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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, 
kierujemy do wszystkich mieszkańców Mielca 

płynące z serca najserdeczniejsze życzenia 
wytchnienia od codziennych obowiązków, pogody 

ducha i radości ze wspólnie spędzonego czasu. 
Niech w nadchodzącym Nowym Roku 2022 
zdrowie, szczęście i życiowy optymizm nigdy 

Was nie opuszczą.
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chcesz wiedzieć więcej? 
ZapisZ się do NEWsLETTERa 
chcesz być bieżąco z najnow-

szymi wiadomościami, komunika-
tami z Urzędu Miasta w Mielcu? 
chcesz wiedzieć wszystko na te-
mat wydarzeń odbywających się 
w Mielcu?   Wszystkie informacje 
dotyczące życia naszego miasta 
mogą bezpośrednio trafiać do Two-
jej skrzynki e-mail.

Jak się Zapisać? 
Wejdź na stronę www.mielec.

pl  gdzie pod każdym artykułem w 
„aktualnościach” znajdziesz od-
nośnik  w ramce służący do zapi-
sywania się na miejski Newsletter. 
Wpisz tam swój adres e-mail oraz 
zaznacz potrzebne zgody, a co ty-
dzień w piątek Newsletter trafi do 
Twojej skrzynki e-mail.

Szanowni Państwo
Wraz ze świątecznymi i nowo-

rocznymi życzeniami, które za-
mieściliśmy na pierwszej stronie, 
oddajemy w Państwa ręce kolejny 
numer biuletynu informacyjnego 
Urzędu Miejskiego w Mielcu.  

koniec roku to czas na pod-
sumowanie zarówno tego co za 
nami, jak również na spojrzenie w 
najbliższą przyszłość. W przygoto-
wanym dla Państwa zestawie in-
formacji o różnych wydarzeniach, 
które miały miejsce w ostatnich 
sześciu miesiącach, są informacje 
m.in. o działaniach jakie podejmu-
jemy jako samorząd w kreowaniu 
właściwej polityki społecznej w na-
szym mieście. 

To jeden z naszych priorytetów. 
chcemy wsłuchiwać się w głos lu-
dzi młodych (str.4), ale także ko-
rzystać z doświadczenia naszych 
seniorów (str.5). chcemy pomagać 
osobom z niepełnosprawnościami 
(str.5), a także wspieramy aktyw-
ność fizyczną mielczan (str.15) i 
stwarzamy warunki do ciekawego 
spędzania wolnego czasu w mie-
ście (str.12). 

okieM PReZydeNTa
innym naszym priorytetem jest 

odpowiadanie na potrzeby i ocze-
kiwania naszych mieszkańców, co 
znajduje znakomite odzwierciedle-
nie w Mieleckim Budżecie obywa-
telskim. To swoisty dialog z miesz-
kańcami, których wskazówki co 
należy zrobić, aby w Mielcu żyło się 
nam coraz lepiej, są dla mnie bez-
cenne. informacje o tym, co w ra-
mach MBo udało się zrobić w roku 
2021 oraz o tym, co planujemy w 
ramach MBo 2022, znajdziecie 
Państwo na stronach 17,18,19 i 20. 

kierowanie samorządem, to 
także konieczność podejmowania 
czasami trudnych decyzji i zmaga-
nie się z problemami, które niesie 
za sobą funkcjonowanie naszych 
lokalnych społeczności. dlatego 
cieszy mnie, że nasze działania są 
wysoko oceniane w skali zarówno 
regionalnej jak i ogólnopolskiej, o 
czym świadczą wyróżnienia i na-
grody jakie Gmina Miejska Mielec 
otrzymała w ostatnich miesiącach 
(str.3, 7 i 8).

 co nas czeka w roku 2022? Na 
pewno będzie to trudny rok dla ca-
łej polskiej gospodarki, a dla samo-

rządów w szczególności - nie tylko 
ze względu na pandemię, z którą 
cały czas nie możemy się uporać, 
ale także ze względu na nieprzewi-
dywalną dla samorządów politykę 
finansową naszego państwa. 

Mam nadzieję, że rok 2022 bę-
dzie stał w Mielcu przede wszyst-
kim pod znakiem pomyślnego 
zakończenia realizacji jednej z naj-
większych inwestycji w historii, 
jaką jest budowa nowej hali spor-
towo-widowiskowej z pływalnią. 

jeszcze raz życzę Państwu We-
sołych i Udanych Świąt Bożego Na-
rodzenia oraz Zdrowia i Wszelkiej 
Pomyślności dla Was i Waszych Bli-
skich w Nowym 2022 Roku! 
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W konkursie nagrodzone zosta-
ły gminy, powiaty i samorządowe 
województwa, które podejmowały 
efektywne, nowoczesne i skuteczne 
działania na rzecz rozwoju ochro-
ny zdrowia, profilaktyki zdrowego 
stylu życia i promocji aktywności 
fizycznej. 

Gmina Miejska Mielec w ostat-
nich latach znacząco wzmocni-
ła działania sprzyjające zdrowiu 
mielczan zapewniając dostęp do 
specjalistycznej diagnostyki po-
przez realizację takich działań jak: 
„Migiem po zdrowie” i „Badania 
USG dzieci – profilaktyka onkolo-
giczna „kocham, więc badam” oraz 
przez realizację programów poli-
tyki zdrowotnej – „Programu pro-
filaktycznych szczepień przeciw-
ko pneumokokom dla osób 65+ 
zamieszkałych na terenie miasta 
Mielca” oraz „Programu profilak-
tycznych badań kolonoskopowych 
dla mieszkańców miasta Mielca na 
lata 2018-2019”. 

Adresatami  Programu szcze-
pień przeciwko pneumokokom są 

Mielec laUReaTeM koNkURSU
„Samorząd promujący zdrowie
Gmina Miejska Mielec została nagrodzona w konkursie „Samorząd Promujący Zdrowie”. Podczas 
uroczystej gali w Szczawnicy nagrodę odebrała Zastępca Prezydenta Miasta Mielca adriana Miłoś 
wraz z naczelnikiem Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia agatą Ćwięką. 

osoby w wieku 65+ zamieszkałe 
na terenie gminy, które nie były 
szczepione szczepionką przeciw-
ko pneumokokom w dorosłości, 
a stan zdrowia pozwala na ich za-
szczepienie. Głównym celem Pro-
gramu jest uzyskanie nie mniejsze-
go niż 80% poziomu zaszczepienia 
przeciw pneumokokom w popu-
lacji osób 65+ objętej w danym 
roku programem na terenie miasta 
Mielca. Szacunkowy koszt reali-

zacji programu corocznie dla 200 
osób wyniesie 64 tys. zł. 

Z kolei „Program profilaktycz-
nych badań kolonoskopowych dla 
mieszkańców miasta Mielca” fi-
nansowany przez samorząd posze-
rzył ofertę badań profilaktycznych 
realizowanych w ramach Narodo-
wego Programu Zwalczania Cho-
rób Nowotworowych. Wprowa-
dzenie tego programu zwiększyło 
dostępność do skutecznej profilak-
tyki. 

Program był adresowany do 
osób zamieszkałych na terenie 
miasta Mielca w wieku od 66 do 
70 roku życia, które niezależnie 
od wywiadu rodzinnego w okresie 
ostatnich dwóch lat nie miały wy-
konanej kolonoskopii. 

W związku z realizacją Pro-
gramu w latach 2018-2019 Gmina 
Miejska Mielec wydatkowała środ-
ki w wysokości 228  985,74 zł Na 
realizację zadania pozyskano dofi-
nansowanie z Narodowego Fundu-
szu Zdrowia w kwocie 43  960,00. 
Łącznie przeprowadzono 380 ba-
dań kolonoskopowych.
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od lipca mieszkańcy Mielca mogą korzystać z bezpłatnych hotspotów czyli darmowych punktów 
dostępu do bezprzewodowej sieci, umożliwiających połączenie z internetem.  Bezpłatny dostęp 
do internetu w wybranych punktach Mielca dofinansowany został 
ze środków projektu WiFi4eU jako inicjatywa wdrażana przez komisję europejską.

Projekt ma na celu zapewnienie 
mieszkańcom UE dostępu do inter-
netu w miejscach użyteczności pu-
blicznej takich jak parki, biblioteki 
czy urzędy. Gmina Miejska Mielec 
aplikowała o środki finansowe w 
ramach tego programu w 2019 r., a 
umowa o udzielenie dotacji podpi-
sana została w grudniu 2019 r.

Przypominamy, że sieć WiFi4EU 
w naszym mieście jest dostępna w 
następujących lokalizacjach: Góra 
Cyranowska (od strony Al. Nie-
podległości), Plac AK, Dworzec au-
tobusowy, Skatepark MOSiR, Plac 
zabaw za ZSO nr 1, Rynek Starego 

Funkcję tę powierzono Klau-
dii Wasserman, uczennicy trzeciej 
klasy V liceum Ogólnokształcące-
go w Mielcu, instruktorce Związku 
Harcerstwa Polskiego (drużynowej 
gromady zuchowej). Klaudia była 
wolontariuszką Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Mielcu, 
co roku jest wolontariuszką Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy. Posiada duże doświadczenie   
w pracy z dziećmi oraz młodzieżą 
jako organizatorka wielu wydarzeń 
harcerskich. Prezydent Jacek Wi-
śniewski opowiedział o kulisach jej 
powołania:

- Już od początku swojego urzę-

hoTSPoTy BeZPłaTNeGo iNeRNeTU
oddane do dyspozycji mielczan

Miasta, Bulwary nad Wisłoką, Plac 
zabaw obok Pływalni Smoczka, Ry-
nek Rzochowski, Biblioteka Kuso-
cińskiego 2 (punkt wewnętrzny)

Aby skorzystać z sieci trzeba 
włączyć w urządzeniu interfejs WiFi 

i wykryć dostępne sieci, a następnie 
połączyć się z siecią o nazwie „Wi-
Fi4EU” i zaakceptować regulamin. 
Po nawiązaniu połączenia nastąpi 
przekierowanie na stronę logowa-
nia do Hotspota. 

SPołecZNeGo doRadcę dS. MłodZieŻy
Prezydent powołał

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w Urzędzie Miejskim przedstawiona została nowo 
powołana przez Prezydenta Miasta Mielca społeczna doradczyni prezydenta 
d/s młodzieży.

dowania przymierzałem się do 
powołania takiej osoby, która by-
łaby moim łącznikiem z młodymi 
ludźmi, którzy chcą się angażować 
społecznie. Nie było łatwo znaleźć 
taką osobę, ale widząc zaangażo-

wanie Klaudii w harcerstwie i nie 
tylko, zaproponowałem jej funkcję 
doradcy do spraw młodzieży i cie-
szę się, że tę propozycję przyjęła. 
Mam nadzieję, że nasza współpra-
ca przyniesie dobre efekty.
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W dniu 14 września Prezydent Mielca jacek Wiśniewski 
wręczył pierwszą przyznaną mieszkance naszego miasta 
„Mielecką kartę „aktywny N+”.

akTyWNy N+
Mieleckie karty

– Bardzo się cieszę, że nasze 
miasto w ten sposób może okazać 
wsparcie dzieciom z niepełno-
sprawnościami oraz ich rodzicom 
i opiekunom. Zachęcam do korzy-
stania z przysługujących Państwu 
przywilejów w ramach  Mieleckie-
go Programu „Aktywny N+” – po-
wiedział wręczając kartę Prezydent 
Miasta Mielca.

Mielecki Program „Aktywny 
N+” to ogół działań polegających 
na przyznaniu zniżek, ulg, prefe-

Była to pierwsza tego typu ini-
cjatywa w Polsce, mająca na celu 
połączenie formy szkoleniowej 
wraz z wymianą doświadczeń i 
dobrych praktyk. W forum wzięło 
udział 21 delegacji rad seniorów, 
Uniwersytetów i Akademii Trze-
ciego Wieku oraz przedstawiciele 
środowisk senioralnych z terenu 
województwa podkarpackiego, w 
tym z Krosna, Jasła, Przemyśla, 
Łańcuta, Nowej Dęby, Sędziszo-
wa Małopolskiego, Rzeszowa, Ja-
rosławia, Stalowej Woli, Mielca, 
Przemyśla, Gminy Orły, Gminy 
Bircza, Gminy Albigowa, Gminy 
Krasiczyn, Gminy Żurawica, Gmi-
ny Fredropol, Gminy Dubiecko, a 
także gościnnie z miasta Krakowa.

Prezydent Mielca otwierając 
obrady podkreślił znaczenie se-
niorów w życiu naszego miasta: 

rencji i uprawnień stosowanych 
przez Partnerów Programu skie-
rowanych do mieszkańców miasta 
Mielca – osób z niepełnospraw-
nością w wieku do 16 roku życia, 
legitymujących się Mielecką Kar-
tą „Aktywny N+” oraz ich opie-
kunów faktycznych, czyli osób 
sprawujących w  danym czasie 
faktyczną opiekę nad osobą z nie-
pełnosprawnością.

Warunkiem koniecznym do 
ubiegania się o ww. Kartę jest zło-

żenie osobiście wypełnionego i 
podpisanego wniosku przez osobę 
upoważnioną, pod której opieką 
znajduje się osoba z niepełno-
sprawnością. Wniosek należy zło-
żyć wraz z załącznikami w Wydzia-
le Spraw Społecznych i Zdrowia 
Urzędu Miejskiego w Mielcu, ul. 
Żeromskiego 23, pokój 9E. Telefo-
ny: 17 787 44 03, 17 787 43 93.

W dniu 2 września 2021 r. w Samorządowym centrum kultury w Mielcu odbyło się integracyjne 
Forum Szkoleniowo-dyskusyjne dla Rad Seniorów z terenu województwa podkarpackiego, 
zorganizowane przez Prezydenta Miasta Mielca jacka Wiśniewskiego we współpracy z Mielecką 
Radą Seniorów. 

debata o PoliTyce SeNioRalNej

-Właściwa polityka senioralna jest 
bardzo potrzebna i cieszę się, że 
możemy podczas takich spotkań 
wymieniać się doświadczeniami. 

Mam nadzieję, że takie spotkania 
przybiorą formę cykliczną”  – po-
wiedział Prezydent.
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od 1 września pociągi osobowe wróciły do Mielca. i etap linii kolejowej  nr 25 : Mielec-dębica 
został otwarty, a ceremonii dokonali – Poseł do Parlamentu europejskiego Tomasz Poręba, 
Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław ortyl, Prezydent Miasta Mielca – jacek 
Wiśniewski oraz przedstawiciele Polskich linii kolejowych i Ministerstwa Funduszy i Polityki 
Regionalnej.

W środę 15 września Prezydent Mielca jacek Wiśniewski wraz 
z zastępcą adrianą Miłoś dokonali oficjalnego otwarcia centrum 
integracji organizacji Pozarządowych, które swoją siedzibę 
znalazło w dawnym budynku aGh przy ul. Skłodowskiej-curie 4. 

oRGaNiZacji 
PoZaRZądoWych

Nowa siedziba dla

- Bardzo się cieszę, że nasz miej-
ski budynek, który do tej pory był 
wykorzystywany w minimalnym 

I etap  kosztował około 243 mln 
złotych i objął on budowę nowego 
peronu, przejścia podziemnego z 

stopniu, będzie mógł służyć róż-
nym organizacjom senioralnym i 
stowarzyszeniom. Mam nadzieję, że 

wszyscy chętni znajdą tu dobre wa-
runki do prowadzenia swojej dzia-
łalności i że ten budynek będzie tęt-
nił życiem – powiedział Prezydent 
Jacek Wiśniewski wręczając symbo-
liczne klucze do budynku Elżbiecie 
Kwiatkowskiej z UTW, która będzie 
koordynować współpracę najem-
ców pomieszczeń w budynku z 
naczelniczką Wydziału Gospodar-
ki Lokalowej Urzędu Miejskiego w 
Mielcu Aleksandrą Skowron.

Jako pierwsze z nowego lokum 
skorzystały Uniwersytet Trzeciego 
Wieku i Towarzystwo Śpiewacze 
Melodia. Wcześniej swoje biuro za-
instalowało tu Stowarzyszenie Piłki 
Ręcznej. Kolejne stowarzyszenia 
już zgłaszają chęć umiejscowienia 
swojej działalności w budynku przy 
ul Skłodowskiej (m.in. stowarzy-
szenie diabetyków i Klub Młodych 
Liderów).

Oferta najmu pomieszczeń 
w budynku położonym przy ul. 
Skłodowskiej-Curie 4 w Mielcu 
skierowana jest w szczególności 
do organizacji senioralnych oraz 
stowarzyszeń prowadzących dzia-
łalność prozdrowotną w celu reali-
zacji działań integracyjnych.

Pociągi osobowe WRóciły do Mielca

windami ułatwiającymi dojście na 
peron.   Na linii kończą się prace 
na stacjach i przystankach Kocha-

nówka, Pustków, Rzochów, Woj-
sław, Rzemień, Przecław, Dąbie, 
Pustynia.

Kolejnym Etapem moderni-
zacji linii kolejowe będzie trasa 
Mielec – Padew Narodowa. Ogło-
szone przetargi wiosną tego roku 
obejmą między innymi wymianę 
torów, budowę wiaduktu nad ulicą 
Sienkiewicza w Mielcu oraz przej-
ścia podziemnego pomiędzy ulicą 
P.Skargi a ulicą Drzewieckiego. 
Prace w drugim etapie mają ruszyć 
w I kwartale 2022 roku.
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W Gali udział wzięła Adriana 
Miłoś – Drugi Zastępca Prezyden-
ta Miasta Mielca, która z rąk Prezy-
denta RP Andrzeja Dudy odebrała 
statuetkę dla miasta Mielca za zwy-
cięstwo w kategorii „Obiekt usług 
lokalnych”. Obiektem, który uzy-
skał największe uznanie specjalnej 
kapituły jest mieleckie Przedszkole 
Miejskie nr 20 im. Smoka Felusia.

„Lider Dostępności” to konkurs 
urbanistyczno-architektoniczny 
organizowany przez Stowarzysze-
nie Przyjaciół Integracji oraz To-
warzystwo Urbanistów Polskich. 
Misją przedsięwzięcia jest promo-
wanie projektowania uniwersal-
nego oraz najlepszych rozwiązań 
urbanistycznych i architektonicz-
nych w zakresie dostosowania bu-
dynków i przestrzeni do potrzeb 
osób z niepełnosprawnością.

lideR doSTęPNoŚci
już po raz szósty pod honorowym patronatem andrzeja dudy 
wyróżniono twórców przestrzeni dostosowanych do potrzeb 
osób z niepełnosprawnością. Gala konkursu urbanistyczno-
architektonicznego „lider dostępności” odbyła się w Pałacu 
Prezydenckim w środę 13 października. 

Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec” uzyskała 
nagrodę i stopnia i tytuł Budowa Roku Podkarpacia 2020 w kategorii „Gospodarka Zasobami Wodnymi na 
Terenach Miejskich”. 

Nagrodę w postaci statuetki 
oraz dyplomu w dniu 19 listopa-

Tytuł 
BUdoWy RokU PodkaRPacia 2020
dla retencji wód opadowych w Mielcu

da 2021 r. w rzeszowskiej siedzi-
bie Podkarpackiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa odebrał 
Zastępca Prezydenta Miasta Miel-
ca Paweł Pazdan.

Celem konkursu jest prezen-
tacja osiągnięć inwestycyjnych 
jednostek inwestorskich, projek-
towych i wykonawczych działają-
cych na Podkarpaciu.Konkurs jest 
wynikiem aktywnej współpracy 
środowisk techników i inżynierów 
budownictwa, które niezrażone 
utrudnieniami spowodowanymi 
kolejną falą pandemii nie ograni-
czyły swej działalności. Wyróżnio-
ne obiekty budowlane, oddane do 
użytkowania w 2020 roku, to efekt 
pracy wielobranżowych zespołów 
projektowych i wykonawczych 
działających na Podkarpaciu.
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Podczas uroczystej gali, która odbyła się w ośrodku Garncarskim w Medyni Głogowskiej, 
poznaliśmy laureatów ii edycji konkursu „Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany”, skierowanego 
do beneficjentów Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020. 

W gali wziął udział Prezydent 
Miasta Mielca Jacek Wiśniewski, 
który odebrał dyplom i statuet-
kę dla Gminy Miejskiej Mielec za 
zwycięstwo w kategorii „Kreatyw-

MiSTRZoWSkich ZMiaN 
PodkaRPacia

Mielec laureatem

„Gmina dobra do życia” to ogło-
szony po raz pierwszy ogólnopolski 
ranking opracowany dla PAP przez 
prof. Przemysława Śleszyńskiego z 
Polskiej Akademii Nauk. Pokazu-
je jakość życia w poszczególnych 

doBRa GMiNa do Życia
W ogłoszonym w dniu 4 listopada rankingu Serwisu Samorządowego Polskiej agencji Prasowej, 
badającym jakość życia w każdej z 2477 gmin w Polsce, miasto Mielec w kategorii gmin z siedzibą 
powiatu zajęło znakomite 5 miejsce (na oceniane 232 gminy). Najwyżej w tej kategorii oceniono 
lubin przed Nowym Tomyślem i Bełchatowem

gminach i miastach przez pryzmat 
blisko pięćdziesięciu badanych 
wskaźników. Ranking uwzględnia 
m.in. atrakcyjność migracyjno-o-
sadniczą, warunki mieszkaniowe, 
infrastrukturę wodociągową, do-

stępność opieki zdrowotnej czy ja-
kość edukacji. Jednocześnie po raz 
pierwszy w tak szerokim zakresie 
wykorzystano szereg różnorod-
nych danych środowiskowych.

ny region”.
Najwyższe uznanie konkurso-

wej kapituły we wspomnianej kate-
gorii uzyskał projekt „Poszerzenie 
i wzbogacenie oferty kulturalnej 

dla mieszkańców MOF Mielec po-
przez rozbudowę i modernizację 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Mielcu.
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W niedzielę 4 lipca na mieleckim lotnisku Fundacja Biało-
czerwone Skrzydła zaprezentowała wyprodukowany przed 
laty w WSk PZl Mielec samolot iryda, który po remoncie 
ma wznieść się w powietrze po kilkunastoletniej przerwie. 
Fundacja od niedawna swoją siedzibę ma na mieleckim 
lotnisku. Wszystko dzięki wspólnej inicjatywie agencji 
Rozwoju Regionalnego MaRR S.a., a także przy wsparciu 
Prezydenta Mielca jacka Wiśniewskiego.

Droga powstała na terenach 
przyległych do Mieleckiego Par-
ku Przemysłowego – obszar B na 
osiedlu Wojsław. Jedna część no-
wego traktu drogowego o długości 
763 metrów została poprowadzo-
na przebudowanym odcinkiem 
ulicy Inwestorów, a druga część 
jest całkowicie nową ulicą łączącą 
się z istniejącą drogą wewnętrzną 
umożliwiającą dojazd do obwod-
nicy miasta. Powstała kanalizacja 
teletechniczna i deszczowa wraz z 
chodnikiem  wykonanym z kostki 
brukowej oraz oświetlenie uliczne. 
Wybudowano także dwie zatoki 
autobusowe.

Całkowita wartość inwesty-
cji wyniosła 2 mln 227 356 zł., a 
dofinansowanie ze środków Pań-
stwowego Funduszu Celowego 
– Fundusz Dróg Samorządowych 
wyniosło 1 mln 113 678 zł.

Fundacja Biało Czerwone 
Skrzydła zaprezentowała koncep-
cję swojej działalności w Mielcu, 

SaMoloT iRyda
wrócił na mieleckie lotnisko

gdzie już oficjalnie znajduje się 
siedziba główna tej organizacji. W 
hangarze fundacji na mieleckim 

lotnisku będą stacjonować nie tyl-
ko legendarne Iskry, ale także inne 
samoloty.

4 lipca oficjalnie zaprezentowa-
no kolejny nabytek fundacji. Jest to 
Iryda, która ma ponownie wznieść 
się w powietrze i przypominać o 
niezwykle ważnym projekcie pol-
skiego lotnictwa, czyli o odrzuto-
wym samolocie szkolno-bojowym, 
który miał być następcą produko-
wanej w Mielcu Iskry.

Sprowadzona do Mielca Iryda 
ma prezentować się w ramach La-
tającego Muzeum, które fundacja 
przy współpracy z Agencją Roz-
woju Regionalnego MARR S.A. w 
Mielcu chce stworzyć na terenie 
Mielca. Wsparcie dla inicjatywy 
latającego muzeum przemysłu 
lotniczego zadeklarował marsza-
łek podkarpacki Władysław Ortyl 
oraz prezydent miasta Mielca Jacek 
Wiśniewski.

W planach fundacji jest rów-
nież ściągnięcie do Mielca zespołu 
wojskowego Biało-Czerwone Iskry, 
który kończy działalność pod au-
spicjami sił zbrojnych, ponieważ 
Iskry są wycofywane ze służby w 
wojsku.

NoWa dRoGa 
w Parku Przemysłowym

oddaNa do UŻyTkU 
Zakończona została realizacja ważnego zadania 
inwestycyjnego zgłoszonego przez Gminę Miejska Mielec pn.: 
„Budowa drogi gminnej publicznej na terenie Mieleckiego 
Parku Przemysłowego”.
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Tegoroczne dni Mielca upłynęły pod znakiem koncertów, które odbyły się na scenie 
zlokalizowanej tradycyjnie na terenach MoSiR-u. Mieszkańcy Mielca oraz okolic mogli podziwiać 
występy m.in. Sound’n Grace, Reni jusis czy Mroza.

dNi Mielca 2021 
koncertowy weekend podczas

Pierwszy dzień rozpoczął kon-
cert Void Spectrum. Tego dnia 
przed publicznością zaprezento-
wał się także Zespół Pieśni i Tań-
ca „Rzeczowiacy”. Na scenie w 
rozmowie z prowadzącym Toma-
szem Łępą wzięła udział Zastępca 
Prezydenta Mielca Adriana Miłoś. 
Wiceprezydent miała także przy-
jemność wręczyć nagrody w prze-
prowadzonym przez SCK konkur-
sie malowania kredą. Wszystkie 
dzieci, które brały udział w kon-
kursie otrzymały upominek.

Mimo nieco gorszej pogody, 
niedziela także obfitowała w szereg 
atrakcji. Przede wszystkim warto 
wspomnieć o X Jubileuszowym 
Zlocie Pojazdów Zabytkowych. 
Na placu targowym pojawiło się 
ponad 200 eksponatów, spośród 
których wybrano zwycięzców te-
gorocznego zlotu. W niedzielne 
popołudnie na scenie mogliśmy 
zobaczyć i posłuchać rozmowy z 
Prezydentem Jackiem Wiśniew-
skim, a nieco później także z jego 
Zastępcą Pawłem Pazdanem.

– Przede wszystkim chciałabym 
wyrazić ogromne zadowolenie, że 

mogliśmy się dzisiaj tutaj spotkać – 
mówił Prezydent Wiśniewski. – W 
zeszłym roku przypadała rocznica 
lokacji naszego miasta. 550-lecie 
Mielca miało obfitować w sze-
reg wydarzeń, imprez, festynów. 
Niestety pandemia i obostrzenia 
uniemożliwiły nam świętowanie. 
Dlatego te koncerty, które udało 
się w bieżącym roku zorganizować 
z okazji Dni Mielca cieszą jeszcze 
bardziej – dodał Prezydent. 

Oprócz koncertów mieszkańcy 
mogli spędzić czas w przygotowa-
nej przez MOSiR strefie gastrono-

micznej i rodzinnie w „Wesołym 
Miasteczku”. Nie zabrakło także 
wydarzeń towarzyszących – swoje 
stanowiska miały m.in. Fundacja 
DKMS, Fundacja SOS Życie czy 
Projekt Zdrowie. Zainteresowa-
ne osoby mogły skorzystać z jed-
nodawkowej szczepionki John-
son&Johnos – punkt szczepień 
obsługiwany był przez Centrum 
Medyczne Medyk. Do dyspozycji 
mieszkańców byli także rachmi-
strzowie, którzy w trakcie week-
endu prowadzili Narodowy Spis 
Powszechny. 
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To była całkowita nowość! Mowa o wręczeniu nagrody Mielczani-
na Roku na scenie w trakcie dni Mielca. laureat - krzysztof Ślęzak 
odebrał nagrodę z rąk Prezydenta Mielca jacka Wiśniewskiego, 
Wicestarosty Powiatu Mieleckiego andrzeja Bryły, a także dyrektora 
Wydawnictwa Grzegorza darłaka i Redaktora Naczelnego arkadiusza 
łysonia.

Na ten rok organizator MFM 
– Samorządowe Centrum Kultu-
ry w Mielcu – przygotowało dla 
publiczności festiwalowej ciekawą 
i urozmaiconą ofertę muzyczną. 
Obok muzyki klasycznej, etnicz-
nej, autorskiej, była także propo-
zycja dla miłośników jazzu.

W sumie od 11 do 26 września 
odbyło się 5 koncertów i 3 wyda-
rzenia towarzyszące. Koncert fi-
nałowy 24. Mieleckiego Festiwalu 
Muzycznego wybrzmiał utwora-
mi, które publiczność dobrze zna 
z polskiego kina. 

Największe przeboje wielkie-
go ekranu mielczanie usłyszeli w 
znakomitym wykonaniu Warsaw 
Impressione Orchestra pod dy-
rekcją Krzesimira Dębskiego. Par-
tie wokalne wykonywali  Milena 
Lange (sopran) i Michał Roma-
nowski (bas).

Plebiscyt „Mielczanin Roku” to 
konkurs organizowany przez Tygo-
dnik Regionalny Korso od dwudzie-
stu czterech lat. Ze względu na trwa-
jącą pandemię nie udało się wyłonić 
laureata w 2020 roku, dlatego w 2021 
roku został przyznany tytuł „Miel-
czanin 2019 i 2020 Roku”.

Z pięciu kandydatów, którzy 
zostali zgłoszeni do konkursu do 
ścisłego finału weszły trzy oso-
by:   Krzysztof Ślęzak, Aleksander 
Buczek i Magdalena Krępa i to na 
nich można było oddawać głosy. 
Głosowała także kapituła, w której 
skład wchodzą dotychczasowi lau-
reaci plebiscytu. Biorąc pod uwagę 
głosy czytelników oraz głosy ka-
pituły Mielczaninem Roku 2019 i 
2020 został Krzysztof Ślęzak.

Kierowana przez niego SSE EU-
RO-PARK Mielec zawsze zajmowa-
ła czołowe miejsca w rankingu stref 
w Polsce. Krzysztof Ślęzak jako dy-
rektor oddziału ARP we Wrocławiu 
współtworzył także specjalną stre-
fę ekonomiczną w Kobierzycach. 
Obecnie jest dyrektorem ds. rozwo-
ju w regionie północnym Centrum 
Medycznego Medyk.

kRZySZToF ŚlęZak 
Mielczaninem Roku

FeSTiWalU MUZycZNeGo
24. edycja MieleckieGo

Mielecki Festiwal Muzyczny, który w tym roku odbył się już po raz 
24, ma ugruntowaną pozycję wśród letnich festiwali muzycznych 
organizowanych w naszym regionie.  Zasłużył na to zarówno 
ambitnym repertuarem, jak i dbałością o wysoką jakość obsady 
wykonawczej festiwalowych koncertów.
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od kilku lat mielecki magistrat wspólnie z Samorządowym 
centrum kultury i MoSiR-em czyni starania, aby podczas 
wakacji rynek starego miasta w Mielcu tętnił życiem, oferując 
mieszkańcom Mielca różne możliwości spędzania wolnego 
czasu. 

Mielecki RyNek 
ożywiamy

Nie inaczej było w bieżącym 
roku. Oprócz wspólnego kibicowa-
nia przed dużym ekranem podczas 
piłkarskiego turnieju Euro 2020, w 
miesiącach lipiec-sierpień w rynku 

Miejska komunikacja 
Samochodowa w dniach 
23-29 listopada 2021 r. 
na wybranych kursach 
linii nr 4 testowała 
12 – metrowy autobus 
elektryczny marki SolaRiS. 
Przejazd testowanym pojazdem 
był w tych dniach bezpłatny. 

odbyło się  kilka wydarzeń plene-
rowych skierowanych zarówno do 
młodszych jak i starszych mielczan.  

W niedzielę 18 lipca takim wy-
darzeniem była zorganizowana po 

raz drugi „Roztańczona Starów-
ka”. Impreza ponownie ciesząca 
się ogromnym zainteresowaniem 
mielczan, została przygotowana 
wraz ze Szkołą Tańca – Kawałek 
Podłogi. W programie były pokazy 
zumby dla dzieci i dla dorosłych, a 
także fitness dance, bachata, salsa i 
rueda. Można było nie tylko popa-
trzeć na profesjonalne pokazy laty-
noskich tańców, ale wziąć udział w 
przygotowanych przez organizato-
rów animacjach i spróbować wła-
snych sił w proponowanych ukła-
dach tanecznych.

W niedzielę 22 sierpnia odbyła 
się czwarta edycja „SztukaRynek”. 
Były to warsztaty plastyczne pod 
nazwą „Ulotne chwile, jak moty-
le”, które zgromadziły sporą liczbę 
dzieci wraz z rodzicami. 

Plastyczne zajęcia z motylim 
motywem odbywały się z pomocą 
kilku technik plastycznych. Było 
więc malowanie (także na sztalu-
gach), rzeźbienie w masie solnej 
oraz wyklejanie obrazków z kolo-
rowych papierów. Warsztaty pro-
wadziła plastyczka Domu Kultury 
SCK, Małgorzata Zając-Waga. 

W drugiej części „SztukaRy-
nek” na scenie koncertował zespół 
„Senior Show”. Koncert piosenek 
złożony z piosenek śpiewanych w 
przedwojennych kabaretach oraz 
ze szlagierów granych przez kapele 
podwórkowe był dobrym pomy-
słem   na ciepły, letni wieczór. W 
programie „Senior Show” znalazły 
się także zabawne monologi. Re-
żyserką widowiska była Magdale-
na Betleja, a aktorami członkowie 
Uniwersytetu III Wieku z Mielca.  

Testy elekTRycZNeGo aUToBUSU
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dwoje sportowców – katarzyna Zdziebło i Rafał augustyn 
z lekkoatletycznego klubu Sportowego Stal Mielec 
reprezentowali nasze miasto na igrzyskach olimpijskich Tokio 
2020. 

Strefa powstała dzięki współ-
pracy  Urzędu Miejskiego w Miel-
cu i MOSiR-u Mielec z wrocławską 
firmą Creativ Media. Na płycie 
rynku zainstalowano ledowy ekran 
o powierzchni 24 m kw. na którym 
transmitowane były trzy mecze 
polskiego zespołu w fazie grupo-
wej mistrzostw – ze Słowacją, z 
Hiszpanią oraz ze Szwecją. 

Dla Rafała Augustyna były to już 
czwarte igrzyska. Na pierwszych w 
Pekinie w roku 2008 startował na 
dystansie 20 km zajmując 29. miej-

RePReZeNToWali 
Mielec 
na igrzyskach olimpijskich 
2020 w Tokio

MielcZaNie kiBicoWali
RePReZeNTacji 
w Strefie kibica na rynku

dzięki inicjatywie 
Prezydenta Miasta Mielca na 
mieleckim rynku powstała 
tzw. strefa kibica w której 
mieszkańcy naszego miasta 
mogli kibicować piłkarskiej 
reprezentacji Polski 
rywalizującej w turnieju 
eURo 2020. 

sce.   Identyczny wynik uzyskał na 
Olimpiadzie w Londynie. W roku 
2016 na Igrzyskach Olimpijskich 
w Rio de Janeiro Rafał wystartował 

na maratońskim dystansie 50 km 
zajmując 22. miejsce. 

Tym razem z powodu kontuzji 
nie udało mu się ukończyć chodu 
na 50 km rozegranego na trasie w 
okolicach Sapporo. To niepowo-
dzenie Rafała polskim kibicom 
sportu osłodził Dawid Tomala 
zdobywając złoty medal. 

Z kolei Katarzyna Zdziebło w 
swoim debiucie na igrzyskach w 
chodzie na 20 km zajęła znakomite 
10 miejsce. To jak do tej pory naj-
większe osiągnięcie Polki na olim-
piadzie w tej konkurencji. Warto 
dodać, że na poprzednich dwóch 
olimpiadach w chodzie sporto-
wym wraz z Rafałem Augustynem 
wystąpiła inna zawodniczka LKS 
Stali Mielec – Paulina Buziak zaj-
mując w Londynie 45 miejsce, a w 
Rio miejsce 28.

W dniu 21września Prezydent 
Miasta Mielca Jacek Wiśniewski 
spotkał się w Urzędzie Miejskim z 
mieleckimi olimpijczykami z Tokio 
– Katarzyną Zdziebło i Rafałem, a 
także z ich trenerami – Krzysztofem 
Augustynem (trenerem kadry naro-
dowej) i Marzeną Kulig – klubową 
trenerką Katarzyny Zdziebło i wy-
chowawczynią całej plejady zawod-
niczek i zawodników chodu sporto-
wego, którzy od lat kolekcjonują dla 
Mielca medale Mistrzostw Polski.
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W sali konferencyjnej 
Miejskiej Biblioteki 
Publicznej odbyła się 
uroczystość 30-lecia 
utworzenia Straży Miejskiej 
w Mielcu. 

Hasłem przewodnim imprezy 
było „Atrakcje na wakacje”. Wśród 
osób obecnych na wydarzeniu była 

Zaproszeni goście mogli posłu-
chać krótkiej historii   związanej z 
powołaniem Straży Miejskie, o 
której opowiadał komendant Ar-
kadiusz Misiak. Prezydent Miasta 
Mielca oraz jego Zastępcy podzię-
kowali byłym i obecnym pracow-
nikom za służbę. Wszyscy otrzy-
mali pamiątkowe medale oraz listy 
gratulacyjne. Awans zawodowy 
otrzymało 6 strażników miejskich, 
a dwoje z nich odznaczono za ura-
towanie życia ludzkiego. 

Zwracając się do uczestników 
uroczystej gali Prezydent Mielca 
Jacek Wiśniewski powiedział: - Od 
30 lat strażnicy miejscy dbają o 

STRaŻy MiejSkiej w Mielcu 
jUBileUSZ 30-lecia powołania

to, aby życie mieszkańców Mielca 
było możliwie spokojne i bezpiecz-
ne. Dzięki Waszej pracy i zaanga-
żowaniu zmieniło się i ciągle się 
zmienia na lepsze oblicze naszego 

miasta. Zaangażowanie strażników 
w zapewnienie bezpieczeństwa 
oraz porządku publicznego miesz-
kańcom Mielca zasługuje na wyra-
zy najwyższego uznania.

Moc atrakcji podczas pikniku

GRUNT To RodZiNka
Tegoroczny rodzinny piknik „Grunt to Rodzinka” odbył się 
8 sierpnia na terenach między Samorządowym centrum 
kultury oraz Miejską Biblioteką Publiczną w Mielcu. 
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W lipcu w naszym mieście gościła pięcioosobowa delegacja 
z Portugalii. Wizyta ta jest częścią projektu SportNature 3.0, 
który realizowany jest wspólnie z miastami partnerskimi 
Mielca z europy tj. Portugalii, Węgier i Macedonii 
oraz z dwoma organizacjami non-profit. 

Celem Sport Nature 3.0 jest 
promocja i zwiększenie aktyw-
ności fizycznej społeczeństwa na 
świeżym powietrzu połączone z 
jednoczesną nauką i poznawaniem 
dziedzictwa, zabytków   kulturo-
wych poszczególnych miast i regio-
nów. Poprzez wymianę doświad-

ZWiekSZaMy akTyWNoŚĆ 
FiZycZNą MielcZaN

Unijny projekt SPoRTNaTURe 3,0 czyli

czeń ma zostać opracowany plan 
w jaki sposób zwiększyć odsetek 
ludzi którzy zrezygnują z siedzące-
go trybu życia na rzecz aktywnego 
poznawania kultury danego miasta 
czy regionu.

Każde z miast uczestniczą-
cych w projekcie Sport Nature 3.0 

opracuje trasę pieszo-rowerową   
(ścieżka edukacyjna i przyrodnicza 
z tablicami informacyjnymi )   w 
swoim mieście, dzięki której społe-
czeństwo będzie mogło zwiększać 
swoją aktywność fizyczną jedno-
cześnie poznając najważniejsze 
miejsca dziedzictwa kulturowego 
w danym regionie. Jednym z zało-
żeń projektu jest stworzenie aplika-
cji dzięki której opracowane trasy 
dostępne będą na komputerach czy 
smartphonach. Spotkanie w Miel-
cu, było pierwszym spotkaniem w 
ramach projektu. Kolejne przewi-
dziane jest na sierpień, wtedy go-
spodarzem będzie Macedonia. 

W ostatnich tygodniach w ra-
mach projektu SportNature 3.0 
finansowanego ze środków progra-
mu Unii Europejskiej Erasmus + 
w naszym mieście odbyły się czte-
ry wydarzenia, w których wzięli 
udział mieleccy seniorzy oraz mło-
dzież z II LO. Były to m.in. spacery 
z przewodnikiem śladami kultury 
żydowskiej w Mielcu oraz zwie-
dzanie Cmentarza Parafialnego w 
Mielcu.  

Zastępca Prezydenta Mielca Adria-
na Miłoś.

Zabawa jak zwykle cieszyła się 
dużym zainteresowaniem miesz-
kańców Mielca. Poza licznymi 
atrakcjami dla dzieci, nieco starsi 
mielczanie także mogli znaleźć coś 
dla siebie.

Stałym punktem imprezy była 
rywalizacja mieleckich rodzin o 
tytuł „Super Rodzinki. Do rywa-
lizacji stanęły cztery rodziny. Po 
wyrównanej walce, najlepsza oka-
zała się rodzina Tyksińskich, której 
bardzo serdecznie gratulujemy ho-
norowego tytułu!



Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego rozpoczęły się 
kontrole przydomowych palenisk przeprowadzane przez Straż 
Miejską w Mielcu w ramach  działań ograniczających tzw. niską 
emisję. 

Jest to kontynuacja akcji miej-
skich strażników, którzy od kilku 
lat systematycznie prowadzą za-
równo akcje informacyjne wśród 
mieszkańców, jak i kontrole ko-
tłowni pod kątem korzystania z 
właściwych paliw. Niestety ciągle 
zdarzają się sytuacje, że spalany jest 
węgiel złej jakości lub niedozwolo-
ne materiały w postaci np. plasti-
ków, styropianu czy odpadów płyt 

Nie TRUj SieBie, 
aNi SąSiadóW!
Trwają kontrole 
przydomowych palenisk

meblowych.
Przypominamy, że funkcjona-

riusze Straży Miejskiej dokonujący 
kontroli posiadają upoważnienia 
prezydenta miasta do jej przepro-
wadzenia. Na jego podstawie mają 
prawo wstępu na teren prywatnej 
nieruchomości w celu wykonania 
czynności sprawdzających oraz 
prawo żądania informacji w zakre-
sie niezbędnym do ustalenia stanu 

faktycznego, a także dokumentów 
i wszelkich danych związanych z 
problematyką kontroli.

Jeżeli okaże się, że spalane były 
odpady komunalne lub inne zabro-
nione materiały, sporządzany jest 
protokół kontrolny i mieszkaniec 
może zostać ukarany mandatem 
w wysokości do 500 zł. W szcze-
gólnych sytuacjach pobierane są 
próbki popiołu z paleniska, któ-
re następnie przekazywane są   do 
ekspertyzy w Centralnym Labora-
torium Pomiarowo-Badawczym w 
Jastrzębiu Zdroju.

Funkcjonariusz Straży Miej-
skiej, może także poprosić kon-
trolowanego o okazanie atestu na 
zakupione paliwo. Obowiązek wy-
stawiania takiego świadectwa jako-
ści paliwa nałożyła na sprzedawców 
ustawa o systemie monitorowania i 
kontrolowania jakości paliw.

W bieżącym sezonie grzew-
czym kontrolowane będzie także 
przestrzeganie zapisów uchwały 
antysmogowej dla Województwa 
Podkarpackiego dotyczącej m.in. 
wymiany do końca bieżącego roku 
kotłów węglowych mających więcej 
niż 10 lat.

pRZYpoMNiJMY – aBY 
UNikNĄć
oTRZYMaNia MaNdaTU: 
- nie wolno palić w piecu odpa-

dami komunalnymi 
- nie wolno również palić 

drewnem o zawartości wilgotno-
ści pow. 20 %

- nie należy kupować mułów 
węglowych oraz fl otokoncentra-
tów 

- nie należy kupować węgla 
oraz brykietu brunatnego.
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Mieleckiego Budżetu obywatelskiego 2021
iNWeSTycje

oddane do użytkowania dla mieszkańców
Rok 2021 był trzecim rokiem realizacji zadań i projektów Mieleckiego Budżetu obywatelskiego, 
które mielczanie zgłaszają, a następnie wybierają w głosowaniu. 

- Gdy w listopadzie 2018 roku 
obejmowałem urząd Prezydenta 
Miasta Mielca, przywrócenie Mie-
leckiego Budżetu Obywatelskiego 
było dla mnie jednym z prioryte-
tów.  Bardzo się cieszę, że ta inicja-
tywa spotkała się z tak pozytywnym 
oddźwiękiem ze strony mieszkań-
ców naszego miasta – powiedział 
Prezydent Jacek Wiśniewski do-
dając: - Co roku zgłaszanych jest 
kilkadziesiąt projektów – małych, 
osiedlowych, służących bezpo-
średnio lokalnym społecznościom 
i tych większych bardziej kosztow-
nych, które służą mieszkańcom 
całego miasta. We wrześniu przez 
dziesięć dni w demokratycznym 
głosowaniu wybierają oni te, które 
uważają za najpotrzebniejsze. Rok-
rocznie na MBO przeznaczamy z 
budżetu miasta 2 miliony złotych. 
Chciałoby się, aby tych pieniędzy 
było więcej, ale niestety na razie 
sytuacja finansowa nam na to nie 
pozwala. Niewątpliwy sukces Mie-
leckiego Budżetu Obywatelskiego, 
to sukces wszystkich mieszkańców 
miasta Mielca, którzy angażują się 
na każdym etapie jego realizacji, 
od zgłaszania pomysłów, przygo-
towania projektów po przeprowa-
dzenie akcji zbierania głosów. 

BARDZO SERDECZNIE 
PAŃSTWU ZA TO DZIĘKUJĘ…

W roku 2021 zrealizowanych 
zostało 10 projektów lokalnych 
i 2 projekty ogólnomiejskie. 
Oprócz tego udało się zrealizo-
wać 4 zadania MBO na rok 2020, 
które wtedy nie mogły się odbyć z 
powodu pandemii. Oto one:

PRojekTy oGólNoMiejSkie

BoiSko WieloFUNkcyjNe 
przy Szkole Podstawowej nr 3 przy  ul. Żeromskiego

TęŻNia SolaNkoWa 
na osiedlu lotników obok Szkoły Podstawowej nr 8
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PRojekTy lokalNe

RoZBUdoWa SiłoWNi ZeWNęTRZNej wraz ze 
strefą street workaut przy ul. Tańskiego

ReMoNT doMU lUdoWeGo 
przy ulicy cyranowskiej

osiedlowy Plac ZaBaW dla dzieci 
przy ul. Wyszyńskiego

WyMiaNa dachU w schronisku dla zwierząt 
„Pies i kot” w Mielcu

Biało-niebieski FeSTyN RodZiNNy na obiektach 
MoSiR przy ul. Solskiego

RoZBUdoWa PlacU ZaBaW przy ul. Witosa 
na os. Wojsław o siłownię zewnętrzną

oŚWieTleNie alejki w lasku między ulicami 
Wolności i Piaskową

UFo 2, UŚMiechNięTy FeSTyN oSiedloWy 
przy ul. kazimierza Wielkiego
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Mielec Na BUlWaRach, impreza 
kulturalno-rozrywkowa przy ul. Rzecznej

WyMiaNa oGRodZeNia Przedszkola Miejskiego 
nr 7

ReWiTaliZacja ZieleNi przy bloku na 
ul. kędziora (zadanie w trakcie realizacji)

Projekt SkWeR RekReacyjNy WRaZ Ze SMaRT łaWką Na dePTakU Na oSiedlU dZiUBkóW  
nie mógł być zrealizowany, ze względu na brak zgody jego wnioskodawcy, na ograniczenie zakresu 
projektu. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego okazało się, że w pierwotnej wersji 
realizacja tego projektu nie mieści się w kwocie jaka mogła być przeznaczona na to zadnie.

PRojekTy lokalNe (zaległe) Z RokU 2020

RodZiNNy FeSTyN iNTeGRacyjNy na placu armii 
krajowej

UFo 1 UŚMiechNięTy FeSTyN oSiedloWy 
przy ul. kazimierza Wielkiego

integracyjna impreza plenerowa PaRk PRaW 
NaTURy na terenie osiedla Wojsław
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