w antykwariacie galerii-studio mielecjana-galicjana

do każdego zakupu - gratis. Mielec, ul. Sobieskiego 1

e-mail: kontakt@promocja.mielec.pl
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Wesołych Świąt

i Do siego roku

2018
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Wydawca: Agencja Wydawnicza „Promocja”: 39-300 Mielec, ul. Jana III Sobieskiego 1/1, tel. 17 7411527; tel. kom. 602 776197. Reklama: 602 739362
e-mail: kontakt@promocja.mielec.pl
www.promocja.mielec.pl Kolportaż własny. Druk: AUTOGRAF Mielec. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.

WIEŚCI REGIONALNE i MIELECKA STREFA Nr 12/17 - 19 grudnia 2017 r. Str.

2

nasza strona: www.promocja.mielec.pl

mieleckie

więcej informacji, zdjęć i filmów naszym portalu
30 listopada w Przedszkolu
Miejskim Nr 2 odbyła się
uroczystość podsumowująca
trwające ponad półtora roku
prace remontowo – budowlane. Inwestycja była współfinansowana ze środków unijnych w ramach tzw. projektu
twardego „Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 2”. Cel został osiągnięty:
zwiększyliśmy liczbę miejsc
w przedszkolu, pozyskaliśmy
dodatkowe miejsca pracy i
doposażyliśmy przedszkole w
sprzęt i pomoce dydaktyczne.
Dyrektor przedszkola Danuta
Wiszyńska powitała pracowników magistratu na czele z
Prezydentem Janem Myśliw-

Finał inwestycji „Przebudowa i rozbudowa

Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Mielcu”
cem, partnerów przedszkola
oraz pracowników i rodziców.
Podziękowała wszystkim osobom
zaangażowanym w realizację
projektu za determinację, wsparcie i okazaną pomoc. Podkreśliła,
że to, co wydawać by się mogło
niemożliwe dzięki „załodze” i
rodzicom zostało pokonane z
powodzeniem również dzięki
bardzo dobrej współpracy z firmą
budowlaną.
Następnie w krótkiej części
artystycznej, w której dzieci

przedstawiły w rymowankach
historię placówki prezentując
swoje talenty w śpiewie, tańcu
oraz aktorstwie głos zabrał prezydent Jan Myśliwiec doceniając
zaangażowanie dyrektora w realizacji projektu oraz pracowników
i rodziców. Kolejno przewodniczący Rady Rodziców Michał
Mędryk w krótkich słowach
wyraził podziw i zadowolenie z
osiągniętego celu.

Na zakończenie zaproszeni
goście obejrzeli prezentację
multimedialną, która zawierała
dzieje przedszkola od lat 60-tych
po dzień dzisiejszy. Symboliczne przecięcie wstęgi oraz
modlitwai poświęcenie nowych
pomieszczeń przez proboszcza
Bazyliki Mniejszej – ks. Janusza Kłęczka dopełniło całości
spotkania.
Inf. i fot. wł.

Udane Biało-Niebieskie Mikołajki z PGE i FKS Stal Mielec

Zobacz film na naszej stronie: http://promocja.mielec.pl/
udane-bialo-niebieskie-mikolajki-z-pge-i-fks-stal-mielec/

Urząd Miejski w Mielcu oraz Studio Wizualne Damian Gąsiewski
zapraszają na Zimowy Triathlon
- pierwszą taką imprezę sportową
na Podkarpaciu. Miłośników tej
dyscypliny zapraszamy 21 stycznia
2018 roku.
➡Zapisy i regulamin:
https://www.kmlmielec.pl/
triathlon
Zawody rozegrane zostaną
w dwóch sąsiadujących ze sobą
lokalizacjach. Etap 1- pływanie,
na dystansie 300 m, odbędzie na

krytej pływalni w Mielcu na os.
Smoczka. Następnie uczestnicy
przeniosą się do Galerii Navigator,
gdzie będą rywalizować na rowerkach spinningowych na dystansie
5 km oraz biegu na dystansie 2
km na bieżniach. Zapraszamy nie
tylko zawodników, ale i kibiców,
dla których przygotowaliśmy m.in.
pokazy udzielania pierwszej pomocy, czy możliwość wykonania
podstawowych badań. Nie lada
gratką będzie możliwość przyglądania się z bliska rywalizacji i

zmaganiom sportowców.
Opłata startowa wynosi 50 zł.
Wpłaty prosimy dokonywać na
konto:
Studio Wizualne Damian Gąsiewski
39-300 Mielec, ul. Jana III Sobieskiego 1
nr konta: 53 1240 2656 1111 0010
6925 0340
W tytule należy podać:
Opłata startowa Triathlon, imię
i nazwisko zawodnika, rok urodzenia.

Efektem współpracy Klubu FKS
Stal Mielec i Polskiej Grupy
Energetycznej była Mikołajkowa, sportowa, edukacyjna impreza, która odbyła się 10 grudnia
w Mielcu.
Dzień rozpoczął towarzyski turniej
piłkarskich drużyn trampkarzy na
nowym miejskim pełnowymiarowym boisku ze sztucznej nawierzchni, na błoniach MOSiR. Bazą dla
turnieju były obiekty Stadionu
Miejskiego.
Po południu impreza przeniosła
się do Galerii Handlowej Navigator, gdzie na zebranych czekali
piłkarze pierwszoligowej Stali

Mielec. Widzowie, często młodzi
adepci futbolu, poznali liczną reprezentację Stalowców i wysłuchali
rozmowy o zdrowym trybie życia,
sami też mogli zadawać pytania, a
później zyskać zdjęcia i autografy.
Kulminacją tego spotkania była
wizyta Biało-Niebieskiego Mikołaja wraz z elfem, którzy zaprosili
wszystkich zebranych do wspólnych
animacji, zabaw, tańców. Zaangażowanych nagradzali oczywiście
prezentami. Animacje przeprowadziła Agencja Eventowa Alternatywa z Mielca.
Dzień zakończyło spotkanie
z Teatrem Fundacji PGE, który

wystawił edukacyjny spektakl „Jak
Pstryk i Bzik zostali oświeceni”
opowiadający o bezpiecznym i
oszczędnym korzystaniu z energii
elektrycznej.
W propozycjach Biało-Niebieskich
Mikołajek z PGE udział wzięło
kilkaset osób, w tym zorganizowane grupy piłkarzy z AP Piłkarskie
Nadzieje Mielec, MKS Gryf Mielec, Chemika Pustków, Wisanu
Skopanie i Błękitnych Ropczyce.
Biało-Niebieskie Mikołajki wspierał także Urząd Miejski w Mielcu.
Udział we wszystkich atrakcjach
wydarzenia był bezpłatny.
FKS Stal Mielec

14 stycznia 2018 r. odbędzie się 26.
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W ramach Finału, po
raz pierwszy w Mielcu odbędzie
się Bieg pod hasłem „Policz się z
cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy”. Organizatorami tej inicjatywy
są: Studio Wizualne Damian Gąsiewski, Fundacja Klub Młodych
Liderów oraz ZHP Hufiec Mielec
- organizator główny Finału WOŚP
w Mielcu.
Zapisy i regulamin:
https://www.kmlmielec.pl/wosp

Trasa biegu będzie liczyć 4 km i
poprowadzona zostanie ścieżkami
Górki Cyranowskiej. W biegu wystartuje 150 uczestników, a całkowity dochód z pakietów startowych
zasili konto WOŚP. Pieniądze z 26.
Finału przeznaczone zostaną na zakup pomp insulinowych dla kobiet
ciężarnych z cukrzycą oraz materiałów do nauki pierwszej pomocy.
Opłata startowa wynosi 30 zł, która w 100% przeznaczona jest na
WOŚP. Wpłaty prosimy dokonywać
na konto:

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Podkarpacka
Hufiec ZHP Mielec
Ul. Solskiego 1, 39-300 Mielec
Konto bankowe: 78 1240 2656
1111 0000 3793 2019
koniecznie z dopiskiem w tytule
wpłaty:
„1 Bieg WOSP Mielec + imię i
nazwisko + rok urodzenia”
Więcej na stronie: https://
w w w. f a c e b o o k . c o m / e v e n t s/1474020819313237/?active_tab=about

Jeśli potrzebujesz profesjonalnych zdjęć
do folderu reklamowego, katalogu produktów, plakatu - ulotki, do sklepu - aukcji internetowych

- zapraszamy!
Wykonamy takie zdjęcia u siebie lub na miejscu u Klienta albo na profesjonalnych
programach obrobimy zdjęcia wykonane przez Ciebie!
Zapraszamy!

Agencja Wydawnicza „Promocja” 39-300 Mielec ul. Jana III Sobieskiego 1/1
tel. 17 7411527; 602 739362; 602 776197
e-mail: kontakt@promocja.mielec.pl; www.promocja.mielec.pl

https://www.facebook.com/Agencja-Wydawnicza-Promocja-Mielec-627739943904122/
e-mail: kontakt@promocja.mielec.pl
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powiatowe

ŚWIĘTY MIKOŁAJ Z WIZYTĄ U NAJMŁODSZYCH PACJENTÓW
W środę, 6 grudnia, na
Oddziale Dziecięcym w
Szpitalu Powiatowym im.
Edmunda Biernackiego w
Mielcu pojawił się Święty
Mikołaj. Towarzyszyli mu
wolontariusze i sponsorzy
prezentów.
Wizyta Świętego Mikołaja
była zwieńczeniem akcji zainicjowanej przez Fundację PZU.
– Wolontariusze odwiedzali

oddział dziecięcy w mieleckim
szpitalu od początku grudnia. Jako animatorzy wolnego
czasu proponowali dzieciom
różne atrakcje i warsztaty, w
szczególności artystyczne.
Również w środę, 6 grudnia,
wolontariusze z Fundacji PZU
pojawili się w szpitalu, by towarzyszyć Świętemu Mikołajowi.
Wraz z nim rozdawali dzieciom
paczki ufundowane przez fir-

mę Kronospan. Sponsor wydarzenia, oprócz podarunków
dla dzieci, ufundował też inne
prezenty dla całego oddziału:
krzesła do karmienia dla dzieci, a także czajnik i mikrofalówkę do nowo utworzonego
pomieszczenia socjalnego dla
rodziców małych pacjentów.
Biuro Promocji i Informacji
Monika Piątek

ODBYŁ SIĘ REKORDOWY JARMARK ŚWIĄTECZNY!
To była wyjątkowa edycja
Powiatowego Jarmarku
Świątecznego w Mielcu.
Udział w nim wzięła rekordowa liczba wystawców i odwiedzających. Dziękujemy!
Jarmark rozpoczął się w
niedzielę, 10 grudnia, o godz.
10:00. Na mieleckiej Starówce,
w domkach i na stoiskach, swój
asortyment rozłożyło ponad 50
wystawców. Wszystkim odwiedzającym oferowali oni m.in.:

Wynajmę lokal handlowy w PASAŻU w Mielcu. Powierzchnia
80 metrów kwadratowych, II
piętro, narożny od strony osiedla. Tel. 518 373 255

KALENDARZ REKLAMOWY
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choinki, bombki, świeczniki,
stroiki, zabawki, balony, kwiaty, meble rattanowe, ozdoby
do włosów, miody, oleje lniane,
świąteczne ciasta i ciasteczka
oraz ekologiczne przetwory.
Każdy mógł posilić się również na miejscu, a pyszności
było pod dostatkiem: od świątecznych łakoci, przez dania
obiadowe, aż po oscypki rodem
z Podhala, ciepłe korzenne
napoje i wędzoną wędlinę.

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

Powiatowy Jarmark Świąteczny potrwał do wieczora, a w
ciągu dnia odwiedziły go tysiące
mieszkańców powiatu mieleckiego. Jako organizatorzy serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i już dziś zapraszamy
do udziału w przyszłorocznym
jarmarku. Mamy pomysły, jak
uczynić go jeszcze lepszym i
jeszcze bardziej klimatycznym!
Biuro Promocji i Informacji
Monika Piątek

OGŁOSZENIA DROBNE
W GAZECIE I INTERNECIE!
Chcesz coś sprzedać, kupić,
wynająć, zatrudnić pracownika...
Zapraszamy do zamieszczania
ogłoszeń drobnych w naszej
gazecie: WIEŚCI REGIONALNE
i internecie
www.promocja.mielec.pl
Zadzwoń, tel. 17 741 15 27
lub napisz:
kontakt@promocja.mielec.pl

w antykwariacie galerii-studio mielecjana-galicjana
do każdego zakupu - gratis. Mielec, ul. Sobieskiego 1
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Radomyśl Wielki wśród najlepszych gmin

Remont pomieszczeń garażowych w budynkach OSP

W miesiącach wrzesień
– październik 2017 roku
wykonano remont dwóch
pomieszczeń garażowych tj.
w Borowej i Sadkowej Górze, których stan techniczny
i funkcjonalny odbiegał od
dopuszczalnych norm.

Dzięki pozyskanym środkom z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji,
środkom z Budżetu Gminy
Borowa i środkom pozyskanych
przez OSP z darowizn (kalendarzy) udało się doprowadzić
ww. pomieszczenia garażowe do

e-mail: kontakt@promocja.mielec.pl

stanu spełniającego narzucone
normy.
W jednostce OSP Borowa remont garażu obejmował:
- malowanie ścian wraz z przygotowaniem podłoża, ułożenie
płytek ceramicznych,
- renowację 135 m2 nawierzchni
hali oraz wykonanie posadzki
epoksydowej w systemie Peran
STB Strukture.
Całkowity koszt zadania wyniósł 27 280,60 zł z czego dotacja MSWiA – kwota 15 000 zł,
dotacja budżetowa - 8 000 zł,
wkład własny jednostki OSP – 4
280,60 zł.
Natomiast w jednostce OSP Sadkowa Góra wykonano:
- posadzkę przemysłową,
- malowanie pomieszczenia garażowego,
- wymiana instalacji elektrycznej,
- wymiana zniszczonej bramy
garażowej.
Koszt zadania wyniósł 27 250 zł
z czego dotacja MSWiA – kwota
17 000 zł, dotacja budżetowa – 10
250 zł.
Robert Myjak
http://ugborowa.pl/content/
view/924/74/

powiatowe
Gmina Radomyśl Wielki
znalazła się w czołówce
gmin miejskich i miejsko-wiejskich XIII Rankingu
Samorządów opracowanego
przez dziennik „Rzeczpospolita”.
Zestawienie najlepszych
samorządów przygotowywane
zostało w podziale na trzy
kategorie: miasta na prawach
powiatu, gminy miejskie i
miejsko-wiejskie oraz gminy
wiejskie.
Radomyśl Wielki sklasyfikowany został na trzecim miejscu
w województwie i 24. w kraju w
gronie gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Zwycięzcą w tej

kategorii została podkarpacka
Boguchwała.
– Ten wynik świadczy o
dobrym zarządzaniu gminą
Radomyśl Wielki. Jest to dla
nas sukces i docenienie działań
naszego samorządu – komentuje zastępca burmistrza Radomyśla Wielkiego Stanisław
Lonczak. – Zostaliśmy poddani ocenie tak pod względem
finansowym, jak i działań jakie
podejmujemy, m.in. oceniane
było zapewnienie edukacji
przedszkolnej, działalność
świetlic dla dzieci, tworzenie placów zabaw, obiektów
sportowych, działania podejmowane z zakresu rozwoju

przedsiębiorczości czy odnawialnych źródeł energii i wiele
innych – dodaje.
Autorzy rankingu szczególną
uwagę zwracali na kondycję finansową, podnoszenie
jakości świadczonych usług
publicznych, na współpracę z
mieszkańcami i organizacjami
pozarządowymi oraz wspieranie przedsiębiorczości. Ocenie
poddano wskaźniki z 2016 r.
wynikające ze sprawozdań
budżetowych oraz dane przekazane przez samorządy. Nad
całością czuwała kapituła pod
przewodnictwem byłego premiera Jerzego Buzka.
Krzysztof Babiarz

1877-2017 - OSP Czermin ma już 140 lat
W ciągu ostatnich lat
bardzo dobrze rozwijają się
ochotnicze straże pożarne na
terenie powiatu mieleckiego,
nie tylko świętują one swoje
kolejne jubileusze, ale też
znacznie poprawia się ich
baza lokalowa i sprzętowa.
Jednostki OSP nadążają także
za duchem czasu i na bieżąco
dokumentują swoją działal-

ność nie tylko w tradycyjnych
kronikach papierowych, czy
nawet publikacjach książkowych, ale także za pomocą
własnych stron internetowych.
Przykładem takiego wzorowo prowadzonego portalu jest
strona http://osp.czermin.
pl/, która zawiera bardzo
bogatą dokumentację fotograficzną oraz informacje z dzia-

łalności bieżącej i historii jednostki. Strażakom z Czermina
życzymy kolejnych udanych
jubileuszy, dalszego rozwoju
oraz wzbogacania się o kolejny
sprzęt gaśniczy i ratowniczy,
dzięki któremu mieszkańcy
czują się bezpieczniej.
W. Gąsiewski
Fot. http://osp.czermin.pl/
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na 100 lecie odzyskania niepodległości

Powstają lokalne Komitety 100-lecia Niepodległości

W Radomyślu Wielkim zawiązał się Komitet Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Komitet tworzą samorządowcy,
historycy, społecznicy, nauczyciele,
regionaliści i strażacy. Przewodzi mu
Jan Miękoś, przewodniczący Rady
Miejskiej w Radomyślu Wielkim, a w
jego skład weszli: Stanisław Lonczak,
dr Andrzej Przybyszewski, dr Maria
Przybyszewska, Józefa Smagacz,
Andrzej Ziobroń, Piotr Masłyk,
Ireneusz Wołoszyn, Eugeniusz Ryba
i Krzysztof Babiarz.
Godne przygotowanie
jubileuszu
Komitet ma inicjować i koordynować różne przedsięwzięcia w roku
jubileuszu 100. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości. Odbyło
się już pierwsze robocze spotkanie,
podczas którego zostały zgłoszone
propozycje działań upamiętniają-

cych to doniosłe wydarzenie.
– Chcemy dobrze i godnie przygotować się do jubileuszu. Planujemy
szereg imprez i przedsięwzięć. Będą
one miały związek nie tylko z odzyskaniem niepodległości, ale także z
innymi ważnymi wydarzeniami w ciągu tych stu lat naszej historii – mówi
Stanisław Lonczak, z-ca burmistrza
Radomyśla Wielkiego.
Jakie są więc plany?
– Planujemy wyposażyć pomnik,
który mamy na radomyskim rynku, w
orła stylizowanego na tego z czasów
legionowych. Będzie sadzenie dębów
pamięci dedykowanych imiennie radomyskim legionistom i uczestnikom
wojny polsko-bolszewickiej, ale także Katyńczykom, odsłonięcie tablicy
upamiętniającej polskich żołnierzy,

którzy zginęli w Radomyślu Wielkim
8 września 1939 r., nadanie imienia
Szkole Podstawowej w Podborzu –
wylicza Lonczak.
Części cyklicznych wydarzeń
organizowanych w gminie nadany zostanie charakter obchodów
rocznicowych, tak stanie się m.in.
z Paradą Konną w Żarówce. Będą
także lokalne, sołeckie wydarzenia,
jak akademie czy np. 100-lecie utworzenia OSP w Rudzie.
Dla mieszkańców
– Planujemy także niepodległościowe wydarzenie sportowe lub
rekreacyjne. Będzie Radomyski
Test Wiedzy Historycznej „Polska
Niepodległa” w formule otwartej
dla wszystkich mieszkańców gminy
czy konkurs plastyczny „Twarze
Niepodległej”. Mamy zamiar wydać
publikację dotyczącą radomyskich
legionistów oraz innych bohaterów
związanych z Radomyślem Wielkim i okolicami – dodaje Krzysztof
Babiarz.
Obchody roku jubileuszowego
zakończą się 11 listopada 2018 r.
ogólnogminnym wydarzeniem patriotycznym. W najbliższej przyszłości zostanie opracowany szczegółowy
harmonogram obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Inf. UM w Radomyślu Wielkim

ODBUDOWANY POMNIK W ZGÓRSKU

W 1846 roku, w okresie tzw
rabacji chłopskiej, w Zgórsku miały miejsce tragiczne
wydarzenia. W swojej pracy
Rok 1846. Kronika dworów
szlacheckich zebrana na
pięćdziesioletnią rocznicę
smutnych wypadków lutego,
ks. Stefan Dembiński tak
pisał:
W Zgórsku zamordowano ordynata Teodora Broniewskiego
oraz dwóch jego braci: Józefa
i Leona. W celu odstraszenia
rabusiów strzelali czas jakiś,
lecz kiedy zabrakło już amunicji, zostali powiązani i wywleczeni na boisko do stodoły
i tu cepami na miazgę zbici. W
Zgórsku wjechał chłop Maciej
Pikut na koniu do kościoła, a za
jego przykładem inni różnych
dopuszczali się okropności,
włazili na ambonę udając, że
wygłaszają kazanie, deptali
nogami naczynia święte, palili

w kościele fajki.
Podobne zbrodnie miały
miejsce w sąsiednich miejscowościach parafii Zgórsko.
Łącznie w tych dniach na terenie ParafiI zamordowano
9-12 osób.
Warto nadmienić, że Teodor Broniewski był kuratorem
ekonomicznym Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
Tak zwany klucz zgórski stanowił fundację, której dochody
przekazywano na utrzymanie
Zakładu we Lwowie. Sama
zaś rodzina Broniewskich była
spokrewniona z Ossolińskimi –
siostra ojca założyciela Zakładu
Narodowego, Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, Aniela,
wyszła za mąż za Antoniego
Broniewskiego.
Rodzina Broniewskich nie
zapomniała o ofiarach tej
tragedii. W 1867 roku w pobliżu zgórskiego kościoła wy-

budowano pomnik. Miał on
kształt kolumny zwieńczonej
urną. Całość była ogrodzona i
zajmowała powierzchnię 2×2
metry. Pomnik przetrwał do
czasów II wojny światowej. Po
wojnie ulegał stopniowemu
zapomnieniu i zniszczeniu.
O istnieniu w tym miejscu
pomnika przypominały jedynie fragmenty ogrodzenia
oraz leżące obok fragmenty
kolumny.
Starania o odbudowę pomnika podejmował proboszcz
Parafii Zgórsko ks. Stanisław
Niemiec. Przeszkodą zawsze
były kwestie finansowe. W
2017 roku, dzięki dotacji uzyskanej przez Stowarzyszenie
„Nasza Gmina” z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, przy wsparciu
finansowym Gminy Radomyśl
Wielki, udało się odtworzyć
zniszczony pomnik. Częściowo wykorzystano stare elementy kamienne, część jednak
wykonano od nowa. Pomnik
znów jest elementem krajobrazu Zgórska i przypomina
o tych tragicznych dniach
1846 roku.
Koordynatorem Projektu z
ramienia Stowarzyszenia był
dr Andrzej Przybyszewski, a
prace rekonstrukcyjne wykonał konserwator, mgr inż.
Andrzej Kazberuk.
(ap)
Przy okazji publikujemy
posiadane zdjęcia zniszczonego pomnika z wiosny 2011 r. Przedstawiamy
też z tego samego okresu
stertę ziemi i gruzu, która
powstała podczas budowy
parkingu przed kościołem
w Zgórsku. Było w niej
sporo starych elementów
kamiennych. Może zostały
jakoś wykorzystane?
Redakcja

Zniszczony pomnik w Zgórsku, wiosna 2011 r., fot. Włodzimierz Gąsiewski
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historyczne
Powstał Komitet Organizacyjny Obchodów Setnej Rocznicy
Odzyskania Niepodległości RP w Gminie Wadowice Górne

Powstało Towarzystwo
Historyczno - Regionalne
w Wadowicach Górnych

Na zebraniu założycielskim w dniu
29-ego listopada powołano do
istnienia stowarzyszenie pn. Towarzystwo Historyczno – Regionalne
w Wadowicach Górnych.
Za swój plan działania Towarzystwo
przyjęło m.in. poznawanie, dokumentowanie i upowszechnianie
historii Ziemi Wadowickiej; organizację i prowadzenie izby tradycji;
wydawanie publikacji związanych
z historią, tradycją, językiem i kulturą regionu, a także organizację
imprez patriotycznych, kulturalnych, integracyjnych, sportowych i
rekreacyjnych.
Prezesem stowarzyszenia wybrana
została Krystyna Wyzga, wiceprezesem Witold Sito, sekretarzem
Justyna Owcarz.

Broniewscy herbu Tarnawa, rodzina małopolska

z Broniewa (Broniewic) w lubelskim. Cytowani w „Liber
beneficorum” Długosza w
1460 r. Rodzina Broniewskich,
jej potomkowie w linii męskiej, została wyznaczona jako
pierwsza w zapisie Maksymiliana Ossolińskiego na kuratorów ekonomicznych Fundacji
Ossolińskich.
Broniewski Antoni z
Biezdziedzy, syn Teodora Stanisława z Wietrzychowic Broniewskiego i Eleonory z Chwalibogów h. Strzemię. Trzeci z
kolei kurator ekonomiczny i
ordynat Fundacji Ossolińskich
w Przybyszu (w zastępstwie
małoletniego ordynata przeworskiego Andrzeja księcia
Lubomirskiego).
Prowadził
dość rozległe życie towarzyskie, bywał w okolicznych
dworach, słynął z tego, że był
bardzo dobrym tancerzem,
ale nie stronił też od alkoholu. Z tego powodu ze strony
jego podwładnych dochodziło
do rozkradania majątku. Podejmował też nieprzemyślane
decyzje personalne, np. swojego lokaja Jędrusia Sobusia
mianował leśniczym w Piątkowcu, a pod władzą tego las
nie tylko w Piątkowcu, ale też
i w Przyłęku, który również by
w dobrach Ossolińskich, został
tak dokładnie „wyczyszczony”, że Wydział Krajowy uznał
Broniewskiego za marnotrawcę i oddano go pod kuratelę
sądową. Ordynat z Przybysza
ożenił się w dość późnym wieku z panną Ch., ale jego żona
odkrywszy skłonność do alkoholu zaślubionego ordynata,
wkrótce się z nim rozwiodła i
podobno ponownie wyszła za
mąż. Pod koniec życia faktycznie pozbawiony zarządu nad
dobrami Antoni Broniewski
opuścił Przybysz i osiadł w majątku swojej matki w Luboczy
(lub Lutczy). Tam zmarł bezdzietnie i fundacja zgodnie z
zapisem Maksymiliana Ossolińskiego przeszła na innego
właściciela z rodziny Leliwa-Bajerów, którym został Michał Bajer. Antoni Broniewski
miał też i dobre uczynki. Jednym z nich było wystawienie w
1867 r. swemu zamordowane-

mu w rabacji ojcu – Teodorowi,
okazałego pomnika w kształcie
kolumny z empirową urną. Pomnik ten od dawna już leży
strzaskany i porośnięty krzakami i trawą. Antoni Broniewski
był też inicjatorem i zapewne
fundatorem budowy ok. 1870
r. kaplicy w Schabowcu.

Broniewski

Roman

(1810-1889) Brat Teodora
Broniewskiego zamordowanego przez chłopów podczas
rabacji 1846 r. Oficer wojsk
austriackich. W 1840 r. uczestnik spisku rewolucyjnego w
Przemyślu. Więziony do 1848
r. Potem drugi z kolei kurator
ekonomiczny i ordynat Fundacji Ossolińskich w Przybyszu.
W kwietniu 1863 r. pomagał
przy organizacji wyprawienia
za kordon oddziału mjra Andrzeja Łackiego, który walczył
w powstaniu styczniowym. W
dworze wówczas ujawniono
trzech ukrywających się powstańców, w związku z czym
Broniewskiego zatrzymano i
przekazano sądowi wojennemu w Tarnowie. Razem z nim
aresztowano wówczas zarządcę Walentego Błaszczykiewicza oraz ekonoma Boguszewskiego, których w maju 1864 r.
zwolniono z braku dowodów.
Poślubił Eleonorę z Chwalibogów h. Strzemię (wdowa po
jego bracie Teodorze). Z tego
związku na świat przyszła córka Jadwiga. Broniewski Teodor Stanisław z Wietrzychowic, syn Franciszka i Karoliny z
Wenclów, prawnuk Antoniego
członka stanów galicyjskich i
Anieli z Ossolińskich h. Topór,
kasztelanki Czchowskiej, praprawnuk Adalberta i Zofii z
Bojarskich h. Sas. Członek stanów galicyjskich, które zostały
reaktywowane w 1817 r. W tym
roku też Teodor Broniewski,
w imieniu szlachty podczas
wizyty cesarskiej w Galicji,
ofiarował monarsze godło panowania: szczerozłote jabłko
cesarskie. Teodor Broniewski był pierwszym kuratorem
ekonomicznym i ordynatem
Fundacji Ossolińskich w Przybyszu, którego Ossoliński w
swoim testamencie mianował
„swoim uniwersalnym dziedzicem”, zaś ten urząd miał być
sprawowany dziedzicznie, po
linii męskiej aż do wygaśnię-

cia rodu Broniewskich. Teodor
Broniewski należał do zarządców sumiennych i operatywnych, np.. w 1835 r., powołując
się na odezwę z 1827 r., monitował Wysoki Wydział Stanowy
o „przydział 15 sztuk baranów
w celu uszlachetnienia rozwoju
stada 600 owiec” i owe barany
otrzymał. Został zamordowany
przez zbuntowanych chłopów
podczas rabacji w lutym 1846
r. Pochowany na terenie folwarku i prawdpodobnie potem
ekshumowany.

Broniewski
Teodor
Stanisław z Wietrzycho-

wic, syn Franciszka i Karoliny
z Wenclów, prawnuk Antoniego członka stanów galicyjskich i Anieli z Ossolińskich
h. Topór, kasztelanki Czchowskiej, praprawnuk Adalberta
i Zofii z Bojarskich h. Sas.
Członek stanów galicyjskich,
które zostały reaktywowane w
1817 r. W tym roku też Teodor
Broniewski, w imieniu szlachty
podczas wizyty cesarskiej w Galicji, ofiarował monarsze godło
panowania: szczerozłote jabłko cesarskie. Teodor Broniewski był pierwszym kuratorem
ekonomicznym i ordynatem
Fundacji Ossolińskich w Przybyszu, którego Ossoliński w
swoim testamencie mianował
„swoim uniwersalnym dziedzicem”, zaś ten urząd miał być
sprawowany dziedzicznie, po
linii męskiej aż do wygaśnięcia rodu Broniewskich. Teodor
Broniewski należał do zarządców sumiennych i operatywnych, np.. w 1835 r., powołując
się na odezwę z 1827 r., monitował Wysoki Wydział Stanowy
o „przydział 15 sztuk baranów
w celu uszlachetnienia rozwoju
stada 600 owiec” i owe barany
otrzymał. Został zamordowany
przez zbuntowanych chłopów
podczas rabacji w lutym 1846
r. Pochowany na terenie folwarku i prawdpodobnie potem
ekshumowany.
Włodzimierz Gąsiewski
Źródło: W. Gąsiewski, Polskie
gniazdo. Dwór Przybysz w Izbiskach w dobrach Ossolińskich
na Ziemi Mieleckiej ostoja
kultury i patriotyzmu szkic historyczny czasów świetności i
upadku. Mielec 2011, s. 44-46
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Artystyczno-antykwaryczno- kolekcjonerskie

zapraszamy na nasz portal informacyjno-firmowy

ZAPRASZAMY DO ANTYKWARIATU GALERII-STUDIO MIELECJANA-GALICJANA

Św. Józef ikona, tempera na desce 15x21,5 cm

Archanioł Michał (od lewej) i Archanioł Gabriel
Ikony pisane temperą jajową na desce lipowej.

Matka Boska Włodzimierska
Ikona + złoto 24 karat

Święty Antoni Ikona pisana na desce lipowej 21x30

Matka Boska Łopieńska
Dobrej Miłości Bieszczadzka

Matka Boska Nieustającej
Pomocy na desce 24x35x1,5

Ikony na święta, ślub, urodziny, imieniny

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

ŚWIECZNIK 5 ramienny, mosiądz, prasowane drewno podstawa i uchwyt, tworzywo sztuczne
białe, ładny stan, przybrudzenia
i zakurzenia, wysokość ok 33 cm,
średnica podstawy ok 16 cm, waga
ok 2,5 kg.

Stara etażerka, półka, regał z litego drewna jesionowego lub sosnowego Szerokość 86 cm, wysokość 108
cm, głębokość 21 cm. Grubość desek ok. 1-2 cm. Stan
dobry, bardzo stabilna, niewielkie przybrudzenia,
zarysowania i pęknięcia. 200 zł.

Ikony wystawia Krystyna Gargas-Gąsiewska, autorka wielu obrazów olejnych i akwareli. Jej inspiracją była m.in. twórczość Natalii
Czarneckiej z d. Skworcowej z Moskwy, która przekazywała tajniki
moskiewskiej szkoły pisania Ikon przy cerkwi świętego Tichona.
Wpływ miała też sztuka starych mistrzów, w tym w Muzeum Ikon w
Sanoku, w cerkwiach w Bieszczadach i w Pracowni Ikon Jadwigi
Denisiuk w Cisnej oraz wzorce współczesne, w tym brata Marcina
Świądra OFM Cap. Jesienią 2015 r. uczestniczyła w warsztatach
ikonopisania ,,Piękno zbawi świat’’ pod jego kierunkiem. Jej Ikony
są pisane w technikach tradycyjnych oraz własnych i są nie tylko świętymi obrazami, ale także przekazem ich wykonawcy, który
przez sztukę wyraża swoją wiarę i wrażenia estetyczne. Jej prace, w
tym Ikony były wielokrotnie wystawiane oraz znajdują się w wielu
zbiorach, także osób duchownych, w kraju i zagranicą.

Kuty stojak do altany na
kwiaty lub choinkę. Waga
5,3 kg, wysokość ok. 24 cm,
w najszerszym miejscu ok.
45 cm, średnica otworu na
choinkę ok. 4 cm. Stojak
nowy, nigdy nie używany, jest
masywny, stabilny i dobrze
się trzyma podłoża. Jest kuty
ręcznie z żelaza, oksydowany
i pokryty warstewką mosiądzu w kolorze starego złota,

Wyprzedaż ogromnej
kolekcji proporczyków,
w tym także mieleckich.
Czapka FKS STAL
MIELEC, czarna z
naszytym herbem klubu. Stan dobry. Mamy
odznaki, medale i piny
mieleckie.

Głowa jelonka, rzeźba w drewnie i różki

Szafka pod telewizor okleina dębowa. Solidna i masywna. Szerokość 82 cm, głębokość 41,5 cm, wysokość
64,5 cm. Z szufladą i półką. Stan dobry, niewielkie
ślady użytkowania. 350 zł

Fotograficzne wieści

Bardzo stary hełm strażacki mosiądz, do naprawy. Gabaryty
ok. 27x21x20 cm, waga ok. 0,5 kg,
grubość blachy ok. 1 mm. Hełm
ma wycięty otwór ok. 8x5 cm,
jest przybrudzony zaśniedziały,
są wgięcia, postrzępienia otoczki

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

Kącik kowalstwa artystycznego, świeczniki, stojak na
choinkę, pogrzebacze do
kominka.

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

czynne: pon.-pt. 9.00-17., sob. 10.00-13.00
tel. 17 7411527

Kącik fotograficzno-antykwaryczny

W antykwariacie galerii-studio MIELECJANA-GALICJANA powstał kącik-ekspozycja fotograficzna
starych zdjęć o tematyce mieleckiej i galicyjskiej. Prezentujemy te fotografie i jednocześnie zapraszamy
do ich obejrzenia w antykwariacie-galerii w Mielcu, ul. Jana III Sobieskiego 1. Ponadto oferujemy
bardzo duży wybór książek, w tym także z okresu przedwojennego i starszych, które oferujemy w
bardzo przystępnych cenach… Poniżej foto-zagadka, gdzie w Mielcu wykonano to zdjęcie?

Z mieleckiego albumu - żołnierze RP legioniści - osobiste podpisy
na odwrocie, niektóre nazwiska bardzo dobrze czytelne, ale odczytać
je może dopiero nabywca zdjęcia. Format pocztówki, stan dobry.

Stare zdjęcie Mielec, przy pomniku Wolności 15. 10. 1942 r.,
format ok. 6,3x8,5 cm, stan dobry, niewielkie przybrudzenia,
zagięcia i przetarcia. Zdjęcie jest oryginalnie datowane.
Te i inne zdjęcia są do nabycia na naszych aukcjach allegro
wejście przez zakładkę: https://allegro.pl/uzytkownik/
gawlod/antykwariat-stara-fotografia-26102?order=m

e-mail: kontakt@promocja.mielec.pl

Pasterka na leśnej polanie w mieleckiem - stara fotografia,
zdjęcie o wymiarach 24x18 cm. Zdjęcie prawdopodobnie
pochodzi z jakiegoś przedwojennego konkursu lub wystawy z
ziemi mieleckiej lub tarnowskiej. Pochodzi z całej serii zdjęć,
na niektórych są podpisy miejsca oraz godła czy pseudonimy
autorów.

Robotnicy folwarku w mieleckiem okupacja niemiecka,
zdjęcie formatu 9x6 cm. Stan dost, są przybrudzenia, zagięcia
i przetarcia.
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