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Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Bieniek

Prezydent Miasta Mielca

Jacek Wiśniewski

Z okazji 
ŚwiĄT BoŻeGo NaroDzeNia

życzymy mieszkańcom mielca, 
aby ten szczególny czas, upłynął wam 

w gronie najbliższych w spokoju i radości. 
Niech te wyjątkowe chwile przyniosą wiele 
powodów do uśmiechu i wiele rodzinnego 

ciepła.
w nadchodzącym Nowym roku 2023 

życzymy dużo zdrowia, realizacji 
planów, spełnienia marzeń 

i wszelkiej pomyślności.
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Szanowni Państwo
Oddajemy w Wasze ręce kolejny 

numer naszego biuletynu informa-
cyjnego Urzędu Miejskiego w Mielcu. 
Podsumowujemy w nim wydarzenia 
jakie miały miejsce w naszym mieście 
w drugiej połowie 2022 roku. 

Niestety, zarówno jako mieszkańcy 
Mielca, jak również jako obywatele Pol-
ski, europy i świata  nie będziemy tego 
roku 2022 dobrze wspominać. dopiero 
co uporaliśmy się z covidową pandemią, 
a już musieliśmy zmierzyć się z fatalnymi 
skutkami kryzysu energetycznego wywo-
łanego przez putinowską Rosję, która za-
atakowała wolną i niepodległą Ukrainę. 

Skutki ekonomiczne tej agresji do-
tknęły całą europę, w tym szczególnie 
mocno nasz kraj. Na naszym codziennym 
życiu swoje piętno odcisnęła inflacja - jed-
na z najwyższych w europie. Z przeraże-
niem patrzymy na otrzymywane rachunki 
m.in. za prąd, gaz i ogrzewanie, na rosnące 
w zastraszającym tempie raty kredytów, na 
ceny w markecie. kryzys wywołany toczącą 
się na wschodnich rubieżach europy woj-
ną, wpływa nie tylko na nasze prywatne 
budżety, ale dotyka również  budżetów sa-
morządowych w całej Polsce. 

Musieliśmy się zmierzyć z tym pro-
blemem podczas przygotowywania bu-
dżetu Mielca na rok 2023. Od kilku lat 
wiadomo jak dużym obciążeniem dla 
naszego budżetu jest budowa nowej hali 
widowiskowo-sportowej. Teraz dodatko-
wo okazało się, że w wyniku rządowej po-
lityki fiskalnej dochody miasta Mielca w 
latach 2019-2023 (z uwzględnieniem re-
kompensat z tytułu utraconych wpływów 
- głównie z podatku PIT) zmniejszyły się 
o ponad 57 milionów. Z drugiej strony ro-

sną koszty. Od pierwszego stycznia 2023 
roku zaczną nas obowiązywać nowe ceny 
energii, za którą miasto zapłaci o 7 mi-
lionów więcej niż rok wcześniej. 

Przekłada się to bezpośrednio m.in. 
na wzrost wydatków na funkcjonowanie 
obiektów sportowych MOSiR, na które 
wraz z utrzymaniem nowej hali  będzie-
my musieli przeznaczyć dodatkowe 17 
mln zł. Wydatki na oświatę wzrosną  o 
18 mln, a na opiekę społeczną o 1,3 
mln. Wzrost kosztów obsługi zadłużenia 
(same odsetki) według prognoz na 2023 
r wyniesie 8 mln 100 tys. Sumarycznie 
wzrost wydatków w roku 2023 w porów-
naniu do roku 2022 zamknie się kwotą 
ponad 55 mln zł. 

Musimy szukać oszczędności. korek-
ty budżetowe związane z oszczędnościa-
mi w oświacie, gospodarce komunalnej, 
kulturze i administracji mają przynieść 
około 33 mln oszczędności. Szkoda, 
że nie udało się przekonać radnych do 
podwyżki stawek podatku od nierucho-
mości, dzięki czemu wpływy do budżetu 
Mielca udałoby się zwiększyć o 6 mln 200 
tys. zł. Przeciętnego mieszkańca bloku 
wielorodzinnego kosztowałoby to zaled-
wie 54 grosze miesięcznie, a właściciela 
domu jednorodzinnego około 7 zł. na 
miesiąc. czy to dużo dla rozwoju i stabi-
lizacji finansów miasta? Niestety, ta pro-
pozycja nie znalazła aprobaty u radnych, 
dlatego konieczne będą dalsze cięcia 
kosztów i kolejne oszczędności. 

Mimo tych kłopotów wierzę, że uda 
się przygotować w miarę zrównoważony 
budżet, który pozwoli nam w roku 2023 
kontynuować realizację naszych celów 
jakimi są przede wszystkim zaspokaja-
nie potrzeb naszych mieszkańców i sys-
tematyczny rozwój naszego miasta. 

O tym, że te cele w ostatnich latach 
mielecki samorząd realizuje z dużym po-
wodzeniem, świadczą liczne wyróżnienia 
jakie miasto Mielec otrzymuje w różnych 
rankingach – np. w ogólnopolskim Ran-
kingu Zrównoważonego Rozwoju jedno-
stek Samorządu Terytorialnego od kilku 
lat zajmujemy miejsce w pierwszej dzie-
siątce w Polsce wśród gmin miejskich. 
co ważne nie są to nagrody uznaniowe, 
gdzie decyduje opinia kapituły, tylko 
rankingi sporządzone na podstawie 
wskaźników i danych Głównego Urzędu 
Statystycznego. Liczby nie kłamią – Mie-
lec jest oceniany bardzo dobrze i jest do 
dla mnie powód do dużej satysfakcji.  

Mam nadzieję, że w dalszym ciągu 
będziemy kontynuować tą dobrą passę 
jako samorząd, natomiast wszystkim 
mielczanom życzę, aby w Nowym  Roku 
2023 w dobrym zdrowiu udało się Pań-
stwu zrealizować wszystkie swoje pla-
ny i marzenia.

Okiem 
Prezydenta

chcesz wiedzieć więcej?

ZaPISZ SIĘ dO NeWSLeTTeRa!
chcesz być na bieżąco z najnowszymi 
informacjami, komunikatami z Urzę-
du Miejskiego w Mielcu? chcesz wie-
dzieć więcej na temat tego, co się w 
Mielcu wydarzyło? Wszystkie najważ-
niejsze wiadomości dotyczące życia 
naszego miasta, mogą bezpośrednio 
trafić do Twojej skrzynki e-mail.

jak SIĘ ZaPISaĆ?
Wejdź na stronę www.mielec.pl , gdzie 
pod każdym artykułem w zakładce 
akTUaLNOŚcI znajdziesz odnośnik w 
ramce służący do zapisywania się na 
miejski NeWSLeTTeR. Wpisz tam swój 
adres e-mail oraz zaznacz potrzebne 
zgody, a co tydzień w piątek Newslet-
ter trafi do Twojej skrzynki e-mail. 
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Spotkań było cztery: w Szkole 
Podstawowej nr 2 (osiedla: kościusz-
ki, kilińskiego, Wojsław i Rzochów), 
w ZSO nr 1 (osiedla: Lotników, Borek, 
cyranka i Mościska), w SP 13 (osiedla: 
Szafera, dziubków, Smoczka, Smoczka 
I, Wolności i kazimierza Wielkiezgo) 
oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
(osiedla kopernika, kusocińskiego, 
Żeromskiego i Niepodległości).

W spotkaniach oprócz prezydenta 
Wiśniewskiego udział brali jego za-
stępcy – Paweł Pazdan i adriana Miłoś 
oraz naczelnicy niektórych wydziałów 
Urzędu Miejskiego (Inwestycje, Wy-
dział dróg, Transportu i energetyki, 
Wydział Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Odpadami, Straż Miejska). Wpro-
wadzeniem do dyskusji był na każdym 
spotkaniu film prezentujący inwestycje 

Votum zaufania dla Prezydenta miasta mielca
Rada Miejska w Mielcu podczas sesji, która odbyła się w dniu 23 czerwca 2022 roku podjęła uchwałę w 
sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Mielca absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Mielca 
za rok 2021. 
Za udzieleniem absolutorium głosowało 14 radnych, przeciwko było 9 radnych. Nikt się nie wstrzymał. Wcze-

śniej debatowano nad raportem o stanie Gminy Miejskiej Mielec za rok 2021 i podjęto uchwałę o udzieleniu Prezy-
dentowi votum zaufania.

Porozmawiajmy o mielcu 
spotkania z mieszkańcami
Na przełomie października i listopada zorganizowany został cykl 
spotkań Prezydenta Miasta Mielca Jacka Wiśniewskiego 
z mieszkańcami naszego miasta. Ich tematem były sprawy 
bieżące dotyczące funkcjonowania miasta i problemów jakie 
zgłaszają mieszkańcy poszczególnych osiedli. 

jakie miejskiemu samorządowi udało 
się zrealizować w latach 2019-2022.

Prezydent przedstawiał informacje 
na temat aktualnej sytuacji budżetu 
Mielca, który w ostatnich latach, po-
dobnie jak wszystkie polskie samorządy, 
utracił sporą część dochodów w wyniku 
zmian podatkowych jakie wprowadził 
rząd. Strata miasta w dochodach z PIT w 
ciągu ostatnich pięciu lat zamknęła się 
kwotą blisko 76 milionów złotych. część 
tej straty rząd zrekompensował, ale i tak 
bilans dochodów zmniejszył się o ponad 
57 mln. Mimo tego udało się zrealizo-
wać w naszym mieście szereg zarówno 
większych (np. nowa hala sportowa czy 
system retencji wód opadowych) jak i 
mniejszych inwestycji (np. projekty w 
ramach Mieleckiego Budżetu Obywatel-
skiego.

Mieszkańcom przekazana została 
także informacja związana z nowymi 
cenami energii elektrycznej dla miasta, 
która będzie obowiązywać od począt-
ku roku 2023. Początkowo podwyżka 
cen prądu dla mieleckiego samorządu 
i miejskich jednostek miała sięgać 700 
procent, ale ostatecznie wyniesie ponad 
300 procent, co i tak oznacza koniecz-
ność szukania sporych oszczędności. 
jednym z takich działań będzie prawdo-
podobnie skrócenie o cztery nocne go-
dziny czasu świecenia ulicznego oświe-
tlenia, a także wyłączenie świątecznych 
iluminacja po 1 stycznia 2023 r.

W dyskusji z włodarzami miasta 
mieszkańcy zgłaszali szereg problemów 
i postulatów dotyczących głównie inwe-
stycji w miejską infrastrukturę (drogi, 
chodniki, ścieżki rowerowe, place za-
baw, nowe miejsca parkingowe), a poru-
szali kwestie bezpieczeństwa i porząd-
ku publicznego, gospodarki odpadami i 
dbałości o miejską zieleń. Oprócz możli-
wości bezpośredniego zadawania pytań, 
można było wypełnić specjalne formula-
rze z opisem problemu lub nurtującym 
daną osobę tematem. Formularze te 
zostały przekazane do odpowiednich 
wydziałów i komórek organizacyjnych 
urzędu.

- Na wszystkie zgłoszone sygnały 
będziemy się starali zareagować. Ser-
decznie dziękuję wszystkim, którzy 
poświęcili swój czas i wzięli udział w na-
szych spotkaniach i rozmowach o Miel-
cu, o tym co się dzieje w ich najbliższym 
otoczeniu, o tym co chcieli by zmienić 
czy poprawić. Bardzo sobie cenię taki 
bezpośredni kontakt z mieszkańcami, 
a tego ze względu na pandemię bardzo 
mi w ostatnich dwóch latach brakowa-
ło – powiedział prezydent Wiśniewski, 
przypominając, że drzwi jego gabinetu 
i gabinetów jego zastępców są w każdą 
środę dla mieszkańców Mielca otwarte 
i każdy, kto nie mógł wziąć udziału w 
ostatnich spotkaniach, może umówić 
się na wizytę w Urzędzie Miejskim przy 
ul. Żeromskiego 26.
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Była to już piąta edycja MBO w 
której mieszkańcy naszego miasta 
przez dziesięć dni (od 20-30 wrze-
śnia) wybierali projekty i zadania 
przewidziane do realizacji w roku 
2023.

W sumie oddano 8402 karty do 
głosowania, z czego 271 kart od-
dano drogą elektroniczną z wyko-
rzystaniem profilu zaufanego.

Wśród ośmiu zgłoszonych pro-
jektów ogólnomiejskich zwyciężył 
projekt modernizacji boisk do ko-
szykówki i siatkówki wraz z bu-
dową street workout park na tere-
nach przy Szkole Podstawowej nr 
11 przy ulicy Warneńczyka. koszt 
tej inwestycji oszacowano na 1 mln 
100 tys. zł. co stanowi pełną pulę 
przeznaczoną na projekty ogólno-
miejskie.

W głosowaniu na projekty lo-
kalne mieszkańcy wybierali spo-
śród 16 zgłoszonych propozycji. 
W obszarach nr 2 (cyranka, Mości-
ska), nr 3 (Smoczka, Smoczka I), 
nr 6 (Rzochów Wojsław), nr 9 (Nie-

Mieszkańcy wybrali projekty 
Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok
W związku z przeprowadzonym w dniach 20-30 września 2022 
r. głosowaniem w sprawie wyboru projektów zgłoszonych 
w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 
2023, Komisja do Spraw MBO dokonała ustalenia wyników 
przeprowadzonego głosowania.

podległości, Żeromskiego) zgło-
szono po jednym projekcie, które 
uzyskały w głosowaniu niezbędną 
ilość głosów i zostają przyjęte do 
realizacji.

Projekty w obszarze nr 3, 6 i 9 
nie wyczerpują pełnej kwoty przy-
sługującej na projekt lokalny (100 
tys. zł.) i zgodnie z regulaminem 
niewykorzystana w tych obsza-
rach kwota 95 tys. zł. trafia do puli 
środków przeznaczonych na pro-
jekty ogólnomiejskie.

Ostatecznie te środki nie będą 
mogły być wykorzystane, gdyż 
wszystkie zgłoszone projekty 
ogólnomiejskie przekraczają kwo-
tę 95 tys.

W pozostałych obszarach do re-
alizacji trafia po jednym projekcie, 
które uzyskały największą ilość 
głosów. Wszystkie zostały oszaco-
wane na maksymalne kwoty 100 
tys. zł.

Wprowadzony już w poprzed-
niej edycji MBO tzw. bonus promu-
je największą aktywność miesz-

kańców osiedla, którego projekt 
lokalny uzyskał największe popar-
cie wśród mieszkańców Mielca, ale 
nie został wybrany w głosowaniu. 
aktywność obliczana jest jako sto-
sunek procentowy ilości zebranych 
głosów do liczby mieszkańców da-
nego osiedla. Projekt taki będzie 
realizowany za środki finansowe 
zapisane w budżecie miasta w ko-
lejnym roku budżetowym.

Po podliczeniu wszystkich gło-
sów i uwzględnieniu liczby miesz-
kańców danego osiedla okazuje 
się, że do realizacji w ramach bo-
nusu trafi projekt „Uśmiechnięty 
Plac Zabaw” o wartości 100 tys. 
zł. na który oddano 430 głosów. 
Przy liczbie mieszkańców 1896 na 
osiedlu Borek (na terenie którego 
będzie realizowany projekt) daje 
to wynik poparcia 22,6 %.

kolejne brane pod uwagę pro-
jekty miały mniejsze poparcie – 
„Nowy pas zieleni” (15,7 %) oraz 
Budowa boiska do siatkówki pla-
żowej na Bulwarach (11,2 %).

Tak WIĘc W SUMIe W RaMach MBO – edycja 2023 ReaLIZOWaNych BĘdZIe 11 Zadań.
- Modernizacja boisk do koszykówki i siatkówki przy SP 11 oraz budowa street workout park 

(1 100 tys. zł. ) 
-Strefa Wodnej Mgiełki – wakacyjny plac relaksu dla dzieci i dorosłych (100 tys. zł.) – lokali-

zacja przy ul. ducha Św. 
- Modernizacja boiska asfaltowego przy ul. Wróblewskiego/Boguszewskiej (100 tys. zł.) 
- Plenerowe kino letnie w parku Smoczka (49 tys. zł.)
- Modernizacja pomieszczeń dla kotów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Pies i Kot 

(100 tys. zł.) 
- Wybieg dla psów (100 tys. zł.) – lokalizacja na terenach MOSiR
- Budowa oświetlenia obiektów sportowych przy Witosa na osiedlu Wojsław (96 tys. zł) 
- Wymiana ogrodzenia przy Żłobku nr 7 (100 tys. zł.)
- Siłownia plenerowa przy ul. Krańcowej (100 tys. zł.)
- Modernizacja systemu monitoringu obiektów sportowych obok SP 3 wraz z wykonaniem 

systemu nagłośnienia (60 tys. zł.) 
- Uśmiechnięty Plac Zabaw (100 tys. zł.) – lokalizacja ul. Wspólna (bonus)
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W inauguracyjnych meczach ko-
szykówki, siatkówki i piłki ręcznej 
rywalizowały drużyny Prezydenta 
Mielca złożone z pracowników Urzędu 
Miejskiego i zaproszonych gości, siat-
karki ITa TOOLS Stali Mielec, piłkarze 
ręczni handball Stali Mielec oraz mło-
dzież z SP 2.

jak zapowiedział prezydent ja-
cek Wiśniewski nowy obiekt w istot-
ny sposób zwiększający atrakcyjność 
bazy sportowo-rekreacyjnej w naszym 
mieście będzie w godzinach dopołu-
dniowych w dni powszechne dostępny 
głównie dla młodzieży ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2, natomiast w godzinach 
popołudniowych będą mogli z niego 
korzystać wszyscy mieszkańcy Mielca.

Inwestycja na którą składają się 
poliuretanowe boiska do piłki ręcznej, 
siatkówki i koszykówki z wyposaże-
niem (bramki, siatki i koszykarskie 
kosze) kosztowała wraz z piłkochwy-
tami ok. 670 tys. zł.

We wrześniu udostępniony dla 
mieszkańców i uczniów Szkoły Pod-
stawowej nr 11 został także zmoder-
nizowany obiekt sportowy przy ulicy 
Wyszyńskiego. To drugi w roku 2022 
projekt ogólnomiejski zrealizowany w 
ramach Mieleckiego Budżetu Obywa-
telskiego. Modernizacja objęła cztero-
torową bieżnię lekkoatletyczną wraz 
ze skocznią w dal oraz poliuretanowe 
boisko do piłki ręcznej i piłki nożnej. 
koszt zarówno boiska na Bulwarach 
jak i obiektu przy SP 11 zamknął się 
kwotą blisko 600 tys. zł.  

BOISKO WIelOfUNKcyJNe na Bulwarach 

I OBIeKt PRZy SP 11 udostępnione dla mieszkańców
W ramach europejskiego 
tygodnia Sportu z udziałem 
Prezydenta Miasta Mielca 
Jacka Wiśniewskiego
 i zastępcy prezydenta Pawła 
Pazdana oficjalnie we wtorek 
27 września udostępnione 
do użytku zostało boisko 
wielofunkcyjne na Bulwarach 
Gryfitów Mieleckich powstałe 
w ramach Mieleckiego Budżetu 
Obywatelskiego – edycja 2022. 
W otwarciu udział wzięli 
także wnioskodawcy i autorzy 
projektu – Marcin Basiak 
i Andrzej Wiech.
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Na osiedlu Borek oddana została do użytku wiata piknikowa 
zlokalizowana przy ulicy Wspólnej. 

Ogromną popularnością i uznaniem mieszkańców Mielca cieszyła się pierwsza w Mielcu 
tężnia solankowa, która powstała na osiedlu lotników przy ulicy Ducha Świętego w ramach 
inwestycji Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego. tężnia funkcjonowała od kwietnia do 
końca października br. i ponownie zostanie uruchomiona wiosną 2023 r.  

Z inicjatywą powstania i wypo-
sażenia takiego miejsca służącego 
do spotkań i odpoczynku mieszkań-
ców wystąpiła rada osiedla Borek. W 
maju odbył się odbiór techniczny i 
końcowy budowy wiaty o konstruk-
cji drewnianej z dwoma ażurowymi 
ścianami na utwardzonej nawierzch-
ni z kostki brukowej. 

Wykonano także instalację elek-
tryczną wewnętrzną wraz z przyłą-
czem elektrycznym zasilającym w 
prąd wraz z instalacją odgromową. 
dach został pokryty gontem bi-
tumicznym z orynnowaniem. We-
wnątrz wbudowana jest ława sie-
dziskowa. Inwestycja o wartości 
107 256 zł. brutto została wykonana 
przez firmę z Pustkowa k. dębicy 
„ePX Paweł Matera”).

choć budowa tężni zakończyła 
się już w grudniu 2021 roku, to na 
jej udostępnienie trzeba było pocze-
kać do wiosny, kiedy warunki po-
godowe na to pozwoliły. Inwestycja 
kosztowała niespełna 600 tys. zł. 

Mielecka tężnia jako ogólnodo-
stępne miejsce relaksujące stano-
wi integralną część infrastruktury 
miejskiej. jest to obiekt o konstruk-
cji szkieletowej – drewnianej, po-
sadowionej na żelbetowej płycie 
fundamentowej. Składa się z dwóch 
modułów o długości około 6 metrów 
każdy, wysokości ok. 4 m i szeroko-
ści ok. 3,7 m. Około 1/3 szerokości 
modułu stanowi wypełnienie z tar-
niny po której spływa solanka.

Rozbite na gałązkach tarni-
ny krople solanki, przy znacznym 
udziale wiatru i słońca wytwarzają 
bogaty w mikroelementy i pierwiast-

tężnia solankowa na osiedlu Lotników 
dla zdrowia i odpoczynku

Wiata piknikoWa na osiedlu Borek

ki aerozol solny zawierający jod, 
brom, wapń, magnez, potas, żelazo 
i sód. Przebywanie w bliskości tęż-
ni może pomagać w leczeniu wielu 
chorób jak np. nieżyt górnych dróg 

oddechowych, zapalenie oskrzeli 
oraz zatok, astma, niedoczynność 
tarczycy i alergiczne choroby gór-
nych dróg oddechowych. 
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Miejsce lokalizacji mini parku 
linowego oraz jego charakter, a 
także materiały z którego został 
wykonany, były uzgadniane z wnio-
skodawcami tego projektu. Urzą-
dzenie zabawowe typu „dżungla” 
w konstrukcji z twardego drewna 
robinii akacjowej i lin naturalnych 
wybrano z oferty niemieckiej firmy 

Nowe miejsca parkingowe wy-
łożono płytami ażurowymi, a drogi 
dojazdowe wykonano z kostki bru-

Mini park linowy na osiedlu Smoczka
Jedną z pierwszych inwestycji zrealizowanych w bieżącym roku w ramach Mieleckiego Budżetu 
Obywatelskiego był mini park linowy jaki powstał na osiedlu Smoczka przy ul. Dąbrówki. 

Ziegler. 
Zestaw mini parku linowego 

składa się z kilku elementów – jest 
to most linowy; sznur, drewniana 
belka do balansowania, drewniane 
belki ze sznurami do wspinania się, 
most linowy z zabezpieczeniami i 
bez zabezpieczeń oraz konstrukcja 
z belek drewnianych do wspinania 

się. Pod urządzeniem wykonana 
została bezpieczna nawierzchnia 
z piasku rzecznego płukanego. 
całość konstrukcji parku linowe-
go wraz z nawierzchnią opatrzona 
została po montażowym certyfika-
tem bezpieczeństwa. całość kosz-
towała 100 000 zł. 

nowe parkingi przy ul. Warneńczyka
Na osiedlu Smoczka w rejonie ronda na skrzyżowaniu ul. Wolności i Powstańców Warszawy powstał 
nowy parking dla mieszkańców ulicy Warneńczyka. Prace budowlane zrealizowała firma Bruk-Dar 
z Brnia Osuchowskiego za kwotę 292 tys. zł.

kowej. Ta inwestycja, to realizacja 
wielu postulatów mieszkańców 
budynków wielorodzinnych przy 

ulicy Warneńczyka, którzy dwa lata 
temu zgłaszali potrzebę powstania 
takiego parkingu w ramach Mie-
leckiego Budżetu Obywatelskiego.

- Najpierw była propozycja 
mieszkańców zgłoszona w ramach 
projektów lokalnych MBO na którą 
oddano 200 głosów, a następnie, 
mimo że nie wygrał w głosowaniu, 
podjęliśmy decyzję o jego realiza-
cji. Pamiętajmy, że MBO to forma 
konsultacji społecznych i wska-
zówka dla nas samorządowców 
jakie są oczekiwania mieszkańców 
– powiedział Prezydent jacek Wi-
śniewski.
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lawinowy wzrost kosztów energii skłonił samorząd miasta Mielca do wdrożenia szeregu działań 
służących szukaniu oszczędności przy korzystaniu z energii elektrycznej, a także oszczędzaniu 
energii cieplnej.

koszty oświetlenia świąteczne-
go ulic w Mielcu w bieżącym roku to 
kwota 2 tys. 531 zł na miesiąc. Na-
tomiast w roku 2023 według nowych 
taryf byłaby to kwota   ponad 12 
tys. zł. miesięcznie. dlatego przed 
najbliższymi świętami iluminacje 
zostaną uruchomione tylko od 6 
grudnia 2022 do 2 stycznia 2023. W 
przyszłym roku planowane jest ogra-
niczenie iluminacji świątecznych do 
dwóch punktów na terenie miasta tj. 
Rynku i placu armii krajowej.

Wprowadzone też będą ograni-
czenia czasu świecenia lamp ulicz-
nych. Rozważane są dwa warianty 
– przez jedną godzinę, co dałoby 
oszczędności rzędu około 894 tys. 
zł. lub przez cztery godziny w nocy 
(od 24.00 do 4.00 rano) co mogłoby 
dać około 3,5 mln zł. oszczędności.

Pod rozwagę brane są także 
całodobowe wyłączenia oświetle-
nia w roku 2023 dotyczące takich 
punktów miasta jak np. Górka cy-
ranowska, parki Sękowskiego, Ba-
czyńskiego, Lachmana, Wolności, 
kazimierza Wielkiego, Bulwary nad 
Wisłoką i parkingi przy Rzecznej, 
dworzec autobusowy, dworek Obor-
skich, plac zabaw Witosa, parking za 
MBP, plac zabaw na Szafera,

Systematycznie na terenie nasze-
go miasta realizowana jest wymiana 
oświetlenia sodowego na oświe-
tlenie w technologii Led. dotyczy 
to obecnie m.in. ciągów pieszych i 

dróg rowerowych (Parkowa, Szafera, 
Powstańców Warszawy, oświetlenie 
wałów przy ul. Rzecznej).

W trakcie postępowania przetar-
gowego jest zadanie   inwestycyjne 
polegające na instalacji fotowolta-
iki na miejskich obiektach. W roku 
2021 dokonano aktualizacji doku-
mentacji projektowych wykonanych 
pod program dofinansowań na fo-
towoltaikę z roku 2016. W budżecie 
na 2022 rok na to zadanie jest zare-
zerwowana kwota 3 mln 502 tys. zł. 
Ze względu na znaczne wzrosty cen 
stali konstrukcyjnej postępowanie 
w pierwszym półroczu br. nie zosta-
ło ogłoszone i dlatego   obecnie na 
radzie miejskiej stanie wniosek o 
przesunięcie terminu zakończenia 
tego zadania na rok 2023. jeśli rad-
ni to zaakceptują, to na przełomie 
września i października ogłoszony 
zostanie przetarg.

do końca marca 2023 toku in-
stalacje fotowoltaiczne mają być 
zainstalowane na budynkach Przed-
szkoli Miejskich nr 2, 4, 7, 8 i 13 oraz 
na budynkach Szkół Podstawowych 
nr 1, 2, 9, 11, 6 i 7, a także na bu-
dynkach Urzędu Miejskiego. Oprócz 
tego realizowany jest program do-
finansowań do OZe dla osób indy-
widulanych (fotowoltaika, pompy 
ciepła, solary, kotły na pelet).

Plan oszczędnościowy w zakre-
sie gospodarowania energią cieplną 
wprowadzono już wiosną bieżącego 

roku. Na początku lutego odbyło się 
spotkanie władz miasta z przedsta-
wicielami zarządu Miejskiego Przed-
siębiorstwa Gospodarki cieplnej. W 
efekcie MPec wprowadził w budyn-
kach zarządzanych przez jednostki 
administracyjne miasta (m.in. szko-
ły przedszkola, żłobki) obniżenia 
nocne mocy (zmiany krzywej ciepła) 
od godz. 16 w piątek do godz. 3 rano 
w poniedziałek. Obniżenie nocne 
mocy ciepła będzie obowiązywało 
także w dni świąteczne od dnia po-
przedzającego od godz. 16, do dnia 
poświątecznego do godz. 3 rano.

administratorzy obiektów zo-
stali zobowiązani do przykręcania 
termostatów w czasie ferii i podczas 
przerw w nauce we wszystkich po-
mieszczeniach i salach, w których 
nie będą przebywali pracownicy 
administracji i obsługi oraz ucznio-
wie uczestniczący w zajęciach feryj-
nych.

Po przeprowadzonej także na 
początku roku inwentaryzacji wę-
złów ciepłowniczych i sprawdzeniu 
instalacji grzewczych wprowadzony 
został program wykonania niezbęd-
nych inwestycji służących oszczęd-
ności zużywanego ciepła – m.in. 
wymiana kaloryferów i instalacja 
zaworów termostatycznych. W więk-
szości zarządzanych przez miasto 
publicznych budynkach plan ten zo-
stał już częściowo zrealizowany.

Mielec oszczędza energię
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Wyznaczono 30 miejsc wydawa-
nia tabletek jodowych. Lokalizacja 
tych miejsc związana jest ściśle z 
usytuowaniem lokali wyborczych na 
terenie miasta. Plan określa sposób 
przechowywania, dystrybucji do lo-
kali i miejsca wydawania tabletek.

Należy pamiętać o tym, że działa-
nia związane z dystrybucją jodku po-
tasu są realizowane w ramach stan-
dardowej procedury, przewidzianej 
w przepisach prawa i stosowanej na 
wypadek wystąpienia ewentualnego 
zagrożenia radiacyjnego. Przekaza-
nie i dystrybucja do odbiorcy końco-
wego, czyli do mieszkańców regio-
nu, będą mogły nastąpić dopiero po 
stosownym   komunikacie. Sytuacja 
jest na bieżąco monitorowana przez 
Polską agencję atomistyki.

Zgodnie ze wskazaniami me-
dycznymi preparat jodku potasu 
przeznaczony jest dla osób poniżej 
60 roku życia. Profilaktyczne przyj-
mowanie jodku potasu na własną 
rękę jest odradzane przez lekarzy i 
specjalistów.

Wniosek do Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Mielcu (dział 
Świadczeń Rodzinnych) można skła-
dać elektronicznie za pośrednictwem 
platformy e-PUaP lub tradycyjnie (pa-
pierowo) w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Mielcu, ul. Łukasiewicza 
1c (pokój nr 14), wrzucając wniosek 
do skrzynek podawczych w siedzibie 
MOPS. dystrybucja węgla odbywa się 
we współpracy ze spółką TaURON Wy-
dobycie S.a. w jaworznie. Informu-
jemy mieszkańców, których wnioski 
zostały pozytywnie zweryfikowane i 
zostali o tym pisemnie powiadomieni 

ruszyła 
sprzedaż węgla 
po preferencyjnych cenach
Mieszkańcy Mielca zainteresowani zakupem 
węgla po preferencyjnej cenie, powinni  
złożyć wypełniony i podpisany wniosek 
do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Mielcu. 

przez Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Mielcu, że mogą dokonywać 
wpłat na zakup preferencyjny węgla 
na rachunek bankowy:

Należy wpłacić kwotę w wysoko-
ści odpowiadającej ilości węgla za-
deklarowanej we wniosku pomnożo-
nej przez cenę jednostkową za tonę 
węgla – 1.900,00 zł.

Odbiór węgla po uzgodnieniu 

telefonicznym ze wskazanym przez 
MOPS składem węglowym na terenie 
miasta, będzie się odbywał  w nastę-
pujących punktach:

1. konefał danuta i Wspólnicy 
Spółka jawna w Mielcu przy ul. Ra-
cławickiej 5

2. Firma handlowo-Usługowa 
“jukar” w Mielcu przy ul. Racławic-
kiej 17

Nr 19 1020 4391 0000 6602 0226 7565 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
WAŻNe! W tytule wpłaty należy wpisać: „preferencyjny zakup węgla 
– imię i nazwisko”.

Miasto Mielec ma plan dystrybucji jodu
W związku z ogłoszeniem Zarządzenia Nr 213/22 Wojewody 
Podkarpackiego w sprawie sposobu przechowywania i dystrybucji 
preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia 
radiacyjnego w województwie podkarpackim, w Biurze Zarządzania 
Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Mielcu opracowano plan 
dystrybucji tabletek jodowych na terenie miasta. 
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Potrzeba realizacji takiej inwe-
stycji stała się zasadna w związku 
z niedawną likwidacją przejazdów 
kolejowych na ulicy Orlej i na ulicy 
kosmonautów, co spowodowane zo-
stało trwającą rewitalizacją linii ko-
lejowej nr 25 (Łódź kaliska – dębica) 
i budową wiaduktu nad ulicą Sien-
kiewicza i nad torami kolejowymi.

W rejonie ulicy Orlej mamy do 
czynienia z intensywnie rozwijającą 
się zabudową jednorodzinną, a co za 
tym idzie mieszkańcy, a w szczegól-
ności dzieci i młodzież będą potrze-
bować dostępu do komunikacji pie-
szej i rowerowej w kierunku centrum 
miasta oraz do przystanków MkS 
przy ul. Sienkiewicza.

W odpowiedzi na pismo Urzędu 
Miejskiego w Mielcu, PkP PLk – cen-
trum Realizacji Inwestycji Region 

Oprócz budowanego przez Pol-
skie koleje Państwowe nowego wia-

Na osiedlu Cyranka powstaje nowy
układ drogowy z nowyM wiadukteM
Rejon skrzyżowania ulicy Sienkiewicza z ulicą Kosmonautów 
w obszarze osiedla cyranka w roku 2022 stał się wielkim 
placem budowy. 

Nowe przejście dla pieszych przy ul. Orlej
W związku z licznymi zapytaniami od mieszkańców oraz od właścicieli działek ROD lotnik i ROD 
Jubilat, Urząd Miejski w Mielcu zwrócił się z pismem skierowanym do PKP Polskich linii Kolejowych 
S.A. z prośbą o rozważenie możliwości wybudowania przejść dla pieszych i rowerzystów w poziomie 
szyn w ciągu ulic Kosmonautów i Orlej, które ułatwiły by komunikację z ulicą Sienkiewicza, gdzie 
m.in. zlokalizowane są przystanki komunikacji autobusowej. 

Południowy poinformował, że po 
wnikliwej analizie iloczynów ruchu 
na przejazdach kolejowo-drogowych 
jak też obserwując trendy tworzą-
cych się zabudowań mieszkalnych 
w obrębie likwidowanych przejaz-
dów, konieczność utworzenia przej-

ścia dla pieszych w ciągu ulicy Orlej 
uznana została za zasadną.

W związku z powyższym rozpo-
częto prace projektowe oraz wszczę-
to niezbędne postępowania admini-
stracyjne dla realizacji powyższych 
prac.

duktu nad ulicą Sienkiewicza i linią 
kolejową L25 w ramach miejskiej 

inwestycji dofinansowywanej kwotą 
15 mln złotych z „Funduszu Polski 
Ład. Program Inwestycji Strategicz-
nych”, w tej części naszego miasta 
powstaje nowy układ drogowy w ob-
rębie ulic kosmonautów i Orlej wraz 
z rondem na skrzyżowaniu z ulicami 
Wanatowicza i Sokoła. 

Pozwoli on połączyć ulicę cOP-u 
i ulicę Lotniskową z nowym wiaduk-
tem  nad ulicą Sienkiewicza i umoż-
liwi dojazd ze strefy przemysłowej 
na nowy most na rzece Wisłoce i da-
lej nowopowstałą drogą wojewódzką 
do nowego ronda w Piątkowcu. 

Inwestycja ta umożliwi także do-
jazd do swoich posesji mieszkańcom 
osiedla cyranka w rejonie ulic m.in. 
Ślusarskiej, Sokoła, Wanatowicza i 
Padykuły.  kolejnym etapem drogo-
wych inwestycji w tej części miasta 
będzie budowa nowej ulicy łączącej 
aleję kwiatkowskiego z ulicą Pady-
kuły. 
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Zakończył się drugi etap prze-
budowy miejskiego targowiska 
obok hali Targowej polegający na 
zastąpieniu 14 starych pawilonów 
handlowych – nowymi (w ilości 16 
szt.), wykonanymi w technologii 
płyty warstwowej i wyposażonymi w 
niezbędne instalacje z indywidual-
nymi układami pomiarowymi (elek-
tryczną, grzewczą i wodno-kanali-
zacyjną). 

Nowe pawilony posiadają tak-
że drzwi antywłamaniowe i elek-
tryczne rolety zewnętrzne na okna. 
całość dopełnia zadaszenie ciągu 
pieszego pomiędzy pawilonami 
handlowymi, a zadaszeniem stra-
ganów, nowe nawierzchnie z kostki 
brukowej w nowym ciągu komuni-
kacyjnym i elementy małej archi-
tektury (stojaki na rowery, kosz na 
śmieci). Wartość robót budowla-
nych, to kwota 2 mln 108 tys. zł.

Zakończenie II etapu przebudowy Targowiska hala targowa

W grudniu na terenie 
w sąsiedztwie Szkoły 
Podstawowej nr 12 na 
osiedlu Rzochów  zakończono 
realizację dwóch inwestycji 
sportowo-rekreacyjnych. 

Pierwszą jest budowa boiska 
wielofunkcyjnego o nawierzch-
ni syntetycznej – poliuretanowej 
o wymiarach 43 m x 26 m. wraz z 
piłkochwytami, koszami do ko-
szykówki, słupkami do siatkówki i 
bramkami do piłki ręcznej. Wartość 
tej inwestycji, to kwota 637 201 zł. 

Obok w ramach projektu lo-
kalnego Mieleckiego Budżetu 
Obywatelskiego wykonano boisko 
do streetballa z nawierzchnią be-
tonową o wymiarach 15m x 15m, 
które kosztowało 77  787 zł. Obie 
te inwestycje zrealizowała firma   
eversport Sp. z o.o. z Warszawy.

Rzochów ma nowe obiekty sportowo-rekreacyjne
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Nowe, blisko czterokrotnie wyż-
sze niż do tej pory ceny energii 
elektrycznej zaczną obowiązywać w 
Mielcu od 1 stycznia 2023 r. Wpły-
nie to  znaczący wzrost kosztów 
utrzymania obiektów sportowych z 
których korzystają zarówno kluby 
sportowe jak i pozostali mieszkańcy 
Mielca.

W roku 2021 nakłady na utrzy-
manie obiektów sportowych MOSiR 
w Mielcu (stadion miejski przy Sol-
skiego 1 wraz z boiskami i lodowi-
skiem sezonowym), stadion Gryf, 
Smoczanka, basen Smoczka i baseny 
odkryte) wyniosły około 8 mln 705 
tys. zł., a dochody uzyskane z funk-
cjonowania tych obiektów zamknęły 
się kwotą około 2 mln 74 tys. zł. Nie 
są jeszcze znane dane o wydatkach 
i dochodach MOSiR-u za rok 2022, 
ale z pewnością rozbieżność między 
kwotami nakładów i dochodów bę-
dzie jeszcze większa.

Wiadomo również, że w związku 
z oddaniem do użytku nowej hali 
sportowej, a także oddanego nie-
dawno do użytku pneumatycznego 

rosną koszty 
utrzymania obiektów sportowych
Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski wraz z zastępcą 
Adrianą Miłoś w ubiegłym tygodniu spotkali się 
z przedstawicielami mieleckich klubów sportowych 
i stowarzyszeń. W spotkaniu, którego tematem było 
finansowanie sportu w naszym mieście uczestniczyła także 
skarbnik miasta Anna Kobylarz oraz dyrektor MOSiR Mielec 
Mirosława Gorazd.  

zadaszenia nad boiskiem MOSiR
-u ze sztuczną trawą, wydatki na 
utrzymanie obiektów sportowych 
MOSiR w Mielcu w roku 2023 ulegną 
dalszemu radykalnemu wzrostowi. 
Prognozowane koszty funkcjonowa-
nia nowej hali szacowane są na po-
ziomie około 13 mln zł. W związku z 
tym wydatki całego MOSiR-u w roku 
2023 mogą osiągnąć kwotę około 

28,6 mln zł. Przy prognozowanych 
na przyszły rok dochodach MOSiR-u 
w wysokości około 7,3 mln zł., ozna-
cza konieczność wygospodarowania 
w budżecie miasta na 2023 rok po-
krywającej tą różnicę kwoty ponad 
21 mln. zł.

Prezydent jacek Wiśniewski po-
informował przedstawicieli klubów, 
że w projekcie budżetu na 2023 rok, 
mimo znacznego wzrostu kosztów 
utrzymania obiektów sportowych w 
naszym mieście, na dofinansowanie 
funkcjonowania klubów (wydatki 
na szkolenie młodzieży,   stypendia 
sportowe, dotacje celowe, promocja 
przez sport) zaplanowano podobną 
kwotę jak w ostatnich latach   czyli 
około 5 mln 680 tys. zł.

Te tematy dominowały także w 
dyskusji, a najwięcej pytań doty-
czyło funkcjonowania nowej hali 
sportowej i nowej pływalni. jak wy-
jaśniała dyrektor MOSiR-u Mirosła-
wa Gorazd, a także  skarbnik miasta 
anna kobylarz, opłaty i stawki za 
najem w nowym obiekcie musiały 
zostać zaprojektowane na wyższym 
poziomie niż do było do tej pory 
na starej hangar arenie, co wynika 
z konieczności rozliczenia zwrotu 
podatku VaT zawartego w kosztach 
budowy nowej hali.

Uczestnicy spotkania zostali po-
informowani także o możliwościach 
uzyskania zewnętrznych dofinan-
sowań i grantów na funkcjonowa-
nie ich klubów i stowarzyszeń jakie 
można uzyskać m.in. poprzez Mini-
sterstwo Sportu i Turystyki.
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Urząd Miejski w Mielcu obok 
Starostwa Powiatowego i Urzędu 
Marszałkowskiego w Rzeszowie 
był głównym sponsorem wydania V 
tomu, który został zaprezentowa-
ny podczas  spotkania autorskiego 
z twórcą tego wyjątkowego dzieła 
józefem Witkiem – kronikarzem 
miasta Mielca, wieloletnim pracow-
nikiem Urzędu Miejskiego w Mielcu, 
nauczycielem, muzykiem, choreo-
grafem, a także od lat współpracow-
nikiem “korso”.

Licznie przybyli goście wśród 
których był Prezydent Miasta Miel-
ca jacek Wiśniewski wraz z zastępcą 
adrianą Miłoś,   gratulowali autoro-
wi encyklopedii konsekwencji i upo-
ru w dążeniu do opracowania po-
szczególnych biogramów, a przede 
wszystkim dziękowali za ogrom 
pracy włożony w opracowanie tego 
niezwykłego wydawnictwa.

Pomysł napisania mieleckiej 

jest to 98 procent całkowitych 
kosztów tego zadania, które wynio-
są 5 mln 100 tys. dofinansowane to 
jest jednym z dwóch wniosków zło-
żonych przez mielecki magistrat w 
ramach trzeciej edycji rządowego 
Programu Inwestycji Strategicznych 
kierowanych do tzw. gmin popege-
erowskich. Tym drugim, który nie 
znalazł się na liście przyznanych 
dofinansowań była budowa drogi 
gminnej – ul. Trynitarskiej w Miel-
cu. koszt tej inwestycji oszacowano 
na 2 mln zł.

W zakresie wniosku obejmujące-
go zakup wyposażenia sportowego 
i eksploatacyjnego do nowej hali 
sportowo-widowiskowej z pływalnią 

Powstał V tom 
encykloPedii miasta mielca
Podczas środowego wieczoru 16 listopada 2022 r. w sali 
konferencyjnej Hotelu Polskiego przy ul. Biernackiego 
zaprezentowano po raz pierwszy nowy – już V tom encyklopedii 
Miasta Mielca. 

encyklopedii narodził się podczas 
Światowego Zjazdu Mielczan w roku 
2000, kiedy to w jednym miejscu i o 
jednej porze spotkało się kilkuset 
znakomitych gości pochodzących z 
Mielca. Najpierw miał powstać słow-
nik biograficzny mielczan. Później 
dodane zostały też hasła przedmio-
towe dotyczące miejsc, firm, stowa-
rzyszeń, instytucji i wszystkiego, co 
związane z Mielcem. Z różnych stron 
świata zaczęły napływać materiały, 
biografie znakomitych ludzi zwią-
zanych z Mielcem. Odezwali się pro-
fesorowie wyższych uczelni, przed-
siębiorcy, ludzie sukcesu. Powstała 
też pierwsza wersja elektroniczna 
encyklopedii, uaktualniana o naj-
nowsze hasła oraz uporządkowana 
pod względem alfabetycznym.

jak podkreślał józef Witek, praca 
nad encyklopedią to praca zbiorowa. 
Pomaga mu w niej rodzina, a zwłasz-
cza żona elżbieta, koledzy i znajo-
mi, pracownicy urzędów, stowarzy-
szeń oraz instytucji, przedstawiciele 
firm, a przede wszystkim agencja 
Wydawniczo-Reklamowa kORSO Sp. 
z o.o. z prezesem Bogdanem Rojko-
wiczem na czele. Wiele materiałów 
przysyłają też ludzie zainteresowa-
ni “encyklopedią” z kraju i różnych 
stron świata. 

dofinansowanie do hali sportowej z Funduszu Polski Ład
W ramach kolejnej edycji Rządowego funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych, 
miasto Mielec otrzymało dofinansowanie w wysokości 4 mln 998 tys. zł. z przeznaczeniem na 
wyposażenie nowobudowanej hali sportowej przy ul. Solskiego 1. 

przy ulicy Solskiego 1, której budo-
wa dobiega końca, wchodzi m.in. 
zakup wyposażenia ruchomego (np. 
wykładziny mobilne do piłki ręcznej 
i siatkówki, tatami, plansze do szer-
mierki, wyposażenie boisk do bad-
mintona, stoły do tenisa), wyposa-
żenie techniczne (m.in. odkurzacze 
basenowe, szorowarka do parkietu, 

sprzęt audio-wideo do sali konferen-
cyjnej), meble i regały, wyposażenie 
siłowni oraz scena, telebimy, ekrany 
i bandy Led. Przewidywany termin 
realizacji zakupu wspomnianego wy-
posażenia to koniec bieżącego roku. 
W sumie do popegeerowskich gmin 
powiatu mieleckiego trafi wsparcie 
w wysokości ponad 18 mln zł. 
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końcowe odliczanie 
do otwarcia nowej hali sportowej
Budowa nowej hali sportowo-widowiskowej wraz z basenem przy ulicy Solskiego, to jedna 
z największych inwestycji w historii Mielca. Pod koniec listopada rozpoczęła się procedura 
odbiorowa obiektu, który zastąpi popularną Hangar Arenę. 

Maksymalny czas na wykonanie odbioru końcowego to 45 dni. Wszystko wskazuje na to, że zakończy się 
to pod koniec grudnia br. Pierwsze mecze ligowe mieleckich siatkarek i piłkarzy ręcznych na nowym obiekcie 
będą mogły być rozegrane na początku 2023 roku. już teraz zapraszamy na krótki spacer po nowym obiekcie 
w naszym fotoreportażu. 

Budynek hali widziany z boiska stadionu miejskiego

arena główna z widownią na 3050 miejsc

Ścianka wspinaczkowa na sali 
treningowejSala treningowa
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Basen 25-metrowy Basen z trybuną na 400 miejsc jacuzzi w części rekreacyjnej

Strefa rekreacji basenu Szatnie pływalni Łazienki i szatnie areny głównej

Wejście do hali od strony ulicy kusocińskiego

Strefa SPa na piętrze wraz z saunami

Wejście na arenę główną
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Goście swój pobyt w naszym mie-
ście rozpoczęli od wizyty w firmie 
Bury na terenie Specjalnej Strefy 
ekonomicznej euro-Park Mielec.  W 
Muzeum historii Fotografii jader-
nówka, podczas jubileuszowego 
spotkania wspólnie oglądano spe-
cjalnie przygotowaną prezentację 
autorstwa józefa Witka. Wspomi-
nano najważniejsze wydarzenia w 
20-letniej historii partnerstwa. 

jacek Wiśniewski Prezydent 
Miasta Mielca i burmistrz Löhne 
Bernd Poggemöller specjalne po-
dziękowania skierowali do Państwa 
Renaty i henryka Bury, którzy byli 
inicjatorami współpracy między 
obydwoma miastami, a także do 
janusza chodorowskiego byłego 
prezydenta miasta Mielca, za cza-
sów którego podpisane zostało 
porozumienie i rozpoczęła się ta 
współpraca. W spotkaniu uczest-
niczyły osoby, które w szczególny 
sposób przysłużyły się partnerstwu 
m.in. mieleccy samorządowcy Bog-
dan Bieniek i Zdzisław Nowakowski 
oraz jacek Tejchma, Mariusz Błę-
dowski i antoni Rejman.

Burmistrz Löhne wręczył prezy-
dentowi Wiśniewskiemu m.in. re-
produkcję muralu, jaki powstał na 
budynku tamtejszego dworca kole-
jowego podczas spotkania integra-
cyjnego w 2018 roku. Na pamiątkę 
tego historycznego spotkania jego 
uczestnicy otrzymali albumy foto-
graficzne dokumentujące 20 – let-
nią współpracę obu miast.

laureaci nagród prezydenta i starosty
W Domu Kultury ScK przed koncertem Mieleckiej Orkiestry Symfonicznej zostały wręczone tradycyjne 
nagrody Prezydenta Miasta Mielca i nagrody Starosty Powiatu Mieleckiego za dokonania w roku 2021. 

Serdecznie gratulacje i pamiątkowe statuetki odebrali:
kategoria „BIZNeS” - Jolanta i Jan Szwakop – firma Xerima oraz Dobrowolscy sp. z o.o. Zakład Mięsny
kategoria „kULTURa” - Jadwiga Klaus oraz Dominik Kapinos
kategoria „SPORT” - Katarzyna Zdziebło i Hubert Zięba
kategoria „SPOŁecZNIk” - Janusz chojecki oraz Patrycja Szatan i Łukasz Kozioł
kategoria „ROdZINa” - Alina Szklarz oraz Bernadetta i Aleksander Mróz

dwudziestolecie partnerstwa 
Mielca i Löhne
Miasto Mielec w dniach 21-23 października gościło delegacjz 
miasta partnerskiego löhne  z Niemiec.  Wizyta odbyła się 
z okazji 20-lecia współpracy partnerskiej pomiędzy obydwoma 
miastami. 
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dwa lata temu nasze miasto 
świętowało 550 rocznicę lokacji. 
Niestety pandemia uniemożliwiła 
organizację w Mielcu tego jubile-
uszu z udziałem gości z zagranicy. 
Stało się to możliwe dopiero w bie-
żącym roku.

dlatego w ramach realizacji 
współfinansowanego ze środków 
Unii europejskiej projektu   „Wspól-
nie z miastami partnerskimi świętu-
jemy 550-lecia lokacji miasta Miel-
ca” do naszego miasta w sierpniu br. 
przyjechały delegacje z douchy-les
-Mines (Francja), Löhne (Niemcy), 
Tiszaföldvár (Węgry), Vila Nova de 
Poiares oraz z miast partnerskich z 
Francji, z rejonu Bretania: Morlaix, 
Saint-Martin-des-champs i Sain-
t-Thégonnec Loc-eguiner.

Motywami przewodnimi wszyst-
kich wydarzeń zaplanowanych w 
ramach spotkania miast partner-
skich były podstawowe wartości Ue. 
Mówiła o tym w wykładzie podczas 
konferencji prof. agnieszka Grzelak 
z akademii Leona koźmińskiego w 
Warszawie.

Na program konferencji złożyły 
się także prezentacje działań pro-
społecznych w poszczególnych mia-
stach oraz występy tancerzy z Tisza-
foldvar i grupy wokalnej kameleon z 
Sck w Mielcu.

Po zakończeniu konferencji de-
legacje zwiedzały Mielec spotykając 
się z działającymi w naszym mieście 
organizacjami pozarządowymi. Była 
to między innymi mielecka starów-
ka, jadernówka, Muzeum Regio-
nalne Pałacyk Oborskich, Miejska 
Biblioteka Publiczna, Sokolnia, 
Bazylika Mniejsza, Bulwary, Łojczy-
kówka, Warsztaty Terapii Zajęciowej 
przy ulicy kocjana, Mielecki Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku oraz siedziba 
Stowarzyszenia Przyjaciół Francji 
przy ul. cyranowskiej.

Niezwykle miłym akcentem 

spotkanie Miast partnerskich Mielca
na Dniach Mielca
Międzynarodowa konferencja w sali widowiskowej Samorządowego centrum Kultury rozpoczęła 
Spotkanie Miast Partnerskich Mielca.  Było to jedno z wydarzeń towarzyszących Dniom Mielca 2022.

pierwszego dnia Spotkania Miast 
Partnerskich Mielca było przekaza-
nie specjalnej ławeczki, która stanę-
ła w parku nieopodal Pałacyku Obor-
skich. Ławeczka ufundowana przez 
miasto Lohne upamiętnia 550-loka-
cji miasta Mielca.

W niedzielę w Parku Lachmana 
przy liczne zebranej publiczności 
wystąpiły – Zespół Ludowy Grupo 
Folclorico e etnografico de Vila Nova 
de Poiares (Portugalia), Miejska Or-
kiestra dęta harmonie Municipale 
de douchy-les-Mines (Francja), So-

liści i Zespół Ludowy z Tiszaföldvár 
(Węgry) oraz Summer Voice (Sck w 
Mielcu). Publiczność mogła przeko-
nać się jak piękna i różnorodna jest 
kultura europejska.

Reprezentujący Lohne zespół 
QUeRBeaT wystąpił na głównej 
scenie dni Mielca 2022. Oprócz nie-
mieckiego zespołu podczas sierp-
niowych dni Mielca wystąpili m.in. 
raperzy Paluch i Sarius oraz zespół 
Myslovitz.
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Tablica stanęła w parku za do-
mem kultury Sck, który już od roku 
2017 po decyzji Rady Miejskiej w 

Była to okazja do ponownego 
nadania tej placówce oświatowej 
imienia Ignacego Łukasiewicza – 
wybitnego Polaka, pioniera przemy-
słu naftowego, filantropa i działacza 

stanisław lachMan 
upaMiętniony parkieM jego imienia
Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski w towarzystwie prezes 
zarządu towarzystwa Śpiewaczego Melodia im. Stanisława 
lachmana Haliną Żalą podczas zorganizowanej w tym celu 
uroczystości, dokonali odsłonięcia tablicy upamiętniającej 
Stanisława lachmana – założyciela, a od roku 1984 patrona 
mieleckiego chóru Melodia.

łukasiewicz jako patron 
wrócił do SP 7
tegoroczne zakończenie nauki w roku szkolnym 2021/2022 w Szkole 
Podstawowej nr 7 w Mielcu miało wyjątkowy charakter.

Mielcu nosi imię Stanisława Lach-
mana, pochodzącego z miejscowości 
Brzeziny koło Ropczyc nauczyciela, 

który przed wojną pracował w mie-
leckim Gimnazjum i z sukcesami pro-
wadził założone przez siebie chóry – 
najpierw męski, a następnie żeński i 
mieszany.

Na uroczystość z Brzezin, rodzin-
nej miejscowości Stanisława Lachma-
na przyjechała delegacja z tamtejszej 
szkoły podstawowej noszącej imię 
Marii Lachman, siostry Stanisława 
Lachmana, która była niezwykle za-
służoną dla tej miejscowości nauczy-
cielką. dyrektor SP 2 w Brzezinach 
Małgorzata Przydział przedstawiła 
ciekawą historię dotyczącą rodzi-
ny Lachmanów dziękując   chórowi 
„Melodia” za to, że przyczynił się do 
odkrycia dla mieszkańców Brzezin 
patriotycznej rodziny Lachmanów.

W koncercie, który odbył się po 
uroczystościach odsłonięcia tablicy, 
nie mogło zabraknąć pieśni w wyko-
naniu chóru Mieszanego „Melodia” 
im. Stanisława Lachmana. Wystąpiła 
też Mielecka Orkiestra dęta wraz z 
solistami: Zbigniewem Soją, alek-
sandrą Malczyńską oraz Robertem 
Uchwatem.

niepodległościowego. W świętowa-
niu uczestniczyli licznie zebrani 
goście: władze samorządowe, przed-
stawiciele wielu instytucji, emery-
towani nauczyciele oraz rodzice. 

Była okazja do licznych podzięko-
wań i gratulacji.

Szkoła przy ulicy Grunwaldzkiej 
nosiła już imię Ignacego Łukasiewi-
cza w latach 1972-1999 czyli do cza-
su, kiedy SP 7 została przemianowa-
na na Gimnazjum nr 2. Po likwidacji 
gimnazjów do budynku przy Grun-
waldzkiej powróciła popularna „sió-
demka”, która dzięki uchwale Rady 
Miejskiej z 22 kwietnia bieżącego 
roku ponownie będzie nosiła imię 
Ignacego Łukasiewicza. Stosow-
nie oprawiony dokument z uchwa-
łą Rady Miejskiej na ręce dyrektor 
szkoły Małgorzaty Wacławskiej prze-
kazał Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Mielcu Bogdan Bieniek. Z 
kolei Prezydent Miasta Mielca jacek 
Wiśniewski przekazał szkole nowy 
sztandar. 

W programie święta SP 7 było 
także uroczyste odśpiewanie hym-
nu, wystąpienia emerytowanych na-
uczycieli, archiwalne sceny filmowe 
z życia Łukasiewicza i występy ta-
neczno-wokalne uczniów.
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V Mieleckie Dni Seniora w bieżącym roku miały wyjątkowo uroczysty charakter. Wstępem do 
senioralnego święta w naszym mieście było w poniedziałek 12 września przekazanie Mieleckiej 
Radzie Seniorów symbolicznych kluczy do bram miasta, dzięki którym seniorzy stali się przez tydzień 
gospodarzami grodu nad Wisłoką. 

Z tej okazji Prezydent Miasta Miel-
ca jacek Wiśniewski z rąk pomysło-
dawcy programu – prezesa Stowarzy-
szenia Manko Głos Seniora w krakowie 
Łukasza Salwarowskiego odebrał spe-
cjalny certyfikat.

W uroczystości udział wzięli także 
zastępcy prezydenta adriana Miłoś 
i Paweł Pazdan oraz licznie zebrani 

Tego samego dnia w sali wystawien-
niczej Samorządowego centrum kul-
tury dokonano uroczystego otwarcia 
wystawy twórczości artystycznej mie-
leckich seniorów. Na liczne wydarzenia 
przygotowane z okazji V Mieleckich dni 
Seniora złożyły się Spotkania Literacko
-Poetyckie w Bibliotece Publicznej Sck 
przy ul. kusocińskiego, Mini-Sparta-
kiada sportowa w sali gimnastycznej 
Zespołu Szkół Technicznych, turnieje 
tenisa stołowego oraz turniej brydżowy 
w hotelu Polskim. 

Finał Mieleckich dni Seniora za-
kończył się ulicznym korowodem, któ-
ry wyruszył z terenów Bulwarów Gryfi-
tów Mieleckich przy ulicy Rzecznej, a 
następnie przeszedł ulicami jędrusiów, 
Potockiego i Mickiewicza na mielecki 
Rynek.

Przy budynku Łojczykówki, Prezy-
dent jacek Wiśniewski wraz z zastęp-
cami Pawłem Pazdanem i adrianą Miłoś 
oraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej 
Bogdanem Bieńkiem witając uczestni-
ków przemarszu wręczali poszczegól-
nym grupom senioralnym pamiątkowe 
statuetki z motywem mieleckiego gryfa.

W programie finałowego wydarze-
nia na scenie były prezentacje poszcze-
gólnych grup senioralnych, podsumo-
wanie rywalizacji podczas senioralnej 
spartakiady sportowej oraz prezentacja 
dorobku artystycznego seniorów.

Na pamiątkę wspólnego świętowa-
nia na rynkowym skwerze zasadzono 
drzewko Seniora 2022, a na koniec z 

V Mieleckie dni seniora 2022

koncertem przed mielecką publicz-
nością wystąpiła alicja Majewska z 

Władysławem korczem i warszawskim 
kwartetem smyczkowym. 

Mielec wśród gmin przyjaznych senioroM
W Domu Kultury ScK w dniu 21 kwietnia miała miejsce inauguracja 
przystąpienia miasta Mielca do  programu Gmina Przyjazna Seniorom – 
Ogólnopolska Karta Seniora.

mieleccy seniorzy na czele z Przewod-
niczącą Mieleckiej Rady Seniorów Sta-
nisławą Rzeźnik i wiceprzewodniczą-
cym Wacławem Świerczyńskim. 

Wśród zaproszonych gości był tak-
że ambasador Zdrowego Stylu Życia 
po 60 – tce Marek Pilch oraz osoby 
działające na rzecz środowiska senio-
ralnego ze Stalowej Woli i Gorlic.

do Programu Gmina Przyjazna Se-
niorom dołączyło już blisko 180 gmin i 
miast w naszym kraju. Z kolei Ogólno-
polską kartą Seniora posługuje się już 
niemal 400 000 seniorów, a honoruje 
ją ponad 2300 firm z całej Polski. Ogól-
nopolską kartę Seniora może wyrobić 
każda osoba, która ukończyła 60 rok 
życia. jest bezpłatna i bezterminowa. 
W Mielcu można ją już wyrobić w Wy-
dziale Spraw Społecznych i Zdrowia 
Urzędu Miejskiego w Mielcu (II budy-
nek UM przy ul. Żeromskiego 23).
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W piątek, 1 lipca, uroczystości 
odsłonięcia tablicy upamiętniającej 
nadanie imienia ZPiT „Rzeszowiacy” 
parkowi za Miejską Biblioteką Pu-
bliczną Sck przy ul. kusocińskiego, 
towarzyszył koncert plenerowy. Za-
grały orkiestra i kapela „Rzeszowia-
ków” oraz chór zespołu, wystąpili 
także laureaci Mieleckiego konkur-
su Piosenki „Na ludowo – zespoło-
wo” im. j. Mejzy.

Mimo upału na uroczystości do 
parku przyszli najbardziej zagorzali 
miłośnicy folkloru, a przede wszyst-
kim sympatycy ZPiT „Rzeszowiacy”. 
Uchwałę akceptującą wniosek o na-
danie imienia ZPiT „Rzeszowiacy” 
odczytał przewodniczący Rady Miej-
skiej Bogdan Bieniek, który prze-
kazał dokument dyrektor Samorzą-
dowego centrum kultury joannie 
kruszyńskiej. Złożył także urodzino-
we życzenia i gratulacje zespołowi.

Wszystkim kolejnym pokoleniom 
ZPiT „Rzeszowiacy” serdeczne gra-
tulacje złożyła wiceprezydent Miel-
ca adriana Miłoś, która podkreśliła 
zasługi zespołu dla kreowania po-
zytywnego wizerunku miasta. Skło-
niła się także wszystkim nieżyjącym 
członkom zespołu.

Uroczystość z udziałem m.in. 
przedstawicieli władz samorządo-
wych miasta i powiatu, posłów na 
Sejm RP, rodziny Tadeusza Ryczaja 
oraz licznie przybyłych pracow-
ników dawnej WSk zorganizował 
komitet Obywatelskiej Inicjatywy 
Uchwałodawczej na czele którego 
stał Wacław Świerczyński – wice-
przewodniczący Mieleckiej Rady Se-
niorów. 

70 lat Mieleckich „rzeszowiaków”
Zespół Pieśni i tańca „Rzeszowiacy” w roku 2022 obchodził 
swoje 70. urodziny. Dom Kultury Samorządowego centrum 
Kultury zaplanował z tej okazji trzydniowe wydarzenia. 

rondo tadeusza ryczaja
Na rondzie przed bramą główną dawnej Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego (obecnie wjazd 
na teren Specjalnej Strefy ekonomicznej euro-Park Mielec), gdzie stoi znana mielecka rzeźba 
przestrzenna „lot”, odbyła się w sobotę 27 sierpnia uroczystość odsłonięcia tablicy i oficjalnego 
nadania rondu na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Przemysłowej imienia byłego wieloletniego 
dyrektora WSK Mielec – tadeusza Ryczaja.
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Wydarzenie cieszyło się dużym 
zainteresowaniem mieszkańców na-
szego miasta. Na starcie rajdu stawi-
li amatorzy aktywnego wypoczynku 

Zumbę, Zumbę kids, Pole dance, 
Bachatę i Salsę tańczyli ci najmłodsi 
i ci nieco starsi, były animacje i kon-
kursy dla dzieci, a także profesjonal-
ne pokazy taneczne. kilkugodzinna 

roztańczona starówka 
z „Kawałkiem Podłogi”
Kolejne dwie edycje wydarzenia „Roztańczona Starówka” 
przygotowanego przez Szkołę tańca Kawałek Podłogi wraz 
z Urzędem Miejskim w Mielcu zawładnęły mielecką starówką 
w lipcu i sierpniu. 

i rajd rowerowy „Po zdrowie”
Prawie 90 rowerzystów wzięło udział w I Majowym Rajdzie 
Rowerowym „Po zdrowie” zorganizowanym z fundacją 
Onkologiczną „Zwalcz go uśmiechem”.

w różnym wieku. każdy uczestnik 
otrzymał od organizatorów specjal-
nie przygotowaną na tą okazje ko-
szulkę. 

Urząd Miejski w Mielcu reprezen-
towali jacek Wiśniewski Prezydent 
Miasta Mielca oraz jego Zastępca – 
Paweł Pazdan. Na trasie nie zabrakło 
również przedstawicieli Policji i Nad-
leśnictwo Tuszyma Lasy Państwowe, 
którego pracownicy poprowadzili 
rowerzystów malowniczą trasą do 
szkółki leśnej, gdzie na wszystkich 
czekały nagrody w postaci medali.

W Szkółce Leśnej Nadleśnictwa 
Tuszyma uczestnicy rajdu wzięli 
udział we wspólnym grillowaniu, a 
najmłodsi rowerzyści mieli okazję 
sprawdzić się w licznych konkursach 
i zabawach. Po kilku godzinach od-
poczynku wszyscy udali się w drogę 
powrotną do Mielca.

Szczególne podziękowania nale-
żą się głównemu organizatorowi raj-
du – Fundacji Onkologicznej „Zwalcz 
go uśmiechem” oraz wszystkim oso-
bom i sponsorom bez których to wy-
darzenie nie mogłoby się odbyć.

zabawa spotkała się z dużym zain-
teresowaniem mieszkańców, którzy 
postanowili spędzić, to wakacyjne 
popołudnie na mieleckim rynku.
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Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski podczas dwóch 
uroczystości uhonorował kolejne pary małżeńskie, które 
w bieżącym roku świętują jubileusz 50-lecia zawarcia związku 
małżeńskiego. 

Tegorocznymi laureatami zo-
stali jadwiga klaus i pośmiertnie 
Tadeusz Ryczaj, dla którego od-
znaczenie z rąk prezesa Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Mieleckiej 
janusza chojeckiego odebrała 

Wręczenia nadawanych przez 
Prezydenta RP Medali za długolet-
nie Pożycie Małżeńskie odbywały 

Medale 50-lecia pożycia
dla par małżeńskich

się w sali audiowizualnej w budyn-
ku Miejskiej Biblioteki Publicznej 
przy ul. kusocińskiego w Mielcu.

Medale wraz ze stosownymi 
legitymacjami nadesłanymi przez 
kancelarię Prezydenta RP oraz 
kwiatami, listami gratulacyjnymi i 
upominkami z rąk Prezydenta Mia-
sta Mielca jacka Wiśniewskiego 
odebrali Państwo elżbieta i edward 
krupiński, Maria i Ryszard Sro-
czyńscy, klara i aleksander Łysoń, 
Maria i adam Zajdel, Teresa i jan 
Lampińscy, agnieszka i kazimierz 
Smaczny, Zofia i jan Misiaszek oraz 
Państwo janina i Bolesław kope-
ra, janina i eugeniusz Piechota, 
czesława i Leszek Błasiak, Irena i 
Tadeusz Franczyk, Urszula i kazi-
mierz kamuda, Lucyna i andrzej 
Nosek, janina i Władysław Pastu-
szeńko, helena i Bronisław Ra-
dłowscy, janina i adam Rokoszak, 
antonina i Ryszard Wolak, Izabe-
la i Stanisław krówka, Grażyna i 
Zdzisław Ślusarz, danuta i Tadeusz 
Rżany, halina i adam Wawrykie-
wicz oraz Leonia i jan Żala.

pieczęć zasług obywatelskich 2022
Stopnia w Mielcu w sobotę 19 listopada odbyło się uroczyste 
wręczenie odznaczeń Pieczęci Zasług Obywatelskich – Sigillum 
Meriti civilis. 

córka joanna. Prezydenta Miasta 
Mielca jacka Wiśniewskiego pod-
czas tej gali reprezentowali jego 
zastępcy Paweł Pazdan i adriana 
Miłoś.

Odznaczenie „Pieczęć Zasług 

Obywatelskich – Sigillum Meriti 
civilis” wręczane jest od 2016 roku 
postaciom wybitnie zasłużonym w 
działalności na rzecz środowiska 
lokalnego, obywatelom charakte-
ryzującym się wzorową postawą 
obywatelską i moralną. Laureatów 
(jedną osobę żyjącą i jedną oso-
bę pośmiertnie) co roku wyłania 
specjalna kapituła w skład której 
wchodzą osoby nominowane przez 
zarząd TMZM oraz przedstawiciele 
starosty i prezydenta miasta Miel-
ca.

dotychczas odznaczenia trafiły 
do byłego prezydenta Mielca janu-
sza chodorowskiego, śp. bł. ks. Ro-
mana Sitki, śp. Władysława Szafe-
ra, inż. józefa Oleksiaka, śp. gen. 
Władysława Sikorskiego, ks. pra-
łata kazimierza czesaka, śp. braci 
Stanisława i Mieczysława działow-
skich i anny kolisz, a w ubiegłym 
roku do józefa Witka i śp. andrzeja 
kędziora. Laudacje przedstawiają-
ce dokonania tegorocznych laure-
atów odznaczenia wygłosił prezes 
Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Mieleckiej janusz chojecki.
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W 2021 roku mielczanie wypo-
życzyli o ponad 90  000 książek i 
innych zbiorów więcej niż w roku 
2020. Poza tym mieszkańcy nasze-
go miasta i okolic coraz częściej 
przychodzą do mieleckich biblio-
tek – w porównaniu do roku 2020 
w 2021 roku system biblioteczny 
odnotował ponad 20  000 więcej 
odwiedzin.

Mielec wypada bardzo obie-

Mielczanie lubią czytać
Jak się okazuje mielczanie lubią czytać i lubią przychodzić do 
bibliotek i to niezależnie od wieku. Według danych za 2021 
rok w każdej grupie wiekowej pracownicy Miejskiej Biblioteki 
Publicznej odnotowali zwiększoną liczbę odwiedzin.

cująco na tle innych podkarpac-
kich miast pod względem czytel-
nictwa. Nasze miasto ma jeden z 
najwyższych wskaźników czytel-
ników, który wynosi 25 osób na 
100 mieszkańców. dzięki temu, 
zajmujemy II miejsce na Podkar-
paciu. Pod względem liczby wypo-
życzeń i liczby odwiedzin również 
jesteśmy pionierami – zajmujemy 
I miejsce w województwie. Te sta-

tystyki pozwalają na ciągłe zwięk-
szanie księgozbiorów dostępnych 
dla czytelników oraz poszerzanie 
oferty bibliotek w naszym mieście.

„Typowym czytelnikiem” mie-
leckich bibliotek jest kobieta w 
wieku od 45 do 60 roku życia. Inte-
resuje ją przede wszystkim litera-
tura piękna, polska i obca. Wypo-
życzane są książki czytane typowo 
dla rozrywki, są to książki obycza-
jowe, sensacyjne  oraz kryminały.

Nieco już przygasł czas litera-
tury faktu, ale reportaże i książ-
ki podróżnicze   i te z pogranicza 
psychologii i medycyny nadal są 
wypożyczane. Swoje wierne grono 
czytelników ma także literatura   
popularnonaukowa traktująca o 
wydarzeniach II wojny światowej.   
jeśli chodzi o autorów to najchęt-
niej wypożyczane są książki Lucin-
dy Riley z cyklu Siedem sióstr, 
następnie niezawodny Remigiusz 
Mróz, ale też katarzyna Michalak, 
danielle Steel, krystyna Mirek czy 
agnieszka krawczyk.

drugą grupę czytelników mie-
leckich bibliotek stanowią dzieci 
od 6 do 12 roku życia. Wbrew po-
wszechnej opinii o nieczytającej 
młodzieży, po zbiory sięgają także 
młodzi ludzie w wieku od 16 do 19 
roku życia. W tej grupie czytelni-
ków największą popularnością cie-
szą się komiksy marvelowskie oraz 
mangi, a także literatura fantasy.

dla rodzin z dziećmi mielec-
ka biblioteka ma bardzo ciekawą 
ofertę udziału w programie „Mała 
książka Wielki człowiek”. Polega 
ona na tym, że na start dzieci i ro-
dzice otrzymują książeczkę z opo-
wiadaniami oraz kartę, na której 
jest miejsce na zbieranie nakle-
jek. Następnie przy każdej wizycie 
dzieci dostają naklejkę. Po zebra-
niu kompletu naklejek mały czy-
telnik otrzymuje dyplom.

czytelnicy także coraz częściej 
sięgają po audioobooki. W tej 
chwili znajduje się ponad 3  000 
tytułów audiobooków w zbiorach 
mieleckiej biblioteki.
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Wybory do nowopowstałej Młodzieżowej Rady Miejskiej odbyły 
się w mieleckich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych 
na przełomie lutego i marca br. Przeprowadziły je szkolne 
komisje wyborcze. Wyłoniono w sumie 23 radnych.

Pierwszy tzw. Pchli Targ, gdzie 
każdy mieszkaniec naszego miasta 
może wymienić, sprzedać lub kupić 
po okazyjnych cenach różne towary 
oraz produkty, odbył się w pierwszą 
niedzielę kwietnia br. Ostatni - ósmy 
Pchli Targ dzięki sprzyjającej aurze 
miał miejsce w listopadzie. 

Mielecki kiermasz staroci jest 
dostępny tylko dla osób prywat-
nych, bez opłat i wcześniejszych za-
pisów. Mielczanie licznie korzystają 
z okazji, aby móc sprzedać, kupić 
lub wymienić się zabawkami, książ-
kami, odzieżą, małym aGd i różnymi 
drobiazgami, które są już im nie-
potrzebne, a innym osobom mogą 
sprawić sporo radości. 

Wydaje się że ta forma handlo-
wania przyjęła się w naszym mieście 
na stałe i kolejne edycje Pchlego 
Targu planowane są już od wiosny 
2023 roku.

Podczas inauguracyjnego posie-
dzenia, które odbyło się 21 kwiet-
nia w Urzędzie Miejskim w Mielcu, 
wybrano przewodniczącego rady i 
prezydium w składzie:  Przewodni-
cząca – julia dybska, Wiceprzewod-

Mielec ma swój kiermasz staroci
W odpowiedzi na liczne sygnały ze strony mieszkańców naszego 
miasta Urząd Miejski w Mielcu postanowił udostępnić bezpłatnie 
teren miejskiego targowiska „Mój Rynek” przy ulicy Wolności na 
potrzeby mieleckiego targowiska staroci. 

W Mielcu powstała 

Młodzieżowa rada Miejska

niczący – Izabela kaczor i kacper 
Szelest oraz Sekretarz Rady – Paweł 
konieczny.

-Zostaliście obdarzeni dużym 
mandatem zaufania przez waszych 
szkolnych kolegów i koleżanki, dla 

których staliście się prawdziwymi 
ambasadorami na naszym miejskim 
forum samorządowym. Życzę Wam 
abyście tego ich zaufania nie zawie-
dli i aby wykonywanie obowiązków 
radnej lub radnego przyniosło cenne 
doświadczenie, wiedzę i umiejętno-
ści, które zaprocentują w przyszłości 
i będą z powodzeniem wykorzysty-
wane w różnych sferach życia -po-
wiedział Prezydent jacek Wiśniew-
ski. Opiekunem Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Mielcu została Monika 
Ćwiok, nauczycielka ze Szkoły Pod-
stawowej nr 6.



grudzień nr (10) 12/2022         25

Podczas spotkania w Urzędzie 
Miejskim, Prezydent Miasta Mielca 
jacek Wiśniewski osobiście pogra-
tulował jakubowi wspaniałego wy-
niku na maturze. 

Miejsce w elitarnym gronie 27 
laureatów konkursu ” Matura na 
100 procent” jest ogromnym osią-
gnięciem młodego mielczanina 
o czym świadczy fakt, że w woje-
wództwie podkarpackim takim 
tytułem pochwalić się może tylko 
jeszcze jedna maturzystka. 

jakub jest laureatem olimpiady 
z literatury i języka polskiego, co 
otworzyło mu drogę na najlepsze 
uczelnie w Polsce i zagranicą. 

Serdecznie gratulujemy !

W poniedziałek 7 listopada 
Tour Moniki Pyrek zawitał do Miel-
ca, gdzie przez dwa dni pod okiem 
animatorów, na niezwykłych lek-
cjach wychowania fizycznego, 
ćwiczyli uczniowie SP 11 i SP 9. 
alternatywne lekcje WF to ogólno-
polski projekt edukacyjno-sporto-
wy dedykowany dla uczniów (klasy 
4-8) oraz nauczycieli wychowania 
fizycznego ze szkół podstawo-
wych. celem projektu realizowa-
nego przez Fundację Moniki Pyrek 
jest przede wszystkim promocja 
aktywnego stylu życia wśród naj-
młodszych, a także poznawanie 
uniwersalnych wartości sportu 
przez wspólną zabawę.

Monika Pyrek ma na swoim 
koncie dwa srebrne i jeden brązo-
wy medal Mistrzostw Świata oraz 
dwa brązowe medale halowych 
Mistrzostw Świata, a także srebro 
Mistrzostw europy i dwa brązowe 
krążki halowych Mistrzostw euro-
py.

animatorzy fundacji wśród któ-
rych była w Mielcu także brązowa 
medalistka Mistrzostw europy w 
biegu na 3 km z przeszkodami – 
Wioletta Frankiewicz, przygoto-
wali dziesięć specjalnych stano-
wisk na których uczniowie dwóch 
mieleckich szkół mogli sprawdzić 
swoje predyspozycje sportowe.

super wf z Moniką pyrek
Wf jest super – to hasło przewodnie ogólnopolskiego projektu 
KINDeR Joy of moving – Alternatywne lekcje Wf, który od 
2018 roku organizowany jest przez fundację Moniki Pyrek – 
znakomitej polskiej lekkoatletki. 

jakub koza laureatem Matury na 100 procent
Jakub Koza, absolwent II lO w Mielcu znalazł się w gronie 
27 laureatów konkursu  „Matura na 100 procent”.
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Wychowanka trener chodu spor-
towego w mieleckim klubie - Marze-
ny kulig, podczas Lekkoatletycz-
nych Mistrzostw Świata w Oregonie 
zdobyła dwa srebrne medale w cho-
dzie sportowym na 20 i 35 km, a na-
stępnie podczas Mistrzostw europy 
w Monachium ponownie stanęła na 
drugim stopniu podium, zostając 
wicemistrzynią europy w chodzie na 
20 km. 

Było to złoto na 200 m stylem 
klasycznym oraz srebro w wyścigach 
na 50 i 100 m klasykiem. W spo-
tkaniu uczestniczył trener i prezes 
Ikara Stali Mielec Robert Wieczorek 
oraz zastępca Prezydenta adriana 
Miłoś.

Na mistrzostwach w Lublinie 
dobrze spisali się także pozostali 
mielczanie, tegoroczni absolwenci 

Obawy były uzasadnione, bo w 
mieleckim klubie doszło do rewo-
lucji personalnej (odeszło 17 za-
wodników, jednak piłkarze których 
sprowadzono do Mielca szybko zna-
leźli wspólny język z trenerem ada-
mem Majewskim. W efekcie drużyna 
wskazywana jako główny kandydat 
do spadku dzięki wygraniu 8 me-

katarzyna zdziebło 
ambasadorem mieleckiego sportu

Za sprawą Katarzyny Zdziebło, zawodniczki lekkoatletycznego 
Klubu Sportowego Stal Mielec, rok 2022 zapisze się złotymi 
zgłoskami w historii mieleckiego sportu. 

stal Mielec i said haMulić
rewelacjami piłkarskiej ekstraklasy
Mimo wielu obaw piłkarze PGe fKS Stali Mielec świetnie 
spisali się w rundzie jesiennej rozgrywek ekstraklasy sezonu 
2022/2023 plasując się na znakomitym 7 miejscu. 

czów (przy 3 remisach i 6 porażkach) 
zgromadziła 27 punktów zajmując 
na półmetku rozgrywek bezpieczne 
miejsce w środku tabeli. Walnie do 
tego przyczynił się nowy napastnik 
w mieleckim zespole – Said hamu-
lić zdobywając 9 goli, co dało mu 
pozycję lidera w tabeli najlepszych 
strzelców ekstraklasy.    

pływacki Mistrz polski z Mielca
Prezydent Mielca Jacek Wiśniewski spotkał się w Urzędzie Miejskim 
z pływakiem MKS Ikara Stali Mielec Mikołajem Wilkiem, który 
podczas rozegranych w dniach 14-17 lipca 2022 roku w lublinie 
letnich Mistrzostw Polski juniorów do lat 15, zdobył trzy medale.

Szkoły Podstawowej nr 6. – m.in. z 
szóstym czasem w Polsce swoją ry-
walizację zakończyła sztafeta 4 x 
100 zmiennym płynąc w składzie 
adrian Ochalik, Mikołaj Wilk, karol 
Głaz i Filip Blicharz. W klasyfikacji 
medalowej młodzi pływacy Ikara 
uplasowali się na 12 miejscu w Pol-
sce na 149 startujących klubów.

katarzyna Zdziebło od wielu lat 
jest stypendystką Urzędu Miejskie-
go w Mielcu, a z racji osiągniętych 
w tym roku sukcesów podczas sierp-
niowego spotkania z Przezydentem 
Miasta Mielca jackiem Wiśniwskim 
została uhonorowana pamiątkowym 
grawertonem i  umową na promocję 
miasta Mielca w wysokości 10 tysię-
cy złotych. 

klasa mielczanki została tak-

że doceniona przez przyznanie jej 
nagrody „Złotych kolców”  dla naj-
lepszej polskiej lekkoatletki w roku 
2022. Serdecznie gratulujemy!
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Przez pięć dni w bokserskich 
mistrzostwach o medale na dwóch 
ringach ustawionych w hali spor-
towej przy SP 11 w Mielcu rywali-
zowało ponad 250 zawodników i 
zawodniczek. Partnerem strate-
gicznym tego wydarzenia zorgani-
zowanego przez Sekcję Bokserską 
MUkS Iryda Mielec był Urząd Miej-
ski w Mielcu.

Zwycięzcy walk eliminacyjnych 
i ćwierćfinałowych rywalizowali 
o medale podczas walk półfina-
łowych. W tym gronie znalazł się 
zawodnik Irydy Mielec krystian 
kopeć, który ostatecznie został 
brązowym medalistą Młodzieżo-
wych Mistrzostw Polski.

Najlepsi z najlepszych wystą-
pili w niedzielnych finałach. Byli 
wśród nich kadrowicze z reprezen-
tacji Polski prowadzonych przez 
trenerów Tomasza dylaka (kobie-
ty) i Wojciecha Bartnika (mężczyź-
ni).

Finałowa gala miała wyjątkową 
oprawę. Uczestniczył w niej Prezy-

kolarze i bokserzy 
rywalizowali w Mielcu
Bokserskie zmagania podczas 30. Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski kobiet i mężczyzn w boksie olimpijskim oraz kolarski 
Wyścig Solidarności i Olimpijczyków były najważniejszymi 
imprezami sportowymi o znaczeniu ogólnopolskim 
zorganizowanymi w naszym mieście w kończącym się roku 2022. 

dent Miasta Mielca jacek Wiśniew-
ski, który wraz z zastępcą adrianą 
Miłoś i innymi patronami i sponso-
rami mistrzostw wręczał medali-
stom medale i puchary.

Wszyscy uczestnicy mistrzostw 
podkreślali perfekcyjną organiza-
cję mistrzowskich turniejów. Swo-
je uznanie i słowa podziękowania 
do działaczy mieleckiej Irydy skie-

rował także Prezydent jacek Wi-
śniewski: 

- jestem przekonany, że przy-
byli z całej Polski goście wywieźli 
z Mielca same najlepsze wrażenia 
i w niedalekiej przyszłości kolejne 
bokserskie mistrzostwa będziemy 
mogli znowu zorganizować w na-
szym mieście – już w naszej nowej 
hali sportowej.

Uczestników 33. Międzynaro-
dowego Wyścigu Solidarności i 
Olimpijczyków Mielec gościł 1 lip-
ca, gdy sprzed domu kultury Sck 
kolarze wyruszyli na trasę 4 etapu 
z Mielca do Tarnobrzegu. 

Podczas prezentacji drużyn i li-
derów poszczególnych klasyfikacji 
władze naszego miasta reprezen-
towała adriana Miłoś (Zastępca 
Prezydenta Miasta Mielca). Przed 
startem rozegrano Mini Wyścig 
Solidarności z udziałem najmłod-
szych amatorów dwóch kółek, któ-
rzy dzielnie rywalizowali na alei 
Niepodległości.

Liczący 142,8 km czwarty etap 
z Mielca do kolbuszowej wygrał 
holender Tim Bierkens przed Po-
lakami – adrianem Banaszkiem i 
Szymonem krawczykiem.

Ostatecznie 33 Międzynarodo-
wy Wyścig Solidarności i Olimpij-
czyków wygrał Belg Timo kielich z 
grupy alpecin – Fenix deVO. drugi 
na mecie był Polak Tomasz Budziń-
sku (grupa hRe Mazowsze Serce 
Polski), a trzeci Słowak Matusz 
Stoczek (aTT Investments).
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W kwietniu br. w siedzibie Sejmu RP 
wyróżnienie dla naszego miasta za za-
jęcie 9. miejsca w Rankingu za rok 2021 
odebrała Zastępca Prezydenta adriana 
Miłoś, natomiast w listopadzie pozna-
liśmy laureatów za rok 2022 i okazało 
się, że Mielec ponownie uplasował się 
na miejscu 9.   

Partnerem Rankingu najlepszych 
gmin w Polsce od wielu lat jest Fun-
dacja Polskiego Godła Promocyjnego. 
Ranking opracowywany przez zespół 
prof. eugeniusza Sobczaka powstaje w 
oparciu o analizę 16 wskaźników Głów-

W dniu 30 listopada w imieniu Pre-
zydenta Miasta Mielca jacka Wiśniew-

To już 10 edycja rankingu, które-
go ideą jest wyłonienie i promowanie 
gmin wyróżniających się pod względem 
rozwoju społeczno - gospodarczego na 
terenie województwa podkarpackiego.

Ranking Gmin Podkarpacia jest 
projektem zainicjowanym  przez Fun-

ranking gMin podkarpacia 2022
Miasto Mielec znalazło się na wysokim 2. miejscu w Rankingu 
Gmin Podkarpacia za rok 2021.

dację Rozwoju demokracji Lokalnej im. 
jerzego Regulskiego we współpracy z 
Urzędem Statystycznym.

Wyniki Rankingu oparte zostały o 
dane statystyki publicznej za rok 2021, 
zebrane i przeanalizowane przez Urząd 
Statystyczny w Rzeszowie. 

Mielec najlepszy w Rankingu 
Aktywnych Gmin Podkarpacia 2022 „Złota Setka”
to już 15. edycja rankingu Złota Setka Gmin Podkarpacia 
organizowanego przez Nowiny oraz Polskie towarzystwo 
ekonomiczne i Małopolski Instytut Gospodarczy.

kolejne w yróżnienia 
w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST
Miasto Mielec ponownie znalazło się w czołówce ogólnopolskiego 
Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu 
terytorialnego. 

nego Urzędu Statystycznego obejmu-
jących trzy obszary rozwoju: gospodar-
czy, społeczny i ochrony środowiska.

Ranking uwzględnia wszystkie pol-
skie miasta i gminy. Materiałem źró-
dłowym są niezależne dane Głównego 
Urzędu Statystycznego, dzięki czemu 
wyniki rankingu odzwierciedlają, w 
sposób wiarygodny i przekrojowy, roz-
wój polskich jednostek samorządu lo-
kalnego i wskazują liderów w podziale 
na gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, 
miejskie oraz miasta na prawach po-
wiatu.

skiego statuetkę za zajęcie 1. miejsca 
przez Gminę Mielec z rąk Radosława 

Wiatra (wicewojewody podkarpackie-
go) oraz jaromira kwiatkowskiego 
(zast. red. naczelnego Nowin) odebrał 
Zastępca Prezydenta Mielca Paweł 
Pazdan. Uroczystość miała miejsce w 
Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim 
w Rzeszowie.

celem konkursu jest zaprezento-
wanie aktywności samorządów, or-
ganizacji oraz mieszkańców gmin na 
Podkarpaciu. Ranking bazuje na da-
nych za rok ubiegły i bierze pod uwagę 
takie parametry jak: dochody własne 
na 1 mieszkańca, wydatki ogółem na 1 
mieszkańca, wydatki inwestycyjne na 
1 mieszkańca, udział dochodów wła-
snych w dochodach ogółem, udział 
wydatków inwestycyjnych w wydat-
kach ogółem, udział liczby pracują-
cych w ogólnej liczbie mieszkańców, a 
także saldo: dochody ogółem - wydat-
ki ogółem na 1 mieszkańca.


