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Szanowni Państwo, 

oddajemy w Wasze ręce nowy numer magazy-
nu informacyjnego Urzędu Miejskiego w Mielcu, 
w którym znajdziecie – mam taką nadzieję, wiele 
ciekawych i ważnych informacji dotyczących pracy 
naszego samorządu, a także wiadomości z życia na-
szego miasta. 

Bardzo ważnym tematem są dofinansowania, 
jakie  naszemu miastu w ostatnim czasie udało się 
pozyskać. Pierwsze dotyczy około 30 milionów zło-
tych na poprawę jakości funkcjonowania transpor-
tu publicznego w Mielcu. Dzięki tym środkom pla-
nujemy zakupić 14 nowoczesnych niskoemisyjnych 
autobusów. Wykonanych zostanie także szereg in-
westycji związanych z miejską infrastrukturą komu-
nikacyjną, o czym można przeczytać na stronie 3. Te 
działania to kolejne kroki w kierunku wprowadze-

nia w Mielcu bezpłatnej publicznej 
komunikacji autobusowej.  

Blisko 6 milionów złotych to do-
finansowanie, jakie Urząd Miejski 
otrzyma na rozbudowę i moder-
nizację Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej przy ulicy Kusocińskiego w Mielcu. Jest to 
inwestycja bardzo oczekiwana przez mieszkańców 
i bardzo potrzebna ze względu na zły stan technicz-
ny obecnie użytkowanego budynku. Na stronach 4 
i 5 prezentujemy projekty urządzenia wnętrz naszej 
nowej biblioteki. 

W bieżącym wydaniu biuletynu piszemy nie tylko 
o inwestycjach realizowanych, ale także o inwesty-
cjach planowanych, a taką będzie nowe miejskie 
kąpielisko na terenach Stawów Cyranowskich przy 
ulicy Partyzantów. Plan zagospodarowania tych te-
renów został przyjęty uchwałą przez radnych (str. 8). 

Miasto Mielec jest pierwszym w Polsce samo-
rządem, który podjął współpracę z naszą mielecką 
firmą Melex otrzymując nieodpłatnie trzy nowocze-
sne pojazdy elektryczne. Są one wykorzystywane 
przez Straż Miejską, do obsługi gości Urzędu Miej-
skiego i przez miejską spółkę MPGK. Pojazdy cieszy-
ły się ogromną popularnością podczas pierwszej 
w historii  Mielca Nocy Magistratu. Licznie przybyli 
mielczanie naocznie przekonali się jak od kuchni 
wygląda i funkcjonuje nasz urząd. Okazało się, że 
była to bardzo potrzebna inicjatywa.

  Z życzeniami przyjemnej lektury,

Prezydent Miasta Mielca
Daniel Kozdęba
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Projekt Urzędu Miejskiego w Mielcu dotyczący poprawy 
jakości funkcjonowania transportu publicznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego uzyskał pozytywną ocenę, co oznacza że 
Mielec dostanie blisko 30 milionów złotych dofinansowa-
nia ze środków Unii Europejskiej. 

Już w październiku 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim 
złożone zostały pierwsze pomysły projektów możliwych 
do realizacji w ramach MOF (Miejski Obszar Funkcjonalny) 
Mielec. Od tamtego czasu, w związku ze zmieniającymi się 
wytycznymi, projekty ewoluowały, a ich zakres rzeczowy 
ulegał wielokrotnym modyfikacjom.

W roku 2016 w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez 
marszałka województwa   podkarpackiego, Urząd Miej-
ski w Mielcu złożył wniosek o dofinansowanie dotyczący 
poprawy jakości funkcjonowania systemu transportu pu-
blicznego w partnerstwie z Gminą Przecław.

16 marca br. ukazała się lista projektów wybranych do 
dofinansowania w konkursie dedykowanym na działania 
związane z niskoemisyjnym transportem miejskim (w ra-
mach RPO na lata 2014 – 2020). Wniosek złożony przez 
Gminę Miejską Mielec był jednym z sześciu pozytywnie 
ocenionych.

Miliony na transport publiczny 
Całkowita wartość przedsięwzięcia, które ma zostać zre-

alizowane do końca III kwartału 2018 roku, to  ok. 45 mln 
zł, w tym prawie 30 mln zł stanowić będzie dofinansowa-
nie ze środków UE.

Pieniądze te zostaną przeznaczone na następujące za-
dania:
– zakup 14 nowoczesnych niskoemisyjnych autobusów;
– przebudowę linii komunikacji miejskiej – budowa prze-

dłużenia ul. Powstańców Warszawy (ok. 2,1 km) wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą;

– budowa pętli autobusowej na skrzyżowaniu ul. Szarych 
Szeregów i Powstańców Warszawy wraz z infrastruktu-
rą towarzyszącą;

– budowa parkingu „Park & Ride” z 69 miejscami parkin-
gowymi (w tym 7 dla osób niepełnosprawnych) jako 
I etap przebudowy dworca przesiadkowego;

– budowa ścieżek rowerowych o długości ok. 2,8 km 
i chodnika wzdłuż ul. Powstańców Warszawy (zadanie 
już wykonane);

– budowa zaplecza technicznego do obsługi taboru (bu-
dynek warsztatowy, myjnia dla autobusów i infrastruk-
tura towarzysząca);

– budowa zatoki autobusowej w Rzemieniu.
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W budżecie Mielca na rok 2017 Urząd Miejski w Miel-
cu otrzyma blisko 6 milionów złotych dofinansowania na 
rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Mielcu. Projekt zgłoszony w  ramach konkursu dedy-
kowanego dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych, jest 
jednym z sześciu ocenionych pozytywnie i wybranych do 
dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpac-
kiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Całkowity koszt projektu to kwota 21 216 294 zł.  Dofi-
nansowanie wyniesie 5 991 205 zł.

– Jest to inwestycja bardzo potrzebna dla naszych miesz-
kańców. Dlatego wsparcie finansowe w ramach konkursu 
dedykowanego dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych, 
przy aktualnych bardzo szerokich planach inwestycyjnych 
naszego miasta, jest tak istotne. Za przychylność dla na-
szych działań pragnę w tym miejscu podziękować Panu 
Marszałkowi Władysławowi Ortylowi, który jako mielcza-
nin najlepiej rozumie nasze potrzeby – powiedział Prezy-
dent Miasta Mielca Daniel Kozdęba.

W budżecie Mielca na rok 2017 na pierwszy etap prac 
związanych z modernizacją i rozbudową Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej zarezerwowano 11 784 797 zł. Prace 
przewidziane do wykonania przy współudziale dofinan-
sowania nie obejmują zagospodarowania terenu wokół 
modernizowanej biblioteki.

Doceniając znaczenie działalności miejskiej biblioteki 
i dostrzegając potrzebę rozszerzenia oferty kulturalnej dla 
mieszkańców już w roku 2015 prezydent Daniel Kozdęba 
ogłosił po raz pierwszy w historii naszego miasta konkurs 
na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu 
przylegającego do Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz 
z rozbudową budynku.

W konkursie złożono 40 propozycji. Do realizacji wybra-
no koncepcję projektową przygotowaną przez pracownię 
architektoniczną z Nowego Sącza. W rezultacie rozbu-
dowy powstanie nowoczesna biblioteka z bogatą ofertą 
kulturalną dla wszystkich grup wiekowych, znacznie wy-
kraczającą poza ofertę czytelniczą. Cały obiekt zwiększy 
swoją kubaturę, zyska nowoczesny wygląd i nowe funkcje.

Dofinansowanie 
Miejskiej 
Biblioteki 
Publicznej

W zmodernizowanym budynku pojawi się dwukon-
dygnacyjna przestrzeń wystawiennicza zlokalizowana 
w holu, Centrum Wiedzy o Regionie – połączone z Pracow-
nią Dokumentów Życia Społecznego, czytelnia czasopism 
bieżących, czytelnia naukowa, E-czytelnia, E-biblioteka. 
Ponadto pojawią się nowości:  Kącik Malucha – wyjątko-
we miejsce w przestrzeni biblioteki, szczególnie przyja-
zne dzieciom, które ma ułatwić  młodym użytkownikom 
kontakt z książką, sprawić by był radosny i wyjątkowy oraz 
Strefa Nastolatka Biblioteka 13 +.

Biblioteki przeznaczone wyłącznie dla nastolatków nie 
są zbyt popularne, ale z obserwacji bibliotekarzy wynika, 
że osobne miejsce do pracy z nastolatkami jest niezbęd-
ne. Przy Strefie Nastolatka planuje się również pracę z gru-
pami zorganizowanymi (Wolna Strefa Odkrywców, Spe-
cjalna Strefa Odkrywców lub Centrum Eksperymentów 
Naukowych) – wydzielony obszar dla czytelników zainte-
resowanych poszerzaniem swojej wiedzy ściśle technicz-
nej (chemia, fizyka, przyroda).

Przewidziano również salę spotkań autorskich i arty-
stycznych oraz kawiarnię z zapleczem.

W założeniu planowany projekt przyczyni się zarówno 
do wzrostu udziału mieszkańców regionu w życiu kultu-
ralnym, jak i do zwiększenia poczucia tożsamości miesz-
kańców, integracji społecznej i aktywizacji.

– Naszym celem jest z jednej strony dostosowanie bi-
blioteki do wymogów współczesnych użytkowników, któ-
rzy cenią sobie m.in. nowe technologie, ale jednocześnie 
chcemy zachować kameralny charakter wypożyczalni 
i czytelni woluminów, do której tak wielu z nas jest przy-
zwyczajonych – mówił prezydent Daniel Kozdęba pod-
czas ogłaszania wyników konkursu.

Nowa biblioteka ma podnieść atrakcyjność kulturalną 
regionu i poprawić dostępność oferty kulturalnej miesz-
kańcom miasta Mielca, Miejskiego Obszaru Funkcjonalne-
go oraz innych gmin powiatu.

Kolejnym krokiem w realizacji tej inwestycji po przygo-
towaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu dofinan-
sowania, będzie ogłoszenie przetargu i wyłonienie wyko-
nawcy.
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O trzy zewnętrzne siłownie i osiem placów zabaw dla 
dzieci wzbogaciła się w ostatnich miesiącach baza miej-
skich urządzeń rekreacyjnych, z których mogą korzystać 
mieszkańcy Mielca.

Pod koniec marca w Parku Leśnym na Górce Cyranow-
skiej zakończono budowę Muzycznego Placu Zabaw. 
Koszt realizacji tego przedsięwzięcia wyniósł 152 187 zł. Na 
istniejącym podłożu z piasku, zainstalowano bezpieczną 
nawierzchnię w postaci sztucznej trawy. Plac wyposażo-
ny jest w muzyczne urządzenia zabawowe jak np. dzwony 
rurowe, szakalaki (urządzenia muzyczne z grzechotkami), 
cajony (bębny) i gombolo (strunowe urządzenie muzycz-
ne). Zamontowano także zestaw zabawowy  „głuchy tele-
fon” oraz dwie huśtawki typu „bocianie gniazdo”.

W zmodernizowanym placu zabaw przy ulicy Kocha-
nowskiego oprócz funkcjonujących do tej pory urządzeń 
zabawowych zainstalowano nowe, takie jak np. okrągła 
piaskownica, huśtawka ramieniowa, wagowa i huśtawka 
„bocianie gniazdo”, a także równoważnia linowa i zestaw 
wspinaczkowy – linarium. Wyposażenie uzupełniono 
o  dodatkowe ławki i kosze na śmieci. Pod urządzeniami 
zabawowymi zainstalowano bezpieczną nawierzchnię, 
natomiast w pozostałej części wysiano trawnik. Koszt wy-
konania zamknął się w kwocie 192 283 zł.

Jeszcze przed końcem ubiegłego roku oddano do 
użytku plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną przy uli-
cy Szafera-Brekieszów (koszt 243 936 zł), plac zabaw na 
osiedlu Rzochów (koszt 237 224 zł), siłownię zewnętrzną 
na obiekcie MOSiR-u (Gryf ) przy ulicy Warszawskiej (koszt  

Urząd Miejski w Mielcu ogłosił przetarg na opracowanie 
dokumentacji projektowej budowy boiska do piłki nożnej 
oraz podwójnej bryły wspinaczkowej i siłowni zewnętrz-
nej na terenach bulwarów przy ulicy Rzecznej. 

To kolejny etap zagospodarowania obszaru w rejonie 
kładki nad rzeką Wisłoką, które z założenia mają się stać  
dla mielczan miejscem wypoczynku i rekreacji. 

W planie jest budowa ogrodzonego boiska do piłki noż-
nej o wymiarach 45x25 metrów z nawierzchnią z trawy na-
turalnej. Boisko ma być wyposażone w piłkochwyty, prze-
widziano też sztuczne oświetlenie i monitoring wizyjny. 

Oprócz boiska w projekcie znalazło się wykonanie 2-3 
wolnostojących monolitycznych brył wspinaczkowych dla 
dzieci w przedziale wiekowym 6-15 lat, które nie wymaga-
ją zabezpieczeń i stałej obsługi (z bezpiecznym  podłożem 
amortyzującym upadki).

Trzecim elementem ma być kolejna w naszym mieście 
siłownia zewnętrzna wyposażona w urządzenia dbające 
o wszystkie partie mięśni użytkowników w różnym wieku. 

Inwestycja ta zostanie zrealizowana w dwóch etapach. 
W budżecie miasta na rok 2017 zarezerwowano na nią 
kwotę 230 tys. zł. 

81 116 zł) i siłownię zewnętrzną w parku przy ulicy Kazi-
mierza Wielkiego (koszt 117 612 zł).

Zakończona w grudniu 2016 roku modernizacja pla-
cu zabaw przy ulicy Rzecznej kosztowała 126 744 zł, na-
tomiast na pierwszy etap budowy ogólnodostępnego 
skweru wraz z placem zabaw przy ulicy Żurawskiego prze-
znaczono 325 tys. zł. Do realizacji na rok 2017 pozostała 
niewielka część skweru z elementami rekreacyjnymi dla 
starszej młodzieży.

Ostatnimi dwoma placami zabaw, które powstały pod 
koniec ubiegłego roku są inwestycje w Parku Oborskich 
(koszt 161 910 zł) i na osiedlu Miasteczko Młodego Robot-
nika (193 943 zł).

Muzyczny plac zabaw i….nie tylko

Atrakcje na miejskich bulwarach

Modernizacja miejskiego monitoringu
O siedem nowych kamer wzbogacił się system miej-

skiego monitoringu obsługiwanego przez mielecką Straż 
Miejską.

Zrealizowana w ostatnich tygodniach modernizacja 
miejskiego systemu monitoringu wizyjnego kosztowała  
92 tys zł. Zakupionych i zamontowanych zostało siedem 
nowoczesnych kamer zapewniających doskonałą jakość 
HD przesyłanego obrazu. Zastąpiły one zużyte stare ka-
mery w wybranych punktach centrum naszego miasta 
oraz na osiedlu Smoczka. 

Całodobowy system monitoringu w Miel-
cu liczy obecnie 39 kamer przekazujących 
obraz z newralgicznych punktów miasta 
do centrum monitoringu w siedzibie Straży 
Miejskiej. Z miejskiego systemu monitoringu 
korzysta także  Komenda Po-
wiatowa Policji w Mielcu.  
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Jest to konsekwencja podjętej wcześniej decyzji o prze-
jęciu i zagospodarowaniu na cele rekreacji i wypoczynku 
dla mieszkańców Mielca, terenów leśnych i stawów o łącz-
nej powierzchni ok. 82 ha.

W celu realizacji tego zadnia Urząd Miejski zlecił opraco-
wanie koncepcji zagospodarowania wspomnianego tere-
nu. Stało się to punktem wyjścia dla procedury uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Przeprowadzone analizy wskazały kilka możliwości wyko-
rzystania tego terenu z uwzględnieniem między innymi 
strefy edukacyjnej, rekreacyjnej oraz strefy przyrodniczej.

Dotychczasowy układ stawów zostanie dostosowany 
do potrzeb miejskiego kąpieliska wraz z terenami rekre-
acyjno-sportowymi. Powstanie tam m.in. budynek socjal-
ny (szatnie, natryski, przebieralnie), siłownia zewnętrzna, 
pomost z wiatą na wodzie, magazyn sprzętu wodnego, 
wiata edukacyjna oraz boiska do siatkówki plażowej. Przy 
ulicy Partyzantów zlokalizowany zostanie parking samo-
chodowy. 

Nowy ład na Stawach 
Cyranowskich

Urząd Miejski w Mielcu ogłosił przetarg na roboty budowlane zwią-
zane z przebudową ulicy Wyszyńskiego na osiedlu Smoczka. To jedna 
z największych inwestycji zaplanowanych w budżecie naszego miasta 
na rok 2017.  

Remont będzie miał bardzo szeroki zakres ze względu na poważne 
usterki konstrukcyjne drogi, powstałe z powodu nieszczelnej kanaliza-
cji deszczowej. Dlatego konstrukcja ulicy zostanie całkowicie wymie-
niona, podobnie jak nawierzchnia jezdni i chodniki. Prace remontowe 
obejmą także wypusty uliczne. Powstaną dodatkowe miejsca parkin-
gowe, zatoki autobusowe i ścieżki rowerowe. Moderni-
zacji poddane zostanie także oświetlenie. 

Koszt przebudowy ulicy Wyszyńskiego w bu-
dżecie Mielca na rok 2017 oszacowano na 6 mln 
835 tys. zł. Dofinansowanie w ramach progra-
mu rozwoju gminnej infrastruktury drogowej 
wyniesie 2 mln 299 tys. zł.

Największa inwestycja drogowaPrzygotowany przez Urząd Miejski w Mielcu nowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego terenów w rejonie Stawów Cyranowskich przy ulicy Partyzantów został przyjęty 
uchwałą Rady Miejskiej podczas XXXII sesji w dniu 29 marca.

2017 roku
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Ponad trzysta par z całej Polski wzięło udział w XIV 
Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar 
Prezydenta Miasta Mielca, który odbył się w marcu w hali 
sportowej Szkoły Podstawowej nr 11 w Mielcu. Turniej zo-
stał zorganizowany przez  Urząd Miejski w Mielcu, Szkołę 
Tańca Elida Mielec, Szkołę Tańca Gala Mielec, Samorządo-
we Centrum Kultury w Mielcu i Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej „ODEK”.

Turniej otworzył Prezydent Miasta Mielca Daniel Kozdę-
ba, życząc parom sukcesów a widzom niezapomnianych 
wrażeń.

Widzowie obecni na wydarzeniu mogli podziwiać pięk-
ne pary, których taniec był na wysokim poziomie. Róż-
norodność, kształty, kolory sukien były niewiarygodne, 
zwłaszcza suknie tancerek tańczących w klasie B i kate-
gorii OPEN. Bardzo miła i serdeczna atmosfera panowała 
wśród samych tancerzy. Turniej tańca został przeprowa-
dzony w trzech blokach, w których kategorie wiekowe 
oraz poziom klas tanecznych były bardzo urozmaicone. 
Jak zwykle najbardziej widowiskowa była gala taneczna, 
w której rywalizowały pary młodzieżowe i dorosłe.

W trzeciej części  turnieju odbył się dodatkowo pokaz ta-
neczny w wykonaniu ponad 100  początkujących tancerzy, 
przygotowywanych przez instruktorów tańca Luizę Kozioł 
i Mariusza Sosińskiego. Dzieci zaprezentowały się w Walcu 
Angielskim, Cha-Chy i Poleczce. Taniec w ich wykonaniu 
urzekł publiczność co było nagrodzone wielkimi brawami.

Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego

Na zwycięzców w poszczególnych kategoriach tanecz-
nych czekały puchary, medale, dyplomy i  atrakcyjne na-
grody ufundowane przez Prezydenta Miasta Mielca.

Wśród par uczestniczących w rywalizacji nie zabrakło 
też naszych par ze Szkoły Tańca ELIDA i Szkoły Tańca GALA 
działających w Mielcu.

Zmagania taneczne uczestników zakończyły się póź-
nym wieczorem. Organizatorzy nie mają wątpliwości, 
że to mieleckie wydarzenie z roku na rok nabiera coraz 
większego prestiżu. Świadczy o tym chociażby zaintereso-
wanie par, które licznie przyjeżdżają na turniej do Mielca 
z całego kraju.

W czwartek 4 maja Przedszkole Miejskie nr 16 imie-
nia Jasia i Małgosi w Mielcu świętowało jubileusz 
30-lecia istnienia.

Uroczystości z udziałem dzieci i ich rodziców oraz licznie 
zaproszonych gości zorganizowano na głównej sali wido-
wiskowej SCK. Uczestniczył w nich Prezydent Miasta Miel-
ca Daniel Kozdęba, który w liście gratulacyjnym wręczo-
nym dyrektor Grażynie Ciepieli przekazał wyrazy uznania 
za dotychczasową pracę włożoną przez pracowników tej 
placówki w rozwój i wychowanie najmłodszych obywateli 
naszego miasta.

– Niech ten jubileusz będzie okazją do wspomnień, 
a  także motywacją do podejmowania kolejnych działań 
w pracy z dziećmi. Dyrekcji i nauczycielom życzę, aby pod-
jęte wielkie dzieło wychowania i kształtowania umysłów 
młodego pokolenia sprawiało wiele satysfakcji. Przed-
szkolakom życzę radości i przyjemności w aktywnym roz-
wijaniu swoich talentów i zdolności – napisał w liście pre-
zydent Kozdęba, który oprócz gratulacji i bukietu kwiatów 
dla dyrektor przekazał wychowankom przedszkola wielki 
kosz ze słodyczami. 

Dyrekcja przedszkola postanowiła uczcić okazały jubile-
usz dając dzieciom pamiątkę w postaci możliwości wystę-
pu na prawdziwej scenie w blasku reflektorów i fleszy. Ro-
dzice zobaczyli swoje pociechy w innej roli niż na co dzień 

30 lat Przedszkola Miejskiego nr 16 
w Mielcu

– tego dnia były prawdziwymi scenicznymi artystami. Ich 
świetnie przygotowane występy spotkały się z prawdzi-
wym aplauzem widowni.  

Wybudowane i oddane do użytku na osiedlu Szafera 
w  roku 1987 Przedszkole Miejskie nr 16 w Mielcu liczy 
obecnie osiem oddziałów w tym sześć dziesięciogodzin-
nych i dwa pięciogodzinne. Funkcjonują także dwa od-
działy integracyjne. W sumie uczęszcza tu blisko dwieście 
dzieci w wieku od 3 do 7 lat. Placówka w ciągu trzech 
ostatnich dekad znacznie się zmieniła. Słynie nie tylko ze 
świetnej atmosfery, ale także z bardzo dobrze wyposażo-
nej bazy dydaktycznej. 



Urząd Miejski w MielcuUrząd Miejski w Mielcu

W sobotę 22 kwietnia 2017 r w przerwie meczu 1. ligi 
piłki nożnej Stal Mielec - GKS Katowice dyrektor firmy 
Melex Sp. z o. o. Dariusz Gujda przekazał nieodpłatnie 
na ręce Prezydenta Miasta Mielca Daniela Kozdęby 
kluczyki do trzech nowoczesnych ekologicznych pojaz-
dów elektrycznych Melex.

Pozostałe dwa pojazdy to mode-
le 366 N.Car. Jeden z nich (pasażer-
ski 6-osobowy) został przeznaczo-
ny na potrzeby magistratu, kolejny 
trafi do Miejskiego Przedsiębior-
stwa Gospodarki Komunalnej.

Miasto Mielec jest pierwszym 
w Polsce samorządem, który wpi-
sując się w działania wspierające 
rozwój elektromobilności, pod-
jął współpracę w zakresie wyko-
rzystania elektrycznych środków 
transportu z firmą Melex.

Będą one wykorzystywane przez Straż Miejską, do ob-
sługi gości Urzędu Miejskiego w Mielcu oraz przez miej-
ską spółkę MPGK. Melex 341 N.Car powstał specjalnie na 
potrzeby Straży Miejskiej. Został zbudowany na bazie naj-
krótszej wersji pojazdów serii N.Car i stanowi połączenie 
modeli 341 i 343. Zamknięta kabina gwarantuje możli-
wość korzystania z pojazdu przez cały rok, bez względu 
na warunki atmosferyczne.

Pojazdy Melex 
dla miasta
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Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskie-
go w Mielcu ogłasza nabór do uczestnictwa w Warsztacie 
Terapii Zajęciowej, który będzie prowadzony w aktualnie 
remontowanym i przebudowywanym budynku przy ul. Bł. 
ks. Romana Sitki 3.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Mielcu działa od 1994 
roku w obiekcie znajdującym się przy ulicy Kocjana 15. 
Jest to jednostka organizacyjna Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Mielcu. Jako placówka pobytu dzien-
nego WTZ prowadzi rehabilitację społeczną i zawodową 
osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
znacznym i umiarkowanym.

W ramach rehabilitacji zawodowej uczestnicy mają 
możliwość pozyskania lub przywrócenia umiejętności, 
które mogą być pomocne w podjęciu zatrudnienia w wa-
runkach chronionych. Terapia prowadzona w warsztacie 
oparta jest o Indywidualne Programy Rehabilitacji, które 
dla każdego uczestnika opracowuje Rada Programowa.

Rehabilitacja społeczna ma na celu rozwinięcie zarad-
ności osobistej, samodzielności społecznej, umiejętności 
pracy w grupie, odpowiedzialności, tolerancji, umiejęt-
ności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.  
Uczestnicy biorą udział w spotkaniach integracyjnych 
w kraju i za granicą. Indywidualne Programy Rehabilitacji 

Nowy nabór 
do Warsztatu Terapii Zajęciowej

XII Targi Edukacyjne

uwzględniają aktualny stan psychofizyczny uczestników, 
ich zainteresowania, umiejętności i zdolności.

W związku z rozszerzeniem działalności Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Mielcu o budynek przy ul. Bł.ks.
Romana Sitki ogłoszono nowy nabór osób chętnych 
do uczestniczenia w zajęciach w tej placówki. Uczest-
nikiem WTZ może zostać osoba niepełnosprawna  
z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności oraz z wpisanym w orzeczeniu wska-
zaniem do terapii zajęciowej.

Dokumenty, jakie należy złożyć ubiegając się o przyję-
cie do Warsztatu Terapii Zajęciowej:
- kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełno-

sprawności (oryginał do wglądu),
- podanie o przyjęcie do kierownika Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Mielcu.
Wszelkich informacji dotyczących uczestnictwa udzie-

lać będzie Robert Kośla – kierownik Warsztatu Terapii Za-
jęciowej w Mielcu.

Numery telefonów kontaktowych:    
17 585 25 80, 602 398 613

W celu zapoznania się z dotychczasową działalnością 
prowadzoną przez Warsztat Terapii Zajęciowej zaprasza-
my do placówki przy ul. Kocjana 15 w Mielcu. 

Prezydent Miasta Mielca Daniel Kozdęba wziął udział 
w zorganizowanych po raz XII Targach Edukacyjnych „I co 
dalej gimnazjalisto?”.

Celem Targów, które od 2006 roku organizuje Zespół 
Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu 
jest zapoznanie gimnazjalistów z ofertą edukacyjną mie-
leckich szkół średnich.

W sali nr 1 i holu głównym SCK poszczególne placówki 
oświatowe z Mielca i powiatu mieleckiego przygotowały 
swoje stoiska na których prezentowały informacje na te-
mat kierunków i możliwości kształcenia. Młodzież miała 
możliwość porównania ofert, co ma jej pomóc w wyborze 
tej wymarzonej. Impreza jak zwykle cieszyła się ogrom-
nym zainteresowaniem mieleckich gimnazjalistów.

Prezydent Daniel Kozdęba gratulował organizatorom 
kontynuacji tej niezwykle potrzebnej inicjatywy:

- Zastanawiając się co będziecie robili w życiu pamię-
tajcie, że najważniejsze jest, aby ta praca przynosiła wam 
radość, żebyście robili to, co naprawdę lubicie.  Nie jest to 
łatwe. Sam jestem z wykształcenia inżynierem, a okazało 
się, że pracuję w samorządzie. Jest to jednak praca przy-
nosząca wiele satysfakcji.

 

W turnieju finałowym w gronie ośmiu najlepszych dru-
żyn juniorskich w Polsce znalazły się dwie drużyny z Pod-
karpacia: San Pajda Jarosław oraz UKS SMS Szóstka Mie-
lec. Bardzo dobrze wypadła nasza drużyna, która drugi rok 
z rzędu dotarła do turnieju finałowego i zajęła ostatecznie 
4 miejsce. Dla wielu było to ogromnym zaskoczeniem, 
a zespół Szóstki został nazwany największa niespodzianką 
i „czarnym koniem” turnieju.

Jak do tej pory największym osiągnięciem młodzieżo-
wej siatkówki w kategorii juniorek było przed wielu laty 
5. miejsce siatkarek Stali Mielec prowadzonych przez tre-
nera Mariana Bogusiaka. Tamten klub już nie istnieje, ale 
wspaniałe tradycje żeńskiej siatkówki w Mielcu kontynu-
uje UKS Szóstka Mielec. 

Dawne czasy z teraźniejszością łączy osoba trenera Ro-
mana Murdzy, którzy przed laty z sukcesami prowadził se-
niorski zespół siatkarek z Mielca, a obecnie kieruje pracą 
szkoleniową w Szóstce, prowadząc jednocześnie zespół 
seniorek w II lidze i drużynę juniorek, która po raz drugi 
z rzędu została mistrzem Podkarpacia, kwalifikując się do 
rozgrywek centralnych. 

Przed rokiem juniorki Szóstki również spisały się wspa-
niale, awansując do turnieju finałowego mistrzostw Polski 
w Warszawie. Zajęły w nim, w gronie ośmiu najlepszych 
teamów w kraju, ostatnie, ósme miejsce.

W bieżącym sezonie zespół z Mielca również znakomi-
cie radził sobie w rozgrywkach ligi wojewódzkiej pokonu-
jąc później kolejne przeszkody w ćwierćfinałach i półfina-
łach mistrzostw Polski. 

Drugi z rzędu awans do najlepszej ósemki w kraju po-
twierdził, że osiągane wyniki nie są dziełem przypadku. Po 
wygraniu turnieju półfinałowego rozegranego w Mielcu 
zarówno kapitan Szóstki Pamela Petrykowska, jak i trener 
Roman Murdza mówili, że celem podczas tegorocznych 
finałów w Malborku będzie wygranie meczu i poprawienie 
ósmego miejsca. Tymczasem rzeczywistość przeszła 
najśmielsze oczekiwania. 

Bo czy ktoś mógł sobie wyobrazić, że  drużyna z drugoli-
gowego klubu, w stawce rywali reprezentujących siatkar-
skie potęgi grające w profesjonalnej Orlen Lidze, będzie 
walczyć o medale?  

Ustępująca warunkami fizycznymi, ale za to ambitnie 
walcząca mielecka drużyna wyeliminowała z walki o me-
dale tak znane marki jak: BKS Bielsko-Biała czy Impel Wro-
cław. W meczu półfinałowym Szóstka uległa Pałacowi 
Bydgoszcz 1:3, a w meczu o brąz lepsze okazały się siat-
karki Atomu Trefl Sopot.

Juniorki Szóstki Mielec 
czwartą drużyną w Polsce

W dniach 19-23 kwietnia w Malborku odbyły się finały Mistrzostw Polski Juniorek w siatkówce. 

Postawa, jaką prezentuje klub UKS Szóstka Mielec na 
arenie krajowej podczas rywalizacji sportowej jest piękną 
promocją naszego miasta oraz Podkarpacia. 
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,,Hortus Musicus” działa przy Domu Kultury Samorządo-
wego Centrum Kultury, a w jego skład wchodzą ucznio-
wie Gimnazjum nr 2.

Choć zespół ma w swoim posiadaniu już złotą oraz 
wiele srebrnych i brązowych ,,Harf Eola”, co roku wraca 
do Kalisza, gdyż Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzy-
ki Dawnej ,,Schola Cantorum” jest najbardziej prestiżową 
imprezą tego typu w Polsce. W tegorocznym festiwalu 
wzięło udział 25 zespołów z 9 województw.

Oprócz statuetki Eola zespół otrzymał także nagrodę 
pieniężną Marszałka Województwa Wielkopolskiego, 
a  dwoje mielczan otrzymało dodatkowo nagrody indy-
widualne: osobowością festiwalu został Patryk Skrzypek, 
a stypendium Kaliskiego Stowarzyszenia Edukacji Kultu-
ralnej Dzieci i Młodzieży otrzymała Kalina Rokosz, która 
gra w zespole na skrzypcach, fletach i cornamuse. 

- Myślę, że kto raz pojedzie do Kalisza i weźmie udział 
w Scholi Cantorum, ten nigdy nie zapomni o przeżyciach, 
wzruszeniach i radościach związanych z odkrywaniem 
przeszłości muzyki. Festiwal Muzyki Dawnej to miejsce 
nawiązywania nowych przyjaźni i poznawania wspania-
łych ludzi – twierdzi Kalina Rokosz. 

Także Patryk Skrzypek jest zauroczony kaliską impre-
zą. Dla niego to nowość, bo gra w zespole od niedawna. 
Wspomina, jak podejmował decyzję o wejściu do Hortus 
Musicus. - Zawsze byłem otwarty na różne gatunki mu-
zyczne, więc gdy dostałem propozycję dołączenia do ze-
społu, pomyślałem: co mi szkodzi? Wyjazd do Kalisza był 
niesamowitym przeżyciem, którego nie da się zapomnieć 
– twierdzi osobowość festiwalu Patryk Skrzypek.

- To wielka radość i satysfakcja,   że kolejne pokolenie 
połknęło bakcyla muzyki dawnej i dobrze radzi sobie na 
ogólnopolskiej scenie – z zadowoleniem podsumował 
udział w konkursie założyciel zespołu i jego opiekunem 
muzyczny Tomasz Nowakowski.  

Kaliski festiwal 
znów szczęśliwy dla mielczan 

Po sukcesie w Kaliszu zespół muzyki dawnej ,,Hortus 
Musicus” wraz z rodzicami został zaproszony do siedziby 
Muzeum Regionalnego. Był także kierownik i opiekun 
muzyczny zespołu,  Tomasz Nowakowski. Gospodarze 
spotkania, p.o. dyrektora SCK Joanna Kruszyńska i kie-
rownik ds. Zespołów Artystycznych Domu Kultury Bartosz 
Kramarz, gratulowali młodym mielczanom sukcesu – zdo-
bycia II nagrody w prestiżowym kaliskim festiwalu ,,Schola 
Cantorum”, a zespół miał okazję zaprezentować się przed 
wzruszonymi rodzicami. Młodzi muzycy dzielili się wraże-
niami z - tak dla nich udanego - festiwalu w Kaliszu, opo-
wiadali o planach i marzeniach, a Tomasz Nowakowski 
przyrzekł, że zrobią wszystko, żeby w przyszłym roku do 
kolekcji nagród z Kalisza dołączyć ,,Złotą Harfę Eola” (na 
razie udało ją się zdobyć tylko raz).  

Nadrzędnym celem ENCC jest stworzenie platformy po-
średniczącej w wymianie informacji i doświadczeń pomię-
dzy lokalnymi, np. takimi jak mielecki, ośrodkami kultury 
w całej Europie. ENCC dąży do promowania współpracy 
międzykulturowej i zachęca do kontaktów pomiędzy po-
szczególnymi ośrodkami kultury. 

- Dzięki udziałowi w ENCC zarówno Dom Kultury, Mu-
zeum Regionalne, jak i Miejska Biblioteka Publiczna będą 
miały szansę na współpracę europejską – z zadowoleniem 
stwierdza p.o. dyrektora SCK, Joanna Kruszyńska. -  To bę-
dzie zupełnie nowa jakość, nowe doświadczenia i wyzwa-
nia. 

Udział w ENCC umożliwi kontakty i spotkania z ludźmi 
zarówno o podobnych, jak również zgoła innych doświad-
czeniach. Dzięki członkostwu w tej organizacji o  wiele 
łatwiej będzie można promować nasze miasto i naszą 
działalność poza granicami Polski. – Nie ukrywam, że trak-
tujemy tę nominację jako wielkie wyróżnienie, ale i zo-
bowiązanie do podjęcia nowych działań, całkiem innych 
jakościowo, które – mam nadzieję –zostaną zauważone 
nie tylko w Mielcu, ale także w Polsce i poza jej granicami 
– mówi Joanna Kruszyńska. 

Jesienią ubiegłego roku przedstawiciele SCK uczest-
niczyli w konferencji w Oleśnicy, której tematem była 
,,Kultura małych i średnich miast”. To wydarzenie odbyło 
się w ramach wielkiego projektu ,,Wrocław - Europejska 

w elitarnym 
klubie europejskim

Stolica Kultury 2016”. W konferencji w Oleśnicy uczestni-
czyli przedstawiciele zarówno ENCC, jak i 11 europejskich 
ośrodków kultury. 

- Konferencja, spotkania i rozmowy w Oleśnicy były 
fantastycznym doświadczeniem, dzięki któremu dostrze-
gliśmy nowe możliwości działania poza naszym miastem 
i na współpracę z innymi ośrodkami w Europie – wspomi-
na Joanna Kruszyńska. 

Ten kontakt z przedstawicielami ENCC i zapoznanie się 
z możliwościami, jakie daje przynależność do rodziny eu-
ropejskich ośrodków kultury, spowodował, że SCK rozpo-
częło starania o przyjęcie do tej elitarnej grupy. 

I udało się. W lutym Samorządowe Centrum Kultury 
zostało zakwalifikowane do sieci europejskich ośrodków 
kultury, co jest dużym wyróżnieniem, gdyż nie wszyscy 
aplikanci mieli tyle szczęścia. W tym roku władze ENCC 
przyjęły do sieci, oprócz mieleckiego SCK, jeszcze tylko 
dwa ośrodki kultury: z Francji i Rumunii.

Udział w ENCC to nie tylko splendor, ale i duże wyma-
gania. Dyrekcja SCK zdaje sobie sprawę z wyzwań, jakie 
stoją przed placówką, ale liczy na to, że uda się spełnić 
oczekiwania, a w zamian otrzymać wielką dawkę nowych 
doświadczeń, które wynikną z międzynarodowej współ-
pracy. 

Do ENCC należy 38 ośrodków kultury, w tym 6 z Polski. 

Mielecki zespół muzyki dawnej ,,Hortus Musicus” wrócił z XXXIX Ogólnopolskiego 
Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „SCHOLA CANTORUM” ze srebrną Harfą Eola. 

SCK

Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zostało przyjęte do Europejskiej Sieci Cen-
trów Kultury ENCC. Jest to międzynarodowa sieć, w skład której wchodzą europejskie 
ośrodki kultury i sztuki.
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V Liceum Ogólnokształcące w Mielcu świętowało 20-le-
cie istnienia. Jubileuszowa gala odbyła się w piątek 17 
marca. Wziął w niej udział prezydent Miasta Mielca Daniel 
Kozdęba, który z tej okazji  w specjalnym liście  gratulował 
szkole osiągnięć edukacyjnych:

- Te dokonania są wspólną zasługą nauczycieli, rodziców 
i najzdolniejszych uczniów V Liceum Ogólnokształcące-
go. Przed kadrą szkoły kolejny etap edukacyjnego trudu. 
Z tego tytułu i odświętnej okazji wszystkim nauczycielom 
oraz dyrekcji V LO i ZSO nr 1 życzę realizacji coraz skutecz-
niejszych form kształcenia. Młodzieży uczącej się obecnie 
życzę entuzjazmu, atrakcyjnych programów edukacyj-
nych i jak najlepszych wyników w nauce. Jestem przeko-
nany, że wiedza przekazana uczniom w tutejszych murach 
trafi na podatny grunt, a już w dorosłym życiu przygoto-
wanie intelektualne zostanie dobrze wykorzystane na po-
żytek własny i miasta Mielca.

W uroczystościach zorganizowanych w szkolnej sali 
gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 przy ulicy Tańskiego 
oprócz prezydenta udział wzięli obecni i byli nauczycie-
le, dyrektorzy, uczniowie oraz absolwenci, a także licznie 
zaproszeni goście. Przygotowana z tej okazji akademia 
pokazywała historię tej placówki i jej współczesność. Były 
filmowe wspomnienia i przedstawienie największych 
osiągnięć uczniów i nauczycieli w ostatnich 20 latach.

Jubileusz V LO 
w Mielcu

– Czym jest mandat radnego, od czego/od kogo za-
leży skuteczność tego narzędzia władzy?

Pełniąc mandat radnego zawsze kieruję się dwiema 
maksymami: wyższością dobra wspólnego nad realizacją 
celów indywidualnych i prywatnych oraz działaniem ,,pro 
publico bono”. Rolę samorządowca postrzegam jako moż-
liwość służby w sprawach publicznych oraz niesienie po-
mocy wszystkim mieszkańcom naszego miasta w różnych 
problemach dnia codziennego. Z racji zainteresowań za-
wodowych skupiam się na zagadnieniach dotyczących 
infrastruktury technicznej i jej poprawy tak, aby otoczenie 
wokół nas stawało się coraz bardziej przyjazne i było funk-
cjonalne. Od początku tej kadencji klub radnych Prawa 
i  Sprawiedliwości kładzie szczególny nacisk na coroczne 
zwiększanie zadań inwestycyjnych. Komisja Budownictwa 
i Gospodarki Komunalnej, której mam zaszczyt przewod-
niczyć, wnosi co roku do projektów budżetów miasta po 
kilkadziesiąt poprawek dotyczących inwestycji. Skutecz-
ność wykonywania mandatu radnego zależy w dużej 
mierze od niego samego i jego osobistej determinacji 
do rozwiązywania problemów mieszkańców. Jest ważna 
również postawa lokalnej społeczności, która może wes-
przeć działania podejmowane przez radnego, np. skła-
dając podpisy poparcia dla danej inicjatywy. Wiele razy 
prosiłem mieszkańców o takie wsparcie i zawsze je otrzy-
mywałem. Bardzo sobie cenię tę formę współpracy.

– Skąd u przedsiębiorcy, trzydziestoparolatka, tyle 
wszechstronnego zainteresowania lokalnym rozwo-
jem gospodarczym i kulturowym?

Przede wszystkim uważam się za państwowca. To mnie 
motywuje do podejmowania wielu wyzwań w życiu pry-
watnym i publicznym, w samorządzie. Są one nastawione 
na poprawę otaczającej nas rzeczywistości, mentalności 
i klimatu w jakim nam przyszło żyć, mieszkać, uczyć się, 
pracować, wychowywać naszych następców. Chęć popra-

Krzysztof Szostak (36 lat) – mielecki samorządowiec ka-
dencji 2010-2014 i 2014-2018, radny i sekretarz Klubu Prawa 
i Sprawiedliwości, w Radzie Miejskiej zasiada w Komisji Go-
spodarki i Finansów oraz jest przewodniczącym Komisji Bu-
downictwa i Gospodarki Komunalnej. Pomysłodawca wielu 
projektów społeczno-gospodarczych, kontestator niektórych 
rozwiązań budżetowych. Współorganizator, a także inicjator 
obywatelskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych, rekonstrukcji brawurowego rozbicia więzienia 
gestapo w Mielcu z okazji siedemdziesiątej rocznicy tego wy-
darzenia, wnioskodawca nadania jednemu z mieleckich rond 
imienia Żołnierzy Wyklętych, autor projektu pomnika Żołnie-
rza AK w miejscowości Bartkowa-Posadowa w powiecie no-
wosądeckim. Założyciel i przedstawiciel stowarzyszenia Mie-
lecki Klub Inicjatyw Społecznych.

Żona Joanna pracuje jako zastępca dyrektora kontraktu 
ds. ekonomicznych w firmie z branży budowlanej. Dzieci: Lena 
(lat 5) i Dawid (lat 3). 

Państwowiec –

Krzysztof 
Szostak

wy życia w naszym mieście i postęp w rozwoju naszego 
państwa popchnęły mnie w kierunku samorządu. Wiele 
rzeczy, które sobie założyłem, dzięki temu udało się zre-
alizować z zyskiem dla lokalnej społeczności. Mam wiele 
pomysłów, które czekają na realizację. Nie uważałbym się 
za państwowca, gdybym nie spełniał się w roli taty i męża. 
To rodzina inspiruje do działania. Jeżeli tu są sukcesy, mo-
żemy je przenosić na większe społeczności. 

Co do moich zainteresowań – każde pojawiło się z  ja-
kiejś przyczyny. Fascynacja historią ma źródło w podró-
żach. Mieliśmy w domu rodzinne hobby zwiedzania 
Polski. Przypadła mi funkcja ,,pilota wycieczek”, co mnie 
zmuszało do zapoznania się z historią każdego odwiedza-
nego miejsca. Szybko pojąłem, że pod względem histo-
rycznym nasz kraj jest bardzo bogaty i odkryłem w sobie 
zamiłowanie do historii. Poznanie i zrozumienie dziejów 
ojczystych pozwala uniknąć błędnych decyzji, które po-
pełnili nasi przodkowie. Nabrałem też przekonania, że 
prawdę historyczną trzeba zawsze zbadać u źródła, a nie 
opierać się tylko na opiniach, oraz że warto posługiwać się 
prawdą historyczną, aby czynić nasz kraj lepszym, bo Pol-
ska i Polacy na to zasługują. 

Ekonomia i gospodarka przyszły naturalnie. Aby odna-
leźć się na rynku jako przedsiębiorca, musiałem posiąść 
zarówno wiedzę, jak też zrozumieć procesy, jakie zacho-
dzą w kraju. Pomogły mi w tym analizy naszych dawnych 
dziejów. Zrodziło się przy tym pytanie o to, co było po-
wodem, że – będąc bogatym i zasobnym mocarstwem – 
Polska przestała istnieć na długie lata. Oczywiście, miały 
na to wpływ różne czynniki, ale wydaje mi się, że upadek 
Rzeczypospolitej zaczął się w XVII wieku od braku reform 
edukacyjnych i gospodarczych. W dzisiejszych czasach 
tych spraw należy szczególnie pilnować. 

– Dziękuję za rozmowę.
Edward Michocki

V Liceum Ogólnokształcące rozpoczęło działalność 
1 września 1996 roku. Wraz z powstałym trzy lata później 
Gimnazjum nr 3 wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących nr 1w Mielcu. Obie szkoły powstały na bazie 
Szkoły Podstawowej nr 8, która została założona w roku 
1980. Dla podtrzymania tradycji decyzją rady miasta szko-
ła przyjęła imię jakie nosiła jej poprzedniczka – SP nr. 8 
im. st. sierż. pilota Stanisława Działowskiego. Pierwszym 
dyrektorem był Leszek Szelc, a następnie przez 15 lat szko-
łą kierował Zbigniew Zieliński. Od 1 września dyrektorem 
jest Jacek Wiśniewski.
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Tysiąc kamizelek odblaskowych i specjalnych odblasko-
wych opasek trafiło do mieleckich przedszkoli w ramach 
akcji „Bezpieczny Przedszkolak” organizowanej pod patro-
natem Prezydenta Miasta Mielca Daniela Kozdęby.

Partnerami i współorganizatorami tego przedsięwzięcia 
byli Biuro Nieruchomości i Ubezpieczeń Eurohome oraz 
Stacja Kontroli Pojazdów Dragon. 

Akcja miała na celu dbanie o bezpieczeństwo dzieci, 
kształtowanie ich świadomości dotyczącej codziennych 
zagrożeń, pobudzenie ich czujności oraz rozwijanie 
umiejętności właściwego zachowania w momentach 
niebezpiecznych dla zdrowia i życia.  Dzięki wykorzysta-
niu efektowych kamizelek i opasek, które znajdą się na 
wyposażeniu wszystkich miejskich przedszkoli, znacząco 
poprawi się widoczność dzieci podczas ich spacerów i po-
ruszania się na terenie miasta. 

W piątek 5 maja pierwszą partię kamizelek i opasek od-
blaskowych prezydent Daniel Kozdęba wraz z przedstawi-
cielami firm Eurohome i Dragon przekazał dzieciom i ich 
opiekunkom z Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ulicy 
Łukasiewicza. 

Komenda Powiatowa Policji w Mielcu przygotowała 
prelekcję, podczas której młodszy aspirant Marek Opiela 
wyjaśniał przedszkolakom dlaczego noszenie kamizelek 
i odblasków jest tak ważne.  Przypomniał także najważ-
niejsze zasady bezpieczeństwa dotyczące najmłodszych. 
Oprócz noszenia odblasków są to m.in. przechodzenie 
przez jezdnie tylko na przejściu dla pieszych i przy zielo-
nym świetle, poruszanie się rowerem tylko po wyznaczo-
nych pasach drogowych lub po ścieżkach rowerowych 
czy chodzenie lewą stroną drogi.  

Dzieci zaprosiły swoich gości do udziału w konkursach 
i zabawach dydaktycznych poświęconych przestrzeganiu 
zasad bezpieczeństwa.

Akcja „Bezpieczny przedszkolak”

– Dzięki takiej formie przekazu jak zabawa dzieci szybko 
się uczą. Najlepszą nagrodą jest dla nas ich tak aktywne 
zaangażowanie się w akcję oraz zdobyta przez nich wie-
dza, którą z pewnością będą potrafiły mądrze wykorzy-
stać. Chcemy także zwrócić uwagę rodziców oraz kierow-
ców na takie formy zwiększenia bezpieczeństwa dzieci 
jak stosowanie kamizelek i opasek – mówią organizatorzy 
akcji „Bezpieczny Przedszkolak”. 

Kolejne zestawy kamizelek i odblasków trafiły do 
wszystkich mieleckich przedszkoli miejskich.  

Pierwszemu spotkaniu informacyjnemu w tej sprawie, 
które odbyło się w połowie marca towarzyszyło bardzo 
duże zainteresowanie przedstawicieli stowarzyszeń i in-
nych podmiotów pozarządowych prowadzącymi dzia-
łalność w Mielcu i często borykających się z problemami 
lokalowymi.

Uczestników spotkania przywitał Prezydent Miasta 
Mielca Daniel Kozdęba wyrażając zadowolenie z tego, że 
mamy w Mielcu do czynienia z prawdziwym urodzajem 
różnych społecznych organizacji angażujących się w życie 
naszego miasta. Gmina Miejska Mielec może wspierać je 
nie tylko przez pomoc finansową, ale także na przykład 
poprzez przekazanie w użytkowanie tak potrzebnego im 
lokalu.

Głos zabrali również przedstawiciele ponad dwudzie-
stu organizacji, obecni podczas spotkania prezentując ich 
profil działania, a także wyrażając zainteresowanie możli-
wością skorzystania z oferty magistratu.

Wspomniana oferta obejmuje korzystanie przez sto-
warzyszenia z przygotowanego dla ich potrzeb lokalu na 
preferencyjnych zasadach. Jest to pomieszczenie o  po-
wierzchni 40 m2 mieszczące się na pierwszym piętrze 
zabytkowej kamienicy przy ul. Mickiewicza 2. Składa się 

Łojczykówka dla organizacji 
pozarządowych

z lokalu biurowego, sali warsztatowej i aneksu kuchenne-
go. Oprócz symbolicznej kwoty czynszu w wysokości 1 zł. 
stowarzyszenia zobowiązane będą do ponoszenia kosz-
tów eksploatacyjnych rozliczanych okresowo.

Udostępnienie lokalu w Łojczykówce, to praktyczna re-
alizacja idei współpracy sektora samorządowego z nieza-
leżnym sektorem społecznym. Gotowość takiej współpra-
cy deklarowała obecna na spotkaniu – Naczelnik Wydziału 
Spraw Społecznych i Zdrowia Agata Ćwieka.

Uczestnicy spotkania wyrazili nadzieję, że wspólny 
miejski lokal w Łojczykówce stanie się swoistym inkuba-
torem – miejscem wymiany wzajemnych doświadczeń 
i przyczyni się do integracji stowarzyszeń prowadzących 
działalność w naszym mieście.

Anna Karwacka – Kierownik Biura Promocji i Obsługi In-
westora poinformowała zebranych, że kolejną inicjatywą 
służącą integracji mieleckich organizacji pozarządowych 
będzie uruchomienie Kawiarenki Obywatelskiej.

Szczegółowych informacji na temat siedziby dla organi-
zacji w Łojczykówce udzielają pracownicy Wydziału Spraw 
Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu pod 
numerami telefonów 177888574 i 177888588. 

Urząd Miejski w Mielcu udostępnił dla organizacji pozarządowych działających w naszym 
mieście, nowy lokal w zabytkowej kamienicy „Łojczykówka” przy ulicy Mickiewicza 2.
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TEATRUM PRZESZŁOŚCI
Wydarzenia z przeszłości można poznać na wiele spo-

sobów i według niezliczonych, ciekawych pomysłów – 
choćby poprzez okazjonalne pokazy plenerowe. Odkąd 
na mapie okolic Jasła pojawiła się archeologiczna perełka 
– Skansen Archeologiczny „Karpacka Troja” w Trzcinicy, na-
gle „ożyła” prastara warownia obronno-mieszkalna sprzed 
ponad czterech tysięcy lat. Teraz w to miejsce zjeżdżają ty-
siące turystów. Dla nich pracują archeolodzy i naukowcy 
różnych profesji, a także pojawiają się dziesiątki grup po-
kazujących pradawne życie ludów osiadłych w takich nie-
pospolitych miejscach jak Trzcinica. Moda na rekonstruk-
cje trwa między innymi dlatego, że na wolnym powietrzu 
można odgrywać krótkie i atrakcyjne inscenizacje, które 
nie wymagają od odtwórców żmudnego, profesjonalne-
go przygotowania aktorsko-reżyserskiego. Podkarpaccy 
organizatorzy różnych uroczystości kulturalno-patriotycz-
nych coraz chętniej korzystają z takiej możliwości i sięgają 
po tematykę nadającą się na przedstawienia w  atrakcyj-
nych miejscach. Więcej zachodu jest przy dużych insceni-
zacjach, jak choćby bitwa grunwaldzka według średnio-
wiecznego kronikarza Jana Długosza czy gorące sceny 
„Zemsty” Aleksandra Fredy, odświeżane w zabytkowych 
ruinach zamku „Kamieniec” w Odrzykoniu. To dla tych 
niezapomnianych chwil z przeszłości powstają bractwa 
rycerskie, tworzą się nawet całe chorągwie i grupy rekon-
strukcyjne, męskie i kobiece.

EMOCJE W ŻYWYCH OBRAZACH
Pasję dla tego rodzaju teatrum widzimy także u nas. 

W Mielcu i powiecie działa wiele osób, które chcą zainte-
resować otoczenie godnymi uwagi wydarzeniami i cieka-
wymi postaciami. Zwykle są to wyjęte z dziejów intencjo-
nalne rocznice, którym przyświecają sztandarowe słowa 
„Bóg-Honor-Ojczyzna”, a także bohaterowie w mundu-
rach. 

Grupy rekonstrukcyjne przygotowują nieskompliko-
wane akcje historyczne, z minimalnymi kwestiami dia-
logowymi, ale za to bogatymi w efekty specjalne typu 
światło-dźwięk. Najchętniej przypominają sceny z nieod-
ległych czasów II wojny światowej, walk powstańczych, 

akcji i  bitew partyzanckich. Najlepiej, kiedy są to obrazy 
zapamiętane przez uczestników zdarzeń, a najbardziej 
poruszające są te, które były dramatyczne, sensacyjne, by 
nie powiedzieć spektakularne. Pod względem autentycz-
ności łatwo je zweryfikować przez konsultantów. Kluczem 
do artystycznego sukcesu prezentowanych „żywych ob-
razów” jest umiejętność odpowiedniego kondensowania 
emocji i odtwarzania opisów zdarzenia.

REKONSTRUKTORZY OD „RUSALA”
Lata 1939-1945 i dzieje powojenne są właściwe także 

Stowarzyszeniu Rekonstrukcji Historycznych „Rusal”. Za-
łożył je i prowadzi Łukasz Skowron – na co dzień kapitan 
Wojska Polskiego, miłośnik historii techniki wojskowej, 
a przez to znawca architektury obronnej i militariów. Pa-
tronem kilkuosobowej grupy jest pułkownik Aleksander 
Rusin (1914-2008) – znany w rejonie Mielca partyzant 
Armii Krajowej, kawaler orderu Virtuti Militari, niezłomny 
żołnierz w walce o wolność i niezawisłość Polski. Od 2011 
roku do tej pory pokazano kilkanaście scen z walki pod-
ziemnej ugrupowania Aleksandra Rusina. 

Do największej inscenizacji stowarzyszenie „Rusal” zaan-
gażowało ok. 30-40 osób i aktorów. Trzon grupy stanowią: 
Łukasz Skowron, Jakub Różański, Grzegorz Bańka, Błażej 
Hadro, Patrycja Bochenek i Szymon Bochenek. 

Kapitan Skowron „wsiąkł” w te sprawy już dawno, jesz-
cze kiedy służył w jednostce na Dolnym Śląsku. Aby reali-
zować swoje marzenia poznawał lokalną historię i specjal-
nie przyjeżdżał z Żagania na oficerskie urlopy w mieleckie 

strony rodzinne. Teraz służy w Nowej Dębie, ale mieszka 
w Mielcu. W regionie jest znany jako dowódca wart i kom-
panii honorowych biorących udział w oficjalnych uroczy-
stościach podkarpackich. 

Dla nas wylicza jednym tchem inscenizacje przygoto-
wane przez aktywnego „Rusala”: 

- Trzykrotnie w latach 2014-2016 Grupa Rekonstrukcji Hi-
storycznej „Rusal” była współorganizatorką imprezy o cha-
rakterze rodzinnego pikniku historycznego. Przedstawiliśmy 
epizody historii z lat II wojny światowej z terenów gminy Ra-
domyśl Wielki, w szczególności zaś odtwarzaliśmy przebieg 
jedynej w pełni udanej operacji zrzutowej przeprowadzonej 
na terenie Obwodu AK Mielec. Tematem zajęć były powietrz-
ne operacje zrzutowe, w tym zrzut lotniczy w 1944 r. na pla-
cówkę „Wrona 411” pod Radomyślem Wielkim. Dwukrotnie 
w latach 2014-2015 organizowaliśmy dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów Mielecką Grę Miejską „Polskie 
Państwo Podziemne”. Przeprowadziliśmy ją w Parku Leśnym 
„Górka Cyranowska” i na ulicach mieleckiego osiedla Nie-
podległości. Dwukrotnie w latach 2016 i 2017 zorganizowa-
liśmy cykl zajęć edukacyjnych dla uczniów wszystkich szkół 
podstawowych gminy Radomyśl Wielki. Także dwukrotnie 
w latach 2015-2016 z okazji Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych zorganizowaliśmy w Zespole Szkół Bu-
dowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu zajęcia 
przedstawiające sylwetkę mieleckiego Żołnierza Niezłom-
nego majora Waleriana Tumanowicza ps. „Jagra” – przez 

ŻYWE OBRAZY
Łukasza Skowrona i GRH „Rusal”

lata okupacji niemieckiej dowódcy Inspektoratu AK Mielec-
-Tarnobrzeg. W tym roku tematem była sylwetka rotmistrza 
Lucjana Woźniaka ps. „Grott-Szczerba” – dowódcy placówki 
AK Radomyśl Wielki. 

Swoje inspiracje ci miłośnicy historii czerpią ze ślęczenia 
nad literaturą faktu, z wojennych opowieści i zachowa-
nych pamiętników. Co wyłuskają z opisów i wspomnień, 
zaraz chcieliby pokazać. Ich nie powstrzymują oficjalne 
monopole na kulturę, oni mają swoje pomysły na kilka na-
stępnych lat i jeszcze o nich na pewno nieraz usłyszymy. 

Edward Michocki



Pierwsza  Noc Magistratu przeszła do historii. W sobotni 
wieczór i noc 20 maja budynek Urzędu Miejskiego przy 
ulicy Żeromskiego 26 przeżywał prawdziwe oblężenie, 
gdy liczni mieszkańcy Mielca przyszli aby naocznie prze-
konać się jak „od kuchni” wygląda i jak funkcjonuje urząd. 
Mogli także  skorzystać z licznych atrakcji przygotowa-
nych w związku z tym wydarzeniem. 

Była okazja, aby zwiedzić prawie wszystkie zakamarki 
mieleckiego magistratu,  zajrzeć do gabinetu prezydenta 
i przynajmniej przez chwilę wejść w posiadanie jego insy-
gniów władzy. Pamiątkowe zdjęcia zrobione przy tej spo-
sobności cieszyły się ogromną popularnością. 

Specjalnie na Noc Magistratu przygotowano wiele 
punktów informacyjnych. Były to m.in. stanowiska Miej-
skiej Biblioteki Publicznej, SCK, MARR, MPGK, MKS i Lotni-
ska Mielec. O swojej niezwykłej pracy kronikarza dziejów 
miasta i o postaciach które zapisały się w jego historii opo-
wiadał autor Encyklopedii Miasta Mielca Józef Witek. 

Dużą popularnością cieszyły się przejażdżki nowocze-
snymi pojazdami elektrycznymi Melex, które firma nie-
odpłatnie przekazała Urzędowi Miejskiemu.  Jak było do 
przewidzenia non-stop oblegany był symulator lotu, ale 
nic w tym dziwnego, bo kto choć na chwilę nie chciałby 
się poczuć jak pilot samolotu i spojrzeć na Mielec z lotu 
ptaka. 

Nie brakowało chętnych, którzy w dyspozytorni Stra-
ży Miejskiej chcieli w praktyce zobaczyć jak funkcjonuje 
miejski monitoring wizyjny obsługiwany obecnie aż przez 
39 kamer. Na  dziedzińcu przed magistratem zawodnicy 
Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Stal Mielec przeprowadzali 
konkursy i zabawy z dziećmi. W Sali im. Jana Pawła II, gdzie 
na co dzień obraduje rada miasta  można było obejrzeć 
niezwykłą wystawę fotografii z historii mieleckiego spor-
tu, a także filmowe migawki  o naszym mieście z archi-
wum  Muzeum Regionalnego. Prezentowaną w holu bu-
dynku magistratu mapę miejskich inwestycji uzupełniała 
prezentacja wizualizacji imponujących wnętrz nowej mie-
leckiej biblioteki 

Noc Magistratu stwarzała także okazję do zapoznania 
się z funkcjonowaniem automatycznego defibrylatora 
AED – urządzenia ratującego życie w przypadku nagłego 
zatrzymania akcji serca. Można  było poznać swój typ oso-
bowości, skorzystać z konsultacji zdrowotnych i porad die-
tetyków. Z zainteresowaniem oglądano nowy nabytek ma-
gistratu – mobilną stację monitoringu powietrza zakupioną 
w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego, która już 
rozpoczęła pomiary jakości naszego powietrza. Dla zwie-
dzających przygotowano także swojski poczęstunek.   

Okazało się że inicjatywa szerokiego otwarcia drzwi 
mieleckiego magistratu przed mieszkańcami naszego 
miasta w tę jedyną noc w roku spotkała się z ich niezwykle 
przychylnym przyjęciem, co zapowiada kontynuację tego 
pomysłu za rok.  

I Noc Magistratu


