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Szanowni Państwo, 

oddając w Wasze ręce kolejny numer Magazynu Miejskiego peł-
nego informacji o tym, co się wydarzyło w naszym mieście w ostat-
nich miesiącach kończącego się 2017 roku, pragnę złożyć wszystkim 
mieszkańcom Mielca najserdeczniejsze życzenia radosnego prze-
żywania Świąt Bożego Narodzenia w zdrowiu i w ciepłej rodzinnej 
atmosferze. Niech te święta oprócz góry prezentów przyniosą także 
spokój i odpoczynek. 

Wszystkim mielczanom w Nowym Roku 2018 życzę przede wszyst-
kim dużo zdrowia, a także wielu sukcesów, odważnych marzeń, mądrych decyzji, satysfakcji osobistej i zawodowej 
oraz wszelkiej pomyślności. Niech każdy dzień nadchodzącego roku dostarczy energii i optymizmu do realizacji 
nowych wyzwań.    

Z pozdrowieniami i życzeniami przyjemnej lektury,

Wykonujący Zadania i Kompetencje 
Prezydenta Miasta Mielca 

Jan Myśliwiec
Pierwszy Zastępca Prezydenta
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Ponad 1,6 mln dofinansowania na SP 2
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Ko-

ściuszki w Mielcu to jedna z największych inwestycji, któ-
rej realizację zakończono w bieżącym roku.

Budynek popularnej „szkoły pod zegarem” zaliczany jest 
do grona najbardziej wiekowych w naszym mieście. Do tej 
pory funkcjonował bez własnej kotłowni, a ciepło do jego 
ogrzewania dostarczano poprzez pobliski gmach I Liceum 
Ogólnokształcącego mieszczący się przy ulicy Jędrusiów.

Pod żadnym względem nie było to dobre rozwiązanie 
i dlatego zapadła decyzja o poddaniu całego budynku SP 2 
głębokiej modernizacji energetycznej, która uniezależni 
szkołę od dostaw energii z budynku I LO, a przede wszyst-
kim dzięki szerokiemu zakresowi przewidzianych prac po-
zwoli na oszczędności energii i jej optymalne wykorzysta-
nie w dystrybucji ciepła pochodzącego z własnej kotłowni.

Skorzystano z bardzo korzystnych warunków dofinan-
sowania. Łączny koszt realizacji projektu to około 2 mln 
630 tys. zł. Dofinansowanie ma wynieść łącznie około  
1 mln 610 tys. zł.

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

W drugim etapie zakończonym we wrześniu bieżącego 
roku wykonano kompleksowe docieplenie ścian budynku 
i nową elewację. Wymieniono także okna, drzwi i podłogi. 
Remontowi poddano m.in. ściany klas i korytarzy, szatnie, 
klatki schodowe oraz oświetlenie.

Dzięki realizacji tej opartej na nowatorskim projekcie 
inwestycji Szkoła Podstawowa nr 2 zmieniła się nie 
do poznania. Obecnie to w pełni nowoczesny 
energooszczędny obiekt.
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przy ul. Mickiewicza 13
Zakończył się pierwszy etap przebudowy 
i remontu miejskiego budynku przy ulicy 
Mickiewicza 13. Gotowe są już mieszkania 
chronione, które czekają na pierwszych lo-
katorów.

O planach remontu znajdującej się w bardzo złym stanie 
technicznym kamienicy przy Mickiewicza 13 mówiło się 
od wielu lat. W ubiegłym roku po nieudanej próbie jego 
sprzedaży podjęto decyzję o kompleksowym remoncie  
i zmianie sposobu użytkowania budynku, z jego przezna-
czeniem głównie na mieszkania chronione dla osób znaj-
dujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej.

Przed wielu laty w budynku tym znajdowały się po-
mieszczenia magistratu. Później piętro ze względu na zły 
stan techniczny wyłączono z użytkowania, a parter budyn-
ku przeznaczono na usługi handlowe i gastronomiczne.

Teraz po kompleksowym remoncie w zabytkowej ka-
mienicy powstało 6 mieszkań chronionych dla 25 osób 
(na piętrze - 5, a na parterze – 1). Pozostałe pomieszczenia 
na parterze mają być przygotowane na  potrzeby działają-
cych w Mielcu stowarzyszeń i fundacji.

Zaplanowane roboty budowlane obejmowały m.in. bu-
dowę nowych schodów i windy, zasypanie istniejących 
piwnic, wzmocnienie konstrukcji stropu nad parterem, do-
cieplenie ścian od wewnątrz, wymianę posadzek i podłóg, 
wykonanie podwieszanych sufitów, nowych ścian działo-
wych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wzmoc-
nienie i docieplenie drewnianego stropu. Naprawiona i od-
nowiona została elewacja budynku, remontowi poddano 
wewnętrzne instalacje. Budynek został wyposażony w ko-
tłownie gazową. Całkowita wartość tej inwestycji to 2,9 mln 
zł z czego dofinasowanie wyniesie ok. 1 mln zł.

Mieszkania chronione są obecnie wyposażane i przygo-
towywane do przyjęcia lokatorów, co ma nastąpić w marcu 

przyszłego roku. Równolegle będą prowadzone prace 
wykończeniowe w parterowej części budynku. 

W celu zapoznania się z funkcjonowaniem 
mieszkań chronionych we wrześniu kil-

kuosobowa delegacja z Mielca udała 
się z wizytą studyjną do Płocka. 

Tamtejszy ośrodek pomocy 
społecznej posiada 

w  zasobach aż 27 
mieszkań chro-

nionych.

Wyniki rankingu organizowanego przez Sejmową Ko-
misję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej 
oraz Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Pol-
ska” zaprezentowano  podczas konferencji zorganizowa-
nej w Sejmie RP w Warszawie.

Ranking, uwzględniający wszystkie miasta i gminy w Pol-
sce jest opracowywany na podstawie 15 wskaźników, któ-
rych źródłem są dane Głównego Urzędu Statystycznego. 
Pod uwagę brane są m.in. wydatki na projekty inwesty-
cyjne na mieszkańca, liczba osób pracujących na 1000 
mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych na 1000 
mieszkańców, saldo migracji, liczba absolwentów szkół 
ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców oraz odsetek 
mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków. Mie-
lec wraz z Rzeszowem sklasyfikowanym w pierwszej dzie-
siątce kategorii „Miast na prawach powiatu” byli jedynymi 
przedstawicielami Podkarpacia w Rankingu za rok 2017.

Najdynamiczniej rozwijającą się gminą miejską został 
Karpacz (woj. dolnośląskie). W kategorii gmin wiejskich 

Prestiżowe wyróżnienie 
dla Miasta Mielca

Miasto Mielec znalazło się w gronie dziesięciu laureatów Ran-
kingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Tery-
torialnego, przygotowanego na podstawie danych z Głównego 
Urzędu Statystycznego.

laureatem został Kleszczów (woj. łódzkie), wśród gmin 
wiejsko-miejskich – Polkowice (woj. dolnośląskie), a wśród 
miast na prawach powiatu pierwsze miejsce zajęła War-
szawa.

Jak podkreślił przewodniczący sejmowej Komisji Samo-
rządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Andrzej Macie-
jewski, ranking opiera się na rzetelnej, naukowej analizie. 

– Jego wyniki pokazują, że z dalekiego miejsca można 
w  ciągu kilku lat przeskoczyć do czołówki i znaleźć się 
wśród najlepszych. Każdy, kto się rozwija, kto zmienia 
swoją małą ojczyznę, ma szansę się tutaj pojawić. Cieszy 
mnie, iż wielu samorządowców dostrzega, że perspekty-
wa lat, zmian i rozwoju przynosi efekty” – zaznaczył.

Ranking Jednostek Samorządu Terytorialnego Zrów-
noważonego Rozwoju ma na celu monitorowanie zrów-
noważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin 
i regionów jako jednostek samorządu terytorialnego oraz 
promocję rozwoju na bazie opracowanych wzorców.

W wizycie wzięli udział przedstawiciele Rad Osiedli Ko-
ściuszki i Kilińskiego, organizacji pozarządowych oraz pra-
cownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu 
Miejskiego w Mielcu. Grupa ta od kilku miesięcy pracuje 
pod okiem animatora oraz prawników nad formami pro-
wadzenia mieszkań chronionych oraz zasadami przyzna-
wania tej formy świadczeń pomocy społecznej. Wizyta 
studyjna, jak również porady specjalistów są finansowane 
w ramach projektu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regio-
nalnego pn. „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora 
ekonomii społecznej w subregionie II”.

Delegacja z Mielca zapoznała się z przepisami we-
wnętrznymi regulującymi funkcjonowanie mieszkań, 
a  także obowiązkami pracowników socjalnych opiekują-
cych się mieszkańcami.

Doświadczenia innych miast, między innymi Płocka, po-
kazują, że forma pomocy społecznej, jaką są mieszkania 
chronione, przynosi dobre efekty w procesie reintegracji 
społecznej i zawodowej osób znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej i rodzinnej.

Mieszkania chronione
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nuje od wielu lat nad boiskiem Orlik przy ulicy Drzewiec-
kiego. 

Trzecim boiskiem wchodzącym w skład bazy treningo-
wej FKS Stali Mielec, które mają do dyspozycji piłkarze Sta-
li oraz wychowankowie Akademii Piłkarskiej Stali Mielec 
jest istniejąca już pełnowymiarowa płyta z naturalną tra-
wą (tzw. czwórka). Klub korzysta także z boiska nr 2 (obok 
kładki komunikacyjnej stadionu) i oczywiście z głównego 
boiska stadionu przy ulicy Solskiego 1, gdzie rozgrywane 
są mecze w ramach rozgrywek I ligi.  

Na sportowo-rekreacyjny kompleks MOSiR–u oprócz 
bazy piłkarskiej składa się także otwarty dla wszystkich 
plac zabaw z mini boiskiem przy ulicy Baczyńskiego oraz 
skatepark przy ulicy Jagiellończyka, siłownia zewnętrzna 
i nowa ścieżka biegowa. Całość w przyszłości ma zostać 
uzupełniona przez parkour i kryty kort tenisowy. 

Fundusze zewnętrzneFundusze zewnętrzne

Nowa hala sportowa dla SP 3

Nowe zaplecze sportowe zastąpiło starą niewielką salę 
na piętrze budynku w której do tej pory prowadzono zaję-
cia wychowania fizycznego. Wprowadzone w trakcie reali-
zacji tego projektu zmiany pozwoliły na wygospodarowa-
nie kilku dodatkowych pomieszczeń socjalnych.

Dzieci i młodzież mają do dyspozycji salę o wymiarach 
23×44 metry mieszczącą boisko do piłki ręcznej, które 
będzie można dzielić specjalną kotarą grodzącą na dwie 
mniejsze sale ćwiczeń (boiska do siatkówki lub koszyków-
ki). Składane trybuny dla publiczności mają 144 miejsca. 

Na dwukondygnacyjne zaplecze sali składają się szatnie, 
pokoje trenerów, pomieszczenia techniczne - węzeł ciepl-
ny i kotłownia oraz pomieszczenia magazynowe i kilka po-
mieszczeń świetlicowych.  

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej przy 
Szkole Podstawowej nr 3  w Mielcu” było współfinansowa-
ne ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki. Całkowita wartość zadania to 
kwota 3 629 220,87 zł, a otrzymane dofinansowanie wy-
niosło 1 197 571,00. Umowa o dofinansowanie nie obej-
mowała nadbudowy socjalnej sali gimnastycznej. Prace 
budowlane wykonało konsorcjum firm  Megaron i Walted. 

Modernizacją bazy piłkarskiej na obiektach Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji mielecki magistrat dał nowy 
impuls dla rozwoju klubu piłkarskiego FKS Stal Mielec.  

Z końcem listopada oddane do użytkowania zostały 
dwie zupełnie nowe pełnowymiarowe w pełni profesjo-
nalne płyty piłkarskie – jedna ma naturalną nawierzchnię 
trawiastą, a druga jest boiskiem ze sztuczną trawą, od-
powiadającym najwyższym standardom FIFA. Inwestycja 
wraz z oświetleniem kosztowała około 4,8 mln zł. Dofinan-
sowanie z Ministerstwa Sportu wyniosło 2 mln. 

Władze miasta zaplanowały także na przyszły rok kolej-
ną inwestycję związaną z nowym kompleksem – będzie to 
przebudowa istniejącego do tej pory budynku garażowe-
go na obiekt socjalno-szatniowy. Są także plany ustawie-
nia w przyszłym roku nad nowym boiskiem ze sztuczną 
trawą pneumatycznej hali, podobnej do tej, jaka funkcjo-

Wymarzony kompleks piłkarski 
MOSiR Mielec

Od października uczniowie obchodzącej 
w tym roku 60-lecie istnienia Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Mielcu mogą korzystać 
z nowej hali sportowej. 
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Wykonujący zadania i kompetencje Prezydenta Miasta 
Mielca Jan Myśliwiec zaprosił mieszkańców naszego mia-
sta na otwarte spotkania, podczas których zaprezentowa-
ne zostały ostatnie inwestycje oraz planowane działania 
magistratu na rok 2018.

W spotkaniach wzięli udział naczelnicy i kierownicy wy-
działów Urzędu Miejskiego w Mielcu oraz przedstawiciele 
miejskich spółek. Była to okazja do rozmowy z mieszkań-
cami poszczególnych osiedli na temat bieżącego funkcjo-
nowania miasta. 

Pierwsze cztery spotkania odbyły się w dniach  13,14,15 
i 16 listopada w budynkach SP 11, SP 13, SP 8, SP 2, (od 
poniedziałku do czwartku), a kolejne dwa w poniedziałek 
20 i wtorek 21 listopada w SP 13 i w budynku OREW na 
osiedlu Wojsław.  

Najczęściej zgłaszane problemy dotyczyły ochrony śro-
dowiska, remontów ulic, chodników oraz planowanych 

Spotkania „Porozmawiajmy o Mielcu”

To innowacyjna inicjatywa Prezydenta Miasta Mielca 
Daniela Kozdęby zorganizowana przez Fundację Szko-
ła Liderów oraz Urząd Miejski w Mielcu we współpracy 
z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Projekt oparty na amerykańskich wzorcach z New Mem-
phis Institute realizowano przy finansowym wsparciu Am-
basady USA w Warszawie. 

Główną ideą projektu była integracja trzech środowisk: 
samorządu, biznesu i organizacji  pozarządowych. Dlate-
go do udziału w Szkole Liderów Miasta Mielca zaproszo-
no aktywnych przedstawicieli wymienionych środowisk 
– w sumie 18 osób, które wspólnie podjęły  się pracy nad 
wyzwaniami, przed którymi stoi nasze miasto.  W podziale 
na cztery zespoły projektowe miały wypracować nowator-
skie rozwiązania dla czterech wybranych problemów. 

Były to:
– zatrzymanie odpływu młodzieży z miasta
– ożywienie integracji mieszkańców
– zwiększenie zaangażowania lokalnego biznesu w życie 

miasta
– wsparcie dla młodych ludzi, chcących rozpocząć działal-

ność gospodarczą lub założyć firmę.
Zespoły robocze po dokładnej diagnozie wskazanych 

problemów i analizie uzyskanych informacji zapropono-
wały i przygotowały rozwiązania wspomnianych czterech 
wyzwań. 

Zakończenie pilotażowego programu 
Szkoły Liderów Miasta Mielca

Sposobem na zatrzymanie odpływu z miasta młodych 
ludzi ma być zachęcenie ich do aktywności społeczno-go-
spodarczej poprzez stworzenie karty młodego mielczani-
na premiującej osoby najbardziej kreatywne i zaangażo-
wane w życie miasta. 

Pobudzeniu integracji mieszkańców mogą służyć różne 
inicjatywy sąsiedzkie, natomiast dla wsparcia młodych 
przedsiębiorców organizowane będą m.in. Targi Pracy 
połączone z nowatorskimi lekcjami przedsiębiorczości. 
Zespół zajmujący się zwiększeniem zaangażowania lokal-
nego biznesu w życie miasta przedstawił pomysł na zor-
ganizowanie konferencji CSR (Społecznej Odpowiedzial-
ności Biznesu). Konferencja taka odbyła się w listopadzie 
wraz z II Mieleckim Forum Biznesu.  

Podczas uroczystego zakończenia projektu Szkoły Lide-
rów Miasta Mielca oprócz prezentacji rozwiązań dla czte-
rech bieżących problemów naszego miasta zaprezento-
wano także model Szkół Liderów dla średnich miast, który 
powstał na bazie pilotażu w Mielcu. Na jego podstawie 
powstały dwie kolejne szkoły – w Ełku i w Legionowie.

Na zakończenie absolwenci odebrali dyplomy ukoń-
czenia programu wraz z gratulacjami od Wykonującego 
Zadania i Kompetencje Prezydenta Miasta Mielca Jana 
Myśliwca i towarzyszących mu przedstawicielek Fundacji 
Szkoła Liderów: Katarzyny Czayki-Chełmińskiej, prezes 
zarządu oraz Iwony Ciećwierz, koordynatora Programu 
Szkół Miejskich. 

W mieleckiej Jadernówce odbyło się uroczy-
ste zakończenie pierwszej w Polsce Szkoły 
Liderów Miasta Mielca.  

inwestycji na poszczególnych osiedlach ze szczególnym 
uwzględnieniem planu budżetu miasta Mielca na rok 
2018. Mieszkańcy pytali m.in. o możliwości uzyskania do-
finansowań na odnawialne źródła energii, a także o pro-
blemy związane z transportem publicznym. 
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Bieg 80-lecia Centralnego Okręgu 
Przemysłowego
Blisko setka biegaczy z całej Polski wzięła 
udział w Biegu 80-lecia Centralnego Okręgu 
Przemysłowego w Mielcu.

Bieg pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta 
Mielca Daniela Kozdęby odbył się w niedzielny poranek 15 
października na terenie wokół mieleckiego lotniska. Start 
i metę zaplanowano w miejscu symbolicznym, bo to wła-
śnie z mieleckiego lotniska wystartowały pierwsze samolo-
ty wyprodukowane w Wytwórni Płatowców powstałej w ra-
mach Centralnego Okręgu Przemysłowego. Zaplanowana 
trasa prowadziła ulicami COP-u i Lotniskową. Tuż po starcie 
uczestnicy biegu przebiegli przez pas startowy lotniska.

Zainteresowanie startem wśród amatorów biegania 
było kilka razy większe niż ilość miejsc, jakie przygoto-
wali organizatorzy. Na mielecki Bieg COP-u przyjechali 
biegacze z całego Podkarpacia, a także z Lublina i Pozna-
nia. Limit czasu na pokonanie trasy długości około 5,6 km 
wynosił 45 minut i wszyscy uczestnicy w tym limicie się 
zmieścili. 

Rolę startera pełnił zastępca prezydenta Mielca Jan My-
śliwiec, który witał biegaczy w miejscu, gdzie przed 80 laty 
rodził się Centralny Okręg Przemysłowy. Ta inwestycja - jak 
wiadomo - stanowiła punkt zwrotny w historii naszego 
miasta.

Zanim biegacze wyruszyli na trasę, przeprowadzono 
rozgrzewkę pod okiem mieleckiej dwukrotnej olimpijki 
w  chodzie sportowym, Pauliny Buziak. To właśnie repre-
zentantka LKS-u Stali Mielec zaliczana do faworytek prze-
biegła linię mety jako pierwsza wśród kobiet, wyprzedza-
jąc Zuzannę Fijałkowską z AZS AGH Kraków i Zuzannę 
Barbarę, do niedawna siatkarkę drużyny kadetek Szóstki 
Mielec. Honoru mieleckich biegaczy wśród panów dziel-
nie bronił drugi na mecie Paweł Dulik. Wygrał z dużą prze-
wagą Maciej Tomaszewski z Rzeszowa.

Spore zainteresowanie ze strony przedsiębiorców i sze-
fów spółek towarzyszyło zorganizowanemu po raz drugi 
Mieleckiemu Forum Biznesu. W tym roku przy okazji Fo-
rum  odbyła się pierwsza w naszym mieście konferencja 
CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu).

Mieleckie Forum Biznesu to inicjatywa Prezydenta 
Miasta Mielca Daniela Kozdęby skierowana zarówno do 
przedsiębiorców Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-
-PARK jak i małych oraz średnich przedsiębiorstw z regio-
nu Podkarpacia. 

Pierwszą edycję Mieleckiego Forum Biznesu zorganizo-
wano w listopadzie 2015 roku. W dwudniowej konferen-
cji  udział wzięli managerowie i przedsiębiorcy z regionu, 
którzy mieli okazję poznać możliwości, jakie daje nowa 
perspektywa finansowana inwestycji z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego. 

Przegląd różnych instrumentów wspierających przed-
siębiorczość złożył się także na program drugiego forum 
podczas którego  wystąpiło czterech prelegentów. Jako 
pierwszy zabrał głos Leszek Rożdżeński, pełnomocnik 
zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A ds. Kontrahen-
tów. Antoni Górski, specjalista ds. Funduszy Europejskich 
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackie-
go  opowiedział o możliwościach wsparcia przedsiębior-
czości w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020 oraz w ramach programów krajowych. 

Anna Tomaszczyk (Senior Consultant Indywidulane Do-
radztwo Rynkowe) reprezentująca Polsko-Niemiecką Izbę 
Przemysłowo-Handlową opowiadała o potencjale i atrak-
cyjności niemieckiego rynku zbytu. Na koniec głos zabrał 
Krzysztof Ślęzak, dyrektor ARP S.A. oddział w Mielcu. 

II Mieleckie 
Forum 
Biznesu 
i Konferencja 
CSR

 Drugą częścią Forum była Konferencja CSR według pro-
jektu uczestników Szkoły Liderów Miasta Mielca, podczas 
której działające w Mielcu stowarzyszenia przedstawiły 
swoje propozycje działań o charakterze prospołecznym. 



Fundusze zewnętrzne

W sobotę  4 listopada na terenach Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji przy ulicy Jagiellończyka otwarto nowy 
mielecki skatepark. Drugi po rzeszowskiej skateplazie 
tak profesjonalny obiekt na Podkarpaciu ma 1562 m2 po-
wierzchni i kosztował 1,25 mln zł, a dofinasowanie wynio-
sło 537,5 tys. zł.

– To jedna z najlepiej zrealizowanych inwestycji w ostat-
nim czasie, za co chciałem wszystkim którzy się do tego 
przyczynili serdecznie podziękować. Cieszymy się, że 
mamy już taki obiekt w naszym mieście. Jestem przekona-
ny, że będzie się on cieszył dużą popularnością ze strony 
młodzieży zainteresowanej tego rodzaju sportem i roz-
rywką – powiedział Wykonujący Zadania i Kompetencje 
Prezydenta Miasta Mielca – Jan Myśliwiec, który uroczy-
stego przecięcia wstęgi dokonał w towarzystwie nadzoru-
jącego tą inwestycję dyrektora Miejskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji Andrzeja Jędrychowskiego.

Skatepark ma spełniać funkcję głównie rekreacyjną 
dla osób jeżdżących na rolkach, deskorolkach czy rowe-
rach typu BMX. Na jego wyposażenie składa się 17 spe-
cjalistycznych elementów (m.in. bowl, piramida, funbox, 
platforma, zjazd, double hip, wave, quarterpipe). Obiekt 
zaprojektowano w technologii monolitycznej jako nieza-

Profesjonalny 
mielecki 
skatepark 
otwarty

daszony i bezobsługowy. Jest w pełni oświetlony dzięki 
czemu będzie można z niego korzystać także w godzi-
nach wieczornych, a latem także w godzinach nocnych.

Realizacja tej inwestycji to odpowiedź na liczne i powta-
rzające się od wielu lat postulaty młodzieży, która do tej 
pory korzystała z już bardzo wysłużonego starego skate-
parku zlokalizowanego obok pobliskich kortów teniso-
wych MOSiR-u. W konsultacjach nowego skateparku brał 
udział jeden z inicjatorów jego budowy Filip Zaręba z Mie-
leckiego Stowarzyszenia Sportów Ekstremalnych.

Inauguracją nowego mieleckiego skateparku były 
I Otwarte Zawody BMX o Puchar Prezydenta Miasta Mielca 
„Blacha BMX Jam vol.4” . Impreza była współfinansowana 
ze środków Urzędu Miasta w ramach międzynarodowego 
projektu „DO-U-SPORT?”.

Licznie zabrani widzowie po raz pierwszy mieli okazje 
zobaczyć niezwykle efektowne ewolucje wykonywane 
przez uczestników zawodów. Ich wysoki poziom spor-
towy zapewniło 11 zawodników, którzy rywalizowali 
w  kategorii PRO. Byli wśród nich wielokrotni medaliści 
mistrzostw Polski BMX, a także goście z Ukrainy. Jeszcze 
liczniejszą kilkudziesięcioosobową obsadę miała kate-
goria AMATOR. 

Fundusze zewnętrzne

Dodatkowo odbyły się bardzo widowiskowe konkuren-
cje BunnyHop Contest (skoki nad poprzeczką) i BestTrick 
(ewolucje). Nad przebiegiem zawodów oprócz Filipa Za-
ręby czuwał Marcin Kolasiński, odpowiedzialny za konfe-
ransjerkę największych imprez BMX w Polsce.

Najlepsi zawodnicy w obu kategoriach otrzymali nagro-
dy, a dla wszystkich uczestników przygotowano okolicz-
nościowe medale.

do-u-sport?

Nowo otwarty skatepark cieszy się ogromną popular-
nością wśród dzieci i młodzieży. Niestety nie wszyscy jego 
użytkownicy przestrzegają zasad bezpieczeństwa. Dlate-
go przypominamy, że wszyscy przebywający na terenie 
skateparku mają obowiązek zaznajomić się z regulami-
nem jego użytkowania.

Skatepark nie jest placem zabaw 
i korzystanie z poszczególnych 
urządzeń odbywa się na własną 
odpowiedzialność. Za wypadki na 
terenie skateparku wyłączną odpo-
wiedzialność ponoszą osoby z nie-
go korzystające, a w przypadku 
osób niepełnoletnich odpowiedzial-
ność ponoszą ich prawni opieku-
nowie. Dla bezpieczeństwa zaleca 
się używania ochraniaczy i kasku. 
Zabrania się jazdy na rowerach 
innych niż bmx i jazdy na hulaj-
nogach, a także biegania po ska-
teparku i przeszkadzania osobom 
jeżdżącym. Nie wolno wprowadzać 
tu psów.

Wszyscy korzystający z obiektu 
są zobowiązani do bezwzględnego 
przestrzegania Regulaminu skate-
parku. O zaznajomienie się z regu-
laminem prosimy także rodziców 
i opiekunów dzieci.

12 13
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Kolejnym historycznym dla Mielca statkiem powietrz-
nym, który dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miejskie-
go w Mielcu i dzięki pomocy wielu pasjonatów lotnictwa 
zostanie wyeksponowany w wybranym punkcie nasze-
go miasta będzie samolot MIG-17 (polska nazwa LIM-5). 
W ostatnich dniach zakończył się remont i kompletacja tej 
maszyny sprowadzonej do Mielca z inicjatywy prezydenta 
Daniela Kozdęby.

Mieleckie LIM-y są jednymi z pierwszych na świecie sa-
molotami odrzutowymi produkowanymi seryjnie. Pierw-
szym na świecie takim odrzutowcem był produkowany 
seryjnie od 1944 roku niemiecki Messerschmitt  Me-262. 

MIG-17 to poddźwiękowy, odrzutowy myśliwiec z rodzi-
ny samolotów MiG-15, MiG-17 (polska nazwa – licencyjny 
myśliwiec LIM-1, 2, 5, 6 bis) produkowany na licencji ra-
dzieckiej w WSK Mielec. Licencyjny silnik LIS użyty do tej 
maszyny produkowano w WSK Rzeszów. Samolot MIG-17 
jest udoskonaloną wersją myśliwca MiG-15 (LIM-1), zna-
nego z udziału w wojnie koreańskiej. Prototyp odrzutow-
ca MiG-15 oblatano w Związku Radzieckim 30 grudnia 
1947 r, a już roku 1949 r. wszedł on na uzbrojenie armii.

W Mielcu rozpoczęto produkcję tych myśliwców 
w  1951  r. Oblot pierwszego samolotu nastąpił 17 lipca 
1952 r., w niespełna 5 lat od oblotu prototypu i 8 lat od 
rozpoczęcia produkcji odrzutowców na świecie. Ogółem 
w latach 1951-1964 wyprodukowano w Mielcu 1463 sa-
molotów z rodziny LIM. 

LIM-5 którego remont i kompletacja została zakończona 
został nieodpłatnie pozyskany przez Urząd Miejski w Miel-
cu z Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Samolot 
jest przygotowywany do ustawienia przy jednym z rond 
na trasie wylotowej z Mielca. 

Zakończenie remontu i kompletacji 
samolotu MIG-17

Rozpiętość skrzydła -  9,63 m
Długość - 11,36 m 
Wysokość - 3,8 m 
Powierzchnia nośna - 20,6 m2 
Masa pustego samolotu - 4271 kg 
Masa użyteczna – 2000 kg  
Max. masa startowa – 5651 kg 
Prędkość maksymalna - 1145 km/h 
Wznoszenie - 65m/s 
Pułap praktyczny 16600 m 
Zasięg maksymalny – 1300 km
Silnik - 1xLIS (WK-1F) turboodrzutowy 33,1 kN

Koordynatorami prac remontowych byli Józef Roguz 
i  Kazimierz Szaniawski reprezentujący mieleckie stowa-
rzyszenia lotnicze oraz Józef Smaczny, prezes Forum Or-
ganizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego. W realiza-
cji tego przedsięwzięcia bezinteresownie pomagało wiele 
osób, a szczególne wsparcie okazały dwie osoby. 

Pierwszą jest lotniczy pasjonat Jerzy Wawrzyniak z Po-
znania, który przekazał kompletne koła z ramionami do 
remontowanego samolotu LIM-5, a drugą  Bogdan Bańko 
– prezes Wytwórni Zespołów Kooperacyjnych wraz z pra-
cownikami, którzy od początku do końca uczestniczyli 
w pracach remontowych.  

Podstawowe 
dane tech-

niczne 
MiG-17 (LIM-5):

Miasto Mielec było w tym roku gospodarzem V Zjazdu 
Agrolotników. Celem tych spotkań organizowanych co 
trzy lata przez Lesława Karsta z Warszawskiego Klubu Se-
niorów Lotnictwa jest promocją usług agrolotniczych oraz 
integracja środowiska lotniczego w naszym kraju. 

Współorganizatorami V Zjazdu byli pasjonaci lotnictwa 
z mieleckich stowarzyszeń lotniczych i Forum Organizacji 
Pozarządowych Powiatu Mieleckiego. W wydarzeniu wzię-
ły udział setki osób z całej Polski, a także goście min. z Ka-
nady, USA, Niemiec i Iranu.

Zjazd zbiegł się z ważnymi dla Mielca rocznicami – 50. 
rocznicą rozpoczęcia zagranicznych usług agrolotniczych, 
które realizowała WSK Mielec w Afryce, 80-leciem Cen-
tralnego Okręgu Przemysłowego oraz 70. rocznicą oblotu 
prototypu An-2, najpopularniejszego samolotu produko-
wanego w Mielcu, którego mieleckie zakłady w wersji rol-
niczej wyprodukowały blisko osiem tysięcy sztuk.  

Uroczystości były także okazją do wręczenia odznaczeń 
państwowych przez Marszałka Województwa Podkarpac-
kiego Władysława Ortyla osobom szczególnie zasłużonym 
na rzecz rozwoju polskiego agrolotnictwa.

Listy gratulacyjne oraz okolicznościowe statuetki z rąk 
wykonującego zadania i kompetencje Prezydenta Miasta 
Mielca Jana Myśliwca odebrali Józef Roguz, Kazimierz Sza-

V Zjazd Agrolotników 
w Mielcu 

niawski,  Marian Nasiłowski, 
Lesław Karst i Zygmunt Ma-
zan. 

W drugi dzień V Zjazdu Agrolotników – Mielec 2017 
goście zwiedzili m.in. Specjalną Strefę Ekonomiczną Euro-
-Park i spotkali się w siedzibie Wydziału Usług Lotniczych 
na lotnisku w Mielcu. Złożono kwiaty przy głazie pamięci 
ofiar wypadków lotniczych. Kapelan polskich lotników 
o.  Dominik Orczykowski uroczyście poświęcił samolot  
LIM-5, który Urząd Miejski w Mielcu z pomocą lokalnych 
pasjonatów lotnictwa sprowadził z Muzeum Lotnictwa 
Polskiego w Krakowie. 
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Jubileusz 
„NOWEGO ŻYCIA”
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Nowe Życie” 
świętowało jubileusz 20-lecia działalności 
w naszym mieście. 

W ramach tej uroczystości w Samorządowym Centrum 
Kultury odbyła się konferencja naukowa poświęcona 
przemocy domowej, będącej jednym z problemów jakimi 
zajmuje się mieleckie stowarzyszenie.

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Nowe Życie” jest orga-
nizacją zajmującą się niesieniem pomocy osobom uzależ-
nionym i współuzależnionym, a także rozwiązywaniem 
pokrewnych problemów - przemocą, problemami rodzin-
nymi i wychowawczymi oraz przeciwdziałaniu wyklucze-
niu społecznemu.

– Dzięki solidnej profilaktyce i edukacji, osoby uzależnio-
ne mają szansę zyskać pełną wiedzę jak uzyskać pomoc 
w wychodzeniu z nałogów, aby rozpocząć normalne, war-
tościowe życie. Zróbmy wszystko aby nie dopuszczać do 
rozprzestrzenienia się patologii społecznych, degenerują-
cych ludzi i spychających ich na margines życia – apelował 
Bogusław Kołacz, proponując m.in. utworzenie w Mielcu 
stacjonarnego oddziału leczenia odwykowego łącznie z de-
toksem oraz powołanie poradni psychoterapeutycznej dla 
młodzieży, która zajmowałaby się m.in. leczeniem depresji. 

Podsumowanie 20 lat pracy Nowego Życia przedstawił 
w imieniu stowarzyszenia Wirginiusz Królewicz. Mówił 
m.in. o tym, że bez wyeliminowania z naszego życia pa-
tologii będących często skutkiem alkoholizmu, przemocy 

i narkomanii, nie zbudujemy nowoczesnego, dojrzałego 
społeczeństwa. 

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Nowe Życie” realizuje 
programy finansowane przez Gminę Miejską Mielec oraz 
prowadzi Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Uzależ-
nień, gdzie udzielane są porady w zakresie  problematyki 
alkoholowej i innych uzależnień, a także dotyczących prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie, pomocy prawnej, po-
mocy psychologicznej dla dzieci i dorosłych, poradnictwa 
w zakresie pomocy socjalnej i pomocy pedagogicznej. 

Organizowane są obozy terapeutyczne, warsztaty i inne 
formy działań profilaktycznych i terapeutycznych dla osób 
uzależnionych, współuzależnionych, promujące trzeźwy 
i zdrowy styl życia. W ramach program „Streetworker” pro-
wadzone są podwórkowe i świetlicowe zajęcia z dziećmi 
i młodzieżą uczące m.in.  kreatywnych sposobów spędza-
nia wolnego czasu. 

Z okazji jubileuszu 20-lecia wykonujący zadania i kom-
petencje Prezydenta Miasta Mielca Jan Myśliwiec przeka-
zał na ręce działaczy „Nowego Życia” okazałą kronikę wy-
darzeń, która ma upamiętniać najważniejsze wydarzenia 
w życiu stowarzyszenia. 

Agata Ćwięka 

„Podzielmy się 
ciepłem”

Urząd Miejski w Mielcu kontynuuje akcję  
„Podzielmy się ciepłem”. 

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

Specjalne wieszaki stanęły w następujących punktach 
naszego  miasta:
– wejście do głównego budynku Urzędu Miejskiego, ul. 

Żeromskiego 26
– podcienia Samorządowego Centrum Kultury, al. Nie-

podległości 7
– przystanek MKS w Rynku (od ul. Kościelnej).

W pracy nauczycielskiej dużą rolę odgrywa zdobywa-
nie  nowych doświadczeń oraz szukanie dróg i inspiracji 
do pracy z młodymi ludźmi. Z tego powodu tak cenny 
i wartościowy dla grupy 15 nauczycieli ze Szkoły Podsta-
wowej nr 6 okazał się wyjazd do Wielkiej Brytanii w  ra-
mach projektu „Misja i powołanie nauczyciela – rozwijanie 
siebie poprzez udział w różnorodnych formach dosko-
nalenia zawodowego” Mobilność kadry edukacji szkol-
nej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 
– 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Podczas dziewięciodniowego pobytu, który 
odbył się na początku października br. pedagodzy z Miel-
ca zwiedzili Brighton – miejscowość nadmorską, typową 
wieś angielską - Alfriston oraz Londyn. Uczestniczyli w za-
jęciach, podczas których podnosili kwalifikacje językowe, 
poznali kulturę i zwyczaje Anglików oraz system eduka-
cyjny Wielkiej Brytanii.

Bardzo wartościowa i cenna  okazała się wizyta w Ka-
tolickiej Szkole Podstawowej Św. Williama. Nauczyciele 
wzięli udział w zajęciach, wymienili doświadczenia, poroz-
mawiali z dyrektorem, z dziećmi oraz z rodzicami o syste-
mie edukacyjnym oraz o codzienności angielskiej szkoły. 
Uczestnicy projektu zwiedzili też znane muzea londyń-
skie. Podczas spacerów po stolicy podziwiali architekturę 
tętniącego życiem miasta.

Z całą pewnością program wyjazdu do Wielkiej Bryta-
nii był przygotowany profesjonalnie i został dostosowany 
do oczekiwań uczestników. Pozostanie zatem na długo 
w pamięci, a doświadczenia wykorzystane w  pracy w pol-
skiej szkole.

Dodajmy, że w ramach tego samego projektu sied-
mioro nauczycieli języka angielskiego Szkoły Podstawo-
wej nr 6 im. Żwirki i Wigury z Oddziałami Integracyjnymi 
i Sportowymi w Mielcu wzięło udział w kursie pt. „British 
Culture for Teachers of English as a Foreign Language”.

Nauczyciele z SP 6 
w Wielkiej Brytanii
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W Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu w dniu 28 
listopada odbyła się konferencja „…Zamiast Przemocy” 
organizowana przez Wydział Spraw Społecznych i Zdro-
wia Urzędu Miejskiego. 

Uczestnikami konferencji byli między innymi przedsta-
wiciele władz samorządowych, naczelnicy wydziałów, dy-
rektorzy szkół, przedszkoli, żłobków wraz z kadrą psycho-
logiczno-pedagogiczną, kierownicy Ośrodków Pomocy 
Społecznej z terenu powiatu, proboszczowie i wikariusze 
parafii, przedstawiciele instytucji sądu, policji, prokuratu-
ry, służby zdrowia oraz organizacji pozarządowych zajmu-
jących się przemocą. 

Konferencja jest podsumowaniem działań podejmowa-
nych w ramach projektu, a jej celem jest przedstawienie 
narastającej skali zjawiska przemocy w rodzinie na tere-
nie województwa, powiatu i gminy - powiedział Jan My-
śliwiec, Wykonujący Zadania i Kompetencje Prezydenta 
Miasta Mielca. 

Część merytoryczna składała się z wystąpień zaproszo-
nych prelegentów. Byli to:  
– Ewa Kloc – główny specjalista w Wydziale Polityki Spo-

łecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rze-
szowie oraz Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajo-
wego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 
Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Progra-
mu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

– Agnieszka Turska-Majewska – certyfikowany terapeuta 
i trener Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach 
(CTSR), 

– Joanna Boryczka-Szęszoł - starszy specjalista pracy socjal-
nej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu,

– Beata Kardyś - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Mielcu, 

Konferencja „ZAMIAST PRZEMOCY”

– Mariusz Surowiec – prezes zarządu Fundacji Instytutu 
Profilaktyki, Innowacji i Rozwoju, 

– Agnieszka Pawlak - psychoterapeuta, specjalista psy-
choterapii uzależnień w NZOZ Ośrodku Profilaktyki i Te-
rapii Uzależnień w Mielcu,

– Magdalena Skulimowska - st. sierż. asystent Wydziału 
Prewencji, koordynator procedury „Niebieskie Karty” 
w Komendzie Powiatowej Policji w Mielcu.
Część merytoryczną uświetniał występ słowno-

muzyczny poety, kompozytora, pieśniarza, założyciela 
i prezesa Stowarzyszenia Warszawska Scena Bardów, dy-
rektora artystycznego Festiwalu im. Jonasza Kofty - Jerze-
go Mamcarza, z pochodzenia mielczanina. 

Konferencja podsumowywała projekt z zakresu prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie, na który Gmina Miej-
ska Mielec w lutym br. pozyskała fundusze z Programu 
Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Teryto-
rialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemo-
cy w Rodzinie” zorganizowanego przez Ministerstwo Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Projekt złożony przez miasto Mielec zajął 5 miejsce na 
78 projektów zakwalifikowanych do dofinansowania 
i otrzymał wyróżnienie ministra. W ramach projektu odby-
ły się m.in.: zajęcia dla dzieci i rodziców, kino letnie, lokal-
na kampania społeczna, zajęcia z samoobrony dla kobiet 
realizowane we współpracy z Komendą Powiatową Policji, 
seminarium dla osób niepełnosprawnych (w tym niesły-
szących) i starszych na temat zjawiska przemocy w rodzi-
nie oraz instytucji świadczących pomoc w tym zakresie, 
opracowanie diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie na 
terenie miasta Mielca w formie sondażu ulicznego lub an-
kiety na grupie reprezentatywnej obejmującej 512 miesz-
kańców miasta Mielca. 

Spotkanie prowadziła Agata Ćwięka – Naczelnik Wy-
działu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego 
w Mielcu.

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości 
z udziałem wojewody podkarpackiego – Ewy Leniart, mar-
szałka województwa podkarpackiego – Władysława Ortyla, 
starosty powiatu mieleckiego Zbigniewa Tymuły i  wyko-
nującego zadania i kompetencje Prezydenta Miasta Miel-
ca – Jana Myśliwca oraz licznych przedstawicieli mieleckiej 
społeczności miała miejsce uroczystość posadzenia Dębu 
Niepodległości. Drzewo posadzono na skwerze pomiędzy 
budynkiem Liceum a budynkiem Urzędu Miejskiego.

Organizatorem uroczystości i inicjatorem przedsięwzię-
cia był Obywatelski Komitet Obchodów Setnej Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości oraz II Liceum Ogólnokształ-
cące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu.

Uroczystość rozpoczęła w naszym mieście Rok Niepod-
ległości, czyli przygotowania do obchodów jubileuszu 
100-lecia Niepodległości, który obchodzić będziemy 
w roku przyszłym.

W ramach Roku Niepodległości Obywatelski Komitet 
zaplanował szereg przedsięwzięć i akcji społecznych m.in.: 
posadzenie dębów będących żywymi pomnikami mielec-
kich legionistów, akcję zbiórki krwi, wydanie publikacji, or-
ganizację imprez oraz ustawienie Obelisku Niepodległości, 

Dąb Niepodległości 

mających w sposób godny i adekwatny przygotować mie-
leckie społeczeństwo do przyszłorocznego jubileuszu.

Uroczystość była też okazją do wręczenia odznaczeń dla 
zasłużonych krzewicieli narodowej tradycji i historii. Order 
Odrodzenia Polski Polonia Restituta nadany przez Prezy-
denta RP za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, 
działalności społecznej, służby państwowej z rąk wojewo-
dy i marszałka odebrał Jerzy Dębicki. Medale Pro Memo-
ria nadane przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych otrzymali: Bogdan Pląder, Ro-
bert Sukiennik, Paweł Dębicki i Jerzy Flis.

W dniu 4 listopada w Pałacyku Oborskich miało miejsce 
spotkanie Obywatelskiego Komitetu Obchodów Setnej 
Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Mielcu.

Zespół działał nieformalnie już od roku zajmując się 
przygotowaniem obchodów, planując liczne inicjatywy 
i przedsięwzięcia oraz kompletując swój skład. Jego po-
wołaniu w listopadzie 2016 r. towarzyszyło poświęcenie 
sadzonek Dębów Niepodległości przeznaczonych dla 
upamiętnienia lokalnych bohaterów.

Komitet tworzą społecznicy, pasjonaci historii, pedago-
dzy, samorządowy oraz rodziny mieleckich legionistów. 
Komitetowi przewodniczy marszałek województwa pod-
karpackiego Władysław Ortyl. Honorowym przewodni-
czącym obwołano Jerzego Dębickiego, nestora środowi-
ska patriotycznego w Mielcu.

Obywatelski Komitet zrzeszający obecnie 32 członków 
jest zespołem otwartym na ludzi i inicjatywy o wspólnym 
mianowniku obywatelskości. Będzie koordynował i orga-
nizował obchody w skali miasta i powiatu.

Obywatelski Komitet Obchodów 
100-lecia Niepodległości 

W planach Komitetu jest wybudowanie w Mielcu Obeli-
sku Niepodległości nawiązującego formą do kształtu Słu-
pów Niepodległości z pobojowiska największej legiono-
wej bitwy pod Kostiuchnówką, zebranie 100 litrów krwi 
na okoliczność jubileuszu, posadzenie na terenie całego 
powiatu kilkudziesięciu imiennych Dębów Niepodległo-
ści poświęconych rodzimym bohaterom, wydanie pu-
blikacji, śpiewnika oraz pamiątkowych odznak, przygo-
towanie dioramy historycznej „Przyjazd Piłsudskiego do 
Mielca” oraz szeregu innych przedsięwzięć.

Dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miejskiego 
w  Mielcu wydana została honorowa Odznaka Pamiąt-
kowa, którą otrzymają liderzy lokalnych przedsięwzięć 
związanych z jubileuszem. Pierwsze z nich odebrali człon-
kowie Komitetu, kolejne przeznaczone są dla inicjatorów 
przedsięwzięć. Wydanych zostało także kilkaset odznak 
w kształcie Guzika Legionowego przeznaczonych dla 
uczestników uroczystości oraz specjalny śpiewnik.
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XI Ogólnopolski Festiwal 
Tańca Współczesnego w Mielcu
Zakończyły się XI Ogólnopolskie Konfrontacje Tańca 
Współczesnego „Kontrasty”. Konkurs taneczny, w któ-
rym publiczność mogła obejrzeć 27 prezentacji soli-
stów, duetów i zespołów, odbył się w ramach Ogólno-
polskiego Festiwalu Tańca Współczesnego.

Obok konkursu oferta festiwalowa obejmowała dwa wi-
dowiska taneczne, w wykonaniu znanych i utalentowanych 
tancerek, a także udział w atrakcyjnych warsztatach. W tym 
roku festiwal odbył się w dniach od 18 do 19 listopada. Mie-
lecka ekipa spisała się bardzo dobrze. W kategorii duetów 
zwyciężyły tancerki z Mielca: Kinga Kucharska i Natalia Ha-
łata, a wśród solistek wyróżniono Kingę Kucharską. 

Mielecki festiwal od lat skupia uwagę tancerzy nie tyl-
ko z Podkarpacia, ale i wielu ośrodków spoza naszego 
województwa. W tym roku w składzie sędziowskim także 
zasiedli tancerze i pedagodzy, których nazwiska znane 
są w środowisku tanecznym w Polsce. Przewodniczącym 
jury był Karol Miękina – choreograf, tancerz, aktor, pe-
dagog tańca, laureat programu stypendialnego Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska”, obec-
nie związany z Teatrami krakowskimi: im. J. Słowackiego, 
„Bagatela”, „Groteska”, „Hothaus”, Operą krakowską, a także 
z Teatrem Wielkim Operą Narodową w Warszawie oraz Te-
atrem Caro w Siedlcach. 

Karol Miękina podkreślił, że jury bardzo długo spierało 
się na temat przyznawanych nagród, co najlepiej świadczy 
o wysokim poziomie wielu tancerzy i zespołów. Podkreślił 
znakomite przygotowanie ,,Kontrastów” przez organiza-
torów, czyli pracowników Domu Kultury SCK, a także wiel-
ki wkład pracy instruktorów i pedagogów, którzy przygo-
towywali występy z tancerzami. 

Miłośnicy tańca mieli okazję obejrzeć dwa spektakle 
taneczne w wykonaniu studentów PWST w Krakowie - 
Wydział Teatru Tańca w Bytomiu. Po spektaklu dyr. SCK 
Joanna Kruszyńska pogratulowała laureatom i wręczyła 
nagrody zwycięzcom. W niedzielę, 19 listopada, tancerze 
mieli możliwość wziąć udział w warsztatach tanecznych.

Małgorzata Rojkowicz

,,Ciotka” - sztuki mieleckiego autora, Włodzimierza Kła-
czyńskiego, miała swoją premierę 5 listopada w sali wi-
dowiskowej Domu Kultury SCK. ,,Ciotka” to obyczajowa 
sztuka, której akcja toczy się w polskiej wsi czasów PRL. 
Klimat tych czasów został świetnie oddany zarówno po-
przez scenografię, stroje, jak i aktorską grę naszego Teatru 
Rozmaitości. Koniecznie trzeba podkreślić kilka doskona-
łych debiutów scenicznych. Gratulacje należą się zwłasz-
cza Barbarze Stec odtwarzającej rolę tytułowej ciotki, jak 
Joannie Kruszyńskiej jako wiejskiej babce Dzwoniatko. 

Choć sztuka ma  wiele akcentów humorystycznych, 
kończy się dramatycznie, a jej przesłanie nie nastraja do 

,,Ciotka” – kolejna 
premiera Teatru 
ROZMAITOŚCI

Misją Samorządowego Centrum Kultury jest edukacja 
artystyczna. Właśnie dlatego Dom Kultury SCK od lat or-
ganizuje warsztaty teatralno-wokalne MONO-DUO-DRA-
MY adresowane do uczniów szkół gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych. 

W tegorocznej edycji imprezy zaplanowaliśmy cieka-
we warsztaty prowadzone przez profesjonalistów zwią-
zanych z ośrodkami teatralnymi w Krakowie i Rzeszowie. 
Były nimi: Ewa Romaniak – aktorka teatru „Krakowski Te-
atr Komedia”, Andrzej Róg – aktor „Teatru Stu” w Krakowie 
oraz teatrolog Natalia Koza –  absolwentka Katedry Teatru 
i Dramatu UJ w Krakowie, obecnie związana z Teatrem 
„Maska” w Rzeszowie.

Cykl zajęć MONO-DUO-DRAMY 2017 odbył się w Domu 
Kultury SCK  28 listopada.

Warsztaty były okazją do szkolenia umiejętności aktor-
skich, a nacisk położono na konkretne umiejętności, które 
każdy adept sztuki aktorskiej musi posiadać. Młodzi miło-
śnicy teatru i filmu często nie mają świadomości, jak wiele 

Warsztaty teatralne MONO-DUO-DRAMY 2017
elementów wpływa na właściwy przekaz aktorski pod-
czas występu scenicznego. A podczas zajęć w mieleckim 
Domu Kultury uczestnicy mieli okazję do treningu z zakre-
su m.in. emisji głosu, wyrazistości mowy scenicznej, dyk-
cji i oddychania, ruchu scenicznego, pracy nad tekstem, 
działań w przestrzeni scenicznej wynikających z konfliktu 
jako podstawy dramatycznych zmagań. 

W MONO-DUO-DRAMACH wzięło udział 36 uczestni-
ków z 6 szkół.                                                        Małgorzata Rojkowicz

zabawy. Złożona z kilkunastu krótkich odsłon inscenizacja 
zasłużenie otrzymała gorące brawa publiczności. Po pre-
mierze reżyser przedstawienia Jadwiga Klaus zaprosiła na 
scenę twórcę sztuki, Włodzimierza Kłaczyńskiego, aby pu-
bliczność miała okazję także jemu serdecznie podzięko-
wać za tekst napisany specjalnie dla mieleckich aktorów 
Teatru Rozmaitości.                                             Małgorzata Rojkowicz

Premiera śpiewnika 
,,Szurnięte anioły”

Andrzej Ciach jest uznanym autorem tekstów. Wielu 
wokalistów w kraju wplata poezję mieleckiego artysty 
w swoje piosenki. Wydany w listopadzie przez Samorzą-
dowe Centrum Kultury w Mielcu śpiewnik ,,Szurnięte 
anioły” pomoże poznać poezję Andrzeja Ciacha kolej-
nemu pokoleniu młodych, wrażliwych ludzi. Śpiewnik 
spełni też rolę ,,ściągi” dla tych, którzy piosenki Andrze-
ja Ciacha lubią zanucić przy ognisku. 

W śpiewniku znajdziemy teksty Andrzeja Ciacha 
i  kompozycje: Krzysztofa Krzaka, Andrzeja Szęszoła, 
Wacława Firlita, Jerzego Mamcarza, Piotra Leśniaka 
i Piotra Sobczaka. 

Czym poeta Andrzej Ciach ujmuje ludzi? Jakich środ-
ków używa, że jego teksty mają tylu admiratorów? 

,,Pamiętam jako dzieciak, że to, co ja zaledwie czu-
łem, próbując wszystkich dziedzin sztuki, On już znał 
od podszewki. Śpiewał, pisał, malował i grał na gita-
rze. Pełen niecodziennych pomysłów i dokonań. (…) 
– wspomina Marek Bałata, znany wokalista jazzowy 
rodem z Mielca.

A inny mielczanin o uznanej w Polsce marce - Jerzy 
Mamcarz tak apeluje do odbiorców poezji Andrzeja 

Ciacha: ,,Łowco 
słów, o podob-
nym napięciu 
naskórka, za-
nurzaj się w te 
wiersze, tam 
spotkasz siebie, 
z r o z u m i e s z , 
z  czego jesteś 
utkany, jak je-
steś ubarwiony. To Andrzej został powołany, by pokolo-
rować ci świat. Został wybrany twoim przewodnikiem, 
byś idąc po bruku odczuwał każdy kamień, byś odnalazł 
się w zakamarkach nadziei, byś -wędrując po jego uko-
chanych Bieszczadach, znalazł dla siebie zrozumienie 
piękna. A zauważysz, że te teksty, to trunki z górnej półki, 
którymi trzeba się delektować, sączyć i długo pamiętać”. 

Śpiewnik ,,Szurnięte anioły” (słowa: Andrzej Ciach, 
muzyka: Krzysztof Krzak, Andrzej Szęszoł, Wacław Firlit, 
Jerzy Mamcarz, Piotr Leśniak i Piotr Sobczak) w cenie  
5 zł do nabycia w Domu Kultury SCK (pok. nr 13).

Małgorzata Rojkowicz
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Rozmawiał: Edward Tabor

6 grudnia b.r. w  Samorządowym Centrum Kultury 
w Mielcu powstała Magiczna Fabryka Świętego Mikołaja, 
w której na dzieci czekały liczne atrakcje i niespodzianki. 
Każdy uczestnik zabawy miał okazję przygotować świą-
teczną pocztówkę czy drobne ozdoby dla najbliższych.   
Były też wspólne tańce,   zabawy i konkursy, ale co naj-
ważniejsze każde dziecko miało niepowtarzalną okazję na 
osobiste spotkanie i chwilę rozmowy z tak długo wyczeki-
wanym Gościem – Świętym Mikołajem.

– Rosnące zainteresowanie rodziców, radość i uśmiech na 
twarzach dzieci to dla mnie potwierdzenie, że tego typu ini-
cjatywy powinny odbywać się w naszym mieście. Staramy 
się, aby na tych rodzinnych spotkaniach nie zabrakło atrak-
cji dla nikogo – powiedział Jan Myśliwiec – wykonujący za-
dania i kompetencje Prezydenta Miasta Mielca.

Nie zabrakło również słodkich upominków, które każ-
dy uczestnik zabawy otrzymał od radosnych Elfów – po-
mocników Świętego Mikołaja. Na koniec zabawy każdy 
mógł sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie w tzw. fotobudce. 
Impreza sfinansowana została z budżetu Gminy Miejskiej 
Mielec.

Świętego Mikołaja
Tradycyjnie jak co roku, korzystając z zapro-
szenia Prezydenta Miasta Mielca, Święty Mi-
kołaj odwiedził najmłodszych mieszkańców 
naszego miasta. 

Magiczna 
Fabryka 

Jak Pan ocenia z pozycji wieloletniego samorządow-
ca politykę obecnych władz naszego kraju zmierzają-
cą do centralizacji władzy i odbierania uprawnień do 
podejmowania decyzji samorządom? 

– Idea samorządności funkcjonuje w Polsce od 27 lat od 
reaktywowania samorządu terytorialnego po przemianach 
ustrojowych i społeczno-gospodarczych zapoczątko wanych 
w 1989 roku. Niemniej jednak ten zdecentralizowany mo-
del państwa przechodził przez ten okres czasu liczne prze-
obrażenia i modyfikacje. Polityka aktualnych władz państwa 
zmierza do weryfikacji  i przemian obowiązującego na dziś 
stanu rzeczy. Opinia publiczna w ostatnich miesiącach po-
święca dość dużo czasu informacjom dotyczącym propozycji 
nowelizacji ustaw o regionalnych izbach obrachunkowych 
i o związkach metropolitalnych, zmianom mającym zacho-
dzić w kuratoriach oświaty, w ośrodkach doradztwa rolni-
czego, w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska, 
o próbach „przejęcia” regionalnych izb obrachunkowych, czy 
też wojewódzkich lub powiatowych urzędów pracy. Jednak-
że te wszystkie wymienione wyżej propozycje zmian i dzia-
łań wcale nie muszą oznaczać recentralizacji i ograniczania 
niezależności samorządu przez państwo. Przecież – a znamy 
to niejednokrotnie z autopsji - pewne instytucje i jednostki 
organizacyjne o charakterze publicznym realizując określo-
ne zadania nie funkcjonują do końca w sposób satysfakcjo-
nujący. Przykładowo reorganizacja systemu oświaty poprzez 
likwidację gimnazjów, czy też koncepcja dwukadencyjności 
wydają się być słusznymi rozwiązaniami, godnymi poparcia. 
Dlatego mówienie o zamachu na jednostkach samorządu 
terytorialnego i o demontażu polskich samorządów jest 
przedwczesne i mocno na wyrost. Problematyką centraliza-
cji państwa i ewentualnego ograniczania kompetencji sa-
morządów powinni zająć się specjaliści i eksperci z danych 
dziedzin, a nie politycy. A póki co mamy do czynienia ze zwy-
kłą rywalizacją polityczną o przywództwo w kraju między 
największymi ugrupowaniami politycznymi i nie jest w tym 
zjawisku nic nadzwyczajnego.   

Mielec stoi obecnie przed wielkim wyzwaniem, ja-
kim jest realizacja kilku dużych  inwestycji, których 
koszty będą większe niż się tego spodziewaliśmy.   

– Kumulacja wydatków majątkowych w najbliższych la-
tach, czyli w 2018 i w 2019 roku stanie się istotnym proble-
mem dla Mielca. Wieloletnia prognoza finansowa wskazuje 
na gwałtowny wzrost poziomu zadłużenia, co może mieć 
poważne konsekwencje. Jak dotąd polityka finansowa mia-

sta oparta była na zbilansowanym budżecie i generowaniu 
nadwyżek. Myślę, że na początku tej kadencji zbyt mały na-
cisk został położony na ścisłą współpracę w najważniejszych 
dla miasta sprawach między prezydentem, a Radą Miejską 
poprzez wspólne opracowanie strategii działania przynaj-
mniej na cztery lata, z uwzględnieniem priorytetowych in-
westycji i zadań. 

Jakie Pana zdaniem są priorytety dla Mielca na naj-
bliższe lata?

– Myślę, że kluczowych  inwestycji dla miasta Mielca – a bio-
rę pod uwagę budowę hali widowiskowo-sportowej i budo-
wę biblioteki, dla których realizacji potrzebne są największe 
nakłady finansowe – nie powinno się prowadzić jednocze-
śnie. Najlepszym rozwiązaniem dla miasta byłoby realizo-
wanie tylko jednej inwestycji i to w dodatku podzielonej na 
poszczególne etapy, aby nie obciążać nadmiernie budżetu. 
Ponadto warto byłoby poszukać dodatkowych źródeł finan-
sowania zewnętrznego dla obydwóch przedsięwzięć. Dlate-
go potrzebne jest przeprowadzenie pod tym właśnie kątem 
bardzo szczegółowej, wręcz nawet drobiazgowej analizy, aby 
dodatkowo dofinansować inwestycje z  obowiązujących dziś 
funduszy i programów. Oczywiście istotne dla przyszłości 
Mielca jest prowadzenie odpowiedzialnej polityki budżeto-
wej i racjonalnej gospodarki finansowej miasta. Co do prio-
rytetów dla Mielca na najbliższe lata to oprócz wymienionych 
już powyżej, warto skupić się na infrastrukturze transporto-
wej. Różnego rodzaju opracowania, raporty i prace badaw-
cze wyraźnie podkreślają istotny wpływ tej infrastruktury na 
rozwój gospodarczy miast, gmin i subregionów. Oddziałuje 
ona między innymi na: wzrost aktywizacji gospodarczej i kon-
kurencyjności, zwiększenie efektywności produkcji, większą 
mobilność społeczności lokalnej, rozwój produkcji, handlu, 
turystyki i innych usług. Stąd naszemu miastu potrzebna jest 
bardzo dobrze rozbudowana i funkcjonująca infrastruktura 
drogowa, kolejowa i lotnicza. W tym pierwszym przypadku 
droga krajowa szybkiego ruchu łącząca Mielec z autostradą 
A4, w drugim przypadku zmodernizowana linia kolejowa, 
a w trzecim w związku z dynamicznym rozwojem ruchu lotni-
czego przekształcenie lotniska w Mielcu w port lotniczy, peł-
niącego funkcję „zapasowego” dla portu lotniczego Rzeszów 
- Jasionka oraz służący lotom krajowym, międzymiastowym, 
np. do Warszawy, Gdańska, czy Poznania. 

Dziękuję za rozmowę.

Andrzej Skowron – mielczanin od urodzenia, doktor nauk 
humanistycznych, politolog, historyk, ekonomista; dziekan 
Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania w Mielcu; nauczyciel 
akademicki; autor publikacji naukowych i popularno-nauko-
wych; działacz samorządowy: radny Rady Miejskiej w Mielcu 
dwóch kadencji w latach 2002 – 2006 i 2006 – 2010 oraz w obec-
nej kadencji; prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Mielcu.

Żona – Agnieszka jest pielęgniarką, pracuje w gabinecie oku-
listycznym. Dzieci: Kinga – 18 lat, Julia – 14 lat, Mateusz – 10 lat.

Budżet pod 
specjalnym 
nadzorem



2017/2018 w Mielcu
• Zabawa z DJ-em, 
• koncert zespołu Zanoza, 
• życzenia od władz miasta, 
• tradycyjny pokaz sztucznych ogni, 
• konkurs butelkowy 
• wspólna zabawa na placu Armii Krajowej 

Impreza rozpocznie się o godzinie 22.00, 
a zakończy około godziny 1.00. Gwiazdą wie-
czoru będzie wspomniany zespół Zanoza – 
znany m.in. z hitu „Kanikuły”, który pojawi się 
na scenie tuż po godzinie 23.00. 

Od trzech lat organizatorzy miejskiego 
Sylwestra zachęcają wszystkich uczestników 
zabawy do udziału w butelkowym konkursie. 
Każda osoba, która do specjalnie oznaczone-
go kontenera przy scenie na placu Armii Kra-
jowej, wrzuci pustą, szklaną butelkę po szam-
panie, weźmie udział w losowaniu nagród. 

W związku z tym wydarzeniem wprowa-
dzona zostanie zmiana w organizacji ruchu 
drogowego – wyłączony z ruchu będzie frag-
ment alei Niepodległości od skrzyżowania 
z ulicą Kusocińskiego do skrzyżowania z ulicą 
Solskiego. 

Miejski 
Sylwester 

– tak będzie wyglądał miejski  
   Sylwester na powitanie roku 2018.

Zapraszamy


