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Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu ogła-
sza konkurs (nie)Odkryta ziemia mielecka. 
Nagroda artystyczna im. Marii Błażków na na-
pisanie utworu poetyckiego lub opowiadania. 
Konkurs trwa od 8 marca do 30 kwietnia 2021 r. 
Koordynatorem pierwszej edycji Konkursu jest 
Miejska Biblioteka Publiczna SCK w Mielcu.
    Ideą, która przyświeca organizatorom konkur-
su, jest odkrywanie talentów, pokazywanie ludzi, 
dla których literatura jest niekłamaną pasją, a tak-
że promocja naszego pięknego miasta i regionu. 
Konkurs ma także przypomnieć fantastyczną po-
stać związaną przez wiele lat z mielecką biblioteką 
– długoletnią dyrektor MBP, Marię Błażków, która 
zmarła w 2016 r.
    Konkurs skierowany jest do osób dorosłych.

   Zachęcamy do udziału w Konkursie. Szczegó-
łowe informacje zamieszczone są w Regulami-
nie Konkursu na stronie: http://promocja.mie-
lec.pl/konkurs-literacki-im-marii-blazkow/ 
oraz http://www.biblioteka.mielec.pl/ 
i pod tel. 17 787 49 03; 17 787 49 04

Konkurs literacki 
im. Marii Błażków

Zdrowych, Szczęśliwych i Radosnych
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

życzy Wydawca i Redakcja
Wieści Regionalnych

www.promocja.mielec.pl


WIEŚCI REGIONALNE  Nr 3-4/21 - 1 kwietnia 2021 r.   Str.e-mail: kontakt@promocja.mielec.pl 3

Festiwal „Strefa Muzyki” odbędzie się na tere-
nach zielonych Hotelu Atena w Mielcu w dniach 
2-4 czerwca 2021. Super skomunikowane, odda-
lone od centrum miasta, czy zabudowań, a jedno-
cześnie z dogodnym dojazdem z każdego osiedla 
Mielca w około 3 minuty. Pobliska obwodnica 
zapewni też łatwy dojazd przyjeżdżającym z oko-
lic Mielca. W pobliżu znajdują się przystanki ko-
munikacji miejskiej oraz ogólnodostępne miejsca 
parkingowe dla kilkuset samochodów. Teren ja-
kim dysponujemy idealnie spełni Wasze oczeki-
wania. Strefa koncertowa będzie mogła pomie-
ścić nawet 5 tys. osób. Zaplanowaliśmy również 
na wysokim poziomie strefę gastronomiczną oraz 
kilkaset miejsc siedzących.

DZIEŃ 1 - 2 czerwca 2021

Na otwarcie Festiwalu zagra Paweł Domagała. 
Koncert w Mielcu będzie elementem trasy pro-
mującej najnowszą płytę artysty. Krążek „Wra-
caj” został wydany zaledwie kilka miesięcy temu. 
Paweł Domagała wraz z Łukaszem Borowieckim 
zakończyli prace nad nowym, trzecim już albu-
mem - „Wracaj”, którego premiera odbyła sie 20 
listopada 2020. Album promują single: „Ja tak 
umiem”, a także „Popatrz na mnie” oraz „Wra-
caj”. Nowa płyta to powrót-przełom.
   Wokalistka o niezwykłym, aksamitnym głosie, 
mistrzyni klimatu i subtelnej interpretacji – tak 
o Anie Andrzejewskiej mówią w branży muzycz-
nej. Ana wystąpi w Mielcu podczas pierwszego 
dnia Festiwalu Strefa Muzyki przed koncertem 
dnia w wykonaniu Pawła Domagały.

DZIEŃ 2 - 3 czerwca 2021

Peja to niekwestionowana ikona hip hopu. 
Laureat nagrody Fryderyka, nominowany do 
European MTV Awards w kategorii Najlepszy 
Polski Wykonawca, zdobywca 7 platynowych i 6 
złotych płyt – sprzedał łącznie ponad pół miliona 
egzemplarzy albumów.
   Wykonawcą, który zaprezentuje się dla mie-
leckiej publiczności będzie O.S.T.R. - muzyk, 
producent, instrumentalista, raper. Jeden z naj-
bardziej pracowitych i utalentowanych artystów 
w Polsce, który na scenie hiphopowej w kraju 
osiągnął właściwie wszystko.
    Paweł Wiącek, tworzący pod pseudonimem 
Szarp jest mielczaninem, znanym na mieleckiej 
scenie rapowej. Swoje pierwsze muzyczne kroki 
stawiał już w 2009 roku. 

DZIEŃ 3 - 4 czerwca 2021

Daria Zawiałow to niezwykle utalentowana 
artystka i jeden z najmocniejszych głosów na 
polskiej scenie muzycznej. Jest autorką tekstów 
oraz kompozytorką. Po zaledwie dwóch studyj-
nych albumach rozkochała w sobie tysiące fanów 
i stanęła w szeregu topowych polskich wokali-
stek. Jej utwory są grane przez największe stacje 
radiowe i podbijają listy przebojów, a teledyski 
zdobywają miliony wyświetleń. Na scenie jest 
wulkanem energii – wyróżnia ją ogromna chary-
zma. Poza sceną jest skromną, normalną dziew-
czyną, lecz nadal świadomą i bezkompromisową 
artystką.
   Pleasure Trap powstał w Warszawie w 2016 
roku i tego samego roku wydał demo EP na CD 
„Hell Called Earth”. Zespół tworzą Maciek, 
Kuba i Eryk, być może znani m.in. z Lazy Class, 
Lunatics, Obibox. Grają punk rocka mocno za-
inspirowanego Northern Soulem, klasycznymi 
kapelami Oi! (The Business, Cock Sparrer), po-
wer popem, czy 2Tone. Wszystko w duchu Ran-
cid, The Clash, The Specials, The Jam, Billy’ego 
Bragga czy Linton Kwesi Johnsona.

Organizatorami festiwalu są:
Studio Wizualne Damian Gąsiewski 
oraz Hotel&Restauracja Atena

Sponsorami wydarzenia są: Producent suple-
mentów diety AvetPharma i GROKAMgbl oraz 
Kronospan Mielec, który powstał w 1998 roku. 
Firma specjalizuje się w produkcji płyt drewno-
pochodnych oraz blatów roboczych. Jest jednym 
z 7 zakładów działających w Polsce. Kronospan 
kierując się zasadami Zrównoważonego Rozwo-
ju, inwestuje w technologię przyjazną środowi-
sku i gospodarkę o obiegu zamkniętym, w której 
zasoby są zużywane w sposób bardziej zrówno-
ważony. Realizując program CSR, wspiera dzia-
łania na rzecz lokalnych społeczności.

Partnerami wydarzenia są: Miasto Mielec; 
Agencja Reklamowa MCDesign, Chmielowiec 
Design Studio, właściciel marki Gugalika.pl
Producent agregatów prądotwórczych AKMEL

Partnerem medialnym Festiwalu są: portal www.
hej.mielec.pl; 
Radio Leliwa
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Mielec drugi w Rankingu Gmin Podkarpacia!
Nasze miasto zajęło 2. miejsce 
w Rankingu Gmin Podkarpacia 
2020 roku. To najwyższa lokata w 
historii. Pięć lat temu mogliśmy 
cieszyć się z 3. miejsca, w tego-
rocznym rankingu pokonaliśmy 
ten wynik. Warto wspomnieć, 
że w rankingu wyprzedziła nas 
tylko Solina (gmina wiejska), na 
trzecim miejscu uplasowała się 
Padew Narodowa.
    Ideą Rankingu Gmin Pod-
karpacia jest wyłonienie 
i promowanie gmin wyróż-
niających się pod względem 
rozwoju społeczno-gospodar-
czego na terenie woj. pod-
karpackiego. Wyniki Ran-
kingu oparte zostały o dane 
statystyki publicznej, zebrane 
i przeanalizowane przez Urząd 
Statystyczny w Rzeszowie.
    W wyliczeniu wskaźnika za 
2020 r., rokiem bazowym jest 
rok 2019. W ubiegłych edycjach 
było to maksymalnie jedenaście 
wskaźników cząstkowych, w tym 
roku ich liczba wzrosła do szes-
nastu, oznacza to, że „pod lupą” 
znalazło się znacznie więcej 
aspektów, które zostały poddane 
ocenie.
– Tak wysokie miejsce bardzo 

cieszy, ale i mobilizuje do dal-
szej ciężkiej pracy. Miło, że 
została ona doceniona. Liczby 
nie kłamią, a to oznacza, że po-
dejmowane decyzje, obierany 
kierunek rozwoju są słuszne. 
Oczywiście, dzięki rankingowi 
oraz przeanalizowaniu aż szes-
nastu wskaźników mierzących 
wszystkie aspekty wpływające na 
rozwój gmin, wiemy co jest tak-
że do poprawy, niemniej jednak 
druga lokata w tak prestiżowym 
rankingu jest bardzo satysfakcjo-
nująca – mówi Prezydent Mielca 
Jacek Wiśniewski.
   W tym roku brano pod uwagę 
następujące wskaźniki:
    Średnioroczne dochody wła-
sne budżetów gmin na 1 miesz-
kańca w latach 2017–2019.
    Średnioroczne wydatki ma-
jątkowe inwestycyjne budżetów 
gmin na 1 mieszkańca w latach 
2017–2019.
    Średnioroczny wskaźnik za-
dłużenia budżetów gmin w la-
tach 2017–2019.
    Wydatki bieżące budżetów 
gmin na administrację publiczną 
na 1 mieszkańca w 2019r.
    Średnioroczne środki z Unii 
Europejskiej i innych źródeł nie-

podlegające zwrotowi na finan-
sowanie programów i projektów 
unijnych stanowiące dochód bu-
dżetów gmin na 1 mieszkańca w 
latach 2017–2019.
    Liczba podmiotów gospodar-
ki narodowej zarejestrowanych 
w REGON na 1000 ludności w 
wieku produkcyjnym w 2019 r.
    Wyniki egzaminu ósmoklasi-
sty w roku szkolnym 2019/2020 
– średni wynik w %.
    Saldo migracji na 1000 ludno-
ści w 2019 r.
    Wydatki budżetów gmin na 
kulturę i ochronę dziedzictwa 
narodowego (z wyłączeniem wy-
datków majątkowych inwestycyj-
nych) na 1 mieszkańca w 2019 r.
    Udział środków przekazanych 
organizacjom pozarządowym i 
innym podmiotom prowadzą-
cym działalność pożytku publicz-
nego w wydatkach bieżących bu-
dżetów gmin w 2019r.
    Wydatki budżetów gmin na 
ochronę powietrza atmosferycz-
nego i klimatu na 1 mieszkańca 
w 2019r.
    Odsetek korzystających z sieci 
kanalizacyjnej w 2019r.
    Przyrost naturalny na 1000 
ludności w 2019r.

    Udział powierzchni objętej 
obowiązującymi miejscowy-
mi planami zagospodarowania 
przestrzennego w powierzchni 
ogółem gminy w 2019r.
    Wydatki bieżące na oświa-
tę, wychowanie i opiekę nad 
dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 
mieszkańca w wieku przedpro-
dukcyjnym w 2019r.
    Udział nakładów na szkole-
nia pracowników rad i urzędów 

gmin w wydatkach bieżących 
budżetów gmin na administrację 
publiczną w 2019r.
    Wyniki Rankingu Gmin 2020 
zostały ogłoszone 23 marca 2021 
roku podczas Konferencji „Stra-
tegia rozwoju gminy oraz moż-
liwości pozyskania środków w 
nowej perspektywie finansowej 
UE na lata 2021-2027” organizo-
wanej przez FRDL Podkarpacki 
Ośrodek Samorządu Terytorial-

nego oraz działające przy nim 
Forum Wójtów, Burmistrzów i 
Prezydentów Podkarpacia.
   Patronat honorowy nad Ran-
kingiem objęli: Wojewoda 
Podkarpacki oraz Marszałek 
Województwa Podkarpackiego, 
patronat medialny Gazeta Co-
dzienna Nowiny. Partnerem wy-
darzenia jest Urząd Statystyczny 
w Rzeszowie.

Marietta Mateja-Nowak

Bogusław Peret wybrany Członkiem 
Zarządu Powiatu Mieleckiego

Radni Rady Powiatu Mie-
leckiego 13 głosami za pod-
jęli uchwałę w sprawie wy-
boru Bogusława Pereta na 
nieetatowego Członka Za-
rządu Powiatu Mieleckiego.
   Bogusław Peret w Radzie 
Powiatu Mieleckiego zasiada 
już od trzech kadencji. Jest 
członkiem klubu radnych 
Razem dla Powiatu Mielec-
kiego. W Zarządzie Powiatu 
Mieleckiego zastąpi Macieja 
Jemioło, który rezygnację ze 
sprawowanej funkcji złożył w 
styczniu br.
    - Serdecznie gratuluję Panu 
Bogusławowi Peretowi wy-
boru na Członka Zarządu 
Powiatu Mieleckiego. Jego 
dotychczasowe doświadczenie 
samorządowe będzie bardzo 
pomocne w pracy zarządu - 
podkreślił starosta mielecki 

Stanisław Lonczak. 
   - Dziękuję Panu Staroście i 
wszystkim Radnym obecnym 
na dzisiejszej sesji za zaufa-
nie, jakim mnie obdarzyli. 
Jak Państwo wiecie, z samo-
rządem jestem związany już 

od wielu lat. Ze swojej strony 
deklaruję dobrą pracę i dobrą 
współpracę na rzecz powia-
tu mieleckiego - powiedział 
wybrany na członka zarządu 
Bogusław Peret. (ms)

https://powiat-mielecki.pl/

Maciej Jemioło nowy przewodniczący 
Komisji Budżetu i Finansów

Wszystkich 13 radnych 
obecnych na dzisiejszej 
sesji poparło wybór Ma-
cieja Jemioło na przewod-
niczącego Komisji Budże-
tu i Finansów.
    Wybór nowego przewod-
niczącego był konieczny ze 
względu na rezygnację do-
tychczasowego szefa komisji 
Bogusława Pereta – złożo-
ną przez niego w związku z 
kandydowaniem na Członka 
Zarządu Powiatu Mieleckie-
go.
    Kandydaturę Macieja 
Jemioło na przewodniczą-
cego komisji zaproponował 
starosta mielecki Stanisław 
Lonczak. - To doświadczo-
ny samorządowiec, który w 
ostatnim czasie pełnił funk-
cję członka zarządu powia-

tu. Doskonale zna sprawy 
budżetu i finansów powiatu. 
Daje gwarancję, że ta ko-
misja będzie pracowała w 
sposób merytoryczny – ar-
gumentował. 
Radni poparli jego wniosek 

jednogłośnie. Za wyborem 
nowego przewodniczącego 
komisji opowiedziało się 
wszystkich 13 radnych obec-
nych na sali obrad. (ms)

https://powiat-mielecki.pl/

Uczniowskie 
sukcesy

Uczniowie z trzech szkół pod-
stawowych z gminy Radomyśl 
Wielki mogą pochwalić się 
osiągnięciami w konkursach 
przedmiotowych.
Patryk Szwarnowiecki z kla-
sy VIII Szkoły Podstawowej w 
Zdziarcu zakwalifikował się do 
etapu wojewódzkiego konkursu 
matematycznego zorganizowa-
nego przez Podkarpackiego Ku-
ratora Oświaty. Patryka do kon-
kursu przygotowywała Agnieszka 
Harchut. Z kolei jego szkolna 
koleżanka Magdalena Jane-
czek (kl. VII) uczestniczyła w 
etapie rejonowym konkursu z 
historii (czekamy na ogłoszenie 
wyników). Magda do konkursu 
przygotowywała się pod okiem 
Bożeny Rajskiej. Na wyniki cze-
ka też Łukasz Dereń z klasy VII 
Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Dulczy Wielkiej, który 
uczestniczył w etapie rejonowym 
z konkursu przedmiotowego z 
geografii.
    Z kolei uczennica Szkoły Pod-
stawowej w Dąbrówce Wisłockiej 
Wiktoria Batko bierze udział 
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Wiedzy Chemicznej dla Szkół 
Podstawowych zorganizowanej 
przez Uniwersytet Jagielloń-
ski w Krakowie oraz platformę 
edukacyjną Edukator. Wiktoria 
napisała test w formie zdalnej, 
który zakwalifikował ją do II eta-
pu olimpiady. Zakres wiedzowy 
konkursu to wiadomości ze szko-
ły podstawowej i rozszerzenia 
wybranych tematów na poziomie 
liceum. Czekamy na jej kolejne 
zmagania. Olimpiada uzyska-
ła patronat honorowy Ministra 
Edukacji i Nauki.

Krzysztof Babiarz

www.promocja.mielec.pl
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Mamy przyjemność ogłosić 
czwarte w pełni profesjonalne 
zawody kolarskie szosowe w na-
szym mieście.
Organizatorzy Studio Wizualne 
Damian Gąsiewski, Urząd Miej-
ski w Mielcu, Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Mielcu oraz 
Lotnisko Mielec zapraszają 26 
września 2021 na Husqvarna-
-Gardner-Tarapata 4. Indywidu-
alna jazda na czas na mieleckim 
lotnisku. To kontynuacja kryte-
rium rowerowego z ubiegłych lat, 
ale to nie koniec zmian jakie dla 
Was przygotowaliśmy.
Patronat honorowy i tytularny 
nad zawodami objęły Husqvrna 
Group, Gardner Aerospace oraz 
Firma Tarapata.
Start i meta będą zlokalizowane 
tym razem na terenie mielec-

kiego lotniska. Dla wszystkich 
uczestników zawodów zostanie 
przygotowany parking na te-
renie lotniska. Trasa zawodów 
będzie poprowadzona pasem 
startowym o długości 5,3 km. 
Łącznie do przejechania będą 3 
pętle, co da 16 km szybkiej jazdy 
z profesjonalnym elektronicz-
nym pomiarem czasu.
Nowy limit 250 kolarzy podzie-
lonych na rowery czasowe i szo-
sowe. Przygotowaliśmy również 
osobne kategorie OPEN, wieko-
we i firmowe dla rowerów cza-
sowych i szosowych. Zawodnicy 
wystartują z pozycji zatrzymanej, 
pojedynczo w jednakowych od-
stępach czasu co 30 sekund w 
kolejności ustalonej uprzednio 
przez organizatora wyścigu.
Kolarze nie mogą korzystać z 

pomocy innych zawodników, a 
więc nie mogą jechać parami lub 
grupami; w przypadku gdy jeden 
doścignie drugiego na trasie wy-
ścigu musi go wyprzedzić lub 
zachować co najmniej dwudzie-
stopięciometrowy odstęp.
Organizatorzy zapewnią dla 
wszystkich uczestników unikalne 
pamiątkowe medale, a dla naj-
lepszych niecodzienne ręcznie 
wykonane statuetki.
Nagrodzimy 48 zawodniczki i za-
wodników w trzech kategoriach 
wiekowych i OPEN. Tradycyjnie 
każdy zawodnik otrzyma pakiet 
startowy oraz posiłek regenera-
cyjny.
Dwie kategorie OPEN (rowery 
czasowe i szosowe)
1-3 miejsce Kobiety
1-3 miejsce Mężczyźni

Kategorie wiekowe (rowery cza-
sowe i szosowe)
1-3 miejsce kobiety i 1-3 miejsce 
mężczyźni
16-22 lata - młodzież
23-35 lat - seniorzy
36+ - weterani

Kategorie OPEN i wiekowe nie 
dublują się!
Zapisy:
www.studiowizualne.com
Zapraszamy!
Damian Gąsiewski
Studio Wizualne

tel. 602 739 362
www.studiowizualne.com
e-mail: sw.damiangasiewski@
gmail.com
https://www.facebook.com/sw.
damiangasiewski/

Tradycja związana ze sporto-
wym obchodzeniem Święta 
Konstytucji 3 maja rozpoczęła 
się w 2008 roku, kiedy to ro-
zegrano pierwszy GMINNY 
BIEG ULICZNY O PUCHAR 
PRZEWODNICZĄCEGO 
RADY GMINY MIELEC. 
Uczestnicy, wśród których 
większość stanowili mieszkańcy 
Gminy Mielec oraz uczniowie 
gminnych szkół, zmagali się z 
trasą wytyczoną drogami Cho-
rzelowa. Ze względu na kate-
gorie wiekowe zawodnicy ry-
walizowali na dystansach 500m, 
1000m i 2100m. Od samego 
początku bieg cieszył się dużą 
popularnością co zaowocowało 
11 edycjami wydarzenia.
2. Bieg Konstytucji 3 Maja jest 
kontynuacją sportowej tradycji 
Gminy Mielec, jednak w nieco 
odmienionej formule. Podobnie 
jak w ubiegłym roku zapraszamy 
wszystkich miłośników biegania 
do Rydzowa, w którym trasa 
prowadzić będzie nie drogami 
asfaltowymi, a leśnymi ścieżka-
mi Nadleśnictwa Tuszyma.
Organizatorami biegu są Sa-
morządowy Ośrodek Kultury i 
Sportu Gminy Mielec, Sołectwo 
Rydzów oraz Studio Wizualne 
Damian Gąsiewski. Patronat 
honorowy nad biegiem objął Jó-
zef Piątek Wójt Gminy Mielec.
Głównumi Partnerami wydarze-

nia są Nadleśnictwo Tuszyma 
Zakład Mięsny „Zając” oraz 
Zakład Metalowy „WB”, który 
zajmuje się produkcją wyrobów 
metalowych dla różnych gałę-
zi przemysłu, a zwłaszcza dla 
przemysłu lotniczego, motory-
zacyjnego i obronnego. Zakład 
rozpoczął swoją działalność w 
1989 roku. Od początku dzia-
łalności największym prioryte-
tem była jakość oferowanych 
wyrobów, gdyż tylko w ten spo-
sób możliwe było osiągnięcie 
pełnego zadowolenia Klienta.
Zapraszamy 8 maja br. do Ry-
dzowa w Gminie Mielec. Start 
biegu zaplanowano na godz. 
12:00 przy OSP Rydzów, a trasa 
biegu będzie liczyć 10 km. Za-
dbaliśmy o profesjonalny prze-
bieg zawodów m.in. z numera-
mi startowymi i elektronicznym 
pomiarem czasu.
Dla uczestników przygotowa-
ne zostaną pakiety startowe 
przygotowane przez m.in. Pro-
ducenta Suplementów Diety 
AvetPharma, Siłownię Extreme 
Fitness i Centrum Dietetyczne 
Projekt Zdrowie Mielec. Flagi i 
okolicznościowa oprawa będzie 
zasługą Stowarzyszenia Kibice 
Razem Stal Mielec. Na mecie 
każdy, kto ukończy bieg, otrzy-
ma wyjątkowy medal, przygo-
towany specjalnie na tą okazję. 
Wręczymy też najlepszym pa-

miątkowe statuetki.
W tym roku po raz pierwszy 
wprowadzamy również katego-
rie wiekowe! Uczestnikom wrę-
czymy pamiątkowe drewniane 
patery oraz dyplomy.
1. K/M-20 16-29 lat
2. K/M-30 30-39
3. K/M-40 40- 49
4. K/M-50 50-59
5. K/M- 60+
Dodatkowo również po raz 
pierwszy wprowadzamy puchar 
dla najliczniejszej amatorskiej 
grupy biegowej!!!
Posiłek regeneracyjny również 
będzie atrakcją, tym razem 
dzięki Zakładowi Mięsnemu 
„Zając” upieczemy na ognisku 
dla Was kiełbaski. Przygotują je 
dla Was Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Rydzowie.
Rozgrzewkę przeprowadzą 
trenerzy z Siłowni Extreme 
Fitness. Wydarzenie wspierają 
również Jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Rydzowie. 
OSP Rydzów pomaga nam na 
każdym etapie wydarzenia oraz 
zabezpiecza trasę biegu. Bike-
Center Bartek Ćwik, Agencja 
Reklamowa MCDesign, Er-
goHestia Odział Grupy Jerzy 
Wąs i Producent wyrobów me-
talowych Firma NIKmet zamy-
kają listę naszych Partnerów.
Macie zamiar przyjechać do 
nas z dziećmi? Mamy coś dla 

najmłodszych... Gugalika.pl 
W trakcie zawodów rozłożymy 
wielkoformatowe kolorowanki 
i kredki. Będzie MEGA kolo-
rowo!
Rydzów należy do najbar-
dziej urokliwych miejscowości 
Gminy Mielec, a to za sprawą 
wyjątkowych walorów przyrod-
niczych. Znaczną część miej-
scowości stanowią tereny leśne, 
które są doskonałą bazą do wy-
poczynku. Miejscowość bardzo 
chętnie odwiedzana jest przez 
miłośników grzybobrania oraz 
spacerów. Ograniczona inge-
rencja człowieka w środowisko 
spowodowała, że na lokalnym 
terenie spotkać można wiele 
ciekawych okazów flory i fauny 
oraz zachwycić się niezwykłymi 

krajobrazami. Miejscowość sta-
łą się oazą dla wszystkich, któ-
rzy w ciszy i spokoju chcą odpo-
cząć od miejskiego zgiełku oraz 
pośpiechu życia codziennego.
Rydzów zajmuje 304 ha i li-
czy ponad 350 mieszkańców 
zamieszkałych w blisko 80 go-
spodarstwach Na terenie miej-
scowości działa 14 podmiotów 
gospodarczych zajmujących się 
usługami budowlanymi, han-
dlowymi oraz obróbką metali. 
Prężnie działa również Koło 
Gospodyń Wiejskich oraz Jed-
nostka Ochotniczej Straży Po-
żarnej.
Pierwsza wzmianka o miej-
scowości datowana jest na rok 
1576. Na jej terenie znajdu-
ją się 4 przebadane stanowi-

ska archeologiczne z okresów 
neolitu, mezolitu i wczesnego 
średniowiecza. Ważna datą w 
dziejach regionu był początek 
szkolnictwa datowany na rok 
1911 oraz lata 80 XX wieku, w 
których mieszkańcy wsi wznieśli 
Kaplicę pod wezwaniem Matki 
Bożej Wspomożenia Wiernych.
Limit uczestników wynosi 150 
osób.
Zapisy na www.studiowizualne.
com
Damian Gąsiewski
Studio Wizualne
tel. 602 739 362
www.studiowizualne.com
e-mail: sw.damiangasiewski@
gmail.com
https://www.facebook.com/sw.
damiangasiewski/

4. INDYWIDUALNA JAZDA NA CZAS
NA MIELECKIM LOTNISKU

2. BIEG KONSTYTUCJI 3 MAJA RYDZÓW 2021

3. Bieg Niepodległości Mielec – nie listopadowy 2020 lecz marcowy 2021

Zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów wchodzącym z dniem 7 
listopada 2020 r. ustanawia się za-
kaz organizowania i przeprowa-
dzania wydarzeń sportowych lub 
współzawodnictwa sportowego 
polegających na biegach lub jeź-
dzie na rowerze. Co za tym idzie 
3. Bieg Niepodległości Mielec 
zaplanowany na 8 listopada zo-
stał przełożony na 7 marca 2021. 
W ten sposób została uczczona 
kolejna 102 rocznica odzyska-
nia niepodległości przez Polskę. 
Równo po czterech miesiącach 

pandemicznych ograniczeń zgod-
nie z obowiązującymi przepisami 
sanitarno-epidemiologicznymi i 
środkami ostrożności – 7 marca 
2021 r. na Bulwarach Gryfitów 
Mieleckich w Mielcu odbył się 3. 
Bieg Niepodległości.
     Za nami dwukrotnie przekła-
dany 3. Bieg Niepodległości w 
Mielcu! Udało się chociaż takie-
go wiatru jak dzisiaj na mielec-
kich bulwarach to na wszystkich 
naszych wydarzeniach na lotnisku 
jeszcze nie mieliśmy przyjem-
ności odczuć! Trudna trasa i 120 

uczestników na mecie jednego 
z pierwszych biegów w tym roku 
w Polsce. Gratulujemy! Miejmy 
nadzieje, że to początek wyda-
rzeń sportowych dla amatorów, 
których zaplanowaliśmy sporo w 
tym roku!
     Patronat honorowy nad wyda-
rzeniem objęli: Jacek Wiśniewski 
– Prezydent Miasta Mielca i Sta-
rosta Powiatu Mieleckiego – Sta-
nisław Lonczak. Miasto Mielec 
reprezentowali: Asia Szteliga, 
Anna Kobylarz, która aktywnie 
startuje we wszystkim co organi-
zujemy oraz Mikołaj Wa. Powiat 
Mielecki reprezentował Wicesta-
rosta Andrzej Bryła, który przy-
witał uczestników i dał sygnał do 
startu, Monika Piątek i Alan Ro-
senbeiger.
   Organizatorami biegu byli: MO-
SiR Miele, Mirka Goraz, Witold 
Pieróg; Hufiec ZHP Mielec- Bar-
tłomiej Maryniak, Asia Paszkow-
ska, Natalia Łopat, Ola Kotula, 
Szymon Flis, Agata Kozak, Oli-
wia Godek, Kalina Szczukocka, 
Julia Kowalik, Klaudia Moryl, 
Majka Pantoł biuro zawodów i 
trasa przygotowane świetnie! oraz 
Studio Wizualne.

Głównymi Partnerami byli Gard-
ner Aerospace Mielec – Damian 
Kasza reprezentowany przez: 
Janusz Banka pilota biegu, Mar-
tom skup złomu Marcin Grzesik 
odpowiadający za logistykę oraz 
E.Leclerc Mielec, który zapewnił 
nagrody i vouchery dla najlep-
szych.
Udało się zorganizować te zawo-
dy dzięki takim Partnerom jak: 
MCDESIGN Agencja reklamo-
wa chmielowiec.eu gugalika.pl, 
Agnieszka Chmielowie, Mariusz 
Chmielowiec grafiki, wydruki, 
ERGO Hestia Agent Jerzy Wąs 
ubezpieczenie, Kibice Razem Stal 

Mielec oprawa, Projekt Zdrowie 
Mielec Agata Anuszewska woda, 
Producent suplementów diety 
AvetPharma GROKAMgbl Ola 
Nykiel suplementy, Nikmet de-
zynfekcja, podium.
Zawody poprowadził Tomasz 
Łępa z Radio Leliwa, a wszyst-
ko nagłośnił Znany DJ Paweł 
Wacławik. Zaplecze medyczne 
zapewniło Ratownictwo Medycz-
ne Jarosław Marczewski, Joanna 
Marczewska. Pomiar czasu Ti-
mekeeper. Energii dodał mielec-
ki oddział PGE.
Podziękowania dla Mateusza 
Dymka za nieskończoną siłę w 

ogarnięciu całego dzisiejszego 
dnia!!!
Dziękujemy lokalnym mediom 
za nagłośnienie wydarzenia, a 
już za chwilę pojawią się galerie 
zdjęć i filmiki od:  Wieści Regio-
nalne Włodek Gąsiewski, Hej 
Mielec Kacper Strykowski,  W 
Cieniu Jupiterów Grzegorz Maj, 
Korso Mieleckie KuBa Zegarliń-
ski. Wszystkim innym za pomoc 
DZIĘKUJEMY!
Damian Gąsiewski Studio Wizualne

Fot.: Włodzimierz Gąsiewski
http://promocja.mielec.pl/3-bieg-nie-
podleglosci-mielec-nie-listopadowy-

-2020-lecz-marcowy-2021/
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    Ksiądz Jan Curyłło uro-
dził się 17 VII 1896 r. w Woli 
Radłowskiej, jako syn Jana 
- rolnika i Anny z d. Nie-
siadka. Tam ukończył szko-
łę podstawową, a następnie 
II Gimnazjum w Tarnowie, 
gdzie następnie studiował 
teologię i 21 VI 1921 r. z rąk 
bpa L. Wałęgi otrzymał świę-
cenia kapłańskie. Jako wikary 
od 1 VIII 1921 r. pracował w 
Stopnicach, od 4 I 1922 r. w 
Wojniczu, od 1 VIII 1925 r. w 
Zawadzie k. Dębicy. Od 28 II 
1928 r. pracował jako wikary-
-adiutor chorego proboszcza 
w Olszynach k. Biecza, gdzie 
od kwietnia tego roku był ad-
ministratorem. Następnie od 
27 VII 1926 r. został wikarym 
w Jodłowej, a od 26 IX 1929 
w Radomyślu Wielkim. 24 IV 
1930 r. został proboszczem w 
Krzyżu k. Tarnowa, gdzie w 
krótkim okresie proboszczo-
wania wybudował plebanię, 

zaś od 21 X 1931 r. został 
proboszczem w Radomyślu 
Wielkim. Proboszczował tam 
w okresie wielkiego kryzysu, 
uzyskując miano „działacza 
społecznego”. Podczas oku-
pacji niemieckiej 8 IX 1939 r. 
został na kilka godzin areszto-
wany przez hitlerowców. Od 
lutego 1940 r. był jednym z 
organizatorów Związku Walki 
Zbrojnej w Radomyślu Wiel-
kim, a następnie został kapela-
nem placówki ZWZ Radomyśl 
Wielki, a później obwodu AK 
Mielec (pod pseudonimem 
„Bolesław”). Dla potrzeb 
konspiracji udostępniał ple-
banię na lokal kontaktowy. 
Jako znawca miejscowych lu-
dzi służył informacjami Ko-
mendzie AK. Ksiądz Curyłło 
ukrywał ludzi „spalonym” po-
szukiwanych przez gestapo. Z 
przygotowanych przez niego 
kryjówek skorzystał m.in. kpt. 
Antoni Kogut ps. „Mścisław”, 
późniejszy komendant Obwo-
du kieleckiego AK. Okazy-
wał również pomoc rodzinom 
aresztowanych i przebywają-
cych w obozach koncentracyj-
nych, wysyłając gdzie było to 
możliwe paczki żywnościowe. 
Dotyczyło to m.in. rodziny 
aresztowanego kierownika 
Szkoły Podstawowej w Rudzie 
– Józefa Gorlacha czy Maria-
na Ziętkiewicza.   
     Z pomocy ks. proboszcza 
korzystali również Żydzi, któ-
rych w pewnym okresie zatrud-
niał w swoim gospodarstwie, 
ukrywał też żydowską rodzinę 

Szmajów. Już po wojnie gościł 
u siebie uwolnionych Żydów 
z obozów koncentracyjnych, 
m.in. Szymona Lejbowicza 
(ur. 1927), który tak wspomina 
księdza: Bardzo dobrze pamię-
tam ks. Jana Curyłłę, który był 
przyjacielem mojego ojca Jere-
miasza. Był to człowiek bardzo 
poważany i lubiany w miastecz-
ku [...] i w naszej rodzinie. Oj-
ciec mój był wówczas zastępcą 
burmistrza i prowadził firmę 
budowlaną, sprzedając drewno 
i dachówki. [...] Ojciec często 
dawał datki na rozbudowę ko-
ścioła parafialnego, a ksiądz w 
rewanżu promował za to jego 
firmę wśród mieszkańców mia-
sta.
    Ks. Curyłło wystawiał też 
metryki chrztu dzieciom ży-
dowskim. Około 11 stycznia 
1944 r. ks. Curyłło w kościele 
parafialnym ochrzcił żydow-
skiego chłopca ukrywającego 
się w Dulczy Małej małżeń-
stwa: Abrahama Rosenblatt 
z Tarnowa i Chai Garn, córki 
Chaima Leiba Garn, który po-
dobnie jak jego ojciec był kup-
cem towarów bawełnianych w 
Radomyślu Wielkim. Dziecko 
urodziło się w stajni u ukrywa-
jących Żydów małżeństwa Ko-
koszków w Dulczy Małej, a na-
stępnie podrzucone Józefowi 
Balczeniukowi z tej samej wsi. 
Warunkiem przeżycia chłopca 
był jego chrzest. Rodzicami 
chrzestnymi byli: wójt wioski 
Stanisław Jarosz oraz żona 
komendanta Policji w Rado-
myślu Wielkim Stanisława 

Pielach. Dziecko zapisano w 
księgach, jako Edward Stani-
sław Dulecki. Przeżył on oku-
pację niemiecką i po wojnie, 
we Francji dalej wychowywała 
go matka. Po 1990 r. odwiedził 
kilkakrotnie Polskę, w tym Ra-
domyśl Wielki.
    Niestety, ale ks. Curyłło 
później sam musiał uciekać 
przed niemiecką policją. Za-
grożony aresztowaniem opu-
ścił placówkę AK „Roman”. 
Był podany do odznaczenia 
Krzyżem Zasługi w 1943 r. 
Był też kapelanem Obwodu 
ZWZ-AK Mielec. Działał pod 
pseudonimem „Bolesław”. 
Pracę duszpasterską łączył z 
działalnością patriotyczną i 
prowadzeniem gospodarstwa 
rolnego, hodowlą krów, owiec 
i koni rasowych. Po wojnie ks. 
Curyłło poświęcił się odbu-
dowie zniszczonego w czasie 
wojny kościoła i plebanii. Od 
13 II 1945 r. pełnił funkcję 
wicedziekana dekanatu rado-
myskiego, a od 1946 r. dzieka-
na. Za swoją działalność kon-
spiracyjną był prześladowany 
przez władze komunistyczne. 
Był wzywany do Mielca, gdzie 
przesłuchiwano go od rana 
do późnego popołudnia. Ni-
gdy jednak nie ugiął się przed 
żadnymi naciskami. Zmarł 13 
II 1969 r. w Radomyślu Wiel-
kim i spoczywa na tamtejszym 
cmentarzu parafialnym. Od-
znaczony EC 24 XII 1937 r. 
oraz RM.

Włodzimierz Gąsiewski

Ratujący Polaków i Żydów
Ksiądz Jan Curyłło - proboszcz parafii Radomyśl Wielki

Ks. Jan Curyłło z Najświętszym Sakramentem, konno, z ostatnią po-
sługą chorym. Foto arch. R. Ziobroń.

Sprawiedliwi i nie tylko nad Wisłoką i Wisłą...

Ks. Jan Curyłło. Foto arch. R. 
Ziobroń.

Źródła: A. Balaryn, Wspomnienia. 
Mielec 2007, bs.; W. Gąsiewski, 
Ostatni Żyd urodzony na ziemi 
mieleckiej historia Edzia Rosen-
blatt vel Edwarda Stanisława Du-
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duchowieństwa rzymskokatolic-
kiego pod okupacją hitlerowską w 
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mi nadzwyczajne szczęście. W: Za 
progiem XX wiek... Wspomnienia 
mieszkańców Gminy Radomyśl 
Wielki, opr. M. Przybyszewska. 
Radomyśl Wielki 2009, s. 15; M. 
Maciąga, I. Jaromski, Sylwetki 
mielczan. W: Mielec. Studia i ma-
teriały z dziejów miasta i regionu. 

T. 2. Red. F. Kiryk. Mielec 1988, 
s. 828; A. Nowak, Słownik biogra-
ficzny kapłanów diecezji tarnow-
skiej 1786-198. T. 3, s. 130-131; E. 
Rączy, I. Witowicz, Polacy Ratują-
cy Żydów na Rzeszowszczyźnie w 
latach 1939-1945. IPN Rzeszów 
2011, s. 168; J. Ziobroń, Sławni 
Radomyślanie. T. II, Radomyśl 
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Zdjęcia.

Więcej artykułów i kontakt: 
http:/ /promocja.mielec.pl/
category/historia-i-kultura/
blogeria/sprawiedliwi-i-nie-tyl-
ko/ oraz https://www.facebook.
com/Sprawiedliwi-i-nie-tyl-
ko-The-Righteous-and-the-
-others-106104950777729

Śp. Bogumiła Gajowiec 
wspomnienie koleżanki nauczycielki z I LO, 
z współpracy redakcyjnej i działalności społeczno-kulturalnej

W dniu 4 marca 2021 r. dotar-
ła do mnie smutna wiadomość 
o śmierci Bogumiły Gajowiec, 
którą przez wiele lat znałem 
osobiście i współpracowałem 
jako nauczyciel i w działal-
ności społeczno-kulturalnej.  
Gdy w 1986 r. przeszedłem z 
pracy nauczyciela w Zbiorczej 
Szkole Gminnej w Borowej 
do I Liceum Ogólnokształcą-
cego im. St. Konarskiego w 
Mielcu, koleżanka Bogumiła 
Gajowiec pracowała tam jako 
nauczycielka emerytka języka 
polskiego w niepełnym wy-
miarze godzin. Musiało być 
tych godzin całkiem sporo, bo 
spotykaliśmy się bardzo często 
w pokoju nauczycielskim, na 
radach pedagogicznych i przy 
innych zawodowych okazjach. 
Była niezwykle koleżeńska, 
chętnie rozmawiała i udzielała 
wskazówek co dla mnie jako 
bardzo młodego nauczyciela 
była bardzo ważne. Często roz-
mawialiśmy, zwłaszcza że mie-
liśmy wspólne zainteresowania 
historią lokalną. Szczególnie 
nasiliło się to na przełomie lat 
80. i 90., kiedy zacząłem wy-
dawać własną gazetę lokalną 

„Wieści z Gminy” (1990) oraz 
byłem współzałożycielem Ty-
godnika Mieleckiego „Korso”. 
Pani Bogumiła się tym bardzo 
interesowała, wspierała i nie-
jednokrotnie uczestniczyła w 
pracach redakcyjnych. 
     Podobnie przy powstawa-
niu trzeciego tomu monogra-
fii „Mielec. Studia i materiały 
z dziejów miasta i regionu” 
(1994), pod redakcją prof. Fe-
liksa Kiryka, gdzie byłem au-
torem jednego z artykułów, a 
Bogumiła Gajowiec  aktywnie 
uczestniczyła w pracach re-
dakcyjnych tego wydawnictwa. 
Nasza współpraca zacieśniła 
się bardziej gdy w 2003 r. roz-
począłem wydawanie i kiero-
wałem redakcją kwartalnika 
„Nadwisłocze”, gdzie Bogumi-
ła Gajowiec zamieściła kilka 
artykułów w tym bardzo cenny 
pt. „Mieleccy Żydzi – obrazki 
z życia i gehenny” („Nadwisło-
cze” R. 2011, nr 4, s. 38-41). 

Kolejnym owocnym polem na-
szej współpracy było Towarzy-
stwo Miłośników Ziemi Mie-
leckiej im. Wł. Szafera, gdzie 
początkowo m.in. od  2000 r. 
byłem autorem artykułów, a 
od 2006 r. także redaktorem 
kolejno pięciu edycji „Mie-
leckich zapisków – Rocznika 
Ziemi Mieleckiej” do 2014 r., 
gdy TMZM zaprzestało edycji 
tego periodyku. Na tym forum 
również wielokrotnie współ-
pracowałem z Panią Bogumi-
łą Gajowiec, autorką licznych 
artykułów. Oczywiście śp. Bo-
gumiła Gajowiec udzielała się 
na wielu innych niwach dzia-
łalności społecznej. Jej obszer-
ny biogram opracował Józef 
Witek w „Encyklopedii miasta 
Mielca”. W zmarłej tracimy 
szanowaną Mielczankę, któ-
ra pracowicie i godnie prze-
szła przez swoje długie życie. 
Niech spoczywa w pokoju.

Włodzimierz Gąsiewski

Na pierwszym planie Bogumiła Gajowiec podczas Rady Krajowej 
Stowarzyszeń Regionalnych w 2010 r. fot. Józef Gajda

www.promocja.mielec.pl
http://www.promocja.mielec.pl
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Artystyczno-antykwaryczno- kolekcjonerskiezapraszamy na nasz portal informacyjno-firmowy

Matka Boska Łopieńska 
Dobrej Miłości Bieszczadzka

Ikony wystawia Krystyna Gargas-Gąsiewska, któ-
ra brała udział w warsztatach ikonograficznych 
prowadzonych przez brata Marcina Świądra OFM 
Cap. (2015) oraz ks. dr Jacka Soprycha z WSD w 
Tarnowie (2018). Jej inspiracją była m.in. twór-
czość Natalii Czarneckiej Skworcowej z Moskwy; 
sztuka starych mistrzów, w tym w Muzeum Ikon w 

Święta Rodzina przy pracy, Iko-
na na desce lipowej 21x30x2,8 

PRACOWNIA AUTORSKAPRACOWNIA AUTORSKA
Ikony jako prezent na święta,  ślub, Ikony jako prezent na święta,  ślub, 
chrzciny, urodziny, imieninychrzciny, urodziny, imieniny

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

pon.-pt. 10.00-14.00
po uzgodnieniu tel. otworzymy

w innym terminie i godzinie.
tel. 17 7411521; 602 776197

www.promocja.mielec.pl
kontakt@promocja.mielec.pl

Zakupy możliwe w internecie:
https://allegro.pl/uzytkow-
nik/gawlod?bmatch=al-pro-

duct-cl-eyesa2-engag-dict-ctx-
-gl-53-uni-1-4-0326

Ikony są do nabycia: Mielec, ul. Sobieskiego 1, tel. 17 7411527, 606 389218 
oraz w internecie: https://allegro.pl/uzytkownik/galeria-gaga?bmatch=baseline-var-cl-n-dict4-eyesa-bp-uni-1-4-0619

lub: https://allegro.pl/uzytkownik/gawlod/malarstwo-ikony-26273?bmatch=baseline-product-nbn-eyesa2-dict43-col-1-4-0318
Sanoku, w cerkwiach w Bieszczadach i w Pracowni 
Ikon Jadwigi Denisiuk w Cisnej. Jej Ikony są pisane 
w technikach tradycyjnych są nie tylko zwykłymi 
obrazami, ale także przekazem ich wykonawczyni, 
która przez sztukę wyraża swoją wiarę i wrażenia 
estetyczne. Istnieje możliwość zamówienia do-
wolnej Ikony, także własnego wzoru i dedykacji!

ANTYKWARIAT-GALERIA

Biblioteka historyczna 
instytutu lotnictwa Mie-
leckie samoloty na niebie 
świata. Podpisy/autogra-
fy obydwu autorów. W 
książce zaproszenie na 
spotkanie z okazji 40. 
rocznicy oblotu przez 
Ludwika Natkańca pierw-
szego samolotu LLM-15 

Oferujemy w sprzedaży przewodnik poetycko-artystyczny 
BIESZCZADZKIE SZLAKI IKON DROGA DO ŁOPIENKI 

Włodka Gąsiewskiego i Krystyny Gargas-Gąsiewskiej
tłumaczone na język angielski

W antykwariacie w Mielcu, ul. Sobieskiego 1, lub w internecie:
https://allegro.pl/oferta/bieszczadzkie-szlaki-ikon-droga-do-

-lopienki-10019483196 oraz:
https://www.ebay.pl/itm/BIESZCZADZKIE-SZLA-
KI-IKON-BIESZCZADY-TRAIL-OF-ICONS-DROGA-

-DO-OPIENKI-THE-WAY/274174176018?hash=item3fd60de-
b12:g:LesAAOSwtjBeChQp

możliwość płatności i wysyłki na cały świat!

Matka Boska z Dzieciąt-
kiem ikona na desce

15x20x2,5 cm

Anioł Stróż, ikona tempera 
na desce lipowej

16x17x2,5 cm

Anioł Stróż, ikona tempera 
na desce lipowej
14x17,5x2,5 cm

Medal PZL 1928 1988 60 
lat przemysłu lotniczego w 
Polsce w tekturowym etui. 
Średnica ok. 65 mm, gru-
bość ok. 5,5 mm, stal nie-
rdzewna, waga ok. 97 gram

FKS PZL STAL MIE-
LEC 1939 - talerzyk por-
celana Wałbrzych, śred-
nica ok. 17 cm, wysokość 
ok. 2,2 cm

WSK PZL Mielec An2 - 
stary proporczyk z PRL o 
wymiarach ok. 15x25,5 cm, 
sam trójkąt bez zaczepów i 
frędzelków.
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Zbigniew Wawrzczak Bracia 
Działowscy

Wytwórnia Sprzętu Ko-
munikacyjnego WSK PZL 
Mielec melex - stary propor-
czyk z PRL o wymiarach ok. 
14x24 cm

Wytwórnia Sprzętu Ko-
munikacyjnego WSK 
PZL Mielec Polski Czer-
wony Krzyż Klub Hono-
rowych Dawców Krwi 
przy WSK PZL Mielec 

Franciszek Pipała, Droma-
der na błękitnych szlakach

Święty Jakub, Ikona tempera 
jajowa na desce lipowej 

15x20x2,8 cm

Święty Antoni, Ikona 
tempera jajowa na desce lipowej 

15x20x2,8 cm

Matka Boska Pieta, Ikona 
tempera jajowa na desce lipowej 

17,5x26x2,8 cm

Święty Krzysztof, Ikona 
tempera jajowa na desce lipowej 

20x30x2,8 cm

Modem Combo 
ZTE zestaw insta-
lacyjny. W oryginal-
nym pudełku, spraw-
ny, akcesoria, kable, 
jak na załączonym 
foto. Stan dobry, bez 
zabrudzeń i uszko-

TELEKONVERTER 
PANASONIC VW 
- T3714H X1.4 fi 37 
mm do kamer video: 
PANASONIC: HDC 
- HS100, HDC - HS9, 
HDC - SD100, HDC 
- SD5, HDC - SD9, 
HDC - SX5.

Szanowni Państwo. Czasopismo „Nad-
wisłocze” kontynuuje swoją edycję 
w tematycznej wersji historycznej. W 
2020 r. na bieżąco na stronie http://
promocja.mielec.pl/category/anty-
kwariat-wydawnictwa/wydawnictwa/
nadwislocze/ oraz na dedykowanej 
stronie Facebooka: https://www.face-
book.com/nadwislocze/ ukazywały się 
artykuły, udostępniane w formie pliku 
pdf. Był to nasz udział w bezpłatnej wir-
tualnej ofercie historyczno-kulturalnej 
dla Czytelników w trudnych miesiącach 
pandemii i kwarantanny. 
    Tak jak zapowiadaliśmy ukazuje się 
również limitowana papierowa wer-
sja drukowana. Jest to możliwe dzięki 
wsparciu finansowemu Prezydenta Mia-
sta Mielca Jacka Wiśniewskiego, Staro-
sty Mieleckiego Stanisława Lonczaka 
oraz kilku reklamodawców: Zakład Me-
talowy – Teresa i Stefan Drozdowski w 
Pławie, Studio Wizualne – Damian Gą-
siewski, ELDOMEX – Andrzej Krem-
pa, MOTOS i DUo BiS, za co składamy 
serdeczne podziękowania.
   Zapraszam więc do lektury bieżące-
go numeru drukowanego i w internecie 
oraz do dalszej współpracy.

Dr Włodzimierz Gąsiewski
Redaktor Naczelny „Nadwisłocza”

Czasopismo można nabyć jako kup 
teraz: https://allegro.pl/oferta/histo-
ryczne-nadwislocze-nr-49-2020-druk-
-limitowany-10519353056
oraz w antykwariacie-galerii w Mielcu, 
ul. Jana III Sobieskiego 1/1, pon.-pt. 10-
10, tel. 17 7411527
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