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Z przyjemnością oddajemy 
w Państwa ręce biuletyn informa-
cyjny Urzędu Miejskiego w Mielcu, 
za sprawą którego mogą Państwo 
zapoznać się z działaniami podej-
mowanymi w naszym mieście. Wy-
chodząc naprzeciw Państwa ocze-
kiwaniom postanowiliśmy wznowić 
publikację informatora, tym razem 
w nieco innej formie. I choć żyjemy 
w dobie internetu, to wiem, że są 
wśród naszych mieszkańców osoby, 
które doceniają papierową, trady-
cyjną wersję gazety. Sygnalizowali 
mi to Państwo osobiście, podczas 
wielu spotkań i rozmów. 

W pierwszym wydaniu dwumie-
sięcznika „Mielec.pl” znajduje się 
zbiór najważniejszych informacji 
z ostatnich tygodni. Zależy mi, by 
informacje o działalności Urzędu 
Miejskiego w Mielcu oraz  podejmo-
wane decyzje, które dotyczą miesz-
kańców naszego miasta, docierały 
właśnie do Państwa. W ten sposób 
umocni się dialog pomiędzy mną 
a Wami - Drodzy Mieszkańcy. Do-
bra komunikacja z mieszkańcami  
była jednym z priorytetów, o któ-
rych mówiłem podczas zeszłorocz-

Wydawca:
Urząd Miejski w Mielcu

Redakcja:
Biuro Promocji i Sportu 
Urzędu Miejskiego w Mielcu
Ul. Żeromskiego 26
39-300 Mielec
Tel. 17 787 41 15

Druk:
Zakład Poligraficzny Gajek, 
ul. Korczaka 23
39-300 Mielec
17 58 10 311

Serdecznie
zapraszamy 
na naszą stronę na

Znajdź nas!
Polub!
Obserwuj!

Bądź na bieżąco!

Dziękujemy,
że jesteście 

z nami!

Okiem Prezydenta

nych wyborów do samorządu.
Do działań priorytetowych za-

liczyłem także przywrócenie Mie-
leckiego Budżetu Obywatelskiego 
i z nieskrywaną radością przekazu-
jemy Państwu wyniki głosowania 
na projekty, które zostały zapropo-
nowane w lipcu właśnie w ramach 
MBO. Doceniam zaangażowanie 
mieszkańców zarówno podczas 
przygotowywania projektów, a tak-
że później na etapie głosowania. 
Po raz kolejny udowodniliśmy, że 
jako społeczeństwo, potrafimy się 
zjednoczyć i wspólnie dążyć do re-
alizacji określonego celu. 

Szanowni Mieszkańcy, zachę-
cam także do dzielenia się z nami 
Państwa spostrzeżeniami, a także 
pomysłami na treści, które warto 
opublikować na łamach gazety. 
Wiele wydarzeń należałoby pozo-
stawić w naszej pamięci na dłużej, 
być może przy pomocy tej gazety, 
tak się właśnie stanie.

Udanej lektury,
Prezydent Miasta Mielca

Jacek Wiśniewski

Szanowni Państwo

miasto mielec
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Wyniki głosowania 
na projekty lokalne:
1. Plac zabaw dla dzieci Frajda 

przy SP 13 (wartość 100 tys. zł.) 
– 2720

2. UFO Uśmiechnięty Festyn 
Osiedlowy przy ul. Kazimierza Wiel-
kiego (20 tys. zł.) – 670

3. Przytulny Przystanek, trzy  
wiaty przystankowe przy ul. Krań-
cowej (35 tys. zł.) - 621

4. Mielec na Bulwarach, impre-
za rozrywkowo-kulturalna przy ul. 
Rzecznej (40 tys. zł.) – 614

5. Przyjazne Przystanki, trzy 
wiaty przystankowe przy ul. Kor-
czaka (35 tys. zł.) – 584

6. Nasadzenia zieleni przy ul. Po-
wstańców Warszawy wzdłuż ścieżki  
rowerowej (44 tys. zł.) – 501

7. Przemalowanie samolotu 
AN-2 na cokole przy ul. Legionów 
(30 tys. zł.) – 500

8. Otwarta Strefa Aktywności, 
siłownia zew. i plac zabaw przy ul. 
Tańskiego (100 tys. zł.) – 475

9. Rozbudowa miejskiego moni-
toringu, montaż kamer na os. Sza-
fera (97 tys. zł.) – 434 

10. Dodatkowe miejsca parkin-
gowe przy basenach przy ul. Kuso-
cińskiego (100 tys. zł.) – 403

11. Rodzinny Festyn Integracyj-
ny na placu AK (25 tys. zł.) – 232

12. Oświetlenie placu zabaw 
przy ul. Witosa (50 tys. zł.) – 188

13. Integracyjna impreza plene-
rowa Park Praw Natury na terenie 
os. Wojsław (30 tys.zł.) -142

14. Modernizacja boiska do piłki 
nożnej przy ul. Padykuły – 121

W poszczególnych obszarach nr 
1 ,2, 3, 4, 5, 6, 8 i 9 wartość za-
twierdzonych do głosowania pro-
jektów nie przekraczała kwoty 100 
tys. zł. W związku z tym wszyst-

MIELCZANIE 
DOKONALI WYBORU

kie kwalifikują się do realizacji. 
W obszarze 7 (Dziubków, Szafera) 
wartość obu projektów przekracza-
ła limit 100 tys. zł. i decydowało 
głosowanie. Zdecydowanie więcej 
głosów (2720) w tym obszarze 
otrzymała budowa placu zabaw dla 
dzieci Frajda (koszt 100 tys. zł.)  i 
ta inwestycja trafi do realizacji. 

Limit wydatków na projekty lokal-
ne wynosił 900 tys. zł. (9 obszarów 
po 100 tys. zł.) Na zgłoszone projekty 
wykorzystano 689 tys. zł. Niewyko-
rzystane środki w wysokości 211 tys. 
zł. przeszły do puli projektów ogól-
nomiejskich. W sumie do rozdyspo-
nowania na projekty ogólnomiejskie 
była kwota 1 mln 311 tys. zł.

Wyniki głosowania 
na projekty ogólnomiejskie:
1. Boisko wielofunkcyjne przy SP 

3 (wartość 650 tys. zł) – 4902 głosy 
2. Pump Track – tor rowerowy 

przy ul. Powstańców Warszawy 
(450 tys. zł.) – 3591 

3. Boisko wielofunkcyjne przy 
SP 13 (650 tys. zł.) – 2697

4. Koncert plenerowy Quebona-
fide, Paluch, Szpaku na terenach 
MOSiR-u (182 tys. zł) – 1525 

5. Uzupełnienie infrastruktury 
schroniska dla zwierząt w Mielcu 
(100 tys. zł.) – 1476 

6. Aktywny Senior – siłownia i 
bieżnia do nordic walking przy ul. 
Gałczyńskiego (250 tys. zł.) – 929

7. Rewitalizacja obiektu Gryfu – 
skatepark i rodzinne centrum roz-
rywki (850 tys. zł.) – 866

8. Wi-Fi Mielec sieć bezprzewo-
dowego ogólnomiejskiego internetu 
(600 tys. zł.) – 812

9. Rodzinne Poranki Filmowe w 
Kinie Galaktyka (86 tys.400 zł.) – 
772

10. Plan na lato – cykl imprez 
plenerowych (90 tys. zł.) – 647

11. Mielecki Piknik Militarny na 
bulwarach przy ul. Rzecznej (39 tys. 
600 zł.) – 571

12. Rower Miejski w Mielcu  - 
pięć baz rowerowych (600 tys. zł.)  
– 490

13. Hala pneumatyczna na bo-
isku do piłki nożnej przy ul. Dąb-
rówki (900 tys. zł.) – 255

Do realizacji kwalifikują się
projekty które zajęły dwa 
pierwsze miejsca: 
 1. Boisko wielofunkcyjne przy 

SP 3 (wartość 650 tys. zł) – 4902 
głosy 

2. Pump Track – tor rowerowy 
przy ul. Powstańców Warszawy 
(450 tys. zł.) – 3591 

Do realizacji trafią projekty, 
które zajęły dwa pierwsze miejsca. 
Ich łączna wartość to 1 mln 100 
tys. zł. Kolejnym projektem, które-
go wartość mieści się w niewyko-
rzystanej kwocie 211 tys. zł. jest 
Koncert plenerowy Quebonafide, 
Paluch, Szpaku na terenach MO-
SiR-u (koszt 182 tys.), który zajął 
czwarte miejsce w głosowaniu. W 
ten sposób obok boiska przy SP 3 
i Pump Tracku trzecim projektem, 
który zostanie zrealizowany będzie 
Koncert Plenerowy. 

Żaden z pozostałych projektów 
nie mieści się w pozostałej wol-
nej kwocie 29 tys. zł.  (211 000 – 
182 000 = 29 000). Projekty, które 
zostały zakwalifikowane do realiza-
cji zostaną przypisane do wydzia-
łów merytorycznych, które były 
odpowiedzialne za ocenę technicz-
ną. Projekty te zostaną wpisane do 
projektu budżetu miasta Mielca na 
rok 2020.

Znamy już rozstrzygnięcia jakie zapadły w wyniku głosowania mieszkańców Mielca na projekty w ramach 
Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego. W głosowaniu udział wzięło 11 tysięcy 264 osoby. Głosów nieważnych 
było 938 (8,32%). Za pomocą platformy cyfrowej głosowało 235 osób. 
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Mieszkańcy Mielca coraz liczniej 
zgłaszają się do Urzędu Miejskiego w 
Mielcu, wyrażając chęć wymiany kotła 
węglowego w swoim gospodarstwie. 
Obecnie, ponad 80 osób dopełni-
ło wszystkich formalności i to one w 
pierwszej kolejności mają możliwość 
uzyskania dofinansowania na wymia-
nę pieców. Nabór wniosków na wymia-
nę kotłów trwa nadal i jest efektem 
projektu parasolowego realizowanego 
przez Gminę Miejską Mielec.

– Plusów z wymiany pieców węglo-
wych na gazowe lub na biomasę jest 
wiele. Główne korzyści, to te wynika-
jące z ograniczenia emisji zanieczysz-
czeń do powietrza. Warto pamiętać, że 
podczas spalania węgla, emisja pyłów 
czy szkodliwych związków jest znacz-
nie wyższa niż w przypadku emisji 

Wraz z zawarciem umowy przez 
prezydenta miasta Mielca Jacka Wi-
śniewskiego z Narodowym Fundu-
szem Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, w ramach której nasze 
miasto otrzyma ogromne dofinanso-
wanie na projekt obejmujący budowę 
układów retencji wód opadowych i 
roztopowych na terenie Mielca, ogło-
szony został przetarg na realizację I 
etapu projektu.

Najkorzystniejszą ofertę w ramach 
kryteriów ceny oraz okresu gwarancji 
zaproponowała firma Inżynieria Rze-
szów Spółka Akcyjna i to ona będzie 
wykonawcą budowy zbiorników re-
tencyjnych, które w przeciągu pięt-
nastu miesięcy pojawią się między ul. 
Solskiego a Kusocińskiego.

Uroczyste podpisanie umowy przez 
prezydenta, przy udziale pierwszego 
zastępcy prezydenta Mielca Pawła 
Pazdana oraz przedstawicieli Wyko-
nawcy – prezesa zarządu Inżynierii 
Rzeszów Spółka Akcyjna Grzegorza 
Króla i członka zarządu Arkadiusza 
Rudego, miało miejsce 4 września 
(środa), w nowo wybudowanym bu-
dynku Miejskiej Biblioteki Publicznej 
SCK w Mielcu.

– Na tę inwestycję mieszkańcy  
Mielca czekali wiele lat. Problem pod-

koniec z podtopieniami w centrum miasta

topień w centrum miasta powracał 
wraz z każdym silniejszym deszczem. 
Teraz, za sprawą zbiorników reten-
cyjnych, kłopoty się skończą. Cieszy 
fakt, że na ten cel otrzymaliśmy 
ogromne dofinansowanie, co wpłynie 
na usprawnienie pracy związanych z 
przedsięwzięciem – mówi prezydent 
Mielca Jacek Wiśniewski.

Do zadań Wykonawcy należeć bę-
dzie, w szczególności:

1. Budowa kanalizacji deszczowej,
2. Budowa zbiorników retencyj-

nych,
3. Budowa pompowni ścieków,
4. Budowa przyłącza energetycz-

nego oraz układu sterowania pom-
pownią,

5. Przebudowa instalacji oświetle-
nia zewnętrznego.

– Prace zaczniemy od robót roz-

biórkowych, bo zbiorniki retencyjne 
zlokalizowane są pod istniejącą na-
wierzchnią asfaltową, na głębokości 
4-5 metrów. Ze względu na taką głę-
bokość, zabezpieczymy ściany wykopu 
przed ewentualnym osunięciem. W 
związku z możliwością pojawienia się 
wody gruntowej uruchomimy system 
odwadniania. Po pracach betonowych 
nastąpi montaż rurociągów. Prace 
rozpoczniemy niezwłocznie po prze-
kazaniu placu budowy. W zależności 
od charakteru prac, szacujemy, że na 
miejscu będzie około 15 – 20 stałych 
pracowników – wyjaśnia prezes zarzą-
du Inżynierii Rzeszów Grzegorz Król.

Warto przypomnieć, że łączny 
koszt projektu pn. „Budowa układów 
retencji wód opadowych i roztopowych 
na terenie Gminy Miejskiej Mielec” 
wynosi 29 192 865,52 zł z czego aż 
20 173 506,45 zł. stanowi dofinan-
sowanie jakie Gmina Miejska Mielec 
otrzymała w ramach Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020; Działanie 2.1 Adaptacja 
do zmian klimatu wraz z zabezpie-
czeniem i zwiększeniem odporności 
na klęski żywiołowe, w szczególności 
katastrofy naturalne oraz monitoring 
środowiska.  Koszt I etapu projektu to 
12 172 080,00 zł.

coraz większe zainteresowanie 
wymianą pieców węglowych

wydzielanej przez piec gazowe – tłu-
maczy prezydent Jacek Wiśniewski. 
-  Decydując się na wymianę kotła, to 
poniekąd ukłon w stronę środowiska i 
nasz wkład w jego ochronę – dodaje.

Projekt „Ograniczenie emisji zanie-
czyszczeń poprzez wymianę nieefek-
tywnych źródeł ciepła w gospodar-
stwach domowych z terenu Gminy 
Miejskiej Mielec” współfinansowany 
jest ze środków unijnych, a kwota 
dofinansowania to 1 666 924,78. Do 
końca 2020 roku wymienionych zosta-
nie  127 kotłów węglowych na gazowe 
lub na biomasę. Do projektów mogą 
aplikować tylko właściciele nierucho-
mości, w których brak jest przyłącza 
do miejskiej sieci ciepłowniczej. Do-
datkowo o kotły na ekogroszek mogą 
aplikować wyłącznie właściciele takich 

nieruchomości, w których nie ma przy-
łącza gazowego, zarówno w budynku, 
jak i na działce, na której budynek jest 
posadowiony.

Nabór Deklaracji 
prowadzony jest 
w trybie ciągłym 

w godzinach pracy urzędu, 
w głównym budynku 

przy ul Żeromskiego 26  
– pokój 32. 

Wszelkie dodatkowe 
informacje można uzyskać 

pod numerem telefonu 
17 787 40 82
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pkp plk jednym z partnerów 
budowy nowego wiadutku

PKP Polskie Linie Kolejowe 
włączyły się we współpracę
przy budowie wiaduktu 
drogowego, który ma powstać 
nad ulicą Sienkiewicza 
oraz nad przebiegającą przez 
nasze miasto linią kolejową
L25. 
List intencyjny będący potwier-

dzeniem współpracy i woli dal-
szych wspólnych działań podpisali 
Prezydent Miasta Mielca Jacek Wi-
śniewski, Marszałek Województwa 
Podkarpackiego Władysław Ortyl, 
Starostwa Powiatu Mieleckiego 
Stanisław Lonczak oraz Prezes 
PKP Ireneusz Merchel.

Włączenie PKP jako partnera 
inwestycji, to efekt wcześniejszych 
założeń dotyczących konieczności 
znalezienia wsparcia w realizację 
budowy wiaduktu. W związku z re-
alizacją projektów kolejowych na 
terenie województwa podkarpac-
kiego z wykorzystaniem środków 

europejskich, PKP PLK S.A. jako 
narodowy zarządca infrastruktu-
ry kolejowej zainteresowana jest 
likwidacją przejazdów w poziomie 
szyn i zastąpieniem ich skrzyżo-
waniami dwupoziomowymi, co 
umożliwiłaby budowa wiaduktu.

Przypomnijmy, że oficjalne 
podpisanie porozumienia w spra-

wie budowy wiaduktu odbyło się 
17 czerwca br. Wtedy to samorzą-
dy ustaliły konkretne działania i 
zobowiązania związane z przed-
sięwzięciem. Zarówno Miasto, jak 
i Województwo zadeklarowały 
wsparcie dla Powiatu w staraniach 
o uzyskanie środków zewnętrz-
nych.

STUDIA PODyPLOMOWE, STUDIA TyPU MBA, SZKOLENIA I KURSy 
– to oferta Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 

która od października została wdrożona w Mielcu za sprawą porozumienia podpisanego 
12 września, pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Gminą Miejską Mielec 

oraz Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu.
Wymienione wcześniej formy kształcenia organizowane będą w imieniu Uniwersytetu Ekonomicznego 

przez Krakowską Szkołę Biznesu, a nad prowadzonymi zajęciami patronat objął Prezydent Miasta Mielca. 
Wśród proponowanych kierunków studiów dwusemestralnych znajdują się:

Zarządzanie projektami (ze szkoleniem i certyfikacją PRINCE 2)
Psychologia w biznesie
Kadry i płace
Rachunkowość i podatki
Zarządzanie przedsiębiorstwem – studia menadżerskie typu MBA

Informacje o kierunkach studiów oraz rekrutacji 
można uzyskać w sekretariacie ARR MARR S.A. tel. 17 773 82 56 

lub w Biurze Studiów Podyplomowych KSB - tel. 12 293 50 29, 12 29 355 60

studiuj w mielcu !
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Kadencja Mieleckiej Rady Se-
niorów 2015-2019 dobiegła końca, 
a to oznacza, że swoją pracę roz-
poczęła nowa Rada, która przez 
następne cztery lata będzie repre-
zentować osoby starsze w naszym 
mieście.

Zgodnie ze statutem Mieleckiej 
Rady Seniorów pierwsze posiedze-
nie, które odbyło się 16 września 
(poniedziałek), otworzył i popro-
wadził Przewodniczący Rady Miej-
skiej Bogdan Bieniek. W obradach 
Mieleckiej Rady Seniorów uczest-
niczyli prezydent Mielca Jacek 
Wiśniewski,  zastępca prezydenta 
Adriana Miłoś oraz naczelnik Wy-

XII sesja Rady Miejskiej, która 
26 września (czwartek), tradycyj-
nie już odbyła się w sali im. Św. 
Jana Pawła II różniła się od wcze-
śniejszych. Wszystko za sprawą 
obecności osób niesłyszących oraz 
tłumacza języka migowego Izabe-
li Piestrzyńskiej, która na bieżąco 
tłumaczyła  sprawozdanie między-
sesyjne Prezydenta Miasta Mielca 
Jacka Wiśniewskiego.

druga kadencja rady seniorów 

rozpoczęta
działu Spraw Społecznych i Zdro-
wia Agata Ćwięka.

Przewodnicząca Rady Stani-
sława Rzeźnik przedstawiła spra-
wozdanie z działalności pierwszej 
kadencji MRS. Złożyła również 
podziękowania dla władz samorzą-
dowych oraz koleżanek i kolegów 
współpracujących w Radzie.

Podczas pierwszego posiedzenia 
Rady dokonano wyboru Przewod-
niczącego i Wiceprzewodniczącego 
Mieleckiej Rady Seniorów. Prze-
wodniczącą Rady została Stanisła-
wa Rzeźnik, a wiceprzewodniczą-
cym Wacław Świerczyński.

pierwsza taka sesja w historii mielca
Głównym założeniem wprowa-

dzonej zmiany jest likwidacja ba-
rier komunikacyjnych. Wychodząc 
naprzeciw potrzebom osób niesły-
szących, w Urzędzie Miejskim w 
Mielcu będzie można skorzystać z 
pomocy psychologa oraz prawnika 
w obecności tłumacza języka mi-
gowego. Taka możliwość będzie w 
każdy trzeci wtorek miesiąca.

SKłAD 
MIELECKIEJ RADy SENIORóW:

1. Pan Jan Bury
2. Pani Władysława Cegielska
3. Pani Maria Działowska
4. Pani Barbara Gadomska
5. Pani Krystyna Kubińska
6. Pan Janusz Pacholec
7. Pani Irena Szastak
8. Pani Elżbieta Pitroff
9. Pani Stanisława Rzeźnik
10. Pan Wacław Świerczyński
11. Pani Janina Tomczyk
12. Pani Stanisława Wit
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Aż 500 nowych drzew i ponad  
10 000 krzewów zostanie posa-
dzonych w Parku Leśnym przy ul. 
Kazimierza Wielkiego. Będzie bez-
pieczniej, czyściej i estetyczniej. Mo-
dernizacja Parku Leśnego w Mielcu 
to jeden z etapów prac, w ramach 
projektu pn. „Poprawa jakości śro-
dowiska miejskiego poprzez rozwój 
terenów zieleni w Gminie Miejskiej 
Mielec”, na które Mielec otrzymał 
dofinansowanie  ze środków unij-
nych Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko na lata 2014-
2020. 

PARK PRZyJAZNy 
MIESZKAńCOM
Dzięki modernizacji park zyska 

nowy, bardziej przyjazny charakter. 
Głównym założeniem projektu jest 
stworzenie miejsca bezpiecznego, 
przeznaczonego do spacerów i wy-
poczynku w cieniu drzew. W ramach 
pierwszego etapu inwestycji zosta-
ną przeprowadzone kompleksowe 
prace pielęgnacyjne drzewostanu, 
wspomniane już nowe nasadzenia 
drzew, krzewów, bylin, moderniza-
cja głównej alei spacerowej, która 
zostanie poszerzona, a także mon-
taż elementów małej architektury i 
budek lęgowych dla ptaków. Z bie-
giem lat, jeśli zabiegi pielęgnacyjne 
będą kontynuowane, przywrócony 

PARKOWI Leśnemu
zostanie charakter lasu  z przewagą 
drzew liściastych rodzimych. Jednak 
by było to możliwe, koniecznie jest 
uporządkowanie lasu, a także póź-
niejsze dbanie o  stan roślin.

ZDROWIE 
DRZEW 
Prace w Parku Leśnym wpłyną 

także na poprawę jakości i stanu 
zdrowotnego całego drzewostanu. 
Już w 2001 roku, podczas sporządza-
nia planu ochrony parku przez Ry-
szarda Krynickiego – przedstawiciela 
firmy zajmującej się m.in. eksperty-
zami przyrodniczymi i środowisko-
wymi, stwierdzono, że w mieleckim 
Parku Leśnym występuje bardzo duże 
ryzyko zachorowalności drzew, czego 
następstwem będzie ich umieranie. 
Niestety, właśnie takiej śmierci drzew 
jesteśmy obecnie świadkami. Stan 
części drzew jest tragiczny. Na wielu 
z nich pojawiły się grzyby i szkodniki. 
Chore drzewa nie uczestniczą już w 
produkcji tlenu, a ich zły stan zdrowia 
stwarza bezpośrednie zagrożenie dla 
przechodniów. Nadmierne zagęszcze-
nie lasu nie pozwala natomiast na 
wzmocnienie się drzew zdrowych. 
W Parku Leśnym pojawiły się także 
gatunki drzew obcego pochodzenia, 
które mają negatywny wpływ na ro-
dzime drzewa. Pozostawienie Parku 
w takim stanie jaki jest obecnie spo-

woduje dalsze zamieranie drzewosta-
nu parkowego.

JAKIE PRACE 
ZOSTANą WyKONANE
Wśród drzew, które zostaną po-

sadzone w Parku Leśnym będą na-
sze rodzime gatunki – sosny, jesiony, 
buki, klony, brzozy, świerki. Kolorytu 
dodadzą natomiast krzewy – kwit-
nące, owocujące, miododajne, dają-
ce schronienie i pożywienie ptakom, 
owadom i drobnym ssakom. Nie-
uniknione jest także usunięcie drzew 
martwych, o złym stanie zdrowot-
nym i zagrażających bezpieczeństwu 
przechodniów. Według wykonanej 
wiosną inwentaryzacji, takich drzew 
w Parku Leśnym jest około 15% i to 
one w pierwszej kolejności zostaną 
usunięte. Naturalnym etapem pielę-
gnacyjnym kompleksów leśnych jest 
także trzebież gatunków ekspansyw-
nych. Zabieg ten wzmocni przyrost 
drzew najbardziej wartościowych, 
poprawi się także stan sanitarny 
lasu, a drzewa dojrzałe i zdrowe 
będą mogły rozwijać się swobodnie 
w warunkach im sprzyjających. 

Przewidywane koszty realizacji 
wyżej wymienionych prac to ok.  1,9 
mln zł, z czego aż 85% stanowi do-
finansowanie ze środków unijnych 
przyznanych Gminie Miejskiej Mielec 
w styczniu 2018 roku.

na ratunek
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Wystawa pt. „II Wojna Światowa w Mielcu i okolicach”
Dom Kultury SCK, „Klub szyjących mam”, Warsztaty 
krawieckie dla mam z dziećmi w ramach projektu „Ja w 
mieście, realizowanego poprzez program NCK „Dom Kultury + 
Inicjatywy lokalne 2019” 
Teatr Rozmaitości „Ożenek” - Premiera
Dom Kultury SCK, Konkurs na teledysk do wybranego dzieła 
Stanisława Moniuszki 
godz. 18.00 promocja książki „Mielec 1939-1945. 
Tajemnice militarne i historie wojenne” - Jadernówka
Kulturnik – Filia DK SCK, „Z młodzieżą o młodzieży”, 
warsztaty teatralne w ramach projektu „Ja w mieście, 
realizowanego poprzez program NCK „Dom Kultury + 
Inicjatywy lokalne 2019” 
Schody przed SCK, Wystawa zewnętrzna „Moniuszko – Mielec 
– Moniuszko”
godz. 18.00, Galeria ESCEK – Wernisaż wystawy 
„Moniuszko-Mielec-Moniuszko”
Galeria ESCEK, Wystawa „Moniuszko – Mielec – Moniuszko”
godz. 19.00–21.00, Górka Cyranowska, „Wielka orkiestra 
mieleckich muzyków”, Jam session w ramach projektu „Ja w 
mieście”, realizowanego poprzez program NCK „Dom Kultury 
+ Inicjatywy lokalne 2019” 
18.00, sala widowiskowa SCK – Koncert finałowy 
„Moniuszko – Mielec – Moniuszko”
godz. 18.00, sala nr 1 DK SCK – „Odbębnianie sztuki”, 
koncert w ramach projektu „Ja w mieście”, realizowanego 
poprzez program NCK „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 
2019” 
Jubileusz 50-lecia Chóru „AKORD”
Przegląd Scenażeria
Scena dla tańca „Trasmission”
godz.18.00, sala widowiskowa SCK – Koncert septetu EABS 
– Zaduszki Jazzowe (suport: Big Mielec Band SCK)
godz. 20.00, sala widowiskowa SCK – Koncert Kuby Badacha 
„Tribute to Andrzej Zaucha” 
„Barwy mojej Ojczyzny”
godz. 16.00, sala widowiskowa SCK – Koncert 
Niepodległościowy Mieleckiej Orkiestry Symfonicznej
godz. 18.00 Wystawa pt. „Sztetl Mielec” - Jadernówka
godz. 10.00, sala nr 1 DK SCK – Eliminacje regionalne do 
XXIX Podkarpackiego Konkursu Poezji Religijnej.
Festiwal  Tańca Współczesnego
Przegląd zespołów dziecięcych „Pasikonik 2019”
godz. 18.00, galeria ESCEK – Wernisaż wystawy XXX
Premiera Musical
Koncert Świąteczny ZPiT „Rzeszowiacy”

12.10
14.09–26.10 

16.09
16.09–20.10

17.10

20.09–25.10

7.10–01.12

18.10

18.10-01.12
19.10

23.10

25.10

26.10
29.10
30.10
3.11

06.11 

06.11
11.11

14.11
15.11

16.11
21-22.11

6.12
14-15.12

22.12

Dziesięć rzeźb, które zdobią 
mieleckie skwery i parki już nie 
straszą swoim wyglądem. Władze 
Mielca zleciły ich renowację. 

Niestety zły stan rzeźb plene-
rowych, wielokrotnie związany jest 
z działaniami wandali, zatem re-
mont dotyczył głównie konserwa-
cji estetycznej. Dodatkowo z rzeźb 
usunięto narośla i plamy, przy-
wrócono kolorystykę rzeźb oraz 
uzupełniono ubytki. Wzmocniona 
została ich konstrukcja, a całość 
pokryto środkami impregnującymi 
i powłokami ułatwiającymi zmy-
wanie graffiti.

Rzeźby poddane renowacji:
„RADOŚć żyCIA” Henryk Bu-

rzec (1969), przy ul. M.Konopnic-
kiej

„SyMFONIA” – Janina Barcic-
ka (1979), skwer przy ul. L. Sol-
skiego

„MATKA-KSIążKA” – Antoni-
na Wysocka-Jończak z Warszawy 
(1979), przy ul. J. Kusocińskiego

„MUZA” – Sergiusz Tumanian  
z Armenii (1979), skwer przy ul.  
L. Solskiego

„TANCERKA” – H. Burzec 
(1964-1966), planty za SCK

„REqUIEM DLA POLEGłyCH” 
– Janina Barcicka z Warszawy 
(1969), park przy ul. S. żerom-
skiego

„RODZINA” – Ma-
ria Owczarczyk z Warsza-
wy (1987-1989), park przy  
ul. S. żeromskiego

„PIERWSZA MIłOŚć” – Broni-
sław Kubica z Warszawy (1969),  
w parku przy ul. S. Sękowskiego

„RODZINA” – Sergiusz Tuma-
nian z Armenii (1979), przy ul.  
H. Sienkiewicza

„ZDOByWCOM PRZESTWO-
RZy” – Ewelina Michalska w War-
szawy (1969), przy ul. Wspólnej

remont kapitalny 

pomników


