Par-
lamentu Europejskiego – 
dr Czesława Siekierskiego 
Przewodniczącego Komi-
sji Rolnictwa PE .

    W ramach uroczystości 
została odprawiona Msza św. 
w Kościele pw. św. Augustyna 
Bpa w Jamach, którą odprawił 
ks. mgr Józef Kołek, proboszcz 
parafii. Następnie  w budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Jamach odbyła się część oficjal-
na, podczas której m.in. miało 
miejsce wręczenie legitymacji i 
odznaczeń oraz został wygło-
szony referat o historii ruchu 
ludowego ziemi mieleckiej.
W uroczystościach m.in. wzięli 
udział: wspomniani wyżej po-
słowie Mieczysław Kasprzak 
i Czesław Siekierski, a także 
Jan Tarapata – radny Sejmi-

ku Podkarpackiego, Andrzej 
Chrabąszcz – prezes Zarządu 
Powiatowego PSL i Michał 
Deptuła – radny Powiatu Mie-
leckiego.

Inf. i fot. 
Włodzimierz Gąsiewski

Galerie zdjęć:
http://promocja.mielec.pl/
swieto-ludowe-padewski-
-sztandar-psl-ma-80-lat/

http://promocja.mielec.pl/
zielone-swiatki-ruch-ludo-
wy-u-progu-xxi-wieku-m-

sza-sw-w-jamach/

Najpiękniejsze krajobrazy Ziemi Mieleckiej – znamy zwycięzców IV Powiatowego Konkursu
8 czerwca 2017 r. w czytelni 
Pedagogicznej Biblioteki Wo-
jewódzkiej w Rzeszowie – Filia 
w  Mielcu wręczone zostały 
nagrody laureatom i uczniom 
wyróżnionym w IV edycji Po-
wiatowego Konkursu „Krajo-
brazy mojej małej Ojczyzny” pod 
patronatem Starosty Powiatu 
Mieleckiego Zbigniewa Tymuły.

    Organizatorami konkursu byli: 
Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Mieleckiej im. Władysława Sza-
fera w Mielcu, Pedagogiczna 
Biblioteka Wojewódzka w Rze-
szowie – Filia w Mielcu.
    W konkursie wzięło udział  277 
uczniów szkół podstawowych 
(SP nr 1, 2, 3, 6, 11, 12 w Mielcu, 
SP Borowa, SP Czajkowa, SP 
Książnice, SP Gawłuszowice, 
SP Żarówka, SP Podborze, SP 
Chorzelów, SP Tuszyma,  SP 
Radomyśl Wielki, SP Padew 
Narodowa, SP Wola Wadow-
ska, SP Wadowice Dolne, SP 
Zabrnie, Społeczna SP Złot-
niki) i gimnazjów (Gim. Nr 1, 
2, 3, 4 w Mielcu, Niepubliczne 
Gim. Mistrzostwa Sportowego 
w Mielcu, Gim. w Chorzelowie, 
Gim. w Gawłuszowicach, Gim. 
w Tuszowie Narodowym, Nie-

publiczne Gim. w Mielcu, Gim. 
w Pławie, Gim. w Radomyślu 
Wielkim), którzy przygotowali  
290 prac wykonanych różnymi 
technikami plastycznymi oraz 
fotografie i albumy.
Jury w składzie:
Przewodniczący: Janusz Cho-
jecki – prezes TMZM w Mielcu
Członkowie: Dorota Łaz – na-
uczyciel plastyk SP 6 w Mielcu,
Stanisław Bryg – prezes i foto-
graf  FOTO LAB w Mielcu,
Janusz Wyzina – przewodniczący 
Sekcji Turystyczno-Sportowej 
TMZM w Mielcu,
Józefa Krasoń – kierownik PBW 
Filia w Mielcu,
Elżbieta Minorczyk – nauczyciel 
bibliotekarz PBW Filia w Mielcu,
wyłoniło laureatów konkursu – 
nagrody otrzymali:
Alicja Markulis – Gimnazjum 
nr 3 w Mielcu – I nagroda głów-
na – tablet ufundowany przez 
Janusza Chojeckiego – Prezesa 
Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Mieleckiej im. W. Szafera w 
Mielcu
Zuzanna Nieć – Gimnazjum 
w Pławie – II nagroda główna 
– aparat fotograficzny ufundo-
wany przez Stanisława Bryga 
– Prezesa  Foto Lab w Mielcu

Natalia Żuchowska – SP w 
Tuszymie – I miejsce w kategorii 
szkół podstawowych – czytnik 
e-book – nagroda Starosty Po-
wiatu Mieleckiego Zbigniewa 
Tymuły
Justyna Stan – Gimnazjum w 
Tuszowie Narodowym – I miej-
sce w kategorii gimnazjów – czyt-
nik e-book – nagroda Starosty 
Powiatu Mieleckiego Zbigniewa 
Tymuły.
Uczniowie szkół podstawowych 
– dyplomy, nagrody rzeczowe lub 
książki otrzymali:
 II miejsce – Milena Ungeheuer 
SP 3 w Mielcu
II miejsce – Aleksandra Wnuk 
SP w Żarówce
II miejsce – Wojciech Wiech SP2 
w Mielcu
III miejsce – Mikołaj Zieliński 
SP w Chorzelowie
III miejsce – Natalia Kmuk SP w 
Padwi Narodowej
III miejsce – Maja Ozga SP 11 
w Mielcu
Uczniowie gimnazjów – dyplo-
my, nagrody rzeczowe lub książki 
otrzymali:
II miejsce – Agnieszka Kędzior 
Gimnazjum w Chorzelowie
II miejsce – Emilia Forczek Gim-
nazjum nr 2 w Mielcu
II miejsce – Aleksandra Jachym 
Gimnazjum w Pławie
II miejsce – Julia Kalicka Gim-
nazjum w Pławie
III miejsce – Wiktoria Witas 
Gimnazjum nr 1 w Mielcu
III miejsce – Klaudia Trzpis 
Gimnazjum w Pławie
III miejsce – Oliwia Studniarz 
Gimnazjum w Radomyślu Wiel-
kim
III miejsce – Rozalia Gola Gim-
nazjum w Gawłuszowicach
    Wyróżnienia – dyplomy, nagro-
dy rzeczowe lub książki otrzymali 
uczniowie szkół podstawowych i 

gimnazjów:
Julianna Kopala SP w Tuszymie
Bartosz Dziekan SP w Tuszymie
Nicole Szlachetka SP w Tuszymie
Krzysztof Gruszecki SP w Cho-
rzelowie
Michał Ziomek SP w Chorze-
lowie
Anna Dudek SP w Chorzelowie
Julia Szewc SP w Książnicach
Kacper Dymek SP w Książnicach
Karol Czuchra SP w Żarówce
Hubert Cichoń SP w Żarówce
Karolina Malicka SP 3 w Mielcu
Jan Wanatowicz SP 3 w Mielcu
Kacper Hull SP 1 w Mielcu
Zofia Piasecka SP 1 w Mielcu
Sonia Płaza SP 6 w Mielcu
Paulina Gąska SP 6 w Mielcu
Emilia Wrażeń SP 6 w Mielcu
Adrian Nadzieja SP 6 w Mielcu
Aleksandra Adamczyk SP w 
Borowej
Anna Polak SP 11 w Mielcu
Julita Sypek SP 11 w Mielcu
Michał Krężel SP 2 w Mielcu
Bartłomiej Perc SP w Gawłu-
szowicach
Adam Sroka SP w Zabrniu
Magdalena Bernat Gimnazjum 
w Tuszowie Narodowym
Julia Herchel Gimnazjum 2 w 
Mielcu

Emilia Roman Gimnazjum 3 w 
Mielcu
Joanna Juszczyk Gimnazjum 1 
w Mielcu
Dominika Midura Niepubliczne 
Gim. w Mielcu
Oliwia Dragan Niepubliczne 
Gim. Mistrzostwa Sportowego 
w Mielcu
     Podczas uroczystego finału na-
grody wręczali: Maria Napieracz 
– wicestarosta Powiatu Mielec-
kiego , Janusz Chojecki – prezes 
Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Mieleckiej, Stanisław Bryg – pre-
zes i fotograf Foto Lab w Mielcu, 
Janusz Wyzina – przewodniczący 
Sekcji Turystyczno-Sportowej 
TMZM w Mielcu.
    – Cieszę się z tego, że tak wielu 
młodych mieszkańców powiatu 
dostrzega uroki naszego mielec-
kiego skrawka ziemi. Te wszyst-
kie prace odzwierciedlają nie 
tylko piękno tego regionu, ale też 
piękno dusz wykonawców dzieł 
– mówiła jeszcze przed ogło-
szeniem wyników wicestarosta 
Powiatu Mieleckiego Maria Na-
pieracz. Podczas podsumowania 
pani Maria Napieracz  podzięko-
wała i pogratulowała uczniom 
biorącym udział w konkursie, 

złożyła także podziękowania dla 
organizatorów. Uroczystość roz-
dania nagród uświetnił występ 
uczennic ze Szkoły Podstawowej 
Nr 3 w Mielcu w składzie: Ame-
lia Dudek i Zuzanna Czuchra.
     Sponsorom konkursu: Zbi-
gniewowi Tymule – Staroście 
Powiatu Mieleckiego, Januszo-
wi Chojeckiemu – Prezesowi 
TMZM, Stanisławowi Brygowi 
– Prezesowi Foto Lab, Januszowi 
Wyzinie – przewodniczącemu 
Sekcji Turystyczno-Sportowej 
TMZM w Mielcu, Firmie Xe-
rima w Mielcu, Firmie Cobi w 
Mielcu, PZL w Mielcu, Dorocie 
Łaz – podziękowania złożyła 
Józefa Krasoń w imieniu orga-
nizatorów .

Inf. i fot. Biblioteka 
Pedagogiczna w Mielcu

Galerie zdjęć:
http://promocja.mielec.pl/
najpiekniejsze-krajobrazy-
-ziemi-mieleckiej-znamy-

-zwyciezcow-iv-powiatowe-
go-konkursu/

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  

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

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 sztabowej: 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 PRACY I ZAGŁADY W MIELCU; HITLE-
ROWSKI OBÓZ PRACY NA SMOCZCE; LAGER MIELEC; OBÓZ 
JENIECKI W PORĘBACH WOJSŁAWSKICH; OBÓZ JENIECKI 
W MIELCU; OBÓZ PRACY PRZYMUSOWEJ NA CYRANCE; 
Obóz Pracy Przymusowej BAUDIENSTABTEILUNG 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. Sobieskiego 1 i na 
naszych aukcjach, wejście przez stronę www.promocja.mielec.pl

Eksplorator regionalny T. 1 2016. Format 21x21 cm, 180 stron. 
„Nadwisłocze” Rocznik Społeczno-Kulturalny Nr 46-
47/2015-2016. Format 21x21 cm, 128 stron.

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.

Kominek szkło klosz do 
lampy naftowej 33,5 mm. 
Średnica zewnętrzna u dołu 
ok. 36,5 mm, wewnętrzna 
ok. 33,5 mm, wysokość 
ok. 20,5 cm. Średnica ze-
wnętrzna u góry ok. 27,5 
mm, wewnętrzna ok. 25 
mm. Grubość szkła ok. 1,7 
mm. Szkło żółte. Sprzeda-
wane 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 wyszczerbie-
nie ok. 0,4 cm, 1 wyszczer-
bienie ok. 0,3 cm, pozostałe 
bez uszkodzeń, talerzyki 
3 szt. - bez uszkodzeń z 
sygnaturami numerowymi. 
Mogą też być niewielkie 
przetarcia brzegów, przy-
brudzenia czy też inne mi-
kro uszkodzenia.

PAMIĘTNIK NAJSTAR-
CZEGO ŻOŁNIERZA 
WP PODKARPACIA. 
Stefan Ostrowski. Mielec 
2006

Henryk Momot, Dariusz 
Momot, „Cmentarz pa-
rafialny przy uli Sienkie-
wicza w Mielcu”. Mielec 
2001.

Do nabycia w Antykwariacie-Galerii. Mielec, 
ul. Sobieskiego 1 i na naszych aukcjach, 

wejście przez stronę www.promocja.mielec.pl

Krystyna Gargas-Gą-
s iewska.  PĘDZLEM 
PIÓREM PASJĄ kata-
log twórców i animato-
rów Ziemi Mieleckiej. 

OD ŁOSIA DO BLACK 
HAWKA 70 lat przemy-
słu lotniczego w Mielcu 
Włodzimierz Gąsiewski  
Mielec 2008

M. Przybyszewska. KAR-
DYNAŁ IGNACY JEŻ.
dialog z Bogiem i człowie-
kiem. Radomyśl Wielki 2008

WSK PZL Mielec 
1938-1988. 50-lecie. 
ALBUM okoliczno-
ściowy. format B4, 
twarda oprawa, obwo-
luta z naddarciem, śro-
dek w ładnym stanie

radziecki AKORDEON WIESNA 2 sprawny, 
ładny stan, brak widocznych uszkodzeń instruk-
cja z oryginalnymi pieczątkami. Futerał  nieco 
podniszczony

Stara maszyna do pisania Rheinmetall 
37/286/0000. stan dobry, zamykana obu-
dowa. Polska czcionka sprawna, wyblakły 
tusz.

Zaprzęg konny, pejzaż wiejski, H. Momot 1952 r. Ob-
raz olejny Henryka Momota, absolwenta ASP Kraków 
(1997), wieloletniego dyrektora Muzeum Regionalnego 
w Mielcu (zm. 1994 r.). Obraz jest sygnowany i datowa-
ny. Wymiary dokładne ok. 82,5x60.

Wyprzedaż ogromnej 
kolekcji proporczyków!

mailto:kontakt@promocja.mielec.pl
http://www.promocja.mielec.pl
mailto:kontakt@promocja.mielec.pl
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