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miasto mielec

Mielecki Budżet Obywatelski 2021, podobnie jak rok temu, wzbudził 
ogromne zainteresowanie. Dlatego, we wstępie moją powinnością jest 
podziękować wszystkim mielczanom zaangażowanym w każdy poszcze-
gólny proces MBO. Poczynając od przygotowania projektu, po dalszą 
promocję swojego pomysłu i zachęcanie do głosowania. To dowód, że 
przywrócenie budżetu obywatelskiego – jednego z narzędzi demokracji, 
było dobrą decyzją. 

W lipcu, podczas debaty na temat przyszłości naszego miasta, w 
której wzięło udział wielu mieszkańców Mielca w różnym wieku, mo-
gliśmy porozmawiać o realnych potrzebach mielczan. Był to też dobry 
moment na analizę stanu wyjściowego oraz wypracowanie stanowiska 
spójnego z wizją różnych środowisk społecznych. Rzecz wydawać by się 
mogła trudna – zrozumieć, pogodzić i wdrożyć rozwiązania, które zosta-
ną zaakceptowane przez ogół. Jednak jak się okazało, wszyscy pragnie-
my podobnego – miejsca spotkań, przestrzeni do kontaktu i wymiany 
doświadczeń. 

Wnioski z debaty pokrywają się w dużej mierze z pomysłami, które 
złożone zostały w tegorocznej edycji MBO. Boiska wielofunkcyjne czy 
tężnie solankowe to dowód, że jako mieszkańcy dążymy do poszerze-
nia przestrzeni rekreacyjnej w naszym mieście. Celem nowych obszarów 
rozrywkowych z pewnością jest chęć spędzania czasu wspólnie z przyja-
ciółmi w zadbanym i przemyślanym otoczeniu.

Bardzo serdecznie gratuluję autorom projektów, które zwyciężyły w 
Mieleckim Budżecie Obywatelskim 2020. Dzięki Państwa pomysłowości i 
trudowi już wkrótce, w przestrzeni publicznej pojawią się nowości, które 
przyczynią się do uatrakcyjnienia terenów wokół nas. Mielecki magistrat 
zabiera się do pracy, tak by za rok móc cieszyć się z wykonania kolejnych 
inwestycji.

Autorom projektów, którym w tym roku zabrakło szczęścia w postaci 
głosów mieszkańców proszę o niezniechęcanie się. Każda Państwa pro-
pozycja, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Mielcu daje nam obraz 
rzeczywistych potrzeb mieszkańców, co z kolei przekłada się na kierunki 
planowania budżetu oraz przysz łych inwestycji w naszym mieście. 
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znamy wyniki glosowania
w mieleckim budżecie obywatelskim 2021

WYNIKI GŁOSOWANIA (według ilości uzyskanych głosów)
NA PROJEKTY LOKALNE:

OBSZAR – 1 (Borek, Lotników) 
Rozbudowa siłowni zewnętrznej wraz ze strefą street workaut 

przy ul. Tańskiego (100 tys. zł.) – 1532 głosy.

OBSZAR – 2 (Cyranka, Mościska)
Remont Domu Ludowego przy ulicy Cyranowskiej (100 tys. zł.) 

– 96 głosów.

OBSZAR – 3 (Smoczka, Smoczka I)
Osiedlowy plac zabaw dla dzieci przy ul. Wyszyńskiego (100 tys. zł.) 

– 402 głosy.

OBSZAR – 4 (Kilińskiego, Kościuszki)
Wymiana dachu w schronisku dla zwierząt „Pies i kot” w Mielcu 

(100 tys. zł.) – 994 głosy.

OBSZAR – 5 (Kopernika, Kusocińskiego)
Biało-niebieski festyn rodzinny (MOSiR przy ul. Solskiego) (50 tys. zł.) 

– 618 głosów.

OBSZAR – 6 (Rzochów, Wojsław)
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Witosa o siłownię zewnętrzną 

(50 tys. zł.) – 948 głosów.

OBSZAR -7 (Dziubków, Szafera)
Skwer rekreacyjny wraz ze smart ławką - deptak na os. Dziubków 

(100 tys. zł.) – 923 głosy.

OBSZAR – 8 (Kazimierza Wielkiego, Wolności)
1. Oświetlenie alejki w lasku między ulicami Wolności i Piaskową 

(80 tys. zł.) – 409 głosów.
2. UFO 2, Uśmiechnięty Festyn Osiedlowy na os. Kazimierza Wielkiego 

(20 tys. zł.) – 366 głosów.

OBSZAR – 9 (Niepodległości, Żeromskiego)
1. Wymiana ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr 7 (83 tys. zł.) 

– 890 głosów.
2. Rewitalizacja zieleni przy bloku Kędziora 1 (17 tys. zł.) – 383 głosy.

Zakończył się pracochłonny proces liczenia głosów oddanych przez 
mieszkańców Mielca w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego 

na rok 2021. Łącznie oddano 13 598 głosów z czego głosów 
internetowych było 338. Liczbę 1099 głosów uznano za nieważne. 

Mieszkańcy Mielca wybierali spośród 22 zakwalifikowanych 
do głosowania projektów ogólnomiejskich, których wartość osiągnęła 

kwotę 10 mln 139 tys. zł. oraz spośród 25 projektów lokalnych 
o wartości 1 990 tys. zł

WYNIKI GŁOSOWANIA 
(według ilości uzyskanych 

głosów) 
NA PROJEKTY 

OGÓLNOMIEJSKIE 

1. Boisko wielofunkcyjne 
przy Szkole Podstawowej nr 3 

przy ul. Żeromskiego 
(wartość 700 tys. zł.) 

– 3687 głosów.

2. Tężnia solankowa 
na osiedlu Lotników 

obok SP 8 (500 tys. zł.) 
– 1860 głosów.

Ostatecznie na projekty 
ogólnomiejskie w Mieleckim 

Budżecie Obywatelskim na rok 
2021 będzie można przeznaczyć 

1 mln 200 tys. zł. 
Projekt „Boisko wielofunkcyjne 
przy Szkole Podstawowej nr 3 

przy ul. Żeromskiego”, 
który otrzymał największą 

liczbę głosów i zajął 1 miejsce 
oszacowano na kwotę 

700 tys. zł. 
W pozostałej do dyspozycji  

kwocie 500 tys. zł. 
mieści się projekt „Tężnia 

solankowa na osiedlu Lotników 
obok SP 8”, który zajął w 

głosowaniu 3 miejsce. Te dwa 
projekty zostały zwycięzcami 

w kategorii projektów 
ogólnomiejskich i wraz 

z pozostałymi zwycięskimi 
projektami lokalnymi będą 

realizowane w ramach MBO 2021.
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W uroczystości udział wzięli 
m.in. Posłowie na Sejm Rzeczy-
pospolitej Polskiej Krystyna Skow-
rońska oraz Fryderyk Kapinos, 
Marszałek Województwa Podkar-
packiego Władysław Ortyl, Zastępcy 
Prezydenta Miasta Mielca Adriana 
Miłoś i Paweł Pazdan, Przewodni-
czący Rady Miejskiej w Mielcu Bog-
dan Bieniek, przedstawiciele Rady 
Miejskiej w Mielcu, przedstawiciele 
środowiska przedszkolnego z Ko-
ordynator ds. przedszkoli Barbarą 
Grzech oraz Dyrektor PM nr 20 Bo-
żeną Kochanowską na czele oraz Ks. 
Proboszcz Janusz Paciorek, który w 
dalszej części uroczystości poświęcił 
nowo wybudowany obiekt.

– To bardzo ważne wydarzenie z 
perspektywy wszystkich mieszkań-
ców Mielca. Nasze miasto zyskało 
kolejny budynek, z którego możemy 
być dumni i którym możemy się po-
chwalić. Od teraz, przedszkole Miej-
skie nr 20, obok Miejskiej Biblioteki 
Publicznej to wizytówka Mielca. Je-
stem przekonany, że innowacyjność 
budynku oraz wysoki poziom kadry 
przedszkolnej przełożą się na jesz-
cze wyższy poziom rozwoju naszych 
najmłodszych mieszkańców – mówi 
Prezydent Miasta Mielca Jacek Wi-
śniewski.

Oficjalnemu otwarciu przed-

oficjalne otwarcie nowego budynku
przedszkola miejskiego nr 20

im. smoka felusia w mielcu

Niemal 16 milionów złotych  
to koszt budowy Przedszkola 
Miejskiego nr 20 w Mielcu, 

najnowocześniejszej 
placówki w naszym regionie. 

Oficjalnego przekazania kluczy 
na ręce dyrektor przedszkola 

Bożeny Kochanowskiej 
28 sierpnia 2020 r. 

dokonał Prezydent Miasta 
Mielca Jacek Wiśniewski.

szkola towarzyszyło jeszcze jedno, 
bardzo istotne wydarzenie – pod-
pisanie umowy na dofinasowanie 
inwestycji w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego. Budowa 
Przedszkola Miejskiego nr 20 była 
jednym z przedsięwzięć wybranych 
przez Zarząd Województwa do dofi-
nansowania w związku z realizacją 
planów niskoemisyjnych w ramach 
RPO WP 2014-2020.

Zarząd rozdysponował środki 
na tzw. budynki pasywne. Na do-
finansowanie projektów wstępnie 
przeznaczonych było 12 milionów 
złotych.  Konkurs cieszył się dużym 
zainteresowaniem i wymogi speł-
niło aż siedmiu wnioskodawców. W 
związku z tym Zarząd zdecydował 
o zwiększeniu kwoty dedykowanej 
tym projektom na ponad 15 mln zł, 
wykorzystując wszystkie dostępne 
wówczas w działaniu wolne środki. 
Pozwoliło to na przyznanie dofinan-
sowania na realizację 3 projektów, a 
wśród nich Przedszkola Miejskiego 
nr 20 w Mielcu.

Miasto Mielec wnioskowało o 
dofinansowanie prawie 7,8 mln zł. 
Wstępnie przyznano środki mniej-
sze (6,2 mln zł), z zaznaczeniem, 
że jeśli pojawią się oszczędności 
kwota ta zostanie uzupełniona. 

Marszałek Województwa podjął 
starania w Komisji Europejskiej o 
zwiększenie dostępnej kwoty. Ko-
misja Europejska zgodziła się na 
pełne dofinasowanie wszystkich 7 
budynków pasywnych.

Dziś marszałek Władysław Ortyl 
oraz prezydent Jacek Wiśniewski 
podpisali umowę na pełną kwo-
tę dofinansowania innowacyjnego 
przedszkola w Mielcu na osiedlu 
Smoczka. Budynek będzie energo-
oszczędny i wyposażony w odna-
wialne źródła energii (pompy ciepła 
i fotowoltaikę). Nie będzie emitował 
zanieczyszczeń do powietrza: poza 
OZE ciepło zapewni węzeł miejskiej 
sieci ciepłowniczej.

Przypomnijmy, że Przedszkole 
Miejskie nr 20 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi w Mielcu funkcjonowało 
wcześniej w budynku SP 11 w Miel-
cu. Dzięki budowie nowego budynku, 
przedszkole zyskało nowe oddziały 
dla dzieci w wieku 3-6 lat, to także 
szansa na dodatkowe zatrudnienie 
nauczycieli, pomocy nauczycieli oraz 
woźnych oddziałów. W ramach wy-
posażenia sal, przedszkole zyskało 
w pełni przystosowaną salę świateł, 
w której możliwe będzie prowadze-
nie terapii dobieranej indywidualnie 
do potrzeb dziecka.
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sterylizatory powietrza 
we wszystkich miejskich szkolach

Oficjalne podpisanie umowy 
odbyło się w siedzibie firmy Navi-
tel, znajdującej się na terenie Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej EURO
-PARK Mielec.

– Wszelka forma poprawy bez-
pieczeństwa, w obecnej sytuacji 
epidemiologicznej, jest bardzo 
cenna. Zakup ponad stu urządzeń 
do sterylizacji powietrza, któ-
re docelowo trafią do wszystkich 
miejskich szkół jest decyzją prze-
myślaną – mówi Prezydent Mielca 
Jacek Wiśniewski. – Nie tak daw-
no, do wszystkich żłobków i przed-
szkoli przekazaliśmy oczyszczacze 
powietrza, które mają za zadanie 
filtrować powietrze w miejscach, 
w których przez większość dnia 
przebywają najmłodsi mieszkańcy 
Mielca. Do szkół już wkrótce trafią 
sterylizatory posiadający większy 
zasięg pracy, dlatego usytuowane 
zostaną w miejscach wspólnych, 
tam gdzie w jednym czasie prze-
bywa duża liczba uczniów. Jako 
mieszkańcy Mielca, możemy być 
dumni, że tego typu urządzenia 
produkowane są w naszym mieście 
– podkreśla Prezydent.

O pomyśle stworzenia steryliza-
torów oraz parametrach technicz-
nych urządzeń mówi Prezes Zarzą-
du firmy Navitel Wojciech Mordec.

– W czasie obecnie trwającej 
pandemii Covid-19, firma Navitel 
opracowała oraz jest producen-
tem sterylizatorów powietrza UV-C 
NLB-60 i LNB-120, niewytwarzają-
cych ozonu. Sterylizator oczyszcza 
pomieszczenie z bakterii, grzybów 
i wirusów w tym COVID-19 – tłu-

Ponad sto urządzeń do sterylizacji pomieszczeń trafiło do wszystkich miejskich szkół. 
To efekt podpisanej 24 września umowy między Prezydentem Miasta Mielca Jackiem 

Wiśniewskim a Prezesem Zarządu firmy NAVITEL Wojciechem Mordecem. 
Mielec stanie się jedynym miastem, na terenie którego szkoły miejskie wyposażone zostaną 

w sprzęt, którego zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa w przestrzeniach wspólnych, 
takich jak szatnie czy korytarze.

maczy Wojciech Mordec. – Aby za-
pewnić maksimum bezpieczeństwa 
uczniom, personelowi szkół nie-
zbędne jest sterylizowanie powie-
trza znajdującego się w pomiesz-
czeniu. Nasze sterylizatory, cały 
czas podczas swojej pracy, filtrują 
powietrze oczyszczając jego zawar-
tość ze wszystkich bakterii i wiru-
sów. Działają bezobsługowo i są 
tanie w eksploatacji – dodaje.

Stosowanie sterylizatorów wy-
korzystujących promienniki UV-C 
z wymuszonym obiegiem powie-
trza jest jedną z najbardziej sku-
tecznych metod zwalczania bakte-
rii, wirusów, pleśni, grzybów oraz 

wszelkich innych drobnoustrojów. Z 
uwagi na wysoką skuteczność dzia-
łania sterylizatory wykorzystuje się 
wszędzie tam, gdzie jest wymagany 
wysoki poziom czystości mikrobio-
logicznej, od którego zależy wysoka 
jakość bezpieczeństwa.

Urządzenia do sterylizacji po-
wietrza trafią do wszystkich szkół, 
których organem prowadzącym jest 
miasto Mielec, są nimi: Szkoła Pod-
stawowa nr 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 
13 oraz Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących nr 1. Całkowita wartość za-
kupionego sprzętu to 187.944,00 zł 
brutto.
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W uroczystym otwarciu nowe-
go obiektu sportowo-rekreacyjnego 
oprócz licznych przedstawicieli me-
diów udział wzięli zastępca prezy-
denta miasta Mielca Adriana Miłoś, 
naczelnik wydziału inwestycji UM 
w Mielcu Andrzej Jędrychowski, dy-
rektor MOSiR Mielec Mirosława Go-
razd oraz Przemysław Witek, który 
jako przedstawiciel rady osiedla 
Smoczka był wnioskodawcą i zgło-
sił projekt budowy Pumptracka w 
ramach MBO 2020.

Pumptrack wybudowała firma 
VeloProjekt z Białegostoku. Obiekt 

otwarcie mieleckiego 

pumptracka 
Od czwartku 30 lipca do dyspozycji dzieci i młodzieży 

jest pierwszy na terenie miasta Mielca tor rowerowy typu 
Pumptrack, przy ulicy Powstańców Warszawy (skrzyżowanie 
z ulicą Szarych Szeregów). To jedna z dwóch ogólnomiejskich 
inwestycji Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego (drugą jest 

budowa boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 3).

kosztował 427 tys. zł. Licznie przy-
byli na otwarcie amatorzy dwóch 
kółek mogli wziąć udział w warszta-
tach jazdy po torze, które prowadzili 
instruktorzy z firmy VeloProjekt.

– Cieszę się, że młodzież ze 
Smoczki i z innych części naszego 
miasta ma do dyspozycji kolejny 
po skateparku obiekt rekreacyjny. 
Zanim rozpoczęło się zgłaszanie 
projektów do Mieleckiego Budżetu 
Obywatelskiego, mało kto wiedział 
co to jest Pumptrack. Teraz już 
wiemy, że ten pomysł to był strzał 
w dziesiątkę – powiedział Prezy-

dent Miasta Mielca Jacek Wiśniew-
ski, który dał się namówić na jazdę 
próbną na nowym torze.

Każda osoba chcąca skorzystać 
z Pumptracka powinna zapoznać 
się z regulaminem korzystania z 
obiektu, który umieszczono przed 
jego wejściem. Przypominając o 
zasadzie własnej odpowiedzialno-
ści za korzystanie z toru i o zale-
ceniu używania kasków i ochrania-
czy, apelujemy do użytkowników 
Pumtracka o przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa i rozwagę oraz 
ostrożność.

Podpisanie umowy na realizację 
zadania odbyło się w grudniu 2019 
roku. Firma Santex na realizację in-
westycji miała czas do końca 2020 r. 
Do zakresu działań należało:

1. budowa kanalizacji deszczo-
wej wraz ze studniami rewizyjnymi,

2. budowa zbiorników retencyj-
nego z rur DN2800 i DN3000 i ko-
mór KR-D1-1 i KR-D1-6,

3. budowa osadnika OS i sepa-
ratora lamelowego SP,

4. budowa pompowni ścieków P1,
5. budowa przyłącza energe-

tycznego oraz układu sterowania 
pompownią,

zakończenie prac przy drugim etapie budowy
zbiorników retencyjnych 

Budowa drugiego etapu zbiorników retencyjnych znajdujących się w okolicach Hotelu Polskiego 
dobiegła końca. Za budowę odpowiedzialna była firma Santex, która w ramach procesu 

przetargowego złożyła najkorzystniejszą ofertę pod kątem kryteriów ceny i okresu gwarancji.

6. przebudowę istniejącego wo-
dociągu,

7. zabezpieczenie istniejących i 
projekt. linii kablowych energetycz-
nych i teletechnicznych,

8. wykonanie geodezyjnej in-
wentaryzacji powykonawczej.

Warto przypomnieć, że odbiór 
techniczny pierwszego etapu budo-
wy zbiorników retencyjnych znaj-
dujących się między ul. Solskiego 
a ul. Kusocińskiego miał miejsce 
31 lipca 2020 roku. Przed mielec-
kim magistratem kolejny, trzeci już 
etap budowy zbiorników retencyj-
nych, tym razem na osiedlu Borek. 

Przetarg na tę inwestycję zostanie 
ogłoszony w najbliższych dniach.

Łączny koszt projektu pn. „Budo-
wa układów retencji wód opadowych 
i roztopowych na terenie Gminy Miej-
skiej Mielec” wynosi 29 192 865,52 
zł z czego 20 173 506,45 zł. stanowi 
dofinansowanie jakie Gmina Miejska 
Mielec otrzymała w ramach Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2014-2020; Działanie 
2.1 Adaptacja do zmian klimatu 
wraz z zabezpieczeniem i zwiększe-
niem odporności na klęski żywioło-
we, w szczególności katastrofy na-
turalne oraz monitoring środowiska.
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Modernizacja 
gospodarki wodno-ściekowej
Zakres projektu obejmuje budo-

wę systemu zaopatrzenia w wodę, 
budowę kanalizacji rozdzielczej 
w miejsce istniejącej kanalizacji 
ogólnospławnej, a także moder-
nizację oczyszczalni ścieków. Co to 
oznacza dla mieszkańców Mielca? 
Zrealizowanie projektu zapewni 
stałość składu fizykochemicznego 
wody ujmowanej, a tym samym 
wpłynie na zwiększoną stabilność 
parametrów fizykochemicznych i 
bakteriologicznych wody w wodo-
ciągu miejskim.

Projektowany układ technolo-
giczny uzdatniania wody ograniczy 
stosowanie środków chemicznych 
w procesach technologicznych. 
Ponadto uproszczenie procesów 
uzdatniania spowoduje zmniejsze-
nie zużycia materiałów i energii.

– Należy podkreślić, że realizacja 
projektu będzie miała bezpośredni 
wpływ na komfort życia mieszkań-
ców Mielca. Wyeliminowane zosta-
ną zanieczyszczenia związane z co-
faniem się ścieków, zyskamy wodę 
dobrej jakości – mówi Prezydent 
Mielca Jacek Wiśniewski.

Szacowana kwota przedsięwzię-
cia to 140 milionów złotych. Urząd 
Miejski w Mielcu ubiega się o wpi-
sanie zadania do Krajowego Planu 
Odbudowy.

Budowa instalacji 
zagospodarowania 
odpadów komunalnych
W skład instalacji wchodzi sor-

townia odpadów selektywnie zbie-
ranych z możliwością sortownia 
zmieszanych odpadów komunalnych 
oraz kompostownia odpadów zielo-
nych. Odpowiedzialna gospodarka 

magistrat ubiega się o środki zewnętrzne
w planach ogromne inwestycje 

Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Mielec, budowa instalacji 
zagospodarowania odpadów komunalnych, a także przebudowa i rozbudowa istniejącego dworca 
autobusowego – to największe zadania, na których realizację Urząd Miejski w Mielcu stara się 

pozyskać dofinansowanie. Łączna wartość projektów to aż 216 590 250,00 zł!

odpadami to jeden z filarów ochro-
ny środowiska. To także potwierdza 
Prezydent Mielca, podkreślając, że 
powinno dążyć się do ograniczenia 
wysypisk śmieci na rzecz odzysku 
z odpadów maksymalnej ilości su-
rowców i energii. Projekt ma na 
celu zagospodarowanie odpadów 
w sposób bezpieczny dla środowi-
ska, uwzgledniający efektywny oraz 
ekologiczny odzysk i recycling, co 
wpisuje się w idee zrównoważonego 
rozwoju. 

Szacowana kwota zadania to 
31 590 250,00 zł. Mielecki magi-
strat ubiega się o dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych.

Przebudowa i rozbudowa 
istniejącego dworca 
autobusowego
Rozbudowany dworzec zyskał-

by także nową funkcję – centrum 
przesiadkowego dla transportu au-
tobusowego, komunikacji miejskiej 
oraz kolei. Rozbudowany zostałby 
układ drogowy oraz ścieżki rowe-
rowe prowadzące do wszystkich 
osiedli w promieniu minimum 4 
km od dworca. Ponadto, w planach 

są także trzy parkingi w formule 
“Bike&Ride” dla rowerów. Inwe-
stycja jest spójna z wdrażaną na 
terenie miasta i powiatu koncepcją 
zrównoważonego transportu, pro-
mującego wszystkie formy komu-
nikacji, które mają doprowadzić do 
zmniejszenia ilości samochodów, a 
co za tym idzie do zmniejszenia za-
nieczyszczenia powietrza. 

Szacunkowa wartość projektu to 
45 000 000,00 zł. Urząd Miejski w 
Mielcu ubiega się o dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych.

Środki zewnętrzne 
na modernizację dróg
Warto podkreślić, że mielec-

ki magistrat ubiega się również o 
środki zewnętrzne z Funduszu Dróg 
Samorządowych. Jeśli uda się uzy-
skać dofinansowanie w wysokości 
50% kosztów do każdego zadania, 
możliwa będzie modernizacja ul. 
Szafera oraz ul. Osiedlowej. 

Wartość prac związanych z 
przebudową ul. Szafera to 4 444 
834,75 zł, koszt remontu na ul. 
Osiedlowej to 3 224 581,46 zł.
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kompleks boisk rekreacyjnych
przy ulicy solskiego oddany do użytkowania

Po zakończeniu budowy zbior-
ników retencyjnych, które powstały 
na terenie MOSiR między ulicami 
Solskiego i Kusocińskiego zapadła 
decyzja o nowym zagospodaro-
waniu tych terenów. W pierwszej 
kolejności zlikwidowano stare żel-
betonowe ogrodzenie  terenu MO-
SiR- u pamiętające jeszcze lata 

Na początku sierpnia odebrano 
pierwszy etap realizacji projektu. 
Realizatorem była firma KALBRUK 
S.C. za kwotę 98 879,09 zł brutto.

Pierwszy etap obejmował wy-
konanie całości robót budowlanych 
związanych z powstaniem trzech 
zatok postojowych i nieznaczną ko-
rektą przebiegu przyległego chod-
nika dla pieszych.

Koszt zrealizowanych robót wy-
nosi 91 683,59  zł a ich wykonanie 
pozwoliło na powstanie 22 dodat-
kowych miejsc postojowych dla sa-
mochodów osobowych.

W drugim etapie wykonaw-
ca zobowiązany jest jesienią tego 
roku, w zamian za usunięte drze-
wa, wykonać nasadzenia zastępcze 
9 drzew w pasie drogowym ul. Ja-
giellończyka.

Malowanie linii boisk i ostatnie prace kosmetyczne zakończyły proces oddania do użytku 
ogólnodostępnego zespołu nowych boisk rekreacyjnych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji przy ulicy Solskiego (naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 6).

sześćdziesiąte ubiegłego stulecia.
W sąsiedztwie podziemnych 

zbiorników wzdłuż ulicy Grun-
waldzkiej wybudowano parking 
z 64 miejscami parkingowymi i 
chodnik będący łącznikiem z pa-
sażem wzdłuż budynku Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. Na uporząd-
kowanym terenie powstały trawniki 

i zasadzone zostały iglaki.
Z kolei przy ulicy Solskiego 

oddane zostały do użytku dwa 
korty tenisowe (ze ścianką tre-
ningową) i boisko do koszyków-
ki o nawierzchni asfaltowej oraz 
dwa boiska do plażowej siatkówki. 
Wokół kortów i boisk zainstalo-
wano piłkochwyty.

nowy parking
przy ulicy kusocińskiego

Kolejnym oddanym do użytku projektem zrealizowanym 
w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego jest wykonanie 

dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Kusocińskiego – 
naprzeciwko budynku Zespołu Basenów Odkrytych MOSiR.
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Według mieszkańców, naj-
lepszym miejscem na tego typu 
urządzenia są place zabaw, gdzie 
przebywają dzieci. Dlatego decyzją 
Prezydenta Mielca Jacka Wiśniew-
skiego, pięć nowych dozowników 
zamontowanych zostało w nastę-
pujących miejscach:

1. Plac zabaw przy ul. Tańskiego 
(os. Lotników),

2. Plac zabaw przy ul. Brekie-
szów (os. Szafera),

Rok 2020 okazał się wyjątkowo 
obfity w sukcesy zawodników i za-
wodniczek Lekkoatletycznego Klubu 
Sportowego Stal Mielec. W sumie na 
imprezach rangi Mistrzostw Polski – 
młodzików, juniorów, młodzieżow-
ców i seniorów po medale sięgnęło 
15 osób. Niektórzy zarówno w let-
nich jak i halowych mistrzostwach 
Polski tych medali zdobyli po 3-4. 
Pozwoliło to klubowi z Mielca zająć w 
klasyfikacjach medalowych poszcze-
gólnych mistrzostw czołowe miejsca 
w Polsce. Potwierdza to fakt, że LKS 
Stal Mielec jest w dalszym ciągu 

dozowniki 
do dezynfekcji dloni
na mieleckich targowiskach

Nowe dozowniki do dezynfekcji dłoni pojawiły się na terenie 
naszego miasta. To efekt pozytywnych opinii kierowanych do 
magistratu ze strony mieszkańców, po tym, jak dwa próbne 
urządzania pojawiły się w przestrzeni publicznej w czerwcu. 

Jeden z nich znajduje się w okolicach Pływalni „Smoczka” tuż 
przy placu zabaw, drugi natomiast zlokalizowany jest na placu 
Armii Krajowej bezpośrednio przy przystanku autobusowym.

3. Plac zabaw przy Bulwarach 
(os. Kościuszki),

4. Plac zabaw przy ul. Dąbrówki 
(os. Smoczka),

5. Rynek przy Gryfie (os. Ko-
ściuszki).

Z dozowników mogą także ko-
rzystać osoby odwiedzające mielec-
kie targowiska przy ulicach Sporto-
wej oraz Wolności. 

Dozowniki te przeznaczone są 
do neutralizacji bakterii i wirusów, 

a ich głównym zadaniem jest za-
pewnienie wszystkim użytkow-
nikom niezbędnej higieny i bez-
pieczeństwa. Urządzenia zostały 
wyposażone w pięciolitrowe zbiorni-
ki zapewniające długi czas użytko-
wania, w całości wykonane ze stali 
nierdzewnej. Dodatkowo, dozowniki 
zostały przystosowane do zmien-
nych warunków atmosferycznych, 
a dzięki swojej solidnej konstrukcji 
są odporne na drobne uszkodzenia 
mechaniczne, ponadto ze względu 
na zastosowany materiał są zabez-
pieczone przed korozją.

lekkoatletów lks stal mielec
medalowe żniwa

Podczas spotkania w Urzędzie Miejskim Prezydent Mielca Jacek 
Wiśniewski miał okazję pogratulować sukcesów reprezentantom 

LKS Stali Mielec, tegorocznym  medalistom i uczestnikom 
Mistrzostw Polski seniorów, juniorów i młodzików.

kuźnią lekkoatletycznych talentów i 
to nie tylko w chodzie sportowym, 
ale także w wielu innych konkuren-
cjach lekkoatletycznych. Cieszy fakt 
że najlepsi z najlepszych naszych 
reprezentantów będą reprezento-
wać zarówno Polskę jak i miasto 
Mielec na Igrzyskach Olimpijskich w 
Tokio. Szczególne gratulacje należą 
się Katarzynie Zdziebło, która uzy-
skała minimum olimpijskie i przy-
szłoroczny start na przełożonych 
Igrzyskach Olimpijskich w Tokio ma 
już zapewniony. Będzie to dla niej 
debiut na Igrzyskach.

Podobnie jest z Rafałem Augus-
tynem, który już po raz czwarty wy-
startuje na Olimpiadzie. Wiadomo 
że start na Igrzyskach Olimpijskich 
to marzenie każdego sportowca i 
dlatego wszystkich medalistom Mi-
strzostw Polski można życzyć, aby 
podążyli tą drogą co Rafał Augu-
styn i Katarzyna Zdziebło, a wcze-
śniej Paulina Buziak-Śmiatacz.

Gratulacje należą się także tym 
którzy medali na mistrzowskich 
imprezach nie zdobyli, ale aby na 
tych mistrzostwach Polski wystar-
tować musieli uzyskać kwalifikacje 
i odpowiednie wyniki odzwiercie-
dlające ich wysoką klasę sportową.

Tych osiągnięć by nie było, gdyby 
nie stojąca od wielu lat na wysokim 
poziomie praca szkoleniowa. Listy 
gratulacyjne od prezydenta Jacka 
Wiśniewskiego za tegoroczne wyniki 
swoich podopiecznych odebrali tre-
nerka Marzena Kulig i trenerzy Sta-
nisław Zioło, Tomasz Torba, Ryszard 
Jakubowski i Krzysztof Augustyn.
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miasto mielec uczestnikiem

Projekt lokalny, którego wnio-
skodawcą był Wacław Świerczyński, 
obejmował między innymi czysz-
czenie konstrukcji oraz odmalowa-
nie samolotu farbą antykorozyjną. 

Uzyskując poparcie mieszkań-
ców Mielca podczas głosowania, 
projekt został zakwalifikowany do 
realizacji i uwzględniony w budże-
cie miejskim na 2020 rok. Barwy 
samolotu są odwzorowaniem kolo-
rów oryginalnego samolotu AN-2, 
który w 1997 roku okrążył ziemię. 
Członkami załogi byli wówczas 
Waldemar Miszkurka – I pilot, An-
drzej Szymański – II pilot oraz Bogu-
sław Gajek – mechanik pokładowy. 
31 sierpnia odbył się odbiór tech-

Akademia Miast Przyszłości jest 
programem strategicznego wspar-
cia skierowanym do osób pracują-
cych w urzędach średniej wielkości 
miast (między 20 a 100 tysięcy 
mieszkańców). Jego celem jest 
przygotowanie samorządowców 
do budowania miasta świadomego 
swojej sytuacji, umiejącego wyko-
rzystywać istniejące potencjały i 
gotowego na sprostanie nowym 
wyzwaniom.

Organizatorem Akademii jest 
Polski Fundusz Rozwoju, a partne-
rem strategicznym – Związek Miast 
Polskich. Efektem Akademii będą 
kompletne plany innowacyjnych 
działań lub narzędzi, które warto 
wdrożyć w średniej wielkości mie-
ście.

Do udziału w Akademii Miast 
Przyszłości aplikowało 70 miast, z 
których wybrano 30 – w tym miasto 
Mielec. Przedstawiciele wybranych 
miast stworzyli społeczność która 

akademii miast przyszlości pfr
Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski wziął udział w otwarciu Akademii Miast Przyszłości 

PFR, które odbyło się w Warszawie w poniedziałek 21 września.

antek już odnowiony

Renowacja samolotu AN-2 
znajdującego się na wjeździe 
do Mielca od strony Tarnowa 
to projekt złożony w zeszłym 
roku w ramach Mieleckiego 
Budżetu Obywatelskiego.

niczny prac. Wśród wnioskodawców 
oraz przedstawicieli magistratu, 
podczas odbioru obecny był także 
Bogusław Gajek, który był jednym 
z konsultantów podczas doboru ko-
lorystyki oraz malowania „Antka”. 
Samolot poza odmalowaniem zy-
skał także logotyp Miasta Mielca, 
logo PZL Mielec oraz logo z oka-
zji 550-lecia lokacji miasta Mielca. 
Wykonane zostały także napisy na 
boku samolotu od strony wjaz-
du do Mielca – „Mielec wita” i od 
strony wyjazdu z naszego miasta 
„Do zobaczenia”. Naprawione zo-
stało także poszycie samolotu przy 
drzwiach.

wymieni się wiedzą i doświadcze-
niem podczas siedmiu modułów 
realizowanych w formie spotkań 
stacjonarnych (trzy – i dwudnio-
wych) oraz online. Potwierdzeniem 
zdobytych podczas Akademii umie-
jętności będzie możliwość zdobycia 
Certyfikatu Miast Przyszłości PFR.

Szczególnym zainteresowa-
niem tegorocznej Akademii objęte 
są wyzwania związane z zarzą-
dzaniem miastem, partycypacją 
mieszkańców, mobilnością miejską, 
energetyką i klimatem, przedsię-
biorczością, edukacją, kulturą oraz 
mieszkalnictwem.
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inauguracja boiska przy sp 3

Narodowe Dni Sportu organizo-
wane są w celu zachęcenia miesz-
kańców do sportowej aktywności. 
Taki właśnie cel przyświecał wyda-
rzeniu, które Urząd Miejski w Miel-
cu wspólnie z Miejskim Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji zorganizował na 
nowym obiekcie.

Głównym punktem imprezy 
był towarzyski mecz piłki ręcznej 
między młodzieżą i oldbojami SPR 
Stali Mielec. Przed meczem zapre-
zentował się zespół taneczno-spor-
towy SZOK  z SP 3. Odbył się także 
pokaz zumby.

W ramach kampanii Europej-
skiego Tygodnia Zrównoważonego 
Transportu młodzież i dzieci, które 
przybyły na otwarcie boiska przy 

Dzieci, młodzież i dorośli z osie-
dla Dziubków mogą już w pełni ko-
rzystać z placu zabaw Frajda. Do tej 
pory istniejący obiekt zlokalizowany 
obok budynku Szkoły Podstawowej 
nr 13 został wyremontowany oraz 
rozbudowany o nowe urządzenia 
zabawowe i urządzenia siłowni ze-
wnętrznej.

Bardzo podobny był zakres pro-
jektu jaki zrealizowano na osiedlu 
Lotników przy ulicy Tańskiego. Na 
Otwartą Strefę Aktywności składa 
się nowy plac zabaw i siłownia ze-
wnętrzna.

Koszt realizacji zarówno placu 
zabaw Frajda przy ulicy Łąkowej 
jak i Otwartej Strefy Aktywno-

Podczas obchodzonego w naszym kraju w sobotę 19 września Narodowego Dnia Sportu, 
zainaugurowana została działalność nowego boiska wielofunkcyjnego, które powstało 
w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego obok budynku Szkoły Podstawowej nr 3 

przy ulicy Żeromskiego.

place zabaw z silowniami 
na osiedlach lotników i dziubków

W sierpniu zakończona została realizacja dwóch kolejnych projektów lokalnych zgłoszonych 
w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020. 

ści  przy Tańskiego zamknął  się 
kwotą niespełna 100 000 zł. Jest 
to maksymalna wysokość środków 

jakie można przeznaczyć na projekt 
lokalny w ramach MBO.

ul. Żeromskiego otrzymały upo-
minki w postaci m.in. odblasków i 
kamizelek odblaskowych poprawia-

jących widoczność i bezpieczeństwo 
rowerzystów.
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ALERTY
Dzięki aplikacji, mieszkańcy, 

którzy ją zainstalują będą otrzymy-
wać istotne informacje z mieleckie-
go magistratu – zarówno te doty-
czące decyzji prezydenta jak i inne 
aktualności ważne dla mielczan.

– Aplikacja „Blisko” daje sze-
roki wachlarz możliwości, w tym, 

bądźmy w kontakcie 
miasto mielec ma swoją aplikację

Najszybszy kanał komunikacyjny w Mielcu – to główna 
zaleta aplikacji Blisko, którą mogą już instalować na swoich 

telefonach komórkowych mieszkańcy Mielca.

to na czym zależy mi najbardziej 
– kontakt z mieszkańcami. Dzięki 
aplikacji, mieszkaniec ma możli-
wość napisać wiadomość bezpo-
średnio do urzędu. Co ważne, do 
takiej wiadomości można dołączyć 
załączniki w postaci zdjęcia. Daje 
to możliwość kontaktu z urzędem 
24 godziny na dobę, siedem dni w 

tygodniu – mówi Prezydent Miasta 
Mielca Jacek Wiśniewski.

SEGREGO
Poza powiadomieniami od mie-

leckiego magistratu, aplikacja daje 
także szereg innych możliwości. To, 
co najbardziej może spodobać się 
mieszkańcom, to funkcja Segrego. 
Do aplikacji można dodawać nowe 
zakładki, które nas interesują. In-
stalując dodatek „Odpady komu-
nalne” mamy dostęp do informa-
cji, kiedy będzie najbliższy odbiór 
odpadów oraz gdzie wyrzucić dany 
odpad. Wpisując np. „szczoteczka 
do zębów” możemy dowiedzieć się 
do jakiego kubła należy ją wyrzu-
cić. Dzięki temu dodatkowi możemy 
zamówić kontener, worek lub kubeł, 
zgłosić nieodebranie śmieci, dzikie 
wysypisko lub gospodarstwo domo-
we, które w naszym odczuciu pali w 
piecu niedozwolone substancje.

ANKIETY 
I POWIADOMIENIA
Aplikacja „Blisko” daje także 

możliwość przeprowadzania an-
kiet wśród mieszkańców. To bar-
dzo ważny element komunikacji, 
który w wyjątkowych sytuacjach 
pozwoli na podejmowanie decyzji 
po wcześniejszym poznaniu opinii 
mielczan. W dobie rozwoju techno-
logii przekazywanie wiadomości na 
telefon jest najbardziej efektywnym 
sposobem komunikacji, gwarantu-
jącym odczytanie treści.

JAK ZAINSTALOWAć APLIKACJę
By zainstalować aplikację, wy-

starczy w Sklepie Play (Android) 
oraz w App Store (iOS) Wpisać „Bli-
sko”. Po ściągnięciu aplikacji na 
telefon należy wpisać swoją miej-
scowość zamieszkania. Kolejnym 
etapem jest wybranie nadawców, 
od których chcemy otrzymywać 
powiadomienia. Aby otrzymywać 
informacje z Urzędu Miejskiego w 
Mielcu, należy aktywować nadawcę 
„Miasto Mielec”, wśród propozycji 
pojawi się także możliwość dodania 
nadawcy „Odpady komunalne”, o 
której napisane jest wyżej.


