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powiatowe

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

Referendum w sprawie odwołania 
Rady Powiatu Mieleckiego 
Stanowisko Zarządu Powiatu Mieleckiego
W dniu 18 lipca 2017 r. Zbi-
gniew Tymuła – Starosta Mie-
lecki odczytał stanowisko ws. 
referendum, które przedsta-
wiamy poniżej:

Mielec, dnia 17 lipca 2017 r.

Stanowisko Zarządu Powia-
tu Mieleckiego w sprawie 
złożonego zawiadomienia 
o zamiarze wystąpienia z 
inicjatywą przeprowadze-
nia referendum w sprawie 
odwołania Rady Powiatu 
Mieleckiego

W związku ze złożonym przez 
Stowarzyszenie Podkarpacki 
Rzecznik Pacjenta w dniu 4 
lipca 2017 r. zawiadomieniem 
o zamiarze wystąpienia z inicja-
tywą przeprowadzenia referen-
dum w sprawie odwołania Rady 
Powiatu Mieleckiego oraz 
pismem inicjatora referendum 
zawierającym uzasadnienie 
jego przeprowadzenia, Zarząd 
Powiatu Mieleckiego oświad-
cza co następuje.

Z uwagi na to, iż uzasadnie-
niem organizacji referendum 
są kwestie związane z zarzą-
dzaniem Szpitalem Powiato-
wym im. E. Biernackiego w 
Mielcu wyjaśniamy, iż Szpital 
jest samodzielną i niezależną 
jednostką organizacyjną, a 
na jego czele stoi wybrany w 
konkursie Dyrektor. Funkcję 
tę od grudnia 2016 r. pełni Pan 
Leszek Kwaśniewski. Zarówno 
Rada Powiatu Mieleckiego, jak 
i Zarząd Powiatu Mieleckiego 
nie mają wpływu na bieżącą 
działalność Szpitala.

Uprawnienia Powiatu Mielec-
kiego wobec Szpitala sprowa-
dzają się stosownie do treści 
Art. 121 ust. 2 Ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1638 z późn.zm.) do nadzoru w 
zakresie zgodności jego działań 
z przepisami prawa, statutem i 
regulaminem organizacyjnym 
oraz pod względem celowości, 
gospodarności i rzetelności. 

W ramach nadzoru pod-
miot tworzący może żądać 
informacji, wyjaśnień oraz 
dokumentów od organów 
podmiotu leczniczego niebę-
dącego przedsiębiorcą oraz 
dokonuje kontroli i oceny 
działalności tego podmiotu. 
Kontrola i ocena obejmują 
w szczególności:

- realizację zadań określo-
nych w regulaminie organi-
zacyjnym i statucie, dostęp-
ność i jakość udzielanych 
świadczeń zdrowotnych;
-  prawidłowość gospodaro-
wania mieniem oraz środka-
mi publicznymi;
-  gospodarkę finansową.

Podmiot tworzący tj. sa-
morząd powiatowy, w razie 
stwierdzenia niezgodnych z 
prawem działań dyrektora 
wstrzymuje ich wykonanie 
oraz zobowiązuje go do ich 
zmiany lub cofnięcia. W 
przypadku niedokonania 
zmiany lub cofnięcia tych 
działań w wyznaczonym ter-
minie podmiot tworzący 
może rozwiązać z dyrek-
torem stosunek pracy albo 
umowę cywilnoprawną.

Odnosząc się do podnie-
sionej przez inicjatora re-
ferendum kwestii pożyczki 
zaciągniętej przez Dyrektora 
Szpitala należy podkreślić, iż 
jak wyjaśniał to już wcześniej 
sam Dyrektor, środki te zo-
stały przeznaczone na spłatę 
wymagalnych, narastających 
od lat zobowiązań szpitala. 
Koszt spłaty pożyczki jest 
znacznie niższy niż odsetki 
za opóźnienie w płatności 
zaległych zobowiązań. Warto 
pamiętać, iż brak spłaty tych 
zobowiązań to nie tylko obo-
wiązek zapłaty odsetek za 
opóźnienie, ale także realne 
ryzyko poniesienia wysokich 
kosztów sądowych w przy-
padku wystąpienia któregoś 
z wierzycieli na drogę sądową 
(opłaty sądowe i koszty za-
stępstwa procesowego).

Sama instytucja udzielająca 
pożyczki – Siemens Finance 
nie jest żadną instytucją para-
bankową, należy do ogromnej 
grupy kapitałowej Siemens i 
specjalizuje się w udzielaniu 
finansowania szpitalom (np. 
w Tarnobrzegu, Dębicy, Kro-
śnie, Rzeszowie, Instytutowi 
Matki i Dziecka w Warszawie 
czy Szpitalowi Klinicznemu w 
Lublinie).

W ostatnim czasie w Szpitalu 
udało się po długich i rzeczo-
wych rozmowach wypracować 
porozumienie z pielęgniarka-
mi kończące spór zbiorowy. 
Personel pielęgniarski w trak-
cie obecnie trwającej kadencji 
Rady Powiatu Mieleckiego 
2014-2018 otrzymał już dwu-
krotnie podwyżki w kwotach 
100 zł brutto miesięcznie oraz 
125/60 zł brutto miesięcznie 
do podstawy wynagrodzenia. 
Kolejna podwyżka udzielona 
zostanie od 1 października 
2017 r. i również wyniesie 100 
zł brutto miesięcznie. Wzrost 
podstawy wynagrodzenia 
zwiększa automatycznie wy-
sokość zmiennych tegoż wy-
nagrodzenia, stąd efektywnie 
faktyczna wysokość podwyżek 
jest zdecydowanie wyższa. 
Należy pamiętać, iż wypowie-
dzenie porozumienia płaco-
wego związanego ze sporem 
zbiorowym w szpitalu z 2014 
r. związane jest ze zmianami 
ustawowymi wprowadzonymi 
w Sejmie RP dn. 8 czerwca 
2017 r., kiedy przyjęta została 
ustawa o sposobie ustalenia 
wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników wykonujących 
zawody medyczne zatrud-
nionych w podmiotach lecz-
niczych, która gwarantuje 
personelowi pielęgniarskie-
mu wzrosty wynagrodzeń o 
ustalone w tej ustawie kwoty. 
Finanse szpitala nie byłyby w 
stanie udźwignąć corocznych 
podwyżek zarówno z tytułu 
ww. ustawy jak i zawartego 
porozumienia.

Podnoszone zarzuty doty-
czące możliwości prywaty-
zacji szpitala są bezzasadne, 
krzywdzące i nie znajdują po-
twierdzenia w obecnym sta-
nie prawnym. Postępowanie 
mające na celu sporządzenie 
audytu w szpitalu przeprowa-
dzone zostało zgodnie z zasa-
dami wskazanymi w ustawie 
o zamówieniach publicznych, 
przez podmiot który wygrał 
to postępowanie. Podnoszo-
ne argumenty o prywatyzacji 
szpitali w chwili obecnej są 
pozbawione jakiejkolwiek 
argumentacji bowiem prywa-
tyzacja szpitali jest zakazana 
ustawowo zgodnie ze zmia-
nami ustawowymi wprowa-
dzonymi przez obecny Rząd 
RP w ustawie o działalności 
leczniczej z 15 lipca 2016 r., 
a zarówno obecny Zarząd 
Powiatu jak i Dyrekcja Szpi-
tala nigdy nie podejmowali 
działań mających na celu 
dokonanie prywatyzacji.

Koszty organizacji referen-
dum lokalnego ponoszone 
są zgodnie z art. 40 ustawy 
z dnia 15 września 2000 r. o 
referendum lokalnym (Dz.U. 
z 2016 r., poz. 400) pokry-
wa się z budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego, 
której dotyczy referendum, 
czyli ze środków samorządu 
powiatowego w Mielcu. Nie 
są to małe kwoty, bowiem 
tylko wydatki na diety dla 
członków komisji wynieść 
mogą szacunkowo około 
100 tys. złotych (do tego 
należy doliczyć m.in. koszty 
publikacji obwieszczeń, za-
wiadomień, wydruku kart do 
głosowania itp.).

 Procedura referendalna jest 
czasochłonna oraz obwaro-
wana licznymi wymogami for-
malnymi, stąd należy założyć, 
że cała inicjatywa skończy się 
rozpisaniem dodatkowych wy-
borów samorządowych na kil-
ka miesięcy przed kolejnymi, 
właściwymi wyborami, które 
odbędą się jesienią 2018 r., a 
kadencja tak wybranej rady 
trwać będzie maksymalnie 
kilka miesięcy i przypadnie 
na okres faktycznej kampanii 
samorządowej. Powodować to 
może ogromne zamieszanie 
organizacyjne oraz utrud-
nienia w funkcjonowaniu 
starostwa, jak i jednostek 
podległych.

 Mając na uwadze wskazane 
wyżej okoliczności faktyczne 
i prawne Zarząd Powiatu 
Mieleckiego uważa zgłoszoną 
inicjatywę przeprowadzenia 
referendum w sprawie od-
wołania Rady Powiatu Mie-
leckiego za nieuzasadnioną, 
opartą o nierzetelne podstawy 
wskazane w uzasadnieniu 
oraz krzywdzącą dla dokonań 
wszystkich radnych obecnej 
kadencji powiatu mieleckie-
go.
Podpisali: Zbigniew Tymuła 

– przewodniczący Zarządu 
Powiatu Mieleckiego;
Waldemar Barnaś, 

Andrzej Bryła, Dawid 
Uzar – członkowie Zarządu 

Powiatu Mieleckiego

Zatrudnię pracownika: 
spawacz, ślusarz z papie-
rami – praca stała 1. zmia-
nowa. Okolice Mielca. 
Tel.666-744-744

www.promocja.mielec.pl
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MOBILNY MONITORING 
POWIETRZA W MIELCU
04.07.2017.  Mobilna sta-
cja monitoringu powietrza 
zakupiona w ramach Mie-
leckiego Budżetu Obywa-
telskiego na rok 2016 roz-
poczęła pomiary jakości 
powietrza nad Mielcem.

    W sobotę 27 czerwca wy-
konano  próbne pomiary w 
trzech punktach miasta: w 
pobliżu Galerii Nawigator 
(obok pływalni przy ulicy 
Powstańców Warszawy), w 
okolicach bulwarów nad rze-
ką Wisłoką oraz w centrum 
miasta obok budynku Miej-
skiej Biblioteki Publicznej i 
obiektów MOSiR-u.
   Za pomocą mobilnej stacji 
monitoringu zainstalowanej 
na przyczepie samocho-
dowej można wykonywać 
pomiary zawartości w po-
wietrzu pyłów PM 2,5 i PM 
10, LZO (lotnych związków 
organicznych) oraz benzo(a)
pirenu, a także pomiary 
natężenia hałasu i badania 
meteorologiczne.
   W miesiącu lipcu Urząd 
Miejski w Mielcu ma roz-
strzygnąć przetarg na wyko-
nywanie przy użyciu tej stacji 
pomiarów i monitoringu 
warunków aerosanitarnych 
i akustycznych na terenie 
miasta Mielca. Funkcjono-
wanie stacji wpisuje się w 
działania jakie podejmuje 
Urząd Miejski w Mielcu w 
walce o czyste powietrze nad 
naszym miastem.
   Pierwszym krokiem w 
wykorzystaniu mobilnego 

monitoringu były wykonane 
na zlecenie prezydenta Da-
niela Kozdęby w listopadzie 
i grudniu ubiegłego roku 
pomiarów stężenia w powie-
trzu pyłów PM10 i PM 2,5. 
Pomiary za pomocą mobilnej 
stacji przeprowadzono w 
wybranych różnych częściach 
Mielca (40 punktów pomia-
rowych), co pozwoliło uzy-
skać sieć pomiarową obej-
mującą obszar całego miasta 
wraz z udokumentowanym 
rozkładem występujących 
poziomów zanieczyszczeń.
    Przeprowadzone badania, 
uwzględniające kierunek i 
siłę wiatru, niezbicie wyka-
zały, że na jakość powietrza 
w Mielcu ma wpływ nie tylko 
emisja z emitorów przemy-
słowych (w tym z emitorów 
Kronospanu), ale także emi-
sja z kotłowni budynków w 
zabudowie jednorodzinnej.
   Badania wykonał dr Jakub 
Nowak, pracownik Instytu-
tu Inżynierii Środowiska w 

Stalowej Woli Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskie-
go. Raporty z tych badań 
były na początku bieżącego 
roku prezentowane podczas 
otwartych spotkań Prezyden-
ta Miasta Mielca Daniela 
Kozdęby z mieszkańcami 
poszczególnych mieleckich 
osiedli. Głównym wnioskiem 
powstałym po badaniach dr 
Jakuba Nowaka była ko-
nieczność powstania Miej-
skiego Systemu Zarzadzania 
Jakością Powietrza.
    Bazując na doświadczeniu 
wyniesionym z przedsta-
wionych badań i raportów 
uznano, że korzystniejszym 
rozwiązaniem dla monito-
rowania jakości powietrza 
nad Mielcem będzie zakup 
mobilnej stacji monitoringu, 
dającej możliwość wykony-
wania pomiarów w dowolnie 
wybranych punktach miasta. 
Jej mobilność pozwala na 
pomiary zarówno zanieczysz-

czeń przemysłowych, jak i 
tych pochodzących z tzw. 
niskiej emisji.
    Szczegółowy zakres prac 
dotyczących zaplanowanego 
na drugą połowę bieżącego 
roku monitoringu warun-
ków aerosanitarnych i aku-
stycznych na terenie Mielca 
oprócz prowadzenia stałych 
automatycznych pomiarów 
w wyznaczonych punktach, 
obejmuje także pomiary 
meteo wraz z pomiarami dla 
opracowania sieci pomiaro-
wej monitorowania jakości 
powietrza pod względem 
pyłu PM 2,5 i PM 10  (dwa 
razy w miesiącu w 50 punk-
tach miasta) oraz takie same 
pomiary dla oddziaływania 
strefy przemysłowej (1 raz 
w miesiącu w 30 punktach).
    Wykonywane będą tak-
że   interwencyjne pobory 
i badania w laboratorium  
zawartości w powietrzu ben-
zenu, LZO i formaldehydu 
raz interwencyjne pomiary 
hałasu. Planowane jest udo-
stępnianie online wyników 
przeprowadzanych pomia-
rów.
Anna Karwacka
Kierownik Biura Promocji 
i Obsługi Inwestora

21.07.2017. Policjanci usta-
lili i zatrzymali sprawcę 
kradzieży XVIII-wiecznego 
krzyża z Bazyliki św. Mate-
usza Apostoła i Ewangeli-
sty w Mielcu. Zatrzymany 
to 41-latek. Mężczyzna ma 
na swoim koncie także inne 
przestępstwa, najbliższe 3 
miesiące spędzi w areszcie.

O kradzieży krucyfiksu z mie-
leckiego kościoła dyżurnego 
Policji powiadomił ksiądz. 
Policjanci wspólnie z pra-
cownikami kościoła ustalili 
rysopis sprawcy. Już po chwili 
funkcjonariusze zatrzymali 
mężczyznę odpowiadającego 
rysopisowi. Podejrzewany o 
kradzież krzyża to 41-letni 
mieszkaniec gminy Mielec. 
Okazało się, że mężczyzna 
jest dobrze znany policjan-
tom z wcześniej popełnianych 
przestępstw.

Funkcjonariusze zatrzymali 
mężczyznę w policyjnych 
aresztach. 41-latek w chwili 
zatrzymania miał blisko 2 
promile alkoholu w organi-
zmie. Policjanci ustalili, że 
zatrzymany z ołtarza kościoła 
skradł XVIII-wieczny krucy-

fiks oraz naczynia liturgiczne, 
a także usiłował włamać się 
do skarbonki znajdującej się 
w świątyni. Policjanci odzy-
skali skradzione przedmioty.

W prowadzonym postępowa-
niu wobec sprawcy kradzieży, 
XVIII-wieczny krucyfiks zo-
stał wyceniony przez biegłego 
na kwotę nie mniejszą niż 
50 tysięcy złotych. Zebrany 
materiał dowodowy pozwolił 
przedstawić zatrzymanemu 
zarzut kradzieży, usiłowania 
włamania oraz obrazy uczuć 
religijnych. Funkcjonariusze 
przedstawili także mężczyź-
nie zarzuty o inne przestęp-
stwa, między innymi znisz-
czenie mienia, kradzieże oraz 
uporczywe nękanie rodziny.

Sąd Rejonowy w Mielcu za-
stosował wobec podejrzanego 
środek zapobiegawczy w po-
staci tymczasowego aresztu 
na okres trzech miesięcy.

Inf. i fot.: http://www.pod-
karpacka.policja.gov.pl/rze/
komendy-policji/kpp-mielec/
wydarzenia/78845,Sprawca-
-kradziezy-krucyfiksu-trafil-
-do-aresztu.html

Sprawca kradzieży krucyfiksu 
trafił do aresztu

mailto:kontakt@promocja.mielec.pl
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Podkarpackie przysmaki w Radomyślu Wielkim i „Brathanki” na deser
W sobotę (15 lipca) w Ra-
domyślu Wielkim po raz 11. 
odbył się Podkarpacki Dzień 
Wędliniarza. Do miasteczka 
tłumnie zjechali  mieszkań-
cy różnych zakątków Pod-
karpacia i Małopolski, by 
pokosztować najsmaczniej-
szych wędlin z naszego woje-
wództwa. Najlepsze wyroby 
otrzymały tytuł „Przysmak 
Ziemi Podkarpackiej”.
     Podczas imprezy nie za-
brakło tradycyjnego punktu 
programu . Były więc degusta-
cje najlepszych wędlin, które 
w tym roku promowało sześć 
firm wędliniarskich. Przy-
byli na imprezę zajadali się 
kiełbasami wiejskimi, szynka-
mi, polędwicami, boczkami, 
pasztetami czy kabanosami 
czy też kiełbaskami z grilla. 
¬ Nasza gmina od lat słynie 
jako „zagłębie wędliniarskie”. 
Właśnie u nas funkcjonuje 
wiele, najczęściej rodzinnych, 
przedsiębiorstw mięsnych. To 
od dziesięcioleci nasza duma. 
Dbamy o nasze „zagłębie wę-
dliniarskie” i cieszymy się, że z 
każdym roku się ono rozwija – 
powiedział burmistrz Radomy-
śla Wielkiego Józef Rybiński.
     Promocja mięsa wieprzo-
wego
W ramach PDW Podkarpacka 
Izba Rolnicza zorganizowała 
piknik mięsa wieprzowego. 
Były więc liczne konkursy i 
zabawy z nagrodami dla dzie-

ci i dorosłych. Nie zabrakło 
degustacji potraw z wieprzo-
winy – m.in. bitek, gulaszu, 
szaszłyków. 
     Lokalny patriotyzm przy wy-
borze wyrobów na nasze stoły 
Nieodzowną częścią Podkar-
packiego Dnia Wędliniarza jest 
konkurs wyrobów wędliniar-
skich na „Przysmak Ziemi Pod-
karpackiej”. W tym roku wybo-
ru z 25 wyrobów dostarczonych 
przez dziewięć firm dokonała 
komisja konkursowa w skła-
dzie: prof. Władysław Migdał 
z Uniwersytetu Rolniczego w 
Krakowie (przewodniczący), 
prof. Maria Ruda i Elżbieta 
Lejko - kierownik mieleckiego 
Zespołu Doradców PODR. 

Jak podkreślało jury wybór 
„Przysmaków” to nie jest ła-
twe zadanie. - Przedstawione 

wyroby były naprawdę zna-
komite. Świadczą o wysokiej 
jakości wędlin wytwarzanych w 
naszych lokalnych zakładach. 
Powinniśmy się chwalić tym, 
co mamy dobrego i kierować 
się lokalnym patriotyzmem 
przy wyborze wyrobów na 
nasze stoły – stwierdziła prof. 
Maria Ruda. 

Najsmaczniejsze 

Ostatecznie „Przysmakami 
Ziemi Podkarpackiej” podczas 
PDW 2017 zostały:
- udziec weselny - Przetwór-
stwo Mięsne, Wyrób Kiełbas 
i Podrobów Andrzej Dudek z 
Radomyśla Wielkiego,

- polędwica z pieca - Masarnia 
Zbigniew Giża sp.j. z Żarówki,
- kiełbasa grillowa z serem - 
Firma Handlowo-Usługowa 
JUVITA Kurek Justyna z 
Dulczy Wielkiej,
- kiełbasa wiejska - Zakład 
Przetwórstwa Mięsnego Kazi-
mierz Mrozowski z Radomyśla 
Wielkiego,
- golonka podkarpacka - PPM 
Taurus z Pilzna.
Każdy z wystawców otrzymał 
również wyróżnienie za jeden 
najlepszy produkt, jaki zapre-
zentował podczas imprezy. 

KOLEJNE CHODNIKI ODDANE DO UŻYTKU 
– TYM RAZEM W GMINIE CZERMIN

880 metrów – tyle liczą 
łącznie odcinki chodników 
powstałych w gminie Czer-
min. Ich budowę powiat 
sfinansował we współpracy 
z samorządem gminnym.
Przy drodze powiatowej nr 
1152R powstały dwa odcin-
ki chodników: w Czermi-
nie (275 metrów) oraz w 
Trzcianie – przy granicy z 
Czerminem (265 metrów).
Kolejny trakt dla pieszych 
– na odcinku 340 metrów – 
wykonawca wyłoniony przez 
Powiatowy Zarząd Dróg wy-
konał w Szafranowie. Tam in-
westycja objęła również wart 
116 109,60 zł remont jezdni.
Chodniki oficjalnie odebrał 
dziś (18 lipca) starosta Zbi-
gniew Tymuła, wójt Leon Ge-
tinger wraz z przedstawiciela-
mi wykonawcy, Powiatowego 
Zarządu Dróg i Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Bu-
dowlanego. Prace kosztowały 
łącznie 532 713,98 zł. 236 tys. 
złotych wyniósł wkład gminy 
Czermin, powiatu natomiast 
– 296 713,98 zł.

Asystent Starosty
Monika Piątek

Uhonorowano też wystawców 
za gościnność. 

Patronaty

     Podkarpacki Dzień Wę-
dliniarza organizowany jest 
przez Burmistrza Radomyśla 
Wielkiego i radomyskie Sa-
morządowe Centrum Kultury 
i Bibliotek. Patronat honorowy 
nad tym prestiżowym wydarze-
niem objęli: Minister Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi, Wojewoda 
Podkarpacki, Marszałek Wo-
jewództwa Podkarpackiego, 
Polskie Stowarzyszenie Produ-

centów Wyrobów Wędzonych 
Tradycyjnie oraz Polska Izba 
Produktu Regionalnego i Lo-
kalnego. Patronat przyjęły tak-
że media lokalne i regionalne.
W weekend miały miejsce 
Dni Radomyśla Wielkiego. 
Muzyczną gwiazdą wieczoru 
był zespół Brathanki.
      Święto miasta tradycyjnie 
rozpoczęło się rano Ogólno-
polskim Biegiem Radomyskim 
na 10 km im. Jacka Kozioła. Po 
południu odbył się Podkarpac-
ki Dzień Wędliniarza, którego 
tegoroczną atrakcją był piknik 
mięsa wieprzowego z konkur-

sami z nagrodami dla dzieci i 
dorosłych oraz bezpłatną de-
gustacją potraw z wieprzowiny.

Radomyska młodzież 
na scenie

obota to również czas koncer-
tów. Na radomyskiej scenie 
zaprezentowała się kapela 
Radomyślanie, młodzi rado-
myscy wokaliści i młodzieżowy 
zespół No Name działający 
przy SCKiB.

W rytmach disco polo
Po godz. 20.00 do wspólnej 
zabawy zaprosił publikę zespół 
Power Play, który zaśpiewał 
swoje największe przeboje 
„Co tu się dzieje”, „Lubisz to 
lubisz”, „Co ma być to będzie”.
Folk, pop i rock w jednym

Jako gwiazda wieczoru wystą-
pił zespół Brathanki z woka-
listą Agnieszką Dyk. Grupa 
zaprezentowała swoje naj-
większe hity sprzed lat, jak 
„Czerwone korale”, „Gdzie 
ten, który powie mi”, „Siebie 
dam po ślubie”, „W kinie, w 
Lublinie – kochaj mnie”, „Za 
wielkim morzem Ty” oraz now-
sze utwory. Dzień zakończył 
pokaz sztucznych ogni.

Krzysztof Babiarz
Urząd Miejski 

w Radomyślu Wielkim

Koncert zespołu „Brathanki”, fot. Krzysztof Babiarz

Wręczenie nagród w konkursie „Przysmak Ziemi Podkarpackiej” fot. Krzysztof Babiarz

Na sesji 28 czerwca br. Rady 
Miejskiej w Radomyślu Wielkim 
radni jednogłośnie udzielili bur-
mistrzowi Józefowi Rybińskiemu 
absolutorium z wykonania budże-
tu za 2016 rok.
     Zanim radni podjęli tę decyzję, 
burmistrz przedstawił wykona-
nie ubiegłorocznego budżetu. 
– Ocenialiśmy już dużo lepsze 
budżety, jeśli chodzi o strukturę 
wydatków, o inwestycje. To co 
nas wyróżniało to pozyskiwanie 
środków zewnętrznych, w tym 
unijnych. W 2016 r. takich moż-
liwości nie mieliśmy. To odbiło 
się na wydatkach inwestycyjnych 
i remontowych. Ich wskaźnik 
wynosił niespełna 11 procent, a w 
przeszłości mieliśmy nawet około 
30 procent. Tradycyjnie po stronie 
wydatków dominują te na oświatę 
i pomoc społeczną. Jeśli chodzi o 
poprawność wykonania budżetu, 
to jestem zadowolony, bo opinie 
RIO i komisji Rady Miejskiej są 
pozytywne – powiedział burmistrz 
Józef Rybiński.

    Jak zatem przedstawia się 
wykonanie budżetu? Dochody 
wyniosły 55,53 mln zł, a wydatki 
53,5 mln zł. Po stronie dochodów 
ponad 42 % stanowiły subwencje 
– 23,4 mln zł, 35,4 % to dotacje 
celowe i środki zewnętrzne (19,63 
mln zł), a dochody własne 20,75 
%, czyli 11,52 mln zł, z czego 5,9 
mln zł to dochody z udziału w 
podatku dochodowym od osób fi-
zycznych, 1,9 mln zł – podatek od 
nieruchomości od osób prawnych 
i 0,99 mln zł – podatek od nie-
ruchomości od osób fizycznych.
    Po stronie wydatków na pierw-
szym miejscu tradycyjnie znajduje 
się oświata. Wydatki na edukację 
w 2016 r. wyniosły 20,88 mln zł 
(39%). Kolejna pozycja to pomoc 
społeczna 18,79 mln zł (35,1%), 
gdzie nastąpił 9-cio miliono-
wy wzrost, głównie za sprawą 
rozliczeń rządowego programu 
Rodzina 500+. Na gospodarkę 
komunalną i ochronę środowi-
ska wydatkowano 3,76 mln zł, a 
transport 3,2 mln zł. Zsumowana 

kwota wydatków na inwestycje i 
remonty wyniosła 5,66 mln zł. W 
ubiegłym roku gmina spłaciła 1,13 
mln zł kredytów, a zadłużenie 
na koniec 2016 r. wyniosło 3,17 
mln zł.
Regionalna Izba Obrachunkowa 
i komisje Rady Miejskiej pozy-
tywnie zaopiniowały wykonanie 
budżetu gminy Radomyśl Wielki 
za 2016 rok. Uchwały dotyczące 
zatwierdzenia sprawozdania z 
wykonania budżetu gminy wraz 
z informacją o stanie mienia 
komunalnego oraz zatwierdze-
nia sprawozdania finansowego 
gminy, a także w sprawie abso-
lutorium dla burmistrza z tytułu 
wykonania budżetu gminy za rok 
ubiegły, radni przyjęli jednomyśl-
nie. Po udzielonym absolutorium 
burmistrz podziękował radnym, 
sołtysom i pracownikom urzędu 
za dotychczasową współpracę.

Krzysztof Babiarz
Urząd Miejski 

w Radomyślu Wielkim

Absolutorium dla burmistrza Rybińskiego

Stoisko z wędlinami (fot. Włodzimierz Gąsiewski)
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powiatowe

Opłatomaty zajęły dziś miej-
sce tradycyjnych kas. Nasi 
klienci szybciej i sprawniej 
będą mogli dokonywać opłat 
– zarówno w siedzibie staro-
stwa przy ul. Wyspiańskiego, 
jak i w Wydziale Komunika-
cji przy ul. Sękowskiego.
     – Cieszymy się, że do nasze-
go powiatu przyszedł dziś XXI 
wiek. To wyjście naprzeciw po-
trzebom klientów, którzy chcą 
załatwiać swoje sprawy urzędo-
we wygodnie i sprawnie – mó-
wił starosta Zbigniew Tymuła 
podczas dzisiejszego spotkania 
w Wydziale Komunikacji. Od-
było się tam oddanie do użytku 
jednego z dwóch opłatomatów. 
Identyczna maszyna stanęła w 
holu siedziby starostwa przy ul. 
Wyspiańskiego 6.
     – Są to urządzenia najnow-
szej generacji, jedne z nielicz-
nych w regionie. Opłatomaty 
zainstalowane przez nasz bank 
posiadał do tej pory tylko 
Urząd Miasta w Rzeszowie – 
podkreślał Sławomir Kozioł, 
Dyrektor Regionalnego Cen-
trum Korporacyjnego w Rze-
szowie Banku PKO BP. Bank 
nawiązał współpracę ze staro-

stwem, która potrwać ma pięć 
lat. Jednym z jej elementów 
była instalacja opłatomatów.
     –  W kasach automatycznych 
można zapłacić należność z 
tytułu opłat komunikacyjnych 
i skarbowych, za udostępnienie 
zasobu geodezyjnego i karto-
graficznego, z tytułu użytko-
wania wieczystego gruntu za 
najem, za dziennik budowy, 
za karty wędkarskie, za karty 
parkingowe, za kserokopie 
dokumentów – wyliczała Ire-
na Turek, skarbnik powiatu. 
Dodała, że opłat dokonywać 
można zarówno gotówką, kar-
tą płatniczą, jak i aplikacją 
mobilną, a opłatomat wydaje 
resztę w banknotach oraz 
bilonie.
    Opłatomat jest tylko jednym 
z usprawnień, jakie powiat 
zastosuje w Wydziale Komu-
nikacji. – Docelowo chcemy 
zlikwidować kolejki. Już nie-
długo wprowadzimy system 
kolejkowy, który uporządkuje 
i usprawni obsługę klientów 
– mówił starosta Zbigniew 
Tymuła. Przetarg na realizację 
tego zadania już się zakończył. 
We wtorek, 18 lipca, powiat 

wyłonił wykonawcę, który zaj-
mie się dostawą i montażem 
szeregu urządzeń – w tym 
m.in. bileterów, wyświetlaczy i 
terminali stanowiskowych czy 
nagłośnienia. Ta sama firma 
wdroży wspomniany już system 
kolejkowy i uruchomi oprogra-
mowanie do rezerwacji wizyt 
przez internet. Wykonawca 
zadeklarował, że wykona po-
wierzone mu zadanie w ciągu 
trzech tygodni od podpisania 
umowy. Zadanie kosztować 
będzie 45 387 zł.

OPŁATOMATY 
W STAROSTWIE 

POWIATOWYM W MIELCU

Od 18.07.2017 r. w Starostwie 
Powiatowym w Mielcu w loka-
lizacjach:
-    Wyspiańskiego 6
-    Sękowskiego 2b
działają samoobsługowe kasy 
(opłatomaty), w których klien-
ci Starostwa Powiatowego 
mogą dokonać opłat.
   W kasach automatycznych 
można zapłacić należność z 
tytułu opłat:
    komunikacyjnych

    za udostępnienie zasobu 
geodezyjnego i kartograficz-
nego
    z tytułu użytkowania wieczy-
stego gruntu
    za najem
    skarbowych
    za dziennik budowy
    za karty wędkarskie
    za karty parkingowe
    za kserokopie dokumentów
   Korzystanie z kas automa-
tycznych (opłatomatów) w 
celu dokonania płatności nie 
wiąże się z żadnymi prowizja-
mi i opłatami. Należy podać 
jedynie swój numer PESEL.
    Opłat można dokonać 
gotówką, kartą płatniczą i 
aplikacją mobilną.
    Opłatomat wydaje resztę w 
banknotach oraz bilonie.
    Opłatomaty zostały zain-
stalowane przez PKO Bank 
Polski S.A. w ramach umowy 
na obsługę bankową Powiatu 
mieleckiego.

UWAGA!

W przypadku konieczności 
zgłoszenia braku wydruku 
lub innej reklamacji zwią-
zanej z funkcjonowaniem 
opłatomatu płatnik powi-
nien ją zgłosić:

    Dla opłatomatu zlokali-
zowanego w budynku przy 
ul. Wyspiańskiego 6 – w 
Wydziale Finansowym p. 
307 lub 308.
    Dla opłatomatu zlokali-
zowanego w budynku przy 
ul. Sękowskiego 2b- do Pana 
Marka Świątka

Asystent Starosty
Monika Piątek

WPŁATOMATY - NOWOCZESNA TECHNOLOGIA W STAROSTWIE

Mieleckie pogotowie, za wspar-
ciem Zarządu Powiatu Mielec-
kiego, przekazało dziś część swo-
ich pomieszczeń policjantom. 
– Będzie to poprawa komfortu 
pracy funkcjonariuszy i udogod-
nienie dla mieszkańców – mówił 
komendant powiatowej policji, 
Jacek Juwa.
    Z nowego, znacznie bardziej 
komfortowego miejsca pracy 
mogą cieszyć się od dziś policjanci 
z Rewiru Dzielnicowych i Zespołu 
ds. Wykroczeń. Otrzymali oni 
znaczną część parteru budynku 
pogotowia, użytkowanego wcze-
śniej przez Ośrodek Terapii Uza-
leżnień. To 156 metrów kwadrato-
wych nowej przestrzeni do pracy.
    – Kiedy pewnego dnia zoba-
czyłem pomieszczenia parteru 
pogotowia, od razu pomyślałem, 
że byłyby one idealnym miejscem 
pracy dla funkcjonariuszy. Wielu 
spośród nich wykonywało swoje 
obowiązki w małych ciasnych 
pokojach, które dzielili z kilkoma 
innymi osobami – mówił starosta 
Zbigniew Tymuła. – Po szeregu 
rozmów z komendą wojewódzką 
i powiatową, a także dyrekcją po-
gotowia i zarządem powiatu, plan 
udało się urzeczywistnić. Bardzo 
mnie to cieszy – dodał.
    Przekazane dziś pomieszczenia 
są przestronne i schludne. – Zosta-
ły wyremontowane w ramach inne-
go, dużego zadania, obejmującego 
również modernizację sali konfe-

rencyjnej pogotowia i pomiesz-
czeń do niej przyległych. Oprócz 
odświeżenia wnętrz pomieszczeń, 
kompleksowo wykonana została 
również wentylacja i klimatyzacja. 
Koszt całego remontu wyniósł 94 
tys. złotych – mówił Paweł Pazdan, 
dyrektor Powiatowej Stacji Pogo-
towia Ratunkowego w Mielcu.
    Powiat wsparł pogotowie w 
wykonaniu remontu, przekazując 
jego dyrektorowi 40 tys. złotych. 
Starostwo przekazało również 45 
tys. złotych do Wojewódzkiego 
Funduszu Policji w Rzeszowie, z 
którego zakupione zostało wypo-
sażenie do nowych pomieszczeń, 
w tym m.in. meble.
     – Takiej współpracy samo-
rządowej jak w Mielcu, nie ma 
właściwie nigdzie. Cieszę się, że 
dzięki porozumieniu policji z 
powiatem, kolejny raz udało się 
wykonać coś dobrego, nie tylko dla 
naszych policjantów, ale i miesz-
kańców, którzy będą załatwiać 
tu swoje sprawy – mówił Tadeusz 
Szymanek, zastępca komendanta 
wojewódzkiego policji.
    W przekazaniu pomieszczeń 
udział wzięli policjanci z Rewiru 
Dzielnicowych i Zespołu ds. Wy-
kroczeń, przedstawiciele Zarządu 
i Rady Powiatu Mieleckiego: 
Andrzej Bryła, Waldemar Barnaś 
i Marek Kamiński oraz skarbnik 
powiatu – Irena Turek.

Asystent Starosty
Monika Piątek

POLICJA MA NOWE POMIESZCZENIA DO PRACY
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hohbystyczno-historyczne więcej informacji, zdjęć i filmów naszym portalu:

Kieł mamuta po konserwacji 
powrócił do Pałacyku Oborskich

Do Muzeum Regionalnego 
SCK w Mielcu – Pałacyku 
Oborskich powrócił po za-
biegach konserwatorskich 
jeden z najstarszych ekspo-
natów – kieł mamuta.

Został on znaleziony w 2015 
roku przez mieszkańców Miel-
ca nad Wisłoką. Niski poziom 
wód odsłonił wtedy spoczywa-
jący pod ziemią zabytek, który 
trafił do zbiorów Muzeum. 
Niestety, zmiana środowiska 
z wilgotnego na suche bardzo 

negatywnie wpłynęła na stan 
zachowania kła. Zaczął on w 
błyskawicznym tempie rozsy-
chać się i niszczeć. Niezbędne 
okazało się przekazanie go kon-
serwatorom zabytków. Specja-
liści z Muzeum Archeologicz-
nego w Krakowie zabezpieczyli 
wyjątkowy zabytek przed dalszą 
degradacją.

Kieł mamuta będzie można 
oglądać już od najbliższej so-
boty – 22 lipca – na najnowszej 
wystawie Muzeum Regionalne-

go pt. Dawnego Mielca historie 
nieznane.

Zapraszamy wszystkich zwie-
dzających do odwiedzin Mu-
zeum. Przypominamy, że Pa-
łacyk Oborskich czynny jest 
w soboty w godzinach 14.00-
18.00. W ten dzień tygodnia 
zwiedzanie wszystkich wystaw 
muzealnych jest bezpłatne.

Muzeum Regionalne 
SCK w Mielcu

Stary ceglany płot przed ,,Elektrykiem” został zburzony
Ogrodzenie składało się z ceglanego muru, słupków oraz stalowej siatki. Jego historia sięga po-
czątków budynku Gimnazjum. Na zdjęciach Augusta Jadernego jest już w 1913 r. Ogrodzenie więc 
przetrwało dwie wojny światowe, okupacje i różne systemy polityczne. Nie wiadomo jaka będzie 
teraz nowa aranżacja otoczenia mieleckiego ,,Elektryka”. Fot. Włodzimierz Gąsiewski

Modelarze z Mielca zdeklasowali 
konkurencję podczas Mistrzostw 
Polski Modeli Kosmicznych Ju-
niorów i Seniorów, zdobywając 
w sumie 14 medali. Na zawodach 
rozegranych we Włocławku spor-
towcy z Młodzieżowej Akademii 
Umiejętności Technicznych „Le-
onardo” wystartowali w barwach 
Mieleckiego Towarzystwa Rakie-
towego.

Debiutant na podium 
i rekordowy wynik

Mistrzostwa Polski otwarto ran-
kiem w piątek 7 lipca. Jeszcze 
tego samego dnia rozpoczęła się 
rywalizacja – mielczanie wystar-
towali w kategorii rakiet wyso-
kościowych S1. Konkurencja ta 
polega na locie modelem rakiety 
tak, aby osiągnęła jak największą 
wysokość. Sportowcom z Mielca 
poszło znakomicie.

W kategorii juniorów srebrny me-
dal i tytuł wicemistrza Polski zdo-
był Kacper Krempa. Niestety, nie 
udało mu się obronić zeszłorocz-
nego tytułu mistrzowskiego, ale 
przegrał z Radosławem Draspą 
z Grudziądza o zaledwie 5 me-
trów. Z kolei na trzecim miejscu 
uplasował się debiutant mieleckiej 

kadry – Jakub Kukiełka. – Kuba 
bardzo dobrze przepracował 
zimę, przygotowując się do 
sezonu. I są efekty – komentuje 
trener mieleckich modelarzy, 
Grzegorz Goryczka.

Seniorzy z naszego miasta rów-
nież osiągnęli ogromne sukcesy. 
Wygrał zawodnik MTR Grze-
gorz Goryczka, którego model 
osiągnął wysokość 694 metry 
(co prawdopodobnie stanowi 
nowy rekord Polski, a być może 
nawet świata). Tuż za nim upla-
sowali się Leszek Małmyga i 
Sławomir Łasocha – podobnie 
jak Goryczka, stali oni na po-
dium podczas ubiegłorocznych 
Mistrzostw Polski, tylko w innej 
kolejności.

Sukcesy w kategorii rakiet wy-
sokościowych to w dużej mierze 
zasługa najnowszych technolo-
gii, które stosują modelarze z 
MAUT „Leonardo”. Podczas 
budowy modeli wykorzystano 
m.in. karbolinę, czyli specjali-
styczne włókno węglowe. For-
mę do budowy rakiet w zimie 
nieodpłatnie wykonała firma 
Sierosławski Group, umożli-
wiając mielczanom wdrożenie 
nowych projektów.

Do trzech razy sztuka
Kolejną konkurencją, w której ry-
walizowali modelarzy były rakiety 
ze spadochronem S3. Modele te 
po zakończeniu lotu w górę opa-
dają na ziemię na blisko metro-
wej średnicy spadochronie. Przy 
ocenie od uwagę brany jest czas 
lotu, który wynosi maksymalnie 
300 sekund…
 Po trzech kolejkach w juniorskiej 
kategorii S3 na prowadzenie 
wysunęli się Sebastian Florek z 
Krakowa oraz Mateusz Czerkies 
z Mielca, mając po 900 punktów. 
Wiązało się to z koniecznością 
przeprowadzenia dogrywki, któ-
rej zwycięzca musiał osiągnąć 
czas lotu równy 7 minut. Jakby 
na złość sędziom, obaj uzyskać 
wymagany czas. Ostatecznie po 
dwóch dogrywkach wygrał Mate-
usz, zdobywając złoty medal i tytuł 
Mistrza Polski. Trzecie miejsce 
także należało do modelarzy z 
MAUT „Leonardo” – zajął je 
Karol Wójcik...

Rekord Polski i najwięcej medali w kraju 
sukces modelarzy podczas Mistrzostw Polski

Cały artykuł i zdjęcia na stronie: 
http://promocja.mielec.pl/

rekord-polski-i-najwiecej-me-
dali-w-kraju-sukces-modela-

rzy-podczas-mistrzostw-polski/

Uwaga hobbyści i kolekcjonerzy. „Wieści Regionalne’’ oraz nasz portal www.
promocja.mielec.pl  chętnie zaprezentują Wasze osiągnięcie i sukcesy. Pokażemy 
też Wasze zbiory i bezpłatnie opublikujemy ogłoszenia. Upowszechnimy je także 
w naszych grupach na Facebooku. Zapraszamy: kontakt@promocja.mielec.pl 

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 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.

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

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

Wyprzedaż ogromnej 
kolekcji proporczyków!

DIABOLO Centryfuga przerobiona 
na szlifierkę, żeliwo 24 kg

Zapraszamy: 39-300 Mielec, ul. Jana III Sobieskiego 1/1
czynne: pon.-pt. 9.00-17., sob. 10.00-13.00

tel. 17 7411527

Hełm M42 Waffen SS Feldgrau idealna kopia replika. Wyko-
nany z tworzywa sztucznego z włóknem szklanym. Wkładka 
i pasek chyba skórzane. Wymiary obręczy wewnątrz elipsa ok. 
19x21 cm. Hełm nie był nigdy używany, chociaż mogą być jakieś 
bardzo nieznaczne przybrudzenia i zarysowania.

SAMOLOTY ‚90, Glass, Sigma, 1990, wyd. I, 248 stron; 
SAMOLOTY SiT, Warszawa 1988, wyd. I, 222 strony; GO-
DŁO I BARWA W LOTNICTWIE POLSKIM 1939-1945, 
Kowalski, BSP, 1987, wyd. I, 176 stron + zdjęcia; SAMOLOTY 
KOSMICZNE, Nowicki, Zięcina, WNT, Warszawa 1989, wyd. 
I, 286 stron + zdjęcia; LOTNICTWO, ilustrowana encyklo-
pedia dla wszystkich, Brodzki, Górski, Lewandowski, WNT, 

Waga ozdobna z łabędziami. Bogato zdobiona. Sygnowana 
na froncie, ale grubo pomalowana farbą i pozłotą stąd trudno 
odczytać nazwę. Na ramieniu szalki wybite numery legalizacji, 
nazwa firmy P. SZNEDER lub SZNECER. Gabaryty wagi 
ok. 48x18x19 cm.

Stary radziecki gramofon. OKAZJA !!!! stan wizualny dobry 
sprawny, choć dźwięki są słabe, szumy itp..

Te le fon  Elekt r im 
RWT, czerwony, Aster 
72, PRL. brak widocz-
nych uszkodzeń, stan 
dobry.

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