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Szanowni Państwo, 

Serdecznie zapraszam do lektury kolejnego nu-
meru magazynu informacyjnego Urzędu Miej-
skiego w Mielcu. Jak zwykle zamieściliśmy w nim 
przegląd najważniejszych wydarzeń związanych 
z bieżącym funkcjonowaniem naszego miasta. 

Tradycyjnie początek roku to czas spotkań 
z  mieszkańcami poszczególnych osiedli. W tym 
roku takich spotkań odbyło się siedem i jak zawsze 
cieszyły się one dużym zainteresowaniem miel-
czan, którzy między innymi mieli okazję zapoznać 
się z  planami inwestycyjnymi Mielca na rok 2017. 
Piszemy o tym na stronie 3, a na stronie 4 przedsta-
wiamy najważniejsze inwestycje, które znalazły się 
w budżecie uchwalonym przez radę miasta pod ko-
niec grudnia ubiegłego roku. Jest to budżet rekor-
dowy, bo na wydatki przewidziano aż 323 miliony 
złotych. Blisko 30 procent to wydatki inwestycyjne, 

z których znaczna część, to zada-
nia realizowane przy udziale ze-
wnętrznych dofinansowań.

Istotnym wydarzeniem była inauguracja działal-
ności pierwszej w Polsce lokalnej „Szkoły Liderów 
Miasta Mielca” (str.16). Z tej okazji do Mielca przy-
jechał prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof 
Kwiatkowski – absolwent Szkoły Młodych Liderów 
Społecznych i  Politycznych w Warszawie. Jest to 
program pilotażowy, któremu z uwagą będą się 
przyglądać inne samorządy, już teraz bardzo zain-
teresowane skorzystaniem z takiej inicjatywy. 

Polecam także materiały o naszym ciągle rozwija-
jącym się lotnisku, o niezwykle ważnych projektach 
parasolowych i o nowym bardzo ciekawym projek-
cie, realizowanym z naszymi hiszpańskimi i portu-
galskimi partnerami w ramach międzynarodowego 
programu Do-U-Sport.

W związku z przypadającymi na 
połowę kwietnia Świętami Wiel-
kanocnymi pragnę złożyć 
mieszkańcom Mielca naj-
serdeczniejsze życzenia 
zdrowia i  wszelkiej pomyśl-
ności. Niech radosne Alleluja 
będzie dla Was ostoją niezłomnej 
wiary, nadziei  i zwycięskiej miłości.

  Z życzeniami przyjemnej lektury,

Prezydent Miasta Mielca
Daniel Kozdęba
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Pod koniec stycznia bieżącego roku rozpoczęła się kolejna 
tura corocznych otwartych spotkań prezydenta Mielca Daniela 
Kozdęby i urzędników naszego miejskiego samorządu z miesz-
kańcami miasta.

W okresie od 24 stycznia do 9 marca takich spotkań zorga-
nizowano siedem. Miały one podobny schemat. Rozpoczynały się 
od prezentacji działalności władz miasta i planów inwestycyjnych 
na rok 2017 ze szczególnym uwzględnieniem tych osiedli, których 
dotyczyło dane spotkanie. Gościnnie w spotkaniach brali udział 
także profesor nadzw. AGH w Krakowie Tadeusz Pająk, który 
omawiał ekspertyzę dotyczącą wydania decyzji środowiskowej 
dla modernizacji zakładów Kronospan oraz dr Jakub Nowak – 
autor raportu o pomiarach zawartości w powietrzu pyłów PM 10 
i PM 2,5 przeprowadzonych na terenie Mielca za pomocą mobil-
nego systemu monitorowania. 

Po prezentacjach był czas na dyskusje, pytania i składanie 
formalnych wniosków Każdy uczestnik miał możliwość zabrania 
głosu, a obecni na spotkaniach prezydent, jego zastępcy oraz na-
czelnicy poszczególnych wydziałów magistratu i dyrektorzy miej-
skich instytucji,  starali się udzielać wyczerpujących odpowiedzi.  

Pierwsze spotkanie z mieszkańcami osiedli Kopernika, Kuso-
cińskiego, Niepodległości i Żeromskiego miało miejsce w Centrum 
Wystawienniczo-Promocyjnym SCK.  Sporą jego część poświęco-
no na dyskusję o jakości powietrza w Mielcu. Sporo emocji wy-
wołał temat budowy wieży widokowej na Górze Cyranowskiej.  

Pytano także o zasady przyznawania dotacji dla organizacji po-
zarządowych. 

Na drugie spotkanie w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 
przyszli mieszkańcy mieleckiej starówki – osiedli Kilińskiego i Ko-
ściuszki. Tu także dużo dyskutowano na temat walki o czyste po-
wietrze, a także o bezpieczeństwie i o remontach ulic. 

Wdrażanie reformy oświatowej zdominowały spotkanie 
prezydenta z mieszkańcami osiedli Smoczka i Dziubków, które 
odbyło się w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 11. Wąt-
pliwości rodziców było sporo. Dotyczyły głównie konieczności 
przenoszenia uczniów z jednej szkoły do drugiej, a także podziału 
miasta na obwody przypisane do poszczególnych szkół. 

Z raportu o stanie powietrza w Mielcu  wynika, że ze wzglę-
du na ukształtowanie terenu mielecki smog pochodzący m.in. 
z niskiej emisji najbardziej dokucza mieszkańcom osiedli Szafera, 
Dziubków i Mościska. Dlatego nie zabrakło pytań o możliwo-
ści dofinansowania wymiany starych i nieefektywnych pieców 
w  przydomowych kotłowniach. Pytano także o remonty chod-
ników i ulic oraz o główne mieleckie inwestycje zaplanowane na 
bieżący rok. 

Na piąte spotkanie z Prezydentem Mielca Danielem Koz-
dębą, które odbyło się 28 lutego w budynku Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących nr 1 przy ulicy Tańskiego zaproszono mieszkań-
ców osiedla Lotników i Borek, a w dwóch ostatnich na początku 
marca wzięli udział mieszkańcy osiedli Wojsław, Rzochów oraz 
Cyranka.

Prezydenckie 
spotkania 
z mieszkańcami



4 Inwestycje

Nowy budżet to przede wszystkim owoc współpracy 
i kompromisu między prezydentem i mającym większość 
w radzie klubem radnych Prawa i Sprawiedliwości. Podob-
nie jak przed rokiem do założeń budżetowych na rok 2017 
wniesiono wiele poprawek, które zmniejszyły dochody 
o 1,2 mln, wydatki o 2,1 mln i deficyt o 863 tys. zł. Ponad 
62 milionowy deficyt będzie pokryty nadwyżką z lat mi-
nionych – 9,7 mln i kredytem szacowanym na 52,8 mln. 

-Blisko 30 procent naszego budżetu stanowią wydatki 

Inwestycyjny budżet Mielca 2017 
Podczas XXIX sesji rady miasta 
uchwalono budżet Mielca na rok 2017. 

Pozostałe największe 
inwestycje na kwotę  
47,3 mln (bez względu na 
poziom dofinansowania):

• budowa hali sportowo-widowi-
skowej MOSiR (14,8 mln)

• modernizacja i rozbudowa miej-
skiej biblioteki (11,7 mln)

• przebudowa dróg (3 mln)
• wykupy gruntów (2,7 mln)
• wykup Przedszkola nr 1 (2,7 mln)
• wodny plac zabaw (0,6 mln)

 • wiadukt kolejowo-drogowy nad  
 ulicą Sienkiewicza (3,7 mln)

Inwestycje realizowane przy udziale zewnętrz-
nych dofinansowań:
•  modernizacja dwóch boisk i budowa siłowni plenerowej na tere-

nach MOSiR-u (4,7 mln)
•  budowa hali sportowej przy SP 3 (3,6 mln)
•  zintegrowany system informatyczny w ramach projektu Inteligent-

ny Mielec e-miasto przyszłości (7,1 mln)
•  przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Sitki na potrzeby Domu 

Dziennego Pobytu i Warsztatów Terapii Zajęciowej (2,7 mln)
•  boiska, plac zabaw, skatepark, parkour na terenach MOSiR-u (3 mln)
•  głęboka modernizacja energetyczna budynku SP 2 (2 mln)
•  modernizacja budynku przy Mickiewicza 13 na potrzeby utworze-

nia mieszkań chronionych (2,8 mln)
•  przebudowa ul. Kardynała Wyszyńskiego (6,8 mln)
•  Budowa budynku socjalnego przy ul. Inwestorów (4,6 mln)
•  Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego 

dla MOF Mielec (45 mln), w tym:
 • zakup 14 nowoczesnych niskoemisyjnych autobusów;
 • budowa i przebudowa linii komunikacji miejskiej - budowa prze-

dłużenia ul. Powstańców Warszawy (ok. 2,1 km) wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą, obejmującą m.in.: budowę odwodnienia, 
oświetlenia, ścieżki rowerowej, chodnika;

 • budowa pętli autobusowej na skrzyżowaniu ul. Szarych Szere-
gów i Powstańców Warszawy wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

 • budowa parkingu „Park &Ride” z 69 miejscami parkingowymi, 
w  tym 7 dla osób niepełnosprawnych jako etap I  przebudowy 
dworca przesiadkowego; 

 • budowa zaplecza technicznego do obsługi taboru (budynek 
warsztatowy, myjnia dla autobusów i infrastruktura towarzyszą-
ca);

 • budowa zatoki autobusowej w Rzemieniu (w partnerstwie 
w Gmina Przecław).

inwestycyjne. Inwestycje to rozwój miasta i jego przy-
szłość. To m.in. nowe tereny inwestycyjne, rozwój budow-
nictwa mieszkaniowego i wzrost podatków trafiających 
do miejskiej kasy. Przy tak dużym zakresie inwestycji 
trudno uniknąć problemu deficytu, ale musimy się z tym 
zmierzyć, bo najbliższe lata to ostatni dzwonek na pozy-
skiwanie dofinansowań unijnych na lata 2014-2020. Część 
tych dofinansowań już udało się nam pozyskać, a o inne 
się staramy – mówił Daniel Kozdęba. 

Za przyjęciem budżetu Mielca na rok 2017 głosowało 14 
radnych, nikt nie był przeciw, a 5 radnych wstrzymało się 
od głosu. 

* podane kwoty dotyczą wydatków zaplanowanych 
na rok 2017.
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Mielec w obliczu oświatowej reformy

Podpisując  na początku stycznia bieżącego roku  prze-
głosowaną wcześniej przez Sejm i Senat reformę systemu 
oświaty w Polsce prezydent RP Andrzej Duda  zobowiązał 
wszystkie samorządy do jej wdrożenia w podległych so-
bie szkołach już od roku szkolnego 2017/2018.

Reforma oświaty likwiduje gimnazja, przywracając 
ośmioletnią szkołę podstawową oraz czteroletnie liceum, 
pięcioletnie technikum lub trzyletnią szkołę branżową. 

Czasu na wdrożenie zmian pozostało niewiele. W Urzę-
dzie Miejskim w Mielcu już we wrześniu ubiegłego roku 
powstała specjalna komisja, która rozpoczęła przygoto-
wania do dostosowania szkolnej sieci w naszym mieście 
do nowego systemu.  

Przygotowano uchwałę intencyjną dotyczącą m.in. no-
wych obwodów szkolnych, przegłosowaną 9 lutego na 
sesji rady miasta. Została ona przekazana do zaopiniowa-
nia przez podkarpackiego kuratora oświaty. Następnie ma 
wrócić pod ponowne obrady rady miasta i do końca mar-
ca powinna zostać przez radnych przyjęta.  

Jej główną ideą w obliczu likwidacji gimnazjów jest upo-
rządkowanie miejskiego systemu oświatowego dla dal-
szego wykonywania obowiązku szkolnego przez dzieci i 
młodzież. Jak wiadomo  klasy drugie i trzecie gimnazjum 
dokończą naukę w „wygaszanych” gimnazjach. Klasy  Gim-
nazjum nr 1 będą podlegać Szkole Podstawowej nr 6, ale 
pozostaną w budynku przy ulicy Biernackiego. Gimnazjum 
nr 2 zostanie przekształcone w Szkołę Podstawową nr 7, a 
Gimnazjum nr 3 stanie się Szkołą Podstawową nr 8. Z kolei 
Gimnazjum nr 4 zostanie włączone do Szkoły Podstawowej 
nr 13. Mielecki system oświatowy w dużym stopniu wróci 
do stanu jaki istniał przed wprowadzeniem gimnazjów.  

Szacuje się, że wskutek reformy placówki szkolne zarzą-
dzane przez samorząd miejski  utracą około 500 uczniów. 
Nie wiadomo na razie jak to odbije się na zatrudnieniu 
nauczycieli. Trzeba też pamiętać o tym, że reforma przy-
niesie dla magistratu określone skutki finansowe związane 
przede wszystkim z dostosowaniem budynków i sal lek-
cyjnych do nowych potrzeb. Koszty te przekroczą 2,3 mln. 

Wprowadzane zmiany wywołały szereg kontrowersji 
zgłaszanych przez rodziców nie zgadzających się na prze-
noszenie ich dzieci do innych szkół. Dotyczy to głównie 
uczniów obecnych klas szóstych.   

Odpowiadając na zgłaszane przez rodziców wątpliwo-
ści  prezydent Daniel Kozdęba zapowiedział organizację 
na przełomie lutego i marca szeregu konsultacji z miesz-
kańcami podczas których dyrektorzy poszczególnych  
szkół będą przekazywać konkretne informacje . Wszystko 
po to aby wprowadzane zmiany były w pierwszej kolejno-
ści bezbolesne dla dzieci.  – Naprawdę staramy się robić 
wszystko aby znaleźć najlepsze dla dzieci rozwiązania. 
Musimy sobie poradzić także z problemem zatrudnie-
nia nauczycieli, który może się pojawić. Będziemy robić 
wszystko, aby wszyscy nauczycieli znaleźli dla siebie pracę 
– mówił prezydent Daniel Kozdęba na specjalnie zwołanej 
konferencji prasowej poświęconej reformie oświaty.

– Nie chcemy na siłę forsować zaproponowanych przez 
nas rozwiązań. Jeżeli rodzice chcą wskazywać w których 
budynkach mają się uczyć ich dzieci, to trzeba się liczyć 
z tym, że warunki jakie tam zastaną mogą być gorsze. Bę-
dziemy przedstawiać do wyboru różne warianty i liczymy 
na współpracę z rodzicami – dodawał  zastępca prezyden-
ta Jan Myśliwiec.  
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Ponad dwa miliony złotych kosztowały dwie ważne in-
westycje przygotowane i zrealizowane w trybie - zapro-
jektuj i wybuduj przez Wydział Dróg, Zieleni i Energetyki 
Urzędu Miejskiego w Mielcu. Dotyczą one ochrony prze-
ciwpowodziowej terenów SEE Euro-Parku Mielec, a także 
osiedla Wojsław. 

Pierwszą o wartości 2 mln 149 tys. zł. jest system odpro-
wadzania wód opadowych i roztopowych z terenów prze-
mysłowych usytuowanych w rejonie ulicy COP-u i ulicy 
Lotniskowej w Mielcu. 

Jest to obecnie bardzo dynamicznie rozwijająca się 
część mieleckiej „strefy” w sąsiedztwie lotniska. W rejonie 
wspomnianych ulic wybudowano kolektory deszczowe 
(kanalizacyjne) oraz otwarty rów zlokalizowany wzdłuż 
pasa przyległego do ulicy Lotniskowej, która stanowi ele-
ment łączący te kolektory. 

Inną inwestycją o znacznie mniejszej wartości około 24 
tys zł. w zakresie ochrony przeciwpowodziowej zlewni dla 

terenów osiedla Wojsław i obszaru SSE Euro-Parku w Woj-
sławiu, jest wykonanie stanowiska pompowego usytu-
owanego w pobliżu śluzy wałowej Wisłoki na rowie Trześń 
Główna (obok Dworku w Wojsławiu). 

W przypadku wezbrania rzeki Wisłoki na skutek za-
mknięcia śluzy wałowej może dojść do powstania tzw. 
cofki wód w rowie Trześń Główna. Wykonane stanowisko 
pompowe pozwoli na zainstalowanie tu agregatu pom-
powego o dużej wydajności w celu przepompowania 
nadmiaru spiętrzonych wód do rzeki. 

Zarówno system odprowadzający wody opadowe i roz-
topowe w rejonie lotniska jak i stanowisko pompowe 
w Wojsławiu porządkują gospodarkę wodną na najważ-
niejszych obszarach inwestycyjnych w naszym mieście 
i  przez zmniejszenie wystąpienia ewentualnego zagro-
żenia podtopieniami np. w przypadku powodzi czynią te 
tereny jeszcze bardziej atrakcyjne dla potencjalnych inwe-
storów. 

Mieleckie tereny inwestycyjne 
jeszcze bardziej atrakcyjne 
dla inwestorów
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Rozpoczęte 3 lata temu inwestycje na Lotnisku Mielec 
wprowadziły wizytówkę naszego miasta i regionu jakim 
jest lotnisko na poziom którego nie można się powstydzić 
na arenie krajowej jak i międzynarodowej. Dla przypo-
mnienia ostatnie lata to bardzo intensywny rozwój: nowy 
budynek – wieża lotniska, której pozazdrościć może wiele 
lotnisk, certyfikacja służby obsługującej loty, nowe oświe-
tlenie do lotów nocnych.

Po gruntownej modernizacji nastał czas na rozpoczęcie 
działań marketingowych mających na celu wypromowa-
nie Lotniska Mielec jako jednego z najlepszych w Polsce 
do lotów segmentu General Aviation (przyp. Lotnictwo 
Ogólne) oraz lotniska szkoleniowego. Władze spółki za-
rządzającej lotniskiem chcą dotrzeć do pilotów prywat-
nych, małego lotnictwa biznesowego oraz szkół lotni-
czych. W opinii wielu pilotów i instruktorów jest to jedno 
z najbezpieczniejszych lotnisk szkoleniowych w Polsce, 
mających standard lotnisk kontrolowanych, jednocześnie 
z pełną swobodą działania i dostępnością której lotniska 
komunikacyjne mogą tylko pozazdrościć.  Podjęte kroki 
marketingowe oprócz wypromowania samego lotniska 
mają także na celu pokazanie, że lotnisko w Mielcu było 
i jest lotniczą stolicą Polski. (dla przyp. ponad 14000 stat-
ków powietrznych wyprodukowano w Mielcu). 

Pierwszym krokiem do nowego otwarcia było zorga-
nizowanie unikatowej sesji fotograficzno-filmowej we 
wrześniu 2016, polegającej na jednoczesnym ustawieniu 
statków powietrznych  przedstawicieli wszystkich użyt-
kowników lotniska na pasie startowym. Powstały materiał 
wzbudził uznanie w środowisku lotniczym i uzmysłowił 

OTWARCIE 
MARKETINGOWE  
LOTNISKA MIELEC

lotniczą pozycję Mielca na mapie Polski. Na bazie wyko-
nanej sesji powstała nowa strona internetowa Lotniska 
Mielec, która ma za zadanie wypromować lotnisko wśród 
pilotów z Polski i Europy.

W najbliższym czasie zostanie otwarte specjalne po-
mieszczenie dla pilotów korzystających z lotniska, do-
stępne w dowolnym momencie, służące do przygotowa-
nia przed lotem. Są prowadzone zaawansowane działania 
w celu uruchomienia krótkiego, poprzecznego pasa star-
towego, stacji paliw lotniczych, nowych obiektów do 
hangarowania samolotów i śmigłowców, podejścia in-
strumentalnego do lądowania oraz lepszej osłony meteo-
rologicznej.  Działania te spowodują, że Lotnisko w Mielcu 
stanie się bardzo atrakcyjnym celem dla każdego pilota 
General Aviation podróżującego na południe Polski i Eu-
ropy. 

W zakresie dostosowania oferty do potrzeb obecne-
go rynku lotniczego stworzone zostały pakiety lądowań, 
usług hangarowania które będą systematycznie rozwi-
jane. Wszystko po to aby Lotnisko Mielec było otwarte 
i  przyjazne dla pilotów prywatnych, lotów biznesowych 
oraz szkół lotniczych z innych części Polski.

W sierpniu 2017 z inicjatywy Prezydenta Miasta Mielca 
Daniela Kozdęby oraz Lotniska Mielec zostanie zorgani-
zowany Europejski Zlot samolotów AN-2. Hasło zlotu to 
„Światowa Kolebka AN-2”. Znakomita większość samolo-
tów AN-2 latających w Europie pochodzi z naszego mia-
sta. Będzie to więc unikatowe wydarzenie dla Mielca, jak 
i wszystkich miłośników AN-2 z Polski i Europy.

Wojciech Bugajski, Piotr Lasek



8 Ochrona środowiska

Podpisanie 14 grudnia 2015 roku przez prezydenta 
Daniela Kozdębę przełomowego porozumienia z firmą 
Kronospan Mielec Sp. z o. o. było pierwszym niezwykle 
znaczącym krokiem w walce o czyste powietrze w na-
szym mieście. W porozumieniu tym zakład uważany przez 
mieszkańców za najbardziej szkodliwy dla naszego śro-
dowiska zobowiązał się do ośmiokrotnego zmniejszenia 
emisji zanieczyszczeń i do poddania się niezapowiedzia-
nym kontrolom emisji pyłów (w tym PM 10 i PM 2,5) oraz 
formaldehydu na emitorze E5 suszarni linii do produkcji 
płyty wiórowej. Firma zadeklarowała również skrócenie 
czasu potrzebnego na instalację nowych filtrów o kwartał 
w stosunku do zapisów pozwolenia zintegrowanego wy-
danego przez Urząd Marszałkowski.

W roku 2016 wykonano sześć niezapowiedzianych kon-
troli, a wszelkie zastrzeżenia co do wyników pomiarów zo-
stały zgłoszone do marszałka województwa podkarpac-
kiego. Dodatkowo Kronospan Mielec został zobligowany 
do podjęcia działań, których rezultatem będzie zmniejsze-
nie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Jest to związane 
z realizowaną przez zakład wielką inwestycją moderniza-
cji instalacji do produkcji płyt wiórowych. Inwestycja ta 
wywołuje spore kontrowersje wśród mieszkańców Mielca, 
obawiających się dalszego szkodliwego oddziaływania fir-
my Kronospan na powietrze nad Mielcem.  

Ekspertyza o raporcie
W związku z planowaną modernizacją Zakładu wszczę-

te zostało na wniosek Kronospan Mielec postępowanie 
o wydanie decyzji środowiskowej dla tego przedsięwzię-
cia. W ramach postępowania otrzymano opinię Sanitar-
ną Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu oraz 
uzgodniono warunki realizacji przedsięwzięcia przez Re-
gionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Rzeszowie. 

Mając na uwadze, że jest to niezwykle ważna kwestia 
dla całej społeczności mieleckiej, magistrat w listopadzie 
ubiegłego roku po szczegółowym zapoznaniu się z przed-
stawioną przez spółkę dokumentacją, postanowił popro-
sić zewnętrzną niezależną instytucję o opinię dla wspo-
mnianego raportu. Jej wykonania podjęła się Katedra 
Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowi-
ska wchodząca w skład Wydziału Inżynierii Mechanicznej 
i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 

Wiodącym autorem ekspertyzy jest prof. nadzw. AGH 
Tadeusz Pająk – aktualnie członek Krajowej Komisji Ocen 
Oddziaływania na Środowisko i Państwowej Rady Ochro-
ny Środowiska. Potwierdził on, że podjęty przez firmę Kro-

Wielokierunkowe działania Urzędu Miejskiego 
w walce o czyste powietrze dla Mielca

nospan zakres modernizacji w świetle obowiązującego 
prawa jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie zna-
cząco oddziaływać na środowisko i sporządzenie raportu 
z oceny tego oddziaływania jest wymagane.

Zastrzeżenia i braki
Według ekspertyzy z AGH przedstawiony przez Kro-

nospan raport charakteryzuje się istotnym prawnie bra-
kiem porządku. Widoczne są w nim niezgodności, co do 
prawnie obowiązujących wymagań, a niektóre z nich  (np. 
w zakresie monitoringu przedsięwzięcia) są niewystarcza-
jąco merytorycznie opracowane. Dużo uwag krytycznych 
budzą analizy i wnioski w zakresie klimatu akustyczne-
go. Brak jest wyników pomiarów akustycznych poziomu 
dźwięku dla pory dnia i nocy zmierzonych w środowisku 
dla stanu istniejącego. Zestawienia pomiarów akustycz-
nych dotyczą wyłącznie terenu zakładu. Brak w raporcie 
badań poziomu akustycznego nowych źródeł dźwię-
ku, a prognozy dotyczące zmian emisji akustycznej nie 
uwzględniają istniejącego stanu. 

Ekspertyza wskazuje także na zastanawiająco defen-
sywne stanowisko Kronospanu w kwestii ciągłego po-
miaru emisji pyłu z emitora E-5, a także budzące niepokój 
pominięcie w raporcie kwestii zagospodarowania wszel-
kiego rodzaju odpadów wtórnych, a szczególnie pyłów 
procesowych odbieranych z instalacji odpylania gazów 
odlotowych. Brak jest danych i analiz zaprzeczających, że 
te niebezpieczne odpady nie będą wykorzystywane ener-
getycznie poprzez mieszanie i współspalane z innym, wła-
ściwym rodzajem paliwa.  

Warunkowa rekomendacja 
Mimo stwierdzonych uchybień w przedłożonej przez 

Kronospan dokumentacji, autorzy ekspertyzy rekomen-
dują wydanie decyzji środowiskowej dla przedmiotowej 
inwestycji. Najważniejszym argumentem wydania tej de-
cyzji jest to, by firma Kronospan jak najszybciej wprowa-
dziła działania ograniczające emisję zanieczyszczeń. 

Działaniami podejmowanymi przez firmę Kronospan 
będą m.in. unowocześnienie, a tym samym udoskonale-
nie instalacji odpylania dla wszystkich emitorów, zastoso-
wanie nowoczesnej suszarni wiórów, co ograniczy emisję 
szeregu dotąd emitowanych do powietrza i powodują-
cych uciążliwość zapachową lotnych związków organicz-
nych, jak również zwiększenie wydajności i skuteczności 
procesów odpylania prasy głównej. Zakładane efekty 
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w zakresie poprawy jakości powietrza dotyczyć mają nie 
tylko zanieczyszczeń pyłowych, ale także substancji lot-
nych i emisji formaldehydu.  

Wznowienie procedury i zobowiązanie 
W dniu 18 stycznia 2017 roku rozpoczęto ponow-

ną procedurę udziału społeczeństwa w postępowaniu 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunko-
waniach dla inwestycji modernizacji instalacji produkcji 
płyt wiórowych firmy Kronospan, podając do publicznej 
wiadomości informację o możliwości zapoznania się z do-
kumentacją sprawy w terminie 21 dni tj.  do 10 lutego. 
Równocześnie zobowiązano inwestora do przedłożenia 
do 10 lutego pisemnych wyjaśnień odnośnie zawartych 
w ekspertyzie AGH zagadnień budzących wątpliwości. 

Warto dodać, że na wniosek miasta oraz radnych fir-
ma Kronospan zorganizowała spotkania mające  na celu 
przybliżenie radnym rady miasta, a także przewodniczą-
cym rad osiedli planów działań modernizacyjnych spółki. 
W  tym celu radni zostali m.in. zaproszeni na zwiedzanie 
zakładu i spotkanie z przedstawicielami władz firmy, któ-
rzy przedstawili aktualnie realizowany etap prac moder-
nizacyjnych.  

Badania niskiej emisji 
Ponadto na zlecenie prezydenta Mielca w listopadzie 

i  grudniu ubiegłego roku na terenie miasta za pomo-
cą mobilnego systemu monitorowania (mobilna stacja 
pomiarowa) zostały wykonane pomiary stężenia w po-
wietrzu pyłów PM10 i PM 2,5. Pomiary przeprowadzono 
w  wybranych różnych częściach Mielca, wykorzystując 
ponad 40 punktów pomiarowych i uzyskując w ten spo-
sób sieć pomiarową obejmującą obszar całego miasta 
wraz z udokumentowanym rozkładem występujących 
poziomów zanieczyszczeń. 

Aby zbadać wpływ niskiej emisji na stan powietrza po-
miary prowadzone były w godzinach wieczornych i noc-
nych, gdy nie występuje lub jest minimalna emisja pocho-
dząca z pojazdów samochodowych przemieszczających 
się po ulicach. Przeprowadzone badania, uwzględniające 
kierunek i siłę wiatru, niezbicie wykazały, że na jakość po-
wietrza w Mielcu ma wpływ nie tylko emisja z emitorów 
przemysłowych, (w tym z emitorów Kronospanu), ale 
także emisja z kotłowni budynków w zabudowie jedno-
rodzinnej.      

Miejski System Zarządzania  
Jakością Powietrza

To właśnie nad tymi częściami Mielca, gdzie dominuje 
zabudowa jednorodzinna, w szczególności w os. Wolno-
ści, os. Kazimierza Wielkiego, os. Dzióbków oraz w sąsiedz-
twie emitorów Kronospanu w dniach 5, 10 i 15 grudnia 
2016 roku stwierdzono kilku, a nawet kilkunastokrotne 

przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszcze-
nia powietrza pyłem PM 10 i pyłem PM 2,5. W przypad-
ku wystąpienia wiatrów strefy skażenia przesuwały się 
zgodnie z jego kierunkiem nad sąsiednie części naszego 
miasta. Powstałe na podstawie grudniowych pomiarów 
mapy miasta pokazują duże zróżnicowanie stanu powie-
trza nad Mielcem występujące w jednym czasie. Świadczy 
to niestety o tym, że oprócz uciążliwości związanej z za-
nieczyszczaniem powietrza przez przemysł, mieszkańcy 
sami szkodzą sobie i sąsiadom poprzez tzw. niską emisję, 
powodowaną spalaniem nie tylko najgorszej jakości paliw 
węglowych, ale z dużym prawdopodobieństwem także 
odpadów, co staje się w dosłownym tego słowa znaczeniu 
palącym problem wymagającym podjęcia natychmiasto-
wych energicznych przeciwdziałań.   

Jednym z głównych wniosków powstałych na podsta-
wie raportu dr Jakuba Nowaka, autora badań poziomu 
niskiej emisji w Mielcu, pracownika Instytutu Inżynierii 
Środowiska w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, jest konieczność powstania Miejskiego Sys-
temu Zarządzania Jakością Powietrza. Ma to być efek-
tywne narzędzie do planowania, realizacji, monitoringu 
działań zespołu odpowiedzialnego za jakość powietrza 
w mieście. Działania systemu pozwolą na diagnozę stanu 
jakości powietrza, wskażą źródła powstawania zanieczysz-
czeń, a przede wszystkim dadzą możliwość skutecznej re-
akcji i informowania mieszkańców o bieżącej sytuacji. 

W ramach wdrożenia systemu planowane jest ulokowa-
nie na terenie miasta ok. 20 detektorów pozwalających na 
bieżące określenie udziałów poszczególnych części mia-
sta w występującym stężeniu pyłów PM 10 i PM 2,5.  

Mobilna stacja monitoringu
Dodatkowym elementem w ciągu działań prowadzo-

nych przez władze miasta w zakresie poprawy stanu po-
wietrza nad Mielcem będzie funkcjonowanie kolejnej 
stacji monitoringu powietrza. Jej największą zaletą dzięki 
mobilności będą pomiary nie tylko zanieczyszczeń prze-
mysłowych, ale także tych pochodzących z tzw. niskiej 
emisji. Był to jeden z trzech projektów zgłoszonych w ra-
mach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2016. 

Warto dodać, że działając z upoważnienia prezydenta 
Straż Miejska przeprowadziła już ponad 700 kontroli ko-
tłowni na prywatnych posesjach w zabudowie jednoro-
dzinnej. Kontrole są reakcją na zdarzające się i zgłaszane 
przez mieszkańców nieprawidłowości polegające na spa-
laniu w kotłach niebezpiecznych odpadów. Wobec auto-
rów takich wykroczeń wyciągane są konsekwencje w po-
staci kary grzywny.   

W dniu 27 marca została wydana decyzja 
środowiskowa dla firmy Kronospan Mielec. 
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Została pani miejskim animatorem ży-
cia lokalnego na części mieleckiego osie-
dla Rzochów. Co obejmuje ta praca przy 
ul. Inwestorów? 

- Podejmuję działania, które mają na celu 
zarówno organizację aktywności mieszkań-

ców osiedla, szczególnie dzieci i młodzieży, jak też zacie-
ranie granic kulturowych między rodzinami pochodzenia 
romskiego i polskiego w Mielcu. Organizuję zajęcia warsz-
tatowe. Dzieci na nich malują i rysują, do czego angażują 
dorosłych. Rysowanie węglem jest prowadzone przez panią 
pochodzenia romskiego. Jedna ściana pomieszczenia so-
cjalnego została zagospodarowana na wystawę wszystkich 
prac plastycznych. Ponadto pomagam dzieciom w  wieku 
szkolnym w odrabianiu zadań domowych i przygotowywa-
niu się do nauki w szkole. Wprowadziłam zajęcia manualne, 
na których robimy kartki i ozdoby świąteczne. 

Dzięki współpracy i pomocy różnych instytucji mam 
możliwość organizowania spotkań integracyjnych i zajęć 
poza osiedlem. W zależności od pory roku mamy możli-
wość wyjścia na basen przy ul. Powstańców Warszawy czy 
wyjazdu na lodowisko przy ul. Kusocińskiego. Dodatko-
wą atrakcją dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym było 
wspólne wyjście do „giercowni”, gdzie mogliśmy pograć 
np. w ping-ponga czyli tenisa stołowego. 

Jak pani docierała do mieszkańców osiedla socjalne-
go? 

- Rozmawiałam z nimi o ich inicjatywach, pasjach i zain-
teresowaniach, a także o problemach, jakie pojawiają się 
wśród mieszkańców tego osiedla. Warto było, ponieważ 
np. z ochotą zaangażowali się w organizowanie kolejnych 
spotkań. 

Wszyscy przygotowywali ognisko integracyjne i za-
dbali o przyjazną atmosferę na tym spotkaniu towarzy-
skim. Kolejnym wspólnym działaniem było zaproszenie 
na osiedle pani Natalii – właścicielki Salonu Pielęgnacji 
Zwierząt „Kuna”, która pokazała dzieciom, na czym polega 
zawód groomera oraz udzieliła uczestnikom pogadanki 
kilku wskazówek, w jaki sposób powinno się pielęgno-
wać czworonożnych przyjaciół. Przy tej okazji mieszkańcy 
osiedla mogli bezpłatnie poddać takiej pielęgnacji swoje 
zwierzęta. Końcem października 2016 roku dzieci z osiedla 
przy ul. Inwestorów chętnie uczestniczyły w sprzątaniu 
opuszczonych grobów na mieleckich cmentarzach. Pa-
miętali również o grobie nieznanych żołnierzy pochowa-
nych na cmentarzu parafialnym osiedla Rzochów. To dzia-
łanie miało na celu wykształtowanie w dzieciach postaw 
i zachowania na cmentarzach, a także upowszechnienie 

wiedzy, kiedy i dlaczego obchodzimy Święto Wszystkich 
Świętych. Dzieci bardzo mocno zaangażowały się w te 
zajęcia. Dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu udało się 
zorganizować Mikołajki dla najmłodszych. Radość dzieci, 
z jaką odbierały paczki od osiedlowego świętego Mikoła-
ja było dla nich wielkim przeżyciem. Szczególne uznanie 
mam dla jednego z mieszkańców, który przyjął rolę świę-
tego Mikołaja oraz dla mieszkanek, które poświęciły swój 
czas i wykazały się kreatywnością przy realizacji mikołaj-
kowego celu. 

Zarówno dzieci polskie, jak i z rodzin romskich zaanga-
żowały się w przygotowanie krótkiej inscenizacji Bożona-
rodzeniowej, którą mieliśmy przyjemność przedstawić na 
opłatku wigilijnym Rady Seniorów i Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku. Systematycznie i zawsze przygotowani do swo-
ich ról, uczęszczali na próby artystyczne. Dostrzec można 
było również duże zaangażowanie rodziców w przygo-
towanie dzieci do jasełkowego wydarzenia. Nieoceniona 
była pomoc małżeństwa i taty jednego dziecka, którzy za-
pewnili nam dojazd na miejsce jasełek. 

Czy są już korzyści z pomocy miasta w organizowa-
niu życia w niezwyczajnym miejscu Mielca? 

- Dzięki zaufaniu, jakim darzą mnie mieszkańcy i ich 
dzieci, mam możliwość pogłębiania swojej wiedzy na te-
mat problemów, jakie pojawiają się na osiedlu, oraz po-
znania potrzeb i ich zainteresowań. Wiem już, że w każdej 
inicjatywie, która składa się głównie z pomysłów miesz-
kańców oraz zaangażowania w ich realizację, mogę liczyć 
na nieocenioną pomoc. 

Na co jeszcze można liczyć do lata, kiedy miasto ma 
zwykle bogatą ofertę wakacyjną? 

- Wkrótce planujemy utworzyć stronę na Facebooku, 
gdzie chcielibyśmy dokumentować nasze wspólne działa-
nia, zarówno te, które już wykonaliśmy, jak i przedsięwzię-
cia zaplanowane. Na tej stronie mamy zamiar prowadzić 
kącik kulinarny, gdzie będziemy zamieszczać zdjęcia po-
traw i przepisy dań zaproponowanych przez lokatorów 
mieszkań socjalnych z osiedla przy ulicy Inwestorów. 

Zauważyłam, że praca animatora na tym osiedlu jest po-
trzebna. Mieszkańcy są ludźmi o dużych indywidualnych 
pokładach pomysłów. Chętnie uczestniczą w zapropono-
wanych działaniach i podejmują współpracę przy realiza-
cji poszczególnych inicjatyw. Wszyscy z niecierpliwością 
czekają na uruchomienie zapowiadanej świetlicy, gdzie 
będziemy mogli poszerzyć i wzbogacić miejskie działania 
w tej południowej dzielnicy Mielca. 

OŻYWIANIE OSIEDLA SOCJALNEGO
z udziałem miejskiego animatora 
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W dniach od 22.01 do 26.01.2017r. odbyła się IX edycja 
obozu narciarskiego w Muszynie organizowanego dla 
dzieci i młodzieży z mieleckiej parafii pw. Ducha Świętego. 
W tym roku w obozie wzięło udział 56 uczestników, wśród 
nich znalazły się dzieci z parafialnej świetlicy, spora grupa 
dziewcząt z Dziewczęcej Służby Maryjnej, lektorzy i mini-
stranci, a także młodzież z przyparafialnej Grupy Młodzie-
żowej. Kierownikiem obozu był Proboszcz, ks. Waldemar 
Ciosek.

Wyjazd został zorganizowany przy wsparciu finanso-
wym Urzędu Miejskiego w Mielcu. W trakcie całego po-
bytu uczestnicy aktywnie spędzali czas uprawiając spor-
ty zimowe na stoku narciarskim w Tyliczu i na lodowisku 
w  Krynicy. Podczas wyjazdu nie zabrakło również zajęć 
integracyjnych i ogólnorozwojowych. Zwrócono również 
uwagę na duchowy rozwój dzieci i młodzieży poprzez 
codzienną Eucharystię oraz zwiedzanie Leśnego Sanktu-
arium Matki Bożej Królowej Zdrojów Krynickich. Szcze-
gólnym przeżyciem dla uczestników obozu był udział 
we Mszy św. odprawianej w kościele pw. Bł. Marii Teresy 
Ledóchowskiej, gdzie Proboszcz Parafii pw. Ducha Św. Ks. 
Waldemar Ciosek był proboszczem przez 10 lat, zanim 
przybył do Mielca. 

MIASTO WSPIERA  
FERYJNY WYJAZD

Warto również wspomnieć, że Prezydent Miasta Mielca 
Daniel Kozdęba wraz z małżonką odwiedzili uczestników 
wyjazdu i wspólnie z nimi spędzili czas na stoku narciar-
skim.

Wszyscy uczestnicy zimowiska otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i zapewnienie kierownika wyjazdu, ks. Probosz-
cza, że w przyszłym roku obóz będzie o jeden dzień dłuż-
szy, bo wszyscy czuli niedosyt gór i niedosyt nart. 

Agata Ćwięka



Tradycyjnie Urząd Miejski w Mielcu zorganizował uro-
czystość wręczenia wyróżnień dla najlepszych mieleckich 
sportowców, którzy odnosili największe sukcesy w roku 
2016, na  mistrzowskich imprezach sportowych rozgrywa-
nych zarówno w kraju jak i za granicą. Nagrody Prezyden-
ta Mielca Daniela Kozdęby otrzymali wszyscy medaliści 
imprez rangi mistrzostw Polski, Europy i świata. Wyróż-
niono także trenerów, działaczy i nauczycieli najbardziej 
zaangażowanych w rozwój sportu w naszym mieście. 

Miniony rok był niezwykle udany dla zawodniczek i za-
wodników z mieleckich klubów. Oprócz medali indywidu-
alnych przyniósł także sukcesy w grach zespołowych na 
czele z historycznym awansem piłkarzy FKS Stali Mielec 
do I ligi. Piłkarze ręczni wystąpili w turnieju finałowym Pu-
charu Polski, a siatkarki Szóstki Mielec zagrały w finałach 
Mistrzostw Polski juniorek.

Prezydent Mielca Daniel Kozdęba serdecznie gratulo-
wał wszystkim wyróżnionym ich osiągnięć, podkreślając, 
że są owocem wielkiej codziennej pracy i wysiłku poszcze-
gólnych sportowców. Tych osiągnięć by nie było, gdyby 
nie pasja i zaangażowanie ich trenerów i działaczy spor-

Nagrody Prezydenta 
dla sportowców

towych, często poświęcających każdą wolną chwilę dla 
rozwoju talentów ich podopiecznych. 

Jako pierwszy z rąk prezydenta Daniela Kozdęby na-
grodę odebrał Patryk Jaszcz, który z sukcesami startuje 
w Olimpiadach Specjalnych. Jego specjalnością jest bow-
ling, konkurencja w której półtora roku temu w Los An-
geles zdobył trzy złote medale na Światowych Igrzyskach 
Olimpiad Specjalnych. 

W ubiegłym roku najwięcej medali mieleccy sportow-
cy zdobyli w modelarstwie kosmicznym i lekkiej atletyce. 
Juniorzy – Wojciech Koszelski, Przemysław Żurawski,  Eryk 
Halaburda, Bartosz Kaźmierski, Kacper Krempa, Mateusz 
Czerkies i senior Andrzej Rusinowski oraz ich instruktor 
i jednocześnie zawodnik Grzegorz Goryczka, zdobywali 
medale zarówno na Mistrzostwach Polski jak i podczas 
Mistrzostw Europy we Lwowie. Dwaj młodzi mielczanie – 
Wojciech Koszelski i Przemysław Żurawski stanęli tam na 
pierwszym i drugim stopniu podium w kategorii juniorów. 

Wśród lekkoatletów na szczególne uznanie zasłużyli nasi 
olimpijczycy – Paulina Buziak-Śmiatacz i Rafał Augustyn. 
Obydwoje po raz kolejny wystartowali na igrzyskach w kon-
kurencji chodu sportowego, a w kraju zdobyli kolejne złote 
krążki do swoich bardzo bogatych medalowych kolekcji. 

Sport12



- Weronika Czerwińska, Mateusz Machnik, Jacek Kusek 
i Grzegorz Skowron z Automobilklubu Mieleckiego, wice-
mistrzowie Polski w ratownictwie medycznym.

Wśród trenerów i działaczy nagrody otrzymali współ-
twórcy awansu piłkarzy FKS Stali Mielec na zaplecze 
ekstraklasy – Janusz Białek, Maciej Serafiński i Bogusław 
Wyparło, Marzena Kulig (chód sportowy - LKS Stal Mielec), 
Roman Murdza (siatkówka - UKS Szóstka Mielec), Krzysz-
tof Augustyn (chód sportowy – LKS Stal Mielec i kadra 
narodowa juniorów), a także nauczycielki wychowania fi-
zycznego – Elżbieta Lodarska i Barbara Dobrowolska oraz 
Eliza Karkut z zarządu klubu pływackiego Ikar Mielec.

Przyznano także dwie nagrody specjalne – dla Anny 
Wojtas z UKS Szóstki Mielec i Pawła Wilka – najdłuższego 
stażem (17 lat) wychowanka i zawodnika drużyny piłki 
ręcznej SPR Stali Mielec S.A.

Wyróżnienie odebrali także inni reprezentanci LKS Sta-
li Mielec, medaliści mistrzostw Polski młodzików i junio-
rów - Małgorzata Jacher, Maksymilian Kulig, Julia Mądra 
i Wiktoria Raś (wszyscy chód sportowy) oraz medaliści 
Młodzieżowych Mistrzostw Polski - Sebastian Janusz (rzut 
młotem) i Katarzyna Zdziebło (chód sportowy).

Pod względem sportowym największym osiągnięciem in-
dywidualnym w mieleckim sporcie w roku 2016 był brązowy 
medal Mistrzostw Europy kadetów w szermierce zdobyty w 
Nowym Sadzie przez zawodnika PTG Sokoła Mielec Wojcie-
cha Lubienieckiego – ucznia I LO  w Mielcu. W imieniu Wojtka 
przebywającego na zgrupowaniu kadry narodowej, wyróż-
nienie odebrała mama Elżbieta. Wyróżnienia w szermierce 
trafiły także do Weroniki Wiktor z PTG Sokoła Mielec oraz do 
szpadzistów Gryfu Mielec -  Macieja Kaźmierskiego, Pawła 
Urbana, Piotra Urbana i Szymona Tarachanowicza. 

Kolejnymi wyróżnionymi sportowcami za ubiegłorocz-
ne osiągnięcia byli: 

- Aleksander Tor, podwójny mistrz Polski w tenisie ziem-
nym weteranów

- Maksymilian Cerlich i Andrea Litwin, pływacy Ikara Mielec
- Daniel Paduch, medalista Mistrzostw Polski w pływa-

niu - Masters 
- Jakub Kipa, medalista Mistrzostw świata i Europy 

w speedcubingu  
- Edward Burek, modelarz lotniczy, medalista drużyno-

wych Mistrzostw Europy seniorów 
- Michał Krężel, modelarski medalista w kategorii juniorów
- Maciej Kielek, Nikola Graniczka i Maria Skowron, meda-

liści mistrzostw w karate
- Hubert Zięba, szachista Lotnika Mielec, mistrz Polski 

w kategorii dzieci  
- Robert Karnasiewicz, mistrz Polski w szachach wśród 

nauczycieli 
- Magdalena Łączak i Paweł Dybek, specjaliści biego-

wych ultramaratonów

Sport 13
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W piątek 27 stycznia 2017 roku pra-
cownicy firmy Skanska podczas prac 
rozbiórkowych hali sportowo-wido-
wiskowej MOSiR przy ulicy Solskie-
go dokonali niezwykłego odkrycia. 
Z  betonowej stopy, fundamento-
wej, na której oparty był pierwszy 
legar konstrukcji dachu, wydoby-
to akt erekcyjny obiektu. Został 
on w tym miejscu zamurowany 
w dniu 6 listopada 1960 roku. 

Przypomnijmy – po trzech la-
tach w listopadzie 1963 roku 
do użytku oddano pierwszą 
część hali z boiskiem do gier 
zespołowych i dwiema trybu-
nami dla publiczności, a po 
kolejnych blisko czterech la-
tach w czerwcu 1967 udało 
się zakończyć tę inwestycje 
przekazując do eksploatacji  
część basenową. W tamtych 
czasach hala w Mielcu na-

Akt erekcyjny mieleckiej hali
leżała do największych i najnowocześniejszych obiektów 
tego typu w kraju. 

Tekst aktu z niezwykłą starannością wykaligrafowano na 
płótnie jakiego używano do pokrycia skrzydeł samolotu. 
Był on zamknięty w aluminiowej tubie, która niestety nie 
była szczelna, co spowodowało uszkodzenia dokumentu. 
Znalezieniu i wydobyciu tej niezwykłej historycznej pa-
miątki towarzyszył spory dreszczyk emocji. O znalezisku 
pracownicy firmy Skanska powiadomili Urząd Miejski. 
Biuro Promocji i Obsługi Inwestora sporządziło protokół 
przekazania aktu do Samorządowego Centrum Kultury, 
skąd pamiątka trafiła do Muzeum Regionalnego w Mielcu.

Akt erekcyjny mieleckiej hali opatrzono godłem Fa-
brycznego Klubu Sportowego Stal Mielec. W tekście wy-
mieniono m.in. nazwiska ówczesnych władz PRL-u po-
czynając od pierwszego sekretarza KC PZPR Władysława 
Gomułki poprzez wojewódzkich działaczy partyjnych 
i sportowych, na działaczach klubu kończąc. Jako sponso-
rów tego wielkiego przedsięwzięcia wymieniono Wytwór-
nię Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu, Główny Komitet 
Kultury Fizycznej i Turystyki, Powiatową i Miejską Radę 
Narodową w Mielcu oraz Społeczny Fundusz Odbudowy 
Stolicy.   

Z okazji Dnia 
Kobiet Prezydent 

Miasta Mielca Da-
niel Kozdęba, na za-
proszenie Prezesa 

zarządu Forum 
Organizacji Po-

zarządowych Powia-
tu Mieleckiego Józefa 

Smacznego, wziął udział 
w uroczystym spotkaniu z ko-

bietami najbardziej zaangażowa-
nymi w działalność tych organizacji 

i stowarzyszeń. 

Podziękowania 
dla mieleckich kobiet

– „Aktywność kobiet i ich zaangażowanie  zmienia  na  
lepsze  życie  wielu  mieszkańców  naszego  miasta  i  po-
wiatu” – mówił prezydent Daniel Kozdęba, który symbo-
licznie wręczył  kwiaty wszystkim  uczestniczkom tego 
spotkania. 

Spotkanie było formą podziękowania dla najaktywniej-
szych mielczanek za ich osobisty wkład w  stały  rozwój  
organizacji  pozarządowych  działających w naszym regio-
nie. W ramach dyskusji poruszano szereg tematów zwią-
zanych z bieżącym funkcjonowaniem miasta. 

Ostatnio  o  niezwykle  ważnej  roli kobiety pięknie mó-
wił  papież  Franciszek – „Wnosi  ona  w  życie  bogactwo,  
którego  ani  mężczyźni,  ani  inne  stworzenia  nie  po-
siadają:  kobiety  dają  światu  harmonię,  która  uczy  nas  
łagodności,  delikatnej  miłości  i  sprawia,  że  świat  jest  
piękniejszy”.
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Podziękowania 
dla mieleckich kobiet

Dzięki automatycznemu defibrylatorowi AED zainstalo-
wanemu w budynku Urzędu Miejskiego w Mielcu, udało 
się uratować życie starszemu mężczyźnie, który w ponie-
działek 6 marca w biurze obsługi mieszkańca źle się po-
czuł i upadł tracąc przytomność.

Błyskawicznie do akcji przystąpili strażnicy miejscy ko-
rzystając z defibrylatora, który jest urządzeniem służącym 
do przywrócenia prawidłowej pracy serca osoby u której 
doszło do zatrzymania krążenia.  

W ubiegłym roku mielecki magistrat zakupił kilka takich 
urządzeń, z których sześć zostało zainstalowanych w wy-
branych publicznych punktach miasta – w Urzędzie Miej-
skim (Żeromskiego 26), SCK (Niepodległości 9), Miejskiej 
Bibliotece Publicznej (Łojczykówka – Mickiewicza 2) oraz 
w parafiach  MBNP (ul Ks. Henryka Arczewskiego 1), Du-
cha Świętego (ul. Pisarka 16) i Trójcy Przenajświętszej (ul. 
Wyszyńskiego 14).

Pracownicy Straży Miejskiej w Mielcu, którzy prowadzili 
akcję ratunkową, przeszli niedawno specjalne przeszkolenie 
w mieleckim pogotowiu. Dodatkowo wspomagał ich zawo-
dowy ratownik medyczny, akurat w tym czasie przebywający 
w biurze obsługi.

Miejski defibrylator 
uratował ludzkie życie

 – W międzyczasie powiadomione zostało pogotowie, 
które przybyło na miejsce i wspólnie kontynuowano 
trwającą w sumie ponad pół godziny akcję reanimacyjną. 
Pracę serca udało się przywrócić. Dwie godziny później 
rozmawiałem z dyrektorem pogotowia. Potwierdził on, że 
mężczyzna w pełni odzyskał przytomność – powiedział 
komendant Straży Miejskiej w Mielcu Arkadiusz Misiak. 

Nie ma wątpliwości, że przeprowadzona po raz pierwszy 
w budynku magistratu reanimacja z wykorzystaniem au-
tomatycznego defibrylatora, uratowała mężczyźnie życie. 
Potwierdza to zarówno wagę szkoleń z zakre-
su pierwszej pomocy i rolę automatycznych 
defibrylatorów zewnętrznych pozostających 
do dyspozycji mieszkańców w miejscach 
publicznych. 

W podziękowaniu za podjęcie akcji re-
animacyjnej i skuteczny udział w ze-
społowym ratowaniu ludzkiego ży-
cia – inspektor Wiesław Barszcz 
i strażnik Straży Miejskiej Mi-
rosław Kmieć, otrzymali od 
prezydenta Daniela Kozdęby 
specjalne listy gratulacyjne.  

Konkurs „Zamiast śmiecić – zapobiegaj”
Urząd Miejski w Mielcu wraz z Refe-

ratem Ochrony Środowiska i Odpadów 
Komunalnych w ramach nowej kampanii 
edukacyjnej przeprowadził konkurs pla-
styczny, którego mottem przewodnim 
było hasło „Zamiast śmiecić – zapobiegaj”.

Jego celem była popularyzacja  wie-
dzy na temat gospodarki odpadami 
komunalnymi na terenie miasta Mielca , 
a także propagowanie idei czystego śro-
dowiska i kształtowanie właściwych po-
staw związanych z ochroną środowiska 
wśród młodzieży gimnazjalnej. Konkurs 
polegał na stworzeniu plakatu na temat 
zapobiegania powstaniu odpadów ko-
munalnych w gospodarstwach domo-
wych, szkołach, miejscach pracy itp. 

Do 24 lutego przyjmowano zgłaszane 
prace konkursowe, a 28  lutego zebrała 

się komisja konkursowa, która wybrała 5 
najlepszych. Zostały one udostępnione 
poprzez portal Facebook Urzędu Miej-
skiego w Mielcu. Głosy - tzw. lajki można 
było oddawać do 15 marca. 

Uroczyste ogłoszenie wyników i wrę-
czenie nagród nastąpiło w piątek 17 
marca w Urzędzie Miejskim w Mielcu.
Nagrody wręczali prezydent Mielca Da-
niel Kozdęba i wiceprezydent Jan Myśli-
wiec. Główną nagrodę za I miejsce (ro-
wer) otrzymał Kacper Chrabąszcz z klasy 
I c Gimnazjum nr 4. Jego praca otrzy-
mała 766 głosów. Nagrodę za drugie 
miejsce (rolki) otrzymała Emilia Roman 
z klasy I f  Gimnazjum nr 3 (381 głosów) 
, a czytnik ebook jako nagrodę za trze-
cie miejsce odebrała Agnieszka Marzec 
(klasa I e Gimnazjum nr 4) - 170 głosów. 

I miejsce – Kacper Chrabąszcz (Gimnazjum Nr.4)
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3 marca rozpoczęła działalność pierwsza w Polsce Szkoła 
Liderów Miasta Mielca. Jest to innowacyjna inicjatywa pro-
wadzona przez Fundację Szkoła Liderów we współpracy 
z Prezydentem Miasta Mielca Danielem Kozdębą oraz Wyż-
szą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Projekt 
oparty jest na amerykańskich wzorcach z New Memphis 
Institute przy zaangażowaniu Ambasady USA w Polsce. 

Fundacja Szkoła Liderów od ponad 20 lat zmie-
nia jakość przywództwa w życiu publicznym  
w Polsce, zarówno na szczeblu centralnym jak i lokalnym.  
Jak powiedział Jon Campbell z New Memphis Institute – 
Nic tak nie zmienia miasta jak energia i siła jego liderów. 

Program skierowany jest do osób zaangażowanych 
w rozwój miasta Mielca. Przez dziewięć miesięcy grupa 
ok.20 osób, na co dzień pracujących w samorządzie, orga-
nizacjach pozarządowych, przedsiębiorców czy przedsta-
wicieli lokalnych mediów, stworzy zespół, który wspólnie 
będzie się uczył „jak działa Mielec” oraz podejmie się pracy 
nad jednym z wyzwań, przed którymi stoi miasto. 

Każdy z uczestników i uczestniczek przejdzie kurs przy-
wództwa lokalnego, wzmocni swoje kompetencje kiero-
wania ludźmi i wprowadzania zmian. Będzie mógł określić 

swój indywidualny potencjał liderski i zastanowi się, jak 
w pełni go wykorzystać w pracy nad rozwojem Mielca.

– Zaczynamy iść w kierunku tworzenia miasta jako 
ośrodka nowych myśli, kreacji, które powstrzyma odpływ 
ludzi do dużych miast. Jeśli chodzi o rozwój miasta, moim 
celem jest, by Mielec był dużym prężnym miastem w wo-
jewództwie, pozostającym jednym z głównych biegunów 
wzrostu. Musimy pamiętać o tym, że tylko wtedy będzie-
my się rozwijać, kiedy będziemy stawiać przed sobą na-
prawdę ambitne cele – mówi Prezydent Daniel Kozdęba

W dniach 3-5 marca odbyły się warsztaty inauguru-
jące Szkołę Liderów Miasta Mielca, z prelekcją wystąpił 
Krzysztof Kwiatkowski – Prezes Najwyższej Izby Kontro-
li, a następnie kolejno w kwietniu, maju i czerwcu od-
będą się cztery seminaria miejskie.   

Szczegóły dotyczące programu dostępne są na stro-
niewww.szkola-liderow.pl w zakładce Szkoła Liderów 
Miast.

Pierwsza w Polsce!
Szkoła Liderów 

Miasta Mielca

Inauguracja  
Szkoły Liderów Miasta Mielca 

W uroczystej inauguracji, prócz osób zakwalifikowa-
nych do udziału w mieleckiej Szkole Liderów, wzięli udział 
specjalnie zaproszeni goście. Byli to: Katarzyna Czayka-
-Chełmińska - wiceprezes Fundacji Szkoła Liderów, Tom 
Zia – konsul US ds. polityczno-ekonomicznych, Karen 
Ware - Dyrektor Edukacji i Inicjatyw w New Memphis In-
stytute. Gościem specjalnym pierwszego zjazdu Szkoły 
Liderów Miasta Mielca był prezes Najwyższej Izby Kontroli 

Z inicjatywy Fundacji Szkoła Liderów w Warszawie oraz 
Prezydenta Miasta Mielca Daniela Kozdęby 3 marca 2017 
roku oficjalnie zainaugurowała swoją działalność pierw-
sza w Polsce lokalna „Szkoła Liderów Miasta Mielca”.  
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- Krzysztof Kwiatkowski, jeden z absolwentów założonej 
w  Polsce w roku 1994 przez Zbigniewa Pełczyńskiego 
Szkoły Młodych Liderów Społecznych i Politycznych. 

Prezydent Daniel Kozdęba, który także jest absolwen-
tem tej szkoły podkreślił, że zainaugurowana w Mielcu ini-
cjatywa jest programem pilotażowym, któremu z uwagą 
będą się przyglądać inne samorządy, już teraz zaintereso-
wane organizacją takiego przedsięwzięcia. 

Jako pierwsza głos zabrała Katarzyna Czayka-Chełmiń-
ska, przypominając główne idee realizowanego w Mielcu 
programu. Jedną z nich jest stworzenie sieci lokalnych li-
derów wywodzących się z biznesu, administracji publicz-
nej i organizacji pozarządowych, którzy po odpowiednim 
przygotowaniu będą w stanie wpływać na dalszy rozwój 
naszego miasta. 

Tom Zia reprezentujący ambasadora USA w Polsce 
stwierdził, że Mielec jest w jego ocenie bardzo ładnym 
miastem i przykładem na to, jak zdumiewające przemiany 
zaszły w naszym kraju w ciągu ostatnich lat. – Takie mniej-
sze miasta, tak jak małe biznesy są niezwykle ważne dla 
rozwoju danego kraju – mówił Tom Zia. Z kolei Karen Ware 
z New Memphis Institute opowiedziała o kształceniu lide-
rów miejskich w amerykańskim Memphis.  

Krzysztof Kwiatkowski podzielił się wspomnieniami 
z  lat dziewięćdziesiątych związanymi z jego udziałem 
w warszawskiej Szkole Liderów. – Mogę to podsumować 
jednym słowem – dziękuję. Te trzy tygodnie spędzone 
w  Szkole Liderów, podczas których mogliśmy się zapo-
znać z całą technologią działalności społecznej, to był naj-
lepiej zainwestowany czas w moim życiu. Pokazano nam 
jak wiele można zrobić dla dobra wspólnego, bez zwra-
cania uwagi na różnice polityczne i ideologiczne – mówił 
Krzysztof Kwiatkowski dodając: – Zazdroszczę Mielcowi, 
że to właśnie tutaj zrodziła się inicjatywa powołania do ży-
cia pierwszej w Polsce lokalnej Szkoły Liderów. Mielec jest 
dobrym przykładem i powinien być wzorcem dla innych. 

Inauguracja mieleckiej szkoły połączona była z niezwy-
kle ciekawą prelekcją Krzysztofa Kwiatkowskiego doty-
czącą ostatnich wyników pracy Najwyższej Izby Kontroli. 
Głównym tematem jego wystąpienia, któremu przysłu-
chiwali się zaproszeni samorządowcy z całego Podkar-
pacia – prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie, były 
najczęściej popełniane uchybienia w praktyce funkcjono-
wania polskich samorządów. 
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Tak ciekawego projektu jeszcze w Mielcu nie było. 22 
tys. euro pozyskał mielecki magistrat z funduszy Unii Eu-
ropejskiej na realizację międzynarodowego programu 
„Do-U-Sport?” Program skierowany jest do amatorów 
sportu bez względu na wiek, płeć czy status materialny. 
Jego celem jest zachęcenie mieszkańców do aktywnego 
spędzania wolnego czasu oraz propagowanie aktywności 
fizycznej, zwiększenie liczby osób i stowarzyszeń zaan-
gażowanych w sport na poziomie lokalnym To również 
promocja sportu, gry fair play i jego postrzegania przez 
mielczan. W programie biorą udział miasta: Las Torres de 
Cotillas z Hiszpanii, Tábua z Portugalii oraz Mielec.   

– Z chęcią przystąpiliśmy do tego projektu. Jest to bar-
dzo ciekawa i potrzebna naszemu miastu inicjatywa – 
mówi Anna Karwacka, kierownik Biura Promocji i Obsługi 
Inwestora Urzędu Miejskiego w Mielcu. – Uczestnictwo 
w nim na pewno zachęci mielczan do aktywnego upra-

Projekt „Do-U-Sport?”
Mielec – Tábua – Las Torres de Cotillas

Erazmus + Sport Programme 
[2016-2755/001-001]

Sport 
dla każdego!

wiania sportu i dbania o swoje zdrowie. Jestem pewna, że 
współpraca z Hiszpanami i Portugalczykami uatrakcyjni 
nasze dotychczasowe działania. Zorganizujemy dla na-
szych mieszkańców 12 imprez o charakterze sportowym 
z udziałem osób i organizacji sportowych z lokalnego śro-
dowiska. Wierzę w to, że każdy znajdzie coś dla siebie, bo 
program będzie naprawdę bardzo ciekawy. Będzie to też 
dobry sposób na integrację mieszkańców z samorządem 
lokalnym – dodaje Anna Karwacka.  

Zaplanowane są również wyjazdy studyjne. Pierwszy 
taki wyjazd odbył się w lutym br. do Tábua w Portugalii. 
Koordynatorzy projektu z Mielca uczestniczyli w I Deba-
cie Europejskiej podczas której wymieniali się własnymi 
doświadczeniami oraz przedstawiali swoje  propozycje 
i sposoby ich realizacji. W lipcu na kolejną debatę przyja-
dą do Mielca przedstawiciele miast: Las Torres de Cotillas 
i  Tábua. Zakończenie programu „Do-U-Sport”? zaplano-
wane jest na grudzień 2018 rok. 

Mielec ze swoją bogatą tradycją sportową i prężnie 
działającymi klubami oraz stowarzyszeniami będzie miał 
wiele do zaoferowania nie tylko swoim mieszkańcom, ale 
też swoim partnerom z Hiszpanii i Portugalii. Z pewnością 
ten ciekawy projekt o międzynarodowym charakterze 
uatrakcyjni kalendarz miejskich imprez sportowych. 

O kolejnych etapach projektu będziemy informować na 
bieżąco.

do-u-sport?
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- O poczuciu odpowiedzialności z wielu osobistych 
punktów widzenia… 

Dla mnie męskie poczucie odpowiedzialności sprowa-
dza się do odpowiedzialności za siebie i swoich najbliż-
szych, w szczególności za rodzinę. Mężczyznę poznaje się 
po tym, co robi i jaki ma to wpływ na innych ludzi. Dlatego 
każdy mężczyzna powinien postępować tak, aby w miarę 
możliwości ułatwić życie najbliższym i osobom, z którymi 
jest w kontakcie. Bardzo istotnym czynnikiem jest też 
odpowiedzialność za własne czyny. Myślę, że jest to bar-
dzo powiązane z dobrym wychowaniem i szacunkiem do 
innych ludzi. Moim zdaniem bardzo dobrą lekcją odpo-
wiedzialności jest wykonywanie zadań zespołowych, np. 
w sporcie. Kilkanaście lat uprawiałem piłkę ręczną. Młody 
człowiek uczy się, że wszystko, co robi dla siebie, robi też dla 
całego zespołu. Jeśli odnosi sukces, jest on sukcesem całe-
go zespołu. Jeśli on „nawali”, stracą na tym wszyscy koledzy, 
trener – cała drużyna. Jeżeli zaś chodzi o odpowiedzialność 
nauczyciela, to przede wszystkim należy mieć świadomość 
służby społecznej, swoistego powołania, jak również stania 
na straży obowiązujących norm zachowań. Od nauczyciela 
wymaga się nie tylko wysokich kwalifikacji zawodowych, 
ale również odpowiednich postaw i zachowań moralnych. 
Praca nauczyciela ma to do siebie, że wiele zależy od niego 
samego, od jego zalet, sprawności, uzdolnień, kwalifikacji 
moralnej. Zatem decydującą rolę w pracy nauczyciela po-
winien odgrywać stosunek między nim a uczniem i rodzi-
cami, relacja, w której manifestuje się cała osobowość na-
uczyciela – a powinna to być osobowość bogata, dojrzała, 
prawdziwa, moralnie odważna i bogata w szacunek do dru-
giej osoby – ucznia. Natomiast odpowiedzialność w działal-
ności publicznej według mnie powinna być nacechowana 
przede wszystkim bezinteresownością, rzetelnością, obiek-
tywizmem i uczciwością w  stosunku do ludzi, ale przede 
wszystkim do własnego sumienia. Moja zasada, którą kieru-
ję się od dawna w podejmowaniu różnych decyzji, jest taka: 
postępować tak, aby móc w spokoju zasnąć nie męczony 
wyrzutami sumienia.

- Co bardziej może rozwinąć młodego człowieka 
i wykreować jego przyszłość - wszechstronność czy 
specjalizacja?

Jest to trudne pytanie, gdyż w nowoczesnym podejściu 
do zarządzania zaobserwować można dwie ścierające się 
ze sobą tendencje. Z jednej strony jest wymagana coraz 
większa specjalizacja, z drugiej zaś podkreślane są zalety 
wszechstronności. Z jednej strony zacięta konkurencja wy-
maga coraz bardziej profesjonalnej specjalizacji, do dzia-
łania w konkretnym, wąskim obszarze. Z drugiej strony, 
zbyt mocne skupienie się na jednym wycinku jakiejkolwiek 
działalności może sprawić, że młody człowiek nie będzie 
gotowy na natychmiastowe zmiany i szybko może zniknąć 
z rynku pracy. Moim zdaniem, jeżeli mówimy o  młodym 
człowieku jeszcze uczącym się lub studiującym, ważna jest 
wszechstronność. Dowodem na moją tezę jest fakt, że wie-
lu młodych ludzi, moich byłych uczniów – absolwentów 
naszej szkoły – jednocześnie studiuje na dwóch, a czasem 
na trzech kierunkach studiów. Nie wiedzą, jaka będzie ich 
przyszłość, gdzie znajdą zatrudnienie i jaki kierunek stu-
diów zapewni im w przyszłości dobrą i dobrze płatną pracę. 
Natomiast po znalezieniu satysfakcjonującej pracy według 
mnie zaczyna się czas na specjalizację. Myślę, że dobrym 
przykładem jest system kształcenia lekarzy. Studia uczą 
ogólnie wszystkiego, natomiast później wybierają oni spe-
cjalizację, często bardzo wąską. 

- Jakie progi dojrzałości wyznacza pan sobie w dzia-
łalności dla spraw publicznych? 

Działalność publiczną rozumiem jako pomoc i udzie-
lanie się społeczne mające na celu poprawę warunków 
życia nas wszystkich. Jestem mieszkańcem Mielca. Tu się 
urodziłem. Dla mnie jest to najlepsze miejsce, w którym 
mógłbym żyć i mieszkać. Zawsze określałem siebie jako 
lokalnego patriotę. Sprawy publiczne, szczególnie doty-
czące naszego miasta, zawsze mnie interesowały. Właśnie 
dlatego zdecydowałem się kandydować do rady miejskiej, 
chcąc mieć wpływ na współtworzenie naszej lokalnej rze-
czywistości. Zabiegam i będę zabiegał o realizację waż-
nych dla mojego miasta i powiatu inwestycji, wspierając 
lokalne inicjatywy i włączając się w organizację różnego 
rodzaju przedsięwzięć. 

- Dziękuję za rozmowę
Edward Michocki

Zbigniew Rzeźnik (48 lat) – nauczyciel dyplomowany, 
absolwent kilku szkół wyższych (WSP, UJ, WSIiZ): nauczyciel 
matematyki i informatyki, specjalista zarządzania oświatą, 
niegdyś także nauczyciel akademicki, instruktor sportowy i ab-
solwent szkoły muzycznej. W roku szkolnym 2008/2009 został 
dyrektorem II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Ko-
pernika. Jest egzaminatorem maturalnym Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej. Od ponad dwóch lat samorządowiec – zasia-
da w Radzie Miejskiej z mandatu zwolenników ugrupowania 
Razem dla Ziemi Mieleckiej, działa w Komisji Gospodarki i Fi-
nansów oraz Komisji Oświaty i Kultury. Pochodzi z mieleckiej 
rodziny nauczycielskiej. 

Żona Jolanta pracuje w Urzędzie Miejskim w Mielcu. 
Córka Ola ma 13 lat.

EGZAMINY  
Z DOJRZAŁOŚCI
w bagażu 
Zbigniewa 
Rzeźnika
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2 marca br. został złożony wniosek o dofinansowanie w 
ramach jednego z tzw. projektów parasolowych dotyczą-
cych montażu kolektorów słonecznych, paneli fotowolta-
icznych, pomp ciepła lub pieców na biomasę w budyn-
kach mieszkalnych. 

Pierwsze sygnały dotyczące możliwości realizacji tego 
typu projektów pojawiły się jeszcze w zeszłym roku. Mia-
sto bardzo aktywnie zaangażowało się w ich przygotowa-
nie. Pracownicy magistratu uczestniczyli we wszystkich 
spotkaniach i konferencjach organizowanych przez Urząd 
Marszałkowski w Rzeszowie.

 W styczniu 2016 r. z inicjatywy Prezydenta Miasta Miel-
ca zorganizowane zostały pierwsze spotkania z włoda-
rzami wszystkich gmin powiatu mieleckiego. Prezydent 
zaproponował wspólną organizację projektu, w której 
miasto wzięłoby na siebie odpowiedzialność za przygo-
towanie dokumentów przetargowych i przeprowadzenie 
postępowania. Wykonawca wybrany w ramach tego po-
stępowania miałby za zadanie m.in. organizację spotkań 
informacyjnych, przeprowadzenie weryfikacji technicz-
nych w poszczególnych lokalizacjach zgłoszonych do pro-
jektu oraz opracowanie koncepcji technicznej dla każdej 
z gmin. 

Dzięki takiemu rozwiązaniu nie tylko wszyscy miesz-
kańcy powiatu mieliby taką samą cenę za wykonanie 
weryfikacji technicznej, ale również gminy w których jest 
mniejsza ilość osób zainteresowanych udziałem w pro-
jekcie swobodnie mogłyby zawiązywać partnerstwa, aby 
wspólnie aplikować o środki.

Proponowane przez władze miasta Mielca rozwiązanie 
początkowo spotkało się z bardzo pozytywnym odbio-
rem, lecz w trakcie prac nad zapisami dokumentów do-
tyczących ogłoszenia przetargu, kolejne gminy rezygno-
wały z uczestnictwa w porozumieniu i zdecydowały się na  
samodzielne zlecenia opracowania dokumentacji i zawią-
zywanie mniejszych partnerstw. 

Magistrat w ramach przetargu nieograniczonego wy-
łonił firmę, która nie tylko wykonała dokumentację i we-
ryfikację techniczną, ale będzie również odpowiedzialna 
za przygotowanie zapisów w ramach przetargu na wybór 
wykonawcy, który dostarczy i zamontuje instalacje odna-
wialnych źródeł energii oraz będzie prowadziła nadzór 
inwestorski. Dzięki odpowiedniemu sformułowaniu wy-
magań w przetargu udało się uzyskać bardzo niską cenę 
jednostkową za wykonanie weryfikacji technicznej dla 
danej lokalizacji tj. 12,30 zł brutto. Ponadto zlecenie ww. 
zadań jednej firmie gwarantuje większe zaangażowanie 
i rzetelność – firma nie tylko zaprojektuje poszczególne 
instalacje, ale weźmie odpowiedzialność za przeprowa-
dzone weryfikacje techniczne na etapie wykonawstwa 
i pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Nabór deklaracji do udziału w Projekcie w mieście trwał 
od 9 do 23 stycznia br.. W trakcie naboru mieszkańców 
pojawiło się wiele sytuacji, które wymagały elastyczno-
ści i szybkiego działania.  Zespół Zadaniowy powołany 
zarządzeniem Prezydenta Miasta Mielca cały czas był do 
dyspozycji mieszkańców. Pracownicy Biura Pozyskiwania 
Funduszy na bieżąco starali się odpowiadać na zgłaszane 
wątpliwości zarówno telefonicznie, e-mailowo, jak i oso-
biście. 

Przed nami oczekiwanie na ocenę wniosku o dofinan-
sowanie, najprawdopodobniej we wrześniu będą znane 
wyniki konkursu. Jeśli wniosek otrzyma dofinansowanie, 
to już w przyszłym roku niemal 590 instalacji zostanie 
zamontowane w gospodarstwach domowych na terenie 
miasta, a setki mielczan realnie i bezpośrednio odczuje 
pomoc ze środków UE oraz przyczyni się do poprawy ja-
kości powietrza w mieście. 

Projekty parasolowe OZE  
szansą na dofinansowanie dla setek 
mieszkańców miasta Mielca
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„Podzielmy się ciepłem” 
- akcja Urzędu Miejskiego w Mielcu

Mielec jest kolejnym miastem w Polsce, które przyłą-
cza się do akcji. Ideą tego przedsięwzięcia jest dzielenie 
się ciepłą odzieżą z osobami potrzebującymi i ubogimi. 
Wszystko odbywa się w bardzo prosty sposób – każdy, kto 
ma już niepotrzebne, ale nadające się jeszcze do użytku 
ubrania (np. kurtki, płaszcze, bluzy, czapki itp.) może je 
zostawić na specjalnych wieszakach odpowiednio ozna-
czonych i umieszczonych w wybranych punktach miasta. 
Z kolei każdy, kto takiej ciepłej odzieży potrzebuje, może 
ją sobie z tych wieszaków zabrać.

Wieszaki mieleckiej akcji stanęły w następujących punk-
tach naszego miasta:

- wejście do głównego budynku Urzędu Miejskiego, ul. 
Żeromskiego 26

- podcienia Samorządowego Centrum Kultury, al. Nie-
podległości 7

- przystanek MKS w Rynku (od ul. Kościelnej).

W akcję zaangażowali się wolontariusze, m.in. Pani Mał-
gorzata Zduńska, oddana wielu inicjatywom społecznym, 
która wspiera nas na wielu etapach działań. 
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Wyjęte z życiorysu
Emerytowany lekarz laryngolog z 50-letnim doświad-

czeniem i stażem w mieleckiej służbie zdrowia, w tym 
praktyka we własnym gabinecie lekarskim. Urodził się 
i mieszkał w Lichwinie na Pogórzu Rożnowskim. Po matu-
rze w Liceum Ogólnokształcącym w Tuchowie i akademic-
kich studiach medycznych w Poznaniu leczył w  Przecła-
wiu i Mielcu. Specjalizował się w Rzeszowie i podwyższał 
kwalifikacje na szkoleniach w różnych klinikach laryngo-
logicznych. Nie umiał być lekarzem tylko dla bogatych 
– podejściem niczym „doktor Judym” i pokorą do zawo-
du zapracował sobie u wielu pacjentów na sympatię, 
wdzięczność i pamięć. Od 1966 r. jest mieszkańcem Miel-
ca. Jako laryngolog przepracował pół wieku. Na emerytu-
rę zdecydował się późno, w marcu ukończy 74 lata. Jego 
pasje to głównie turystyka międzynarodowa, filatelistyka 
i numizmatyka. I jeszcze ma czas dla rodziny i na pisanie! 

niej pracy, a  także o 
sąsiadach w Lichwinie, 
Przecławiu i Mielcu. Ni-
gdy nie zapomni swoich 
przyjaciół z różnych krę-
gów towarzyskich i tych 
wielu osób „od serca” – na których mógł liczyć w nagłej 
potrzebie albo dzielić się z nimi każdym sukcesem, z któ-
rymi nieraz przeżył zarówno sytuacje najradośniejsze, za-
bawne, jak i te mrożące krew w żyłach. Przede wszystkim 
jednak poznał całe rzesze ludzi, których jako pacjentów le-
czył, pocieszał i ratował. Dzięki nim łatwiej było pracować, 
lżej żyć, myśleć o podróżach i… zajmować się literaturą!

Czysta turystyka
Większość ludzi podróżuje w celach poznawczych, nie-

którzy dla zdrowia lub przynajmniej wypoczynku. Czysta 
turystyka, jakiej chcieli twórcy i luminarze polskiego tu-
ryzmu: hrabia z Przecławia Mieczysław Rey (1836-1918), 
współtwórca i prezes pierwszej organizacji turystycznej 
na ziemiach polskich (1873, Towarzystwo Tatrzańskie), 
a przy tym fundator pierwszego schroniska nad Morskim 
Okiem i twórca pierwszego muzeum regionalnego w Pol-
sce (Zakopane) oraz mielczanin Stanisław Leszczycki 
(1907-1996) – profesor nauki o ziemi, polski geograf w 
ośrodkach naukowych Krakowa i Warszawy, członek PAN, 
doctor honoris causa Uniwersytetu Karola w Pradze (1970), 
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (1977) i Uniwersyte-
tu Warszawskiego (1987), orędownik ekologii, a przeciw-
nik lokalizacji Huty Katowice i zapory na Dunajcu, krytyk 
budowy trasy szerokotorowej Linii Hutniczo-Siarkowej 
prowadzonej przez Roztoczański Park Narodowy. Do obu 
„wielkich” dołączają niektórzy moi znajomi z turystyki 
– Jerzy Piotr Krakowski z Mieleckiego Klubu Górskiego 
„Carpatia” i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, dalej 
dziennikarz tv i obieżyświat Stanisław Szwarc-Bronikow-
ski (1917-2010) – niegdyś mielecki gimnazjalista, polski 
publicysta, podróżnik i filmowiec. Kolejni to turystyczno-
-krajoznawcza rodzina Kardysiów od Henia „Toporka” po 
Kilimandżaro, a nawet nasz mielecki Małysz – Tadziu Ma-
łysz, zdobywca najwyższych szczytów tatrzańskich, alpini-
sta, uczestnik letnich i zimowych wypraw wysokogórskich 
do Iranu, długo zawodowy innowator lotniczy. 

Pomimo dramatycznej przygody w Tatrach podczas zej-
ścia w 1960 r. z Kasprowego Wierchu do Morskiego Oka, 

PRZESTRZENIE WYBRANE
- o Janie Myjkowskim, jakiego nie znamy

 2016, Poznań
Prof. dr hab. Ryszard Marciniak wręcza dyplom 50-lecia ukończenia studiów

Przez całe życie ociera się o paletę ludzi światłych: profe-
sorskie grona uczonych, naukowców, wyjątkowych mene-
dżerów z branży medycznej i grup przemysłowych, wspa-
niałych odkrywców i twórczych wizjonerów z artystyczną 
duszą. Zachowuje dobre wspomnienia o wielu kolegach 
i koleżankach – czy to z czasów młodości, czy długolet-
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która dla młodziutkiego Janka mogła się zakończyć „osta-
tecznym rozwiązaniem”, taka forma poznawania nieprze-
widywalnych uroków świata udzieliła się wiele lat później 
już dorosłemu doktorowi Janowi Myjkowskiemu: uważa, 
że ludzie pracujący po 10-12 godzin na dobę powinni pa-
miętać, że organizm trzeba regenerować i raz na rok nale-
ży uciec w świat na dłuższy wypoczynek. Trzeba uwierzyć, 
że podróże nie tylko kształcą, ale potrafią także leczyć. Po-
czątkowo jeździł w rodzinne strony, korzystał z plenerów 
górskich. Jednak dość wcześnie zaznał przyjemności i tru-
dów wyjazdów zagranicznych. Odbył kilkadziesiąt podró-
ży do 36 krajów Europy, Azji Mniejszej i Afryki. 

Tylko w samej Hiszpanii był osiem razy, ale najgorę-
cej było w Turcji, a zimno w Skandynawii. Wyjeżdżał dla 
podreperowania własnego zdrowia, lecz nie zapominał 
o rodzinie – żonie i córkach, które również chciały skorzy-
stać z atrakcji wojażowania, a na dodatek szczerze akcep-
towały wyjazdowe pomysły męża i ojca. Czasem wyruszał 
w nieznane również ze znajomymi, takimi co mieli ochotę 
i możliwości dalekiego podróżowania. Nie były to eska-
pady na antypody, lecz najczęściej podróżujący z Mielca 
zwracali się ku krajom basenu śródziemnomorskiego. Pan 
doktor zaskoczył mnie, że nie był jeszcze w Anglii i Irlan-
dii, dokąd chciałby już jako emeryt i rentier pojechać. – 
Z Ninką, to oczywiste – zastrzega sobie towarzystwo żony. 
A wyspy zasługują na odwiedziny – przecież to kolebka 
turystyki zorganizowanej z pierwszym na świecie biurem 
podróży Thomasa Cooka (zał. 1841) i pierwszą organizacją 
turystyczną British Alpine Club (zał. 1857). 

W kręgu bliskich i Himalaje na bis
Zawsze należne miejsce miała u niego rodzina, przod-

kowie. By łacniej ją poznać, dużo czytał, szperał w domo-
wych sztambuchach i archiwalnych zapiskach. Łatwo na-
wiązywał kontakty – dążył do spotkań i rozmów, słuchał 
wspomnień, notował historie, korespondował, zachował 
sporo adresów. Rezultaty poszukiwań tak pochłonęły 
uwagę pana doktora, że zaczął bawić się w genealoga 
i  swojemu drzewu rodowemu mozolnie wszczepiał ko-
lejne odgałęzienia. Z dość głęboko ukorzenionej prze-
szłości doktor Jan Myjkowski wydobył swego pradziadka 
Jana Myjaka-Myjkowskiego – pisarza, poetę i aktywnego 
publicystę ludowego, a przy tej okazji poznał niezwykłe 
praźródło swego nazwiska. Spora książka z tego wyszła. 
Wiele uwagi poświęcił biografii powinowatego „po ką-
dzieli” Franciszka Bujaka (1875-1953) – historyka, członka 
PAU, potem PAN, profesora uniwersytetów w Krakowie, 
Warszawie i we Lwowie, badacza dziejów gospodarczych 
i społecznych Polski. Był bratem babci Salomei. 

Bliskość z rodziną Bujaków pozwoliła Janowi Myjkow-
skiemu poznanie niezwykłej historii profesorskiego syna, 
Jakuba Bujaka (1905-1945) – inżyniera, przedwojennego 
zdobywcy azjatyckiego szczytu Nanda Devi (pisałem już 

o  tym przy okazji związanej z alpinizmem, kompletnie 
nieświadomy, że tutaj, w Mielcu, dowiem się więcej o jed-
nym z pierwszych, wspaniałych polskich himalaistów, ani-
żeli z literatury przedmiotu). Czułem, że pan doktor jest 
dumny z tego wątku naszej rozmowy. Ja też.

By nie wszystko zgasło
Pisze więcej niż musi – oprócz trzech publikacji na-

ukowych na temat teorii słuchu oraz książki biograficz-
nej o  swym dziadku Janie Myjaku-Myjkowskim wydanej 
w 2014 r. posiada jeszcze kilka nowych, nie publikowanych 
opracowań. – To dla rodziny – mówi, zamykając komputer. 

Kiedy spoglądałem na solidną półkę z opasłymi, bardzo 
starannie oprawionymi woluminami, zupełnie nie da-
wałem wiary w to zapewnienie. Po przejrzeniu jednego 
z nich, „Słowo na sobotę”, przyszło mi na myśl silne skoja-
rzenie z Norwidem… tego nie wolno chować w szufladzie. 
Wiedzy zamkniętej w książce jest potrzebna wolność. 

Edward Michocki

 Z żoną w Kordobie



I Mieleckie Targi 
  - Kobiety dla Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet Urząd Miejski 
w  Mielcu zorganizował po raz pierwszy 

w  naszym mieście Mieleckie Targi „Ko-
biety dla Kobiet”. Inicjatywa została 

objęta patronatem Małżonki Prezy-
denta Miasta Mielca Małgorzaty 

Kozdęby.
Ponad dwadzieścia mie-

leckich firm prowadzonych 
przez kobiety oraz kobiece 
stowarzyszenia przygoto-
wały w Centrum Wysta-
wienniczym SCK swoje 
stoiska biznesowe. Były to 
m.in. firmy kosmetyczne, 
cukiernie, kluby fitness, 

firmy szkoleniowe i szkoły 
językowe. 

Targi uroczyście otworzył 
prezydent Daniel Kozdęba, 

który zwiedził także wszystkie 
stoiska wręczając Paniom w dniu 

ich święta - kwiaty. 
Wstępem do targów  była wy-

stawa z zasobów Jadernówki – filii 
Muzeum Regionalnego w Mielcu 
pod tytułem „Kobieta na przełomie 
XIX i XX wieku – moda, styl życia 
i  pozycja społeczna”. Okoliczno-
ściową prelekcję na ten sam temat 
wygłosił Janusz Halisz. 

Urząd Miejski przygotował także 
dwa panele dyskusyjne, które od-

były się w Sali nr 1 SCK i były poświę-
cone zdrowemu stylowi życia i diecie 

oraz sportowi w życiu kobiet.W holu 
SCK uczestnicy imprezy mogli sko-
rzystać z szeregu innych atrakcji jak 
np. z otwartych warsztatów malarstwa 
oraz warsztatów techniki zdobniczej 
Decoupage.

Mieleckie obchody Dnia Kobiet umi-
lały występy muzycznego duetu Ma-

riusz Kania (vocal) i Marcin Kania 
(saksofon) wykonujących standardy 

muzyki rozrywkowej.


