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Szanowni Państwo, 

serdecznie zachęcam do lektury 
kolejnego wydania magazynu in-
formacyjnego Urzędu Miejskiego 
w Mielcu. Po raz pierwszy przyszło mi 
to uczynić w zastępstwie prezydenta 
Daniela Kozdęby, który jak wiadomo 
zmaga się z poważną chorobą i któ-

remu życzymy jak najszybszego powrotu do zdrowia. 

Ostatnie miesiące to sporo ważnych wydarzeń 
w życiu naszego miasta. Dotyczą one przede wszyst-
kim inwestycji, zarówno tych których realizacja się 
rozpoczyna, jak i tych które zmierzają ku końcowi. 

Na pierwszy plan wysuwa się ogłoszenie przetar-
gu na budowę hali sportowo-widowiskowej, co stało 
się możliwe po zakończeniu żmudnej i pracochłon-
nej procedury przygotowania tej olbrzymiej inwe-
stycji. Na nową halę pozyskaliśmy dofinansowanie 
z Ministerstwa Sportu w wysokości 17 mln złotych. 
Liczymy że szybko uda się wyłonić wykonawcę, tak 
aby budowa rozpoczęła się jeszcze w tym roku. Na 
stronach 4  i  5 prezentujemy uaktualnione wizuali-
zacje obiektu, który powstanie w miejscu starej hali 
między ulicami Solskiego i Kusocińskiego. 

Już w tym roku na ulicach naszego miasta poja-
wią się pierwsze cztery z ogólnej liczby 14 nowo-
czesnych niskoemisyjnych autobusów, które zaku-
piliśmy dla Miejskiej Komunikacji Samochodowej 
(str.3). Wymiana taboru autobusowego to jeden 
z elementów realizowanego przez miasto projek-
tu dotyczącego poprawy jakości funkcjonowania 
transportu publicznego, na który Urząd Miejski 
w Mielcu otrzymał dofinansowanie ze środków UE 
w wysokości prawie 30 mln zł. 

Na stronie 6 i 7 informacje o kolejnych inwesty-
cjach do których miasto się przygotowuje (wiadukt 
dla północnej obwodnicy Mielca) i które zbliżają się 
ku końcowi. To m.in. skatepark i kompleks sporto-
wo-rekreacyjny na terenach MOSiR-u przy ulicy Ja-
giellończyka i Padykuły, z którego będą korzystali 
zarówno wyczynowi sportowcy jak i mieszkańcy 
Mielca w ramach rekreacji. 

W trosce o poprawę stanu powietrza nad naszym 
miastem Urząd Miejski podjął działania których ce-
lem jest kontrola niskiej emisji. O funkcjonowaniu 
mobilnej stacji monitoringu powietrza informuje-
my na stronie 8, a na stronie 9 piszemy o sensorach 
Airly, które prowadzą już ciągły pomiar imisji pyłów 
PM 10 i PM 2,5. Mamy nadzieję, że sensory zakupio-
ne przez miasto dadzą początek budowy sieci po-
miarowej służącej walce z mieleckim smogiem.   

Bezprecedensowym wydarzeniem było pierwsze 
miejskie miodobranie z którego fotorelację prezentuje-
my na stronach 12 i 13. To efekt nowatorskiego  projek-
tu „Pszczoła w mieście” w ramach którego na dachach 
Samorządowego Centrum Kultury i Urzędu Miejskiego 
przy ulicy Żeromskiego zainstalowano pasieki. Już po 
kilku miesiącach zebrano z nich pierwsze litry miodu. 

Na stronie 14 relacja z finału 20 edycji Mieleckiego 
Festiwalu Muzycznego, a na stronie 15 odnotowujemy 
wydarzenie które z pewnością przejdzie do historii mie-
leckiej kultury. Mielec jest jednym z nielicznych miast  
w Polsce, gdzie funkcjonuje orkiestra symfoniczna. 

Z pozdrowieniami i życzeniami przyjemnej lektury,

Wykonujący Zadania i Kompetencje 
Prezydenta Miasta Mielca 

Jan Myśliwiec
Pierwszy Zastępca Prezydenta

URZĄD
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3Fundusze zewnętrzne

Autobusy Solaris dla Mielca
W czwartek 21 września w Urzędzie Miejskim podpisa-

na została umowa na dostawę 14 nowoczesnych, nisko-
emisyjnych autobusów dla Miejskiej Komunikacji Samo-
chodowej w Mielcu. 

Dostawcą nowych pojazdów dla publicznego transportu 
jest firma Solaris Bus & Coach, która jako jedyna stanęła do 
przetargu i złożyła ofertę opiewającą na 16 mln 518 tys. zł. 

Ze strony miasta podpis pod umową złożył Wykonują-
cy Zadania i Kompetencje Prezydenta Miasta Mielca - Jan 
Myśliwiec, Pierwszy Zastępca Prezydenta, a w imieniu 
kontrahenta umowę podpisał Rafał Zajas - Dyrektor Sprze-
daży Regionu Południowego – Kraj Solaris Bus & Coach.

Solaris dostarczy 10 autobusów klasy MIDI (10-metro-
wych), zasilanych olejem napędowym (ON) oraz 4 auto-
busy MAXI (12-metrowych) zasilanych gazem ziemnym 
(CNG). Pierwsze 4 autobusy zasilane olejem napędowym 
mają zostać dostarczone do końca grudnia 2017 r., na-
stępne 3 - do 20 lutego 2018 r. Ostatnie 3 autobusy klasy 
MIDI oraz 4 autobusy klasy MAXI zasilane gazem ziemnym  
- do końca czerwca przyszłego roku. 

Każdy z 14 autobusów będzie spełniał wymogi normy 
EURO 6. Wszystkie nowo zakupione autobusy będą klima-
tyzowane oraz będą przystosowane do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych – autobusy niskopodłogowe, z funkcją 
„przyklęku”. Pojazdy będą wyposażone w sieć „Wi-Fi” oraz 
gniazda USB do ładowania telefonów, tabletów, itp. Firma 
Solaris zapewni też obsługę techniczną pojazdów oraz 
szkolenia dla kierowców.

Wymiana taboru autobusowego to jeden 
z elementów realizowanego przez mia-
sto Mielec projektu dotyczącego popra-
wy jakości funkcjonowania transportu 
publicznego w ramach RPO Wojewódz-
twa Podkarpackiego. Całkowita wartość 
przedsięwzięcia, które ma zostać zreali-
zowane do końca III kwartału 2018 roku, 
to  ok. 45 mln zł, w tym prawie 30 mln zł 
stanowi dofinansowanie ze środków UE.

Oprócz dostawy nowych autobusów 
realizowane są również inwestycje in-
frastrukturalne.

Przy ulicy Moniuszki 
trwa budowa nowego 
zaplecza techniczne-
go na potrzeby MKS-u. 
Powstaje tam nowy bu-
dynek warsztatowy z myjnią dla 
autobusów MKS wraz z niezbęd-
ną infrastrukturą, w tym, między 
innymi, wewnętrzną instalacją 
wentylacji mechanicznej, insta-

lacją elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, deszczo-
wą i instalacją sprężonego powietrza. 

W zakres planowanych robót wchodzi także rozbudowa 
zewnętrznej zakładowej instalacji wodociągowej i oświe-
tleniowej, przebudowa instalacji c.o. oraz rozbiórka stare-
go budynku warsztatowego.  

Inwestycja ma być zrealizowana do końca lipca 2018 roku, 
przez firmę Megaron z Mielca, która koszty wykonania tego 
zadania wyceniła na kwotę 10 mln 885 tys. zł. Prace związane  
z realizacją tego przedsięwzięcia są w toku.

Kolejnym elementem realizowanego projektu jest trwa-
jąca obecnie budowa pętli autobusowej na skrzyżowaniu 
ul. Szarych Szeregów i Powstańców Warszawy wraz z in-
frastrukturą towarzyszącą.



4 Inwestycje

Tym samym zakończyła się żmudna i pracochłonna pro-
cedura przygotowania do realizacji tej olbrzymiej inwe-
stycji. Trwała wiele miesięcy, ale był to niezbędny warunek 
do tego, aby rozpoczęte postępowanie przetargowe zo-
stało przeprowadzone jak najsprawniej i aby prace mogły 
ruszyć jak najszybciej. 

W czerwcu Departament Infrastruktury Sportowej po-
informował, że Minister Sportu i Turystyki zatwierdził ak-
tualizację Planu Rocznego na rok 2017 dotyczącego in-
westycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. W ramach 
programu miasto Mielec otrzymało dofinansowanie 
w wysokości 17 milionów złotych na budowę nowej hali 
sportowo-widowiskowej. Hala powstanie między ulicami 
Solskiego i Kusocińskiego w sąsiedztwie stadionu miej-
skiego i zastąpi starą już rozebraną tzw. hangar arenę.

Nowy obiekt będzie się składał z hali sportowej o po-
wierzchni zabudowy ponad 10 tys. m2 i części basenowej 
o powierzchni lustra wody blisko 1000 m2. Przedmiotem 
zamówienia jest także budowa instalacji i przyłączy m.in. 
ciepłowniczych, elektroenergetycznych, telekomunika-
cyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i sanitarnych. 

Prace obejmą także przebudowę trzech zjazdów z dróg 
publicznych, budowę dróg wewnętrznych z miejscami 
postojowymi, chodnikami, placami utwardzonymi, mura-
mi oporowymi, ogrodzeniami, małą architekturą i syste-
mami elektroakustycznymi. 

Rozbiórkę czekają pozostałe stare budynki - warsztato-
wy, kotłownia i budynki magazynowe. W zakres inwestycji 
wchodzi także dostawa oraz montaż urządzeń i wyposa-
żenia estrady, a także zagospodarowanie terenu wokół 
nowego obiektu. 

Przetarg na budowę hali sportowej

Miasto Mielec ogłosiło przetarg, który wyłoni wykonawcę budowy 
nowej hali sportowo-widowiskowej w Mielcu przy ul. Solskiego 1.

Komunikacja - hala główna

Odnowa biologiczna

Sala treningowa
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Otwarcie złożonych w przetargu ofert zaplanowano na 
27 października. Termin zakończenia prac budowlanych 
wyznaczono na 31 grudnia 2019 r. 

Przypomnijmy, że w nowej hali główna sala do gier ze-
społowych będzie miała widownię na około 3600 miejsc 
siedzących z możliwością przejścia widzów wokół boiska 
na poziomie trybun. Obiekt ma spełniać wymogi między 
innymi do organizacji rozgrywek o randze międzynarodo-
wej dla takich dyscyplin jak piłka siatkowa i piłka ręczna. 

Oprócz sali głównej zaplanowano dużą salę treningową 
o powierzchni 1200 m3 i wymiarach 44x22 metry (z moż-
liwością podziału na trzy części) oraz salę rozgrzewkową 
o powierzchni ok.156 m2. Do sali głównej i do sali trenin-
gowej przypisane będą po 4 szatnie. Część hali będzie wy-
korzystywana do lekkoatletycznych zajęć treningowych.  

W nowym obiekcie znajdą się też: sala do gry w squasha, 
ścianka wspinaczkowa, siłownia, pomieszczenia odnowy 
biologicznej, pomieszczenia usługowo-gastronomiczne, 
sklepik klubowy, gabinet lekarski, pokoje dla trenerów, 
szatnie sędziów oraz inne pomieszczenia niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania. 

Integralną częścią tej inwestycji będzie budowa basenu, 
z dziesięcioma torami do pływania i  nowoczesną infra-
strukturą. Na budowę nowej hali Gminie Miejskiej Mielec 
przyznano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Tury-
styki w wysokości 17 mln zł. 
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Prezydent Miasta Mielca Daniel Kozdęba wziął udział 
w uroczystości podpisania umowy na budowę nowego 
odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od miejscowości Rzę-
dzianowice do ulicy Sienkiewicza w Mielcu, która już za 
dwa lata stanie się dla naszego miasta drugą przeprawą 
mostową na rzece Wisłoce.

Będzie to pierwszy etap budowy tzw. północnej ob-
wodnicy Mielca, która wyprowadzi ruch kołowy z miasta 
i  specjalnej strefy ekonomicznej w kierunku Tarnowa. 
Koszt tej inwestycji to 38 mln 219 tys. zł. Przetarg na wy-
konanie projektu i jego realizację wygrała firma Budimex, 
z której przedstawicielem stosowną umowę podpisał dziś 
Marszałek Władysław Ortyl.

W tej historycznej chwili oprócz prezydenta Mielca 
udział wzięli przedstawiciele samorządów, które będą 
brały udział w realizacji tego wielkiego przedsięwzięcia. 
Są to Starostwo Powiatowe w Mielcu oraz Gmina Wiejska 
Mielec, Gmina Czermin i Gmina Wadowice Górne.

Północna obwodnica Mielca połączy drugi most na Wi-
słoce z niedawno powstałą wschodnią obwodnicą miasta 
oraz z miejscowością Piątkowiec. Inwestycja ta powinna 
wreszcie rozwiązać narastające od lat komunikacyjne pro-
blemy Mielca, wyprowadzając przede wszystkim ciężki 
ruch kołowy z miasta. Podpisana umowa zakłada, że nowy 
most z drogami dojazdowymi i czterema rondami będzie 
gotowy na koniec października 2019 roku.

Zakres umowy z Budimexem obejmuje także opracowa-
nie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wyko-
nawczy) na budowę kolejnego odcinka drogi wojewódz-
kiej nr 984 z wiaduktem drogowym nad ul. Sienkiewicza 
w Mielcu oraz nad linią kolejową, który umożliwi bezko-
lizyjny przejazd nad nimi aż do skrzyżowania ul. Kosmo-
nautów z ul. Szybowcową.

Gdy gotowy będzie projekt, wtedy przetarg na wyłonie-
nie wykonawcy tej części obwodnicy przeprowadzi staro-
stwo powiatowe, które na mocy podpisanego w grudniu 
ubiegłego roku listu intencyjnego będzie organem pro-
wadzącym tą część inwestycji. Sfinansuje ją głównie mia-
sto, które na prace projektowe przeznaczyło już 100 tys. zł, 
natomiast na wykonanie tego zadania w budżecie miasta 
Mielca na rok 2017 zarezerwowano 3,5 mln zł. Taka sama 
kwota jest przewidywana w wydatkach na rok 2018.

Tuż po uroczystym podpisaniu umowy prezydent Da-
niel Kozdęba podjął rozmowy z przedstawicielami firmy 
Budimex umawiając się na robocze spotkanie w sprawie 
projektu wiaduktu nad ulicą Sienkiewicza i linią kolejową.  
– Szczególnie zależy mi na tym, aby przy projektowaniu 
tej tak ważnej dla mieszkańców naszego Miasta inwestycji 
wziąć pod uwagę m.in. powstanie sieci ścieżek rowero-
wych i chodników. Bezpieczeństwo pieszych i rowerzy-
stów jest dla mnie priorytetem. – podsumował Prezydent 
Daniel Kozdęba.

Miasto przeznaczy 
7 milionów na nowy wiadukt
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Na realizację tego projektu Urząd Miejski w Mielcu uzy-
skał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki 
w wysokości blisko 3 milionów złotych. Wartość kosztory-
sową oszacowano na kwotę 7 mln 815 tys. zł. 

Do użytku oddano już ogólnodostępne mini boisko pił-
karskie z naturalną trawą wraz z placem zabaw dla dzieci 
przy ulicy Baczyńskiego. W trakcie realizacji jest budowa 
dwóch pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ulicy 
Padykuły. Gotowa jest już płyta z naturalnej trawy o wy-
miarach 105×68. Takie same wymiary będzie miała druga 
w naszym mieście obok boiska na stadionie Gryfu płyta 
piłkarska ze sztuczną nawierzchnią trawiastą. Pomiędzy 
boiskiem sztucznym i naturalnym stanie niewielka trybu-
na dla publiczności. 

Profesjonalny skatepark o powierzchni 1567 m2 budowany 
przy ulicy Jagiellończyka będzie kosztował 1 mln 180 tys. zł. 

Skatepark i nowe boiska

Ma spełniać funkcję rekreacyjną dla osób jeżdżących na 
rolkach, deskorolkach czy rowerach typu BMX. 

Obiekt ten będzie należał do największych w połu-
dniowo-wschodniej części Polski. Już na etapie projektu 
i wizualizacji, środowisko zainteresowane budową jedno-
głośnie stwierdziło, że mielecki skatepark będzie drugim, 
najlepszym tego typu obiektem, zaraz po rzeszowskiej 
skateplazie. 

Na jego wyposażenie złoży się 17 specjalistycznych ele-
mentów (m.in. bowl, piramida, funbox, platforma, zjazd, 
double hip, wave, quarterpipe). Obiekt zaprojektowano 
w  technologii monolitycznej jako niezadaszony, bezob-
sługowy, odporny na działanie czynników atmosferycz-
nych. Będzie oświetlony i dodatkowo wyposażony w ław-
ki i kosze na śmieci. 

Na placu budowy nowego kompleksu MOSiR-u wyko-
nywane są także nowe instalacje elektryczne i oświetle-
niowe oraz monitoring i nagłośnienie. Całość uzupełniają 
urządzenia rekreacyjne - siłownie zewnętrzne, place za-
baw dla dzieci i ścieżki biegowe. 

Zakończenie wszystkich prac planowane jest w paź-
dzierniku, a pierwsza impreza na nowym skateparku od-
będzie się już 28 października.  

Trwają intensywne prace budowlane prowadzone na terenach mieleckiego MOSiR-u 
przez firmy, które są wykonawcami kilku inwestycji w ramach powstającego tu nowego 
kompleksu sportowo-rekreacyjnego. 
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Pierwsze pomiary wykonano  pod koniec czerwca 
w  trzech punktach miasta: w pobliżu Galerii Nawigator 
(obok pływalni przy ulicy Powstańców Warszawy), w oko-
licach bulwarów nad rzeką Wisłoką oraz w centrum miasta 
obok budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i obiektów 
MOSiR-u. 

Za pomocą mobilnej stacji monitoringu zainstalowanej 
na przyczepie samochodowej można wykonywać pomia-
ry zawartości w powietrzu pyłów PM 2,5 i PM 10, LZO (lot-
nych związków organicznych) oraz benzo(a)pirenu, a tak-
że pomiary natężenia hałasu i badania meteorologiczne. 

Funkcjonowanie stacji wpisuje się w działania jakie po-
dejmuje Urząd Miejski w Mielcu w walce o czyste powie-
trze nad naszym miastem.  

Pierwszym krokiem w wykorzystaniu mobilnego mo-
nitoringu były wykonane na zlecenie prezydenta Daniela 
Kozdęby w listopadzie i grudniu ubiegłego roku pomia-
rów stężenia w powietrzu pyłów PM10 i PM 2,5. Pomiary 
za pomocą mobilnej stacji przeprowadzono w wybranych 
różnych częściach Mielca (40 punktów pomiarowych), co 
pozwoliło uzyskać sieć pomiarową obejmującą obszar ca-
łego miasta wraz z udokumentowanym rozkładem wystę-
pujących poziomów zanieczyszczeń.

Przeprowadzone badania, uwzględniające kierunek 
i  siłę wiatru, niezbicie wykazały, że na jakość powietrza 
w Mielcu ma wpływ nie tylko emisja z emitorów przemy-
słowych (w tym z emitorów Kronospanu), ale także emisja 
z kotłowni budynków w zabudowie jednorodzinnej. 

Mobilny monitoring powietrza
Badania wykonał dr Jakub Nowak, pracownik Insty-

tutu Inżynierii Środowiska w Stalowej Woli Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego. Raporty z tych badań były na 
początku bieżącego roku prezentowane podczas otwar-
tych spotkań Prezydenta Miasta Mielca Daniela Kozdę-
by z mieszkańcami poszczególnych mieleckich osiedli. 
Głównym wnioskiem powstałym po badaniach dr Jakuba 
Nowaka była konieczność powstania Miejskiego Systemu 
Zarzadzania Jakością Powietrza. 

Bazując na doświadczeniu wyniesionym z przedstawio-
nych badań i raportów uznano, że najkorzystniejszym 
rozwiązaniem dla monitorowania jakości powietrza nad 
Mielcem będzie zakup mobilnej stacji monitoringu, dają-
cej możliwość wykonywania pomiarów w dowolnie wy-
branych punktach miasta. Jej mobilność pozwala na po-
miary zarówno zanieczyszczeń przemysłowych, jak i tych 
pochodzących z tzw. niskiej emisji. 

Szczegółowy zakres prac dotyczących zaplanowanego 
na drugą połowę bieżącego roku monitoringu warunków 
aerosanitarnych i akustycznych na terenie Mielca oprócz 
prowadzenia stałych automatycznych pomiarów w wy-
znaczonych punktach, obejmuje także pomiary meteo 
wraz z pomiarami dla opracowania sieci pomiarowej mo-
nitorowania jakości powietrza pod względem pyłu PM 2,5 
i PM 10  (dwa razy w miesiącu w 50 punktach miasta) oraz 
takie same pomiary dla oddziaływania strefy przemysło-
wej (1 raz w miesiącu w 30 punktach). 

Wykonywane będą także   interwencyjne pobory i ba-
dania w laboratorium  zawartości w powietrzu benzenu, 
LZO i formaldehydu raz interwencyjne pomiary hałasu. 
Planowane jest udostępnianie online wyników przepro-
wadzanych pomiarów. 

  

Mobilna stacja monitoringu powietrza zakupiona w ramach Mieleckiego Budżetu Oby-
watelskiego na rok 2016 już prowadzi pomiary jakości powietrza nad Mielcem. 
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Są to inteligentne sensory pozwalające na prowadzenie 
ciągłych pomiarów poziomu stężenia pyłów zawieszo-
nych PM 2.5 oraz PM 10. Mierzą także temperaturę powie-
trza, ciśnienie atmosferyczne oraz wilgotność powietrza. 

Poprzez sensory Airly możliwe jest zbieranie, przetwa-
rzanie i interpretowanie aktualnych danych dotyczących 
jakości powietrza i w oparciu o te dane na mapie online 
oznaczane są na bieżąco informacje o stanie powietrza 
w  mieście. System Airly jest w pełni zintegrowany – od 
urządzeń do oprogramowania. Wymaga jedynie  zapew-
nienia połączenia Wi-Fi i zasilania. Zasięg pojedynczego 
sensora to około 1km2.

Wyniki pomiarów można śledzić na bieżąco na stronie 
internetowej - na platformie map.airly.eu. 

Sensory Airly od niedawna wykorzystywane są do two-
rzenia sieci pomiarowych przez kilkadziesiąt miast w Pol-
sce. Ich wskazania tylko minimalnie różnią się od wskazań 
ponad 1000-krotnie droższego sprzętu używanego przez 
Wojewódzkie Inspektoratu Ochrony Środowiska.    

Sensory zakupione przez Urząd Miejski  wraz z ich ob-
sługą do końca bieżącego roku kosztowały w sumie nie-
co ponad 5 tys. zł. Zostały zainstalowane na budynkach 
szkolnych  - SP 1 przy ulicy Kilińskiego, SP 13 przy ulicy 
Łąkowej, SP 7 przy ulicy Grunwaldzkiej i SP 11 przy ulicy 
Warneńczyka. 

Uzupełnią one dane zbierane przez stację monitoringu 
powietrza rzeszowskiego WIOŚ funkcjonującą na terenie 
przy Gimnazjum nr 1 przy ulicy Biernackiego oraz  mo-
bilną stację monitoringu powietrza zakupioną w ramach 
Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego. 

Mobilny monitoring funkcjonuje w naszym mieście 
już od kilku miesięcy prowadząc pomiary w wybranych 
punktach miasta, a także pomiary interwencyjne. Jak do 
tej pory te badania pokazują że jakość powietrza w Mielcu 
jest dobra. Prawdziwym testem dla całego systemu  bę-
dzie rozpoczynający się już niedługo okres grzewczy. 

Cztery pierwsze sensory zainstalowane na szkolnych 
budynkach to początek budowy nowej sieci pomiarowej 
służącej do walki z mieleckim smogiem. Urząd Miasta li-
czy na to, że zakupem takich w sumie niezbyt kosztow-
nych urządzeń będą zainteresowane mieleckie firmy dla 
których stan powietrza jakim oddychamy w Mielcu jest 
sprawą priorytetową.  

Sensory Airly 
czyli mielecki smog pod kontrolą

Dzięki współpracy z firmą Airly system 
monitoringu powietrza w Mielcu został 
w ostatnich tygodniach rozszerzony o ko-
lejne cztery punkty pomiarowe. 
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Uczestnikami programu są Miejski Zarząd Budynków 
Mieszkalnych, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej Sp. z o. o. oraz Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. 
Program skierowany jest do mieszkańców mieleckich 
Wspólnot Mieszkaniowych, których budynki znajdują się 
w zasięgu całorocznie czynnej sieci ciepłowniczej. Aktu-
alnie jest to zasięg osiedli Kusocińskiego, Kopernika oraz 
częściowo Niepodległości. W miarę zainteresowania ob-
szar ten będzie poszerzany o kolejne ulice w pobliżu tych 
osiedli.

Ciepła woda przygotowywana na bazie ciepła sieciowe-
go to gwarancja bezpieczeństwa, gdyż wszystkie urządze-
nia podgrzewające wodę znajdują się poza mieszkaniem. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu wyeliminowane zostaje nie-
bezpieczeństwo zatrucia tlenkiem węgla, które spowodo-
wane jest najczęściej zakłóceniami pracy ciągów spalino-
wych (kominów), czy też niesprawnym piecykiem.

Większość budynków wybudowana w Mielcu w latach 
50 – 70 tych korzysta z ciepła sieciowego jedynie na po-
trzeby ogrzewania. Jako źródło podgrzewania ciepłej 
wody użytkowej zastosowano indywidualne gazowe 
podgrzewacze, głównie tzw. przepływowe piecyki łazien-
kowe. W obecnej chwili  korzystanie z nich może stanowić 
zagrożenie dla mieszkańców.

Wynika to z tego, że przed laty prawidłową wentylację 
w budynkach korzystających z gazowych piecyków ła-
zienkowych zapewniały nieszczelne okna. Powszechna 
wymiana starych okien na nowe zakłóciła pracę systemu 
grawitacji powietrza. W okresie jesieni i zimy kiedy okna są 
szczelnie zamknięte zaczyna brakować czystego powie-
trza niezbędnego do całkowitego spalania gazu. Brak cią-
gu kominowego powoduje, że produkty spalania, a wśród 
nich zagrażający życiu tlenek węgla może zostać w miesz-
kaniu, stanowiąc śmiertelne zagrożenie dla lokatorów. 

Można podejmować próby zmniejszenia zagrożenia tlen-
kiem węgla montując w oknach nawiewniki okienne czy 
montując czujnik czadu, ale wymagają one regularnych 
przeglądów i serwisowania.

Rozwiązaniem tych problemów jest ciepła woda pod-
grzana ciepłem z sieci miejskiej. Na osiedlach mieszkanio-
wych budowanych w latach 80-tych i późniejszych (osie-
dle Szafera i Smoczka) zastosowano już to bezpieczne 
rozwiązanie z podgrzewem ciepłej wody w węźle ciepl-
nym.

Ciepła woda z miejskiej sieci to nie tylko bezpieczeń-
stwo, ale także komfort. Przy zastosowaniu systemu pod-
grzewania wody ciepłem z miejskiej sieci, ciepła woda 
o stałej temperaturze dostarczana jest poprzez instalację 
wewnętrzną bezpośrednio do łazienki. Dzięki temu nie 
tylko znikają wszystkie niedogodności związane z obsłu-
gą piecyka i kanałów spalinowych, ale również zyska się 
dodatkową przestrzeń po likwidacji dotychczasowych 
podgrzewaczy wody. Po likwidacji piecyków gazowych 
nie trzeba już pilnować terminów przeglądów, oraz dbać 
o zapewnienie dopływu powietrza niezbędnego do spa-
lania gazu.

Ciepło z sieci miejskiej na potrzeby przygotowania cie-
płej wody użytkowej to najkorzystniejsze rozwiązanie dla 
budownictwa wielorodzinnego w Mielcu. Koszty ciepłej 
wody z sieci są zbliżone do kosztów podgrzewania wody 
w łazienkowych piecykach gazowych.

Pierwszym etapem realizacji projektu jest podjęcie 
uchwały przez Wspólnotę Mieszkaniową. Następnie MPEC 
dostarcza i montuje moduł węzła cieplnego odpowie-
dzialnego za przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

Firma wybrana przez Wspólnotę w procedurze prze-
targowej wykonuje instalację wewnętrzną ciepłej wody 
użytkowej doprowadzając ją do każdego mieszkania i de-
montując łazienkowe piecyki gazowe.

W latach 2013 – 2016 wykonano instalacje wewnętrzne 
ciepłej wody oraz zmodernizowano przyłącza i rozbudo-
wano węzły cieplne już w dwudziestu budynkach Wspól-
not Mieszkaniowych. W 2017 planowane jest wykonanie 
ciepłej wody użytkowej w kolejnych piętnastu Wspólno-
tach.

Ciepła woda z miejskiej sieci

Celem obecnie realizowanego w Mielcu programu „Ciepła woda z miej-
skiej sieci” jest zastąpienie łazienkowych piecyków gazowych dostawą 
ciepłej wody użytkowej z węzła cieplnego.
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Tegoroczny zlot popularnych Antków miał wyjątkowy 
wymiar, bo po 20 latach  jakie upłynęły od pierwszego 
zlotu którego gospodarzem był Mielec, posiadacze i sym-
patycy tego jednego z najdłużej produkowanych samo-
lotów na świecie powrócili do miasta, gdzie ta niezwykła 
maszyna była wytwarzana. 

Wśród gości honorowych zlotu był m.in. były konstruk-
tor generalny zakładów Antonow Dmytro Kiwa, który 
przez wiele lat blisko współpracował z WSK PZL Mielec. To 
tutaj w roku 1960 rozpoczęła się seryjna produkcja wielo-
zadaniowych „antków” trwająca do roku 2002. Warto przy-
pomnieć, że prace nad koncepcją projektową samolotu 
AN-2 już w roku 1945 rozpoczął jego główny konstruktor 
Oleg Konstantynowicz Antonow. Samolot ten był ceniony 
głównie ze względu na swoją prostotę i bezpieczeństwo.

Uczestnicy mieleckiego zlotu w ramach trzydniowego 
pobytu w naszym mieście odwiedzili m.in. Muzeum Lot-
nictwa Polskiego w Krakowie, a także uczestniczyli w zor-
ganizowanych specjalnie z tej okazji spotkaniach i pane-
lach dyskusyjnych. W sobotnie popołudnie 12 sierpnia 
samoloty, które przyleciały do Mielca wykonały przelot 
w formacji nad miastem, a podczas powrotu na lotnisko 
wzięły udział w konkursie na celność lądowania. Między-
narodowy zlot antków wywołał ogromne zainteresowa-
nie wśród tzw. spottersów czyli fotografów, miłośników 
lotnictwa, którzy zjechali do Mielca z całej Polski. 

Jedną z atrakcji przygotowanych dla uczestników ro-
dzinnego pikniku na lotnisku była prezentacja i niezwykły 

pokaz w locie samolotu AN-2 100. To młodszy brat mie-
leckiego  „antka” wyposażony w silnik turbośmigłowy. Ma-
szyna ta była produkowana tylko w wersji prototypowej. 
Pilot zaprezentował wielkie możliwości tego samolotu 
wynikające m.in. z kilkukrotnie większej mocy silnika.

Choć rodzinny piknik zorganizowano z dużo mniejszym 
rozmachem niż ostatnie pokazy lotnicze to i tak przez 
teren lotniska przewinęło się kilkaset osób, które mimo 
wielu innych imprez jakie odbyły się tego dnia w naszym 
regionie, zdecydowały się spędzić popołudnie na mielec-
kim lotnisku. 

Najmłodsi bawili się podczas pokazów kolorowych ba-
niek mydlanych biorąc udział m.in. w licznych konkursach 
i zabawach z nagrodami prowadzonych przez animato-
rów. Sztuki pilotażu samolotu można było spróbować na 
symulatorze lotu Play-Max, a predyspozycje do zawodu 
pilota można było sprawdzić na aerotrimie (żyroskopie). 
Dużym zainteresowaniem szczególnie młodzieży cieszyły 
się pokazy i warsztaty pilotażu dronów, a także warszta-
ty budowy i puszczania latawców.  Wszyscy chętni mogli 
skorzystać z oferty przelotów widokowych nad Mielcem. 

Wbrew niektórym krytycznym opiniom zarówno zlot sa-
molotów AN-2 jak i rodzinny piknik na lotnisku były waż-
nymi wydarzeniami dla mieszkańców miasta Mielca, któ-
rego historia nierozerwalnie związana jest z lotnictwem.  
Uczestnicy zlotu, którzy przylecieli na nasze lotnisko z Li-
twy, Ukrainy, Szwecji, Niemiec, Czech, Słowacji i Danii stali 
się ambasadorami mieleckich tradycji lotniczych  w całej 
Europie.

Antki nad Mielcem

XIX Europejskie Spotkanie AN-2 Mielec 2017 oraz towarzyszący mu piknik rodzinny na mieleckim lotnisku – to 
dwa wydarzenia które zorganizowało Lotnisko Mielec i mielecki magistrat w ramach obchodów 80-tej rocznicy 
powołania Centralnego Okręgu Przemysłowego.
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Stowarzyszenie Apicultura, które jest inicjatorem utwo-
rzenia pasiek na dachach Samorządowego Centrum Kul-
tury i Urzędu Miejskiego przy ulicy Żeromskiego, po nie-
spełna miesiącu ich funkcjonowania   zaprosiło mielczan 
na pierwszą degustację miodu. –  Stowarzyszenie powsta-
ło, aby mieszkańcom Mielca i nie tylko, pokazać nasze do-
świadczenie, naszą edukację, nasz trud.   Chcemy uczyć 
innych, jak pszczoły mogą mieszkać w mieście. One wró-
ciły do miasta – dawniej tu mieszkały i po 100-200 latach 
wróciły do Mielca. Bardzo się z tego cieszymy i dziękuje-
my władzom miasta, że zgodziły się na postawienie tych 
pasiek – mówił do zebranych gości Łukasz Michałowski, 
prezes Stowarzyszenia.

Jan Myśliwiec, zastępca prezydenta miasta, zaznaczał, 
że Mielec może być przykładem dla innych miast, gdzie 
urbanizacja współpracuje z ekologią. – Cieszę się, że 
wspólnie ze stowarzyszeniem możemy podjąć się inicja-
tywy, która zmierza do tego, żeby rzeczywiście te małe 
zwierzęta, bardzo pracowite pszczoły, wróciły na nasz 
teren, żeby mogły stanowić uzupełnienie tego ekosyste-
mu, który stanowimy jako mieszkańcy Mielca – powie-
dział prezydent Myśliwiec dodając: – Kiedyś tutaj pszczoły 
dominowały, teraz dominuje zabudowa, w jakiś sposób 
zabieramy te tereny. Jednak okazuje się, że można żyć 
wspólnie, wspaniale się uzupełniając. Myślę, że ta wspól-

         Miodowy 
miesiąc pszczół

na inicjatywa pozwoli na to, żebyśmy stanowili taki dobry 
przykład, rekomendację dla innych miast, które również 
podejmą się tego projektu. 

Stowarzyszenie Apicultura to nowa grupa, która już ak-
tywnie działa na terenie Mielca i okolic. Stowarzyszenie za-
łożone zostało trzy miesiące temu. To grupa ludzi,  pszcze-
larzy zawodowych, którzy w większości są absolwentami 
jedynego w Europie technikum pszczelarstwa w  Pszczelej 
Woli.

Ule na budynkach w centrum miasta można spotkać nie 
tylko w Nowym Jorku, Londynie czy  Sztokholmie, ale tak-
że w centrach wielu miast w Polsce, gdzie idea miejskiego 
pszczelarstwa staje się coraz popularniejsza. W Warszawie 
postawiono około 500 uli. Jak się okazuje pszczoły świet-
nie sobie radzą w nietypowych dla nich warunkach, nie są 
agresywne i w żaden sposób nie są uciążliwe dla miesz-
kańców.  Dlatego hodowla pszczół w miastach ma coraz 
większe grono zwolenników. To nie tylko proekologiczna 
moda, ale przede wszystkim działania na rzecz ochrony 
przyrody i edukacji pszczelarskiej.

Efekty nowatorskiego projektu „Pszczoła w mieście” mogliśmy zobaczyć 
28 lipca 2017 roku podczas Miejskiego Miodobrania. 
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Finałowy koncert XX MFM wypełniła muzyka w wyko-
naniu znakomitej orkiestry Simfonia Varsovia i improwizu-
jącego kwartetu smyczkowego Atom String Quartet. Tym 
niezwykłym ,,zestawieniem” dyrygował Adam Sztaba. 
Wokalnie koncert uzupełniła młoda, utalentowana Kasia 
Wilk. Mariaż klasyki z jazzem, zaproponowany przez orga-
nizatorów MFM, to była ambitna i odważna propozycja. 
Wydaje się, że spełniła oczekiwania widowni, zwłaszcza 
tych melomanów, którzy uważają, że zadaniem Samo-
rządowego Centrum Kultury jest przybliżenie ciekawych 
i nowatorskich projektów muzycznych, które prezentowa-
ne są na największych scenach muzycznych w Polsce. 

Bohaterem finałowego koncertu była, rzecz jasna, mu-
zyka, ale musiało wystarczyć czasu także na podsumowa-
nie wszystkich dwudziestu edycji Mieleckiego Festiwalu 
Muzycznego. Gospodarzami krótkiej ceremonii podsu-
mowania byli: zastępca Prezydenta Mielca Jan Myśliwiec, 
dyr. SCK Joanna Kruszyńska i kierownik działu organizacji 
Imprez Artystycznych, Krzysztof Urbański, a przez scenę 
przewinęło się wielu znamienitych gości, którzy wspoma-
gali Mielecki Festiwal Muzyczny od momentu jego po-
wstania. 

Gościem honorowym był były dyr. SCK Jacek Tejch-
ma, pomysłodawca i dyrektor festiwalu przez jego 19 
edycji, a statuetki okolicznościowe otrzymali też me-
cenasi i partnerzy festiwalu: posłanka Krystyna Skow-
rońska, marszałek Województwa Podkarpackiego Wła-
dysław Ortyl, prezydent Mielca Daniel Kozdęba, były 
prezydent Mielca Janusz Chodorowski, Maciej Dydo 
- dyr. Dep. Mecenatu Państwa w Ministerstwie Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego, Mateusz Adamkowski  
z-ca dyr. Dep. Mecenatu Państwa MKiDN, ks. prałat Ka-
zimierz Czesak - były proboszcz parafii pw. Matki Bożej 

XX Mielecki Festiwal Muzyczny zakończył koncert plene-
rowy na placu AK. Wystąpili: Atom String Quartet, Sin-
fonia Varsovia, Kasia Wilk. Muzykami pokierował dyry-
gent i kompozytor Adam Sztaba.

Finał 20 edycji 
Mieleckiego Festiwalu Muzycznego

Nieustającej Pomocy, prof. Jarosław Drzewiecki, Robert 
Grudzień - pierwszy dyrektor artystyczny festiwalu, dzien-
nikarka muzyczna Zofia Stopińska, dyrektor mieleckiego 
oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu - Krzysztof Ślęzak, 
starosta Powiatu Mieleckiego Zbigniew Tymuła, Alek-
sander Puła - dyrektor Regionalnego Oddziału Korpo-
racyjnego PKO Banku Polskiego w Lublinie, Eugeniusz 
Andrusiewicz - dyrektor Zespołu Budów Mielec firmy 
Elektromontaż Rzeszów, prezes PZL Mielec Janusz Za-
kręcki, prezes Kirchhoff Polska Janusz Soboń, dyrektor 
Mieleckiej Szkoły Biznesu Janusz Kotarba, dyrektor Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Wiesław 
Ciężadło, prezes firmy Czajen Krzysztof Czaja, prezes fir-
my COMP SOFT Stanisław Wanatowicz, prezes Brammer 
SA. Stanisław Nowak, Iwona i Dariusz Ławrukowie z Hotel 
Bussines i Spa ISKIERKA, prezes EKO BUD Stanisław Turkot, 
Jolanta i Jan Szwakopowie z firmy Xerima, prezes firmy 
EuroTech Janusz Michalcewicz, prezes Zarządu firmy RE-
TECH Krzysztof Ziarko, Tadeusz Żelazko reprezentujący 
firmę Reg Benz oraz prezes firmy Foto Lab Stanisław Bryg.

Koncert na placu AK wieńczył jubileuszową edycję Mie-
leckiego Festiwalu Muzycznego, podczas której publicz-
ność miała okazję uczestniczyć w ośmiu koncertach. Wy-
konawcami w tym roku byli: zespół kameralny Narodowej 
Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, 
jurorzy konkursu ,,Artem cameralem promovere” (prof. 
Konstanty Andrzej Kulka, prof. Roman Perucki, prof. Marek 
Mleczko, prof. Władysław Szymański, dr hab. Wacław Go-
lonka), URMULI Quintet (Gruzja), Dorota Miśkiewicz z pro-
jektem ,,Piano”, Renata Przemyk w repertuarze Leonarda 
Cohena, Adam Bałdych wraz z HELGE LIEN TRIO (Norwe-
gia) i Smetana Trio (Czechy). 
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Zniżki na basen, koncerty i spektakle, usługi gastrono-
miczne – to tylko niektóre z nowych ulg dla osób po 60 
roku życia, jakie obowiązują w ramach Programu Mielecka 
Karta Seniora „Aktywny Senior 60+”. W minionych miesią-
cach Prezydent Miasta Mielca podpisywał porozumienia 
o przystąpieniu do Programu Mielecka Karta Seniora z ko-
lejnymi partnerami. 

Grono podmiotów proponujących preferencyjną ofertę 
dla mieleckich seniorów systematycznie powiększa się. 
W  roku 2017 do Programu przystąpiły jednostki podle-
gające Gminie Miejskiej Mielec tj. Samorządowe Centrum 
Kultury oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, oferując 
kolejne zniżki dla osób 60+. Aktualny wykaz obowiązują-
cych ulg i rabatów dla posiadaczy karty dostępny jest na 
stornie www.mielec.pl w zakładce Mielecka Karta Seniora. 

Program Mielecka Karta Seniora „Aktywny Senior 60+” 
to program skierowany do najstarszych mieszkańców 
miasta Mielca. Osobami uprawnionymi do otrzymania 
karty są seniorzy, którzy ukończyli 60. rok życia i zamiesz-
kują na terenie Miasta Mielca. Aby otrzymać Mielecką 
Kartę Seniora należy złożyć formularz wniosku o wydanie 
karty w Urzędzie Miejskim w Mielcu przy ul.  Żeromskie-
go 23 w pokoju nr 3. Karta wydawana na miejscu, po zło-
żeniu wniosku. Na podstawie otrzymanej karty mieleccy 
seniorzy będą mogli skorzystać z oferty zniżek i rabatów 
przygotowanych przez firmy, instytucje i jednostki Gminy. 
Program funkcjonuje w Mielcu od stycznia 2016 r., a do tej 
pory wydano 950 kart. 

KOLEJNI PARTNERZY MIELECKIEJ 
KARTY SENIORA

Słowa podziękowania za dotychczasową współpracę 
kierujemy do partnerów Programu. Są to: Ogólnokrajowa 
Spółdzielnia Turystyczna Gromada w Busku Zdrój, Cyklo 
Centrum s.c. Borys Świć i Tomasz Skowroński, Sanatorium 
Ustroń Ośrodek Magnolia & Ośrodek Tulipan, Prywatna 
Praktyka Rehabilitacji Ortopedycznej Piotr Obara, REMAT 
MED. sp. z o.o.  Wojkowice, HEJGRUPA  Sp. z o.o., CENTRUM 
MEDYCZNE Gabinet Rehabilitacji lek. med. Monika Rzep-
ka-Duszkiewicz, Centrum Dziecięce BEN BABY, Uzdro-
wisko Kraków Swoszowice Sp. z o.o. w Krakowie, JOY 
FITNESS CLUB MIELEC, „MOTO-TRANS WIG’’ s.c. Wacław 
i Grzegorz Świerczyński, DOM WESELNY ‘’FREZJA’’ Renata 
Wilk, HOTEL POLSKI Sp. z o.o., RegBenz Leś Sp. j., Gabinet 
Dietetyczny Bonne Sante ul. Rynek 1, STACJA PALIW TOP-
-GAZ Topór Antoni z siedzibą przy ul. Wolności 66, Firma 
Usługowa „Oliwia” – Kołobrzeg, Salon VISION EXPRESS Sp. 
z o. o. Mielec, Hotel Milena z Milówki. 

Data 8 października 2017 roku przejdzie do historii mie-
leckiej kultury. Tego dnia w sali widowiskowej Samorzą-
dowego Centrum Kultury w Mielcu odbył się inauguracyj-
ny koncert Mieleckiej Orkiestry Symfonicznej powołanej 
do życia z inicjatywy prezydenta Miasta Mielca Daniela 
Kozdęby. 

Z tej okazji Pierwszy Zastępca Prezydenta - Jan Myśli-
wiec wręczył dyrygentowi orkiestry Franciszkowi Wyzdze 
pamiątkowy grawerton z gratulacjami i życzeniami sukce-
sów  dla jej twórców i całego zespołu. 

-Powstanie orkiestry symfonicznej jest wydarzeniem 
bez precedensu w dziejach miasta i regionu. To historycz-
na chwila dla mieleckiego środowiska muzycznego i me-
lomanów – mówił Jan Myśliwiec. 

Mielecka Orkiestra Symfoniczna jest spadkobierczynią 
istniejącej w naszym mieście od 20 lat Orkiestry Kame-

INAUGURACJA MIELECKIEJ ORKIESTRY SYMFONICZNEJ
ralnej. Jest trzecią tego typu formacją w Polsce działająca 
w miastach poniżej 70 tysięcy mieszkańców. 

Jej skład tworzy 35 profesjonalnych muzyków, stu-
dentów akademii muzycznych oraz wyróżniających się 
uczniów szkół muzycznych II stopnia z Mielca i regionu 
pod dyrekcją Franciszka Wyzgi.            

Mielecka Orkiestra Sym-
foniczna z okazji inaugu-
racji swojego sezonu arty-
stycznego przygotowała 
ponad godzinny koncert 
na który złożyła się Sym-
fonia nr 40 g – moll W.A. 
Mozarta oraz  Uwertura do 
operetki „Lekka Kawaleria” 
Franza von Suppe. 
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Drugie Mieleckie 
Dni Seniora

Druga edycja święta seniorów w Mielcu rozpoczęła się 
symbolicznym przekazaniem klucza do bram miasta na 
ręce Pani Stanisławy Rzeźnik, przewodniczącej Mieleckiej 
Rady Seniorów oraz Pana Feliksa Czop, prezesa Mieleckie-
go Uniwersytetu Trzeciego Wieku – pomysłodawców oraz 
realizatorów obchodów.

Począwszy od 7 października przez kilkanaście dni dla 
mieleckich seniorów przygotowano wiele wydarzeń kul-
turalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych. W tegorocznym 
programie wśród zaplanowanych atrakcji znalazły się – 
przegląd osiągnięć artystycznych, wystawa twórczości, 
turniej brydżowy i szachowy, dzień twórczości literackiej. 
Kluczowym wydarzaniem święta seniorów była gala, pod-
czas której zaprezentowały się formacje par tanecznych 
seniorów. Były także różnorodne występy wokalne oraz 
pokazy młodzieżowych grup tanecznych.

Druga edycja Mieleckich Dni Seniora jest pomysłem 
kontynuowanym po zeszłorocznych obchodach, które 
odbiły się szerokim echem również w telewizji ogólno-
polskiej. W tym roku zamiast wyborów najsympatyczniej-
szej seniorki wprowadzono nową formę gali oraz szereg 

imprez towarzyszących – wyjaśniała Stanisława Rzeźnik, 
przewodnicząca Mieleckiej Rady Seniorów.

Zwieńczenie Mieleckich Dni Seniora połączone było 
z obchodami 10-lecia Mieleckiego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku. 
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Gmina Miejska Mielec kontynuuje działania w ramach 
projektu pn. „…ZAMIAST PRZEMOCY” – program oddzia-
ływań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie. Środki na projekt zostały pozyskane 
z  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w  ra-
mach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Sa-
morządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdzia-
łania Przemocy w Rodzinie”. 

Do tej pory zrealizowano już emisję 4 filmów o tematyce 
więzi rodzinnych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
w ramach Kina Letniego w Mielcu, podjęto też działania 
promujące lokalną kampanię społeczną „ZAMIAST PRZE-
MOCY” – przekazano do żłobków miejskich miniporadniki 
dla rodziców pt. „Bezpieczne granice dziecka…najlepszą 
ochroną przed przemocą” opracowane przez Wydział 
Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Miel-
cu. W trakcie realizacji jest wydruk banerów promujących 
kampanię. 

W dniu 29 sierpnia 2017 r. Prezydent Miasta Mielca pod-
pisał umowę z Fundacją Instytut Profilaktyki, Innowacji 
i Rozwoju reprezentowaną przez Pana Mariusza Surowca, 
na realizację kolejnych działań projektowych. Wśród tych 
działań znajdują się:

„Profilaktyka
… zamiast 
przemocy”

Opracowanie diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie 
na terenie miasta Mielca w formie sondażu ulicznego lub 
ankiety;

Realizacja warsztatów dla rodziców, dotyczących zapo-
biegania powielaniu nieprawidłowych wzorców rodzin-
nych lub środowiskowych w przedszkolach i szkołach 
podstawowych;

Realizacja warsztatowych zajęć edukacyjnych dla mło-
dzieży szkół średnich z zakresu propagowania prawidło-
wych wzorców rodzicielskich.

Wysokość przekazanych Fundacji IPIR środków przez 
Gminę Miejską Mielec wynosi 9 950 zł. Ww. działania reali-
zowane będą w okresie od 29 sierpnia do 31 października 
2017 r. 
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Podczas spotkania w Pałacyku Oborskich z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej Zastępca Prezydenta Miasta Mielca 
Jan Myśliwiec i Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miej-
skiego Arkadiusz Gałkowski wręczyli nagrody wyróżnio-
nym 26 nauczycielom mieleckich szkół i przedszkoli.  

Jak zwykle Dzień Edukacji był okazją do podsumowań 
i ocen tego co udało się osiągnąć w poprzednim roku 
szkolnym. Okoliczności tegorocznego święta nauczycieli 
były szczególne, bo odbyło się ono tuż po wprowadzeniu 
reformy oświatowej. 

Jan Myśliwiec dziękował Wydziałowi Edukacji, dyrekto-
rom szkół, nauczycielom i wszystkim, którzy przyczynili 
się do bardzo sprawnego przeprowadzenia operacji prze-
kształcenia mieleckich szkół związanego z wygaszaniem 
gimnazjów.  

Miejskie obchody Dnia Edukacji 
Narodowej

– Dziękuję za duże zrozumienie ze strony całego śro-
dowiska nauczycielskiego, za  włożoną pracę i energię 
w przeprowadzenie tych niełatwych zmian i wprowadze-
nia nowego systemu – mówił pierwszy zastępca prezy-
denta. 

O oprawę artystyczną uroczystości zadbali uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 1 przygotowani przez Jolantę Du-
dzik. 

Lista nagrodzonych z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej 2017:

 1 Beata Pszeniczna  SP nr 1
 2 Jolanta Dudzik  SP nr 1
 3 Małgorzata Kolisz  SP nr 3
 4 Małgorzata Boraczyńska  SP nr 3
 5 Adam Jastrząb  SP nr 3
 6 Elżbieta Kwiecień  SP nr 6
 7 Stanisław Płaneta  SP nr 6
 8 Aneta Strokoń  SP nr 6
 9 Elżbieta Gmyrek  SP nr 7
 10 Urszula Kapuścińska-Kopacz  SP nr 7
 11 Halina Jakubowska  SP nr 7
 12 Anna Wilk  SP nr 7
 13 Marta Majka Przywara  SP nr 11
 14 Elżbieta Wyparło   SP nr 11
 15 Tomasz Półbrat  SP nr 12
 16 Małgorzata Robak  SP nr 13
 17 Helena Wolska  SP nr 13
 18 Anna Żmuda  SP nr 13
 19 Paweł Ćwięka  ZSO nr 1
 20 Agnieszka Gardulska  ZSO nr 1
 21 Lucyna Przybyło  ZSO nr 1
 22 Danuta Wiszyńska  PM Nr 2
 23 Anna Mądry  PM Nr 6
 24 Jolanta Dziaduła  PM Nr 12
 25 Maria Rzemień  PM Nr 7
 26 Agnieszka Przygoda  PM Nr 16
 27 Grażyna Miga  PM Nr 20

NOMINACJE 
DLA NAUCZYCIELI MIANOWANYCH

We wtorek 29 sierpnia dwunastu nauczycieli, w tym 
siedmiu nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów 
oraz pięciu nauczycieli przedszkoli otrzymało z rąk Za-
stępcy Prezydenta Miasta Mielca Jana Myśliwca akty na-
dania stopnia nauczyciela mianowanego. 

- Gratuluję wam wspaniałych wyników w pracy, życzę 
dalszych sukcesów i zadowolenia z pracy z dziećmi – po-
wiedział Jan Myśliwiec. 

W gronie awansowanych znaleźli się: 

• Monika Herchel  - Przedszkole Miejskie Nr 3 
• Ewa Głód  - Przedszkole Miejskie Nr 4
• Małgorzata Zych  - Przedszkole Miejskie Nr 9
• Katarzyna Kozik  - Przedszkole Miejskie Nr 13
• Kamila Babula  - Przedszkole Miejskie Nr 16 
• Katarzyna Pacholec  - Gimnazjum Nr 2
• Marta Trelska  - Szkoła Podstawowa Nr 11
• Monika Sołtys  - Szkoła Podstawowa Nr 11
• Bartłomiej Musiał  - Gimnazjum Nr 1
• Aleksandra Sobut  - Szkoła Podstawowa Nr 1
• Magdalena Migryt  - Szkoła Podstawowa Nr 6
• Joanna Osnowska  - Szkoła Podstawowa Nr 6



19Edukacja

Po raz XXII podczas Gali „Młodzi Nieprzeciętni” podsu-
mowano kończący się rok szkolny w mieleckich szkołach 
podstawowych i gimnazjach. Uroczystość której patrono-
wał Prezydent Miasta Mielca Daniel Kozdęba odbyła się 
w środę 21 czerwca w sali widowiskowej SCK w Mielcu.

Na Galę zaproszono wyróżnionych uczniów, którzy zdo-
byli tytuły finalistów i laureatów w wojewódzkich kon-
kursach przedmiotowych oraz prestiżowych konkursach 
ogólnopolskich w roku szkolnym 2016/2017, a także ro-
dziców wyróżnionych uczniów, nauczycieli i dyrektorów 
szkół funkcjonujących na terenie miasta Mielca.

Galę prowadził Arkadiusz Gałkowski – Dyrektor Wydzia-
łu Edukacji w Urzędzie Miejskim. Wyróżnionych zostało 
76 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Wszyscy 
wyróżnieni uczniowie z rąk zastępcy prezydenta Jana 
Myśliwca otrzymali Certyfikat „Młodego Nieprzeciętnego” 
wraz z talonami pieniężnymi do realizacji w wybranych 
mieleckich sklepach. Ponadto Prezydent Miasta Mielca 
skierował list gratulacyjny dla rodziców wyróżnionych 
uczniów. Natomiast Nauczyciele otrzymali Certyfikat „Nie-
przeciętnego Nauczyciela”.

Pamiątkowe statuetki za tytuły najlepszych szkół trafiły 
do Szkoły Podstawowej nr 3, Zespołu Szkół nr 2 i do Gim-
nazjum nr 2.

Do nagrody Najlepszego Nieprzeciętnego Gimnazja-
listy z poszczególnych szkół nominowani zostali: Hubert 
Zięba (Gimnazjum nr 2), Natalia Hałata (Gimnazjum nr 
4), Samanta Majerczak (Gimnazjum nr 1), Alicja Markulis 
(Gimnazjum nr 3) i Natalia Rarus (Gimnazjum Niepublicz-
ne). Tytuł przyznano Hubertowi Ziębie, który z rąk zastęp-
cy prezydenta Mielca  Jana Myśliwca otrzymał w nagrodę 
laptop. Pozostali nominowani obdarzeni zostali tabletami. 

Wyróżnienie specjalne otrzymał Jan Wanatowicz z SP 3 
– Laureat wojewódzkich konkursów z matematyki, języka 
polskiego, przyrody i historii.

Młodzi Nieprzeciętni 2017

MŁODZI NIEPRZECIĘTNI 2017:
Szkoła Podstawowa nr 1
Uczniowie: Maja Kokot, Alicja Fedor, Natalia Swół, Kornelia Sty-

czeń, Paweł Witek, Jeremi Tyniec, Agnieszka Pająk.
Nauczyciele: Bronisława Kozioł, Bożena Kozioł, Ewa Dolot, Ewa 

Jaracz-Misiak, Izabela Matuszek, Elżbieta Witek.

Szkoła Podstawowa nr 2
Uczniowie: Jakub Basara, Aleksandra Krępa, Karol Gołąb, Emi-

lia Boroń.
Nauczyciele: Agnieszka Krężel, Ewa Szczecińska, Barbara Ko-

pera, Bożena Burda, Agnieszka Krajewska.

Szkoła Podstawowa nr 3
Uczniowie: Jakub Kołc, Jan Wanatowicz, Ola Śliwińska, Szy-

mon Drozdowski, Alan Stanos, Dominik Buś, Paula Barnaś, Hu-
bert Bryła, Jakub Pazdro, Kuba Brzozowski, Martyna Róg.

Nauczyciele: Barbara Czajka, Mirosław Kapinos, Aurelia Szczu-
rek, Anna Rzeźnik, Barbara Czaja, Agnieszka Szumilas

Szkoła Podstawowa nr 6
Uczniowie: Magdalena Bielaszka
Nauczyciele: Renata Pietrzyk

Szkoła Podstawowa nr 9
Uczniowie: Jakub Maciaszek
Nauczyciele: Dorota Chmura

Szkoła Podstawowa nr 11
Uczniowie: Jan Boroń, Natalia Tłusty, Wiktoria Kuroń
Nauczyciele: Marta Majka-Przywara, Teresa Hawron,Magdale-

na Rumak-Markowska

Szkoła Podstawowa nr 13
Uczniowie: Szczepan Wardzała, Małgorzata Ogórek, Dawid Ru-

sin, Stanisław Czaja
Nauczyciele: Barbara Stępień, Małgorzata Robak, Urszula Bar
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W umowie określono wspólny obszar współpracy wy-
korzystujący możliwości edukacyjno-badawcze rzeszow-
skiej uczelni oraz potencjał rozwojowy miasta Mielca. 
Współpraca ma dotyczyć kształcenia na studiach dzien-
nych i zaocznych absolwentów szkół średnich z  Mielca 
i powiatu mieleckiego, a także zdobywania nowych kwali-
fikacji zawodowych w ramach studiów podyplomowych, 
szkoleń i certyfikowanych kursów dla absolwentów po-
siadających wyższe wykształcenie. Zarówno miasto jak 
i uczelnia mają kreować wspólną ofertę dydaktyczną od-
powiadającą aktualnym trendom rynkowym.   

-Jest to nasze nowe otwarcie na współpracę z rzeszow-
skim ośrodkiem akademickim dotyczące kierunków stu-
diów związanych z najnowszymi innowacyjnymi  techno-
logiami pod potrzeby firm działających m.in. w mieleckiej 
specjalnej strefie ekonomicznej – powiedział Jan Myśli-
wiec, Pierwszy Zastępca Prezydenta Mielca, dziękując 
wszystkim którzy przyczynili się do podpisania porozu-
mienia.   

W drugiej części spotkania rektor Politechniki Rzeszow-
skiej zawarł umowę z Januszem Zakręckim - prezesem 
zarządu, dyrektorem naczelnym PZL Mielec. W ramach 
podpisanego dokumentu rzeszowska uczelnia uruchamia 

Współpraca Mielca 
z Politechnika Rzeszowską

kolejny kierunek studiów podyplomowych przygotowany 
na potrzeby pracowników Polskich Zakładów Lotniczych 
z Mielca na kierunku „Technika śmigłowcowa” utworzony 
na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rze-
szowskiej. 

Na zakończenie uroczystości prof. dr hab. inż. Jarosław 
Sęp, dziekan WBMiL dokonał rozdania świadectw ukoń-
czenia studiów podyplomowych „Kompozyty konstruk-
cyjne”, które organizowane były na wspomnianym wy-
dziale w roku akademickim 2016/2017.

Gimnazjum nr 2
Uczniowie: Hubert Zięba, Kamil Kolin, Piotr Koceniak, Ma-

teusz Bielecki, Martyna Kulawiec, Wiktor Surowiec, Jakub 
Surdej, Kacper Golec, Krzysztof Pieróg, Anna Zdziebło, Kac-
per Cisło, Agnieszka Guła, Julia Piskor, Oskar Stępień, Mikołaj 
Proczek, Mikołaj Malec, Wojciech Koszelski, Mikołaj Madej, 
Bartosz Polak

Nauczyciele: Tomasz Nowakowski, Małgorzata Kisiel,  Hali-
na Jakubowska, Renata Górka, Urszula Kapuścińska-Kopacz, 
Monika Występek, Urszula Pezda, Robert Kagan, Katarzyna 
Pacholec, Beata Wiącek, Bożena Lenartowicz, Agnieszka 
Wrońska, Dariusz Dudek, Grażyna Skowron, Barbara Wójcik, 
Piotr Grzesik, Ewa Dworkiewicz.

Gimnazjum nr 3
Uczniowie: Agnieszka Markulis, Mikołaj Miłoś, Lea Ley-

det, Jakub Świątek, Eryk Stawarz, Kamil Duszkiewicz, Oliwia 
Calvo-Pszeniczna.

Nauczyciele:  Lucyna Przybyło, Zygmunt Sumiec, Agniesz-
ka Gardulska, Marta Horeczy, Wiesława Cyran.

Gimnazjum nr 4
Uczniowie: Natalia Hałata, Julia Siry, Łukasz Szantula, We-

ronika Solarska, Karolina Drozdowska, Kinga Bylicka, Maciej 
Pieróg, Dominik Ząbek, Jakub Mrozowski, Mariola Cyran, 
Ania Kołc, Adrianna Majewska, Anna Wąsik, Julia Stachowicz, 
Magdalena Ziomek, Oliwia Daniel, Zuzanna Piekarska.

Nauczyciele: Wiesław Zieliński, Krystyna Dziekan, Helena 
Wolska, Małgorzata Brach, Maria Greczka, Bogusława Mi-
chalcewicz, Joanna Grzebyk, Urszula Bar, Bogusława Zieliń-
ska, Małgorzata Robak, Alina Martyka, Barbra Rokosz, Zofia 
Tychanowicz.

V Liceum Ogólnokształcące
Uczniowie: Julia Kużdżał
Nauczyciele: Wiesława Cyran

W dniu 26 września br. w auli Senatu Politechniki Rzeszowskiej została podpisana umowa o współpracy między 
miastem Mielec, a Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza, w imieniu której podpis pod dokumen-
tem złożył rektor tej uczelni prof. dr. hab. inż. Tadeusz Markowski. 
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Unijne dofinansowanie na wyjazd 
młodzieży do Portugalii

Wyjazd na początku września do Vila Nova de Poiares 
był możliwy dzięki zakwalifikowaniu naszego miasta do 
programu finansowanego w 100% ze środków Unii Eu-
ropejskiej. Program był skierowany do młodzieży pocho-
dzącej z nie najlepiej sytuowanych ekonomicznie rodzin 
korzystających z pomocy społecznej, a także z rodzin 
dotkniętych bezrobociem. Dotyczył również młodzieży 
o  ograniczonych umiejętnościach społecznych zamiesz-
kujących obszary wiejskie. 

Stuprocentowe finansowanie ze środków Unii Europej-
skiej pozwoliło na opłacenie za kwotę ponad 21 tysięcy 
euro, zarówno przejazdu jak i pobytu w Portugalii dla 20 
uczniów V Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu wraz 
z opiekunami – nauczycielami tej szkoły. 

Program pobytu obejmował m.in. zajęcia edukacyjne 
i integracyjne z portugalską młodzieżą, a także wycieczki 
po regionie Vila Nova de Poiares, zwiedzanie uniwersytec-
kiego miasta Coimbra oraz dwudniowy pobyt nad Atlan-
tykiem.   

Młodzi ludzie mieli możliwość wymiany doświadczeń 
dotyczących kultury i zwyczajów swoich krajów reprezen-
tujących tak różne części Europy. Poznanie i zaakcepto-
wanie tych różnic pozwoliło młodym ludziom zobaczyć, 
czym naprawdę jest  Unia Europejska. Pracą w grupie 
młodzież rozwijała i doskonaliła swoje umiejętności języ-
kowe. Ze strony portugalskiej  w programie uczestniczyło 
30 uczniów.

Projekt okazał się wielkim sukcesem. Młodzież nawiązała 
kontakty z rówieśnikami z Portugalii, które są podtrzymy-
wane na portalach społecznościowych. 

Uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu 
biorący udział w  projekcie Erasmus+ Youth  
Empowerment Poiares mają za sobą  
tygodniowy pobyt w Portugalii. 



22 Fundusze zewnętrzne

Od kilku miesięcy w Urzędzie Miejskim w Mielcu reali-
zowany jest międzynarodowy projekt „DO-U-SPORT? Jego 
celem jest zachęcenie mieszkańców naszego miasta do 
aktywnego spędzania wolnego czasu oraz propagowanie 
aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia.

Jednym z kolejnych działań zaplanowanych w ramach 
projektu była wizyta w Mielcu delegacji partnerów projek-
tu z Hiszpanii i Portugali. W jej skład weszli koordynatorzy 
i technicy projektu z hiszpańskiego miasta Las Torres de 
Cotillas: Gines Perez Iniesta, Consuelo Meseguer Garcia, 
Eduardo Garcia Perez i Jose Garcia oraz z portugalskiego 
miasta Tabua: Ricardo Cruz  i Mario Amaro.   

Goście z Portugalii i Hiszpanii podczas pobytu w naszym 
mieście wzięli udział w debacie europejskiej pt. Promocja 
aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia”, która odbyła 
się w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu.  

Debatę rozpoczął i wszystkich jej uczestników przywi-
tał zastępca Prezydenta Miasta Mielca Jan Myśliwiec. Po 
prezentacji miast uczestniczących w projekcie wystąpili 
specjalnie  zaproszeni prelegenci, goście z Uniwersytetu 
Rzeszowskiego – dr Renata Grzywacz i dr Gabriel Babula. 

Tematem przewodnim było propagowanie sportu i ak-
tywności fizycznej w polskim społeczeństwie w aspekcie 
zdrowego trybu życia. Zaprezentowano ciekawe dane sta-
tystyczne obrazujące postępy w rozwoju amatorskiego 
sportu w naszym kraju mimo występujących różnych barier. 

Wielkie wrażenie na uczestnikach debaty zrobił film 
opowiadający o udziale ojca wraz z niepełnosprawnym 
synem w zawodach triatlonowych. Historia ta pokazała, 
że dla aktywności fizycznej nie ma żadnych barier. Bar-
dzo ciekawe były także filmowe prezentacje opowiada-
jące o motywacji w sporcie i o wychowawczej roli sportu 
wśród dzieci i młodzieży.       

II Debata Europejska

Gościom z Hiszpanii i Portugalii przedstawiono także 
różne formy sportu amatorskiego, które są realizowane 
wśród wszystkich grup wiekowych przez działające w na-
szym mieście kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fi-
zycznej.

Program trzydniowej wizyty przedstawicieli miast part-
nerskich z Hiszpanii i Portugalii oprócz udziału w deba-
cie europejskiej obejmował także spotkania robocze, na 
których omawiano kolejne działania w realizacji projektu 
„DO-U-SPORT?” Będą to m.in. warsztaty dla organizatorów 
sportu amatorskiego i przede wszystkim 12 lokalnych wy-
darzeń sportowych, które zorganizuje każde z trzech part-
nerskich miast tego projektu. 

Uczestnicy poszczególnych zawodów i zajęć sporto-
wych będą otrzymywać odznaki Europejskiego Paszportu 
Sportu, a dwie osoby z największą liczbą odznak pojadą 
na finał projektu, który będzie miał miejsce w przyszłym 
roku w portugalskim mieście Tabua. 

Dla gości mieleckiego magistratu przygotowano także 
bogaty program zwiedzania naszego miasta. Ich wielkie 
zainteresowanie wzbudziły pojazdy elektryczne Melex, 
którymi poruszali się po ulicach Mielca zwiedzając nasze 
obiekty sportowe, a także starówkę, Bazylikę Mniejszą 
i Muzeum Regionalne, Dworek Oborskich oraz Specjalną 
Strefę Ekonomiczną Euro-Park Mielec. 

W sierpniu i wrześniu odbyły się dwa pierwsze eventy 
w ramach projektu „DO-U-SPORT?”. Były to zorganizowa-
ne na lotnisku „Warsztaty budowy i puszczania latawców” 
oraz „Fitness i Marszobieg” na Górce Cyranowskiej.

do-u-sport?
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Jako osoba mająca bo-
gate doświadczenie w pra-
cy samorządowej ma Pan 
zapewne swoje spostrze-
żenia dotyczące rozwoju 
samorządności w naszym 
kraju - zarówno tej na szcze-
blu gminnym jak i miejskim. 

- Uważam, że każdy czło-
wiek bez względu na swoją 
ścieżkę zawodową ma swoją 
opinię na tematy nie zawsze łączące się z jego pełnioną funk-
cją. Często budujemy sobie opinię na podstawie własnych 
doświadczeń, ale również na podstawie informacji z jakich 
korzystamy. Wiele zależy od tego czy prawidłowo potrafimy 
ocenić daną sytuację, wydarzenie, czy też problem. Moje 
osobiste spostrzeżenia na ten temat, to połączenie wielu lat 
pracy w  samorządzie wraz ze śledzeniem zmian zachodzą-
cych w naszym kraju. Pozytywnym aspektem samorządności 
gminnej, miejskiej czy też powiatowej dla mnie jest to, że po-
nad wszelką wątpliwość w każdym okresie czasu na pewno 
potrafi się ona obronić i sprawdzić w każdym czasie i każdych 
okolicznościach. Pozytywnym aspektem jest również to, 
że coraz bardziej młodzi ludzie mają świadomość jak waż-
ną część naszego kraju stanowią, co udowadniają poprzez 
uczestnictwo w wyborach, przez przynależność do różnych 
organizacji, pozarządowych stowarzyszeń czy fundacji, a tak-
że udzielając się w różnych pracach społecznych chociażby 
na płaszczyźnie lokalnej.

Miasto Mielec przeszło bardzo długą i trudną drogę 
transformacji. Jak to można ocenić z perspektywy  spe-
cjalisty od inwestycji i gospodarki mieniem?

-Obserwując drogę rozwoju Mielca od początku lat dzie-
więćdziesiątych do chwili obecnej, to można ten rozwój 
zawdzięczać ludziom, którzy nie bali się podejmować od-
ważnych decyzji myśląc o mieście i ich mieszkańcach w per-
spektywie przyszłości. Przecież wszyscy doskonale sobie zda-
jemy sprawę, że dzięki specjalnej strefie ekonomicznej udało 
nam się obronić wiele miejsc pracy i stworzyć nowe.

Miasto poprzez inwestycje w zakresie infrastruktury - bu-
dowę oczyszczalni ścieków, powstanie obwodnicy, poprawę 
oferty kulturalnej i budowę licznych miejsc rekreacji jak np. 
bulwary nad Wisłoką czy przez remont rynku starego miasta, 
tworzy przyjazny klimat w którym każdy mieszkaniec miasta 
czuje się po prostu dobrze. Należy pamiętać, że budżet mia-
sta jest ograniczony, stąd też nie możemy sobie pozwolić na 
zbyt dużą liczbę inwestycji danego roku. Projekty, które re-
alizujemy są odpowiednio wcześniej analizowane pod kątem 
ich przydatności.  Najlepszym tego dowodem były inwestycje 

wybrane w ramach budżetu obywatelskiego miasta, gdzie to 
sami mieszkańcy podawali propozycję zadań do realizacji  na 
swoich osiedlach czy też mieście. Uważam, że to wspaniała 
sprawa i wierzę, że w niedalekiej przyszłości budżet oby-
watelski będzie miał zabezpieczenie finansowe w budżecie 
miasta i zostanie on ponownie przywrócony mieszkańcom, 
aby w jakiejś części mogli oni sami  decydować o tym co jest 
najpotrzebniejsze do zrobienia na naszych osiedlach.

Przyszłość Mielca to bardziej optymistyczne czy pesy-
mistyczne perspektywy?

Zdecydowanie bardziej optymistyczne, ale oczywiście za-
wsze pod pewnymi warunkami tzn. jeżeli podejmowane de-
cyzję strategiczne będą rozsądne i będą przewidywały  moż-
liwość realizacji ich w odpowiednim czasie, uwzględniając 
przede wszystkim aktualną sytuację  finansową miasta. Ak-
tualna sytuacja gospodarcza w otoczeniu miasta jest też dla 
mieszkańców korzystna z uwagi na zmniejszenie bezrobocia 
w regionie. Za tym idzie możliwość łatwiejszego znalezienia 
pracy i, chciałoby się jeszcze powiedzieć - lepszej płacy, co 
nie zawsze jednak idzie w parze. Zarówno Młodzieżowa Rada 
Miejska jak i Mielecka Rada Seniorów tworzą w mieście nowe  
możliwości konsultacji  dla osób odpowiedzialnych za de-
cyzje w zakresie kierunków i form inwestowania na różnych 
płaszczyznach w celu poprawy warunków życia. Tak dla przy-
pomnienia pozwolę sobie przypomnieć, że przed nami jako 
samorządem miasta Mielca stoi obecnie realizacja potężnych 
inwestycji - budowa nowej hali sportowej, obwodnicy miasta 
Mielca z budową wiaduktu, odnowienie bazy transportowej 
MKS, budowa nowej biblioteki, modernizacja dróg oraz bu-
dowa  głębinowego ujęcia wody pitnej dla mieszkańców. To 
tylko te najważniejsze, a nie możemy przecież zapominać 
o innych mniejszych i o sprawach bieżących.

Rozłożenie tych wszystkich zadań w harmonogramie cza-
sowym uwzględniającym poszczególne źródła finansowania 
zarówno własnego jak i ze środków zewnętrznych, będzie 
wymagać od wszystkich osób decyzyjnych w mieście odważ-
nych decyzji  i perspektywicznego przewidywania skutków 
takich działań.

Stanisław Mieszkowski – (lat 53) mielecki samorządowiec 
kadencji 2014-2018 i 2006-2010. Urodził się w Nidzicy, a dora-
stał w gminie Borowa, która jest gminą jego rodziców. Miesz-
kańcem Mielca jest od 1991 roku. W 1993 r. został wybrany 
wójtem Borowej i pełnił tę funkcję do 1998 r. W tym okresie 
znacząco przyczynił się do uzyskania przez Gminę Borowa 18. 
miejsca w tzw. „złotej setce” rankingu najbardziej przedsię-
biorczych gmin w Polsce. Doprowadził do zrealizowania sze-
regu ważnych dlań inwestycji, m.in.: składowiska odpadów 
komunalnych (na Międzynarodowych Targach w Poznaniu 
zostało uznane za najlepszą inwestycję ekologiczną w 1997 r. 
i Borowa otrzymała nagrodę w wysokości 500 tys. zł.). Obec-
nie pracuje na stanowisku   głównego specjalisty w Wydziale 
Funduszy, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami w Sta-
rostwie Powiatowym w Mielcu. W kadencji 2011-2015 był 
przewodniczącym Rady Osiedla i Zarządu Osiedla Dziubków. 

Żona Grażyna pracuje w ZUS w Mielcu. Dzieci: Sylwia - 27 
lat , Monika -22 lata. 

Porozmawiajmy  
o Mielcu

Rozmawiał – Edward Tabor



Po raz kolejny Mielec gościł barwny peleton kolarskiego 
Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków. Tym razem z nasze-
go miasta kolarze wystartowali do czwartego liczącego 
152 kilometry etapu Mielec – Krosno.

Rolę honorowych starterów na Alei Niepodległości 
przed SCK pełnili zastępca prezydenta  Tadeusz Siemek  
i przewodniczący rady miasta Marian Kokoszka.

Wśród zaproszonych gości na uroczystej prezentacji 
ekip biorących udział w wyścigu byli m.in. mieleccy olim-
pijczycy z Monachium w roku 1972 Grzegorz Lato oraz Ro-
bert Zawada, a także uczestniczka ostatnich dwóch olim-
piad w Londynie i Rio de Janeiro Paulina Buziak. Do Mielca 
z ekipą organizatorów wyścigu przyjechał Marek Leśniew-
ski  – srebrny medalista igrzysk w Seulu (1988 rok).

Zastępca Prezydenta Mielca Tadeusz Siemek odebrał 
grawerton i pamiątkową koszulkę od przewodniczące-
go komitetu organizacyjnego 28 Wyścigu Solidarności 
i Olimpijczyków Waldemara Krenca w podziękowaniu dla 
Prezydenta Daniela Kozdęby za pomoc i współpracę przy 
organizacji startu 4.etapu tegorocznego wyścigu.

Po starcie honorowym i przejechaniu dwóch pętli od 
SCK Aleją Niepodległości przez ulicę Sienkiewicza, Mickie-
wicza, Jadernych, Krasickiego z powrotem Aleją Niepodle-
głości na Plac Armii Krajowej nastąpił start ostry i kolarze 
odjechali z centrum Mielca ulicą Wojsławską w kierunku 
Rzemienia i Tuszymy.

Po raz dziewiąty imprezą towarzyszącą był rozegrany 
na Alei Niepodległości Mini Wyścig Solidarności i Olimpij-
czyków z udziałem dzieci. Dziewczęta i chłopcy rywalizo-
wali w kilku kategoriach wiekowych o medale, dyplomy 
i nagrody rzeczowe. Główną nagrodą losowaną wśród 
wszystkich uczestników zmagań był rower.

Wyścig Solidarności 
i Olimpijczyków w Mielcu


