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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.

okieM PReZydeNTa
SZaNoWNi PańSTWo
oddajemy w Wasze ręce nowy 

numer magazynu informacyjnego 
Urzędu Miejskiego w Mielcu, będący 
podsumowaniem najważniejszych 
wydarzeń w naszym mieście w pierw-
szym kwartale 2022 roku. 

dwa lata temu w marcu 2020 roku 
mieliśmy w Polsce początek pandemii 
coVid-19 i nasze życie, a także życie 
całego świata  zmieniło się w skali do-
tychczas niespotykanej. Po niespełna 
24 miesiącach w czwartek 24 lutego 
bieżącego, kiedy zaczęła się inwazja 
Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, mu-
sieliśmy szybko zapomnieć o pande-
mii. 

Mamy do czynienia z kolejną datą 
graniczną po której Polska, europa i 
świat już nigdy nie będą takie same 
jak do tej pory. Stanęliśmy przed zu-
pełnie nową rzeczywistością, którą 
jeszcze kilka tygodni wcześniej trud-
no było sobie wyobrazić. 

obserwując z ogromnym nie-
pokojem to co dzieje się za naszą 
wschodnią granicą, przyszło nam 
zmierzyć się z problemem ukraiń-
skich uchodźców, którzy uciekając 
przed wojną szukają schronienia 
w naszym kraju. Tak samo jak cały 

świat jest pod wrażeniem pomocy 
i wsparcia jakie obywatele Ukra-
iny otrzymują w Polsce, tak samo 
ja osobiście jestem pod wrażeniem 
otwartości serc i ducha solidarno-
ści mieszkańców Mielca, którzy we 
wzruszający sposób odpowiedzieli 
na naszą akcję Mielec dla Ukrainy. 

dlatego oprócz tradycyjnych 
życzeń radosnego alleluja dla 
wszystkich mielczan z okazji Świąt 
Wielkanocnych, pragnę tą drogą 
podziękować wszystkim, którzy w 
jakikolwiek sposób dołożyli swoją 
cegiełkę do naszego wspólnego wiel-
kiego dzieła pomocy i wsparcia dla 
obywateli Ukrainy, zarówno dla tych 
- w przeważającej większości kobiet i 
dzieci, które przybyły do Mielca, jak i 
tych którzy walczą o przeżycie w ru-
inach bombardowanych przez rosyj-
skiego agresora miast i wsi.

Serdecznie dziękuję przede 
wszystkim darczyńcom, dzięki którym 
funkcjonuje nasz Punkt Pomocy Hu-
manitarnej przy ulicy cyranowskiej. 
dziękuję za pomoc rzeczową zarów-
no osobom indywidualnym, jak rów-
nież firmom, różnym organizacjom, 
stowarzyszeniom i naszym miastom 
partnerskim. ogromne podziękowa-

nia należą się także wszystkim wolon-
tariuszom, strażakom oSP cyranka, 
pracownikom MoPS, Wydziału Spraw 
Społecznych i Zdrowia Urzędu Miej-
skiego, pracownikom Straży Miejskiej 
i MPGk. Gorąco dziękuję wszystkim 
mieszkańcom naszego miasta, którzy 
angażują się anonimowo w pomoc 
humanitarną jak również tym którzy 
zapewniają godne warunki bytowe w 
lokalach i budynkach. 

Przepraszam jeżeli kogokolwiek 
w tych podziękowaniach pominąłem, 
ale zapewne jeszcze nie raz będzie 
okazja, aby takie podziękowania za 
tą pomoc i wsparcie złożyć. Wojna na 
Ukrainie trwa nadal i nasze wsparcie 
nie może być tylko jednorazowym 
zrywem.
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panie prezydencie, mamy 
nowy rok budżetowy 2022. 
Jaka jest kondycja finansów 
naszego miasta w bliższej 
i dalszej perspektywie?
Budżet miasta uchwalony na 

2022 rok – to jeden z najtrud-
niejszych do tej pory budżetów. 
Ten rok jest pierwszym rokiem, 
w którym kumulują się dwa bar-
dzo ważne finansowe obszary. Po 
pierwsze zakończenie oraz rozli-
czenie finansowe naszej flagowej 
inwestycji w postaci budowy hali 
sportowej z pływalnią. Przypo-
mnę Państwu, że inwestycja ta 
trwa od 2016 roku i pochłonie 
około 155 milionów złotych. 
Większa część tej kwoty pocho-
dzi z emisji obligacji, które trzeba 
spłacić, a jednocześnie trzeba bę-
dzie ponosić koszty utrzymania 
nowej hali.

Po drugie, jak większość sa-
morządów w Polsce musimy 
zmierzyć się z ubytkiem docho-
dów, który jest konsekwencją 
podjętych kilka lat temu zmian 
na szczeblu rządowym. Dla na-
szego miasta miały one kluczowe 
znaczenie  w momencie podjęcia 
strategicznych decyzji inwesty-
cyjnych. Mam na myśli nie tyl-
ko budowę hali sportowej, ale 
również inne ważne dla miasta 
inwestycje np. budowa bibliote-
ki, budowa nowego budynku pa-
sywnego Przedszkola Miejskiego 
nr 20, budowa układów retencji 
wód opadowych i roztopowych 
i wiele innych. Planując takie 
inwestycje przyjmowaliśmy zu-

dla finansów miasta Mielca
TRUdNe WyZWaNia
Rozmowa z Prezydentem Miasta Mielca Jackiem Wiśniewskim

pełnie inny poziom dochodów 
możliwych do uzyskania. Patrząc 
na ostatnie wydarzenia na świe-
cie oraz prognozy finansowe na 
lata następne - trzeba liczyć się 
z tym, że następne lata również 
będą trudne. 

od kilku lat obserwujemy 
w mieście zwiększające się 
koszty w budżecie, 
a za wzrostem tych kosztów 
niestety nie nadążają 
dochody. Co pan na ten 
temat myśli?
Zwiększające się koszty utrzy-

mania miasta są nieuniknione. 
Po pierwsze zwiększająca się in-
frastruktura miejska,   która po-
wstaje każdego roku (systema-
tycznie inwestycje)   naturalnie 
generuje koszty jej utrzymania. 
Dodatkowo miasto planując po-
ziom wydatków musi mierzyć się 
z ogólnokrajowym wzrostem cen 
usług, energii, kosztów wynagro-
dzeń itd. 

Poziom wydatków, które pla-
nujemy corocznie opiera się na 
możliwych do uzyskania docho-
dach. Na część z nich miasto nie 
ma wpływu (dotacje, subwencje, 
udziały w PIT i CIT).  Natomiast 
w gestii rady miejskiej pozostaje 
możliwości kreowania polityki 
fiskalnej w naszym mieście.  Za-
równo dla mnie jak i dla rady 
miejskiej to bardzo trudne zada-
nie. Trzeba tak zaplanować do-
chody z tytułu podatków i opłat 
lokalnych, aby zapewnić środki 
na funkcjonowanie miasta jed-

nocześnie   pamiętając, aby nad-
miernie nie obciążać naszych 
mieszkańców. Pragnę podkreślić, 
że nasze stawki podatkowe są 
zaplanowane poniżej maksymal-
nych stawek podatkowych zapro-
ponowanych przez ustawodawcę. 

Prawdą jest, że koszty obsłu-
gi długu (który powstał w latach 
ubiegłych) są  wysokie dla miasta. 
Aby wygospodarować na ten cel 
środki, konieczna jest optymali-
zacja kosztów utrzymania miasta 
oraz   nieprzerwane poszukiwa-
nie nowych zewnętrznych źródeł 
finansowania naszych zadań. 

Już za kilka miesięcy 
będziemy się cieszyć 
z zakończenie budowy 
i oddanie do użytku nowej 
hali sportowej, ale to chyba 
nie koniec wyzwań dla 
przyszłych budżetów miasta 
związanych z tą ogromną 
inwestycją? 
Aby sfinansować tak ogromną 

inwestycję musieliśmy się sięgnąć 
po pieniądze z emisji obligacji, 
których okres wykupu rozłożony 
jest aż do 2043 roku. Spłata tego 
długu będzie więc obciążać ko-
lejne budżety miasta. Po drugie - 
hala wraz z basenem jest olbrzy-
mim obiektem, znaczące będą 
również bieżące koszty jej utrzy-
mania, szczególnie przy rosną-
cych kosztach mediów i kosztach 
pracy. Trzeba też pamiętać, że 
obiekt ma służyć również spor-
towcom – w hali będą rozgrywa-
ne mecze siatkówki i piłki ręcz-
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nej naszych mieleckich drużyn 
ligowych. Oczywiście pomiędzy 
terminarzami rozgrywek będzie 
możliwość organizacji różnych 
imprez o charakterze widowisko-
wym i już pierwsze z nich są pla-
nowane i rezerwowane. 

spore koszty w mieście, jak 
co roku generuje mielecka 
edukacja. Ma pan jakieś 
pomysły, chociażby na 
przebudowę tego systemu 
- tak, aby było bardziej 
ekonomicznie?
Ten system już jest przebu-

dowywany, dyrektorzy szkół 
przygotowują do Kuratorium 
Oświaty projekty arkuszy or-
ganizacyjnych na rok szkolny 
2022/23 z uwzględnieniem eko-
nomicznych rozwiązań systemo-
wych. Chcemy wprowadzić w ży-
cie optymalizację zatrudniania w 
mieleckiej oświacie. 

dużym wydatkiem dla 
miasta jest publiczna 
komunikacja samochodowa 
do której musimy sporo 
dopłacać. perspektywy 
na kolejne lata nie są 
optymistyczne.
Rekompensaty dla MKS to 

nie jest dotacja, tylko zapłata 
za wykonaną pracę przewozo-
wą. Wykonywane od 2011 roku 
niezależne audyty wykazują że 
ta rekompensata jest wypłacana 
zgodnie z obowiązującym pra-
wem. Co więcej, z przeprowa-
dzanych w audytach porównań z 
innymi gminami nigdy nie wyni-
kało, aby wypłacane przez Gmi-
nę Miejska Mielec rekompensa-
ty odbiegały od analogicznych 
kwot wypłacanych operatorom 
publicznego transportu zbioro-
wego w miastach o porównywal-
nej wielkości. Należy zaznaczyć, 
że część wypłaconych w formie 

rekompensaty firmie MKS Sp. z 
o.o. wraca do kasy Gminy Miej-
skiej Mielec w formie różnych 
świadczeń ze strony MKS-u, a 
także z opłat za usługi dla gmin 
Mielec i Przecław. 

Co do perspektyw na kolej-
ne lata, to musimy sobie odpo-
wiedzieć na pytanie czy   zamie-
rzamy stawiać w przyszłości na 
rozwój komunikacji miejskiej, 
czy też zamierzamy traktować ją 
jak przysłowiowe „piąte koło u 
wozu”. Nie można mieć w mie-
ście dobrze rozwiniętego syste-
mu komunikacji publicznej bez 
przeznaczenia na jej funkcjono-
wanie należytej kwoty pieniędzy. 
Nie istnieje pojęcie bezpłatnej 
komunikacji miejskiej – zawsze 
ktoś musi za jej funkcjonowanie 
zapłacić. W tej chwili około 72 
procent kosztów funkcjonowa-
nia publicznego transportu w na-
szym mieście finansowana jest z 
budżetu miasta, czyli z pieniędzy 
ogół podatników – jest to kwota 
rzędu około 10 mln 300 tys. zł. 

Jakie były efekty tzw. 
optymalizacji transportu 
publicznego w Mielcu? 
Od lutego 2019 r., kiedy to zo-

stał wprowadzony w życie nowy 
rozkład jazdy do lutego 2020 r. 
zanotowano wzrost liczby pasa-
żerów komunikacji miejskiej o 
około 10%, co należy uznać za 
wynik bardzo dobry, przyjmu-
je się bowiem powszechnie, że 
przy wzroście rzędu 5% pasa-
żerów rocznie, przedsięwzięcie 
należy uznać za udane. Niestety 
już w marcu 2020 r. zawitała do 
nas pandemia COVID 19. W 
efekcie rozlicznych ograniczeń 
wprowadzanych przez władze 
centralne w odniesieniu do pu-
blicznego transportu zbiorowego 
oraz innych obostrzeń doszło do 
gwałtownego załamania rynku 

przewozów pasażerskich, które-
go odbudowanie może potrwać 
kilka do nawet kilkunastu lat. 

szaleje inflacja, lawinowo 
rosną ceny paliwa i koszty 
transportu, w związku 
z tym co nas czeka w 
bieżącym roku. do Mks-u 
trzeba będzie dopłacać 
jeszcze więcej?
W roku 2022 przewidziana 

umową wykonawczą stawka net-
to za wozokilometr wzrosła o 
2,42%, co nie pokrywa nawet 1/3 
poziomu inflacji i związanego z 
tym wzrostu kosztów funkcjo-
nowania systemu komunikacji 
miejskiej. 

Uchwalony przez Radę Miej-
ska budżet przeznaczony na wy-
płatę rekompensaty w roku bie-
żącym wynosi 11 mln. 97 tys. zł. 
Zważywszy na fakt, że część tej 
kwoty przeznaczono na opłace-
nie faktur ubiegłorocznych, re-
alnie do wykorzystania na rok 
2022, pozostaje kwota 9  mln 
709  tys. zł., co oznacza, że przy 
obowiązującej stawce za wozoki-
lometr w stosunku do pracy wy-
konanej w roku ubiegłym jest to 
o 66,7 % mniej pieniędzy. Ozna-
cza to, że aby system się bilanso-
wał należałoby już z początkiem 
bieżącego roku ograniczyć pracę 
przewozową o 2/3. Nie uczyni-
liśmy tego, gdyż oznaczałoby to 
praktycznie koniec komunika-
cji miejskiej w Mielcu. Na razie 
podjęliśmy kroki polegające na 
nieznacznym ograniczeniu pracy 
przewozowej w soboty, niedziele 
i święta, ale trzeba jasno powie-
dzieć, że czekają nas znaczne 
ograniczenia pracy przewozowej 
również w dni robocze i będą 
to ograniczenia, które potrwają 
przez najbliższych kilka lat, bo 
taka, a nie inna jest kondycja fi-
nansowa naszego miasta.
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Przed uruchomionym przy uli-
cy Cyranowskiej 66  Punktem Po-
mocy Humanitarnej ustawiła się 
kolejka samochodów z darami. W 
ciągu kilku godzin punkt został 
zapełniony darami do granic moż-

akcja

Mielec 
dla UkRaiNy
od pierwszych dni rosyjskiej napaści na Ukrainę mieszkańcy 
Mielca aktywnie włączyli się w organizację pomocy i wsparcia 
dla ukraińskich uchodźców. już 25 lutego Prezydent Miasta 
Mielca jacek Wiśniewski ogłosił akcję „Mielec dla Ukrainy”, 
która spotkała się niebywałym odzewem mieszkańców Mielca. 

liwości. Druga miejska zbiórka do-
tyczyła przyrządów do pobierania 
krwi oraz różnego rodzaju medy-
kamentów. Była to odpowiedź na 
prośbę miasta Iwano-Frankowe z 
Obwodu Lwowskiego, które zwró-

ciło się do Prezydenta Miasta Miel-
ca z prośbą o dostarczenie takich 
rzeczy pierwszej potrzeby, których 
brak w obecnej sytuacji na Ukra-
inie jest najbardziej odczuwalny. 
Zebrane medykamenty wraz z 
innymi artykułami pierwszej po-
trzeby zostały już wysłane za naszą 
wschodnią granicę. 

Trzecią zbiórkę w ramach ak-
cji Mielec dla Ukrainy zorganizo-
wano w 14 mieleckich marketach 
(A&K oraz Biedronka). W pomoc 
włączyły się także nasze francu-
skie miasta partnerskie  Douchy-
les-Mines i Morlaix, które wysłały 
do Mielca transporty darów zebra-
nych przez mieszkańców Bretanii.

Na pomoc ze strony Urzędu 
Miejskiego mogą także liczyć za-
równo mieszkańcy Mielca i okolic 
którzy oferują miejsca noclegowe 
i miejsca pobytu dla uchodźców z 
Ukrainy jak również osoby, które 
po 24 lutego dotarły do naszego 
miasta i chcą w nim przeczekać 
wojenną zawieruchę w swojej oj-
czyźnie. 

Równolegle Urząd Miejski uru-
chomił specjalną infolinię z dwoma 
numerami telefonów  -884 057 690 
– INFORMACYJNY (dostępny od 
poniedziałku do soboty w godzi-
nach 8-21) oraz 884 057 701 – PO-
MOC HUMANITARNA (czyn-
ny w godzinach funkcjonowania 
punktu pomocy w OSP Cyranka). 

Z punktu Pomocy Humanitar-
nej przy ul. Cyranowskiej 66 cały 
czas wydawane są artykuły pierw-
szej potrzeby dla przybyłych do 
Mielca uchodźców, którzy mogą 
już ubiegać o nadanie numeru 
Pesel w Urzędzie Miejskim przy 
ul. Żeromskiego 26. W ostatnich 
dniach do punktu trafiły także ar-
tykuły szkolne zebrane podczas 
zbiórki w mieleckich placówkach 
oświatowych. 

Na stronie internetowej miasta 
Mielca www.mielec.pl urucho-
miona została specjalna zakładka 
MIELEC DLA UKRAINY na któ-
rej zamieszczane są wszystkie in-
formacje związane z pomocą dla 
uchodźców z Ukrainy.
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Takie spotkania regularnie od-
bywają się już od 3 lutego i uczest-
niczą w nich także przedstawiciele 
Wojska Polskiego, policji, straży 
pożarnej, spółki „Lotnisko” oraz 
Urzędu Miejskiego w Mielcu. Spo-

Podczas Zgromadzenia na któ-
rym została podjęta uchwała do-
tycząca podwyższenia kapitału za-
kładowego Spółki, miasto Mielec 
reprezentował Pierwszy Zastępca 
Prezydenta Paweł Pazdan. Gmina 
Miejska Mielec podobnie jak inni 
wspólnicy przekazała aportem nie-

tematem spotkań Prezydenta Mielca
STacjoNoWaNie WojSk aMeRykańSkicH

W środę 23 lutego w Urzędzie Miejskim w Mielcu odbyło się kolejne spotkanie Prezydenta Miasta 
Mielca jacka Wiśniewskiego z dowództwem armii amerykańskiej, stacjonującej na naszym 
terenie.

tkania mają charakter roboczy i 
służą rozwiązywaniu bieżących 
problemów oraz wymianie infor-
macji dotyczących obecności woj-
ska na terenie naszego miasta. 

We wtorek 15 marca na terenie 

lotniska Mielec zostały przepro-
wadzone ćwiczenia zgrywające 
działania w nagłych i nieprzewi-
dzianych przypadkach 82. Dywi-
zji Powietrzno-Desantowej Armii 
USA oraz Wojsk Obrony Teryto-
rialnej,   służb Policji, Straży Po-
żarnej, Pogotowia Ratunkowego, 
Straży Miejskiej i Zarządzania 
Kryzysowego. W ćwiczeniach 
wzięli także udział oficerowie Do-
wództwa Operacyjnego Rodzajów 
Sił Zbrojnych, Centrum Operacji 
Lądowych – Dowództwa Kompo-
nentu Lądowego oraz Centrum 
Operacji Powietrznych – Dowódz-
twa Komponentu Powietrznego.

w ramach Społecznej inicjatywy Mieszkaniowej
MieSZkaNia dla MielcZaN

W Przemyślu miało miejsce Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Społeczna inicjatywa 
Mieszkaniowa Południe sp. z o.o. , która będzie realizować program budowy mieszkań na terenie 
miast, które do wspomnianej spółki przystąpiły czyli w Mielcu, Przemyślu, Sanoku, Ustrzykach 
dolnych i Medyce.

pieniężnym prawo własności nie-
ruchomości na której mieszkania w 
Mielcu będą budowane. Są to dział-
ki na osiedlu Smoczka w rejonie 
ulic Powstańców Warszawy, Witosa 
i Kahla. 

We wtorek 22 marca w Sano-
ku, odbyło się, kolejne spotkanie w 

sprawie realizacji przez spółkę SIM 
budowy mieszkań w Mielcu i Sano-
ku. Omówione zostały bieżące prace 
oraz zmiany ustawy dotyczącej fi-
nansowania programów mieszka-
niowych, m.in. budownictwa socjal-
nego i komunalnego.

Obecnie w Mielcu została wstęp-
nie wyczyszczona działka, na której 
budowane będzie osiedle dla miel-
czan, przygotowywana jest również 
modyfikacja dokumentacji tak, aby 
wyjść na przeciwko nowym warun-
kom finansowania SIM-ów oraz 
uzgodnieniom z mieszkańcami 
ustalonych na spotkaniach w Urzę-
dzie Miejskim. 
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Biuro Pozyskiwania Fundu-
szy Urzędu Miejskiego w Mielcu 
w ciągu tych trzech lat złożyło 
53 wnioski o dofinansowanie na 
łączną kwotę 320 mln 250 tys. zł., 
z czego 24 wnioski zakończyły się 
przyznaniem dofinansowania na 
łączną kwotę blisko 58 mln zł.

W ostatnich latach mamy do 
czynienia ze sporym obciążeniem 
inwestycyjnego budżetu miasta 
Mielca spowodowanym realizacją 
jednej z największych inwestycji 
w historii, jaką jest budowa nowej 
hali sportowo-widowiskowej z 
pływalnią. Z tego powodu priory-
tetem dla mieleckiego magistratu 
jest poszukiwanie dodatkowego 
wsparcia i w pierwszej kolejności 
realizacja tych inwestycji i pro-
jektów, na które można pozyskać 
środki zewnętrzne, zarówno unij-
ne, jak i rządowe.

W roku 2019 złożono 20 wnio-
sków o dofinansowanie z których 
na 11 uzyskano kwotę dofinanso-
wań w łącznej wysokości 8 mln 
211 tys. zł. Najwięcej pieniędzy 
do naszego miasta trafiło na prze-
budowę ulicy Przemysłowej (3,3 
mln), na przebudowę ul. Królowej 
Jadwigi i budowę ul. Św. Anny (2,4 
mln), na budowę nowej drogi w 
Parku Przemysłowym (1,1 mln).

W roku 2020 złożono 17 wnio-
sków, z których 7 uzyskało dofi-
nansowanie, co dało łącznie dofi-
nansowania w wysokości 25 mln 
559 tys. zł. Najwięcej (ponad 15 
mln) Mielec otrzymał w ramach 
Funduszu Przeciwdziałania Co-
vid-19 dla gmin i powiatów,  na 
nowy budynek w standardzie pa-

na dofinansowania dla Miasta Mielca
BliSko 58 MlN Zł.

od grudnia 2018 roku do grudnia 2021 roku w czasie sprawowania funkcji Prezydenta Miasta 
Mielca przez jacka Wiśniewskiego, bilans środków zewnętrznych pozyskanych dla Mielca na 
realizację różnych inwestycji i projektów zamknął się kwotą 57 mln 911 tys. zł. 

sywnym  dla Przedszkola nr 20 
(7,8 mln), na projekt „Mieleckie 
szkoły bez barier” (1,3 mln) oraz 
na budowę zadaszenia nad bo-
iskiem piłkarskim MOSiR (960 
tys. zł).

W roku 2021 złożonych zosta-
ło 14 wniosków. Kilka z nich jest 
jeszcze w fazie oceny, a na 5 już 
zaakceptowanych  miasto Mielec 
pozyskało 23 mln 418 tys. zł. Są to 
m.in. inwestycje drogowe – prze-
budowa ul. Szafera wraz z budową 
skrzyżowania typu „małe rondo” 
na skrzyżowaniu z ulicą Raci-
borskiego (4,2 mln) oraz budowa 
układu drogowego w rejonie osie-

dla Cyranka (dojazd do wiaduktu 
nad ulicą Sienkiewicza i torami 
kolejowymi) – 10,7 mln. Sporo, 
bo aż 8 mln 142 tys. zł. trafiło do 
naszego miasta z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Mieszkalnictwa 
na budowę mieszkań w ramach 
Społecznej Inicjatywy Mieszka-
niowej (SIM). Na ocenę oczekuje 
wniosek Zielony transport pu-
bliczny, obejmujący swym zakre-
sem m.in. zakup pięciu autobusów 
elektrycznych i budowę dwóch 
stacji ładowania. Wartość projek-
tu wynosi 14,7 mln zł., a kwota 
wnioskowanego dofinansowania 
to 8,5 mln zł.
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Dzięki kwocie w wysokości po-
nad 15 milionów złotych z „Fun-
duszu Polski Ład. Program Inwe-
stycji Strategicznych” w bieżącym 
roku rozpocznie się realizacja 
dwóch dużych  inwestycji drogo-
wych na osiedlu Cyranka  i na osie-
dlu Dziubków.

Pierwszą jest budowa układu 
drogowego o łącznej długości 1,9 
km w rejonie Cyranki,  jako uzu-
pełnienia inwestycji dotyczącej 
budowy odcinka drogi wojewódz-
kiej nr 984 od Rzędzianowic do ul. 
Sienkiewicza, z przeprawą mosto-
wą na rzece Wisłoce.

W ramach powstania nowego 
układu drogowego oprócz budo-
wy drogi gminnej w obrębie ulicy 
Orlej i Kosmonautów oraz prze-
budowy ulic Wanatowicza, Orlej 
i Sokoła (wraz z budową ronda), 
planowane jest także wybudowa-
nie zupełnie nowej drogi w połu-
dniowej części osiedla Cyranka 

NoWe dRoGi, cHodNiki, 
RoNda i PaRkiNGi w roku 2022
Budowa nowych układów drogowych, nowych rond, dróg i parkingów oraz modernizacje ulic, 
chodników i ciągów pieszo-rowerowych – na te liczne zadania inwestycyjne zaplanowane 
w Mielcu na rok 2022 w bieżącym budżecie naszego miasta zarezerwowano zarówno własne 
środki finansowe, jak i pieniądze pochodzące z zewnętrznych dofinansowań.

łączącej al. Kwiatkowskiego z ulicą 
Padykuły.

Drugą inwestycją jest przebu-
dowa ulicy Szafera w Mielcu wraz 
z budową ronda na skrzyżowaniu 
z ulicą Raciborskiego. Inwestycja 
obejmuje modernizację chodników 
i ścieżki rowerowej, nawierzchnię 
jezdni oraz oświetlenie. Dla po-
prawy bezpieczeństwa wszystkich 
uczestników ruchu drogowego na 
wysokości ul. Raciborskiego i znaj-
dującego się na tym obszarze placu 
zabaw powstanie rondo.

Obecnie w trakcie realizacji są 
inwestycje przygotowane i zapo-
czątkowane w ubiegłym roku. Po-
wstaną nowe miejsca parkingowe 
przy ul. Warneńczyka, zmoderni-
zowany zostanie fragment ulicy 
Dąbrówki, która zyska nowe miej-
sca postojowe, nowe oświetlenie 
oraz nową nawierzchnię. Wkrótce 
rozpocznie się przebudowa ulicy 
bocznej do ul. Traugutta.

W budżecie Mielca na 2022 rok 
zarezerwowano także środki finan-
sowe na szereg innych inwestycji 
drogowych, które będą sukcesywnie 
przygotowywane i realizowane. Są to 
np.: przebudowa ul. Osiedlowej, po-
łączenie ul. Wojsławskiej z ul. Kor-
czaka, modernizacja ciągu pieszo
-rowerowego pomiędzy ul. Wolności 
i ul. Gałczyńskiego – wraz z budową 
oświetlenia, przebudowa ul. Grabio-
wej, modernizacja ul. Szalay Groele 
oraz budowa ul. Kosynierów.

Planowane jest przygotowanie 
do realizacji rozbudowy ulicy Ra-
cławickiej, modernizacji ul. Targo-
wej i ul. Narutowicza, ciąg dalszy 
modernizacji ul. Warneńczyka (II 
etap), a także projekt i przebudowa 
skrzyżowania ulic Wolności i Kazi-
mierza Wielkiego.

Z kolei w ramach przygotowania 
inwestycji zlecone do opracowania 
zostaną dokumentacje projektowe 
m.in. dla układów drogowych na 
osiedlu Smoczka: zaprojektowanie 
przebudowy ul. Szarych Szeregów, 
nowych odcinków dróg: od Szarych 
Szeregów do Witosa, od ul. Szarych 
Szeregów do ul. Korczaka i ul. Po-
wstańców Warszawy oraz na osie-
dlu Rzochów od ul. Podleśnej do ul. 
Jagodowej oraz od ul. Jagodowej do 
ul. Kolejowej.

Planowane do opracowania są 
projekty dróg od ul. Kilińskiego 
do ul. Teligi, od ul. Wolności do 
Królowej Jadwigi, od przedłużenia 
ul. Powstańców Warszawy do Ma-
jowej oraz modernizacji ul. Kocja-
na i ul. Tańskiego, a także projekt 
przebudowy ul. Wolności w obrę-
bie przejazdu kolejowego – skrzy-
żowanie bezkolizyjne.
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inwestycyjne na rok 2022
Mieleckie PRZedSięWZięcia

Oprócz całego pakietu inwesty-
cji drogowych, które sukcesywnie 
będą realizowane w różnych punk-
tach Mielca, są to głównie przed-
sięwzięcia poprawiające stan infra-
struktury naszego miasta.

Jednym z nich jest wykonanie 
projektu i rozpoczęcie remontu 
Przedszkola Miejskiego nr 1 przy 
ulicy Mickiewicza, na który w bu-
dżecie 2022 zarezerwowano kwotę 
ponad 331 tys. zł. (dofinansowanie 
to 281 tys.). Drugi etap moderniza-
cji Targowiska Miejskiego przy ul. 
Wolności ma kosztować  1 mln 475 
tys. zł. (dofinansowanie – 1 mln 
100 tys.). Kwota 332 tys. zł. (przy 
dofinansowaniu – 266 tys. zł.) bę-

Największą mielecką inwestycją, której zakończenie zaplanowano w połowie 2022 roku jest 
budowa hali sportowo-widowiskowej z basenem przy ul. Solskiego. Mimo dużego obciążenia 
finansowego związanego z realizacją tego zadania, w budżecie Mielca na rok 2022 zaplanowano 
szereg innych inwestycji, których część będzie realizowana z zewnętrznym dofinansowaniem.

dzie przeznaczona na przebudowę 
czterech przejść dla pieszych (przy 
ul. Staszica, Jana Pawła II, Kazi-
mierza W. i ks. Piotra Skargi.

Około 3,5 mln zł. magistrat 
chce przeznaczyć na zwiększenie 
udziału OZE na budynkach uży-
teczności publicznej w Mielcu, z 
tego 2 mln 223 tys. na pochodzić 
z dofinansowania. Na realizację 
projektu „Dostępna szkoła – Mie-
leckie Szkoły bez barier”, miasto 
chce przeznaczyć 1 mln 883 tys. z. 
(dofinansowanie – 1 mln 541 tys.)

Zdecydowana większość Mie-
leckiego Budżetu Obywatelskiego 
wynoszącego 2 mln zł. zostanie prze-
znaczona na inwestycje infrastruk-

turalne. Dwie największe (projekty 
ogólnomiejskie) to  wycenione na 
kwoty po 550 tys. zł. – budowa bo-
iska wielofunkcyjnego na Bulwarach 
i modernizacja boiska i bieżni lekko-
atletycznej przy SP 11 w Mielcu.

W ramach projektów lokalnych 
powstanie boisko do siatkówki 
przy SP 13, boisko wielofunkcyjne 
na os. Mościska, Mini Park Linowy 
Smoczka przy ul. Dąbrówki, boisko 
do “Mini” Streetball’a, Street Wor-
kout Park Wojsław, trasa do nor-
dic walkingu w parku Kazimierza 
Wielkiego, ogrodzenie i doposaże-
nie boiska KS Smoczanka oraz wy-
konana będzie termomodernizacja 
budynku schroniska dla zwierząt.
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Wydział inwestycji Urzędu Miejskiego przygotowuje postępowanie przetargowe na opracowanie 
dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu tzw. zielonego rynku przy ulicy 
Sandomierskiej w Mielcu.

Dokumentacja projektowa ma 
powstać w oparciu o zwycięską   
koncepcję projektową (z pewnymi 
niezbędnymi modyfikacjami) rewi-
talizacji tego miejsca w ogłoszonym 
w ubiegłym roku konkursie dla 
studentów architektury. Koncepcja 
autorstwa studentów Politechniki 
Śląskiej przewiduje harmonijne po-
łączenie nowego zielonego rynku 
z istniejącym rynkiem miejskim 
m.in. przez odpowiednie zaprojek-
towanie nawierzchni placu targo-
wego wraz z ciągami komunika-
cyjnymi, parkingami, drzewami i 
zielenią oraz z elementami małej 
architektury.

Stanowiska sprzedażowe zlo-

Z tej okazji zorganizowane zo-
stały warsztaty na temat zakłada-
nia łąk kwietnych i ich znaczenia i 
funkcji w miejskim ekosystemie w 

Powstanie projekt przebudowy

ZieloNeGo RyNkU

kalizowane mają być w zadaszonej 
hali targowej w kształcie litery L. 
Zadaszenie obejmie też miejsca 
parkingowe będące również czę-
ścią magazynową dla sprzedawców, 
co umożliwi im podawanie towaru 
bezpośrednio z bagażników samo-
chodów.

Autorzy koncepcji zakładają 
wykonanie na konstrukcji hali tzw. 
zielonego dachu z roślinnością ma-
jącą niskie wymagania wegetacyj-
ne (np. trawy i zioła), a na ścianie 
sąsiadującego z nowym zielonym 
rynkiem proponują wykonanie mu-
rala z mapą Mielca. W projekcie ma 
być także uwzględnione powstanie 
miejskiej toalety.

nowa jakość zieleni w przestrzeni miejskiej
łąka kWieTNa

Tegoroczny pierwszy dzień wiosny w Mielcu przyniósł założenie pierwszej w centrum naszego 
miasta łąki kwietnej powstałej na publicznym zieleńcu przy skrzyżowaniu ulic jagiellończyka 
i kusocińskiego. 

których oprócz m.in. pracowników 
Wydziału Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Odpadami oraz Refe-
ratu Zieleni udział wzięła młodzież 
ze Szkoły Podstawowej nr 6 w 
Mielcu, a także Pierwszy Zastępca 
Prezydenta Miasta Mielca   Paweł 
Pazdan.

Warsztaty organizowane przez 
Gminę Miejską Mielec popro-
wadził Karol Podyma, właściciel 
firmy Łąki Kwietne, wybrany wy-
konawca posiadający bogate do-
świadczenie w realizacji  tego typu 
przedsięwzięć w Polsce.

Założona została łąka o po-
wierzchni ponad około 300 m2 
wraz z przyległymi trawnikami. 
Grunt pod wysiew został przygo-
towany jesienią ubiegłego roku. W 
obsianiu terenu dwoma mieszan-
kami nasion   różnych rodzajów 
czynny udział wzięli uczestnicy 
warsztatów pod czujnym okiem 
pracowników firmy Łąki Kwietne.

Założenie niewielkiej enklawy 
łąkowej w centrum naszego mia-
sta to pilotażowy program, który 
może być początkiem nowej jako-
ści zieleni w przestrzeni miejskiej. 
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Miejski ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu zakończył 
realizację kolejnej inwestycji na stadionie klubu Sportowego 
Smoczanka. Była nią budowa oświetlenia boiska do piłki 
nożnej i terenów sportowych przy ul. Św. kingi.

Przypominamy - wnioski o 
udzielenie dotacji można składać 
w Urzędzie Miejskim w Mielcu, 
przy ul. Żeromskiego 23 (II budy-

Składając wniosek do 31 lipca 
2022 przyjmuje się dochód za 2020 
rok natomiast, wnioski złożone od 

Poprowadzona została tam linia 
kablowa niskiego napięcia zasilają-

Modernizacja 
obiektu sportowego

kS SMocZaNka

ca sześć masztów oświetlenia głów-
nej płyty boiska Smoczanki. Koszt 

tego zadania wyniósł 182 212 zł.
Oprócz oświetlenia na obiekcie 

Smoczanki w ubiegłym roku wy-
konano szereg innych prac moder-
nizacyjnych.  Powstało nowe ogro-
dzenie między głównym boiskiem 
i trybuną dla publiczności, a w 
sąsiedztwie klubowego budynku 
stanęły nowe ławki i zainstalowano 
dodatkowe siedziska na widowni.

W planach na bieżący rok jest 
nie tylko drugi etap prac moder-
nizacyjnych na stadionie, ale także 
inwestycja, która będzie realizowa-
na w ramach Mieleckiego Budżetu 
Obywatelskiego na 2022 rok. Kwo-
ta 100 tys. zł jest przewidziana na 
odgrodzenie części nieużytkowa-
nych obecnie terenów Smoczanki 
od głównego boiska i przeznacze-
nie ich dla celów aktywności spor-
towej dla mieszkańców osiedla 
Smoczka. Przy płycie głównej za-
instalowana ma być  elektroniczna 
tablica wyników.

Tylko do końca kwietnia wnioski
Na WyMiaNę źRÓdeł ciePła
do 30 kwietnia 2022 roku przedłużony został termin składania 
wniosków o dofinansowanie do wymiany istniejącego źródła 
ciepła na nieruchomości stanowiącej budynek mieszkalny 
jednorodzinny, położonej na terenie Gminy Miejskiej Mielec na 
kotły gazowe posiadające minimum klasę a. 

nek), w Wydziale Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Odpadami, I 
piętro, pokój nr 17, w godzinach 
pracy Urzędu Miejskiego.

Szczegółowych informacji do-
tyczących udzielania dotacji moż-
na uzyskać w Wydziale Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Odpa-
dami Urzędu Miejskiego w Mielcu 
pod nr telefonu 17 787 42 32 lub 17 
787 42 33.

1 sierpnia do 31 października 2022 
r. obowiązuje dochód z roku 2021.
Dodatek osłonowy zostanie przy-

znany również osobie/rodzinie, gdy 
wysokość jej przeciętnego miesięcz-
nego dochodu przekracza powyż-
sze kwoty. Otrzyma wtedy różnicę 
między kwotą dodatku osłonowego, 
a kwotą, o którą został przekroczo-
ny przeciętny miesięczny dochód 
na zasadzie „złotówka za złotówkę”. 
Wysokość dodatku rocznie to 400 zł 
dla gospodarstw domowych jedno-
osobowych, 600 zł dla gospodarstw 
domowych składających się z 2 do 3 
osób, 850 zł dla gospodarstw domo-
wych składających się z 4 do 5 osób, 
1150 zł dla gospodarstw domowych 
składających się z co najmniej 6 osób.

Złóż wniosek na
dodaTek oSłoNoWy
do 31 października 2022 r. można składać wnioski o dodatek 
osłonowy, który przysługuje osobie w gospodarstwie domowym 
jednoosobowym, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego 
dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł oraz w gospodarstwie 
domowym wieloosobowym, gdy wysokość przeciętnego 
miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.
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szanowni mieszkańcy
miasta Mielca! 

Temat gospodarki odpada-
mi komunalnymi w ostatnich 
latach stał się głośny, głównie 
przez stale wzrastające koszty 
dotyczące odbioru i zagospoda-
rowania odpadów. Pomimo po-
szukiwania nowych rozwiązań 
(np. zmniejszenie częstotliwo-
ści odbioru zmieszanych odpa-
dów komunalnych) środki po-
chodzące z wpłat mieszkańców 
z tytułu opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi są 
niewystarczające na pokrycie 
wszystkich niezbędnych kosz-
tów. 

Zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami system musi się 
bilansować. Wiąże się to z ko-
niecznością zmiany w zakre-
sie odbierania odpadów, które 
mogą realnie przyczynić się 
do osiągnięcia oszczędności, 
dzięki którym możliwe będzie 
zachowania stawek opłat za od-
pady na tym samym poziomie co 
do tej pory.  

W związku z tym 
informujemy, że od dnia 
1 kwietnia 2022 r. zmienia
się sposób odbierania 
odpadów ZiELoNYCH 
(np. trawa, liście, gałązki) 
z nieruchomości 
jednorodzinnych. 
do tej pory, właściciel nie-

ruchomości mógł wyrzucić od-
pady zielone do brązowego po-

ZMiaNa W odBioRZe 
odPadÓW ZieloNycH 
z nieruchomości jednorodzinnych

jemnika na odpady Bio (odpady 
kuchenne np. obierki, resztki 
owoców itp.) bez ograniczeń. 
od 1 kwietnia odpady zielone 
odbierane będą z pojemnika 
Bio tylko w wyznaczonych ty-
godniach miesiąca zgodnie 
z harmonogramem. 

Uzupełnianie pojemnika 
Bio odpadami zielonymi w 
tygodniach innych niż wska-
zanych w harmonogramie jest 
zabronione. Nie zastosowanie 
się do tego może skutkować 
tym, że zostanie przeprowadzo-
ne postępowanie mandatowe. 
W przypadku potrzeby oddania 
odpadów zielonych w innym 
dniu niż wskazanym w harmo-
nogramie odpady należy do-
starczyć samodzielnie do Punk-
tu Selektywnej Zbiórki odpadów 
komunalnych (PSZok) przy ul. 
Wolności 171 w Mielcu – odpady 
zostaną przyjęte nieodpłatnie. 

W najbliższym czasie rada bę-
dzie procedowała nad wprowa-
dzeniem usług dodatkowych. 
Właściciele nieruchomości, 
którzy produkują większą masę 
odpadów zielonych będą mo-
gli wykupić abonament, dzięki 
któremu odpady zielone będą 
odbierane w trybie ciągłym z 
pojemnika Bio ustawionego na 
nieruchomości.  

Zasady odbioru odpadów Bio 
(kuchennych) nie ulegają zmia-
nie. W dalszym ciągu odbiór w 
miesiącach od kwietnia do paź-
dziernika odbywa się raz w ty-

godniu. dodatkowo w miesiącu 
listopadzie, kiedy pojawia się 
znaczna masa liści, wsłuchując 
się w Państwa głos, wprowadzo-
no dodatkowy odbiór odpadów 
Bio z możliwością dołożenia 
odpadów zielonych tj. dwa razy 
w miesiącu. W miesiącach zimo-
wych tj. od grudnia do marca 
odpady Bio odbierane będą raz 
w miesiącu, z możliwością do-
łożenia do pojemnika odpadów 
zielonych. 

Zachęcamy wszystkich 
mieszkańców do zakładania  
(w miarę możliwości) przydo-
mowych kompostowników, 
dzięki którym powstające na 
nieruchomości odpady Bio 
oraz zielone mogą być zagospo-
darowane bezpośrednio przez 
wytwórców. Mniej odpadów to 
mniejsze wydatki! 

Tylko wspólnym staraniem 
i przestrzeganiem obowiązują-
cych zasad odbioru odpadów, 
możemy spowodować, że ilość 
odpadów spadnie, a co się z tym 
wiąże, stawki opłat za odpady 
nie zostaną podniesione.  
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Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią powróciła 
Mielecka Strefa kobiet – wydarzenie dedykowane 
mielczankom, które 8 marca, podobnie jak wszystkie kobiety 
na całym świecie będą świętowały Międzynarodowy dzień 
kobiet.

Już dwa lata temu impreza w 
nowym budynku Miejskiej Biblio-
teki Publicznej spotkała się z du-
żym zainteresowaniem zarówno 
wystawców jak i samych uczestni-
czek tego wydarzenia. Tak też było 

Gościem specjalnym wyda-
rzenia była Wiceprezydent miasta 
Mielca Adriana Miłoś. Na konfe-
rencji obecne były także między 
innymi żona prezydenta Mielca 
Małgorzata Wiśniewska, Poseł na 
Sejm Krystyna Skowrońska, a tak-
że radne miejskie – Mirosława Ja-
kubowska i Krystyna Kowalik.

W programie wydarzenia były 
m. in. wystąpienia inspiracyjne 
kobiet, które odważyły się na roz-

w Miejskiej Bibliotece
koBieTy RZądZiły

tym razem, mimo, że tegoroczne 
strefa kobiet odbyła się w cieniu 
wojny za naszą wschodnią granicą.  

Mielecką Strefę Kobiet w mi-
nioną niedzielę odwiedziło ponad 
tysiąc osób, na które czekało wiele 

atrakcji przygotowanych zarówno 
przez nasze lokalne firmy, jak rów-
nież przez różne organizacje i sto-
warzyszenia. Były m.in. porady ży-
wieniowe pod hasłem „Dieta cud” 
(Projekt Zdrowie), kosmetyczne 
metamorfozy z Mary Kay, ćwiczenia 
z Extreme Fitness, spotkania z fun-
dacjami SOS Życie i Uśmiechnij się, 
rozmowy o kawie (Sklep Kawa & 
Herbata) i o bezpieczeństwie (KPP 
Policji), a także o ziołach, domo-
wych przetworach, suplementach 
diety, książkach i o uzależnieniach. 

Świetną zabawą okazał się kon-
kurs dla pań i panów, których za-
daniem było wykonanie dla wy-
losowanych modelek kreacji w 
stylu mieleckim, hawajskim, ame-
rykańskim i eskimoskim. Finałem 
konkursu był niecodzienny pokaz 
mody. W konkursie uczestniczył 
prezydent Mielca Jacek Wiśniew-
ski wraz ze swoim pierwszym za-
stępcą Pawłem Pazdanem, a także 
Adriana Miłoś (drugi zastępca pre-
zydenta). 

Swoje stoisko podczas Mie-
leckiej Strefy Kobiet 2022 miała 
Fundacja DKMS zajmująca się 
szukaniem dawców dla pacjentów 
potrzebujących przeszczepienia 
komórek macierzystych z krwi lub 
szpiku kostnego. 

konferencja
koBieTy W BiZNeSie
agencja Rozwoju Regionalnego MaRR S.a. zorganizowała 
w Mielcu konferencję dla kobiet pod hasłem “kobieta 
w biznesie”

poczęcie swojego biznesu a także 
mają wieje osiągnięć i ciekawą ka-
rierę zawodową. Swoje nowe biz-
nesy zaprezentowały także uczest-
niczki projektu „Pakiet na start dla 
MŁODYCH”, dodatkowo dla gości 
spotkania zaprezentowano bogatą 
ofertę porad kosmetologicznych, a 
także prezentację wybranych ma-
rek, które swój rodowód mają w 
powiecie mieleckim.
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Hasłem przewodnim Orszaku 
były słowa – „Z narodzenia Pana 
dzień dziś wesoły”. Organizatora-
mi mieleckiego orszaku byli: Mia-
sto Mielec, Parafia Św. Mateusza, 
Samorządowe Centrum Kultury 
w Mielcu oraz Fundacja Orszak 
Trzech Króli. Poprzednie edycje or-
szaku w naszym mieście rozpoczy-
nały się w Parafii Ducha Św., gdzie 
po Mszy Św. uczestnicy wyruszali w 
kierunku mieleckiego rynku. Tym 
razem trasa przemarszu była krót-
sza, bo rozpoczęła się po uroczystej 
Mszy Św. przed Bazyliką Mniejszą 
Św. Mateusza. Ulicami Ks. Sitki i 
Kościuszki orszak przemieścił się 
na rynek, gdzie po jego okrążeniu 
na przygotowanej przez SCK scenie 
miał miejsce pokłon Trzech Króli 
oraz występ Mieleckiej Orkiestry 
Dętej. Nie mogło także zabraknąć 
wspólnej modlitwy i kolędowania z 
orkiestrą.

W wydarzeniu udział wziął 
Prezydent Miasta Mielca Jacek Wi-
śniewski, a także poseł Fryderyk 
Kapinos. Obaj wraz z proboszczem 
Parafii Św. Mateusza Januszem 

W styczniu w Bazylice św. Mate-
usza Apostoła i Ewangelisty w Miel-
cu podczas Kolędowania z gwiaz-
dami wystąpił Marek Bałata. W 
lutym mieleckich melomanów za-
proszono na koncert „Tanga i Wal-
ce” w wykonaniu Mieleckiej Orkie-
stry Symfonicznej oraz na występ 
Orkiestry Kameralnej Filharmonii 
Narodowej, która wystąpiła w sali 
widowiskowej Domu Kultury SCK 
w  Mielcu w ramach XVII edycji 
Międzynarodowego Forum Piani-
stycznego „Bieszczady bez granic”. 

koNceRTy dla mieleckich melomanów
dom kultury Samorządowego centrum kultury w Mielcu 
w pierwszym kwartale bieżącego roku przygotował kilka 
znaczących wydarzeń kulturalnych. 

na mieleckiej Starówce
oRSZak TRZecH kRÓli
już po raz piąty w Mielcu zorganizowany został orszak Trzech króli. Tym razem wydarzenie 
odbyło się w nieco zmienionej formule, ale i tak zgromadziło wielu mielczan, którzy tak jak 
biblijni trzej królowie oddali pokłon nowonarodzonemu jezusowi na mieleckim rynku. 

Kłęczkiem złożyli  uczestnikom 
uroczystości  życzenia noworocz-
ne. Organizatorzy wszystkim chęt-

nym rozdawali symboliczne kró-
lewskie korony.
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Prezydent Miasta Mielca Jacek 
Wiśniewski spotkał się w Urzę-
dzie Miejskim z szczęśliwą mamą 
pierwszej mielczanki 2022 panią 
Anną – byłą siatkarką Stali Mielec 
i Siarki Tarnobrzeg oraz z dziad-
kiem Michaliny, radnym Domi-
nikiem  Surowcem. Od kilku lat 
takie spotkania prezydenta z ma-
mami pierwszych noworodków, 
są okazją do przekazania upo-
minków – listu gratulacyjnego, 
maskotki oraz nagrody pienięż-
nej przyznawanej za urodzenie 
pierwszego dziecka w danym 
roku. Jest to tradycja zapoczątko-
wana w Mielcu przez prezydenta  
ś. p. Daniela Kozdębę. 

Konkurs cieszył się ogromnym 
zainteresowanie – 120 podwójnych 
wejściówek  na film pt: ” Miłość 
jest blisko “rozeszło się w niecałe 2 
godziny!

Przed seansem Prezydent mia-
sta Mielca Jacek Wiśniewski wraz 
z małżonką wylosowali dodatkowe 
nagrody w postaci voucherów do 
trzech mieleckich restauracji.

w kinie Galaktyka
MiejSkie WaleNTyNki 2022

W kinie Galaktyka w Mielcu po raz czwarty odbyły się Miejskie Walentynki. Na seans filmowy do 
mieleckiego kina zaproszeni zostali uczestnicy konkursu facebookowego, w którym należało 
napisać swój ulubiony cytat o miłości.

pierwszą mielczanką w 2022 r.
MicHaliNa

Michalina – córka anny i Roberta jest pierwszym noworodkiem, który w nowym roku 2022 
przyszedł na świat w mieleckim Szpitalu Specjalistycznym im. edmunda Biernackiego. Michalina 
urodziła się 1 stycznia 2022 roku o godzinie 10.30 ważąc 3150 gramów i mierząc 53 cm.  
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Orkiestra grała tym razem dwa 
dni. W sobotę w Galerii Navigator, 
a w niedzielę w Domu Kultury SCK. 
Nim centrum wydarzeń WOŚP 
2022 zagościło na scenie Domu 
Kultury, na błoniach MOSiR-u 
odbył się bieg Policz się z cukrzy-
cą, który służył zbieraniu środków 
na zakup pomp insulinowych dla 
kobiet w ciąży.

Wiele atrakcji i ciekawe koncer-
ty zespołów, orkiestry, kapel i grup 
muzycznych towarzyszyły finałowi 
WOŚP w Domu Kultury za organi-
zację którego odpowiadał mielecki 
sztab WOŚP 2022. Podczas tego 
wydarzenia kwestowano do pu-
szek, a także prowadzono licytacje 
przekazanych przez darczyńców 
przedmiotów na rzecz Orkiestry.

Jednym z kwestujących i dar-
czyńców był Prezydent Mielca 
Jacek Wiśniewski, który na rzecz 
licytacji dla WOŚP przekazał  dwa 
vouchery. Pierwszym był  voucher 
na trening z Prezydentem pod fa-
chowym okiem trenera personal-
nego ze znanej mieleckiej siłowni 
Extreme Fitness. Oprócz treningu  
voucher zawiera także ufundowa-
ny przez Extreme Fitness karnet na 
siłownię ważny do końca bieżące-
go roku.

Drugą propozycją skierowaną 
do miłośników podniebnych przy-
gód był voucher na lot nad Miel-
cem dla jednej osoby, który dzięki 
uprzejmości Aeroklubu Mieleckie-
go będzie można zrealizować w se-
zonie wiosenno-letnim.

Pieniądze gromadzono tak-
że w sztabowej e-skarbonce. Na 

„Przejrzyj na oczy” w Mielcu
RekoRdoWy FiNał WoŚP 2022

Ponad 120 tysięcy wolontariuszy w Polsce i 29 krajach świata oraz ponad 140 wolontariuszy na 
terenie miasta Mielca i powiatu mieleckiego kwestowało w ramach 30 finału Wielkiej orkiestry 
Świątecznej Pomocy, która w tym roku odbyła się pod hasłem „Przejrzyj na oczy”. Zebrane środki 
zostały przeznaczone na zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku 
u dzieci.

zakończenie finału tradycyjnie 
planowano tzw. „Światełko do 
nieba”, którym miał być występ 
na placu Armii Krajowej Teatru 
Ognia Bohema. Niestety ze wzglę-
du na aurę występ ten organizato-
rzy musieli odwołać. Teatr Ognia 
zaprezentował swój kunszt przy 
okazji podsumowania WOŚP 
2022, które miało miejsce w so-
botę 26 marca. Ostatecznie mie-
lecka zbiórka zamknęła się kwotą  
153 tys. 665 zł.   
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Cieszy fakt, że od czterech lat, 
kiedy to rozpoczęto współpracę, 
ciągle zgłaszają się chętne osoby 
pragnące zrobić coś dobrego dla 
innych. Należy im się wielkie uzna-
nie, bowiem ta ich ofiarność przy-
czynia się do wykonywania peruk 
dla chorych po chemioterapii. 

W bieżącej edycji akcji swoje 
włosy bezinteresownie oddało 36 
osób w różnym wieku. Darczyńcy 
otrzymali specjalne certyfikaty, dy-

Kolaże zostały zainstalowane w 
ramach promocyjno-edukacyjnej 
akcji Urzędu Miejskiego w Mielcu, 
której celem jest swoista podróż w 
czasie przez pokazanie najciekaw-
szych i najbardziej charakterystycz-
nych miejsc i budynków w naszym 

na przystankach MkS
Mielec daWNiej i dZiŚ
W ostatnich tygodniach na wiatach przystankowych Miejskiej komunikacji Samochodowej na 
terenie Mielca pojawiły się fotograficzne kolaże pod tytułem „Mielec dawniej i dziś”. 

czwarta edycja akcji

daj WłoS - WyGRaj Życie
już po raz czwarty pod patronatem Prezydenta Miasta Mielca Szkoła Podstawowa nr 6 w Mielcu 
przy współpracy z Fundacją „Rak’n’Roll Wygraj Życie!” zorganizowała akcję „daj Włos – Wygraj 
Życie!”.

plomy oraz podarunki od sponso-
rów.

Organizatorzy akcji z całego ser-
ca dziękują darczyńcom, sponso-
rom oraz salonom fryzjerskim, któ-
re bezpłatnie wykonały usługę. Jak 
zapewnia Mariola Drewniak, kieru-
jąca wszystkimi działaniami, akcja 
będzie kontynuowana w najbliższej 
przyszłości, więc każdy, kto posiada 
długie (25 cm lub więcej), zdrowe 
włosy może wziąć w niej udział.

mieście w historycznej perspekty-
wie minionych lat XX i XXI w.

Stare czarno-białe zdjęcia znajdu-
jące się w zasobach Muzeum Historii 
Fotografii Jadernówka połączono ze 
współczesnym widokiem na wybrane 
i przedstawiane obiekty. Prezentowa-
ne kolaże dotyczą także mieleckiego 
sportu „dawniej i dziś” oraz historii 
mieleckiego przemysłu „Made in 
Mielec - produkty dawnej WSK”.

Autorem kolaży jest Jakub Soja, 
członek Mieleckiej Grupy Fotogra-
ficznej, który projekt pod tytułem 
„Echa Przeszłości” realizuje od roku 
2012 przedstawiając   swoje prace 
na Instagramie. Dzięki zainstalo-
wanym na przystankach w formie 
plakatów kolażom, spacerując po 
ulicach naszego miasta, mamy nie-
zwykłą okazję do podróży w czasie 
i przestrzeni.
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„Pamięci obywateli polskich narodowości żydowskiej, którzy 
9 marca 1942 roku zostali zgromadzeni przez niemieckie 
formacje policyjne na mieleckim rynku, a następnie 
wywiezieni na teren dystryktu lubelskiego. W czasie deportacji 
Niemcy dokonali masowych zbrodni zabijając kilkuset żydów. 
Pozostali Żydzi w większości stracili życie w niemieckich 
obozach zagłady. Była to pierwsza deportacja w ramach akcji 
Reinhardt na terenie generalnego gubernatorstwa”.

Podczas uroczystej gali pod-
sumowującej osiągnięcia mie-
leckiego sportu w roku 2021, w 
podziękowaniu za wkład pracy szko-
leniowej, przekładającej się na zna-
komite przygotowanie zawodników 
i zawodniczek wyróżnieni zostali 
także trenerzy.

W gronie tym znaleźli się: Robert 
Wieczorek (pływanie – Ikar Mielec), 
Ryszard Jakubowski (lekka atletyka 
– LKS Stal Mielec), Jarosław Nieć 
(boks – Iryda Mielec), Grzegorz 
Goryczka (modelarstwo kosmiczne 
– SAUT Leonardo), Stanisław Zioło 
(lekka atletyka – LKS Stal Mielec), 

Pamiątkową tablicę z powyż-
szym tekstem odsłonięto w dniu 
9 marca 20222 roku na budyn-
ku mieleckiej Łojczykówki w 80 
rocznicę akcji Reinhardt, dla upa-
miętnienia tragicznego losu miesz-
kańców Mielca narodowości ży-
dowskiej. 

Aktu odsłonięcia tablicy doko-
nali Prezydent Miasta Mielca Jacek 
Wiśniewski i dyrektor rzeszow-
skiego oddziału Instytutu Pamię-
ci Narodowej Dariusz Iwaneczko. 

Upamiętnienie 

akcji ReiNHaRdT w Mielcu

Pod tablicą, która będzie przypo-
minać mielczanom tamte tragiczne 
wydarzenia, uczestnicy uroczysto-
ści złożyli wiązanki kwiatów. 

Jesienią 1941 r. nazistowskie 
Niemcy wcieliły w życie plan sys-
tematycznego mordowania Żydów 
w Generalnym Gubernatorstwie. 
Plan ten otrzymał kryptonim ‘ak-
cja „Reinhardt”’. Do jego celów za-
łożono trzy ośrodki zagłady: Beł-
żec, Sobibór i Treblinkę. 

odebrali nagrody
NajlePSi SPoRToWcy i TReNeRZy

kolejny raz Prezydent Miasta Mielca jacek Wiśniewski 
uhonorował mieleckich sportowców, którzy w roku 2021 
uzyskali wysokie wyniki sportowe, zdobywając medale na 
mistrzowskich imprezach w kraju i za granicą.

Zbigniew Żola (szermierka PTG 
Sokół 1893 Mielec), Marzena Kulig 
(lekka atletyka – LKS Stal Mielec) i 
Tomasz Torba (lekka atletyka – LKS 
Stal Mielec).

Wśród nagrodzonych sportow-
ców byli lekkoatleci z LKS Stali Mie-

lec, szermierze PTG Sokół Gryfu, 
pływacy Ikara, zawodnicy klubu ka-
rate Saiha, modelarze lotniczy i ko-
smiczni, bokserzy z Irydy, piłkarze 
Piłkarskich Nadziei, zawodnicy  ju-
jitsu i zawodnik startujący w Olim-
piadach Specjalnych.  
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W bieżącym tygodniu Prezydent Mielca jacek Wiśniewski 
podpisał umowy na promocję miasta Mielca przez sport 
z trzema prezesami mieleckich klubów sportowych, które 
posiadają zespoły występujące w rozgrywkach ligowych 
na szczeblu centralnym. 

Podpisy na dokumentach wraz 
z Prezydentem złożyli: Jacek Kli-
mek – prezes FKS Stal Mielec S.A., 
Paweł Warzecha – wiceprezes Sto-
warzyszenia Piłki Siatkowej Stal 
Mielec oraz Roman Kowalik – 
prezes SPR Stal Mielec S.A. 

Dzięki tym umowom obo-
wiązującym do końca 2022 roku 
miasto Mielec zapewniło sobie 
promocję w różnych formach 
przez ekstraklasowych piłkarzy 
PGE FKS Stali Mielec, piłkarzy 
ręcznych Handball Stali Mielec 
występujących w PGNiG Superli-
dze mężczyzn oraz siatkarki ITA 
TOOLS Stali Mielec, grające obec-
nie w I lidze kobiet.

Umowy promocyjne, to już 
trzecia zatwierdzona na rok 2022 
forma wsparcia dla mieleckiego 
sportu realizowana przez samo-
rząd miasta Mielca. Pierwszą były 
umowy stypendialne  na łączną 
kwotę 2 miliony 839 tys. zł. pod-
pisane w dniu 18 stycznia przez 
Prezydenta Jacka Wiśniewskiego 
z przedstawicielami 12 mieleckich 
klubów sportowych. 

Drugim wsparciem były za-
twierdzone na początku lutego 
dotacje celowe na poprawę wa-
runków uprawiania sportu dla 9 
klubów, natomiast kolejnym, po 
wspomnianych na wstępie umo-
wach promocyjnych, będą środki 
fi nansowe na szkolenie dzieci i 
młodzieży, które zostaną przeka-
zane w ciągu najbliższych tygodni 
do ponad 30 klubów i stowarzy-
szeń. 

Miasto Mielec

MiaSTeM SPoRTU

Oprócz tego na szkolenie mło-
dzieży Stowarzyszenie FKS Stal 
Mielec (piłka nożna) otrzyma - 188 
tys. zł, SPR Stal Mielec (piłka ręcz-
na) - 100 tys. zł., a SPS Stal Mielec 
(siatkówka kobiet) – 115 tys. zł. 

Warto zaznaczyć, że ponad 
5-milionowe fi nansowanie spor-
tu przez miejski samorząd, mimo 
bardzo zróżnicowanej w ostatnich 
latach kondycji budżetu Mielca, 
utrzymywanie jest w naszym mie-
ście już od 7 lat. 

FkS Stal Mielec S.a. 
1 mln 640 tys. zł.

Handball 
Stal Mielec S.a. 
1 mln 654 tys. zł.

SPS Stal Mielec 
544 tys. zł. 

W sumie łączna kwota wspar-
cia dla mieleckiego sportu w roku 
2022 zamknie się kwotą około 5 
milionów 190 tys. zł. 

Głównymi benefi cjentami tej 
kwoty są wspomniane na wstę-
pie trzy kluby – piłki nożnej, piłki 
ręcznej i siatkówki kobiet, którym 
łącznie (na stypendia, na promocję 
i na dotacje celowe) w roku 2022 
zostaną przekazane następujące 
kwoty:
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od kwietnia do września w każdą drugą niedzielę miesiąca mielecki magistrat zapra-
sza na kiermasz -  „pchli targ”, gdzie każdy mieszkaniec naszego miasta będzie mógł 
wymienić, sprzedać lub kupić po okazyjnych cenach różne towary oraz produkty. Będzie 
można sprzedać lub wymienić się zabawkami, książkami, odzieżą, różnymi drobiazga-
mi, które nam są już niepotrzebne, a innym osobom sprawią radość. 

Nowy punkt handlowy na mapie naszego miasta został zlokalizowany na terenie tar-
gowiska Mój Rynek przy ulicy Wolności. kiermasz dostępny tylko dla osób prywatnych, 
bez opłat i zapisów czynny będzie w godzinach 10.00 – 14.00. Jedynym obowiązkiem 
uczestników kiermaszów będzie uprzątnięcie stoiska po zakończeniu handlu. pierw-
szy „pchli targ” zaplanowano na niedzielę 10 kwietnia. kolejne odbędą się 8 maja, 12 
czerwca, 10 lipca, 14 sierpnia i 11 września.     

na mieleckim „pchlim targu”


