
M A G A Z Y N  M I E J S K I
Nr 2 (2)  •  2016 

URZĄD

MIEJSKI

W MIELCU

MIELEC

I Mieleckie Dni Seniora

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 

Punkt Obsługi Mieszkańców

Szkoła bliżej uczniów!



2 3Dla mieszkańców

Spis treści

Magazyn Miejski – egzemplarz bezpłatny
Wydawca: Urząd Miejski w Mielcu, ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec
Redaktor naczelny: Anna Karwacka
Skład i opracowanie graficzne: GRAFBIT.net
Druk: Zakład Poligraficzny Zdzisława Gajek Korczaka 23, 39-300 Mielec
www.drukarnia.mielec.pl
Nakład: 2500

Punkt Obsługi Mieszkańców w Galerii Navigator. . . . . . . . 3
Mieszkańcy i ich potrzeby na pierwszym miejscu . . . . . . . 4
Termomodernizacja budynku SP nr 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Mielecki MKS czekają duże zmiany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Europejska noc bez wypadków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Migiem po zdrowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Mieszkańcy pod czujnym okiem Straży Miejskiej  . . . . . . 12
Miasto pomoże zdobyć dofinansowanie 
na ekologiczne źródła energii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Mielecki Inkubator Przedsiębiorczości  . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Mielec ma swój komiks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Szkoła bliżej uczniów!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
„Młody Obywatel” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Magiczne popołudnie w krainie Świętego Mikołaja . . . . 18
Na czym zależy Markowi Zalotyńskiemu  . . . . . . . . . . . . . . 19
I Mieleckie Dni Seniora  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Górskie światy Piotra Rożniała . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Wigilia dla Samotnych na placu AK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Szanowni Państwo, 

Serdecznie witam wszystkich Czytelników maga-
zynu informacyjnego Urzędu Miejskiego w Mielcu. 
Kończący się rok 2016 jest okazją do podsumo-
wania półmetka mojej kadencji w roli prezydenta 
miasta Mielca. Minione dwa lata to był czas wielkiej 
pracy, jaką włożyliśmy, aby sprostać oczekiwaniom 
mieszkańców naszego miasta. Bardzo ważne jest 
włączenie mieszkańców w proces współdecydowa-
nia o tym, co się dzieje w mieście, czy to poprzez 
spotkania z mieszkańcami, konsultacje społeczne, 
budżet obywatelski, Młodzieżową Radę Miejską czy 
Radę Seniorów. 

Zapraszam do lektury materiału na początko-
wych stronach naszego magazynu, który w pew-
nym skrócie prezentuje to, co udało się nam w tym 
czasie dokonać. Ostatnie miesiące przyniosły wie-
le ważnych wydarzeń związanych z finiszującymi 
inwestycjami, jakie zaplanowane były na bieżący 

rok. Między innymi zakończono przebudowę ulicy 
Jagiellończyka i Padykuły, a także tuż przed rozpo-
częciem sezonu grzewczego zakończono pierwszy 
etap termoenergetycznej modernizacji budynku 
Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Kościuszki. Nie-
mal równolegle dzięki otrzymanemu 3-milionowe-
mu dofinansowaniu rozpoczęliśmy modernizację 
infrastruktury sportowej na terenach MOSiR-u.     

Wielkim wydarzeniem było otwarcie po wielu la-
tach oczekiwań pierwszej w naszym mieście dużej 
galerii handlowej Navigator przy ulicy Powstańców 
Warszawy. Aby być jeszcze bliżej mieszkańców, uru-
chomiliśmy tam Punkt Obsługi Mieszkańców, w któ-
rym można załatwić większość spraw urzędowych.    

Grudzień to czas przygotowań i oczekiwań na 
święta Bożego Narodzenia i nadejście nowego  
roku. Z tej okazji pragnę złożyć wszystkim miesz-
kańcom naszego miasta najserdeczniejsze życze-
nia radosnych świąt w rodzinnym gronie, a przede 
wszystkim zdrowia i wszelkiej pomyślności w no-
wym roku 2017. 

 Z życzeniami przyjemnej lektury,

Prezydent Miasta Mielca
Daniel Kozdęba
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W punkcie będzie realizowany szeroki wachlarz zadań, 
co będzie istotnym udogodnieniem zarówno dla miesz-
kańców pobliskich osiedli, jak również dla innych osób, 
które przy okazji zakupów będą mogły załatwić wiele róż-
nych spraw urzędowych. 

Obsługa dowodów osobistych obejmie: 
• przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobi-

stych,
• wydawanie dowodów osobistych,
• przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu do-

wodu osobistego.
Warto zaznaczyć, że w związku z wejściem w życie 

w roku 2015 nowej ustawy o dowodach osobistych, pro-
cedury związane z dowodami można załatwić w dowol-
nym urzędzie lub prowadzonym przez ten urząd punkcie, 
bez ograniczenia związanego z miejscem zamieszkania 
i zameldowania.

W Punkcie Obsługi Mieszkańców w Galerii Navigator 
będą także przyjmowane wnioski i podania mieszkańców, 
które są składane w biurze podawczym Urzędu Miejskie-
go. Nie dotyczy to tylko spraw wymagających bieżącej 
weryfikacji danych, np. deklaracji podatkowych czy de-
klaracji dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi. 

W ramach kompleksowej obsługi pasażerów Miejskiej 
Komunikacji Samochodowej będzie prowadzona sprzedaż 
biletów papierowych i elektronicznych. Będą także przyj-
mowane wnioski i wydawane miejskie e-karty (elektronicz-
ne karty na przejazdy MKS i Mieleckie Karty Rodziny 3+) 
wraz z możliwością ich doładowania i uaktualnienia.   

Dla mieszkańców przygotowano także możliwość po-
twierdzenia tzw. profilu zaufanego. W komunikacji elek-
tronicznej ma on takie samo zastosowanie jak odręczny 
podpis w dokumentach składanych w sposób tradycyjny. 
Obie metody potwierdzają tożsamość osoby składającej 
dokument. Posługując się nazwą użytkownika (login), 
hasłem oraz adresem poczty elektronicznej można zała-

Punkt Obsługi Mieszkańców 
w Galerii Navigator

twić wiele spraw administracyjnych za pośrednictwem 
internetu (np. wnoszenie pism, wniosków i  zapytań do 
urzędów). Profil zaufany to usługa dostępna bezpłatnie 
dla wszystkich obywateli, którzy założą konto na www.
epuap.gov.pl.

Osoby, które nie mają jeszcze profilu zaufanego mogą 
dokonać rejestracji swojego konta także w punkcie Urzę-
du Miejskiego w Galerii Navigator. Cała operacja trwa kil-
ka minut, a jest bardzo przydatna, ponieważ katalog usług 
i spraw, które można załatwić drogą elektroniczną, stale 
się poszerza.

Po wdrożeniu projektu e-Mielec (dofinansowanego 
w ramach RPO WP na lata 2014-2020) i po wybudowaniu 
sieci łączącej Urząd Miejski z innymi jednostkami (w tym 
z Punktem  Obsługi Mieszkańców w galerii )  będzie moż-
liwe załatwienie spraw np. z  zakresu ewidencji ludności, 
jak np. zameldowanie, wymeldowanie, zgłoszenie wyjaz-
du za granicę oraz wydawanie zaświadczeń. 

Chcesz wyrobić sobie miejską e-kartę lub kupić 
bilet miesięczny MKS-u, skończyła ci się ważność do-
wodu osobistego i musisz wyrobić sobie nowy, masz 
zamiar skorzystać z profilu zaufanego lub chciałbyś 
złożyć wniosek do Urzędu Miejskiego – wszystkie te 
czynności mieszkańcy Mielca będą mogli załatwić 
nie tylko tak, jak do tej pory w budynku Urzędu Miej-
skiego przy ulicy Żeromskiego, ale także w nowo 
powstałym punkcie obsługi mieszkańców w Galerii 
Navigator przy ulicy Powstańców Warszawy. 

Punkt Obsługi Mieszkańców w Galerii Navigator 
czynny będzie w dniach: 

wtorek – piątek od 11.00 do 19.00 
sobota od 10.00 do 18.00
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Dwa lata pracy 
Pod koniec bieżącego roku mija półmetek czteroletniej 

kadencji Daniela Kozdęby w charakterze prezydenta  Miel-
ca. Były to dwa lata wytężonej pracy, czego efektem są 
m.in. 102 zadania inwestycyjne w roku 2016, niemal 40 ha 
terenu poddanych odkomarzaniu, 27 konsultacji społecz-
nych, 24 nowe mieszkania socjalne, 17 milionów złotych 
pozyskanych dofinansowań, 12-osobowa Rada Seniorów, 
porozumienie podpisane z  firmą Kronospan prowadzące 
do 8-krotnego zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, niemal 
7 tys. abonentów SMS-owych powiadomień, 5 siłowni ze-
wnętrznych, 4 stacje obsługi rowerów, 2,8 mln rocznie na 
sport, 2,7 zł za bilet miesięczny MKS dla dzieci i młodzieży 
gimnazjalnej, 2,5 km świetlnego systemu drogi startowej 
lotniska, pierwszy w historii miasta budżet obywatelski 
i wiele nowych inicjatyw społecznych na czele z organizacją 
imprez sylwestrowych i wigilii dla samotnych.      

Sprawowanie funkcji prezydent zaczął m.in. od spotkań 
z  mieszkańcami poszczególnych osiedli, na które przyszły 
tłumy. Myślą przewodnią prowadzonych działań jest włą-
czenie mielczan w proces współdecydowania o tym, co się 
w Mielcu dzieje. Mieszkańcy po raz pierwszy na tak wielką 
skalę mieli okazję przedstawić władzom miasta swoje po-
stulaty i sprawy do załatwienia w bliższej i dalszej perspek-
tywie. Propozycji było ponad 200, a ich realizacja stała się 
częścią programu działania na kolejne miesiące pracy  mie-
leckiego magistratu. 

Podwojenie zadań inwestycyjnych
Zgodnie z budżetem miasta Mielca zaplanowanym na 

rok 2015 jeszcze przez poprzedniego prezydenta, na liście 
inwestycji znalazły się 53 przedsięwzięcia. Na rok 2016 ta 
liczba została niemal podwojona – do liczby 102 zadań in-
westycyjnych. Również skala tych inwestycji jest znacznie 
większa (szczegółową mapę mieleckich inwestycji można 
znaleźć na stronie internetowej miasta).

Bardzo szeroki zakres uzyskały inwestycje drogowe na 
czele z przebudową i budową nowego odcinka o długości 
niemal 2,5 km ulicy COP-u, gruntowną przebudową ulicy 
Wiesiołowskiego, ulic Jagiellończyka i Padykuły, Chałubiń-
skiego i Botanicznej.  Zrealizowano także remonty kolej-
nych ulic (m.in. Sabbata, Żurawskiego, Brekieszów, Popiela). 

Dzięki coraz większej liczbie ścieżek rowerowych, wdraża-
nej polityce rowerowej, poprawie spójności infrastruktury 
rowerowej, rozbudowie sieci parkingów rowerowych, mia-
sto staje się coraz bardziej przyjazne rowerzystom. Długość 
ścieżek rowerowych przekracza już 40 kilometrów, co pod 
tym względem stawia nasze miasto w krajowej czołówce. 
Mielec jest jedynym podkarpackim miastem, które ma ofi-
cera rowerowego czyli urzędnika dbającego o interesy cy-
klistów i zajmującego się miejską infrastrukturą rowerową.  

Na terenie Mielca powstały kolejne place zabaw dla 
dzieci, a także aż pięć siłowni zewnętrznych cieszących 
się ogromnym zainteresowaniem zarówno starszych jak 
i młodszych mieszkańców miasta. 

Kolejnym krokiem dla rozwoju mieleckiego lotniska 
było wykonanie oświetlenia nawigacyjnego dla pasa star-
towego. 

Bez polityki „otwartych drzwi” i wsparcia władz miasta 
dla zewnętrznych inwestorów nie byłoby wreszcie moż-
liwe otwarcie pierwszej w Mielcu galerii handlowo-roz-
rywkowej – Navigator. To inwestycja o dużym znaczeniu 
dla miasta z powodu nowych miejsc pracy i dodatkowych 
dochodów podatkowych. Magistrat wspierał zarówno po-
przedniego inwestora, którym była spółka Rank Progress, 
jak również uczestniczył w negocjacjach dotyczących 
przejęcia galerii przez  spółkę E. Leclerc, która w listopa-
dzie ten tak oczekiwany od wielu lat przez mieszkańców 
obiekt oddała do użytku. 

Urząd Miejski uruchomił w Galerii Navigator swój Punkt 
Obsługi Mieszkańca, gdzie przy okazji zakupów można 
załatwić  wiele spraw urzędowych. To duże ułatwienie dla 
mielczan.  

17 milionów dofinansowań 
Przygotowanie planów i projektów kolejnych inwesty-

cji, na które w najbliższych latach będzie można uzyskać 
unijne dofinansowania stało się dla prezydenta prioryte-
tem. Zaowocowało to złożeniem 20 wniosków o dofinan-
sowanie. Łączna wartość złożonych wniosków opiewa na 

kwotę ponad 110 mln zł. Na ten moment umowy o dofi-
nansowanie podpisano dla  12 projektów na łączna kwotę 
dofinansowania prawie 17 milionów złotych. Blisko 3 mln 
Mielec dostał na budowę kompleksu sportowo-rekreacyj-
nego na terenach MOSiR-u, gdzie powstaną m.in. nowe 
boiska piłkarskie, skate park, parkour, rekreacyjna trasa 
biegowa, plac zabaw i siłownia zewnętrzna. 

Na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 
pozyskano 1,2 mln zł, na remont budynku przy ulicy Mic-
kiewicza 13 – blisko 1 mln zł, na projekt cyfrowej platformy 
e-usług administracji lokalnej – ponad 5 mln zł, na głębo-
ką modernizację energetyczną Szkoły Podstawowej nr 2 – 
1,6 mln zł, a na utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej 
i Domu Dziennego Pobytu na ul. Sitki – ponad 3 mln zł.

7 kolejnych wniosków na kwotę prawie 79 mln zł jest 
obecnie poddawanych ocenie. Gdyby udało się pozyskać 
dofinansowanie, do miasta wpłynie ponad 41 mln zł do-
tacji. Jednym z nich jest wniosek na rozbudowę i przebu-
dowę „żółtej” biblioteki, która jest niezwykle ważną dla 
Mielca inwestycją. W roku 2015 rozstrzygnięto konkurs na 
koncepcję projektową i władze miasta są gotowe do roz-
poczęcia realizacji tej inwestycji w nadchodzącym roku.  

Będzie nowa hala
W grudniu 2015 roku zapadła decyzja o budowie w Miel-

cu nowej hali sportowo-widowiskowej, która powstanie 
w miejscu starej, obok stadionu miejskiego przy ulicy Sol-
skiego. Udało się już rozstrzygnąć konkurs na opracowa-
nie koncepcji projektowej tego nowoczesnego obiektu. 
Ogłoszenie konkursu poprzedziły żmudne prace polega-
jące na opracowaniu koncepcji funkcjonalno-użytkowej, 
w ramach których przeprowadzono szerokie konsultacje 
ze środowiskiem sportowym  i innymi potencjalnymi użyt-
kownikami. Wybrano projekt, który powinien najlepiej 
spełniać potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Obecnie 
trwają prace zmierzające do opracowania kompletnej do-
kumentacji projektowej oraz do uzyskania dofinansowa-
nia z Ministerstwa Sportu i Turystyki.        

Walka o czyste powietrze
Najważniejszym problemem, który od dawna spędza 

sen z powiek zarówno mieszkańcom jak i prezydentowi 
jest stan powietrza nad naszym miastem. Jeszcze nigdy 
w historii funkcjonowania Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
Euro-Park Mielec miejski samorząd z taką konsekwencją 
i zaangażowaniem nie włączył się w walkę o czyste po-
wietrze dla mielczan. Wielokierunkowe działania Daniela 
Kozdęby w tej niezwykle drażliwej społecznie kwestii są 
działaniami znacznie wychodzącymi poza kompetencje 
prezydenta miasta. Prezydent podejmuje szereg inicjatyw 
będących odpowiedzią na apele mieszkańców, którzy na 
co dzień zmagają się z zanieczyszczoną atmosferą nad 
miastem. 

Wiele tygodni trwało negocjowanie porozumienia pre-
zydenta z firmą Kronospan, w którym zakład uważany 

przez mieszkańców za najbardziej szkodliwy dla stanu 
powietrza zobowiązał się do ośmiokrotnego zmniejszenia 
emisji zanieczyszczeń i do poddania się niezapowiedzia-
nym kontrolom. Choć wycofała się pierwsza firma wyło-
niona w przetargu na wykonywanie niezapowiedzianych 
kontroli Kronospanu, w kolejnym wyłoniono inną, która 
takie kontrole skutecznie realizuje. 

W porozumieniu znalazły się też inne istotne postano-
wienia, które nie zostały zawarte w pozwoleniu zintegro-
wanym wydanym firmie przez marszałka województwa 
podkarpackiego. Porozumienie określiło m.in. terminy 
instalacji dwóch elektrofiltrów na głównych emitorach 
Kronospanu i wskazywało czerwiec 2017 roku jako termin 
uruchomienia systemu ciągłego pomiaru zanieczyszczeń 
emitowanych przez zakład. Wobec obietnic poprawy sy-
tuacji deklarowanych przez Kronospan, ma to kluczowe 
znaczenie w egzekwowaniu tych deklaracji. 

Bez taryfy ulgowej 
Równolegle magistrat realizował postępowanie admi-

nistracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej 
dla nowej inwestycji Kronospanu, jaką jest modernizacja 
instalacji produkcji płyt wiórowych. Zgodnie z opinią Re-
gionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
firma została zobowiązana do sporządzenia opracowania 
na temat oddziaływania tego przedsięwzięcia na środo-
wisko. Dopiero pozytywna opinia dla tego raportu może 
zapalić dla tej inwestycji zielone światło.

Mieszkańcy Mielca wyraz swojej troski o stan naszego 
środowiska dali także w propozycji budowy stacji monito-
ringu powietrza w ramach Mieleckiego Budżetu Obywa-
telskiego. Aby zwiększyć efektywność jej działania w ma-
gistracie zdecydowano, że nie będzie to jak pierwotnie 
proponowano stacja stacjonarna, tylko stacja mobilna 
badająca stan powietrza w różnych częściach miasta.  

Prezydent upoważnił Straż Miejską do kontroli kotłowni 
i stosowanych w kotłach paliw na prywatnych posesjach. 
Pod tym kątem zostało przeprowadzonych już niemal 700 
kontroli. Mieszkańcy mogą zadzwonić do Straży Miejskiej 
i zgłosić zauważone nieprawidłowości dotyczące spalania 
zabronionych odpadów komunalnych 

Mielec stawia na sport
Daniel Kozdęba konsekwentnie realizuje swoje deklara-

cje wsparcia dla mieleckich sportowców. Najpopularniej-
sze i najprężniej działające kluby  uzyskały dodatkowe do-
tacje, a także znacznie rozszerzono i zwiększono (niemal 
dwukrotnie) system stypendialny obejmując nim zarów-
no najbardziej utalentowaną młodzież, jak i sportowców 
wyczynowych. Finansowanie stowarzyszeń kultury fizycz-
nej wzrosło z 1,7 mln w roku 2014 do 2,8 mln w roku 2016. 
W sumie na sport dzieci i młodzieży oraz sport wyczynowy 
miasto przekazało w roku 2016 ponad 5 milionów złotych. 
Przyniosło to znakomite efekty w postaci m.in. awansu po 
19 latach drużyny piłki nożnej Stali Mielec do I ligi. 

Podsumowanie półmetka kadencji Prezydenta Miasta Mielca Daniela Kozdęby

Mieszkańcy  
i ich potrzeby na 
pierwszym miejscu
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Termomodernizacja budynku 
Szkoły Podstawowej nr 2

Zakończył się pierwszy etap termomoderniza-
cji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy 
Kościuszki w Mielcu. Jest to kolejna tego typu in-
westycja w mieście. 

Szkoła Podstawowa nr 2 popularnie zwana „szkołą pod 
zegarem” mieści się w budynku zaliczanym do najbardziej 
wiekowych w naszym mieście. Do tej pory budynek ten 
nie miał własnej kotłowni, bowiem ciepło dostarczane 
było ze znajdującego się w sąsiedztwie budynku I Liceum 
Ogólnokształcącego, mieszczącego się przy ulicy Jędru-
siów. 

Coraz poważniejsze awarie tego systemu sprawiły, że 
już w ubiegłym roku zapadła decyzja o poddaniu całe-
go budynku SP 2 termomodernizacji, która uniezależni 
szkołę od dostaw energii z budynku I LO, a przede wszyst-
kim dzięki szerokiemu zakresowi przewidywanych prac 
pozwoli na oszczędności energii i jej optymalne wykorzy-
stanie w dystrybucji ciepła pochodzącego z własnej ko-
tłowni.  

Inwestycja została zaplanowana w budżecie miasta na 
lata 2016 i 2017 jako „Zmniejszenie zużycia energii final-
nej poprzez głęboką termomodernizację budynku Szko-
ły Podstawowej nr 2”. Bardzo nowatorski projekt został 
złożony do dofinansowania w ramach osi priorytetowej 
„Czysta energia – Modernizacja energetyczna budyn-
ków” (RPO WP na lata 2014-2020). Skorzystano z bardzo 
korzystnych warunków finansowych, gdyż całkowita war-
tość tej inwestycji (I i II etap), to kwota ponad dwa miliony 
złotych (2 008 613 zł), natomiast dofinansowanie wyniesie 
1 642 892 zł.

Pierwszy etap modernizacji, który kosztował 750 tys. 
650 zł zrealizowała Firma Budowlano-Instalacyjna GRO-
-BUD. Zakres prac objął wydzielenie kotłowni w pomiesz-
czeniu dawnej sali lekcyjnej na parterze przylegającym 
do ściany zewnętrznej i wyposażenie jej w kocioł gazowy 
i dwie pompy ciepła woda-powietrze oraz gruntowny 
remont instalacji wentylacyjnej, gazowej i centralnego 
ogrzewania. 

Wartość drugiego etapu (m.in. docieplenie ścian) prze-
widzianego do realizacji w roku 2017 wynosi 1 335 230 zł. 

Dzięki życzliwości prezydenta i wypożyczeniu stadionu 
miejskiego przez klub z Niecieczy, do naszego miasta na 
kilka miesięcy wróciła ekstraklasa. Determinacji prezyden-
ta i jego współpracowników ocalenie zawdzięcza klub pił-
ki ręcznej, który dzięki pomocy władz miasta wydobył się 
z finansowej zapaści i w dalszym ciągu gra w zawodowej 
Superlidze. Sport znowu stał się wizytówką Mielca i zna-
komitym narzędziem promocji miasta. 

Dla rodzin, dla zdrowia, dla mieszkańców 
Od lat sporym problemem jest brak mieszkań socjal-

nych. Tę trudną sytuację częściowo poprawiło oddanie 
do użytku kolejnych 24 mieszkań w budynku wieloro-
dzinnym jaki wybudowano przy ulicy Inwestorów. Ponad  
600 tysięcy złotych magistrat przeznaczył w roku 2016 
na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego 
w Mielcu. Były to m.in. kolonoskop i gastroskop z kolum-
ną HD, aparat RTG oraz ultradźwiękowy aspirator tkanek 
– przyrząd do usuwania zmian patologicznych bez uszka-
dzania tkanek zdrowych. Wykorzystanie sprzętu rozpo-
częło się tuż po jego przekazaniu.  

Z inicjatywy prezydenta zakupiono i zainstalowano 
w wybranych sześciu publicznych punktach miasta defi-
brylatory – urządzenia medyczne przywracające prawi-
dłową pracę serca osobom, u których doszło do zatrzyma-
nia krążenia lub które uległy wypadkowi.   

Ważnym wydarzeniem było wybudowanie Inkubatora 
Przedsiębiorczości dla małych firm i powołanie Rady Inku-
batora, która dba, aby jego powierzchnia została wynajęta 
podmiotom najbardziej innowacyjnym. Kolejnymi inno-
wacyjnymi przedsięwzięciami, jakie udało się zrealizować 
było wprowadzenie usługi MielecSMSinfo – czyli systemu 
SMS-owego powiadamiania mieszkańców. System służy 
do informowania za pomocą wiadomości SMS o wydarze-
niach kulturalnych, sportowych, prowadzonych konsulta-
cjach społecznych, utrudnieniach w ruchu, cenach paliw 
czy ostrzeżeniach meteorologicznych i innych ważnych 
sprawach dla społeczności lokalnej. 

W Urzędzie Miejskim uruchomiono również dwa stano-
wiska do potwierdzania profilu zaufanego w systemach 
e-administracji. Dzięki temu wiele spraw urzędowych, 
w  tym np. wysłanie deklaracji PIT lub złożenie wniosku 
o  wydanie dowodu osobistego, można załatwić nie wy-
chodząc z domu. Magistrat ma też nową stronę interne-
tową tłumaczoną na kilka języków i swoje własne wydaw-
nictwo „Mielec – Magazyn Miejski”.  

Włączeniu społeczeństwa w proces współdecydowania 
służyły konsultacje społeczne, których w ostatnich dwóch 
latach było 27. Prezydent dużą wagę przywiązuje do reali-
zacji jak najszerszego zakresu polityki prospołecznej. Po-
wołana do życia została Młodzieżowa Rada Miejska i Mie-
lecka Rada Działalności Pożytku Publicznego. Powołanie 
Rady Seniorów i dobra współpraca z Uniwersytetem Trze-
ciego Wieku zaowocowało zorganizowaniem pierwszych 
w Mielcu, a zarazem w Polsce Dni Seniora.

Strategie i reformy 
Oprócz funkcjonującej już od trzech lat Mieleckiej Karty 

Rodziny 3+ wprowadzona została Mielecka Karta Seniora 
60+. Od niedawna dzieci i młodzież z terenu miasta mogą 
korzystać z biletów miesięcznych MKS-u na wszystkie li-
nie w granicach miasta za symboliczną opłatę 2,70 zł na 
miesiąc. Wykonanie analizy funkcjonowania mieleckiej 
komunikacji miejskiej wykazało potrzebę wprowadzenia 
zasadniczych zmian w liniach autobusowych. Reforma 
opierać się ma na przygotowanej przez specjalistów na 
podstawie przeprowadzonych badań optymalizacji oferty 
przewozowej komunikacji miejskiej.     

Niezwykle ważnym dokumentem jest opracowana Stra-
tegia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Mielca na 
lata 2015-2020 wraz z dokumentami pochodnymi. W celu 
zapewnienia długofalowego wzrostu jakości życia miesz-
kańców Mielca, Urząd Miejski przystąpił do opracowania 
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Mielca na lata 2016-
2023. Rozpoczął się już proces konsultacji społecznych 
z mieszkańcami dotyczących potrzeb i przyszłych progra-
mów rewitalizacyjnych, jakie powinny być realizowane. 
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Zawsze blisko ludzi 
Długa jest lista różnych imprez kulturalnych i sporto-

wych których organizatorem bądź współorganizatorem 
był Urząd Miejski w Mielcu. Były to m.in. Mieleckie Forum 
Biznesu, Spotkanie Młodzieży Synaj – 2016, Światowe Dni 
Młodzieży oraz Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczy-
ków czy pokazy lotnicze. 

Już dwukrotnie tysiące mielczan mogło się bawić pod-
czas plenerowego Sylwestra na placu AK połączonego 
z tradycyjnym pokazem fajerwerków. O taki sposób wita-
nia Nowego Roku mielczanie dopominali się od wielu lat. 
Po raz pierwszy w historii miasta w grudniu 2015 roku zor-
ganizowano Wigilię dla Samotnych, podczas której wspól-
ny posiłek z prezydentem spożyło ponad 100 osób. Kolej-
ną nowością było Walentynkowe Grillowanie na placu AK. 
Te imprezy to kolejne przykłady na to, że główną dewizą 
prezydenta Daniela Kozdęby – laureata wyróżnienia „Miel-
czanin Roku”  jest bycie zawsze blisko mieszkańców i dzia-
łanie na rzecz rozwoju naszego miasta.
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Badania i audyt mieleckiej sieci komunikacyjnej opar-
te na kompleksowych badaniach przeprowadzonych 
w  kwietniu 2016 r. wykonała wyłoniona w drodze prze-
targu nieograniczonego firma Marcin Gromadzki Public 
Transport Consulting. 

Dużo linii, mało kursów
Od lat funkcjonuje w Mielcu system komunikacji miej-

skiej składający się z wielu linii o dość ograniczonej licz-
bie kursów. Podczas wspomnianych badań sieć połączeń 
w naszym mieście tworzyło aż 37 dziennych linii, w tym 
22 linie miejskie i 15 linii podmiejskich. Okazuje się, że taki 
model funkcjonowania publicznych przewozów niezbyt 
dobrze zdaje egzamin. 

Badania wykazały, że w skali dnia powszedniego popyt 
na usługi komunikacji miejskiej w Mielcu ukształtował się 
poniżej progu, przy którym rozważa się całkowite zaprze-
stanie świadczenia usług przewozowych. Poniżej wskaza-
nego poziomu granicznego uplasowało się aż 18 z 33 linii, 
a więc ponad połowa. Ten wynik to zdaniem badających 
ewenement w skali kraju. Zarejestrowana miesięczna licz-
ba osób korzystających z przejazdów MKS-em – 176 115 
pasażerów – stanowiła równowartość jedynie 2,12 prze-
jazdów komunikacją miejską przeciętnego mieszkańca 
obsługiwanego obszaru w skali miesiąca. 

MKS tylko w Mielcu
Trzeba podkreślić, że optymalizacja przedstawiona 

radnym na ostatniej sesji rady miasta przez Marcina Gro-
madzkiego z firmy PTC, uwzględnia już zmianę planów 
i  zasad organizacji publicznego transportu zbiorowego 
w powiecie mieleckim. 

Przypomnijmy, że według pierwotnego planu wszyst-
kie samorządy powiatu mieleckiego miały wstąpić do 
związku powiatowo-gminnego, który od 2017 r. na bazie 
mieleckiego MKS-u miał się kompleksowo zająć obsługą 
komunikacji publicznej, zarówno w Mielcu jak i w ościen-
nych gminach. Dawało to m.in. możliwość pozyskania  
dofinansowania do zakupu nowych autobusów z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkar-
packiego (planowano zakup 50-60 pojazdów).

Poszczególne gminy zaproszone zostały przez Starostę 
Mieleckiego do podjęcia uchwał intencyjnych w sprawie 
wyrażenia chęci wstąpienia do związku powiatowo-gmin-
nego. W lipcu 2016 r. stanowisko starosty mieleckiego ule-
gło jednak diametralnej zmianie. Dotychczasowe plany 
powołania gminno-powiatowej spółki, która miałaby pro-
wadzić transport zbiorowy, wykluczono z realizacji. Nowa 
spółka miała wystąpić o dofinansowanie zewnętrzne na 
zakup nowych autobusów, które obsłużyłyby transport 
publiczny w powiecie. 

Okazało się jednak, że szans na takie dofinansowanie 
nie ma. W związku z powyższym starosta mielecki podjął 
decyzję o zorganizowaniu przewozów o charakterze uży-
teczności publicznej na obszarze powiatu jako powiato-
wych.

Założenie to pozostawało w całkowitej sprzeczności 
z ideą obsługi części gmin mielecką komunikacją miejską, 
dlatego w lipcu 2016 r. na konwencie wójtów i burmi-
strzów powiatu w Borowej zdecydowano o wypowiedze-
niu porozumień dotyczących przekazania zadań z zakresu 

Wykonana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Mielcu analiza funkcjonowania komunikacji publicznej w naszym 
mieście wskazała na potrzebę wprowadzenia zasadniczych zmian w mieleckim MKS-ie. Mają one spowodować 
poprawę jakości świadczonych usług i przyczynić się do poprawy efektywności funkcjonowania tej spółki. 

Mielecki MKS czekają duże zmiany  
Jest to wartość wyjątkowo niska, świadcząca o tym, że 

mielczanie zamiast korzystać z autobusów komunikacji 
miejskiej częściej chodzą na piechotę albo korzystają z ro-
werów czy samochodów. 

Podaż i popyt
Konieczność przeprowadzenia szeroko zakrojonych 

zmian w ofercie przewozowej komunikacji miejskiej 
w  Mielcu wydaje się oczywista. Dlatego na podstawie 
przeprowadzonej analizy opracowano tzw. optymalizację 
oferty przewozowej, czyli taką jej rekonstrukcję, w wyniku 
której podaż usług w możliwie najlepszy sposób zostanie 
dopasowana – pod względem czasowym i przestrzennym 
– do występującego zapotrzebowania.

Wykorzystano doświadczenia miast o zbliżonej do Miel-
ca liczbie mieszkańców i do wdrożenia zarekomendowa-
no dość zasadnicze zmiany wprowadzające rytmiczność 
kursów na trasach obsługiwanych wspólnie wieloma linia-
mi. Poza tym, zmiany w podaży usług mieleckiej komu-
nikacji miejskiej zmierzają do możliwie jak największego 
uproszczenia układu linii, osiągniętego poprzez zmniej-
szenie ich liczby i zmniejszenie liczby wariantów tras wy-
konywanych w ramach każdej z linii.

lokalnego transportu zbiorowego (prowadzonych w for-
mie komunikacji miejskiej) miastu Mielec, na rzecz zobo-
wiązania się poszczególnych gmin do zakupu szkolnych 
biletów miesięcznych u powiatowych operatorów pu-
blicznego transportu zbiorowego. 

Zmiany, zmiany, zmiany...
W związku z tym przygotowana koncepcja optymali-

zacji oferty przewozowej komunikacji miejskiej w Mielcu 
uwzględnia zakres przyszłej obsługi komunikacyjnej wy-
łącznie do obszaru miasta Mielca.

Zaprojektowany przez firmę PTC nowy system 
obsługi komunikacyjnej Mielca tworzy w przedsta-
wianej koncepcji 19 linii autobusowych. Jedna do-
datkowa ma powstać po wybudowaniu łącznika ul. 
Powstańców Warszawy z ul. Inwestorów. Na system 
będą się składać trzy linie podstawowe (nr 1, 2 i 6)  
i pięć linii uzupełniających (nr 3, 4, 5, 14 i 20) o czę-
stotliwości kursowania autobusów od 20 do 40 mi-
nut oraz jedenaście linii zindywidualizowanych (11, 
12, 17, 19, 22, 27, 30, 31, 35, 36 i 37) o znacznie mniej-
szej częstotliwości wykonywanych kursów. 

Żadnych zmian nie przewidziano w trasach pięciu 
dotychczas funkcjonujących linii: 19, 27, 30, 35 i 36.

Do likwidacji przeznaczono aż osiemnaście linii: 0, 
4 (w jej dotychczasowym przebiegu), 6, 7, 8, 10, 13, 
14A, 15, 16, 18, 21, 24, 32, 33, 34, 39 i 40. Wynika to 
głównie z rezygnacji z obsługi obszarów  ościennych 
gmin. Zmodyfikowano trasy pięciu linii: 5, 14, 17, 20 
i 31.

W odniesieniu do pięciu linii: K, 5A, 29, 29A i 28, za-
proponowano zmianę oznaczeń – odpowiednio na: 
1, 37, 2, 22 i 4, z jednoczesną modyfikacją przebiegu 
dotychczasowych tras linii 5A, 28 i 29.
Utworzone cztery nowe linie oznaczono numerami: 

3, 6, 11 (powstała z połączenia linii  
0, 4, 10 i 18) oraz 12.   

Ewa Garncarz
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XIII edycja kampanii „Europejska Noc Bez Wypadku” to 
coroczna akcja organizowana w klubach, dyskotekach 
w Europie, mająca na celu obniżenie liczby ofiar wypad-
ków drogowych z udziałem młodych osób. Jak co roku, od 
8 lat, w happeningu wzięła udział Gmina Miejska Mielec. 
Tegoroczna kampania odbyła się 15 października w Klu-
bie Muzycznym Studio.

Kierowcy będący uczestnikami dyskoteki, na znak przy-
łączenia się do akcji założyli niebieską opaskę-bransolet-
kę, która oznacza deklarację, że tego wieczoru nie będą 
spożywali alkoholu. W momencie opuszczania klubu oso-
by z opaskami przebadały się profesjonalnym alkomatem 
elektrochemicznym. Odpowiedzialni kierowcy zostali na-
grodzeni upominkami, natomiast zdeklarowane osoby, 
u których został wykryty alkohol w wydychanym powie-

Cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, zawał, miażdżyca – to 
coraz częstsze i niezwykle niebezpieczne choroby, na któ-
re narażony jest każdy z nas. W świecie osób słyszących 
informacje o zagrożeniu związanym z tymi chorobami 
napływają z różnych źródeł. Niestety, w świecie osób nie-
słyszących szanse na pozyskanie tych informacji są moc-
no ograniczone. Aby je zwiększyć Gmina Miejska Mielec 
współfinansowała zadanie publiczne pn. „MIGIEM PO 
ZDROWIE”. 

W ramach zadania odbył się cykl szkoleń związanych 
z tematyką zdrowotną, przestrzegającą przed zagrożenia-
mi i promującą zdrowy tryb życia.

Celem szkolenia osób niesłyszących było podniesienie 
poczucia bezpieczeństwa, zdobycie umiejętności w za-
kresie niesienia pomocy w nagłych przypadkach życia, 
nauki zachowań i postępowania na wypadek osób wyma-
gających pierwszej pomocy. 

Osobom niesłyszącym przekazane zostały „koperty ży-
cia”, które ułatwią ratownikom medycznym pozyskanie 
szybkiej informacji na temat dotychczasowego stanu 
zdrowia potencjalnego pacjenta.

Agata Ćwięka

MIGIEM PO ZDROWIE

Europejska noc bez wypadków
trzu były zachęcane do pozostawienia pojazdu i skorzy-
stania z alternatywnej formy transportu.

Podczas wieczoru kierowcy bawiący się w klubie wyka-
zali się dużą odpowiedzialnością i nie spożywali alkoholu, 
ażeby bezpiecznie odwieźć swoich znajomych. – Mam na-
dzieję, że młodzi mielczanie z rozwagą będą traktować spra-
wę trzeźwości na drodze, a kampania na rzecz ograniczenia 
liczby weekendowych wypadków z  udziałem młodych nie-
trzeźwych kierowców będzie tradycją w Mielcu – powiedział 
zastępca prezydenta Jan Myśliwiec.

Pomoc w przeprowadzeniu międzynarodowego przed-
sięwzięcia to nie tylko zapewnienie dobrej zabawy, ale 
i  ograniczenie liczby „wypadków dyskotekowych”. Dzię-
kujemy za włączenie się do akcji i zaangażowanie Klubu 
Muzycznego Studio.

Agata Ćwięka



Mielecka Straż Miejska od 10 października wśród 
mieszkańców zabudowy jednorodzinnej na terenie 
miasta Mielca przeprowadza ankiety inwentaryzacyjne, 
dotyczące użytkowanych kotłów i stosowanych paliw 
w przydomowych kotłowniach. Jednocześnie w uzasad-
nionych przypadkach prowadzone są kontrole ewentu-
alnego spalania zabronionych odpadów komunalnych.

Na początku roku 2015 o takie kontrole upominali się 
sami mieszkańcy naszego miasta podczas pamiętnych 
otwartych spotkań z prezydentem Mielca Danielem Koz-
dębą i urzędnikami mieleckiego magistratu. Prezydent do-
ceniając wagę problemu zapowiedział wtedy, że skorzysta 
ze swoich możliwości nadania uprawnień do kontrolowa-
nia przez Straż Miejską posesji, gdzie może dochodzić do 
nieprawidłowości i palenia szkodliwymi odpadami.  

Zarówno kontrole Straży Miejskiej, jak i inwentaryza-
cja mają uświadomić mieszkańcom problem tzw. niskiej 
emisji, który stał się zmorą wielu miast w naszym kraju 
i który mocno doskwiera także mielczanom. Przypomnij-
my – w kwietniu 2015 roku powstał Plan Gospodarki Ni-
skoemisyjnej dla Miasta Mielca. To strategiczny dokument 
wyznaczający główne cele i kierunki działań w zakresie 
poprawy ochrony powietrza, efektywności energetycznej 
i ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. 

Powszechnie znanym faktem jest, że na złą jakość po-
wietrza w naszym mieście oprócz przemysłu negatywny 
wpływ ma właśnie „niska emisja” czyli wprowadzanie zanie-
czyszczeń do powietrza, pochodzących ze źródeł (np. komi-
nów) zlokalizowanych w niewielkiej odległości od gruntu 
(poniżej 40 metrów). Na „niską emisję” składają się zanie-
czyszczenia emitowane zarówno przez przemysł i  przez 

Mieszkańcy pod czujnym 
okiem Straży Miejskiej

transport (spaliny samochodowe), jak również przez lokal-
ne kotłownie węglowe i domowe  piece grzewcze. 

Najtańszym i przez to najpopularniejszym paliwem uży-
wanym w instalacjach grzewczych w naszym kraju jest wę-
giel. Równocześnie Polska należy do krajów, gdzie normy 
jakości dla producentów kotłów węglowych od lat utrzy-
mywane były na niskim poziomie. W efekcie do użytku 
trafiały proste i tanie urządzenia, których w krajach Europy 
Zachodniej już nie wolno stosować ze względu na ochro-
nę środowiska. Trzeba pamiętać o tym, że palenie węglem 
jest procesem, który wiąże się z emisją dużych ilości pyłu 
oraz zawartych w nim metali ciężkich, takich jak np. bardzo 
szkodliwy dla zdrowia ołów, który jest mutagenny i może 
powodować choroby nowotworowe. 

Stosowanie kiepskich i nieefektywnych kotłów w połą-
czeniu z niską jakością tańszych (niskokalorycznych) ro-
dzajów węgla, doprowadziło do sytuacji, w której w więk-
szości polskich miast mamy do czynienia z problemem 
ogromnego zanieczyszczania powietrza objawiającego 
się w sezonie grzewczym. Lawinowo rosną w tym czasie 
wskaźniki emisji np. pyłów PM 10 i PM 2,5 oraz rakotwór-
czego benzo(a)pirenu. Dotyczy to także Mielca, gdzie 
poza sezonem grzewczym przekroczenia dopuszczalnych 
norm dla tych rodzajów zanieczyszczeń zdarzają się spo-
radycznie, natomiast zimą są niemal codziennością. 

Na problem „niskiej emisji” składa się także spalanie 
w  przydomowych kotłowniach odpadów komunalnych 
i  innych zabronionych odpadów, które zamiast do recy-
klingu trafiają do pieca.  „Niska emisja” stanowi poważne 
zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Może powo-
dować bóle głowy, alergie i zmiany skórne, uszkodzenia 
wątroby, niedotlenienie organizmu, choroby układu ner-

wowego, uszkodzenie szpiku kostnego, choroby układu 
krążenia, choroby nowotworowe i schorzenia układu 
oddechowego. Negatywnie wpływa także na środowisko 
powodując zakwaszenie wód, gleby, roślinności i skażenie 
metalami ciężkimi. 

Jak można ograniczać niską emisję? Co można zrobić, 
aby poprawić obecną sytuację? Przede wszystkim należy 
zacząć od siebie samego i nie szkodzić własnej rodzinie. 
Tym samym zmniejszymy uciążliwości dla sąsiadów i po-
prawimy stan powietrza w całym mieście. Trzeba pamiętać 
o segregowaniu odpadów, także tych wielkogabarytowych, 
które często podzielone na małe kawałki trafiają do spalenia 
w piecu, a mogą przecież w swoim składzie zawierać związ-
ki powodujące silne działania toksyczne. Rozsądniej jest je 
wywieść do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych (tzw. PSZOK) przy ul. Wolności lub skorzystać dwa 
razy w roku z tzw. wystawki przed własną posesję, skąd takie 
wielkogabarytowe odpady są wywożone bezpłatnie. 

Konieczność jak największego ograniczenia „niskiej 
emisji” skłania coraz więcej samorządów do przygoto-
wywania programów finansowego wsparcia dla miesz-
kańców, którzy zdecydują się na wymianę przestarzałych, 
nieefektywnych kotłów i instalacji grzewczych. Aby mieć 
rozeznanie jakich paliw i jakich kotłów używają mieszkań-
cy zabudowy jednorodzinnej w naszym mieście już drugi 
miesiąc Gmina Miejska Mielec przeprowadza specjalną an-
kietę inwentaryzacyjną. Jest ona dobrowolna i w założeniu 
ma objąć jak największą liczbę domów jednorodzinnych. 
Straż Miejska od 10 października do 6 grudnia przeprowa-
dziła już 685 ankiet w różnych częściach miasta – osiedla 
Kilińskiego, Smoczka, Kościuszki, Cyranka, Borek Niski, Kazi-
mierza Wielkiego, Wolności i Łuże. Mieszkańcy proszeni są o 
podanie typu stosowanego kotła grzewczego, jego przybli-
żonego wieku, mocy i wielkości ogrzewanej powierzchni, 
a także o rodzaj używanego paliwa (gaz, węgiel, drewno). 
Jedno z pytań dotyczy także stanu docieplenia budynku 
mieszkalnego.

Jak powiedział nam komendant Straży Miejskiej w Mielcu 
Arkadiusz Misiak, przy okazji prowadzenia ankiet inwenta-

ryzacyjnych przeprowadzono już blisko 500 
kontroli palenisk i  choć miały one charakter 
głównie prewencyjny, to były też takie, które 
zakończyły się ukaraniem mandatem. 

Straż Miejska w Mielcu pod hasłem 
„Nie daj się truć – reaguj!” zachęca do 
tego, abyśmy nie pozostawali bierni 
i reagowali na wszelkie dostrzeżone 
nieprawidłowości dotyczące palenia 
zabronionymi odpadami w przydomo-
wych kotłowniach. Informując o takim 
zdarzeniu na numer telefonu 986 (do 
godz.15), chronimy nie tylko siebie, ale 
też i samego  „truciciela”. Po godz. 15 
możemy (anonimowo!) interweniować 
za pośrednictwem Policji. 

NIE DLA NISKIEJ EMISJI!

• Stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia (nawracające bóle głowy, 
alergie i zmiany skórne, uszkodzenia wątroby, niedotlenienie or-
ganizmu, choroby układu nerwowego, uszkodzenia szpiku ko-
stnego, zaostrzony przebieg chorób układu krążenia, podwyż-
szone ryzyko chorób nowotworowych oraz schorzeń układu 
oddechowego)

• Negatywnie wpływa na środowisko (zakwaszanie wód, gleby, 
roślinności, skażenie metalami ciężkimi)

• Nasila zmiany klimatyczne
•  Przyczynia się do powstawania smogu i kwaśnego deszczu.

DLACZEGO NISKA EMISJA JEST 
DLA NAS TAKA SZKODLIWA?

• Strażnik miejski ma prawo przeprowadzić kontrolę z zakresu 
m.in. spalania odpadów

• Spalanie odpadów poza spalarnią stanowi wykroczenie zagro-
żone karą aresztu lub grzywny w kwocie do 500 zł !

PALISZ ŚMIECI? 
LICZ SIĘ Z KONSEKWENCJAMI!

DBAJ O ZDROWIE SWOJE I SWOICH DZIECI!

REAGUJ  –  986

Jest to wprowadzenie przez człowieka zanieczyszczeń do powie-
trza, pochodzących ze źródeł o niewielkiej wysokości od gruntu. 
Niebezpieczeństwo dla zdrowia wynika z wysokiego stężenia tok-
syn przedostających się do powietrza i żywności.

CZYM JEST NISKA EMISJA?

• Spalanie odpadów (np. plastików, opon, worków foliowych, 
ubrań)

• Zła jakość spalanych paliw energetycznych (np. niskokaloryczny 
węgiel)

• Nieszczelne kotłownie i przydomowe piece grzewcze
• Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń kotłowych

ŹRÓDŁA NISKIEJ EMISJI

REAGUJ
Wszelkie nieprawidłowości zgłaszaj pod numerem telefonu:

986
(do godz. 15.00) Urząd Miejski w Mielcu – Straż Miejska

Od godziny 15.00 możesz interweniować  
za pośrednictwem Policji!

Zapewniamy anonimowość!

tel. 986

Dla mieszkańcówDla mieszkańców

   KOMUNIKAT
Paliwowa inwentaryzacja Gminy Miejskiej Mielec
Gmina Miejska Mielec informuje, że w dalszym ciągu 

prowadzona jest ankietyzacja dotycząca stosowania paliw 
w przydomowych kotłowniach w zabudowie jednorodzinnej 
na terenie Mielca. W przypadku stosowania paliw stałych (tj. 
węgla oraz drewna) ankietujący mogą przeprowadzić kontro-
le palenisk (np. pieców kaflowych) i kotłowni. Jeżeli okaże się, 
że spalane były odpady komunalne lub odpady zabronione, 
sporządzany jest protokół kontrolny  i mieszkaniec może zo-
stać ukarany mandatem w wysokości adekwatnej do popeł-
nionego wykroczenia.

Prosimy mieszkańców miasta o nieutrudnianie pracy Stra-
ży Miejskiej, która posiada upoważnienia do przeprowadza-
nia kontroli wydane przez prezydenta miasta Mielca oraz 
o udzielanie odpowiedzi w ankiecie, dzięki której będzie 
można zdiagnozować problem zanieczyszczania powietrza 
w naszym mieście z sektora komunalno-bytowego. Ankiety 
pozwolą też wskazać obszary najbardziej narażone na niską 
emisję oraz na jej niewątpliwie szkodliwe działanie.

12 13
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OZE
MARRPozyskiwanie funduszy

Mielecki Inkubator Przedsiębiorczości

Jedną z firm funkcjonujących już w Mieleckim Inkubatorze Przedsiębiorczości jest BSM 
Design, zajmująca się produkcją wysokiej jakości konstrukcji i elementów ze stali nie-
rdzewnej dla sektora farmaceutycznego, spożywczego i chemicznego.

Mielecki Inkubator Przedsiębiorczości

Od blisko roku  przy ul. Przemysłowej 69 funkcjonuje Mielecki Inkubator Przedsiębiorczości, który ze względu 
na swoją barwną kolorystykę powszechnie nazywany jest kolorowym inkubatorem. Obiekt ten wybudowany 
został z inicjatywy władz miasta Mielca i służy rozwojowi innowacyjnych firm, a pierwsze pięć rozpoczęło już 
w nim swoją działalność.

Mielecki Inkubator Przedsiębiorczości MInP wybudowa-
ny został w ramach projektu współfinansowanego z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-
2013. Całkowita wartość projektu wyniosła 15 003 054,11 
zł, zaś wartość dofinansowania 10 115 546,94 zł. Projekt, 
oprócz budowy hali inkubatora, obejmował również bu-
dowę i rozbudowę układu komunikacyjnego łączącego 
ul. COP-u z ul. Wojska Polskiego w pobliżu zjazdu z ob-
wodnicy Mielca. 

Powierzchnia użytkowa budynku MInP wynosi ponad 
1 100 m kw., a w jego skład wchodzi 13 hal z zapleczem 
socjalnym i higieniczno-sanitarnym o powierzchni od 72 
do 154 m. kw. Do każdej hali prowadzi oddzielne wej-
ście z bramą przemysłową, instalacje wewnętrzne zapro-
jektowano w sposób umożliwiający osobne rozliczenie 
mediów. Ponadto wokół tego budynku znajduje się 241 
miejsc parkingowych, w tym 119 dla użytkowników inku-
batora, 122 ogólnodostępne.

Za utrzymanie, eksploatację infrastruktury inkubatora 
oraz świadczenie usług inkubacyjnych dla działających 
w nim  przedsiębiorców odpowiada wyłoniony w drodze 
zapytania ofertowego operator zarządzający, którym jest 
Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.  

O przyjęcie do MInP mogą się ubiegać osoby fizyczne 
posiadające nowatorski, innowacyjny pomysł na działal-
ność gospodarczą oraz przedsiębiorcy działający na rynku 
nie dłużej niż trzy lata, a ostateczną decyzję w tej sprawie 
podejmuje powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Mielca Rada MInP.  

Obecnie w Mieleckim Inkubatorze Przedsiębiorczości 
funkcjonuje pięć firm: Fotographic Mariola Jarosz, która 
zajmuje się produkcją typowych i nie typowych elemen-
tów identyfikacji, BSM Design zajmujący się produkcją wy-
sokiej jakości konstrukcji i elementów ze stali nierdzewnej 
dla sektora farmaceutycznego, spożywczego i  chemicz-
nego, Implos Leś sp. jawna prowadząca laboratorium ma-
teriałowe świadczące usługi dla przedsiębiorstw i uczelni, 
Markus Muller Consulting produkująca nowej generacji 
pompy hydrauliczne o zmiennej częstotliwości z przezna-

czeniem do inteligentnych systemów sterowania lotem 
w  samolotach szerokokadłubowych, JIVR sp. z.o.o. przy-
gotowująca się do uruchomienia pierwszego na rynku 
elektrycznego roweru z napędem bezłańcuchowym, cał-
kowicie zabudowanym w ramie.

Funkcjonujące w inkubatorze firmy oprócz pomocy 
w postaci niższych stawek wynajmu powierzchni hal 
otrzymują wsparcie doradcze i szkoleniowe, a  niedawno 
Agencja Rozwoju Regionalnego MARR SA, jako operator 
zarządzający, zaproponowała im  nową  formę  profesjo-
nalnego wsparcia i mentoringu w postaci inkubatorowe-
go śniadania.  Pierwsze spotkanie w tej formie poświę-
cone było „Finansowaniu działalności gospodarczej oraz 
usługom prorozwojowym i innowacyjnym”.

Na  zainteresowanych działalnością w Mieleckim Inku-
batorze Przedsiębiorczości czeka wciąż 7 hal o powierzch-
ni 75 m. kw.  Odpowiedni formularz zgłoszeniowy można 
pobrać ze strony  Mieleckiego Inkubatora Przedsiębior-
czości – www.minp.marr.com.pl - lub skontaktować się 
bezpośrednio z pracownikami zajmującymi się obsługą 
inkubatora, którzy mają  swoje biuro w  Inkubatorze No-
wych Technologii In-Tech 1 ul. Wojska Polskiego 9.
    

Józef Twardowski 

Gmina Miejska Mielec przystępuje do projektu mające-
go na celu montaż OZE (odnawialnych źródeł energii)  na 
budynkach mieszkalnych.

Energia odnawialna kojarzy się przede wszystkim z po-
zytywnym wpływem na stan środowiska naturalnego. 
Jednak rozwój OZE przynosi korzyści w wielu innych sfe-
rach życia. Szersze wprowadzenie odnawialnych źródeł 
energii (OZE) to szansa na zdecydowaną poprawę stanu 
zdrowia Polaków.

Gmina Miejska Mielec zaprasza mieszkańców naszego 
miasta do udziału w projekcie parasolowym, dotyczącym 
instalacji systemów odnawialnych źródeł energii (OZE) dla 
gospodarstw domowych z terenu miasta Mielca. Projekt 
weźmie udział w konkursie o dofinansowanie ze środków 
Unii Europejskiej w ramach RPO dla województwa pod-
karpackiego na lata 2014-2020. O dofinansowanie mogą 
ubiegać się wszystkie gminy z terenu województwa pod-
karpackiego, a ogólna pula środków przeznaczona na ten 
konkurs dla całego województwa to 120 mln zł. Planowa-
ny termin rozstrzygnięcia konkursu to lipiec 2017 r.

W ramach projektu możliwy będzie montaż instalacji 
kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użyt-
kowej, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę 
i pomp ciepła. 

Instalacje będą mogły być wykorzystywane wyłącznie 
na potrzeby własne mieszkańców. 

Projekt realizowany będzie przez Gminę Miejska Mielec 
wyłącznie w przypadku otrzymania dofinansowania ze 
środków RPO WP.  Wcześniej gmina, po zebraniu od miesz-
kańców deklaracji uczestnictwa w projekcie, opracuje 
ostateczną dokumentację aplikacyjną o dofinansowanie 
w ramach RPO (oś priorytetowa III – Czysta energia). 

Konkurs został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski  
25 listopada  bieżącego roku, natomiast nabór wnio-
sków od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem 
z dofinansowań OZE odbędzie się na przełomie grudnia 
i stycznia. 

Od grudnia organizowane będą spotkania informa-
cyjne mające na celu zapoznanie wszystkich chętnych 
z dostępnymi rodzajami instalacji i urządzeń OZE, ich 
kosztami, mocami i możliwymi do osiągnięcia oszczęd-
nościami. Szczegółowy harmonogram spotkań zostanie 
zamieszczony na plakatach i ulotkach informacyjnych 
oraz w prasie i na stronie internetowej miasta. Równo-
cześnie rozpocznie się nabór deklaracji potwierdzają-
cych chęć uczestnictwa w projekcie wraz z niezbędnymi 
załącznikami. 

Regulamin naboru wraz z potrzebnymi dokumentami 
zostanie wkrótce zamieszczony na stronie internetowej 
miasta i będzie udostępniony w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Mielcu.

Przewiduje się, że zamontowane instalacje przez pierw-
sze 5 lat od uzyskania dofinansowania stanowić będą wła-
sność Gminy Miejskiej Mielec, a następnie zostaną przeka-
zane na własność właścicielom nieruchomości. 

W celu weryfikacji możliwości montażu danej instalacji 
oraz prawidłowości jej doboru w budynkach zgłoszonych 
do udziału w projekcie konieczne będzie przeprowadze-
nie weryfikacji technicznej przez uprawnionych eksper-
tów technicznych. Pełny koszt weryfikacji technicznej 
w  ramach danej lokalizacji ponoszony jest przez miesz-
kańca i nie podlega refundacji (nawet w przypadku, gdy 
dana lokalizacja nie zostanie zakwalifikowana do objęcia 
jej projektem parasolowym).

Miasto pomoże zdobyć  
dofinansowanie  
na ekologiczne źródła energii

Model realizacji projektu:

MIESZKAŃCY
Deklaracja 

uczestnictwa

GMINA MIEJSKA MIELEC
Opracowanie wniosku 

o dofinansowanie

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Decyzja o przyznaniu 

środków

Agnieszka Kopera
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Z inicjatywy Prezydenta Miasta Mielca i Wydziału Eduka-
cji Urzędu Miejskiego w Mielcu od 12 października 2016 r. 
dzieci i młodzież mieszkające na terenie Gminy Miejskiej 
Mielec w wieku od 4 lat do ukończenia gimnazjum oraz 
opiekun dziecka do lat 10 będą mogły zakupić bilet mie-
sięczny ważny na wszystkie linie kursowe w granicach 
miasta Mielca za kwotę 2,70 zł.

Wrzesień to z pewnością dobry czas na ułatwienie 
transportu przedszkolakom i uczniom mieleckich pla-
cówek edukacyjnych. Uchwałą nr XXIII/228/2016 Rady 
Miejskiej wprowadzono ulgowy, imienny, sieciowy bi-
let miesięczny upoważniający do przejazdów wszyst-
kimi liniami w miejskiej strefie biletowej oznaczonej 
symbolem „0” dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat, uczęsz-
czających do przedszkola lub odbywających roczne 
przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub szkole 
podstawowej, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 
oraz dla opiekuna dziecka do lat 10, podróżującego ra-
zem z dzieckiem. Bilet kodowany jest na elektronicznej 
karcie miejskiej (e-karcie) i może być zakupiony na okres  
1 miesiąca za kwotę 2,70 zł, 3 miesięcy - 8,10 zł, 6 miesięcy 
- 16,20 zł, 12 miesięcy - 32,40 zł jednak nie na okres dłuż-
szy niż ważność zaświadczenia lub legitymacji szkolnej. 
Jedynym obowiązkiem posiadacza biletu będzie koniecz-
ność zarejestrowania przejazdu niezwłocznie po wejściu 
do autobusu. Modyfikacji poddano również kolorystykę 
Karty Miejskiej. Karty o dotychczasowych wzorach obo-
wiązują nadal. Nowy wzór karty zostanie wprowadzony 
po wyczerpaniu zapasów.

Wprowadzenie ulgowego imiennego, sieciowego bile-
tu miesięcznego, zniesienie opłat za wózek dziecięcy oraz 

Przez ponad dwa jesienne miesiące młodzi ludzie z Miel-
ca i okolic brali udział w projekcie „Komiksowa historia 
Mielca” organizowanym w Domu Kultury Samorządowego 
Centrum Kultury w Mielcu. Jego efektem jest wydawnictwo 
komiksowe oraz dwie wystawy – plenerowa, którą można 
oglądać do końca roku 2016 na tarasie DK oraz mobilna, 
która w pierwszej kolejności odwiedza mieleckie szkoły. 

SCK w Mielcu każdego roku od kilku lat aplikuje do Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o środki 
finansowe na niekonwencjonalne działania artystyczno 
– kulturalne. W ubiegłych latach zrealizowane zostały 
dwukrotnie projekty pod nazwą „Wariacje kulturalne”. 
W  zeszłym roku udało się pozyskać grant na warsztaty 
z tworzenia komiksu, inspirowane historią Mielca.

Realizując projekt organizatorzy postawili sobie za cel 
zachęcić młode pokolenie do czytania oraz do poznawa-
nia historii własnego miasta. Wydarzeniami i miejscami, 
które były częścią życia rodziców, dziadków. One są wciąż 
obecne w pamięci ludzi, na kartkach książek albo mate-
rialnie na trasie spaceru. Dzisiaj, żeby skutecznie dotrzeć 
z komunikatem trzeba skracać tekst do minimum. Kultu-
ra obrazkowa zagościła w przestrzeni na dobre. Wszech-
obecne memy stały się narzędziem komunikacji.

 „Komiksowa historia Mielca” to pomysł na projekt, który 
miał zainteresować dzieci i młodzież czymś z pozoru, dla 
części z nich, mało atrakcyjnym - przynajmniej w tradycyj-
nej formie przekazu. Ale czymś co miało ogromny wpływ na 
miejsce i sytuację, w jakiej dzisiaj się znajdujemy.  Historia 
miasta, przedstawiona w formie komiksu miała być platfor-
mą możliwości kreatywnego spędzenia wolnego czasu mło-
dych ludzi, niekonwencjonalnym i twórczym działaniem. 

Projekt był skierowany do dwóch grup wiekowych. 
Pierwsza to dzieci w wieku do 12 lat. Druga to młodzież 
pomiędzy 13 a 18 rokiem życia. Obydwie grupy zanim 
przystąpiły do działań praktycznych miały okazję poznać 
historię Mielca na wykładach z Józefem Witkiem – mielec-
kim historykiem, regionalistą i autorem m.in. „Encyklope-
dii miasta Mielca”.  

Szkoła bliżej uczniów!

zwiększenie wymiarów bagażu, jaki można przewozić za 
darmo, to tylko niektóre z udogodnień przygotowanych 
we wrześniu przez Urząd Miejski w Mielcu oraz Miejską 
Komunikację Samochodową. 

Transport zbiorowy jest dla nas tematem niezwykle 
istotnym. Chcielibyśmy, by jak najwięcej mielczan prze-
siadło się ze swoich samochodów do autobusów. Korzyści 
z  takiej zmiany jest wiele. Do tych najistotniejszych zali-
czyć można zwiększenie płynności ruchu, skrócenie czasu 
przejazdu, zmniejszenie emisji szkodliwych zanieczysz-
czeń do atmosfery. Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców naszego miasta systematycznie wprowa-
dzamy usprawnienia oraz otwarci jesteśmy na wszelkie 
sugestie mieszkańców mogące usprawnić tę formę trans-
portu.

Zmiany dotyczą również najmłodszych mieszkańców 
miasta, ponieważ zniesione zostały opłaty za przewóz 
wózka dziecięcego. Zmieniły się również wymiary baga-
żu, jaki można przewozić w autobusie bez dodatkowych 
opłat z 60x40x20cm na 80x50x30cm. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do punktów sprzedaży biletów: 
Centrum Obsługi Klienta przy ul. Moniuszki 12 (siedziba MKS) 
Punkty Obsługi Klienta przy al. Niepodległości 7, Rynek 6 oraz w Galerii Navigator
Telefonicznie pod nr tel. 17 583 77 33 w. 43.

Mielec ma swój komiks
Wykłady były inspira-

cją do dalszej pracy grup. 
Tworzenie komiksu nie jest 
łatwym zadaniem, a tym 
bardziej syntetyczne ujęcie 
wybranej historii na jed-
nej planszy. Dlatego dzieci 
uczestniczyły w zajęciach 
rysunku z Józefem Fran-
czakiem i Iwoną Jankow-
ską-Kozak – artystami plastykami. Tym sposobem zostały 
przygotowane do warsztatów, na których mogły plastycz-
nie przedstawić artefakty związane z legendami Mielca – 
jakie im wyobraźnia podpowiada – pod okiem rysownika 
i twórcy komiksów Macieja Pałki. Efekty ich pracy można 
zobaczyć w drugiej części powstałej publikacji.   

Na barki młodzieży w wieku 13-18 lat spadło cięższe 
zadanie. Oddano im do dyspozycji pojedynczą planszę 
kartonu do niczym nieskrępowanej twórczej ekspresji. 
Jedynymi ramami, którym musieli się podporządkować 
to wybrane wydarzenie z historii Mielca przedstawione 
w formule komiksu. Ale jak pokazać osoby i miejsca zwią-
zane z miastem z przeszłości? To zadanie ułatwić miało 
spotkanie z Januszem Haliszem, kustoszem „Jadernów-
ki” – oddziału fotograficznego Muzeum Regionalnego 
w Mielcu, który nie tylko pokazał zachowane zdjęcia mia-
sta i  ludzi, ale również, jak korzystać z archiwum cyfro-
wego. Kolejnymi etapami przed finalną pracą, w których 
brała udział młodzież, były warsztaty z Waldemarem Wi-
śniewskim – projektantem grafiki, wizualizacji z rysunku 
satyrycznego, Dariuszem Pietrzakiem – rysownikiem ka-
rykaturzystą z tworzenia karykatur,  Mariuszem Sykutem – 
scenarzystą z pisania i konstruowania narracji i dialogów. 
Praktyczne przygotowanie młodych uczestników pro-
jektu ułatwiło podjęcie decyzji o wyborze tematu i jego 
skondensowanej wizualizacji. Swoje pomysły fizycznie 
zrealizowali na trzydniowym spotkaniu z Szymonem Telu-
kiem – autorem komiksów, rysownikiem i karykaturzystą. 

Końcowy efekt był zaskakujący. Jak młodzi ludzie potrafią 
w swojej twórczości wyjść poza utarte schematy myślo-
we i oczekiwania. Jak zdolności plastyczne i wyobraźnia 
współgrając ze sobą eksplodują niekonwencjonalnymi 
pomysłami, nierzadko okraszone humorem.

Wersja internetowa dostępna jest online na stronie: 
www.kultura.mielec.pl/komiks

„Komiksowa historia Mielca” sfinansowana została ze 
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu.  

Zbigniew Wawer
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- Patriotyzm lokalny – czemu on powinien służyć, jak 
i kiedy może być przydatny człowiekowi?

Istota patriotyzmu nawiązuje do uszanowania przodków. 
Tego, w co wyposażyli nasz czas, także rzeczy, które niwelu-
jemy, gdyż stały się już archaicznymi rozwiązaniami, bądź 
uczymy się na nich nadal i je szanujemy, bo są ponadczaso-
we, uniwersalne. Można by wprost zobrazować patriotyzm 
w kontekście miłości do rodziców, respektu dla spuścizny 
przodków. W lokalnym wydaniu to zjawisko staje się bardzo 
czytelne, niemal namacalne. Bez znajomości genealogii 
i historii, bez ich przemyślenia i wniosków nie da się budo-
wać przyszłości na trwałym fundamencie. Żyjemy tu i teraz, 
ale jesteśmy zakorzenieni w przeszłości, a owoce naszego 
życia dojrzeją w przyszłych pokoleniach. 

Ogromnie pasjonuje mnie lokalna historia, zwłaszcza 
jeśli ma wspólny mianownik z moimi bliskimi w szerokim 
rozumieniu. To mnie swoiście napędza, pozwala lepiej 
zrozumieć mechanizmy otaczającej rzeczywistości, mają-
cej związek z przeszłością, dniem dzisiejszym i jutrem. 

Moje miasto zajmuje we mnie spore przestrzenie aktyw-
ności. Jestem stąd, a nie skądinąd. Może to i zakrawa na 
sentymentalizm, ale nie umiem inaczej. Jest jeszcze jedna 
kwestia: muszę powiedzieć o ludziach. To, że obracam się 
mentalnie wokół osi spraw lokalnych, pozwala mi pozna-
wać wspaniałych, oddanych im ludzi. Mam na uwadze oso-
by, od których warto brać przykład i czerpać doświadczenie 
oraz zbiorową mądrość, nieznajomych i przyjaciół, których 
cechują bliskie mi wartości i podobne odczuwanie spraw 
społecznych, przede wszystkim takich ludzi, których napę-
dza chęć zmian na lepsze od tego, co nas otacza. 

- Czym będziemy żyli za siedem i pół samorządo-
wych kadencji, czyli około 2046 roku?

Mam nadzieję, jak Bóg da, dożyć i żyć w tych ciekawych 
czasach. Istniejemy w czasach pędzącej przyszłości, pory-
wanej ciągiem tego pędu. Nie jest żartem, że jutro to dziś, 
tylko sekundę później. Oczywiście, nie sposób przewidzieć 
tego, jak będzie wyglądał świat za 30 lat, co się wydarzy i ja-
kie miejsce znajdziemy w tych wydarzeniach dla siebie. Ale 
pozostają wszak marzenia, których nie ogarnia proza życia. 

Marek „samorządowiec” odpowie, że za trzy, pięć, sie-
dem czy nawet dziesięć kadencji będziemy zajmowali się 
gatunkowo tymi samymi sprawami, lecz na pewno zmieni 

się ich skala. Za 30 lat Mielec zapewne wchłonie miejsco-
wości położone za Wisłoką. Będziemy budowali czwarty 
most i kolejkę miejską. Obecna wschodnia obwodnica 
będzie przebiegać przez centrum miasta. Lotnisko Mielec 
będzie obsługiwać połączenia międzynarodowe, a  pod-
stawą komunikacji miejskiej staną się kilkumiejscowe 
pojazdy o  napędzie hybrydowym. Mieszkańcy 120-ty-
sięcznego Mielca znajdą zatrudnienie w trzech obszarach 
industrialnych, położonych na obrzeżach miasta. W jego 
centrum, którym staną się osiedla dziś jeszcze graniczne, 
znajdzie się miejsce na duży park leśny. 

Marek „tato” odpowie, że chciałby wówczas mieć swój 
udział w tym, co dobre dla naszego miasta i  jego miesz-
kańców. Może już nie decydować, ale powinien mieć pra-
wo wpływania na dziejącą się rzeczywistość, choćby przez 
to, że dziś dobrze wychowam swoje dzieci. 

- Kiedy pasja społecznika zaczyna przeszkadzać?
Ujmując rzecz prozaicznie, mógłbym odpowiedzieć 

jednym niewyszukanym zdaniem: przeszkadza wówczas, 
gdy brakuje czasu na sprawy ważniejsze od niej i ode mnie 
samego, czyli na te, które są istotne dla moich najbliższych.

Nie jest dla mnie problemem gospodarowanie swoim 
czasem, natomiast szkopuł tkwi w umiejętnym dostrzeże-
niu znaków czasu i idących za nimi spraw. Paradoksalnie, 
pomimo wydłużenia się ludzkiego życia jest ono ciągle zbyt 
krótkie, a chociaż jest najważniejszym ludzkim atrybutem, 
nie wykorzystujemy go w pełni. Proza życia jest taka, że na 
przykład od dłuższego czasu odkładam wizytę u lekarza na 
wolniejszą chwilę – czy dobrze robię, jeszcze nie wiem… 

Najważniejsza jest dla mnie rodzina i to jej potrzeby 
determinują moje zaangażowanie w różnych zaintereso-
waniach i obszarach, także społecznych. Rodzina to także 
moi bliscy, dalsi znajomi i przyjaciele. Poświęcam bardzo 
wiele czasu na realizację swoich pasji i zobowiązań spo-
łecznych, ale staram się umieć zostawić te obszary, gdy 
wymagają tego ode mnie na przykład sytuacje rodzin-
ne. Wyrosłem i żyję w aktywnym społecznie środowisku. 
Moim najbliższym nie przeszkadza moja aktywność, prze-
ciwnie – umiemy cieszyć się ze swoich sukcesów, tych 
społecznych, wychowawczych i innych. 

- Dziękuję za rozmowę.
Edward Michocki

Marek Zalotyński (46 lat) – społecznik w wielu środowi-
skach, regionalista. Od 2014 r. w Radzie Miejskiej w Mielcu 
(Klub Prawa i Sprawiedliwości), przewodniczy działalności 
Komisji Oświaty i Kultury. Wiceprzewodniczący Mieleckiej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego. Pracuje w Miejskim 
Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

Żona Magdalena: nauczyciel i wicedyrektor II Liceum 
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Mielcu. 
Dzieci: Maria (15), Maciej (5).

NA CZYM 
ZALEŻY 
MARKOWI ZALOTYŃSKIEMU

Gimnazjum nr 1 w Mielcu przystąpiło do ogólnopol-
skiego programu realizowanego przez Centrum Edu-
kacji Obywatelskiej i Fundację BGK – „Młody Obywatel”. 
Celem tego programu jest mobilizowanie młodzieży 
do aktywności obywatelskiej i otwieranie szkoły na 
zewnątrz. Grupa uczniów klasy drugiej wybrała temat 
„Urząd od podszewki” – czyli wnikliwe zapoznanie się 
z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Mielca i Powiatowej 
Komendy Policji w Mielcu. Grupa projektowa nawiązała 
już współpracę z wybranymi instytucjami.

Opiekunami grupy są Urszula Kozik i  ksiądz Bartło-
miej Musiał.

„Młody Obywatel”

nie zabrakło słodkich upominków rozdawanych uczestni-
kom zabawy przez radosne Elfy – pomocników Świętego 
Mikołaja. Miejskie spotkanie mikołajkowe zostało sfinan-
sowane z budżetu Gminy Miejskiej Mielec. 

Magiczne popołudnie 
w krainie Świętego Mikołaja 

6 grudnia 2016 r. Samorządowe Centrum Kultury 
w Mielcu zamieniło się w magiczną krainę Świętego Miko-
łaja, gdzie każde dziecko miało niepowtarzalną okazję na 
osobiste spotkanie i chwilę rozmowy z tak lubianym i dłu-
go wyczekiwanym gościem. Na mikołajkowym spotkaniu 
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Mielecka Rada Seniorów i Stowarzyszenie Mieleckiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku były organizatorami pierw-
szych w historii naszego miasta Mieleckich Dni Seniora. 

Głównym celem powołanej do życia przez prezydenta 
miasta Mielca Daniela Kozdębę Rady Seniorów jest inte-
gracja i aktywizacja bardzo licznego w naszym mieście 
środowiska seniorów, do którego zaliczane są osoby po-
wyżej 60 roku życia. Tylko około 5-6 procent mieleckich 
seniorów bierze aktywny udział w życiu licznych organi-
zacji seniorskich działających na terenie Mielca. Licząca 
12 osób rada jest wobec organów Gminy Miejskiej Mielec 
ciałem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicja-
tywnym.  

Jedną z pierwszych inicjatyw rady były zorganizowane 
w listopadzie Dni Seniora, w ramach których  przygotowa-
no cykl imprez skierowanych do starszych mieszkańców 
naszego miasta. Pokazały one, że aktywność osób po 60 
roku życia wcale nie musi maleć. 

Uroczyste rozpoczęcie I Mieleckich Dni Seniora z udzia-
łem władz miasta Mielca miało miejsce w Spółdzielczym 
Domu Kultury i połączone było z przeglądem osiągnięć 
artystycznych seniorów prezentowanych na wystawie 
w  sali wystawienniczej SCK. W kolejnych dniach amato-
rzy szachów i brydża mieli możliwość sprawdzenia swo-
ich umiejętności podczas turniejów szachowych i brydża 
sportowego. Niestety, z powodu złej pogody nie doszedł 
do skutku sprawdzian jazdy samochodem, którego orga-
nizatorem miał być mielecki Automobilklub. Gwoździem 
programu Mieleckich Dni Seniora były wybory najsym-
patyczniejszej seniorki. O szarfy ubiegało się dwanaście 
zgłoszonych kandydatek.   

I Mieleckie Dni Seniora 
Finałowa gala tego kon-

kursu miała miejsce w sali 
widowiskowej SCK w czwar-
tek 10 listopada. Tytuł naj-
sympatyczniejszej seniorki 
trafił w ręce Anny Paprockiej. 
Na laureatki i uczestniczki 
gali czekały liczne nagrody 
ufundowane przez sponso-
rów. 

Władze miasta współfi-
nansowały pierwsze w histo-
rii Mielca Dni Seniora kwotą 
ponad dziesięciu tysięcy 
złotych. Mamy nadzieję, że 
obchody Mieleckich Dni Se-
niora przy współpracy samorządu z licznymi i prężnie 
działającymi w naszym mieście organizacjami senioralny-
mi wpiszą się na trwałe w kalendarz imprez miejskich.

Od 19 listopada dostępna była baza rodzin, które cze-
kały na darczyńców „Szlachetnej Paczki”. – Wyszukaliśmy 
kilkadziesiąt rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji 
materialnej nie ze swojej winy. Często to los wpłynął na ich 
tragiczną sytuację. Wiemy, że rodzin, które potrzebują po-
mocy jest w naszym regionie wiele, ale naszym zadaniem 
było wyszukanie tych, dla których paczka będzie impulsem 
do kolejnej zmiany. Takich, które tak jak potrafią radzą sobie 
z trudami życia, nie narzekają, nie oczekują pomocy, choć 
bardzo jej potrzebują. Docieramy do prawdziwej biedy – tej 
ukrytej, a nie tej, która krzyczy i żąda pomocy – powiedziała 
Monika Kłoda, liderka Szlachetnej Paczki w Mielcu.  

Baza danych z historiami osób, które szukają darczyń-
ców dostępna jest pod adresem 

www.szlachetnapaczka.pl.

– Każda z przedstawionych historii to realne problemy, 
tragedie i realni ludzie, którzy walczą i nie poddają się. Pre-
zent, który darczyńca im przygotuje zmieni ich los. Głęboko 
w to wierzymy, bo znamy takie historie. Co roku je widzimy.  
Komuś może się wydawać, że paczka to pomoc, która nie 
zmieni życia. Tymczasem dla tych ludzi, to takie „światełko 
w tunelu”, realna pomoc w codziennym życiu. Pamiętajcie, że 
„Szlachetna Paczka” łączy ludzi. Nie tylko darczyńcę z rodzi-
ną. Łączy też darczyńców, którzy w grupie są w stanie speł-
nić każde marzenie swojej – wybranej rodziny. Połączmy siły 
i pokażmy rodzinom z Mielca, że wspólnie można zmieniać 
świat – zachęca Monika Kłoda.

Przygotowanie paczki to nie jedyna forma pomocy. 
W tegoroczną akcję włączyła się również młodzież z warsz-
tatów Spółdzielczego Domu Kultury Mieleckiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej w Mielcu, która przy wsparciu uczniów 
klasy If z I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Konarskiego 
oraz opiekunki samorządu uczniowskiego Marioli Maj, 
przygotowała 100 unikatowych kartek świątecznych. Zo-
staną one wręczone podczas wigilijnego spotkania. 

Magazyn „Szlachetnej Paczki” zlokalizowany przy uli-
cy Tańskiego 3 wyglądał w tym roku wyjątkowo. Ozdo-
by świąteczne, w które został przystrojony, zrobiły dzieci 
z Przedszkola Miejskiego nr 12 im. M. Konopnickiej z gru-
py sześciolatków – Przyjaciele Janka. Przedszkolakom po-
magały wychowawczynie Jolanta Janik i Renata Musiał. 
Drugim przedszkolem, dzięki któremu magazyn w Miel-
cu się wyróżniał, jest Niepubliczne Przedszkole „Mali Od-
krywcy”. Ozdoby świąteczne robiły dzieci – Mali Geniusze. 
Ich opiekunkami są Aneta Osmola i Sylwia Jedynak. 

Do tegorocznego finału włączył się prezydent Daniel 
Kozdęba, który objął akcję patronatem honorowym.
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- Na początek coś zacytuję i dodam, że to marzenie za-
notował w swoim dzienniku przedwojenny himalaista 
Jakub Bujak z Klubu Wysokogórskiego w Warszawie:

I dość wcześnie przy tym wyrósł w wyobraźni fijoł, wbił się 
w  głowę ćwiek himalajski. Pójść tam, w  te  najwyższe góry, 
pancerne wiecznymi lodami, mozolić się w  skale i  w śnie-
gach, w rozrzedzonym powietrzu wyżyn, pchać się ku szczy-
towi wytrwale, na przekór słabości ciała. 

77 lat temu do stóp dwuwierzchołkowego masywu Nanda 
Devi dotarli czterej uczestnicy pierwszej wyprawy w historii 
polskiego himalaizmu: Stefan Bernadzikiewicz (32 lata), Ja-
kub Bujak (34 l.), Adam Karpiński (42 l.) i Janusz Klarner (29 
l.). Wszyscy byli inżynierami i nieustraszonymi romantykami. 
2 lipca 1939 r. na niezdobytym wschodnim szczycie Nanda 
Devi (7 434 m n.p.m.) stanęli Bujak i Klarner. Pokonując jed-
no z  najtrudniejszych wejść w najwyższych górach świata 
Polacy dokonali spektakularnego wyczynu – była to szósta 
wysokość osiągnięta przez człowieka. Czego dokonali, niech 
zaświadczą słowa Szerpy Tenzinga Norgaya – słynnego zdo-
bywcy Mount Everestu: na pytanie o najtrudniejszą i najbar-
dziej niebezpieczną w swoim życiu drogę na szczyty, odpo-
wiedział: - Nie Everest, to była Nanda Devi East. 

- Pan też tak miał z Alpami, jak pierwsi polscy zdo-
bywcy Himalajów?

- Obecnie to nie wysokości stanowią główne obiekty 
zachwytów prawdziwych alpinistów, a raczej niedostępna 
przyroda, widoki wiecznie ośnieżonych łańcuchów gór-
skich i skala trudności w  zdobyciu poszczególnych szczy-
tów. Ogrom tych gór uświadamia człowiekowi jego miej-
sce. Trzeba jednak przyznać, że nadal wielu chce zasłużyć 
na miano Zdobywcy Korony Himalajów. Można też zostać 
Człowiekiem Alp, lecz trzeba zdobyć przynajmniej kilka-
naście szczytów spośród ponad osiemdziesięciu czteroty-
sięczników. Ja zdobyłem dwa i mam ochotę na więcej – ob-
jaśnił mi mój rozmówca. 

O alpejskich pokusach i fiołkach
Piotr Rożniał uczy się sterować swoją odwagą, ale jeśli 

porwał się na Alpy, musi jej mieć niemało (parę lat temu 

4 074, Pointe Mediane 4 097, Pointe Carmen 4 109, L’Iso-
lee 4  114). Oczywiście, chciałby nie tylko popatrzeć na 
najwyższą skałkę Europy zwaną Mont Blanc (najwyższy 
szczyt Alp, 4 810 m, został zdobyty w 1786 roku przez Mi-
chel’a Paccarda i Jacques’a Balmata). Tu, powyżej czterech 
tysięcy metrów, było słonecznie, ciepło i bezpiecznie, tu 
podziwiał opatrznościową figurę Chrystusa wznoszącą się 
ponad ostrą skałą i daszkiem górskiego schronu. 

W górach są ścieżki pionowe i poziome. Które lubi pan 
Piotr? Oczywiście, strome ściany skalne kusiły go do wspi-
naczki lub zejścia, ale on nie pojechał w Alpy na ekstre-
malne wyczyny. Podczas wyprawy trzeba mieć na sobie 
właściwy ubiór i dysponować idealnym sprzętem tech-
nicznym, niezawodnym w skrajnych warunkach. Na takiej 
wyprawie nowicjusze (do jakich się zalicza – jak sam po-
wiedział) muszą polegać na doświadczonym przewodni-
ku. Wiele potrafił sobie uzmysłowić i przewidzieć, lecz za-
skoczyło go niskie ciśnienie (ok. 650 hPa) i trudności z tym 
związane, a najbardziej zmęczenie. Inżynier Piotr Rożniał 
ze śrub lodowych nie musiał korzystać, ale dla asekuracji 
4-osobowa grupka była sczepiona liną. Przy niektórych 
wejściach pomocne okazały się poręcze wbite w pionową 
ścianę. Wypróbował na sobie kilkudniowy pobyt na po-
nad czterech kilometrach nad poziomem morza. Na tych 
wysokościach widać tylko skały, wiatr, śnieg, lód i ziemia 
bez roślinności, toteż nie zobaczył fiołków alpejskich, któ-
re zwykle rosną niżej, w poszyciu lasów (w kwiaciarniach 
i domowych doniczkach kwitną od października do kwiet-
nia). Z ponad dwudziestokilogramowym plecakiem i apa-
ratem fotograficznym w ręce zapoznał się z  wysokogór-
skim klimatem i jego wpływem na swoją psychofizyczną 
sprawność.

 
Stąpając po trawersach, półkach i ścieżkach, widząc 

przepaście i niebezpieczne szczeliny, wypoczywając 
w namiotach, bunkrach i stacjach alpejskich, czując pod 
butami twardy grunt lub śliski lodowiec miał wszystko to, 
na co liczył przed podróżą: piękne widoki, wielką frajdę i... 
gorącą herbatę na wodzie ze śniegu. 

Nie wystarczy odwaga,  
trzeba mieć szczęście

Piotr z Mielca oraz Tomek, Kasia i Mariusz z Rzeszowa do 
Włoch dojechali 9 września 2016 r. Mieli szczęście, bo trafi-
li na okienko pogodowe. Można było wyprawić się z myślą 
przejścia po lodowcach Monte Rosy i zdobycia czterech 
szczytów tego masywu. Ostatnim kursem górskiej ko-
lejki linowej dostali się wyżej (ok. 2300 m), potem doszli 

GÓRSKIE ŚWIATY 
PIOTRA ROŻNIAŁA

o odwadze  
i alpejskich klimatach 

był z nią na gruzińskiej części Kaukazu, jeszcze wcześniej 
w polskich Tatrach; oczywiście, jeździł rekreacyjnie w Biesz-
czady, Beskid Żywiecki i Beskid Śląski). Czuł ją nadal, kiedy 
przyszła refleksja o granicach możliwości swojej psychiki 
oraz że po wejściu na Balmenhorn (4 167 m n.p.m.), a po-
tem na Piramide Vincent (4  215   m  n.p.m.) pozostałe je-
denaście szczytów w masywie Monte Rosa trzeba będzie 
zostawić na inne okazje, podobnie jak najwyższy szczyt 
polskich Tatr – Rysy, na którym jeszcze nigdy nie stanął 
(trzy lata temu brakło tylko 200-300 metrów i wtedy naj-
wyższy szczyt w Polsce pokazał, że mielczanin musi jeszcze 
poćwiczyć; teraz zrobiłby to „biegusiem”). Podczas wrze-
śniowej wyprawy w Alpy jednak nieco wyhamował i ogra-
niczył swoje marzenie, chociaż wierzchołki następnych 
czterotysięczników były w zasięgu ręki. Kiedy wyczuł, że 
krew zapulsowała ostrzegawczo, nie chciał przeholować. 
Różne myśli zaczęły się kołatać po głowie – wybrał relaks 
w schronie. Odpoczął i poczekał pół dnia na trójkę swo-
ich partnerów, którzy właśnie stawali na dwóch kolejnych 
wierzchołkach Monte Rosy. To był postępek godny dobre-
go wędkarza, który miał poranne branie, lecz wszystkich 
ryb nie chciał wyławiać. Mimo zdroworozsądkowego po-
dejścia do sprawy pan Piotr zwierzył mi się półgłosem, że 
chyba będzie tego żałował do końca życia... 

Niebo nad głową, chmury w dolinach
Siedząc w schronie pod Balmenhornem i podziwiając 

śnieżnobiały jęzor lodowca, mielczanin miał uzasadnioną 
satysfakcję, bo wyszedł wyżej niż pięć wierzchołków Mont 
Blanc du Tacul (Corne du  Diable 4  064, Pointe Chaubert 

Na co dzień mieszkaniec Mielca, służbowo naczelnik Wydziału Dróg, Zieleni i Energetyki 
Urzędu Miejskiego. Ma 48 lat. Jest inżynierem budownictwa po Politechnice Krakowskiej. 
Wiele lat temu polubił podróże w góry. Uczestniczył w kilku wyprawach, w tym we wrześniu 2016 r. z Podkarpackim 
Klubem „Ekspedycja”. Swoje hobby godzi z życiem rodzinnym i pracą zawodową.

do miejsca, gdzie na trzech tysiącach rozbili pierwszy 
obóz. Nocowali i aklimatyzowali się również na wysokości 
3 600 m w schronisku. Niebawem przed nimi pojawiła się 
upragniona naturalna granica, za którą były czterotysięcz-
niki. Pan Piotr osiągnął dwa szczyty, pozostali partnerzy 
– cztery. Podczas powrotnego zejścia dotarli do parkingu 
(1 900 m), co było zaplanowane na 15 września. Z Italii do 
Polski powrócili bez przeszkód. 

Niedowiarkom na dowód, 
a dla siebie na pamiątkę 
przywieźli filmy i zdjęcia 
o przygodzie we włoskich 
Alpach, przeżywanej na tle 
surowych i pięknych ple-
nerów. Odnieśli istotną ko-
rzyść, bo oderwawszy się od 
codziennej rzeczywistości 
mogli odbudować się men-
talnie podczas indywidual-
nych kontemplacji.

Kolekcjonerstwo alpejskich 
łańcuchów i koronek najwyż-
szych szczytów to zaraźliwa 
sprawa. Mielczanin zaczął od 
masywu Monte Rosa. Twier-
dzi, że alpinistą zostanie, 
kiedy szczęśliwie zdobędzie 
kilkanaście wierzchołków 
Alp. I raczej nie wybierze się 
w  Himalaje.

Edward Michocki
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Po opiniach na temat ubiegłorocznej wigilii, która spo-
tkała się z pozytywnym odbiorem oraz sporym zaintere-
sowaniem, Urząd Miejski oraz Hotel Iskierka rozpoczęli 
przygotowania do kolejnego spotkania. 

– Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny oraz 
wyjątkowy. A dlaczego ta wigilia jest ważna? Każdy, kto 
był rok temu na naszej miejskiej wigilii, ten z łatwością to 
zrozumie. Trzeba być dobrym człowiekiem  – powiedział 
Daniel Kozdęba, prezydent miasta Mielca, zapraszając 
wszystkich na tegoroczne niezwykłe spotkanie.

Termin spotkania ustalono na piątek 23 grudnia 2016 
roku godz. 16.00. W specjalnie ustawionym namiocie na 

Wigilia dla Samotnych na placu AK

W piątek 23 grudnia na placu Armii Krajowej po raz drugi  
zorganizowana zostanie „Miejska Wigilia dla Samotnych”. 

placu Armii Krajowej ma zostać przygotowane około 200 
miejsc. Planowany jest krótki występ artystyczny, słowo 
duszpasterskie, przełamanie się opłatkiem, posiłek oraz 
wspólne kolędowanie. 

– Chcemy, aby każdy uczestnik naszego spotkania skosz-
tował tradycyjnych potraw wigilijnych oraz otrzymał świą-
teczną niespodziankę. Podczas ubiegłorocznej wigilii wspar-
ło nas kilka lokalnych firm oraz organizacji, za co serdecznie 
dziękujemy. Mam nadzieje, że w tym roku będzie ich jeszcze 
więcej, a dzięki wspólnemu zaangażowaniu każdy poczuje 
„magię świąt” – przekazuje Iwona Ławruk, właścicielka Ho-
telu Iskierka. 

Wszystkich, którzy mają  życzenie 
włączyć się w tę niezwykłą inicjatywę 
prosimy o kontakt z Hotelem Iskierka: 

tel. 698 660 935


