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Miło nam zaprezentować Państwu długo wyczekiwaną publikację opisująca i promującą naszą „Małą Ojczyznę”. Jak na wstępie do wydawnictwa
zaznaczył Wójt Gminy Mielec Józef Piątek: „Gmina Mielec, to miejsce gdzie dobrze i bezpiecznie można żyć oraz prowadzić działalność gospodarczą i
rolniczą. Trzynaście sołectw zamieszkałych przez ponad trzynaście tysięcy mieszkańców stanowi pewnego rodzaju symbiozę pomiędzy Gminą Miejską
Mielec a Gminą Mielec. Każda miejscowość, choć z pozoru podobna, posiada pewne wyjątkowe cechy i historię, które zapisane zostały na kartach
niniejszej publikacji. Niestety, wiele historycznych faktów z dziejów naszego regionu bezpowrotnie odeszło razem z tymi, których nie ma już dzisiaj z
nami. Dlatego też wspólnie z lokalnymi historykami oraz Samorządowym Ośrodkiem Kultury postanowiliśmy spisać te najważniejsze, tak aby na
zawsze zostały w pamięci naszej oraz przyszłych pokoleń.  Niniejsza publikacja nie skupia się jednak tylko na historii, ale także czasach
współczesnych.”

Książka podzielona została na trzy części. Na początku opisano ogólną historię Gminy Mielec oraz regionu mieleckiego. Kolejna cześć to opis każdego
Sołectwa wraz z informacjami, ciekawostkami oraz historią danej miejscowości. W części trzeciej zawarte są najistotniejsze informacje o parafiach i
kościołach ulokowanych w gminie Mielec. Dodatkowo tekst urozmaicony został licznymi fotografiami, zarówno tymi aktualnymi jak i historycznymi.

Publikacja została opracowana przez Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec Damiana Małka oraz Wiesława Madeja na
podstawie tekstów Józefa Witka. Środki na publikacje pozyskano z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ze środków
Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji realizowanej przez Lokalną Grupę Działania LASOVIA.

Publikację można wypożyczyć w gminnych bibliotekach oraz bezpłatnie odebrać w Urzędzie Gminy Mielec. Ilość egzemplarzy jest ograniczona.
Publikacja w wersji PDF jest również do pobrania na stronie Urzędu Gminy Mielec.

Dokumenty do pobrania:

Książka "Gmina Mielec" (format PDF, 33 MB)
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