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Grudzień to magiczny czas. To czas rodziny, domowego ciepła. Po ca-
łorocznej gonitwie, intensywnej pracy, grudzień kojarzy się nam z wy-
tchnieniem, spokojem i bezpieczeństwem. 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, życzę Państwu 
wszystkiego, co najlepsze. Zdrowia, które w obecnych czasach jest na 
wagę złota, pogody ducha tak potrzebnej do zachowania równowagi. Ży-
czę także Państwu nieustającej nadziei na lepsze jutro oraz tego, by mimo 
niezwykle trudnej i wymagającej rzeczywistości, poczuli Państwo piękną 
atmosferę świąt. 

Święta Bożego Narodzenia to oprócz doznań duchowych, między in-
nymi choinka, prezenty i suto zastawiony stół. Ale święta to także czas 
rozmyślań i wybaczania. Dlatego chcę Państwu życzyć siły i wytrwałości 
w przebaczaniu drugiemu człowiekowi. Trudno o lepszy na to moment.

Oddajemy w Państwa ręce świąteczne wydanie biuletynu miejskiego, 
za sprawą którego mam możliwość złożyć Państwu życzenia, ale i pod-
sumować ostatnie dwa, bardzo intensywne lata. 19 listopada 2020 roku 
minęły dwa lata od złożenia przeze mnie ślubowania i ofi cjalnego objęcia 
funkcji Prezydenta Miasta Mielca. To ogromny zaszczyt, za co jeszcze raz 
Państwu dziękuję. 

Warto jednak podkreślić, że na dwa lata trwającej kadencji, już ponad 
dziewięć miesięcy zmagamy się z koronawirusem. Na taką sytuację nikt 
nie był przygotowany. Z dnia na dzień obudziliśmy się w innej rzeczywi-
stości. Ta sytuacja mocno zaburzyła cykl naszej pracy, z wielu wydarzeń 
i inicjatyw zmuszeni byliśmy zrezygnować. Najmocniej podczas pandemii 
ucierpiały wydarzenia zaplanowane z okazji 550-lecia lokacji naszego 
miasta. Spośród wielu koncertów, festynów, wystaw, konferencji mogli-
śmy zrealizować tylko część z nich, a huczne świętowanie musieliśmy 
zamienić na wirtualną przestrzeń w zaciszach naszych domów. 

Koniec starego i początek nowego roku to dobry czas na podsumowa-
nie, ale i wyznaczenie kolejnych celów. Chciałbym Państwa zaprosić do tej 
kilkunastostronicowej podróży w czasie po najważniejszych wydarzeniach 
ostatnich dwóch lat. Za nami wiele miesięcy intensywnej pracy, przed 
nami nowe wyzwania. Jedno jest pewne – razem możemy więcej. Dlatego 
dziękuję za zaufanie i każde słowo wsparcia, które otrzymuję od Państwa 
podczas spotkań, rozmów telefonicznych, a także za sprawą wiadomości 
słanych w mediach społecznościowych. 

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!
Prezydent Miasta Mielca

Jacek Wiśniewski
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jedyne takie przedszkole w regionie

Przedszkole Miejskie Nr 20, 
do tej pory gościnnie mieściło się 
w Szkole Podstawowej nr 11 w 
Mielcu. Jednak dynamika rozwoju 
osiedla Smoczka przyczyniła się 
do realizacji ogromnej inwestycji – 
budowy nowego budynku dedyko-
wanego dla przedszkola, w którym 
dodatkowo powstały dwa oddziały 
żłobkowe.  

Podpisanie umowy z wykonaw-
cą odbyło się w grudniu 2018 roku. 
Kilka tygodni później wbito pierw-
szą łopatę. W praktyce, budynek w 
standardzie pasywnym oznacza za-
stosowanie bardzo dobrych para-
metrów izolacyjnych z wykorzysta-
niem szeregu rozwiązań mających 
na celu zminimalizowanie zużycia 
energii w trakcie eksploatacji. Za 
realizację inwestycji odpowiedzial-
na była mielecka fi rma Arkada. 

Do dyspozycji przedszkolaków 
jest także kolorowy plac zabaw za-
projektowany specjalnie dla nich, a 
także tereny zielone znajdujące się 
wokół przedszkola. 

Dzięki budowie nowego budyn-
ku, przedszkole dysponuje nowymi 
oddziałami dla dzieci w wieku 3-6 
lat, to także szansa na dodatkowe 
zatrudnienie nauczycieli, pomocy 
nauczycieli oraz woźnych oddziałów. 

Nowoczesne, piękne i przede wszystkim niezwykle potrzebne! Tak w wielkim skrócie można ocenić 
Przedszkole Miejskie Nr 20 im. Smoka Felusia w Mielcu, a raczej nowy budynek, w którym obecnie 
znajduje się placówka. Dzięki wykorzystanym technologiom, Mielec zyskał kolejny pasywny budynek 
na skalę XXI wieku.

W ramach wyposażenia sal, 
przedszkole zyskało w pełni przy-
stosowaną salę świateł, w której 
możliwe będzie prowadzenie terapii 
dobieranej indywidualnie do po-
trzeb dziecka. 

Koszt budowy i wyposażenia 
przedszkola to ponad 16 milionów 
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złotych, z czego ponad 7 i pół mi-
liona złotych stanowiło dofi nan-
sowaniez Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pod-
karpackiego na lata 2014-2020.
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- Zależało mi na przywróce-
niu dialogu między rządzącymi a 
mieszkańcami. Jedną z form dia-
logu jest Mielecki Budżet Obywa-
telski, dlatego na samym początku 
podjąłem decyzję o przywróceniu 
MBO. Patrząc przez pryzmat dwóch 
ostatnich edycji budżetu obywatel-
skiego widzę, że było to potrzebne. 
Mieszkańcy aktywnie angażują się 
w każdy etap, od pomysłu, przygo-
towania projektu po prowadzenie 
akcji zbierania głosów. 

Zeszłoroczna edycja MBO osią-
gnęła wynik ponad 11 tysięcy od-

Projekt lokalny, którego wnio-
skodawcą był Wacław Świerczyński, 
obejmował między innymi czysz-

 renowacja „antka”

czenie konstrukcji oraz odmalowa-
nie samolotu farbą antykorozyjną. 
Uzyskując poparcie mieszkańców 

Mielca podczas głosowania, projekt 
został zakwalifi kowany do realiza-
cji i uwzględniony w budżecie miej-
skim na 2020 rok. Barwy samolotu 
są odwzorowaniem kolorów orygi-
nalnego samolotu AN-2, który w 
1997 r. okrążył ziemię. Członkami 
załogi byli wówczas Waldemar Mi-
szkurka – I pilot, Andrzej Szymań-
ski – II pilot oraz Bogusław Gajek 
– mechanik pokładowy.

31 sierpnia odbył się odbiór 
techniczny prac. Wśród wniosko-
dawców oraz przedstawicieli magi-
stratu, podczas odbioru obecny był 
także Bogusław Gajek, który był 
jednym z konsultantów podczas 
doboru kolorystyki oraz malowania 
„Antka”. Samolot poza odmalowa-
niem zyskał także logotyp Miasta 
Mielca, logo PZL Mielec oraz logo 
z okazji 550-lecia lokacji miasta 
Mielca. Wykonane zostały także 
napisy na boku samolotu od strony 
wjazdu do Mielca – „Mielec wita” i 
od strony wyjazdu z naszego mia-
sta „Do zobaczenia”. Naprawione 
zostało także poszycie samolotu 
przy drzwiach.

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

wybrane realizacje w ramach mbo

ty decydujesz
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danych głosów. W tym roku rekord 
został pobity a do urn trafi ło o po-
nad 2 tysiące głosów więcej. 

Decyzją mieszkańców w ra-
mach MBO pojawiły się m. inn. 
Pumptrack – tor rowerowy przy 
ul. Powstańców Warszawy czy bo-
isko wielofunkcyjne przy SP nr 3. 
Wkrótce mieszkańcy zyskają pierw-
szą w Mielcu tężnię solankową na 
osiedlu Lotników, dopełniony zo-
stanie teren przy SP nr 3, gdzie 
do dyspozycji mieszkańców oddane 
zostanie kolejne boisko. 

Dzięki MBO, osiedla zysku-

ją nowe przestrzenie rekreacyj-
ne, stają się bardziej bezpieczne i 
atrakcyjne. Place zabaw, siłownie 
zewnętrze, nowe nasadzenia i im-
prezy plenerowe to część pomysłów 
jakie zgłaszali mieszkańcy osiedli. 
W ramach projektów lokalnych, 
które w zeszłym roku uzyskały naj-
więcej głosów powstały m. in. plac 
zabaw przy SP 13, otwarta strefa 
aktywności, siłownia zewnętrz-
na i plac zabaw przy ul. Tańskie-
go. Nowy wygląd zyskał samolot 
„Antek” witający wjeżdżających do 
Mielca od strony Tarnowa.

Przywrócenie Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego stanowiło priorytet dla obejmującego 
w 2018 r. urząd Prezydenta Miasta Mielca Jacka Wiśniewskiego.



Dzieci, młodzież i dorośli z osiedla Dziubków mogą w pełni 
korzystać z placu zabaw Frajda. Do tej pory istniejący obiekt 
zlokalizowany obok budynku SP 13 został wyremontowany 
oraz rozbudowany o nowe urządzenia zabawowe 
i urządzenia siłowni zewnętrznej.
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Boisko powstało w ramach Mie-
leckiego Budżetu Obywatelskiego 
obok budynku Szkoły Podstawowej 
nr 3 przy ulicy Żeromskiego. Głów-
nym punktem był towarzyski mecz 
piłki ręcznej między młodzieżą i 
oldbojami SPR Stali Mielec. Przed 
meczem zaprezentował się zespół 
taneczno-sportowy SZOK z SP 3. 
Odbył się także pokaz zumby.

Bardzo podobny był zakres pro-
jektu zrealizowanego 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 Aktywności przy 
Tańskiego zamknął się kwotą nie-
spełna 100 000 zł. Jest to maksy-
malna wysokość środków jakie moż-
na przeznaczyć na projekt lokalny w 
ramach MBO.

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-

boisko wielofunkcyjne
przy szkole podstawowej

na osiedlach lotników i dziubków

pumptrack
Ofi cjalne otwarcie toru rowerowego Pump Track przy 
ul. Powstańców Warszawy odbyło się 30 lipca i od tego 
dnia, w pogodne dni, przebywa tam liczne grono 
pasjonatów jazdy rowerem. 
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Podczas obchodzonego 
19 września Narodowego 
Dnia Sportu, zainaugurowano 
działalność nowego boiska 
wielofunkcyjnego.

sił projekt budowy Pumptracka w 
ramach MBO 2020. 

Pumptrack wybudowała fi rma 
VeloProjekt z Białegostoku. Obiekt 
kosztował 427 tys. zł. 

Licznie przybyli na otwarcie 
amatorzy dwóch kółek mogli wziąć 
udział w warsztatach jazdy po to-
rze, które prowadzili instruktorzy z 
fi rmy VeloProjekt.
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MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

Dokumentację projektową  wyko-
nała Autorska Pracownia Architek-
tury Konrad Loesch z Nowego Sącza, 
natomiast generalnym wykonawcą 
inwestycji była fi rma BAUDZIEDZIC 
Sp. z o.o. z Rudnej Małej koło Rze-
szowa. Łączny koszt wyniósł 22 mln 
762 tys. zł. Roboty budowlane kosz-
towały 21 mln 104 tys. zł, a wypo-
sażenie – 1 mln 658 tys. zł. 

Zadanie zostało wykonane przy 
udziale środków pochodzących z bu-
dżetu Unii Europejskiej przyznanych 
Gminie w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podkarpackiego na lata 2014-
2020. Wkład funduszy europejskich 
to kwota 5 mln 880 tys. zł. 

Nowa biblioteka praktycznie nie 
ma nic wspólnego ze starym budyn-
kiem, który służył kilku pokoleniom 
mielczan. Na parterze nowego bu-
dynku zlokalizowano przestrzeń wy-
stawienniczą, a także wypożyczalnię 
literatury pięknej, która połączona 
jest z działem wydawnictw popu-
larno-naukowych. Część księgozbio-

dumą mielczan
Pod koniec października 2019 roku przebudowany i zmodernizowany budynek Miejskiej 
Biblioteki Publicznej przy ul. Kusocińskiego otworzył swoje podwoje dla Czytelników, 
którzy z utęsknieniem czekali na realizację tej jednej z największych inwestycji ostatnich lat 
w naszym mieście.  

ru dla dorosłych znajduje się na I 
piętrze. Tam znajdziemy także fan-
tastykę, horror, powieść erotyczną i 
psychologiczną, a także dział lektur 
i opracowań, poezji, dramatu, hi-
storii i teorii literatury oraz utwory 
wielojęzyczne.

Na parterze obok Galerii otwo-
rzył swoje podwoje nowy dział: 
Centrum Wiedzy o Mielcu i Regionie, 
gdzie dostępne są materiały zwią-
zane z historią i współczesnością 
naszego regionu.

Sala audiowizualna mieszcząca 
50 osób zlokalizowana jest na I  pię-
trze.  Jest w pełni wyposażona w 
sprzęt audio i daje możliwości orga-
nizowania kameralnych spotkań au-
torskich, konkursów recytatorskich i 
innych akcji charakterystycznych dla 
działalności biblioteki.

Na poziomie I ulokowano także 
księgozbiór dla najmłodszych czytel-
ników. Dział literatury dla młodzie-
ży, czyli strefa nastolatka, znajduje 
się na II piętrze. Na tym samym pię-
trze znajdziemy także wypożyczalnię 

multimedialną i czytelnię połączoną 
z tarasem. Wszystkie pomieszczenia 
biblioteki są dostępne dla niepeł-
nosprawnych. Do ich dyspozycji są 
także dwie windy.

W nowym obiekcie wszystkie 
procesy biblioteczne są w pełni 
skomputeryzowane. Obsługa wy-
pożyczalni odbywa się przy pomo-
cy karty bibliotecznej, a pożyczane 
książki rejestrowane są na osobi-
stym koncie bibliotecznym Czytelni-
ka. Katalogi dostępne są on-line. Do 
dyspozycji przez 24 godziny na dobę 
czynna jest tzw. wrzutnia na książki, 
dzięki której posiadacze kart biblio-
tecznych będą mogli zwrócić książki 
o każdej porze, także poza godzina-
mi pracy biblioteki. 

Mimo ograniczeń związanych z 
trwającą od marca pandemią ko-
ronawirusa Miejska Biblioteka Pu-
bliczna jest miejscem bardzo chęt-
nie odwiedzanym przez mielczan, 
a nowoczesny budynek przy ulicy 
Kusocińskiego stał się jedną z wizy-
tówek naszego miasta. 
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 Modernizację parku przy ul. Ka-
zimierza Wielkiego wykonano w ra-
mach projektu pn. „Poprawa jakości 
środowiska miejskiego poprzez roz-
wój terenów zieleni w Gminie Miej-
skiej Mielec” na które Mielec otrzy-
mał dofi nansowanie ze środków 
unijnych Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 

Inwestycja podzielona została 
na trzy etapy. Dwa z nich już zo-
stały ukończone. Mowa o budowie 
zbiorników retencyjnych między 
ulicami Solskiego a Kusocińskiego 
oraz w okolicy Hotelu Polskiego. 
Wykonawcą pierwszego etapu bu-
dowy zbiorników retencyjnych była 
fi rma Inżynieria Rzeszów, która 
złożyła najkorzystniejszą ofertę w 
ramach przetargu. Ofi cjalne pod-
pisanie umowy odbyło się 4 wrze-
śnia 2019 roku. Do zakresu prac 
należała budowa kanalizacji desz-
czowej, zbiorników retencyjnych, 
pompowni ścieków, przyłącza ener-
getycznego oraz układu sterowania 

PARKU 
LEŚNEGO

nowe oblicze

Zakończyła się realizacja 
kolejnych inwestycji jakie 
zaplanowano w 2020 r. 
na terenie miasta Mielca. 
Tym razem możemy 
poinformować, że 
rewitalizacja parku leśnego 
przy ulicy Kazimierza 
Wielkiego dobiegła końca. 

2014-2020. Głównym założeniem 
projektu było stworzenie miejsca 
bezpiecznego i estetycznego, prze-
znaczonego do spacerów i wypo-
czynku w cieniu drzew. 

Rewitalizacja składała się z 
dwóch etapów. Na początku usu-
nięto drzewa martwe, chore oraz 
zagrażające bezpieczeństwu prze-
chodniów. Dzięki przygotowaniu 
gruntu, możliwe było nasadzenie 
500 drzew rodzimych gatunków ta-
kich jak klon, jawor, brzoza brodaw-
kowata, buk pospolity, dąb i wiąż 

szypułkowaty, jesion czy świerk. Na-
sadzonych zostało także ponad 10 
tysięcy krzewów, wzbogacone zosta-
ło runo parkowe dzięki posadzeniu 
ponad 40 tysięcy bylin. Od strony ul. 
Wolności założono trawniki parko-
we, posadzono żywopłot oraz wiele 
roślin cebulkowych. Drugim etapem 
była budowa ciągu pieszo-jezdnego 
i montaż ławek i koszy na śmieci. 

Dzięki tym pracom, Mielec zy-
skał kolejny przyjazny, bezpieczny 
i zadbany teren, idealny do space-
rów.

BUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH
jedna z największych inwestycji miasta

Na tę inwestycję mieszkańcy  Mielca czekali wiele lat. Problem podtopień w centrum miasta 
powracał wraz z każdym silniejszym deszczem. Teraz, za sprawą zbiorników retencyjnych, 
kłopoty się skończą. Cieszy fakt, że na ten cel mielecki magistrat otrzymał ogromne 
dofi nansowanie, co wpłynęło na  sprawną realizację przedsięwzięcia.

pompownią, a także przebudowa 
instalacji oświetlenia zewnętrzne-
go. Bezpośrednio nad zbiornikami 
retencyjnymi, w okolicach Miej-
skiej Biblioteki Publicznej, powstały 
nowe miejsca parkingowe, w ich 
sąsiedztwie boiska do siatkówki 
plażowej, korty tenisowe  i boisko 
do koszykówki.

Za budowę drugiego etapu od-
powiedzialna była fi rma Santex. 
Odbiór techniczny prac odbył się 
w październiku, co ofi cjalnie za-
kończyło żmudny proces budowy. 
Przed mieleckim magistratem trze-
ci i tym samym ostatni etap budo-
wy zbiorników retencyjnych, które 

powstaną na osiedlu Borek Niski.
Łączny koszt projektu pn. 

„Budowa układów retencji wód 
opadowych i roztopowych na te-
renie Gminy Miejskiej Mielec” wy-
nosi 29 192 865,52 zł z czego 
20 173 506,45 złotych stanowi 
dofi nansowanie jakie Gmina Miej-
ska Mielec otrzymała w ramach 
Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko 2014-2020; 
Działanie 2.1 Adaptacja do zmian 
klimatu wraz z zabezpieczeniem i 
zwiększeniem odporności na klęski 
żywiołowe, w szczególności kata-
strofy naturalne oraz monitoring 
środowiska.
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na terenie mielca

BEZPIECZNE DROGI 
I NOWE PARKINGI

Ostateczna wartość wykonanych 
prac na ulicach Królowej Jadwigi i 
Św. Anny osiągnęła kwotę 4 824 
660 zł. Modernizacja ulicy Królowej 
Jadwigi objęła swoim zasięgiem 
przebudowę jezdni i odwodnienia 
drogi wraz z przebudową i zabez-
pieczeniem istniejącego uzbrojenia 
podziemnego, a także przebudowę 
ścieżki rowerowej i chodników wraz 
z oświetleniem. 

W ramach budowy ulicy Św. 
Anny wykonano jezdnię z pobo-
czami z kostki brukowej wraz z 
odwodnieniem drogi, ulica zyskała 
także nowe oświetlenie. Na reali-
zację tej inwestycji Gmina Miejska 
Mielec otrzymała dofi nansowanie 
ze środków Państwowego Fundu-
szu Celowego w ramach programu 
– Fundusz Dróg Samorządowych, w 
wysokości 2 396 605 zł. 

Modernizacja ulicy Przemy-
słowej polegała na wymianie na-
wierzchni, budowie chodników, 

Modernizacja ulicy Przemysłowej oraz rozbudowa 
ulicy Królowej Jadwigi wraz z budową ulicy Św. Anny 
były największymi drogowymi inwestycjami tego roku. 
Jednak to nie jedyne remontowane w tym roku drogi 
na terenie Mielca.

zjazdów i ścieżek rowerowych. Na 
skrzyżowaniu z ulicą Wojska Pol-
skiego, powstało nowe rondo, na 
które przesunięto odnowioną rzeź-
bę LOT. 

Wartość całej przebudowy uli-
cy Przemysłowej sięgnęła kwoty 
6 864 551 zł z czego 3 263 373 z 
stanowiło dofi nansowanie.

- Warto podkreślić, że ulica 
Przemysłowa jest główną arte-
rią prowadzącą do bramy głównej 
dawnego WSK a dzisiaj Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Stan drogi był 
bardzo zły i wymagał gruntownej 
modernizacji. Dlatego cieszy nas 
to, że mogliśmy zrealizować to za-
danie – tłumaczy Zastępca Prezy-
denta Mielca Paweł Pazdan. -  Jeśli 
natomiast chodzi o ulicę Królowej 
Jadwigi, to jej przebudowa była 
konieczna głównie ze względów 
bezpieczeństwa. Dotychczas, na 
środku chodnika znajdowały się 
tam lampy, co stanowiło duży pro-

blem dla przechodniów zwłaszcza 
dla rodziców z wózkiem. Teraz tego 
problemu nie ma, a droga jest w 
pełni dostosowana także dla osób 
niepełnosprawnych – dodaje Wice-
prezydent. 

W ramach innych inwestycji 
drogowych wykonanych ze środ-
ków własnych, wybudowany został 
około 450 metrowy odcinek drogi 
gminnej, bocznej od ulicy Iwaszkie-
wicza (koszt ok. 160 tys. zł), a w 
trakcie realizacji (z terminem wy-
konania do końca 2020 r.) jest re-
mont 250 metrowego odcinka ulicy 
Warneńczyka. W ramach umowy 
wartej ok.780 tys. zł wymieniona 
zostanie nawierzchnia i oświetlenie 
oraz przebudowie ulegną chodniki 
i miejsca parkingowe. Do końca br. 
roku potrwają także prace warte 
ok. 60 tys. zł przy ciągu pieszo-ro-
werowym pomiędzy ulicami Lach-
nita a Sportową.

W trakcie rozstrzygnięcia jest 
przetarg na budowę drogi gmin-
nej na terenach inwestycyjnych 
osiedla Wojsław. To kolejna duża 
inwestycja drogowa, która będzie 
dofi nansowana z Funduszu Dróg 
Samorządowych z terminem reali-
zacji w I półroczu przyszłego roku. 
W przygotowaniu jest przetarg na 
przebudowę ulicy Gwoździowskiego.  

Znacznemu powiększeniu ule-
gła baza miejsc parkingowych na 
terenie Mielca. W centrum, przy 
ulicy Grunwaldzkiej przy okazji bu-
dowy zbiorników retencji wód opa-
dowych oddano do użytku ponad 
60 miejsc parkingowych. Kolejne 
22 miejsca wybudowano w rejonie 
basenów odkrytych przy ulicy Ku-
socińskiego. Utwardzono teren pod 
20 miejsc przy ulicy Botanicznej. 
Do końca roku nowe stanowiska 
parkingowe powstaną przy SP 12 
przy ulicy Wandy oraz w rejonie 
ulicy Dąbrówki. 

W ramach przygotowania inwe-
stycji złożono wnioski do Funduszu 
Dróg Samorządowych na dofi nan-
sowanie przebudowy ulicy Szafera 
i ul. Osiedlowej. 
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grudzień nr (6) 12/2020

Produkcją urządzeń do dezynfkecji 
dłoni zajmuje sie mielecka fi rma 
Spirofl ex

Oczyszczacze powietrza trafi ły do wszystkich miejskich 
żłobków oraz przedszkoli

We wrześniu wszystkie miejskie 
szkoły wyposażone zostały 
w sterylizatory powietrza, których 
produkcją zajmuje się fi rma Navitel

Panie Prezydencie, nie tak 
dawno podjął Pan decyzję 
o wyposażeniu wszystkich 
miejskich szkół w sterylizatory 
powietrza. Czy główną 
przesłanką do tego typu 
inwestycji była sytuacja 
epidemiczna w Polsce i na 
świecie?
Wszelka forma poprawy bezpie-

czeństwa, w obecnej sytuacji, jest 
bardzo cenna. Zakup ponad stu 
urządzeń do sterylizacji powietrza, 
które trafi ły do wszystkich miejskich 
szkół był decyzją przemyślaną. Ste-
rylizatory, ze względu na większy 
zasięg pracy, stanęły w miejscach 
wspólnych, czyli takich gdzie prze-
bywa duża liczba uczniów, np. szat-
nie, korytarze czy świetlice.  

Sterylizatory oczyszczają po-
mieszczenia z bakterii, grzybów i 
wirusów w tym z COVID-19. 

Rozumiem, czyli można zatem 
traktować to jako kontynuację 
działań poprawiających 
bezpieczeństwo mieszkańców? 
Kilka miesięcy temu 
w przestrzeni publicznej 
pojawiły sie urządzenia 
do dezynfekcji dłoni
Dokładnie tak. Urządzenia do 

dezynfekcji dłoni w przestrzeni 
publicznej pojawiły się w czerwcu, 
a ich obecność podyktowana była 
Covid-19. Pierwsze dozowniki zo-
stały przekazane nam bezpłatnie 
przez producenta. Zależało nam na 
opinii mieszkańców, czy takie urzą-
dzenia są potrzebne czy nie. Odzew 
był bardzo pozytywny. Mieszkańcy 
wysyłając do nas maile bądź wia-
domości w mediach społecznościo-
wych proponowali także miejsca, w 
których tego typu urządzenia byłyby 
przydatne. Obecnie dozowniki znaj-
dują się m. in. przy targowiskach, 
cmentarzach oraz placach zabaw. 
Niezmiennie zachęcam do korzysta-
nia z nich. To, co łączy sterylizato-

W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW
rozmowa z prezydentem miasta mielca jackiem wiśniewskim

ry oraz urządzenia do dezynfekcji 
dłoni, to że są one produkowane w 
Mielcu. Dlatego cieszę się, że dodat-
kowo mogliśmy wesprzeć lokalnych 
przedsiębiorców. Za naszym przy-
kładem poszło wiele innych samo-
rządów, które również zdecydowały 
się na zakup tego typu sprzętów.

Warto wspomnieć, że także 
miejskie przedszkola i żłobki 
zostały wyposażone 
w urządzenia do oczyszczania 
powietrza z wszelkiego 
rodzaju pyłów i bakterii
To prawda, jeśli chodzi o oczysz-

czacze powietrza to pomysł na ich 
zakup zrodził się już ponad rok 

temu. Zdajemy sobie sprawę, że 
przedszkola i żłobki wymagają 
szczególnej uwagi, bo to właśnie 
w tych miejscach najmłodsi miesz-
kańcy naszego miasta spędzają 
wiele godzin dziennie. Zależy nam, 
by placówki te stawały się coraz 
bezpieczniejsze, także pod kątem 
jakości powietrza. Wtedy też za-
kupiliśmy pierwsze oczyszczacze 
powietrza, które trafi ły do Żłobka 
Miejskiego nr 3 w Mielcu. Bardzo 
cieszę się, że w lipcu mogliśmy 
przekazać kolejnych czterdzieści ta-
kich urządzeń do wszystkich miej-
skich żłobków oraz przedszkoli. 
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Najszybszy kanał 
komunikacyjny w Mielcu – 
to główna zaleta aplikacji 
Blisko, którą mogą już 
instalować na swoich 
telefonach komórkowych 
mieszkańcy Mielca.

W związku z panującą sytuacją 
dotyczącą koronawirusa, w myśl 
usprawnienia komunikacji na linii 
mieszkaniec – magistrat, Prezy-
dent Miasta Mielca Jacek Wiśniew-
ski podjął decyzję o przyspieszeniu 
wdrożenia aplikacji mobilnej w 
naszym mieście. Dzięki niej, miesz-
kańcy, którzy ją zainstalują będą 
otrzymywać istotne informacje z 
mieleckiego magistratu – zarówno 
te dotyczące decyzji prezydenta od-
nośnie koronawirusa jak i inne ak-
tualności ważne dla mielczan.

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

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”.

Aplikacja „Blisko” dla mieszkań-
ców Mielca jest darmowa.

Ofi cjalne uruchomienie stacji 
paliw na mieleckim lotnisku odbyło 
się 22 listopada 2019 r. Pierwsze-
go tankowania samolotu dokonał 
Prezydent Miasta Mielca Jacek Wi-
śniewski wraz z Prezesem Zarządu 
Lotnisko Mielec Sp. z o.o. Łukaszem 
Kalinką. Od tego momentu minął 
ponad rok, a ilość sprzedawanego 
paliwa systematycznie rośnie.

Mieleckie Lotnisko w ostatnim 
czasie wzbogaciło się o nowocze-
sną i w pełni funkcjonalną stację 
paliw, drogę kołowania wraz z pły-
tą 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 wy-
budowanej drogi kołowania, zna-
cząco wzrosła przepustowość lotni-
ska. Do tej pory, statki powietrzne, 
po wylądowaniu, zmuszone były 
zawracać na drodze startowej i ko-
łować po niej, blokując tym samym 
możliwość lądowania kolejnych 
statków powietrznych. Obecnie, 
udostępniona zostanie możliwość 
szybkiego zwolnienia drogi starto-
wej i kontynuowanie kołowania po 
nowej drodze.

– Z ogromną dumą i zadowo-
leniem obserwuję rozwój lotniska. 
Zdaję sobie sprawę, jak istotna jest 
jego modernizacja, tak by speł-
niało normy krajowe, europejskie, 
ale i światowe. Lotnictwo to duma 
naszego miasta. Wszystkim nam 
powinno zależeć na podtrzymy-
waniu tradycji lotniczych. Przeka-
zujmy najmłodszym mieszkańcom 
Mielca wiedzę na ten temat. Mielec 
lotnictwem stoi, dlatego liczę na 
dalszy rozwój i kolejne zakończone 
sukcesem inwestycje na mieleckim 
lotnisku – mówi Prezydent Miasta 

ROZWÓJ MIELECKIEGO LOTNISKA
Wzrost atrakcyjności mieleckiego lotniska, a co za tym idzie 
pobudzenie ruchu związanego z krótkodystansowymi lotami 
biznesowymi – to główny cel zarządzających Lotniskiem, 
za sprawą przeprowadzonych w ostatnim czasie inwestycji, 
jego realizacja jest coraz bliżej.

Mielca Jacek Wiśniewski.
Prezes lotniska zapowiada już 

kolejną modernizację, która przy-
czyni się do zwiększenia dostępno-
ści lotniska, podniesienia poziomu 
bezpieczeństwa operacji lotniczych 
oraz wzmocnienia przewagi konku-
rencyjnej mieleckiego lotniska.

– Konsekwentnie staramy się re-
alizować długoterminowy plan roz-
woju lotniska. Jednym z kluczowych 
elementów tego planu były właśnie 
przeprowadzone w ostatnim czasie 
inwestycje – mówi Łukasz Kalinka, 
Prezes Zarządu Lotnisko Mielec Sp. 
z o.o. – Nieustannie poszukujemy 
nowych kierunków rozwoju. Nasza 
uwaga skupiona jest na poprawie 
dostępności operacyjnej lotniska, 
należy przez to rozumieć doprowa-
dzenie do stanu, w którym warunki 
atmosferyczne nie będą ograniczać 
możliwości lądowania statków po-
wietrznych na mieleckim lotnisku. 
W ramach tego projektu planowane 
jest wdrożenie procedury instru-
mentalnego podejścia do lądowa-
nia, opartej o nawigację satelitarną 
– dodaje Łukasz Kalinka.

Po realizacji inwestycji, o której 
wspomina Łukasz Kalinka, mielec-
kie lotnisko będzie pierwszym lot-
niskiem niekontrolowanym w kraju 
dysponującym tego typu procedurą. 

MIELEC MA SWOJĄ 
APLIKACJĘ
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XII sesja Rady Miejskiej, która 26 września 2019 roku, 
tradycyjnie już odbyła się w sali im. Św. Jana Pawła II 
różniła się od wcześniejszych.

grudzień nr (6) 12/2020         

Przebyte choroby, przyjmowane 
leki, telefon do bliskiej osoby – to 
najważniejsze informacje, które 
możemy zawrzeć w Karcie Życia. 
Karta powstała z inicjatywy mielec-
kiego magistratu, po to, by ułatwić 
pracę lekarzowi bądź ratownikowi 
medycznemu pojawiającemu się w 
domu osoby chorej po wcześniej-

Rozpisywała się o nich prasa, mówili o nich w radiu, 
był nawet program telewizyjny im poświęcony – mowa 
o Kartach Życia, które z początkiem roku trafi ły do wielu 
mieszkańców Mielca. Prezydent Mielca przekazał je także 
Pogotowiu Ratunkowemu w Mielcu.

szym wezwaniu karetki pogotowia.
– Chciałbym, aby te karty trafi ły 

do jak największej liczby osób, tak by 
w sytuacjach kryzysowych stanowiły 
dla Państwa pomoc. Mając kontakt z 
osobami samotnymi, nieprzytomny-
mi, dzięki karcie szybciej będą mogli 
Państwo podjąć akcję ratowniczą. O 
potrzebie posiadania takiego doku-

Wszystko za sprawą obecności 
osób niesłyszących oraz tłumacza 
języka migowego Izabeli Piestrzyń-
skiej, która na bieżąco tłumaczy-
ła  sprawozdanie międzysesyjne 
Prezydenta Miasta Mielca Jacka 
Wiśniewskiego. To całkowita no-
wość podczas obrad Rady Miejskiej 
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mentu sygnalizowała Mielecka Rada 
Seniorów, dlatego jestem przekonany 
o słuszności ich stworzenia – mówił 
na początku roku Prezydent Miasta 
Mielca Jacek Wiśniewski.

Oczekiwania Prezydenta zostały 
zrealizowane. Ponad pięć tysięcy 
kart trafi ło do mieszkańców Mielca. 
Zgłaszały się po nie osoby starsze, 
ale i młodzież z przeznaczeniem 
dla swoich babć oraz dziadków. 
Karty Życia trafi ły także do uczest-
ników szkoleń z pierwszej pomocy.

W sytuacjach stresujących, 
zwłaszcza, gdy zagrożone jest życie 
osoby bliskiej, przekazanie ratow-
nikowi nawet podstawowych infor-
macji stanowi wyzwanie. Wypeł-
niona i przypięta do lodówki karta 
ma być ułatwieniem dla lekarza, 
chorego, jak i członków rodziny.

– Uważam, że to bardzo dobra 
inicjatywa – ocenia Dyrektor Pogo-
towia Grzegorz Gałuszka. – Muszę 
przyznać, że jako osoba z zewnątrz, 
jestem pod wrażeniem Mielca i ini-
cjatyw, jakie tu powstają. Na uwa-
gę zasługuje choćby ta z napisa-
mi przed przejściami dla pieszych 
„odłóż smartfon i żyj”. Wracając 
do tematu karty, zespół, zapozna-
jąc się z nią, będzie mógł szybciej 
wdrożyć odpowiednie medyczne 
procedury ratunkowe, a w konse-
kwencji jeszcze sprawniej podjąć 
działania ratujące zdrowie lub ży-
cie – dodaje dyrektor.

PIERWSZA TAKA SESJA 
rady miejskiej w mielcu

w Mielcu. Od tego momentu, tłu-
macz migowy obecny jest podczas 
każdej stacjonarnej sesji w Urzę-
dzie Miejskim w Mielcu.

Głównym celem wprowadzonej 
innowacji jest likwidacja barier 
komunikacyjnych. Wychodząc na-
przeciw potrzebom osób niesłyszą-

cych, w Urzędzie Miejskim w Mielcu 
można korzystać z pomocy psycho-
loga oraz prawnika w obecności 
tłumacza języka migowego.  



Pierwsze wzmianki o Mielcu po-
chodzą już z lat 20 XIII wieku, gdy 
około 1373 roku utworzono tu pa-
rafi ę rzymskokatolicką. Zezwolenie 
na założenie miasta wydał król Ka-
zimierz Jagiellończyk w 1457 roku, 
ale dokument lokacyjny wystawili 
bracia Jan i Bernardyn Mieleccy 
dopiero w 1470 roku. 

Możny ród Mieleckich, pełniący 
w XVI wieku szereg ważnych funkcji 
w państwie (Jan - marszałek wielki 
koronny, Sebastian - kasztelan kra-
kowski i pierwszy senator korony, 
Mikołaj – hetman wielki koronny), 
dobrze dbał o swoją rodową siedzi-
bę, toteż Mielec rozwijał się pomyśl-
nie i prowadził ożywiony handel z 
wieloma miastami, a zwłaszcza ze 
stołecznym Krakowem.   

Tak zaczęła się ponad pięcio-
wiekowa historia Mielca podczas 
której miasto zanotowało zarówno 
wzloty jak i upadki. Bez wątpienia 
takim wzlotem małego galicyjskie-
go miasteczka było włączenie go w 
struktury powstającego tuż przed 
wybuchem II wojny światowej Cen-
tralnego Okręgu Przemysłowego 
i wybudowanie Państwowych Za-
kładów Lotniczych. Był to pierwszy 
impuls do ogromnego skoku cywi-
lizacyjnego jakim dla mieszkańców 
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550 LAT MIASTA MIELCA 
I 30 LAT MIELECKIEGO SAMORZĄDU

Kończący się rok 2020 
zarówno na świecie i w 
Polsce stał pod znakiem 
epidemii koronawirusa. 
Jednocześnie w tak 
trudnych okolicznościach 
nasze miasto świętowało 
dwie ważne rocznice: 
550-lecie lokacji miasta 
oraz 30-lecie odrodzonego 
samorządu. 

Mielca był okres powojenny, gdy 
zakłady lotnicze przekształcono w 
Wytwórnię Sprzętu Komunikacyj-
nego. W ten sposób w Mielcu po-
wstał  jeden z największych ośrod-
ków przemysłowych w skali kraju. 

Mielec przez kilka dziesięcioleci 
znakomicie koegzystował z zatrud-
niającą ponad dwadzieścia tysięcy 
pracowników Wytwórnią Sprzętu 
Komunikacyjnego. Zakład ten sta-
nowił o gospodarczej sile miasta i 
był motorem napędowym jego roz-
budowy. 

Po tym wzlocie przyszedł nie-
stety czas na krach gospodarki 
socjalistycznej po którym Mielec w 
nowych realiach gospodarki ryn-
kowej znalazł się w katastrofalnej 
sytuacji społeczno-ekonomicznej. 
Upadłość WSK zapoczątkowała 
ogromne bezrobocie i postępującą 
pauperyzację ludności.

Tak jak w roku 1938 powstanie 
COP-u dało początek dla nowe-
go Mielca, tak kolejnym impulsem 
dla jego rozwoju było powstanie w 
Mielcu pierwszej w Polsce Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej Euro-Park 
Mielec, która obecnie stanowi siłę 
napędową gospodarki całego po-
wiatu mieleckiego. 

Ten pomysł na pokonanie kry-

zysu w jakim miasto i jego miesz-
kańcy znaleźli się na początku lat 
dziewięćdziesiątych minionego 
stulecia, to w znacznej mierze za-
sługa władz samorządowych mia-
sta Mielca, które podobnie jak inne 
samorządy w roku 2020 świętują 
odrodzenie się w naszym kraju sa-
morządu terytorialnego. 

Przypomnijmy, że to wyniki 
częściowo wolnych wyborów parla-
mentarnych 4 czerwca 1989 roku 
umożliwiły przygotowanie przez 
odrodzony Senat RP projektu usta-
wy o samorządzie terytorialnym, 
uchwalonej 8 marca 1990 roku. 
Dokładnie 27 maja 2020 roku mi-
nęła trzydziesta rocznica pierw-
szych wolnych wyborów do rad 
gmin, które doprowadziły do odro-
dzenia w naszym kraju samorządu 
terytorialnego. W ten sposób został 
zakończony proces odbudowy de-
mokratycznego ustroju państwa, 
zaprojektowany w 1981 roku przez 
wielki ruch społeczny Solidarność.

Nie sposób przecenić odrodze-
nia samorządu terytorialnego w 
Polsce dla odbudowy demokra-
tycznego państwa, jak również 
wielkiego wkładu gmin, powiatów 
i województw samorządowych w 
późniejszy rozwój Polski.  


