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z nami!

Okiem Prezydenta
Szanowni Państwo

miasto mielec

Rok 2020 będzie rokiem pod znakiem rocznic, które mają fundamen-
talne znaczenie dla historii naszego miasta oraz wpływ na jego obecne 
oblicze.  

Pierwsza, szczególna rocznica, to lokacja miasta Mielca. Choć wzmian-
ki o naszym mieście pochodzą z lat dwudziestych XIII wieku, to prawa 
miejskie otrzymaliśmy dokładnie 550 lat temu. Zgodę na założenie mia-
sta wydał król Kazimierz Jagiellończyk już w 1457 roku, ale dokument 
lokacyjny wystawili bracia Jan i Bernardyn Mieleccy 18 listopada 1470 
roku. Możny ród Mieleckich, pełniący w XVI wieku szereg ważnych funk-
cji w państwie (Jan - marszałek wielki koronny, Sebastian - kasztelan 
krakowski i pierwszy senator koronny, Mikołaj – hetman wielki koronny), 
dobrze dbał o swoją rodową siedzibę, toteż Mielec rozwijał się pomyślnie 
i prowadził ożywiony handel z wieloma miastami, a zwłaszcza ze stołecz-
nym Krakowem.   

Przygotowania do obchodów lokacji miasta Mielca trwały kilka miesię-
cy. Specjalnie utworzony komitet, w którego skład wchodzili przedstawi-
ciele różnych środowisk z naszego miasta, opracował program wydarzeń 
skierowany do mieszkańców. Cel był jeden – podkreślić piękną historię 
Mielca i umocnić poczucie patriotyzmu lokalnego. Koncerty lokalnych ar-
tystów, wystawy, inscenizacja historyczna, animacje angażujące miesz-
kańców – to tylko część wydarzeń, które odbędą się w ramach obchodów. 
Dodatkowo, planowany jest cykl imprez towarzyszących, w których orga-
nizację zaangażowali się prężnie działający seniorzy z naszego regionu, a 
także młodzież szkolna wraz ze swoimi nauczycielami.

Współczesnym impulsem dla rozwoju miasta Mielca było powstanie 
dwadzieścia pięć lat temu pierwszej w Polsce strefy ekonomicznej zarzą-
dzanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Głównym celem agencji jest 
pozyskiwanie projektów pozwalających na tworzenie nowych miejsc pracy. 
Rok 2020 to także 30. rocznica samorządu terytorialnego w Polsce, co 
było krokiem milowym w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 

W związku z tymi wyjątkowymi rocznicami pragnę już dzisiaj zachęcić 
Państwa do udziału w uroczystościach. 550-lecie lokacji miasta Mielca, 
to wspólne święto wszystkich mielczan, dlatego przeżyjmy je razem, pod-
kreślając wagę i znaczenie tego jakże pokaźnego i pięknego jubileuszu.
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Przebyte choroby, przyjmowa-
ne leki, telefon do bliskiej osoby 
– to najważniejsze informacje, 
które możemy zawrzeć w Karcie 
Życia. Karta to nowa inicjatywa 
mieleckiego magistratu, po to, by 
ułatwić pracę lekarzowi bądź ra-
townikowi medycznemu pojawia-
jącemu się w domu osoby chorej 
po wcześniejszym wezwaniu ka-
retki pogotowia. Prezydent Mia-
sta Mielca przekazał Karty Życia 
Dyrektorowi Pogotowia Grzego-
rzowi Gałuszce oraz ratownikowi 
medycznemu Januszowi Kuligowi.

- Chciałbym, aby te karty tra-
fiły do jak największej liczby osób, 
tak by w sytuacjach kryzysowych 
stanowiły dla Państwa pomoc. 
Mając kontakt z osobami samot-
nymi, nieprzytomnymi, dzięki 

karcie szybciej będą mogli Pań-
stwo podjąć akcję ratującą życie. 
Warto zaznaczyć, że o potrzebie 
posiadania takiego dokumen-
tu sygnalizowała Mielecka Rada 
Seniorów, dlatego jestem przeko-
nany o słuszności ich stworzenia 
– mówi Prezydent Miasta Mielca 
Jacek Wiśniewski.

W sytuacjach stresujących, 
zwłaszcza, gdy zagrożone jest ży-
cie osoby bliskiej, przekazanie ra-
townikowi nawet podstawowych 
informacji stanowi wyzwanie. 
Wypełniona i przypięta do lodów-
ki karta ma być ułatwieniem dla 
lekarza, chorego, jak i członków 
rodziny.

- Uważam, że to bardzo do-
bra inicjatywa – ocenia Dyrektor 
Pogotowia Grzegorz Gałuszka. 

prezydent jacek wiśniewski przekazal 
„Karty życia” 

powiatowej stacji pogotowia w mielcu
– Muszę przyznać, że jako oso-
ba z zewnątrz, jestem pod wra-
żeniem Mielca i inicjatyw, jakie 
tu powstają. Na uwagę zasłu-
guje choćby ta z napisami przed 
przejściami dla pieszych „odłóż 
smartfon i żyj”. Wracając do te-
matu karty, zespół, zapoznając 
się z nią, będzie mógł szybciej 
wdrożyć odpowiednie medyczne 
procedury ratunkowe, a w konse-
kwencji jeszcze sprawniej podjąć 
działania ratujące zdrowie lub 
życie – dodaje dyrektor.

Karty Życia, w których posia-
daniu są ratownicy medyczni tra-
fią między innymi do uczestników 
szkoleń z pierwszej pomocy. Kar-
ty dostępne są także w Urzędzie 
Miejskim w Mielcu (pokój nr 1).
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Pierwsza umowa została podpi-
sana w lutym 2019 r. dla projektu 
realizowanego w partnerstwie z Po-
wiatem Mieleckim na przebudowę 
zdegradowanych obiektów na tere-
nie Mieleckiego Obszaru Funkcjonal-
nego. Miasto w ramach tego projek-
tu wykona remont parteru budynku 
przy ul. Mickiewicza 13 w celu dosto-
sowania układu przestrzenno-funk-
cjonalnego wnętrza do prowadzenia 
działalności reintegracyjnej w aspek-
cie społeczno-zawodowym. Kwota 
przyznanej dotacji z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach RPO WP na lata 2014-2020, 
to ponad 1,3 mln zł. 

W czerwcu Prezydent Miasta 
Mielca podpisał umowę na jedno z 
najwyższych dofinansowań w histo-
rii miasta. Mowa o budowie zbiorni-
ków retencyjncych. Konieczność ich 
powstania podkreślał już Ś.P. Pre-
zydent Daniel Kozdęba i wtedy już 
rozpoczęto pierwsze prace nad przy-

środki zewnętrzne dla miaSta w 2019 r.
podsumowanie

W 2019 roku udało się sfinalizować podpisanie umów o dofinansowanie 
na łączną kwotę dotacji ponad 30 milionów złotych. Pieniądze te nie tylko w sposób znaczący 

wpłyną na sprawną realizację inwestycji, ale przede wszystkim są sporym zastrzykiem 
finansowym dla budżetu naszego miasta.  

gotowaniem dokumentacji projek-
towej. Budowa zbiorników w trzech 
najbardziej newralgicznych lokaliza-
cjach w mieście rozwiąże problem 
podtopień, które zdarzają się pod-
czas intensywnych opadów deszczu. 
Wartość całkowita projektu to pra-
wie 30 mln zł, z czego ponad 20 mln 
zł stanowi kwota dofinansowania z  
Funduszu Spójności w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020. 

Ponad 5,6 mln zł udało się po-
zyskać na inwestycje drogowe z 
Funduszu Dróg Samorządowych 
(FDS). Dzięki temu długo wyczeki-
wana przebudowa ul. Przemysłowej 
będzie mogła zostać zrealizowana 
jeszcze w tym roku. Całkowity koszt 
inwestycji to prawie 7 milionów zło-
tych, z czego ponad 3,2 zł to kwota 
dotacji. Druga umowa o dofinanso-
wanie w ramach FDS została pod-
pisana na przebudowę ul. Królowej 
Jadwigi oraz budowę ul. Św. Anny w 

Mielcu. Wartość projektu to ponad 5 
milionów złotych, z czego dofinan-
sowanie obejmuje połowę tej kwoty. 

Warto też wspomnieć o dwóch 
projektach mieleckiego magistra-
tu dotyczących ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń poprzez wymianę 
nieefektywnych źródeł ciepła w go-
spodarstwach domowych z terenu 
naszego miasta. Na wymianę pie-
ców węglowych na nowe kotły na 
gaz, biomasę lub ekogroszek udało 
się pozyskać ponad 2,5 mln zł. 

Ponadto zostały podpisane 
umowy dla kilku mniejszych pro-
jektów, dla których kwota dotacji 
nie jest wielomilionowa, niemniej 
są one równie ważne dla naszego 
miasta.Dzięki takim mniejszym do-
tacjom, jak np. ta otrzymana z Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki, dzieci 
z mieleckich szkół podstawowych 
mogły skorzystać z bezpłatnych lek-
cji nauki pływania oraz gimnastyki 
korekcyjno-kompensacyjnej.
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Oficjalne otwarcie odbyło się 14 
stycznia w obecności Prezydenta 
Miasta Mielca Jacka Wiśniewskie-
go, Zastępcy Prezydenta Mielca 
Pawła Pazdana oraz Kierownik 
Schroniska Alicji Krogulec. Poświę-
cenia obiektu dokonał Ks. Dziekan 
Janusz Kłęczek.

– To jest historyczna chwila 
– mówi Prezydent Miasta Mielca 
Jacek Wiśniewski. – W Mielcu do-
tychczas nie było noclegowni, ani 
ogrzewalni dla osób potrzebujących, 
znajdujących się w trudnej sytu-
acji życiowej, dlatego to naprawdę 
ważne wydarzenie. Funkcjonowanie 
takiego miejsca może przyczynić 
się do uratowania komuś życia lub 
zdrowia – dodaje Prezydent.

noclegownia oraz SchroniSko dla kobiet 
oficjalnie otwarte

Ponad 270 m2, w tym 12 miejsc noclegowych, 8 miejsc dla kobiet w schronisku oraz 
ogrzewalnia – tak prezentuje się oddana do użytkowania pierwsza w Mielcu noclegowania, 

która działać będzie przy Schronisku dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta w Mielcu.

– Idea powstania takiego miej-
sca powstała już kilka lat temu. Po-
mysł ten zrodził się z potrzeby so-
lidarności z osobami bezdomnymi 
– tłumaczy Kierownik Schroniska 
Alicja Krogulec. – Tegoroczna zima 
jest dla nas łaskawa, ale bywało, że 
nasze schronisko pękało w szwach, 
nie mieliśmy miejsca by wszystkim 
pomóc, niemniej jednak staraliśmy 
się to robić. Uważam, że powsta-
nie takiej placówki, z inicjatywy 
władz miasta, za co jestem bar-
dzo wdzięczna, jest humanitarnym 
oddźwiękiem dla ludzi, którzy po-
trzebują pomocy – mówi Kierownik.

Obiekt składa się z dwóch części 
– jednokondygnacyjnego pawilonu 
mieszczącego noclegownię i części 

dwukondygnacyjnej mieszczącej 
pomieszczenia mieszkalne i tech-
niczno-gospodarcze. Powierzchnia 
użytkowa nowego schroniska wraz 
z noclegownią to 270,27 m2, w tym 
parter 183,59 m2 a piętro 86,68 m2.

– W budynku znajdują się po-
mieszczenia typowo noclegowe, 
sanitarne, ale i pralnia, świetlica, 
ogrzewalnia. Budynek składa się 
z dwóch części: wyższej i niższej. 
Na niższej części został zaprojekto-
wany i wybudowany dach zielony, 
znajdują się tam rośliny płożące, 
co przyczynia się do tego, by nasze 
miasto było bardziej ekologiczne 
oraz by sam budynek miał aspekt 
ekologiczny – zaznacza Prezydent 
Paweł Pazdan. – Koszt inwestycji to 
1 410 619,32 zł  – mówi Prezydent 
Pazdan. Projekt został dofinanso-
wany przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego ze środków Funduszu 
Dopłat kwotą 493 270,71 zł.

Noclegowania czynna będzie 
przez cały rok, przez 7 dni w ty-
godniu, w godzinach: od 1 paź-
dziernika do 31 marca od 18.00 
do 8.00, natomiast od 1 kwietnia 
do 30 września od 19.00 do 7.00. 
Z tymczasowego schronienia mogą 
skorzystać osoby bezdomne bez 
wcześniejszego zgłoszenia takiej po-
trzeby. Warunkiem jest wolne miej-
sce w ośrodku. Osoba korzystająca 
z miejsca do spania, ma możliwość 
wziąć prysznic, wymienić odzież lub 
zdezynfekować ją w przypadku bra-
ku możliwości jej wymiany.

Znajdujące się na piętrze schro-
nisko dla kobiet świadczy usługi 
przez cały rok, siedem dni w tygo-
dniu. Poza całodobową możliwością 
przebywania w schronisku, do dys-
pozycji potrzebujących jest także 
pomieszczenie kuchenne do samo-
dzielnego przygotowania posiłku.
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Głównymi przyczynami podwy-
żek są zwiększająca się z roku na rok 
ilość wytwarzanych odpadów, niesta-
bilna sytuacja rynkowa oraz noweli-
zacja ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, która weszła 
w życie 6 września 2019 r. Ustawa ta 
nakłada na samorządy obowiązek do-
stosowania stworzonych przez siebie 
systemów gospodarki odpadami, do 
nowych rozwiązań prawnych. Za ten 
obowiązek wynikający z ustawy nie-
stety będą musieli zapłacić obywatele. 
W roku 2019 wydatki mieszkańców za 
usługi komunalne w miastach powia-
towych wzrosły średnio o ponad 30 
procent.

PROBlEM MAją WSZyScy
Z problemem podwyżek za odpady 

borykają się niemal wszystkie gminy 
w Polsce. Część z nich już wprowa-
dziła podwyżki opłat sięgające nawet 
300 %. Z taką decyzja będą musieli 
zmierzyć się również włodarze nasze-
go miasta oraz radni. Dla porównania 
stawki w przypadku zadeklarowania 
selektywnej zbiórki odpadów obowią-
zujące od 1.01.2020 r. w sąsiedniej 
gminie Mielec, to 25 zł za osobę, w 
Gminie Przecław – 23,50 zł za osobę, 
w Gminie Borowa – 24 zł za osobę. Co 
jeżeli mieszkańcy tych gmin nie będą 
segregować? Przecław zapłaci 47 zł za 
osobę, Gmina Mielec – 75 zł za osobę, 
Gmina Borowa – 72 zł.

UniA EUROPEjSkA WyMAgA
Unijne wymagania są coraz wyż-

sze, a z segregacją wśród mieszkań-
ców bywa różnie. Największe problemy 
z selektywna zbiórką mają mieszkań-
cy zabudowy wielorodzinnej, gdzie 
znaczna ilość odpadów surowcowych 
(podlegających segregacji) trafia do 
pojemników na odpady zmieszane. 
Polska zobowiązała się do osiągnięcia 
do końca roku wymaganego przez Unię 
Europejską 50 procentowy recykling w 
odniesieniu do szkła, papieru, tworzyw 
sztucznych i metali. Do 2030 r. wszyst-
kie gminy muszą odzyskiwać te odpady 
już na poziomie 60 procent.

kosztowne zmiany
w goSPodarce odPadami komunalnymi 

Ponad 60 procent gmin już od wielu miesięcy mierzy się z podwyżką opłat za odbiór odpadów 
komunalnych. W roku 2020 z podwyżkami muszą się liczyć kolejne samorządy. 

niestety zmiany taryf opłat za śmieci nie ominą także Mielca.

kOnSEkWEncjE 
ZłEj SEgREgAcji
Do tej pory, segregacja śmieci 

wiązała się z możliwością uiszczania 
niższych opłat, argument ten miał za-
chęcić mieszkańców do wprowadzenie 
w życie nowego nawyku, a w efekcie 
nauczyć i przyzwyczaić do nadchodzą-
cego obowiązku. Jeśli komuś segrega-
cja „weszła w krew” to doskonale, bo 
od roku 2020 segregować śmieci musi 
każdy, bez wyjątku. Wyłamanie się z 
tego wymogu spowoduje konsekwencje 
finansowe dla wszystkich członków ro-
dziny jak i danej wspólnoty. Przypadki 
źle posegregowanych śmieci będą zgła-
szane do gminy przez firmę odbierają-
cą odpady, co w rezultacie skutkować 
będzie naliczeniem podwyższonej opła-
ty – od dwu do czterokrotnie wyższej 
stawki jak za segregowane za osobę.

MOnitORing i inStAlAcjE 
PRZEciWPOżAROWE
Podwyżki dotkną zarówno tych, 

którzy uchlają się od segregacji, jak i 
segregujących śmieci. Wynika to z po-
wodu zmienionych ostatnio przepisów 
nakładających na firmy zajmujące się 
składowaniem odpadów nowe obo-
wiązki. Muszą one instalować monito-
ring wizyjny i instalacje przeciwpożaro-
we oraz gromadzić rezerwy finansowe 
na pokrycie ewentualnych szkód wy-
rządzonych środowisku. Koszty firm 
rosną także ze względu na wzrost pła-

cy minimalnej, cen prądu i paliwa oraz 
podwyżek tzw. opłat marszałkowskich 
pobieranych za umieszczenie odpadów 
na składowisku.

SyStEM DO POPRAWy
Stworzony w ostatnich latach w 

naszym kraju system gospodarki od-
padami komunalnymi okazał się nie-
wydolny. Firmy mają problem z zago-
spodarowaniem śmieci przez instalacje 
komunalne. Za mało jest w naszym 
kraju spalarni odpadów komunalnych, 
w efekcie nadpodaż śmieci powodu-
je, że za ich odbiór na składowiskach 
trzeba płacić coraz więcej. Firmy te 
koszty przerzucają na mieszkańców. 
Selektywna zbiórka także staje się co-
raz droższa, gdyż brakuje mocy przero-
bowych do zagospodarowania np. two-
rzyw sztucznych. Na wzrost kosztów 
przekłada się także brak konkurencji 
wśród przedsiębiorców odbierających 
odpady. W ciągu ostatnich pięciu lat 
ich ilość zmniejszyła się o około 35 
procent.

ktO ZAPłAci WięcEj
Segregacja deklarowana jest już 

przez większość mieszkańców, jednak 
efekty nie są zadowalające. Jednym 
z „narzędzi” do egzekwowania coraz 
wydajniejszej selektywnej zbiórki jest 
wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej. Co 
to oznacza? Im więcej odpadów trafia 
do pojemnika na odpady zmieszane 
tym więcej środków trzeba przeznaczyć 
na opłatę za ich składowanie. Nadzieja 
w tym, że będziemy segregować śmieci.

PRZEtARg jUż OgłOSZOny
Ustawa o utrzymaniu czystości 

i porządku zobowiązuje samorzą-
dy do sfinansowania kosztów syste-
mu gospodarowania odpadami tylko 
i wyłącznie z opłat pochodzących od 
właścicieli nieruchomości, czyli miesz-
kańców. Aktualna umowa Gminy Miej-
skiej Mielec z podmiotem odbierającym 
odpady komunalne obowiązuje do 31 
marca. Rozstrzygnięcie przetargu na 
odbiór i zagospodarowanie odpadów  
pozwoli określić wysokość stawek, jakie 
przyjdzie nam płacić w bieżącym roku.
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mielec dzieSiąty w kraju!
W Sali kolumnowej Sejmu RP we wtorek 21 stycznia br. odbyła się konferencja „Zrównoważony 
rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”, podczas której ogłoszono 
wyniki dorocznego Rankingu Zrównoważonego Rozwoju jednostek Samorządu terytorialnego. 

Współorganizatorem konferencji od lat jest Fundacja Polskiego godła Promocyjnego.

Ranking Zrównoważonego 
Rozwoju Jednostek Samorządu 
Terytorialnego przygotowywany 
pod kierunkiem prof. Eugeniusza 
Sobczaka powstaje w oparciu o 
16 wskaźników, obejmujących 

WYNIKI 
RANKINGU 2020

kategoria 
gminy miejskie:

1. Krynica Morska
2. Karpacz
3. Świeradów-Zdrój
4. Łeba
5. Wysokie Mazowieckie
6. Stalowa Wola
7. Lubawa
8. Sucha Beskidzka
9. Złotów

10. Mielec 

trzy obszary rozwoju: gospo-
darczy, społeczny oraz ochronę 
środowiska. Jest opracowywany 
na podstawie danych Głównego 
Urzędu Statystycznego (Bank 
Danych Lokalnych) i obejmuje 

swoim zakresem wszystkie jed-
nostki samorządowe w Polsce, 
w podziale na gminy miejskie, 
miejsko-wiejskie, wiejskie oraz 
miasta na prawach powiatu.

Miasto Mielec znalazło się w 
ścisłej czołówce rankingu, zaj-
mując w kategorii Gminy Miej-
skie 10 miejsce. Wyróżnienie 
odebrał Prezydent Miasta Mielca 
Jacek Wiśniewski.

Tegorocznymi zwycięzcami 
są: Kleszczów, Polkowice, Krynica 
Morska i Warszawa. W zestawie-
niu samorządów najdynamicz-
niej rozwijających przedsię-
biorczość w latach 2003–2018 
triumfowały: Lesznowola, Dziw-
nów, Karpacz i Warszawa.
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Od kilku lat sport wyczyno-
wy oraz sport dzieci i młodzieży 
w naszym mieście finansowa-
ne są  przez magistrat z czterech 
źródeł. Są to tzw. dotacje celowe 
(pieniądze przeznaczone na bieżące 
funkcjonowanie klubów), fundusz 
stypendialny, pieniądze na szkole-
nie dzieci i młodzieży oraz pienią-
dze na promocje przez sport.

W dniu 2 stycznia ogłoszono 
otwarty konkurs ofert na dotacje 
celowe dla mieleckich klubów spor-
towych. Ogłoszony został także 
konkurs ofert na szkolenie dzieci i 
młodzieży.

W budżecie Mielca na rok 2020 
na te dwa zadania, a także na pro-
mocję miasta przez sport zabezpie-
czono kwotę 2 mln 397 tys. zł. To o 
65 tys. zł. więcej niż w roku 2019.

Wsparcie magistratu na szko-
lenie dzieci i młodzieży w porów-
naniu do roku 2019 pozostaje na 
niemal identycznym poziomie (rok 
2019 – 1 mln 12,5 tys. zł. ; rok 
2020 – 1 mln 10 tys. zł.). Identycz-
ne kwoty jak przed rokiem zapro-
ponowano większości klubów. Przy-
kładowo piłkarski FKS na szkolenie 
w dalszym ciągu będzie mógł mieć 
do dyspozycji 210 tys. zł., SPR (pił-
ka ręczna) – 145 tys. zł., a siat-
karska Stal – 128 tys. zł. W sumie 
wsparciem magistratu na szkolenie 
dzieci i młodzieży objęto 33 kluby 
i stowarzyszenia sportowe (razem 
z Uczniowskimi Klubami Sportowy-
mi)

Kolejnymi źródłami finansowa-
nia działalności klubów sportowych 
w naszym mieście są dotacje celo-
we i promocja przez sport. Dotacje 
celowe tak jak w roku 2019 otrzy-

miliony na wsparcie 
mieleckiego SPortu

na wsparcie mieleckiego sportu w uchwalonym tuż przed świętami budżecie miasta Mielca na 
rok 2020 zarezerwowano 3 miliony 797 tys. zł. tuż po nowym roku Prezydent miasta Mielca 

jacek Wiśniewski podjął działania, aby te pieniądze jak najszybciej trafiły do mieleckich klubów. 

ma 9 klubów. Kwota wsparcia w tej 
formie wyniesie 744 tys. zł.

Na promocję przez sport prze-
znaczono 643 tys. zł. Te pieniądze 
otrzymają trzy kluby reprezentują-
ce najpopularniejsze i najbardziej 
medialne dyscypliny sportowe oraz 
uczestniczące w rozgrywkach naj-
wyższych klas rozgrywkowych – 
SPR Stal (Superliga piłki ręcznej) 
piłkarski FKS (I liga) i SPS Stal (I 
liga siatkówki kobiet).

Wsparcie magistratu dla klu-
bów sportowych w postaci promocji 
przez sport i poprzez dotacje celo-
we w roku 2020 wyniesie łącznie 
1 mln 387 tys. zł. i także będzie 
większe niż w roku 2019, gdy na te 
dwa zadania przeznaczono 1 mln 
320 tys. zł.

Z pewnością najbardziej intere-
sującym faktem dla mieleckich ki-
biców sportowych jest  pozostające 
w roku 2020 na bardzo podobnym 
poziomie wsparcie dla grających w 
ekstraklasie szczypiornistów SPR 
Stali i dla występujących w I li-
dze piłkarzy FKS-u. Dotacje celowe 

razem z promocją przez sport dla 
FKS- wyniosą 540 tys. zł. (w roku 
2019 – było to 550 tys. zł.), a dla 
SPR-u będzie to kwota 610 tys. zł. 
(w roku 2019 – 620 tys. zł.)

Na niezmiennym poziomie po-
zostają także stypendia, ale na 
razie dotyczy to tylko pierwszego 
półrocza bieżącego roku. Komisja 
stypendialna zbierze się w połowie 
stycznia, aby wspólnie z przedsta-
wicielami klubów rozdysponować 
zarezerwowaną na ten cel kwotę 
około 1,4 mln. zł.  Prezydent Ja-
cek Wiśniewski już zapowiedział, że 
dołoży wszelkich starań, aby wy-
gospodarować podobną kwotę na 
drugie półrocze 2020 roku.

Termin składania wniosków na 
dotacje celowe minął 8 stycznia, a 
rozstrzygnięcie tego konkursu wy-
znaczono na 13 stycznia. Na skła-
danie ofert w konkursie na szkole-
nie dzieci i młodzieży kluby mają 
czas do 24 stycznia. Na początku 
lutego nastąpi wybór ofert i pierw-
sze transze pieniędzy trafią na klu-
bowe konta.
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Projekt magistratu „RAZEM 
dla lepszego jutra – Mielec mia-
stem dialogu” po pierwszym eta-
pie zajmuje 10. miejsce. Swoje 
propozycje projektów złożyło aż 
213 miast z całego kraju (spośród 
255 uprawnionych wskazanych w 
Strategii na rzecz Odpowiedzial-
nego Rozwoju), 54 z nich przeszło 
do drugiego etapu, ale tylko ok. 
15 może liczyć na nagrodę finan-
sową.

Prezydent Miasta Mielca Ja-
cek Wiśniewski wraz z Zastępcą 
Pawłem Pazdanem i Kierowni-
kiem Biura Pozyskiwania Fundu-
szy Agnieszką Koperą uczestniczyli 
w Konferencji dla miast wybra-
nych do drugiego etapu programu 
“Rozwój Lokalny”, która odbyła się 
13 stycznia w Warszawie. Przed 
Prezydentem oraz pracownikami 

szansa na 
wielomilionowe dofinanSowanie

Wyścig o wielomilionowe dofinansowanie z Funduszy norweskich w ramach „Programu Rozwój 
lokalny” nabiera tempa. jest o co walczyć. jeśli projekt mieleckiego magistratu utrzyma wysoką 

lokatę, budżet miasta może zasilić nawet 10 mln euro.

mieleckiego magistratu miesiące  
intensywnej pracy nad opracowa-
niem nowych ścieżek rozwoju dla 
Mielca oraz przygotowaniem kom-
pletnej propozycji projektu, która 
będzie przedmiotem oceny w II 
etapie naboru.

– Każdemu z miast, które prze-
szło do kolejnego etapu przydzie-
lono trzyosobowy zespół, który bę-
dzie wspierać miasta w kolejnych 
etapach projektu. Osoby koordynu-
jące nasz projekt odwiedziły Mielec 
w środę 15 stycznia. Przedstawiły 
plan działania na najbliższe tygo-
dnie. Harmonogram jest bardzo 
napięty. Przed nami wyzwanie, 
któremu musimy sprostać – mówi 
Prezydent Miasta Mielca Jacek Wi-
śniewski.

Fundusze norweskie to forma 
bezzwrotnej pomocy zagranicznej 

przyznanej przez Islandię, Norwe-
gię i Liechtenstein nowym człon-
kom UE – kilkunastu państwom 
Europy Środkowej i Południowej 
oraz krajom bałtyckim. Fundusze 
te są związane z przystąpieniem 
Polski do Unii Europejskiej oraz z 
jednoczesnym wejściem naszego 
kraju do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (który tworzą pań-
stwa UE oraz Islandia, Liechten-
stein i Norwegia).

Głównym celem Funduszy nor-
weskich jest przyczynianie się do 
zmniejszania różnic ekonomicz-
nych i społecznych w obrębie 
Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego. Za koordynację wdrażania 
Funduszy norweskich w Polsce 
odpowiada Ministerstwo Funduszy 
i Polityki Regionalnej.
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Szczęśliwą mamę Martę Róg w 
czwartek 2 stycznia na Oddziale 
Ginekologiczno-Położniczym mie-
leckiego Szpitala Specjalistycznego 
im. Edmunda Biernackiego odwie-
dził Prezydent Miasta Mielca Jacek 
Wiśniewski.

Poza gratulacjami dla młodej 

leon 
pierwszy 
mielczanin 
2020 roku
Pierwszym mielczaninem, 
który przyszedł na świat 

w 2020 roku jest leon Róg. 
Mały leon urodził się 

1 stycznia o godzinie 9.20, 
ważył 3770 gram 

oraz mierzył 56 cm.

mamy, Prezydent wręczył upo-
minki – list gratulacyjny, maskotkę 
oraz nagrodę pieniężną przyznawa-
ną przez prezydenta za urodzenie 
pierwszego dziecka w danym roku. 
Jest to tradycja zapoczątkowana w 
Mielcu przez prezydenta Daniela 
Kozdębę.

W 2019 roku w mieleckim szpi-
talu przyszło na świat 479 dziew-
czynek oraz 556 chłopców. Najbar-
dziej popularnymi imionami dla 
chłopców były Antoni, Szymon, Mi-
kołaj i Kacper, wśród dziewczynek 
dominowały Zuzanny, Julie, Leny 
oraz Maje.

coraz mniej azbestu na terenie miasta
już ósmy rok gmina Miejska Mielec prowadzi akcję darmowego usuwania materiałów 

zawierających azbestowych z terenu miasta Mielca. 
W sumie od 2013 roku do końca 2019 r. usunięto 542 tony szkodliwego dla zdrowia azbestu 

z terenu 401 nieruchomości objętych tą akcją.

Mieszkańcy posiadający „eter-
nitowe” dachy na domach prywat-
nych, budynkach gospodarczych, 
bądź np. altanach na działkach 
ogrodowych, w dalszym ciągu 
mogą nieodpłatnie skorzystać z 

możliwości pozbycia się szkodli-
wych materiałów azbestowych.

Wszystkich zainteresowanych 
zachęcamy do składania wnio-
sków w terminie do 15 listopada 
2020 roku.  Odbiór, demontaż oraz 

transport i utylizacja azbestu są 
całkowicie finansowane z budżetu 
Gminy Miejskiej Mielec. Kosztem, 
który ponosi mieszkaniec jest za-
kup nowego pokrycia dachowego i 
jego montaż.

WniOSki MOżnA POBRAć 
na stronie internetowej www.mielec.pl 

oraz w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 23 (za KPP Policji) w pokoju 17 (I piętro), 
a także w biurze podawczym (budynek UM – Żeromskiego 26). 

Wypełnione wnioski należy złożyć w budynku UM, ul. Żeromskiego 26 (biuro podawcze). 
Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 17 787 42 32.
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Nagrodę specjalną w podzię-
kowaniu za całokształt dokonań 
szkoleniowych, wychowawczych 
i organizacyjnych podczas wielo-
letniej pracy na rzecz mieleckiego 
środowiska sportowego przyznano 
Adamowi Cibickiemu, współtwórcy 

nagrody prezydenta mielca
dla najlePSzych SPortowców

jak co roku podczas spotkania ze środowiskiem sportowym Prezydent Miasta jacek Wiśniewski 
wręczył nagrody dla mieleckich sportowców, którzy osiągnęli najlepsze wyniki sportowe 

w minionym roku 2019. Otrzymali je głównie medaliści Mistrzostw Polski i reprezentanci Polski.

największych sukcesów mieleckiej 
męskiej siatkówki. 

Wyróżniono także animato-
ra ruchu rowerowego w Mielcu 
Leszka Kijowskiego oraz trenerów: 
Marzenę Kulig (LKS Stal Mielec), 
Bogusława Omiotka (MKS Ikar 

Mielec), Ryszarda Jakubowskiego 
(LKS Stal Mielec), Jacka Cyganow-
skiego (APPN Piłkarskie Nadzieje), 
Zbigniewa Żolę (PTG Sokół 1893) i 
Lesława Lechocińskiego (MKS Gryf 
Mielec).

Na zaproszenie klubu FKS Stal 
Mielec Prezydent Miasta Mielca 
Jacek Wiśniewski złożył wizytę 
na stadionie miejskim przy ulicy 
Solskiego, gdzie spotkał się z pił-
karzami naszej drużyny przygoto-
wującymi się do rundy wiosennej 
I ligi. Prezydent zwiedził klubowe 
pomieszczenia, gdzie rozmawiał 
zarówno ze sztabem szkoleniowym 
jak i zawodnikami, a następnie 
wraz z prezesem Jackiem Orłow-
skim wziął udział w krótkim brie-
fingu prasowym.

prezydent
u Piłkarzy Pge fkS Stal mielec

Stal przed wznowieniem roz-
grywek jest na drugim miejscu 
w tabeli, które premiuje awan-
sem do piłkarskiej ekstraklasy. 
Taki właśnie jest cel drużyny PGE 
Stali dla której będzie to już trze-
cia próba powrotu do najwyższej 
klasy rozgrywkowej. To od lat 
największe marzenie mieleckich 
kibiców piłkarskich i spełnienia 
właśnie tego marzenia Prezydent 
Jacek Wiśniewski życzył zawodni-
kom. 
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15.02-02.05.2020 
„Francja Elegancja. Moda w czasie belle 
epoque” -Muzeum Historii Regionalnej 

„Pałacyk Oborskich”

16.02.2020
„Tanga i Walce” w wykonaniu Mieleckiej 

Orkiestry Symfonicznej

18.02.2020
Musical „Siostrzyczki” - dla szkół 

19.02.2020
Musical „Siostrzyczki” 

25.02.2020
Koncert Daniele Toledo

1.03.2020
Koncert grupy AleToNic „Powroty”

5.03.2020
Eliminacje konkursowe do „Śpiewaj razem 

z nami”

7.03.2020
Mielecka Strefa Kobiet 2020, godz. 14.00-18.00

8.03.2020
„Folkowy Dzień Kobiet” - Stowarzyszenie 

Seniorów ZPiT „Rzeszowiacy”

Wystawa „Kobieta zmienną jest – Galeria 
Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK

Spotkanie autorskie z Krystyną Gucewicz 
i Krystyną Czubówną, godz. 18.00, Sala 
audiowizualna Miejska Biblioteka SCK w 

Mielcu

6.03.2020
Współorganizacja Koncertu „Baranovski”

20.03-26.04.2020
Wernisaż wystawy „Plener malarski 

Kolbuszowa, Łańcut, Niedzica”

29.03.2020
Koncert ZPiT „Rzeszowiacy” 

Rzeszowiacy i przyjaciele budzą wiosnę”

plany powiększenia
cmentarza 

komunalnego

Podczas ostatniej sesji rady miejskiej 
radni przegłosowali uchwałę w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego  

obszaru cmentarza komunalnego przy ulicy 
królowej jadwigi w Mielcu. 

W ramach tego planu wyznaczono obszar przy-
legający do północno-wschodniej części Cmentarza 
Komunalnego (od strony obwodnicy), który należy 
do terenów miejskich i który będzie można wykorzy-
stać do zwiększenia powierzchni największej mie-
leckiej nekropolii. Powoli staje się to koniecznością, 
gdyż miejsca na cmentarzu przy ulicy Królowej Ja-
dwigi jest coraz mniej.

Decyzję o poszerzeniu istniejącego cmentarza 
poprzedziła analiza możliwości lokalizacji w in-
nych częściach miasta. Ze względu na obwarowania 
prawne wynikające z przepisów odrębnych, odrzu-
cone zostały wstępnie analizowane lokalizacje w re-
jonie osiedla Rzochów oraz w sąsiedztwie lotniska.

Aby myśleć o rozszerzeniu obszaru Cmentarza 
Komunalnego niezbędne jest sporządzenie miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego i 
właśnie taką uchwałę podjęli radni.

Sporządzenie planu może potrwać około półto-
ra roku. Potrzebna też będzie zgoda na wylesienie 
wskazanego terenu. Jeżeli dojdzie do tej inwestycji, 
to obecnie użytkowany obszar Cmentarza Komu-
nalnego w Mielcu zwiększy się o około 30 procent. 
Wstępne szacunki wskazują na to że dzięki temu 
miejsca na pochówki w tej lokalizacji wystarczy na 
około 10 lat.


