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Karta Życia 

daj sobie szansę
Przebyte choroby, przyjmowane leki, telefon do bliskiej 

osoby – to najważniejsze informacje, które możemy zawrzeć 
w Karcie Życia. Ta podstawowa wiedza ułatwi pracę lekarzo-

wi bądź ratownikowi medycznemu, który pojawia się w domu osoby chorej po 
wcześniejszym wezwaniu karetki pogotowia.

Wielokrotnie, w sytuacjach stresujących lub na pograniczu życia, nie jeste-
śmy w stanie wymienić, co dolega nam lub osobie bliskiej. Wypełniona i przy-
pięta do lodówki za pomocą magnesu znajdującego się na odwrocie karta, ma 
stanowić ułatwienie zarówno dla lekarza, chorego, jak i członków rodziny. 

Pomysł stworzenia Karty Życia należy do Mieleckiej Rady Seniorów. To wła-
śnie uczestnicy Rady zwrócili uwagę Prezydenta Mielca na potrzebę posiadania 
dokumentu z najistotniejszymi danymi o chorobie i dotychczasowym leczeniu. 
Wsłuchując się w głos seniorów, mielecki magistrat wykonał Karty Życia, które 
wkrótce trafią do chętnych osób.
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Serdecznie
zapraszamy 
na naszą stronę na

Znajdź nas!
Polub!
Obserwuj!

Bądź na bieżąco!

Dziękujemy,
że jesteście 

z nami!

Okiem Prezydenta
Szanowni Państwo

miasto mielec

Grudzień to czas wyjątkowy, już 
od pierwszych dni tego ostatnie-
go miesiąca w roku, wyczuwalne jest 
podekscytowanie i oczekiwanie. Nie-
co bardziej niecierpliwe wyczekiwanie 
dzieci na przyjście Świętego Mikołaja 
i spokojniejsze, pełne nadziei i wiary, 
oczekiwanie nas dorosłych, na Świę-
ta Bożego Narodzenia. Poprzedzający 
je adwent to czas zadumy i reflek-
sji, a przynajmniej taki powinien być 
to czas. W rzeczywistości jest jednak 
tak, że w gonitwie dnia codziennego, 
między pracą, zakupami świątecznymi, 
porządkami domowymi zapominamy o 
tym, co powinno być dla nas najważ-
niejsze, o bliskości rodziny, o rozmowie, 
wzajemnym szacunku. 

Czas świąt to idealny czas na prze-
prosiny, wybaczenie, na telefon do 
kogoś z kim od dłuższego czasu nie 
mamy kontaktu lub spotkanie z osobą, 
dla której nie mieliśmy dotychczas cza-
su. Może warto w tym roku pokusić się 
o zmiany, przeżyć te święta inaczej niż 
dotychczas – spokojniej, radośniej, po-
starajmy się odłożyć na bok codzien-
ne troski. Tego właśnie życzę nam 
wszystkim.

Z okazji świąt Bożego Narodze-
nia, chciałbym Państwu życzyć także 
wszystkiego, co najlepsze. Zdrowych, 
pogodnych, przepełnionych wzajemną 
życzliwością świąt, a w nadchodzącym 
2020 roku wszelkiej pomyślności oraz 
wielu marzeń i sił do ich realizacji.
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Wnioski o przeprowadzenie kon-
troli jakości powietrza, prośby o 
dodatkowe pomiary czy prośba o 
możliwość utworzenia zamiejscowe-
go oddziału WIOŚ w Mielcu – pism 
o takim lub podobnym charakterze 
w ostatnim roku zostało wysłanych 
kilkanaście. Tylko w styczniu 2019 
roku, Prezydent Miasta Mielca Jacek 
Wiśniewski skierował sześć pism, 
między innymi do Podkarpackiego 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska Krystyny Sołek czy Mar-
szałka Województwa Podkarpackie-
go Władysława Ortyla. W później-
szym czasie apele trafiały także do 
Ministra Środowiska Henryka Kowal-
czyka czy Wojewody Podkarpackiego 
Ewy Leniart. Cel był jeden – wyegze-
kwować rozwiązania, które miałyby 
bezpośredni wpływ na poprawę ja-
kości powietrza w Mielcu.

Najwięcej pism kierowanych było 
do Podkarpackiego Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska, 
poza tym jeszcze w styczniu doszło 
do spotkania Prezydenta Mielca 
Jacka Wiśniewskiego z Inspektorem 
Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
Krystyną Sołek. Celem spotkania 
było omówienie możliwych obszarów 
działania WIOŚ na terenie naszego 
miasta oraz możliwość zintensyfi-
kowania kontroli podmiotów gospo-
darczych z terenu Mielca, głównie z 
SSE Euro-Park Mielec.

– Robimy wszystko, by wpłynąć 
na poprawę jakości powietrza w na-
szym mieście. Poza pismami oraz 
systematyczną korespondencją z 
osobami decyzyjnymi z terenu wo-
jewództwa jak i kraju, staramy się 
działać także na innych płaszczy-
znach. Jednym z pierwszych działań 
po objęciu stanowiska Prezydenta 
miasta było zakupienie tablic in-
formacyjnych przekazujących dane 
o poziomie zanieczyszczenia powie-
trza. O takiej potrzebie wskazywały 
raporty Krakowskiego Alarmu Smo-
gowego – mówi Prezydent Mielca 
Jacek Wiśniewski. – Warto przypo-
mnieć także o projektach parasolo-
wych, w ramach których mieszkańcy 
mogli starać się o dotację do wymia-
ny pieców  – dodaje Prezydent.

Wiele nadziei na zmianę sytuacji 
w Mielcu wzbudziło spotkanie przed-
stawicieli samorządu i mieszkańców 
z Wiceministrem Sprawiedliwości 
Marcinem Warchołem oraz Zastępcą 
Głównego Inspektora Ochrony Śro-
dowiska Markiem Surmaczem. Pod-
czas spotkania padło stwierdzenie o 
braku przeciwskazań do utworzenia 
w Mielcu delegatury WIOŚ. Niestety 
do dnia dzisiejszego mielecki ma-
gistrat nie otrzymał odpowiedzi od 
Wojewody Podkarpackiego Ewy Le-
niart, do której trafiło pismo z proś-
bą o przeanalizowanie możliwości 
utworzenia zamiejscowego oddziału 

WIOŚ w naszym mieście. Bez echa 
pozostaje nadal list zaadresowany 
do Ministra Środowiska z dnia 11 
marca 2019. Warto przypomnieć, 
że pismo do Ministra wynikało z 
wystąpienia Prezesa Prawa i Spra-
wiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, 
który zapewniał, że aby rozwiązać 
problem zatruwania Mielca potrzeb-
na jest ostra reakcja państwa.

Wpływ na jakość powietrza mają 
także codzienne działania miesz-
kańców. W celu zwiększenia świa-
domości, mieleckie szkoły włączyły 
się do programu Edukacyjna Sieć 
Antysmogowa, a właściciele go-
spodarstw na bieżąco informowani 
są o tragicznych skutkach spala-
nia materiałów niedozwolonych w 
przydomowych piecach. Akcji infor-
macyjnych, szkoleń, kampanii edu-
kacyjnych, prelekcji czy konkursów 
wśród uczniów było znacznie więcej. 
Działania te, to perspektywa ważna 
i długoterminowa i jak zapewnia 
Prezydent kluczowa do osiągnięcia 
sukcesu.

– Dążenie do poprawy jakości 
powietrza jest dla mnie prioryte-
tem. Robimy wszystko, co w naszej 
mocy, by osiągnąć wyznaczone cele 
i mogę obiecać, że nie poprzestanie-
my na dotychczasowych działaniach 
– mówi na zakończenie Prezydent 
Mielca Jacek Wiśniewski.
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Oczyszczacze powietrza w żlobkach 
ruszyl program pilotażowy magistratu

Pierwsze cztery oczyszczacze powietrza pojawiły się w ostatnim czasie w Żłobku Miejskim nr 3 w Mielcu. 
Docelowo, w przyszłym roku, ich liczba będzie sukcesywnie wzrastać.

Pomysł na oczyszczacze powie-
trza zrodził się kilka miesięcy temu. 
Prezydent Miasta Mielca Jacek Wi-
śniewski zaznaczał wówczas, że 
miejsca, w których przebywają naj-
młodsi mieszkańcy naszego miasta, 
wymagają szczególnej uwagi i trzeba 
dążyć, by były coraz bezpieczniejsze, 
także pod kątem jakości powietrza.

– Pamiętajmy, że dzieci przeby-
wają w żłobkach czy przedszkolach 
czasem nawet większość dnia. Tam 
spożywają posiłki, odpoczywają, 
uczą się. Dlatego chciałbym, żeby 
miały do tego celu jak najlepsze 
warunki. Jeśli jest szansa, by po-
prawić jakość powietrza w pomiesz-
czeniach, w których przebywają, to 
trzeba to zrobić – mówi Prezydent 
Jacek Wiśniewski.

Od czerwca do sierpnia br. we 
wszystkich żłobkach i przedszkolach 
na terenie Mielca zostały przepro-
wadzone prace badawczo-rozwo-
jowe, polegające na analizie stanu 
zanieczyszczenia powietrza pyłem 
zawieszonym frakcji PM2,5 i PM10 
oraz ocena źródeł emisji w pomiesz-
czeniach. Pomiary wykonano mo-
bilnym systemem monitorowania 
stężenia PM 2,5 i PM 10 firmy Far-
data, opartym na optycznym czujni-
ku cząstek stałych FEM AlphaSense 
OPC-N2. Podczas pomiaru wykony-
wano próbkowanie co 5 i 20s we-
wnątrz obiektów w salach, w miarę 
możliwości na wysokości 1-1,5m. 
otrzymane wyniki w postaci serii 
pomiarowych uśredniono do 1 h i 
poddano obróbce statystycznej wy-
znaczając wartości max. i min. oraz 
średnie. Dodatkowo wykorzystując 
dane WIOŚ ze stacji tła miejskie-
go przy ul. Biernackiego w Mielcu, 
wyznaczono różnicę pomiędzy tłem 
miejskim i rejestrowanymi warto-
ściami stężeń.

Przeprowadzone na terenie 
żłobków i przedszkoli pomiary pyłu 

zawieszonego PM 2,5 i PM 10, po-
zwoliły na wskazanie kilku zależ-
ności mających bezpośredni wpływ 
na stan jakości powietrza w salach. 
We wszystkich jednostkach w czasie 
ich pracy najwyższy wzrost dotyczył 
stężenia frakcji pyłu zawieszonego 
PM 10. Od rana, w kolejnych go-
dzinach rejestrowano wielokrotny 
wzrost stężenia PM 10 i nieznacz-
ny PM 2,5. Najwyższe stężenie pyłu 
zawieszonego PM 10 zarejestrowa-
no w przedszkolu nr 7, między go-
dziną 9-10, wynosiło ono 135 µg/
m3. Średnia ośmiogodzinna wartość 
stężenia pyłu zawieszonego w pla-
cówkach, była zbliżona. Najczęściej 
wzrost stężenia pyłu obserwowano 
w żłobkach w godzinach 9.00 – 
10.00 i 12.00 – 13.00, natomiast w 
przedszkolach 8.00 – 10.00 i 12.00 
-13.00. Było to związane z organi-
zacją czasu pracy tych jednostek i 
aktywnością dzieci w salach. W tych 
godzinach odbywają się zajęcia i 
zabawy ruchowe oraz czynności po-
rządkowe związane z leżakowaniem.

Obok aktywności dzieci, znaczą-
cy wpływ na stan jakości powietrza 
mogły mieć materiały z jakich wy-
konane były wykonane wykładziny 
i okładziny ścian. W przedszkolach, 
gdzie stosowano starsze wykładziny 

oraz wykładziny z długim włosem, 
poziomy średnich i maksymalnych 
stężeń były wyższe. Do wzrostu stę-
żenia pyłów przyczyniały się również 
ozdoby włókiennicze na ścianach, 
zbierające pyły na powierzchni. Ak-
tywność dzieci i ruch powietrza po-
wodowały wzbijanie cząstek PM10 
z wykładzin i okładzin w salach, 
co bezpośrednio przekładało się na 
wzrost stężenia cząstek w powie-
trzu. Ruch powietrza potęgowały 
dodatkowo działające wentylatory 
sufitowe. Wzorcowym przykładem 
ograniczenia stężenia pyłów jest 
przedszkole nr 2, w którym po prze-
prowadzeniu remontów i montażu 
klimatyzacji, poziomy stężeń są za-
uważalnie niższe niż w pozostałych 
placówkach.

Obecnie magistrat zdecydował 
się na rozpoczęcie programu pilota-
żowego. Cztery oczyszczacze zostały 
umieszczone w Żłobku Miejskim nr 
3, po czterech miesiącach zostaną 
one przekazane kolejnej placówce. W 
tym czasie przeprowadzone zostaną 
ponowne badania, tym razem w se-
zonie grzewczym. Głównym zamie-
rzeniem monitoringu będzie spraw-
dzenie jak radzą sobie oczyszczacze 
właśnie w okresie wzmożonej emisji 
niskiej.

– Liczymy, że dzięki oczyszcza-
czom, powietrze w żłobkach ulegnie 
poprawie. Obecnie jesteśmy na eta-
pie planowania budżetu na 2020 
rok. Już teraz mogę powiedzieć, że 
zostanie zabezpieczona kwota na 
kupno większej liczby podobnych 
sprzętów. Będziemy natomiast roz-
patrywać, co spisze się lepiej – czy 
oczyszczacze czy też klimatyzatory z 
funkcją oczyszczacza powietrza. My-
ślę, że w tym celu pomocne okażą 
się kolejne wyniki badań, które prze-
prowadzone zostaną zimą – tłuma-
czy Prezydent Mielca.
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zmiany z przepisach
POwOdeM wzrOStu POdatków

ZMiany W Pit
Na zmniejszenie dochodu mia-

sta bezpośredni wpływ będzie mia-
ło:

•	wprowadzenie 0% stawki PIT 
dla osób poniżej 26 roku życia,

•	obniżka podatku dochodowego 
PIT z 18% do 17%,

•	wzrost kosztów uzyskania 
przychodów,

•	nowe progi podatkowe.
Z tego tytułu do budżetu miasta 

trafi nawet o 8 milionów złotych 
mniej niż roku bieżącym.

OśWiata i Płaca MiniMalna
Czynnikami, które będą miały 

wpływ na zmianę polityki podatko-
wej są także:

•	wzrost cen towarów i usług 
konsumpcyjnych w kraju,

•	zapewnienie minimalnej pła-
cy na poziomie 2.600,00 zł brutto 
(która nie może zawierać dodatku 

W przyszłym roku praktycznie w całym kraju odczuwalny będzie wzrost podatków, Urząd Miejski w Mielcu dąży 
jednak do zminimalizowania podwyżek, choć w związku ze zmianami w przepisach podatkowych, a co za tym 

idzie ubytkami w dochodach miasta, nie będzie to wcale takie proste.

stażowego),
•	zapewnienie ustawowego 

wzrostu wynagrodzeń dla nauczy-
cieli.

Wzrost subwencji oświatowej 
oraz wynagrodzeń i pochodnych 
wydatków na oświatę będzie kosz-
tować nasze miasto ponad 10 mi-
lionów złotych więcej niż w roku 
bieżącym.

Biorąc pod uwagę wzrost cen 
towarów i usług, musimy liczyć się 
także z podwyższonymi kosztami z 
tytułu niezbędnej modernizacji w 
infrastrukturze, ale i utrzymania 
bieżącej.

WZrOSt ceny PrąDu
Niepokojące są także informa-

cje dotyczące podwyżek cen prądu. 
Szacuje się, że podwyżka, w najlep-
szym przypadku, wyniesie 20%, a 
to oznacza, że nasze miasto zapłaci 
za prąd o 1 628 168 zł więcej niż 

na przykład w 2018 roku. Mniej 
optymistyczna wersja, to podwyżka 
nawet o 70%, wtedy różnica z 2018 
rokiem to nawet 4 070 407 zł.

DąŻenia MagiStratu
Mimo wyjątkowo niekorzystnych 

prognoz, Prezydent Miasta Mielca 
dąży do tego, by mieszkańcy na-
szego miasta jak najmniej odczuli 
zmianę polityki podatkowej. Stąd 
między innymi decyzja o ogranicze-
niu wydatków na jednostki samo-
rządowe. Warto także zaznaczyć, 
że proponowane stawki podatkowe 
w Mielcu są niższe od tych, które 
ogłosił Minister Finansów w ob-
wieszczeniu z dnia 24.07.2019 r. 
w sprawie górnych granic stawek 
kwotowych podatków i opłat lokal-
nych na rok 2020. Głównym celem 
Prezydenta będzie utrzymanie po-
datków na niższym poziomie niż 
przewiduje to Ministerstwo.

PODateK OD nieruchOMOści na 2020 rOK
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Miejska Biblioteka Publiczna 

otwarta dla czytelników

Oficjalne uruchomienie stacji paliw 
na lotnisku w mielcu

W nowym obiekcie wszystkie pro-
cesy biblioteczne będą w pełni skom-
puteryzowane. Oznacza to, że obsługa 
wypożyczalni odbywać się będzie przy 
pomocy karty bibliotecznej, a pożyczane 
książki rejestrowane będą na osobistym 
koncie bibliotecznym Czytelnika. Katalo-
gi dostępne będą on-line. Do dyspozycji 
przez 24 godziny na dobę czynna będzie 
tzw. wrzutnia na książki, dzięki której po-
siadacze kart bibliotecznych będą mogli 
zwrócić książki o każdej porze, także poza 
godzinami pracy biblioteki.

W odnowionej siedzibie na parterze 
pojawi się przestrzeń wystawiennicza. 
Obok wystaw bibliotecznych będą  tam 
mogli prezentować swoje prace mieleccy 
twórcy. Galeria posłuży też do prezentacji 
prac dzieci i młodzieży. Na parterze zlo-
kalizowano także wypożyczalnię literatury 
pięknej, która połączona jest z działem 
wydawnictw popularno-naukowych. Część 

Przebudowany i zmodernizowany budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kusocińskiego otworzył swoje podwoje 
dla czytelników, którzy tłumnie stawili się na uroczystym otwarciu tego tak bardzo oczekiwanego przez mielczan obiektu. 

księgozbioru dla dorosłych znajduje się 
na I piętrze. Tam znajdziemy także fanta-
stykę, horror, powieść erotyczną i psycho-
logiczną, a także dział lektur i opracowań, 
poezji, dramatu, historii i teorii literatury 
oraz utwory wielojęzyczne.

Na parterze obok Galerii otworzył 
swoje podwoje nowy dział: Centrum Wie-
dzy o Mielcu i Regionie, gdzie dostępne 
będą materiały związane z historią i 
współczesnością naszego regionu.

Na pierwszym piętrze znalazła swoje 
miejsce sala audiowizualna, której do tej 
pory nie było w przestrzeni mieleckiej Bi-
blioteki. Sala mieszcząca 50 osób w pełni 
wyposażona została w sprzęt audio i daje 
możliwości organizowania kameralnych 
spotkań autorskich, konkursów recytator-
skich i innych akcji charakterystycznych 
dla działalności Biblioteki.

Na poziomie I ulokowano także księ-
gozbiór dla najmłodszych czytelników. 

Oczekiwana zmianą jest rozdzielenie 
działów dziecięcego i młodzieżowego. 
Dział literatury dla młodzieży, czyli strefa 
nastolatka, znajduje się na II piętrze.

Czytelnia umiejscowiona na II piętrze 
połączona jest z tarasem, na którym w 
letnie dni czytelnicy będą mogli robić 
przegląd prasy i czytać książki na świe-
żym powietrzu. Wszystkie pomieszczenia 
biblioteki będą dostępne dla niepełno-
sprawnych. Do ich dyspozycji są dwie 
windy.

Biblioteka będzie dłużej dostępna dla 
użytkowników, gdyż można będzie z niej 
korzystać od 8 do 20 od wtorku do so-
boty. W poniedziałki będzie nieczynna, 
natomiast w niedzielne popołudnia (od 
godz. 14 do 20) będzie można uczestni-
czyć w spotkaniach i wystawach na te-
renie obiektu. Wypożyczalnie w niedzielę 
będą nieczynne.

Oficjalne uruchomienie stacji paliw na 
mieleckim lotnisku odbyło się 22 listopada 
2019 roku. Pierwszego tankowania samo-
lotu dokonał Prezydent Miasta Mielca Ja-
cek Wiśniewski wraz z Prezesem Zarządu 
Lotnisko Mielec Sp. z o.o. Łukaszem Kalin-
ką. Wśród gości obecni byli między inny-
mi przedstawiciele władz samorządowych 
miasta Mielca i gminy Mielec, przedstawi-
ciele władz powiatu oraz rady nadzorczej 
spółki Lotnisko Mielec.

W wyniku przeprowadzonych prac, lot-
nisko wzbogaciło się o nowoczesną i w peł-
ni funkcjonalną stację paliw, drogę kołowa-
nia wraz z płytą postojową dla samolotów. 
Stacja oferuje dwa najbardziej popularne 
rodzaje paliw lotniczych JET A-1 i AVGAS 
100LL, jest samoobsługowa oraz zapewnia 
możliwość płatności kartą bankomatową. 
Za sprawą wybudowanej drogi kołowania, 
znacząco wzrosła przepustowość lotniska. 
Do tej pory, statki powietrzne, po wylądo-
waniu, zmuszone były zawracać na drodze 
startowej i kołować po niej, blokując tym 
samym możliwość lądowania kolejnych 

Wzrost atrakcyjności mieleckiego lotniska, a co za tym idzie pobudzenie ruchu związanego z krótkodystansowymi 
lotami biznesowymi – to główny cel zarządzających lotniskiem, którego osiągnięcie, za sprawą przeprowadzonych 

w ostatnim czasie inwestycji, jest coraz bliżej.

statków powietrznych. Obecnie, udostęp-
niona zostanie możliwość szybkiego zwol-
nienia drogi startowej i kontynuowanie 
kołowania po nowej drodze.

Prezes lotniska zapowiada już kolejną 
modernizację, która dodatkowo przyczyni 
się do zwiększenia dostępności lotniska, 
podniesienia poziomu bezpieczeństwa 
operacji lotniczych oraz wzmocnienia 
przewagi konkurencyjnej mieleckiego lot-
niska.

– Konsekwentnie staramy się realizo-
wać długoterminowy plan rozwoju lotni-
ska. Jednym z kluczowych elementów tego 
planu były właśnie przeprowadzone w 
ostatnim czasie inwestycje – mówi Łukasz 
Kalinka, Prezes Zarządu Lotnisko Mie-
lec Sp. z o.o. – Nieustannie poszukujemy 
nowych kierunków rozwoju. Nasza uwaga 
skupiona jest teraz na poprawie dostęp-
ności operacyjnej lotniska, należy przez 
to rozumieć doprowadzenie do stanu, w 
którym warunki atmosferyczne nie będą 
ograniczać możliwości lądowania stat-
ków powietrznych na mieleckim lotnisku. 

W ramach tego projektu planowane jest 
wdrożenie procedury instrumentalnego 
podejścia do lądowania, opartej o nawi-
gację satelitarną – dodaje Łukasz Kalinka.

Po realizacji inwestycji, o której wspo-
mina Łukasz Kalinka, mieleckie lotnisko 
będzie pierwszym lotniskiem niekontro-
lowanym w kraju dysponującym tego 
typu procedurą. W ramach tej inwesty-
cji zmodernizowany zostanie istniejący 
już ogródek meteorologiczny. Stworzo-
na zostanie w pełni funkcjonalna stacja 
meteorologiczna, wpięta w ogólnopolski 
system stacji pogodowych, zapewniająca 
bieżące informacje i dane o warunkach 
atmosferycznych. Na modernizacji stacji 
meteorologicznej skorzystają również lo-
kalne władze samorządowe, które uzyska-
ją bezpośredni dostęp do sprawdzonego 
i pewnego źródła informacji o aktualnie 
panujących warunkach atmosferycznych 
oraz do ostrzeżeń o zbliżających się nie-
bezpiecznych zjawiskach atmosferycznych, 
takich jak, silne porywy wiatru, burze, 
opady śniegu, itp.
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Gala Jubileuszu 80-lecia Stali Mielec

Kulminacyjnym punktem tej 
uroczystości było uhonorowanie 
dwóch ikon mieleckiego sportu 
Grzegorza Laty i Edwarda Kazi-
mierskiego, którym Rada Miejska w 
Mielcu uchwałą z dnia 28 listopada 
2019 r. przyznała Honorowe Oby-
watelstwo Miasta Mielca. Aktu wrę-
czenia tych zaszczytnych tytułów 
dokonali Prezydent Miasta Mielca 
Jacek Wiśniewski i Przewodniczący 
Rady Miejskiej Bogdan Bieniek. 

Uhonorowano także wybraną 
przez specjalną kapitułę jubileuszu  
„Dziesiątkę Najlepszych Sportowców 
80-lecia Stali Mielec”: Numerem je-
den został Grzegorz Lato. Dalsza 
kolejność: 2. Henryk Kasperczak; 3. 
Jana Gmyrek; 4. Robert Zawada; 5. 
Andrzej Szarmach; 6. Rafał Augu-
styn; 7. Jan Domarski; 8. Bożena 
Gancarz (Dudek); 9. Zyta Mojek–
Bobola; 10. Elżbieta Kościelna.

Wcześniej pamiątkowe statuetki 

W sobotę 7 grudnia mieleckie środowisko sportowe spotkało się na uroczystej gali 80-lecia 
Fabrycznego Klubu Sportowego Stal Mielec. 

wręczono zawodniczkom i zawod-
nikom wybranym przez  kapitułę 
jubileuszu do najlepszych drużyn 

reprezentujących poszczególne klu-
by sportowe i najpopularniejsze 
dyscypliny dawnej Stali Mielec. 
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MuZeuM hiStOrii regiOnalnej „PałacyK OBOrSKich”
1. Na przełomie grudnia 2019 r. i stycznia 2020 r. ukaże się drukiem kolejny 

wolumin „Rocznika Mieleckiego” (za lata 2017-2018), ukazującego się od roku 
1998, w którym znajdą się teksty dotyczące historii Mielca i regionu, nigdzie 
wcześniej nie publikowane.

2. W okresie ferii szkolnych (pomiędzy 13-26 stycznia 2020 r.) zorganizowane 
zostaną m.in. warsztaty dla dzieci i młodzieży pt. Przez dziurkę od klucza.

3. Do 1 lutego 2020 r. Wystawa pt. II wojna światowa w Mielcu i okolicy. 
Wystawa w dużym stopniu jest multimedialna. Wśród multimediów kluczowy jest 
wyprodukowany film dokumentalny pt. Mieleckie historie wojenne, będący świetnym 
materiałem edukacyjnym.

4. W drugiej połowie lutego otwarta zostanie nowa wystawa poświęcona modzie 
okresu 2. połowa XIX w. – lata 20.-30. XX w. 

DOM Kultury
15.12.2019 – Rodzinne Warsztaty Twórcze
06.12.2019 – 12.01.2020 – wystawa GRAFIKI I MALARSTWA Urszuli Opałki 

(Guzak)
22.12.2019 – Koncert Świąteczny ZPiT „Rzeszowiacy”
31.12.2019 – 01.01.2020 – Powitanie Nowego Roku 2020
06.01.2020 – Mielecka Orkiestra Symfoniczna KONCERT NOWOROCZNY W STYLU 

WIEDEŃSKIM
11.01.2020 – MIELECKIE KOLĘDOWANIE w Kościele MBNP
12.01.2020 – Finał Wielkiej Orkiestry 
14.01.2020 – wernisaż „MONIUSZKO W ILUSTRACJACH”
22.01.2020 – teatr dla dzieci w ramach ferii
13–26.01.2020 – „ZIMOWA AKADEMIA ARTYSTYCZNA”
26.01.2020 – „WIECZÓR Z OPERETKĄ, MUZYKĄ I HUMOREM”
06.02.2020 – „BIESZCZADY BEZ GRANIC”
12.02.2020 – Koncert Karnawałowy Zespołów Dziecięcych 

Filia KulturniK 
13 – 24.01.2020 – Ferie z Kulturnikiem

MiejSKa BiBliOteKa PuBlicZna 
13 grudnia 2019 r. – „Noc Detektywów” – całonocne gry i zabawy 

detektywistyczne dla dzieci szkolnych
 12 stycznia 2020 r. - otwarcie wystawy  rysunków i fotografii „Niezwykłe 

oblicza codzienności” w Galerii przy ul. Kusocińskiego 2
12 stycznia 2020 r. – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – kiermasz książek 
13-26 stycznia 2019 r. – „Ferie z Biblioteką” – zajęcia edukacyjno-animacyjne 

dla dzieci
29 grudnia 2019 r. – spotkanie literackie Mieleckiego Towarzystwa Literackiego, 

godz. 16.00
5 lutego 2020 r. – spotkanie autorskie z Grzegorzem Mazurem, pisarzem

Przy przejściach dla pieszych znajdujących się w pobliżu wszyst-
kich mieleckich placówek oświatowych naniesiony został napis 
„Odłóż smartfon i żyj”. Akcja skierowana jest szczególnie do 
dzieci i młodzieży, bo to właśnie ta grupa najbardziej narażona 
jest na niebezpieczeństwo wynikające z użytkowania smartfonów 
podczas przechodzenia przez pasy.

„ODłóŻ SMartFOn i Żyj”- nowa kampania magistratu

Informacja 
o stanie powietrza
teraz także na przystankach 

autobusowych

Obok zamontowanych w ostatnim 
czasie tablic LED na budynkach szkół, 
teraz także osoby korzystające z MKS 
będą mogły uzyskać informację o sta-
nie powietrza w naszym mieście, a to 
za sprawą informacji wyświetlanych 
na tablicach TIP, znajdujących się przy 
przystankach autobusowych.

Pojawiające się w Mielcu tablice wy-
świetlające stan powietrza to efekt pro-
gramu mieleckiego magistratu, którego 
głównym celem jest wpływanie na świa-
domość oraz edukację mieszkańców. 
Choć borykamy się z zanieczyszczeniem 
powietrza wynikającym w dużej mierze z 
przemysłu, nie można zapominać także 
o czynnikach mniej widocznych, ale rów-
nie istotnych, jakimi są na przykład za-
nieczyszczenia z transportu drogowego 
czy ze spalania substancji niedozwolo-
nych w przydomowych piecach,  na które 
możemy mieć wpływ.

Możliwość sprawdzenia faktyczne-
go stanu powietrza w większej liczbie 
punktów na terenie miasta, dodatkowo 
w czasie rzeczywistym powinny wpłynąć 
na chęć poznania źródła potencjalnego 
zanieczyszczenia i przeciwdziałania mu.

Informacja o stanie powietrza na ta-
blicach TIP pozyskiwana jest z czujników 
AIRLY i prezentowana jest w ostatnim 
wierszu tablic naprzemiennie z informa-
cjami stałymi MKS (telefon, godzina) i 
komunikatami okresowymi  takimi jak 
zmiany w rozkładzie jazdy.


