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Szanowni Państwo
 

 Witam serdecznie wszystkich czytelni-
ków Biuletynu Informacyjnego Gminy Mielec. 
Bieżący okres  jest doskonałą okazją do pod-
sumowania tegorocznych inwestycji oraz ini-
cjatyw zrealizowanych przez Urząd Gminy. Nie 
sposób na 28 stronach opisać wszystkie, dla-
tego skupiliśmy się na tych najważniejszych. 
Mam nadzieję, że poniższa publikacja będzie 
doskonałym źródłem wiedzy o ważnych wyda-
rzeniach i o tym, co zrealizowaliśmy  w mijają-
cym roku w naszej Gminie.
 
 To, co osiągnęliśmy, nie byłoby możliwe 
bez współpracy radnych, władz, urzędników, 
sołtysów, rad sołeckich oraz innych osób za-
angażowanych w życie naszej małej ojczyzny. 
Jestem wdzięczny, że  pomimo czasem od-
miennych zdań, udało nam się znaleźć konsen-
sus i rozwiązanie  większości spraw. Dziękuję 
również mieszkańcom za cierpliwe znoszenie 
utrudnień związanych z prowadzonymi przez 
nas inwestycjami i jednocześnie proszę o dal-
szą wyrozumiałość. Gmina ciągle się rozwija, 
zabudowywane są nowe obszary, a istnieją-
ca infrastruktura ulega naturalnemu zużyciu. 
Ograniczony budżet nie pozwala wykonać nam 
kompleksowego „remontu” całej gminy, jednak 
sukcesywnie poprawiamy to, co zostało zanie-
dbane w poprzednich latach. 

 Biuletyn Informacyjny został podzielo-
ny na kilka kategorii. Na początkowych stro-
nach przeczytacie Państwo o sprawach prio-
rytetowych, jakimi są: infrastruktura drogowa  
(str. 4 i 5)  oraz rozbudowa sieci kanalizacyj-
nej (str. 6 i 7). Cieszą mnie bardzo tegoroczne 
termomodernizacje, którym poświęciliśmy 
strony 8 i 9. Następnie skupiliśmy się na spra-
wach społecznych (str. 13),nowej segregacji 
odpadów komunalnych (str. 15), oraz utyliza-
cji azbestu (str. 16). Niezwykle ważnym, choć 
niesamorządowym,  wydarzeniem  dla całego 
naszego regionu  była uroczystość koronacji 
obrazu Matki Bożej Królowej Rodzin w Cho-
rzelowie (str. 17). W dalszym ciągu kładziemy 
nacisk na poziom nauczania. O najciekaw-
szych wydarzeniach i osiągnieciach gminnych 
placówek edukacyjnych można przeczytać na 
stronach 18, 19 i 20. Jedną z prężniej działa-
jących jednostek gminnych jest Samorządowy 
Ośrodek Kultury i Sportu. Kalendarium wystaw, 
warsztatów, przedstawień i innych wydarzeń 
kulturalnych zobaczyć można na stronach 21, 
22 i 23. Wspieramy kluby oraz sportowców, 
którzy promują nasz region oraz integrują lo-
kalną społeczność (str. 24 i 25). W swoich dzia-
łaniach nie ograniczamy się do konkretnych 
miejscowości. Na dowód tego na stronie 11 
prezentujemy skrótowo tegoroczne inwesty-
cji we wszystkich miejscowościach Gminy  
Mielec. 

Życzę przyjemnej lektury. 

Wójt Gminy Mielec
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 Plan dochodów i wydat-
ków budżetowych zatwier-
dzony przez radnych w for-
mie uchwały budżetowej 
jest podstawą gospodarki 
finansowej gminy na dany 
rok budżetowy. Zawiera 
on  przewidywane wpły-
wy z tytułu planowanych 
dochodów oraz wydatki, 
jakie muszą zostać zreali-
zowane w celu zaspokoje-
nia potrzeb mieszkańców.  
Środki finansowe gmin-
nego budżetu pochodzą 

między innymi z subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa, podatków, opłat lokalnych 
oraz dochodów z mienia komunalnego. Na dzień 31 października br. plan budżetu zakładał po 
stronie dochodów kwotę bliską 47,5 mln zł. Wydatki zaplanowano natomiast na kwotę prawie 
52 mln zł. 

 W tym roku najwięcej, bo prawie 19 mln zł, wydamy na utrzymanie i bieżące funkcjo-
nowanie przedszkoli, szkół podstawowych oraz edukacyjną opiekę wychowawczą. Kolejnym 
dużym wydatkiem w wysokości prawie 15,6 mln będą świadczenia wychowawcze, rodzinne, 
alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W tej kategorii znajdą się 
również zagadnienia związane z pomocą społeczną np. zasiłki stałe i okresowe, usługi opie-
kuńcze, utrzymanie ośrodków pomocy społecznej. Warto zauważyć, że tylko te dwie kategorie 
pochłaniają prawie 66% gminnego budżetu. Oświetlenie ulic, gospodarka odpadami, ochrona  
środowiska to koszt prawie 6,5 mln. Administracja publiczna na realizację zadań zleconych przez 
organy administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych pochłania corocznie kwotę 
4 mln. Ponad 2,5 mln wyniosą tematy związane z transportem i łącznością, w tym inwestycje, 
remonty, utrzymanie dróg i chodników oraz lokalny transport zbiorowy. Gospodarka mieszka-
niowa oraz działalność kulturalna i utrzymanie bibliotek to wydatki rzędu ponad 1 mln złotych 
każdy. Pozostałe koszty w kwocie bliskiej 2,5 mln złotych to np. bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa, zarządzanie kryzysowe, obsługa długu publicznego, wsparcie in-
stytucji sportowych, zwalczanie i przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi. 

Ile kosztuje 
nasza Gmina ?

BUDŻET
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 Zakres prac na remontowanych 
odcinkach obejmował między innymi wyko-
nanie dwóch warstw nowej masy bitumi- 
cznej, odmulenie przydrożnych rowów,  
wykonanie poboczy z kruszyw, oznako-
wanie pionowe i poziome oraz wykona-
nie nowych i oczyszczenie już istniejących  
przepustów z namułu. 
 - Jednym z pierwszych problemów,  
z jakimi musiałem się zmierzyć obejmując 
stanowisko wójta, były właśnie tematy zwią-
zane z drogami. Odwiedziło mnie wielu miesz-

kańców oraz sołtysi, którzy sygnalizowali, że 
drogi dojazdowe do ich posesji znajdują się  
w fatalnym stanie i niejednokrotnie przez po-
nad 30 lat, poza doraźnymi wypełnieniami 
dziur, nie były one remontowane. Dodatkowo 
Gmina ciągle się rozwija i zabudowywane są 
nowe obszary wyposażone we wszystkie me-
dia takie jak prąd, gaz, wodociągi i kanalizacja, 
jednak  do których dojazd dotychczas prowa-
dził przez drogi nieutwardzone lub wykonane  
z kruszywa. Te tereny również uwzględniamy  
w naszych planach i w miarę naszych możli-
wości dostosowujemy je do potrzeb użytkow-
ników. Cieszę się bardzo, że Rada Gminy przy-
chylna jest tematom drogowym i w każdym 
corocznym budżecie zabezpiecza niezbędne 
środki finansowe na realizację tych zadań. 
Dzięki wspólnym działaniom udało nam się do-
tychczas zmodernizować ponad 11 kilometrów  
z liczącej ponad 64 kilometry bitumicznej 
infrastruktury drogowej – powiedział Józef 
Piątek, Wójt Gminy Mielec. 

Inwestycje drogowe 
w Gminie Mielec
 

 Rok 2017 był kolejnym, w którym za kwotę ponad  980 tysięcy złotych udało się wyremonto-

wać 7 odcinków dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej zniszczonych z upływem lat i powodujących 

utrudnienia w komunikacji. Nowe nawierzchnie o łącznej długości ponad 4,0 km wykonano w sołectwach: 
Boża Wola, Chorzelów, Chrząstów, Goleszów,  Podleszany, Wola Mielecka. Ponadto dzięki dofinasowaniu w kwo-

cie 179 tysięcy ze środków przeznaczonych na usuwanie klęsk żywiołowych udało się wybudować nowy  

490 metrowy odcinek drogi w miejscowości Trześń.
 

 Modernizacja, bieżące remonty oraz 
budowa nowych odcinków infrastruktury  
drogowej to jedne z najważniejszych zadań 
inwestycyjnych realizowanych obecnie przez 
Gminę Mielec. Od początku 2015 roku dzię-
ki współpracy Józefa Piątka, Wójta Gminy 
Mielec oraz Rady Gminy udało się wyremon-
tować łącznie prawie 20% dróg gminnych  

o nawierzchni bitumicznej. Do infrastruktu-
ry drogowej należy dodatkowo zaliczyć dro-
gi wykonane z kruszywa, których remonty  
wykonywane są według bieżącego zapotrze-
bowania. Dzięki dofinansowaniu z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych za kwotę ponad 
72 tysięcy złotych udało się wykonać drogę 
z kruszywa w miejscowości Chorzelów. 

INWESTYCJE

Goleszów
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Chodniki w 2017 roku

 W ramach inwestycji drogowych wy-
konany został chodnik przy ulicy Traugut-
ta do miejscowości Złotniki.  Inwestycja ta 
była bardzo ważna w celu zapewnienia na-
szym mieszkańcom bezpiecznej komunika-
cji z Mielcem. Był to newralgiczny punkt na 
mapie naszej sieci drogowej, ponieważ do-
tychczas chodnik kończył się na wysokości 
granic miasta. Dalej piesi zmuszeni byli po-
ruszać się poboczem. W ramach tej budowy 
na wysokości Szkoły w Złotnikach w trosce 
o najmłodszych wykonaliśmy bezpieczne 
przejście dla pieszych. 
 
 Dzięki współpracy Gminy Mielec  
z Powiatowym Zarządem Dróg w listopa-
dzie oddaliśmy do użytku nowy chodnik 
prowadzący od skrzyżowania przy piekarni  
w stronę bloków Zakładu Doświadczalne-
go w Chorzelowie. W ramach tej inwestycji 
wykonano również przylegające parkingi. Po 
wielu latach w końcu piesi mogą poruszać 
się bezpiecznym ciągiem komunikacyjnym, 
a nie jak dotychczas poboczem. 
 
 W tym roku udało nam się również 
wybudować odcinki chodników w Złotnikach 
i Książnicach. Są to krótkie odcinki, budowa-
ne sukcesywnie, które finalnie mają stworzyć 
ciąg komunikacyjny wzdłuż całej miejscowo-
ści.  

 - Rok 2018 ma przynieść kolejne inwe-
stycje drogowe. W dalszym ciągu mamy za-
miar kontynuować prace remontowe na dro-
gach gminnych, jeśli tylko Radni zabezpieczą 
nam niezbędne środki finansowe na realizację 
tych zadań. W szczególności  chcielibyśmy do-
prowadzić do remontu pozostałych odcinków 
dróg w Goleszowie, Woli Chorzelowskiej, Woli 
Mieleckiej i Chorzelowie - przekazuje Tomasz 
Ortyl, kierownik Referatu Inwestycji i Zarzą-
dzania Mieniem Gminnym - Ponadto rok 2018 
będzie dla nas bardzo ważny z innego powo-
du. Trwają obecnie prace projektowe nad dru-
gą przeprawą mostową dla Mielca. Inwestycja 
ta przebiega przez tereny Chorzelowa, Złotnik  
i Rzędzianowic. Mam nadzieję, że Podkarpac-
ki Zarząd Dróg Wojewódzkich przy udziale 
Marszałka, który jest głównym inwestorem 
tego zadania, zastosuje rozwiązania jak naj-
mniej uciążliwe dla mieszkańców naszej Gmi-
ny – dodaje.

INWESTYCJE

Boża Wola Chrząstów

Złotniki
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Kanalizacja 
priorytetem Gminy
 

 Rok 2017 okazał się rekordowy pod 
względem rozbudowy i modernizacji sieci 
kanalizacyjnej Gminy Mielec. Prawie 22 kilo-
metry nowej sieci kanalizacyjnej, 9 nowych 
przepompowni to inwestycje, jakie znacząco 
wpłyną na poprawę komfortu życia miesz-
kańców oraz uatrakcyjnią tereny przezna-
czone pod zabudowę. 
 - Od początku mojej kadencji szcze-
gólny nacisk położyłem na rozbudowę gmin-
nej sieci kanalizacyjnej. Bardzo dobrze zna-
ny jest mi temat związany z przydomowymi 
szambami i nieprzyjemnymi obowiązkami 
związanymi z ich użytkowaniem i opróż-
nianiem. Uważam, że w XXI wieku takich 
utrudnień powinno być jak najmniej dlatego 
sukcesywnie co roku przyłączamy kolejne 
obszary Gminy  do sieci kanalizacyjnej – 
przekazuje Józef Piątek, Wójt Gminy Mielec. 
 Tegoroczne inwestycje zaplanowane 
zostały głównie w miejscowościach Gmi-

ny przylegających do rzeki Wi-
słoki. W Woli Mieleckiej i Rzę-
dzianowicach prace dobiegają 
już końca, natomiast w Podle-
szanach kontynuowane będą 
do listopada 2018 roku. Koszt 
budowy sieci kanalizacyjnej  
w samym tylko 2017 roku to 
ponad 3,2 miliona złotych. -  In-
westycje te nie należą do naj-
tańszych, jednak korzystamy  
z każdej możliwej okazji uzyska-
nia dofinansowań ze środków 
zewnętrznych. W październiku 
udało nam się podpisać umowę 

w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiej-
skich, dzięki której część z tych kosztów bę-
dzie zrefundowana. Dodać należy również, 
że procedury związane z wykonaniem ka-
nalizacji są bardzo praco - i czasochłonne. 
Zabezpieczenie środków finansowych, przy-
gotowanie dokumentacji projektowej, zgody 
na wejście w teren, znalezienie lokalizacji 
dla przepompowni, wybór wykonawcy to tyl-
ko cześć procedur, jakie musimy wykonać 
przed wejściem w teren. Niejednokrotnie 
uzgodnienie przebiegu trasy kanalizacji po 
działkach prywatnych wymaga przekonania 
mieszkańców co do zasadności tych rozwią-
zań. Niemniej jednak cierpliwość i sztuka 
negocjacji pozwalają wypracować rozwią-
zania optymalne, dostosowane do potrzeb 
mieszkańców  - dodaje Wójt Józef Piątek

 

INWESTYCJE
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Budowa  kanalizacji sanitarnej w Podleszanach

• sieć kanalizacji grawitacyjnej o średnicy 200 mm o łącznej długości 8161 m
• sieć kanalizacji ciśnieniowej o średnicy 140 mm o łącznej długości 1224 m
• sieć kanalizacji ciśnieniowej o średnicy 110 mm o łącznej długości 123 m
• sieć kanalizacji ciśnieniowej o średnicy 90 mm o łącznej długości 553 m
• przepompownie ścieków 4 szt. – P1, P2, P3, P4.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mielecka Etap II

• kanalizacja sanitarna grawitacyjna o śr. 200 mm – 1065,60 m
• kanalizacja sanitarna ciśnieniowa o średnicy 90 mm - 247 m
• budowa pompowni ścieków o wydajności Qśr d= 9,20 m3/d
• remont pompowni P3 – wymiana zbiornika o wyd. 72 m3/h

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzędzianowice Etap II cz. 5

• kanalizacja sanitarna grawitacyjna o śr. 200 mm – 7900 m
• kanalizacja sanitarna ciśnieniowa o śr. 75mm – 76 m
• kanalizacja sanitarna   ciśnieniowa o śr. 90 mm – 2293 m
• przepompownie ścieków 5 szt. 

INWESTYCJE
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Cieplej i estetyczniej  
w budynkach użyteczności
publicznej
 

 W 2017 roku udało się kompleksowo 
ocieplić i zmodernizować  trzy obiekty ko-
munalne, z których korzystają mieszkańcy 
Gminy Mielec. Łącznie przeznaczono na to 
prawie 855 tys. złotych, z czego ponad 130 

tys. złotych pochodziło z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Rzeszowie. 
 Po Rzędzianowicach, Woli Chorze-
lowskiej, Chrząstowie Złotnikach i Rydzo-

INWESTYCJE

Podleszany
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wie przyszła kolej na Podleszany, Trześń  
i Goleszów. - W dwóch przypadkach elewa-
cje budynków były w kiepskim stanie, nato-
miast wygląd budynku w Podleszanach był 
tragiczny. Nie możemy sobie pozwolić, aby  
w centrum miejscowości znajdowały się 
obiekty przypominające minioną epokę i moc-
no odstające od otoczenia. Dzięki inwesty-
cjom, jakie udało nam się wykonać w tym roku, 
kolejne budynki odzyskały estetyczny wygląd  
i mogą stać się wizytówką miejscowości. Po-
nadto dzięki zastosowanym rozwiązaniom 
zmniejszył się poziom wilgoci, a budynki stały 
się bardziej energooszczędne. Już docierają 
do mnie informacje od użytkowników lokali, 
że zmniejszył się poziom energii koniecznej 
do ogrzania – informuje Józef Piątek, Wójt 
Gminy Mielec.

 Zakres prac we wszystkich obiektach był bardzo szeroki i nie ograniczał się 
tylko do ocieplenia budynków warstwą styropianu. We wszystkich wymieniono sto-
larkę okienną i drzwiową, docieplono i zaizolowano fundamenty, docieplono ścia-
ny i stropodachy.  Dodatkowo w Trześni wykonano remont zadaszenia i instalacji 
odgromowej, w Goleszowie wyremontowano schody i pochylnie. Najwięcej prac 
dodatkowych wykonano w Podleszanach, gdzie położono nową warstwę papy na 
dachu oraz obróbki blacharskie, zamontowano nowe zadaszenia nad wejściami do 
budynku, wyremontowano schody i pochylnie, odmalowano ogrodzenie oraz za-
adaptowano pomieszczenia na cele mieszkaniowe. Oczyszczony został również 
teren sąsiadujący z budynkiem. 

INWESTYCJE

Podleszany

Podleszany

Goleszów Trześń

Podleszany
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Sala sportowa   
staje się faktem
 

 Na wrzesień 2018 przewidziane 
jest oddanie do użytku nowoczesne-
go segmentu sportowego przy Szko-
le Podstawowej w Rzędzianowicach. 
Obiekt ma pełnić funkcję rekreacyjno-
-sportową, a także  być siedzibą przed-
szkola z niezależnym wejściem.
- Już na początku kadencji zaczęły do 
mnie docierać informacje od rodziców 
i nauczycieli, że prowadzenie lekcji 
wychowania fizycznego w zimie jest 
utrudnione. Problem ten istniał już od 
dłuższego czasu, jednak taka inwestycja wią-
zała się z dużymi kosztami i znacznym obcią-
żeniem gminnego budżetu. W 2015 roku zde-
cydowaliśmy się zmierzyć  z tym wyzwaniem. 
Przygotowana została dokumentacja projek-
towa uwzględniająca możliwość korzystania 
z obiektu przez osoby niepełnosprawne. Na-
stępnie rozpoczęły się procedury związane 

z przetargiem i pozwoleniami na budowę. 
Sprawne działania wielu osób pozwoliły nam 
w lipcu 2016 roku przekazać teren budowy 
wykonawcy - informuje Józef Piątek, Wójt 
Gminy Mielec. 
 Powierzchnia całkowita zabudowy 

wynosi prawie 555 m2 a kubatura to blisko 
3 000 m3. Sala sportowa z zapleczem i sa-
nitariatem zajmuje ponad 380 m2, natomiast 
część przedszkolna to prawie 120 m2. W ra-
mach budowy obiektu powstał także łącznik 
scalający salę ze szkołą. Wstępnie całość in-
westycji na podstawie dokumentacji projek-
towej oszacowana została na  ponad 1,2 mln 
zł. - Po ogłoszonym przetargu okazało się, że 
najniższa oferta opiewa na kwotę 830 450,76 
zł. Ucieszyła nas bardzo ta informacja, ponie-
waż cześć zaoszczędzonych środków pozwoli 
nam na zakup niezbędnego wyposażenia oraz 
sprzętu sportowego – mówi Wójt. 

 Inwestycja wpisała się w wojewódzki 
plan dofinansowań w ramach Programu Roz-
woju Bazy Sportowej Województwa Podkar-
packiego. Oznacza to, że Urząd Gminy otrzy-
mał od Urzędu Marszałkowskiego wsparcie 
w wysokości 240 900 tys. zł.

INWESTYCJE
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Zmiany
w każdej miejscowości

 Oprócz dużych i kosztownych inwestycji Urząd Gminy realizuje również szereg drob-
niejszych działań mających na celu poprawę poziomu życia mieszkańców. Często są to 
też inwestycje realizowane w ramach przyznanych funduszy sołeckich. W większości są to 
działania zaplanowane, jednak pojawiają się sytuacje awaryjne związane z bieżącym funk-
cjonowaniem danej miejscowości i wymagające szybkiej interwencji. - Działamy w sumie  
w 13 sołectwach, które łącznie zajmują obszar ponad 122 km2. To powierzchnia prawie 2,5 
razy większa niż np. miasta Mielca. Cieszę się jednak, że corocznie w budżecie gminnym 
udaje nam się znaleźć środki i wprowadzić coś nowego w każdej miejscowości. Bardzo często 
inwestycje te są pomysłami samych mieszkańców, w które wsłuchujemy się bardzo dokład-
nie. Zdajemy sobie sprawę, że ludzie zamieszkujący dany teren najlepiej wiedzą, czego im 
najbardziej potrzeba – przekazuje Józef Piątek, Wójt Gminy Mielec.

Poniżej przedstawiamy listę drobnych działań wykonanych w 2017 roku w sołectwach Gminy Mielec

Chorzelów 
Remont ogrodzenia obiektu sportowe-
go LKS Chorzelów – 16 974,00 zł
Zakup wyposażenia obiektu sportowe-
go LKS Chorzelów – 10 819,00 zł
Zakup wyposażenia placu zabaw przed-
szkola – 10 045,00 zł
Dostawa i montaż bramy przemysłowej 
segmentowej w budynku OSP 
– 9 932,00 zł
Zakup tablic informacyjnych 
– 5 119,00 zł

Chrząstów 
Wykonanie dokumentacji budowy chod-
nika przy drodze powiatowej Gawłuszo-
wice - Chrząstów - Mielec – 9 298,00 zł
Zakup wyposażenia placu zabaw 
– 5 000,00 zł

Goleszów 
Rozbudowa placu zabaw – 16 605,00 zł
Dostawa sprzętu nagłaśniającego do 
budynku komunalnego – 5 000,00 zł

Książnice 
Utwardzenie poboczy przy drodze gmin-
nej – 24 890,11 zł
Budowa zjazdu na drogę gminną 
– 5 000,00 zł

Podleszany 
Wykonanie dokumentacji projektowej 
budowy kanalizacji e. II – 78 720,00 zł
Zakup kosiarki dla potrzeb Zespołu 
Szkół – 14 000,00 zł

Wykonanie dokumentacji budowy chod-
nika przy drodze powiatowej Podlesza-
ny - Ruda - Zasów – 9 000,00 zł
Remont świetlicy w budynku komunal-
nym OSP – 7 995,00 zł
Zakup wyposażenia świetlicy 
– 4 998,00 zł

Rydzów 
Wykonanie zagospodarowania tere-
nu wiejskiego – boisko sportowe przy 
Szkole Podstawowej – 25 120,00 zł

Rzędzianowice 
Utwardzenie bitumiczne podjazdu do 
garażu przy OSP I – 31 229,18 zł 
(w tym dotacja MSWiA 18 229,18 zł)
Zakup wyposażenia placu zabaw przy 
przedszkolu – 15 045,00 zł
Opracowanie dokumentacji projektowej 
budowy chodnika przy drodze woje-
wódzkiej – 13 899,00 zł
Zakup wyposażenia świetlicy OSP II 
– 2 499,00 zł

Szydłowiec 
Zakup wyposażenia do świetlicy – 
3 499,80 zł
Wykonanie remontu pomieszczeń świe-
tlicy – 3 234,00 zł
Zakup i montaż znaków informacyjnych 
z numerami  domów – 3 200,00 zł

Trześń 
Modernizacja oświetlenia ulicznego 
(Wiry) - 18 000,00 zł

Odnowienie ściany frontowej przy Ze-
spole Szkół – 5 000,00 zł

Wola Chorzelowska 
Modernizacja oświetlenia ulicznego
– 29 000,00 zł
Konserwacja rowów przydrożnych 
– 4 650,00 zł

Wola Mielecka 
Modernizacja oświetlenia ulicznego - 
18 510,00 zł
Wykonanie dokumentacji technicznej 
zagospodarowania terenu przy Zespole 
Szkół w Woli Mieleckiej – 13 530,00 zł
Modernizacja budynku komunalnego 
OSP etap I (dokumentacja projektowa, 
wylewki) – 12 135,00 zł
W 2018 roku zaplanowano środki na II 
etap (dach, elewacja, izolacje)
Konserwacja rowów przydrożnych – 
4 900,00 zł

Złotniki 
Prace remontowe w obiekcie OSP Złot-
niki - 27 900,00 zł
W roku bieżącym ze środków funduszu 
sołeckiego wykonano remont sanitaria-
tów i przyłącza wodociągowego i gazo-
wego. W kolejnym roku zaplanowano 
remont sali głównej i pozostałych po-
mieszczeń technicznych.

FUNDUSZE SOŁECKIE
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Odnowa
wsi Rydzów   

 W kwietniu br. sołectwo Rydzów w Gminie 
Mielec przystąpiło do Podkarpackiego Programu Od-
nowy Wsi na lata 2017-2020. Program realizowany 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkar-
packiego to szansa na 
uzyskanie corocznego 
wsparcia do 10 tys. zł 
na realizację przedsię-
wzięć wspierających 
rozwój infrastruktury 
wiejskiej. Przystąpie-
nie do programu po-
przedzone było przy-
gotowaniem przez 
sołectwo „Strategii 
Rozwoju Wsi Rydzów”, 
która następnie zosta-
ła zatwierdzona sto-
sownymi uchwałami 
Zebrania Wiejskiego  
i Rady Gminy Mielec. 
Przygotowana przez 
mieszkańców strate-
gia pozwoliła na złożenie w bieżącym roku wniosku o 
dofinansowanie działania „Utworzenie i zagospoda-
rowanie terenu wiejskiego - boisko sportowe w m. Ry-
dzów”. Uzyskane wsparcie w połączeniu ze środkami 

funduszu sołeckiego pozwoliło na realizację zadania, 
dzięki któremu mieszkańcy posiadają obiekt peł-
niący funkcję sportowe, rekreacyjne i widowiskowe. 
Budowa boiska stworzyła dla mieszkańców warunki 

do uprawiania sportu i aktywnego wypoczynku bez 
konieczności przemieszczania się do innej miejsco-
wości. 
 - W przypadku Rydzowa nie mieliśmy do 
czynienia z często spotykaną sytuacją, że inwestycje 
z funduszu sołeckiego tworzy się dla określonej grupy  
mieszkańców. Budujące jest to, że mieszkańcy zjed-
noczyli się dla wspólnego dobra i ustalili wspólny 
cel. Jak widać, takie działanie było dla nich bardzo 
korzystne, ponieważ udało się im uzyskać dodatkowe 
fundusze z dofinansowań zewnętrznych – przekazuje 
Józef Piątek Wójt Gminy Mielec. W przyszłym roku 
sołectwo zamierza pozyskać środki na realizację 
przedsięwzięcia „Budowa parku rehabilitacyjnego  
w m. Rydzów”.

FUNDUSZE SOŁECKIE
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Rodzina 
bez alkoholu   

 Przez ponad pół roku pra-
cownicy socjalni Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Mielcu 
realizowali projekt „Zdrowi Rodzi-
ce – Szczęśliwe Dzieci”, który miał 
na celu wzmocnienie kompetencji 
opiekuńczo - wychowawczych ro-
dziców pozostających w abstynen-
cji od alkoholu.
 W ramach projektu odby-
ło się wiele ciekawych inicjatyw. 

Wszystko rozpoczęło się od spo-
tkania integracyjnego Szkoły dla 
Rodziców w ramach warsztatów 
„Jak mówić, żeby dzieci nas słu-
chały, jak słuchać, żeby dzieci do 
nas mówiły”. Następnie w lutym 
odbyły się  spotkania  z prawni-
kiem, który przedstawił uczestni-
kom konsekwencje prawne nad-
używania alkoholu i niewłaściwego 
sprawowania opieki nad niepełno-
letnimi dziećmi. Dodatkowo przed-
stawiciel Temidy udzielał indywi-
dualnych porad prawnych. Marzec 
obfitował w miting spikerski pro-
wadzony przez Klub AA Nadzieja 
w Mielcu oraz spotkanie dotyczące 
blokowania niebezpiecznych stron 
w Internecie, programów TV i te-
lefonów komórkowych. Specjalnie 
dla uczestniczek projektu w kwiet-

niu  zorganizowano  warsztaty ko-
smetyczne połączone z pogadanką 
nt. rodzajów skóry oraz pielęgnacją 

dłoni, spotkanie z doradcą zawodo-
wym oraz lokalnym przedsiębiorcą 
oraz kurs – „Podstawowe zabiegi 
resuscytacyjne u osób dorosłych 
i dzieci”.” Automatyczna defibry-
lacja zewnętrzna (BLS – AED)” to 
tematyka zajęć przygotowanych 
na maj. W czerwcu, kulminacyjnym 
miesiącu projektu odbyły się: zaję-
cia dotyczące racjonalnego gospo-
darowania budżetem domowym  
i umiejętności gospodarowania 

czasem, wykład „Znaczenie wię-
zi między dzieckiem a rodzicami”, 
wyjazd integracyjny do Inwałdu, 
który miał na celu aktywne wspól-
ne spędzenie czasu dzieci i rodzi-
ców. Podczas wycieczki uczest-
nicy zwiedzili Dinolandię, Park 
Miniatur, Warownię Średniowiecz-
ną, Ogrody Jana Pawła II oraz  Mini 

Zoo. Również w czerwcu odbyły 
się warsztaty z pedagogami  „Jak 
spędzać aktywnie czas z dzieć-
mi”, konkurs plastyczny „Zdrowa 
Rodzina – Szczęśliwe dzieci”, zaję-
cia dotyczące zdrowego żywienia, 
spotkania z logopedą poszerzone 
o indywidualne konsultacje logo-
pedyczne, warsztaty z higienistką 
stomatologiczną. Ostatnie spotka-
nie, podczas którego omówiono 
rezultaty projektu socjalnego oraz 
wręczono dyplomy dla uczestni-
ków odbyło się 30 czerwca 2017 r.

 Koniec sierpnia dla każ-
dego ucznia oznacza powrót do 
szkoły a dla rodziców okres ten 
wiąże się ze sporymi wydatkami. 
Tornistry, piórniki, zeszyty i inne 
przybory szkolne nie należą do naj-
tańszych. Nie wszystkie rodziny są 

w stanie udźwignąć ciężar szkolnej 
wyprawki. Firma PGE Dystrybucja 
reprezentowana przez Ryszarda 
Masłyka postanowiła wesprzeć 
takie rodziny. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej zorganizował 
spotkanie,  na którym przekazano 
przygotowane wyprawki szkolne.

SPRAWY SPOŁECZNE

Energetyczne Plecaki od PGE
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Gmina w liczbach  

 

145
urodzenia

112 par
Zawarcie związków 
małżeńskich  

4000 m
Nowe nawierzchnie bitumiczne 

Kruszywo na budowę i remont dróg  gminnych

2 170 ton 
na 20 odcinkach

Woda dostarczona do mieszkańców

403 101 m3 
Odebrane ścieki

222 113  m3 
Odebrane odpady komunalne

2 550 T 

Liczba mieszkańców:

w 2016 13 192
w 2017 13 263 

stan na 28.11.2017 

800 m
Nowe chodniki 

21 642 m
Nowa kanalizacja

559
Aktywni przedsiębiorcy 

116
zgony

Najpopularniejsze imiona: 

Lena (5)

Emilia (5)

Szymon (10)

STATYSTYKA
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 Należy wrzucać
• odkręcone i zgniecione pla- 
 stikowe butelki po napojach
• nakrętki, o ile nie zbiera- 
 my ich osobno w ramach  
 akcji dobroczynnych
• plastikowe opakowania po  
 produktach spożywczych
• opakowania wieloma- 
 teriałowe (np. kartony po 
 mleku i sokach)
• opakowania po środkach  
 czystości  (np. proszkach 
 do prania), kosmety- 
 kach  (np. szamponach,  
 paście do zębów) itp.
• plastikowe torby, worki,  
 reklamówki, inne folie
• aluminiowe puszki po  
 napojach i sokach
• puszki po konserwach
• folię aluminiową
• metale kolorowe
• kapsle, zakrętki od słoików

 Nie należy wrzucać
• butelek i pojemników 
 z zawartością
• plastikowych zabawek
• opakowań po lekach 
 i zużytych artykułach 
 medycznych
• opakowań po olejach
 silnikowych
• części samochodowych
• zużytych baterii i  
 akumulatorów
• puszek i pojemników   
 po farbach i lakierach
• zużytego sprzętu elek- 
 tronicznego i AGD

 Należy wrzucać
• opakowania z papieru,
  karton, tekturę(także falistą)
• katalogi, ulotki, prospekty
• gazety i czasopisma
• papier szkolny i biurowy, 
 zadrukowane kartki
• zeszyty i książki
• papier pakowy
• torby i worki papierowe

 Nie należy wrzucać
• ręczników papierowych 
 i zużytych chusteczek 
 higienicznych
• papieru lakierowanego  
 i powleczonego folią
• papieru zatłuszczonego   
 lub mocno zabrudzonego
• kartonów po mleku
 i napojach
• papierowych worków po  
 nawozach, cemencie 
 i innych materia łach
  budowlanych
• tapet
• pieluch jednorazowych 
 i innych materiałów
 higienicznych
• zatłuszczonych 
 jednorazowych opakowań 
 z papieru i naczyń  
 jednorazowych
• ubrań

 Należy wrzucać
• butelki i słoiki po napojach   
 i żywności (w tym butelki   
 po napojach alkoholowych  
 i olejach roślinnych)
• szklane opakowania po      
 kosmetykach ( jeżeli nie  
 są wykonane z trwale  
 połączonych kilku surowców)

 Nie należy wrzucać
• ceramiki, doniczek, porce 
 lany, fajansu, kryształów
• szkła okularowego
• szkła żaroodpornego
• zniczy z zawartością wosku
• żarówek i świetlówek
• reflektorów
• opakowań po lekach, 
 rozpuszczalnikach,  
 olejach silnikowych
• luster
• szyb okiennych i zbrojonych
• monitorów i lamp  
 telewizyjnych
• termometrów i strzykawek

 Należy wrzucać
• odpadki warzywne i owo- 
 cowe (w tym obierki itp.)
• gałęzie drzew i krzewów
• skoszoną trawę,  
 liście, kwiaty
• trociny i korę drzew
• niezaimpregnowane drewno
• resztki jedzenia

 Nie należy wrzucać
• kości zwierząt
• oleju jadalnego
• odchodów zwierząt
• popiołu z węgla kamiennego
• leków
• drewna impregnowanego
• płyt wiórowych  
 i pilśniowych MDF
• ziemi i kamieni
• innych odpadów komunal -   
 nych (w tym  
 niebezpiecznych)

Segregacja odpadów
nowe zasady

OCHRONA ŚRODOWISKA 

METALE I TWORZYWA 
SZTUCZNE PAPIER SZKŁO 

(białe i kolorowe)
ODPADY 

BIODEGRADOWALNE

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać 
wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie 
recyklingu z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych

ODPADY 
ZMIESZANE
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 Zbiórka odpadów zawierających az-
-best w postaci  płyt eternitowych, na terenie 
Gminy Mielec, opiera się na  pozyskaniu środ-
ków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszo-
wie oraz Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na podsta-
wie wniosków mieszkańców, składanych do 
Wójta Gminy Mielec. Po uzyskaniu  środków  
na realizację tego zadania, w ramach kon-
kursu ofert, wyłoniony zostaje wykonawca, 
który wykonuje usługi w zakresie demontażu 
płyt eternitowych oraz zbiórki zdemontowa-
nego eternitu składowanego na posesjach.  
Nowe pokrycie dachowe wykonuje właściciel  
nieruchomości we własnym zakresie.
 
 Wyroby zawierające azbest nie stano-
wią zagrożenia, dopóki nie podlegają działa-
niom mechanicznym - łamaniu, ścieraniu itp. 
lub gdy ich stan techniczny ocenia się na dobry, 
a przy użytkowaniu spełniane są wymagania 
techniczne opisane w przepisach prawnych. 
Ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawie-

rających azbest z 1997r. dopuszcza wykorzy-
stywanie azbestu lub wyrobów zawierających 
azbest w użytkowanych instalacjach (rozumie 
się przez to również budynki) lub urządze-
niach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 r.,  
a przepisy wykonawcze do tej ustawy określa-
ją sposoby i warunki bezpiecznego użytkowa-
nia oraz usuwania tych wyrobów. 

Utylizacja azbestu 
w Gminie Mielec

OCHRONA ŚRODOWISKA 
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 Wyjątkowe wydarzenie miało miejsce 
9 września w Sanktuarium w Chorzelowie. Po 
wielu latach ukoronowano słynący łaskami 
obraz Matki Bożej Królowej Rodzin. W prze-
ciągu 231 lat istnienia diecezji tarnowskiej 
takie wydarzenie miało miejsce dotychczas 
tylko dwanaście razy. Abp Wiktor Skworc, me-
tropolita katowicki, który przewodniczył Eu-
charystii nazwał chorzelowskie sanktuarium 
„bramą witającą nadjeżdżających z północ-
nych stron Polski”. W bramie tej stoi Maryja 
z Jezusem na rękach i św. Józef. Witają Oni 
przybyłych w te tereny i zapraszają do wspól-
nej modlitwy.
 - Niech w tym sanktuarium Królowej 
Rodzin Boży bankiet trwa, niech łaska komu-
nii z Jezusem wypełnia naszą codzienność. 
Niech każde spotkanie ze Świętą Rodziną 
Was przemienia, niech wzmacnia każde na-
rzeczeństwo, małżeństwo i rodzinę - mówił  

w czasie homilii hierarcha.
W tym wyjątkowym dniu do Chorzelowa przy-
było około 5 tysięcy pielgrzymów z terenu ca-
łej Gminy, z Gniezna, diecezji sandomierskiej. 
Obecne były również zorganizowane grupy, 
które przyszły pieszo z mieleckiej Starówki, 
Rzochowa i parafii Trójcy Przenajświętszej, 
oraz z Borowej i Chrząstowa.
 - Uroczystość koronacji obrazu 
Matki Bożej Królowej Rodzin była dla nas 
wszystkich wielkim darem oraz wydarze-
niem pod każdym względem wyjątkowym. 
Jest mi niezwykle miło i odczuwam olbrzy-
mią dumę,  że to w naszej Gminie, w mojej 
Parafii Wszystkich Świętych w Chorzelowie, 
znajduje się cudowny obraz, przed którego 
oblicze przybywają rodziny i małżeństwa  
z całego kraju i zza granicy. Jestem prze-
konany, że to za wstawiennictwem Chorze-
lowskiej Pani spełniają się prośby składane  
w Sanktuarium – powiedział w trakcie uro-
czystości Józef Piątek, Wójt Gminy Mielec.
 Jak wspomniał kustosz sanktuarium 
ks. Andrzej Rams to przed 16 laty abp Wiktor 
Skworc podczas mianowania na proboszcza 
tej parafii powierzył mu zadanie koronacji cu-
downego obrazu. - Księże Andrzeju, spełniłeś 
swoją misję i gratuluję tego dnia – powiedział 
na zakończenie Mszy św. abp Wiktor Skworc.

„Niech trwa 
Boży bankiet”

PARAFIE 
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W całym kraju 4 września rozpoczęła się zmiana 
dotycząca systemu edukacji. Likwidowane są 3-let-
nie gimnazja. Ich miejsce zajmie 8-letnia szkoła 
podstawowa a następnie, w zależności od zainte-
resowań ucznia, 3-letnia branżowa szkoła I stopnia  
i 2-letnia branżowa szkoła II stopnia, 4-letnie liceum 
lub 5-letnie technikum. 
Dla gminnego systemu oświaty oznaczało to koniecz-
ność przekształcenia Publicznego Gimnazjum w Woli 
Mieleckiej im. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego 
oraz publicznego Gimnazjum w Chorzelowie. Obie pla-
cówki zostały włączone jako oddziały gimnazjalne do 
ośmioletnich szkół podstawowych. 

W związku ze zmianą struktury szkół zmieniła się 
podstawa programowa. Konieczne jest doposażenie  
szkół podstawowych w pracownie  fizyczne, bio-
logiczne i chemiczne. W prawie każdej placówce  
konieczne było przeprowadzenie prac mających 
na  celu dostosowanie szkół do skutków reformy  
oświatowej, by zapewnić dzieciom odpowiednie  
warunki rozwoju i nauki. Środki finansowe zagwa- 
rantowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
okazały się niewystarczające. Skutki przeprowadza- 
nej reformy systemu oświaty będą odczuwalne 
w budżecie Gminy Mielec przez kolejne lata.

Reforma szkolnictwa 
w Gminie Mielec

21 czerwca 2017 r. w Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu Gminy Mielec w Chorzelowie odbyła się uroczy-
stość wręczenia nagród Wójta Gminy Mielec za szczególne osiągnięcia dydaktyczne, sportowe i artystyczne 
w roku szkolnym 2016/2017.
Wójt Gminy Mielec przyznał tytuły „Wyjątkowy Uczeń”  za imponujące wyniki w nauce oraz zajęcie wysokich 
miejsc w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim, międzywojewódzkim i ogólno-

polskim uczniom szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Mielec.

Tytuł „Wyjątkowy uczeń” otrzymali:

Laureaci konkursów ogłaszanych przez Kuratora Oświaty w Rzeszowie:
Martyna Gaj – uczennica  Szkoły Podstawowej w Chorzelowie
Anna Szumacher –  uczennica  Gimnazjum w Chorzelowie
Konrad Ćwięka  – uczeń Szkoły Podstawowej w Podleszanach
Jakub Dziekan – uczeń Szkoły Podstawowej w Trześni
Matylda Kremer – uczennica Szkoły Podstawowej w Woli Mieleckiej
Maksym Kremer – uczeń Szkoły Podstawowej w Woli Mieleckiej 

Finaliści konkursów ogłaszanych przez Kuratora Oświaty w Rzeszowie:
Krzysztof Marek Naprawa –  uczeń Gimnazjum w Chorzelowie
Natalia Durej –  uczennica  Szkoły Podstawowej w Chorzelowie 
Roksana Leśniak – uczennica Szkoły Podstawowej w Trześni
Jolanta Hyla – uczennica Gimnazjum w Woli Mieleckiej 
Tomasz Bernat  – uczeń Gimnazjum w Woli Mieleckiej

EDUKACJA 

„Wyjątkowy Uczeń” Gminy Mielec
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Gmina Mielec dołączyła do 
projektu sektorowego Bankow-
cy dla Edukacji. Porozumienie
o współpracy w zakresie edu-
kacji ekonomicznej i cyber-
bezpieczeństwa pomiędzy 
sektorem finansowym a sa-
morządem lokalnym zostało 

podpisane przez Józefa Piątka, Wójta Gminy Mielec 
oraz Związek Banków Polskich i Warszawski Instytut 
Bankowości. 
- Ekonomia i związane z nią finanse to dziedzi-
ny życia, z którymi wcześniej czy później każdy 
z nas będzie miał styczność. W dzisiejszych cza-
sach większość społeczeństwa korzysta z usług 
bankowych. Transakcje bezgotówkowe, przelewy 
internetowe, kredyty, lokaty i konta oszczędno-

ściowe stają się standardem. Często już w okresie 
gimnazjalnym młodzież musi podejmować decy-
zje, jak dysponować swoim kieszonkowym. Dzięki 
temu programowi młodzi mieszkańcy naszej gmi-
ny dowiedzą się między innymi, jak oszczędzać 
środki, a następnie zaoszczędzone pieniądze in-
westować w celu osiągnięcia jak największego zy-
sku. Chcemy ich nauczyć, jak racjonalnie operować  
w przyszłości  domowym budżetem – powiedział  
Józef Piątek, Wójt Gminy Mielec. 
Bezpośrednim celem Porozumienia jest współpraca 
przy realizacji działań edukacyjnych w dziedzinie eko-
nomii i finansów, skierowanych do dzieci, młodzieży, 
studentów i seniorów, realizowanych w ramach pro-
jektu sektorowego „Bankowcy dla Edukacji” przez 
Warszawski Instytut Bankowości. 

„Szkoła przyjazna utalentowa-
nym uczniom”
W dniu 7 czerwca 2017 roku  
w Rzeszowie odbyło się uroczy-
ste podsumowanie konkursów 
organizowanych przez Pod-
karpackiego Kuratora Oświaty  

– Gala Laureatów Konkursów Przedmiotowych  
w roku szkolnym 2016/2017.
         Podczas uroczystości z udziałem wojewody pani 

Ewy Leniart oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty 
Małgorzaty Rauch zostały wręczone dyplomy  
i nagrody uczniom uzyskującym wybitne wyniki  
w  konkursach przedmiotowych tj. wielokrotnym lau-
reatom. Takie wyróżnienie przypadło w udziale dwu-
krotnej laureatce konkursów: z matematyki i przyrody 
– Martynie Gaj - uczennicy  klasy VI a Szkoły Podsta-
wowej. Wręczono również dyplomy  przygotowującym 
ją  nauczycielom: Barbarze Durej i Jadwidze Korzec. 

Projekt pt.  „Eu(You)roketing: Promotingour Europe”, 
zrealizowany w Gimnazjum w Chorzelowie w ramach 
programu e-Twinning,  otrzymał szczególne wyróż-
nienie - Europejską Odznakę Jakości (EOJ), która 
jest przyznawana tylko raz w roku.
Wyróżnienie przyznawane jest przez Centralne Biu-
ro Programu e-Twinning z siedzibą w Brukseli. CBP 
jest kierowane przez EuropeanSchoolnet, między-
narodowe partnerstwo 33 europejskich Ministerstw 
Edukacji pracujących dla szkół, nauczycieli i uczniów 

z całej Europy nad rozwojem uczenia się. Przyzna-
ne wyróżnienie oznacza, że nasza praca została 
oceniona jako reprezentująca najwyższy europej-
ski poziom. Projekt został zrealizowany we współ-
pracy z 6 szkołami z:  Francji, Włoch, Turcji i Czech,  
a jego głównym celem było promowanie przedsię-
biorczości i wartości europejskich przy wykorzystaniu 
nowoczesnych technik i narzędzi multimedialnych na 
platformie edukacyjnej. Koordynatorami projektu były 
Katarzyna Machnik-Skalska i Agnieszka Czepiżak.

Już od pięciu lat 
uczniowie Szkoły 
Podstawowej ucze-
stniczą w progra-
mie edukacji fi-
nansowej Szkolna 
Kasa Oszczędności 

(SKO) pod patronatem PKO Banku Polskiego 2 oddział 
w Mielcu. Dzięki temu uczą się dysponować swoimi 
pieniędzmi, wyrabiają w sobie nawyk świadomego 

oszczędzania nawet najmniejszych kwot, nabywają 
praktyczne umiejętności, jak korzystać z konta ban-
kowego. Opiekunka SKO pani Anna Foryt często or-
ganizuje spotkania z uczniami, podczas których pro-
paguje ideę oszczędzania. Podczas jednego z takich 
spotkań pokazała prezentację multimedialną, dzięki 
której uczniowie mogli dowiedzieć się, jak działa SKO, 
dlaczego warto oszczędzać, ile na tym zyskujemy. 
Uczniowie poszerzyli również swoje wiadomości  na 
temat bezpieczeństwa w szkole,  domu i na drodze. 

EDUKACJA 

Sektor finansowy edukuje razem z Gminą Mielec

Certyfikat Podkarpackiego Kuratora Oświaty dla Szkoły Podstawowej w Chorzelowie

Europejska Odznaka Jakości

W Książnicach uczniowie uczą się oszczędzania 
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W Szkole Podstawo-
wej w Podleszanach 
realizowany jest pro-
jekt pt. ,,Gdzie Senior 
nie może, tam wnu-
czek mu pomoże”. 
Wspólnie z fundacją 
PZU chcemy uczu-
lić naszych uczniów 

na potrzeby ludzi starszych. Wraz ze szkolną grupą 
teatralną i wolontariuszami z PZU przygotowaliśmy 
spektakl, który zaprezentowaliśmy w Domu Opieki 
Społecznej, Klubie Seniora i na Uniwersytecie Trzecie-
go Wieku. Przedstawienie składało się z trzech bloków 
tematycznych: Zapobieganie oszustwom i wyłudze-
niom, Pierwsza pomoc przedmedyczna,  Codzienne 
zagrożenia – Senior w internecie. Oprócz wolontariu-
szy projekt wsparli policjanci i ratownicy medyczni. 

W celu ułatwienia 
procesu adaptacji 
oraz uprzyjemnie-
nia czasu spędza-
nego w przedszkolu  
w październiku uru-
chomiono nowocze-
sny i bezpieczny plac 
zabaw wyposażony 

między innymi w: zestaw zabawowy Rafiki, bujak sku-
ter, bujak królik, domek stragan, tablice auto, recykling 
oraz zegar. Taka inwestycja nie byłaby możliwa, gdyby 

nie wspólne działania Wójta Gminy Mielec, Rady Gmi-
ny, Sołtysa oraz Rady Sołeckiej. - Moim marzeniem 
było, żeby przy Szkole Podstawowej w Rzędziano-
wicach powstało przedszkole. Udało nam się to zre-
alizować, a otwarcie placu zabaw utwierdza mnie 
w zasadności tych działań. Wiem, że to wszystko 
zmierza w dobrym kierunku. Jestem dumny, że jako 
samorząd przygotowani jesteśmy na przyjęcie ro-
snącej liczby dzieci i przekonany jestem, że dzięki 
młodemu pokoleniu liczba ta nadal będzie się zwięk-
szać – powiedział w trakcie otwarcia Józef Piątek, 
Wójt Gminy Mielec.

W dniach 8.05 – 
28.05 2017 roku 
w Zespole Szkół  
w Woli Mieleckiej, dzię-
ki współpracy szkoły 
ze stowarzyszeniem 
AIESEC, gościnnie 
przebywali  studenci  

z Iranu oraz Chin. Alice Li - studentka z Chin oraz Mo-
hammad Rasti z Iranu  poprowadzili zajęcia z ucznia-
mi w ramach projektu „Understand”!
Nauczyciele języka angielskiego podczas lekcji oraz 
innowacji pedagogicznych realizują międzynarodowy 
projekt edukacyjny. Projekt ma zachęcić uczniów do 
nauki języka angielskiego, wzbudzić zainteresowanie 
obcą kulturą oraz szerzyć tolerancję. Poprzez zabawę, 
taniec i gry językowe uczniowie poznali kulturę Chin  

i Iranu, sprawdzili się w praktycznej znajomości języka 
angielskiego, mieli szansę, by przełamać barierę języ-
kową oraz poznać wiele ciekawostek o tak zróżnico-
wanych kulturowo  krajach. Mohammad i Alice przez 
3 tygodnie współprowadzili lekcje języka angielskie-
go w Zespole Szkół w Woli Mieleckiej oraz gościnnie 
w SP w Książnicach i SP w Rydzowie. Po zajęciach 
w szkole uczniowie pokazywali gościom atrakcje tury-
styczne Gminy Mielec i organizowali  dla nich szereg 
rozrywek, szlifując przy tym znajomość języka angiel-
skiego. Są to kolejni wolontariusze, którzy współpracu-
ją ze szkołą. W czerwcu 2015 r. po raz pierwszy odwie-
dził placówkę w Woli Mieleckiej student z Hong Kongu, 
Tony Lam, który w ramach projektu KIDSpeak AIE-
SEC prowadził nietypowe zajęcia językowe. W lutym  
2017 r. gośćmi szkoły byli Simran Dhanoa - studentka  
z Indii oraz Julian Morales - student z Kolumbii. 

Otrzymali broszurki oraz odblaski przekazane przez 
PKO Bank Polski. Szkołę w Książnicach odwiedza 
również pani Grażyna Smaczna - dyrektor PKO Ban-
ku Polskiego 2 oddział w Mielcu. 8 listopada 2016 r. 
przekazała uczniom miłą informację, iż PKO BP wy-
brał najaktywniejsze i najbardziej zaangażowane pla-
cówki z różnych regionów Polski, a wśród nich Szkołę 
Podstawową w Książnicach, która uzyskała  nagrodę 
III stopnia. Brązową odznakę za pracę na rzecz eduka-
cji ekonomicznej i upowszechnianie idei oszczędzania 
wśród uczniów otrzymała również opiekunka Szkolnej 
Kasy Oszczędności Anna Foryt. 

Z kolei 18.11.2016 r. uczniowie z Książnic  wraz z kole- 
gami ze Szkoły Podstawowej w Rydzowie, korzy-
stając z zaproszenia Grażyny Smacznej, dyrek-
tor PKO BP 2 oddz. w Mielcu, odwiedzili główny 
oddział PKO Banku Polskiego, który mieści się 
przy ulicy Jagiellończyka.  Tam bardzo miło i ser-
decznie zostali powitani przez dyrektor Monikę  
Radłowską i wicedyrektor Beatę Szwedo. Panie opro-
wadziły dzieci po oddziale, opowiadając jednocześnie 
o tym, jak działają banki i na czym polega ich praca. 

EDUKACJA 

Nauczyć się nieść dobro drugiemu człowiekowi

Nowy Plac Zabaw W Rzędzianowicach

Zajęcia z gośćmi z Chin i Iranu
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Kalendarium wydarzeń 
kulturalnych w 2017 roku

KULTURA

 Rok 2017 obfitował w wiele wydarzeń kulturalnych, pikników, uroczystości patriotycznych. Poniżej 
przedstawiamy najważniejsze z nich, organizowane lub współorganizowane przez Samorządowy Ośrodek 
Kultury i Sportu Gminy Mielec.

6 stycznia
8 stycznia
12 stycznia
6-27 stycznia
22 stycznia

28 stycznia

31 stycznia

Orszak Trzech Króli przy współpracy ze szkołami Gminy Mielec
Koncert Noworoczny ze Stowarzyszeniem Gospodyń Wiejskich w Woli Mieleckiej 
XVIII Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek
Ferie z kulturą, zajęcia prowadzone w SOKiS Chorzelowie oraz Woli Mieleckiej
„Wesoła nowina”, widowisko jasełkowe w wykonaniu Chorzelowskiej Grupy  
Teatralnej 
Dzień Seniora przy współpracy ze Stowarzyszeniem Gospodyń Wiejskich  
w Woli Mieleckiej, OSP Wola Mielecka, Radą Sołecką Woli Mieleckiej 
Kurs tańca towarzyskiego – Wola Mielecka

14 lutego
14 lutego
16 lutego
17 lutego
18 lutego
23 lutego
25 lutego

Kurs Tańca Towarzyskiego – Chorzelów
Wernisaż wystawy „Kolory uczuć”
Warsztaty krawieckie dla początkujących
Warsztaty ceramiki artystycznej 
Światowy Dzień Chorego – spotkanie seniorów
Wolańskie zapusty ze Stowarzyszeniem Gospodyń Wiejskich w Woli Mieleckiej
XIII Wojewódzka Wystawa Malarstwa Nieprofesjonalnego

2 marca
5 marca
7 marca
11 marca
11 marca
20 marca
27 marca

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych z Zespołem Szkół w Chorzelowie
Gminne uroczystości z okazji Dnia Kobiet
Otwarcie wystawy „Kobiety z pasją” 
Dzień Sołtysa
Spotkanie z okazji „Dnia Kobiet” w Woli Mieleckiej
Warsztaty wielkanocne
XII Gminny Konkurs „Teatr Jednego Wiersza” uczniów szkół podstawowych

8 kwietnia
11 kwietnia

22 kwietnia

Wiosenne warsztaty florystyczne 
Pokonkursowa wystawa prac plastycznych uczniów przedszkoli, szkół 
podstawowych i gimnazjów Gminy Mielec
Akcja krwiodawstwa przy współpracy OSP Chorzelów
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KULTURA

2 maja

3 maja
8-15 maja
16 maja
23 maja 

26 maja
30 maja

X Gminny Bieg Uliczny o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Mielec z okazji  
Święta Konstytucji 3 Maja
Uroczystość gminnych obchodów Święta Konstytucji 3 Maja
Tydzień bibliotek – imprezy organizowane w Filiach Bibliotecznych 
Spotkanie autorskie z Agnieszką Lingas- Łoniewską
Wernisaż wystawy „ Perły, ryż, Azja – otwartość i fascynacja światem” w fotografii 
podróżniczej Małgorzaty Kani 
Gminna uroczystość z okazji Dnia Matki 
Dzień Dziecka przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Rzędzianowicach

1 czerwca

3 czerwca
4 czerwca
6 czerwca
18 czerwca
21 czerwca
24 czerwca

25 czerwca

25 czerwca

Premiera bajki „Szewczyk Dratewka” – Chorzelowska Grupa Teatralna, ZPiT  
„Chorzelowiacy”
Noc Bibliotek 
Festyn Dziecięcy przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Książnicach
Konkurs Piosenki Angielskiej przy współpracy z Zespołem Szkół w Chorzelowie
X Podkarpacki Jarmark Ludowy „Roztańczony Chorzelów 2017”
Gala „Wyjątkowy uczeń” 
III Przegląd Kultury Mieleckiej  „Z nurtem Wisłoki” – plener artystyczny w Gminie Mie-
lec przy współpracy z Klubem Środowisk Twórczych przy TMZM w Mielcu
Uroczyste podsumowanie sezonu 2016/2017 XIV edycji rozgrywek PALP – Radomyśl 
Wlk. Przy współpracy z Powiatowym Zrzeszeniem Ludowych Zespołów Sportowych 
w Mielcu
Występy zespołów działających w Filii Ośrodka Kultury w Woli Mieleckiej: Zespołu 
Tanecznego „Rytm”, Zespołu Tanecznego „Iskierki” podczas Festynu Parafialnego  
w Woli Mieleckiej

1-31 lipca

9 lipca
16 lipca

Wakacje z kulturą – cykl zajęć dla dzieci i młodzieży w Ośrodku Kultury w Chorzelo-
wie oraz  Filii w Woli Mieleckiej
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze przy współpracy z OSP Gminy Mielec
Finał Turnieju Piłkarskiego o Puchar Wójta Gminy Mielec przy współpracy z Klubami 
Sportowymi Gminy Mielec

6 sierpnia

20 sierpnia

 Piknik Historyczny w Złotnikach przy współpracy z Radą Sołecką Złotnik oraz LKS 
„Złotniczanka” Złotniki
 Dożynki Gminy Mielec 
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KULTURA

 Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu prowadzi również zajęcia stałe, które odbywają się w ciągu 
tygodnia. Do najciekawszych zaliczyć można zajęcia: Zespołu Pieśni i Tańca „Chorzelowiacy”, Chorzelowskiej 
Grupy Teatralnej, Klubu Tańca Towarzyskiego, plastyczne dla dzieci, teatralne dla dzieci, taneczno-ruchowe 
grupa „Iskierki I” i „Iskierki II”, Zespołu tańca Estradowego „Rytm”, Zespołu wokalnego „Wolanki”.
Ponadto mieszkańcy Gminy mają możliwość korzystania z lekcji śpiewu, gry na gitarze, keyboardzie, a swo-
ją tężyznę fizyczną mogą kształtować na treningach aerobowych. Miłośnicy książek chętnie uczestniczą  
w akacjach czytelniczych, Dyskusyjnym Klubie Książki oraz wydarzeniach promujących czytelnictwo, orga-
nizowanych przez Filie Biblioteczne w Chorzelowie, Podleszanach, Rzędzianowicach, Trześni, Woli Mieleckiej, 
Złotnikach.   

2 września
3 września

5-6 września
6-7 września
10 września

17 września

24 września
26 września
29 września
30 września

Narodowe czytanie dramatu „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego 
Dożynki Powiatu Mieleckiego przy współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich  
w Goleszowie oraz Stowarzyszeniem Gospodyń Wiejskich w Woli Mieleckiej
Nabór do grup artystycznych – Ośrodek Kultury w Chorzelowie
Nabór do grup artystycznych - Wola Mielecka
Występy zespołów działających w Ośrodku Kultury w Chorzelowie podczas Dziękczyn-
nego Festynu Parafialnego w Chorzelowie
Festyn „Rudy rydz w Rydzowie” przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Rydzowie, 
Radą Sołecka Rydzowa oraz Kołem Gospodyń Wiejskich w Rydzowie
Festyn Piłkarski w Podleszanach przy współpracy z LKS Podleszany
Rozpoczęcie warsztatów wikliny papierowej 
Rozpoczęcie warsztatów rękodzieła użytkowego 
Plener artystyczny do Sandomierza zorganizowany z okazji „Roku rzeki Wisły 2017”

6 października
8 października

Wernisaż wystawy III Przeglądu Kultury Mieleckiej „Z nurtem Wisłoki”
Program poetycki z okazji XVII Dnia Papieskiego – Chorzelów

9 listopada
10 listopada
11 listopada
17 listopada
18-19 listopada
22 listopada
26 listopada

Rozpoczęcie warsztatów krawieckich dla początkujących
Biało-czerwony Turniej Piłkarski z okazji Narodowego Święta Niepodległości 
Gminne uroczystości Narodowego Święta Niepodległości 
Eliminacje gminne Podkarpackiego Konkursu „Literatura i dzieci – dzień bez komputera”
Wystawa ptaków egzotycznych
Eliminacje rejonowe Podkarpackiego Konkursu „Literatura i dzieci – dzień bez komputera”
Premiera komedii A. Fredry „Zemsta”

1 grudnia
2 grudnia
3 grudnia
5 grudnia
12 grudnia
20 grudnia
21 grudnia

Konkurs Poezji Religijnej
Mikołajki – Wola Mielecka
Mikołajki – Chorzelów
Wystawa poplenerowa – z okazji „Roku rzeki Wisły – Sandomierz 2017”
III Wystawa „ Pasje mieszkańców Woli Mieleckiej”
Pokonkursowa wystawa prac plastycznych uczniów przedszkoli i szkół podstawowych 
Gminy Mielec „Bożonarodzeniowo z siana i słomy” 
Spotkania opłatkowe zespołów działających przy SOKiS Chorzelów

2 maja

3 maja
8-15 maja
16 maja
23 maja 

26 maja
30 maja

X Gminny Bieg Uliczny o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Mielec z okazji  
Święta Konstytucji 3 Maja
Uroczystość gminnych obchodów Święta Konstytucji 3 Maja
Tydzień bibliotek – imprezy organizowane w Filiach Bibliotecznych 
Spotkanie autorskie z Agnieszką Lingas- Łoniewską
Wernisaż wystawy „ Perły, ryż, Azja – otwartość i fascynacja światem” w fotografii 
podróżniczej Małgorzaty Kani 
Gminna uroczystość z okazji Dnia Matki 
Dzień Dziecka przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Rzędzianowicach

1 czerwca

3 czerwca
4 czerwca
6 czerwca
18 czerwca
21 czerwca
24 czerwca

25 czerwca

25 czerwca

Premiera bajki „Szewczyk Dratewka” – Chorzelowska Grupa Teatralna, ZPiT  
„Chorzelowiacy”
Noc Bibliotek 
Festyn Dziecięcy przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Książnicach
Konkurs Piosenki Angielskiej przy współpracy z Zespołem Szkół w Chorzelowie
X Podkarpacki Jarmark Ludowy „Roztańczony Chorzelów 2017”
Gala „Wyjątkowy uczeń” 
III Przegląd Kultury Mieleckiej  „Z nurtem Wisłoki” – plener artystyczny w Gminie Mie-
lec przy współpracy z Klubem Środowisk Twórczych przy TMZM w Mielcu
Uroczyste podsumowanie sezonu 2016/2017 XIV edycji rozgrywek PALP – Radomyśl 
Wlk. Przy współpracy z Powiatowym Zrzeszeniem Ludowych Zespołów Sportowych 
w Mielcu
Występy zespołów działających w Filii Ośrodka Kultury w Woli Mieleckiej: Zespołu 
Tanecznego „Rytm”, Zespołu Tanecznego „Iskierki” podczas Festynu Parafialnego  
w Woli Mieleckiej

1-31 lipca

9 lipca
16 lipca

Wakacje z kulturą – cykl zajęć dla dzieci i młodzieży w Ośrodku Kultury w Chorzelo-
wie oraz  Filii w Woli Mieleckiej
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze przy współpracy z OSP Gminy Mielec
Finał Turnieju Piłkarskiego o Puchar Wójta Gminy Mielec przy współpracy z Klubami 
Sportowymi Gminy Mielec

6 sierpnia

20 sierpnia

 Piknik Historyczny w Złotnikach przy współpracy z Radą Sołecką Złotnik oraz LKS 
„Złotniczanka” Złotniki
 Dożynki Gminy Mielec 
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 Z okazji Narodowego Święta Niepod-
ległości 12 listopada na stadionie sportowym 
w Woli Mieleckiej odbył się Biało-Czerwony 
Turniej Piłkarski Oldboyów Gminy Mielec pod 
honorowym patronatem Wójta Gminy Mielec 
Józefa Piątka. 

 Zdobywcą pucharu i I miejsca została 
drużyna z Podleszan. W dalszej kolejności:

II miejsce zajęła drużyna z Chrząstowa.
III miejsce zajęła  drużyna z Woli Mieleckiej.
IV miejsce zajęła drużyna z Chorzelowa.

 Organizatorzy przyznali także nagrody  
indywidualne dla wyróżniających się zawodni-
ków:

Najlepszy zawodnik turnieju 
 – Krzysztof Stec – Wola Mielecka.
Najlepszy bramkarz turnieju 
 – Grzegorz Świątek – Chrząstów.

Najlepszy napastnik turnieju 
 – Robert Darłak – Podleszany.
Najlepszy obrońca turnieju 
 – Jan Szczur – Chorzelów.
 Puchary dyplomy i nagrody wręczali 
Józef Piątek, Wójt Gminy Mielec, Damian Ma-

łek pełniący obowiązki dyrektora SOKiS oraz 
Bożena Telega, kierownik Filii SOKiS w Woli 
Mieleckiej.

 – Bardzo się cieszę, że ten Turniej 
stał się już tradycją naszej Gminy. Dziękuję 
za to, że pomimo codziennych obowiązków 
znaleźliście czas, żeby się spotkać i razem 
pograć. To bardzo budujące, że pomimo za-
kończonych karier sportowych nadal utrzy-
mujecie ze sobą kontakty. Dziękuję również 
za sportowe emocje, jakie mogliśmy dzisiaj 
oglądać. W Waszej grze widać było duże 
zaangażowanie, poświęcenie oraz zdrową 
sportową rywalizację – powiedział w trakcie 
dekoracji Józef Piątek.  

SPORT

Sportowo
dla Ojczyzny
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 W niedzielę 24 września  odbył się Fe-
styn Piłkarski pod patronatem Wójta Gminy 
Mielec. Niemal już tradycją stały się rozgrywki 
piłkarskie organizowane przez LKS Podlesza-
ny przy wsparciu SOKiS Chorzelów oraz rodzi-
ców uczniów Zespołu Szkół w Podleszanach.  
W tym roku zgłosiły swe uczestnictwo  szkoły: 
z Chorzelowa, Książnic,  Rzędzianowic, Ry-
dzowa, Woli Mieleckiej i Podleszan. W spo-
tkaniu wzięli udział nie tylko uczniowie szkół 
z terenu gminy, ale też rodzice, nauczyciele  
i opiekunowie zorganizowanych grup. Roze-
grane zostały  mecze każdy z każdym i w ten 
sposób wyłoniono zwycięzców. Trzecie miej-
sce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej  

w Rzędzianowicach,  drugie uczniowie z ZS  
w Chorzelowie, pierwsze miejsce  ucznio-
wie  Zespołu Szkół w Podleszanach. Deko-
racji medalami i wręczenia pucharów  doko-
nali: Wójt Gminy Mielec, Józef Piątek, radny 
gminy Mielec, Jacek Koceniak oraz dyrektor  
Zespołu Szkół w Podleszanach, Bogusław 
Czarny. Rozgrywkom piłkarskim towarzyszy-
ły liczne konkursy i zabawy dla wszystkich 
uczestników. Można było pomalować twarz, 
poszaleć na zjeżdżalni,  jaką był statek piracki, 
czy poskakać w worku wraz ze swoją druży-
ną. 

Festyn piłkarski 
w Podleszanach

SPORT
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 Prawie 17 litrów krwi udało się zebrać w ramach akcji 
„Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”, w sobotę 11 października 
w Chorzelowie w krwiobusie Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa z Rzeszowa.

 Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia byli dru-
howie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzelowie.  
 Po sukcesie pierwszej edycji w kwietniu tego roku, 
podczas której udało się zebrać 20 litrów krwi, zapadła 
decyzja o ponownym zaproszeniu pracowników RCKiK  
do Gminy Mielec. Sobotnia edycja przyniosła kolejny  
dobry wynik. Zarejestrowały się 43 osoby chętne do oddania  
krwi, jednak ze względów zdrowotnych zakwalifikowano  
35 osób, od których  łącznie pobrano prawie 17 litrów krwi.

 - Krew często nazywana jest darem życia i wspaniałe  
jest to, że prawie każda osoba ciesząca się dobrym zdro-
wiem może się tym darem dzielić. Nic nas to nie kosztuje,  
a ratuje coś najcenniejszego, czyli ludzkie życie. Z tego  
miejsca chciałbym serdecznie podziękować osobom, któ-
re zdecydowały się nas odwiedzić i honorowo oddać krew.  
Dziękuję również druhom z OSP Chorzelów za pomysł  
i zabezpieczenie logistyczne oraz wszyskim darczyńcom, 
którzy włączyli się w tę szczytną akcję – powiedział ucze- 
stniczący w wydarzeniu Józef Piątek, Wójt Gminy Mielec.

 W niedzielę 9 lipca w na stadionie w Chorzelowie odbyły się Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 
Gminy Mielec. Lista startowa obejmowała osiem drużyn męskich: OSP Chorzelów, OSP Podleszany, OSP Ry-
dzów, OSP Rzędzianowice I, OSP Rzędzianowice II, OSP Trześń, OSP Wola Chorzelowska, OSP Złotniki oraz 
drużynę żeńską OSP Trześń.
Zgodnie z regulaminem zawodów odbyły się dwie konkurencje: sztafeta pożarnicza oraz ćwiczenie bojowe. 
Komisja sędziowska, którą kierował mł. bryg. Wojciech Kopacz, przedstawiła kwalifikację końcową zawodów:
1 miejsce – OSP Podleszany
2 miejsce – OSP Chorzelów
3 miejsce – OSP Złotniki
 Zwycięskie drużyny oprócz gratulacji i pucharów, w dowód uznania za trud i wysiłek włożony w wy-
szkolenie zawodników i sprawność sprzętu pożarniczego,  otrzymały od Wójta Gminy Mielec Józefa Piątka 
dodatkowe środki na zakup sprzętu i wyposażenia. W trakcie zawodów zostały wręczone również odznaczenia 
dla zasłużonych członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

OGNISTY RATOWNIK – GORĄCA KREW

GMINNE ZAWODY SPORTOWO – POŻARNICZE GMINY MIELEC

BEZPIECZEŃSTWO
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 Dowody osobiste w większości przypadków mają daty ważności.
W bieżącym roku upływa ważność dowodów, które były wydane 
w 2007 roku.
 W związku z powyższym prosimy  wszystkich mieszkańców, 
aby zwrócili uwagę na datę ważności swojego  dokumentu tożsamości  
i w przypadku zbliżającego się upływu terminu złożyli stosowne  
wnioski  w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej. 
 Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w formie 
pisemnej lub elektronicznej na zasadach określonych w ustawie  
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne.

 We wtorek 24 października  sześć par odebrało z rąk 
Jana Myśliwca - Zastępcy Prezydenta Miasta Mielca oraz 
Józefa Piątka - Wójta Gminy Mielec medale nadawane przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
 Odznaczenie państwowe przyznawane jest na wnio-
sek jubilatów lub ich rodzin, a prawo do niego mają pary mo-
gące poszczycić się minimum 50-letnim stażem małżeńskim. 
Uroczystość zorganizowana przez Urząd Stanu Cywilnego  
w Mielcu tradycyjnie już odbyła się w Pałacyku Oborskich.
 - Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj gościć wśród  
Was. Przeżyliście  na pewno dobre i złe dni ale chyba więcej 
było tych dobrych, skoro jesteście razem i promieniejecie  
radością. Na Waszych twarzach widać zadowolenie, a to   
na pewno przekłada się również na zdrowie fizyczne - powiedział w trakcie uroczystości Józef Piątek. 
 Rocznicę zawarcia związku małżeńskiego świętowały trzy pary z terenu Gminy Mielec: Irena  
i Władysław Krempowie, Krystyna i Stanisław Stefanowiczowie, Urszula i Grzegorz Trzpisowie oraz trzy 
pary z Mielca: Teresa i Stanisław Galusowie, Józefa i Tadeusz Kłodowie, Józefa i Andrzej Stańczakowie. 

300 LAT STAŻU MAŁŻEŃSKIEGO 

SPRAWDŹ, CZY TWÓJ DOWÓD OSOBISTY JEST WAŻNY

WIOSKA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA W GMINIE MIELEC

W SKRÓCIE

      W sobotę 2 grudnia w Woli Mieleckiej, a w niedzielę  
3 grudnia w Chorzelowie gościł i bawił się z dziećmi Święty  
Mikołaj. Przybył on na specjale zaproszenie Józefa Piątka, 
Wójta Gminy Mielec.
      Spotkanie z Świętym poprzedzone było wspólną za-
bawą prowadzoną przez Elfy oraz Mikołajki. Na przybyłych 
czekało wiele atrakcji w tym między innymi „Komnata pięk-
ności”. Każdy mógł również zostać pomocnikiem Mikołaja  
i wesprzeć go w ozdabianiu pierników, pakowaniu prezentów, 
przygotowaniu świątecznych kartek i ozdób choinkowych. 
Na parkiecie cały czas trwało „Mikołajowe Party” połączone  
z ciekawymi animacjami. Deszcz baniek mydlanych, wystrza-
łowe konfetti, zabawy ze śnieżkami oraz bitwa na kulki cie-
szyły się dużą popularnością. Tuż przed godziną 17 do Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu przybył długo 
wyczekiwany gość dla którego niektóre dzieci przygotowały specjalne wiersze i świąteczne piosenki. Nikt też 
nie opuścił budynku bez prezentu i słodkiej niespodzianki. – Bardzo się cieszę, że pan Wójt zaprosił mnie tutaj 
do Gminy Mielec. Zapewniał mnie, że wszystkie dzieci z tego terenu są bardzo grzeczne, mądre i uczynne.  
I wiecie co? Miał rację. Widzę tu same uśmiechnięte buzie i na pewno nikt z was nie dostanie ode mnie rózgi 
– powiedział Święty Mikołaj. 



Święta Bożego Narodzenia to okres szczególny dla każdego.
To okres niezwykłej atmosfery i wzajemnej życzliwości.

To również chwila refleksji nad tym, co było i tym, co przyniesie Nowy Rok.

Pragniemy przesłać najserdeczniejsze życzenia
wszystkim mieszkańcom, naszym partnerom, przyjaciołom i współpracownikom.

Niech nadchodzące Święta będą dla Państwa niezapomnianymi chwilami,
spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień.
Życzymy, aby odbyły się w spokoju, radości,

wśród rodziny, przyjaciół i bliskich osób.
Niech  2018 rok  przyniesie dużo zdrowia, pogody ducha, miłości,

spełnienia marzeń oraz wielu sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.

Józef Piątek
Wójt Gminy Mielec

Jan Kołodziej
Przewodniczący Rady Gminy 

GMINA MIELEC
GMINA MIELEC

GMINA MIELEC
GMINA MIELEC

Urząd Gminy Mielec ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec

Godziny pracy:  PON.: 7:30 - 17:00, WT. - CZW.: 7:30 - 15:30, 
               PT.: 7:30 - 14:00

tel. 177730590 fax. 177730591

sekretariat@ug.mielec.pl
www.gmina.mielec.pl


