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Zbliża się wspaniały czas radości ze Zmartwychwstania Pańskiego.  
To piękny okres kiedy Boża łaska, niesie nam odrodzenie duchowe, napełnia nas spokojem i wiarą. 

To czas refl eksji nad własnym życiem i czerpania sił na przyszłość.
Przyjemnie jest wypełniać samorządowe obowiązki, gdy spotyka się na drodze tak wiele serdecznych 

ludzi. Mimo trudności udało się sporo zrobić. Powstały nowe inwestycje, zmniejszyliśmy defi cyt, 
przygotowując się tym samym do nowej perspektywy fi nansowej Unii Europejskiej. 

Podsumowując miniony czas, postanowiliśmy oddać  Państwu przed świętami biuletyn przybliżający 
życie w naszej gminie. Jedno wydanie nie pozwala na ujęcie wszystkich zadań, ale liczymy, że zobrazuje 

choć w części działalność samorządu. 
Korzystając z okazji, w imieniu Rady Gminy Mielec i pracowników urzędu 

pragniemy złożyć świąteczne życzenia: ciepła rodzinnej atmosfery i spełnienia najskrytszych marzeń. 
Niech uśmiech naszych dzieci rozpłomienia serca, dając nadzieję na lepsze jutro. 

Niech radość Wielkanocy napełni Wasze serca nadzieją i obfi tością łask od Chrystusa 
Zmartwychwstałego. Niech te życzenia popłyną 

do wszystkich mieszkańców gminy Mielec w kraju i za granicą. 

Życzą: 
Józef Piątek - Wójt Gminy Mielec 

 Jan Kołodziej - Przewodniczący Rady Gminy Mielec 
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Wysokość budżetu na rok 2016 to 37 355 921 zł. 
Jest on większy od poprzedniego o 741 262 zł. 
Udało się również zmniejszyć defi cyt. Jest to budżet 
stabilnego rozwoju i inwestowania. Na wydatki majątkowe 
przeznaczymy kwotę 4 milionów 830 tysięcy złotych, 
za które rozbudujemy między innymi stację uzdatniania wody 
w Chorzelowie oraz  kanalizację. 
Ponad milion złotych przeznaczymy 
na przebudowę dróg gminnych. Rozpoczniemy również 
kluczową inwestycję - budowę sali gimnastycznej z zapleczem 
przedszkolnym w Rzędzianowicach. Chciałbym podziękować 
za rok współpracy wszystkim, a szczególnie radnym 
i sołtysom. Mam nadzieję, że wspólna praca, której efektem 
jest m.in. ten budżet i jego realizacja, wciąż będzie podnosiła 
poziom życia i zadowolenia mieszkańców gminy Mielec. 
Tego bym wszystkim życzył w nowym roku 2016 
– mówił wójt  Józef Piątek.

INWESTYCJE I FINANSE

Wójtowi Józefowi Piątkowi inni 
włodarze mogą pozazdrościć atmos-
fery na sesjach, a szczególnie na sesji 
budżetowej. W gminie Mielec odbyła 
się ona 30 grudnia w sali Samorzą-
dowego Ośrodka Kultury i Sportu w 

Na więcej inwestycji w tym roku może liczyć gmina Mielec. Wydatki majątkowe to prawie 
5 milionów złotych. Jakie główne zadania będzie realizować gminny urząd w 2016 roku?

Największą pozycję w budżecie 
gminy Mielec na rok następny sta-
nowić będzie standardowo „oświata 
i wychowanie”, na które planuje się 
przeznaczyć kwotę 16,4 miliona zło-
tych. Ważną składową budżetu jest 
również „pomoc społeczna” - ponad 
5,4 miliona złotych. Prawie 3,7 milio-
na złotych gmina wyda na „gospo-
darkę komunalną i ochronę środowi-
ska”, natomiast  prawie 1,9 miliona na 
„transport i łączność”. Ważną pozycję 
będzie stanowić „kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego”. Przezna-
czono na nią w najbliższym roku po-
nad 1,1 miliona zł, które będzie zago-
spodarowywał głównie SOKiS.

 Jedyną zmianą w projekcie budże-
tu gminy Mielec była autopoprawka 
wójta. Dotyczyła zwiększenia wydat-
ków na kulturę � zyczną w roku 2016 
oraz pomoc dla Szpitala Powiatowego 
w Mielcu, na zakup kardiomonitora 
dla oddziału chirurgii ogólnej (12 000 
i 20 000 zł).

Chorzelowie. Wójt nie miał problemu 
z przekonaniem rajców do swojego 
projektu budżetu. Na 14 obecnych 
wszyscy byli za. Wszystkie komisje 
również jednogłośnie zaopiniowały 
projekt pozytywnie.
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6000 m rozbudowanej 
sieć kanalizacji 
sanitarnej

1760 ton  
kruszywa 
na budowę, 
remont 35 dróg gminnych

Szybko � nalizują się zapowiedzi 
wójta gminy Mielec Józefa Piątka i sta-
rosty powiatu mieleckiego Zbigniewa 
Tymuły, jakie padły przy odbiorach 
chodników pod koniec 2015 r. Wspól-
ne plany samorządowców dotyczyły 
chodnikowych inwestycji w nowym 
roku. Radnym przedstawiono już na 
pierwszej sesji projekt uchwały ws. 
pomocy � nansowej dla powiatu mie-
leckiego w wysokości 300 000 złotych 
na nową infrastrukturę. Jednogłośne 
podjęcie uchwały przez radnych to do-
bra informacja dla mieszkańców miej-
scowości: Złotniki (300 m), Chrząstów 
(500 m) i Trześń (600 m). Gmina w 
ramach współpracy podjęła również 
uchwałę o udzieleniu pomocy rzeczo-
wej dla powiatu mieleckiego na opra-
cowanie dokumentacji technicznej 
odcinków chodników dla kolejnych 
miejscowości, tj. Książnic i Chorzelo-
wa.

Rozpoczęli od „Strategii” i chodników
28 stycznia rajcy gminy Mielec obradowali na pierwszej sesji w nowym roku. Pod głosowanie 
trafi ła m.in. Strategia Gminy Mielec i kwestia 1400 metrów chodników dla trzech miejscowości.

Gmina przyjęła uchwałą 
Strategię na lata 2016-2022
Strategia jest obowiązkowym „za-

łącznikiem”, jakim gmina musi dys-
ponować w ubieganiu się o środki 
zewnętrzne. W obliczu rozpoczęcia 
naborów w ramach nowej perspekty-
wy � nansowej Unii Europejskiej raj-
cy zajęli się tym tematem w pierwszej 
kolejności. Podobnie było w przypad-
ku miasta Mielca; tam radni przyjęli 
podobny dokument jeszcze miesiąc 
temu. „Strategia jest zbiorem celów 
(zadań), ujętych w programy i plany, 
stanowi wzorzec decyzji, które dotyczą 
pozycji i tożsamości samorządu, jego 
zdolności do wykorzystywania swych 
mocnych stron oraz prawdopodobień-
stwa odniesienia sukcesu w regionie” – 
czytamy w strategicznym dokumencie 
Gminy Mielec, dostępnym również na 
o� cjalnej stronie urzędu. Strategia zo-
stała uzupełniona o dwa wnioski, któ-

re jednogłośnie zostały przyjęte. Doty-
czyły one budowy sali gimnastycznej 
przy SP w Książnicach oraz budowy, 
przebudowy i remontu infrastruktury, 
urządzeń melioracyjnych na terenie 
gminy. Poprawki zgłosili kolejno rad-
ni Wanda Mika i Mariusz Kawalec. 
To tylko niektóre zadania, jakie gmina 
planuje realizować.

Trzeba jasno powiedzieć, że 
Strategia nie jest dokumen-
tem zamkniętym i  może 
ewoluować. Radni mogli 
zgłaszać swoje uwagi, a nad 
poprawnością merytoryczną 
czuwali  pracownicy urzędu. 
Ten wspólnie wypracowany 
dokument jest nam potrzeb-
ny, bo chcemy aktywnie brać 
udział w pozyskiwaniu środ-
ków zewnętrznych - komen-
tował wójt Józef Piątek.

GMINA W LICZBACH

Ogólna liczba 
mieszkańców
2015 – 13 113  
(wzrost o 41)
2014 – 13 072

Urodzenia:
2015 – 147
2014 – 132

Zgony:
2015 – 119
2014 – 112

Zawarcie związków 
małżeńskich 
(liczba osób):
2015 – 144
2014 – 159

512 – Aktywni 
przedsiębiorcy  

Wydatki na planowane 
inwestycje

4000 – tyle metrów 
nawierzchni 
bitumicznej 
położono na odcinkach dróg 
gminnych

1800 metrów chodników 
wybudowano w 2015

W 6 sołectwach 
gminy Mielec 
zmodernizowano 
infrastrukturę 
oświetleniową 

Budżet 2016 
37,356 mln

Wydatki majątkowe 
4,830 mln

INWESTYCJE I FINANSE
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Kanalizacja dla gminy Mielec
za 1,7 miliona złotych
Zakończono II etap budowy kanalizacji grawitacyjnej 
w miejscowości Wola Mielecka. „Gmina od kwietnia położyła 
prawie 5 kilometrów sieci kanalizacyjnej. Duża część pieniędzy 
na inwestycję pochodziła ze środków zewnętrznych” – informuje 
wójt gminy Józef Piątek. W planach jest również budowa 
kanalizacji w Podleszanach i dalszej części Rzędzianowic.

 W kwietniu br. na terenie gminy 
Mielec realizowano zadanie pn „Bu-
dowa kanalizacji sanitarnej w miejsco-
wości Wola Mielecka”. Łączny koszt 
działań to 1  722  726,15 zł, z czego 
704  245, 00 zł stanowiły środki ze-
wnętrzne z Programu Rozwój Obsza-
rów Wiejskich. W ramach inwestycji 
powstały 3 pompownie, kolektory gra-
witacyjne o średnicy 200 i 160 mm, o 
łącznej długości 4,7 km, oraz kolektor 
tłoczny o średnicy 90 mm i długości 
0,9 km.

Gmina od kwietnia 
położyła prawie 
5 kilometrów sieci 
kanalizacyjnej. 
Duża część pieniędzy 
na inwestycję 
pochodziła ze środków 
zewnętrznych. 
Wola Mielecka stała 
się szóstym sołectwem 
skanalizowanym w gminie 
Mielec. Teraz chcemy 
zająć się Podleszanami 
i Rzędzianowicami  
- powiedział wójt 
Józef Piątek.

Wójt zapewnił, że trwa doprojek-
towywanie dalszego ciągu kanalizacji 
dla nowo powstałych domów jed-
norodzinnych w miejscowości Wola 
Mielecka. Na tym jednak nie koniec 
planów. Następną miejscowością ob-
jętą tym procesem inwestycyjnym są 
Rzędzianowice na obszarze w kie-
runku miejscowości Czermin. Zada-
nie będzie realizowane w oparciu o 

istniejący już projekt, który zostanie 
rozszerzony o nowo powstałe zabu-
dowanie jednorodzinne. W Podlesza-
nach planuje się rozpocząć kanaliza-

cję na terenie znajdującym się między 
granicą sołectwa Wola Mielecka a 
skrzyżowaniem Ruda, Książnice na 
drodze powiatowej.
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 – Cała adaptacja budynku 
została na czas zakończona. 
Liczba dzieci szybko rośnie. 
Początkowo było ich ośmio-
ro, a obecnie do przedszkola 
uczęszcza już czternaścioro. 
Dobra informacja o gmin-
nym oddziale rozchodzi się 
coraz szerzej. To dobrze, 
bo jesteśmy już w stanie 
przyjąć kolejne dzieci 
- komentował wójt Piątek.

Historyczna inauguracja roku 
dla przedszkolaków w Rzędzianowicach 

O oddział, który mógłby przyjąć 
dzieci w wieku przedszkolnym, już 
od dawna ubiegali się mieszkańcy 
Rzędzianowic, m.in. Paweł Zygmont, 
jeden z rodziców. Ich potrzeby zostały 
uwzględnione w tym roku i wójt gmi-
ny, Józef Piątek, zlecił opracowanie 
dokumentacji na adaptację budynku 
na cele oświatowe. Przez okres wa-
kacji przebudowano, ocieplono bu-
dynek oraz pomalowano dach. Tem-
po robót było szybkie, by udało się 
ukończyć je w terminie i we wrześniu 
przyjąć pierwsze dzieci. Zadowolenia 
z efektów pracy nie kryli zarówno 
rodzice, jak i sam wójt:

Mieszkańcy miejscowości Rzędzianowice doczekali się w końcu 
oddziału „O” z możliwością przyjęcia dzieci już od trzeciego roku 
życia. W piątek odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku z udziałem 
dzieci, rodziców, grona pedagogicznego i władz lokalnych.

INWESTYCJE I FINANSE

Uroczystość inauguracji roku, pro-
wadzoną przez dyrektor szkoły Izabelę 
Kobylarz, zaszczyciła swoją obecnością 
wicestarosta Maria Napieracz, założy-
cielka aż czterech przedszkoli na tere-
nie powiatu mieleckiego, oraz przed-
stawiciele Urzędu Gminy Mielec.

Zakończono także prace przy bu-
dowie ogrodzenia i zagospodarowa-
niu terenu wokół budynku użytecz-
ności publicznej w Rzędzianowicach, 
gdzie mieści się nowy odział placówki 
oświatowej. Jego remont objął również 
pomieszczenia ośrodka zdrowia. Łącz-
ny koszt prac wraz z termomoderniza-
cją obiektu wyniósł 266 728 zł.
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– Na drogi w Woli Mieleckiej 
i Rzędzianowicach udało się 
otrzymać dotację w wysoko-
ści 303 622,00 zł w zakresie 
usuwania skutków klęsk ży-
wiołowych w infrastrukturze 
komunalnej. Reszta kwoty 
pochodzi ze środków wła-
snych. Wykonawcą prac było 
Przedsiębiorstwo Robót Dro-
gowych w Mielcu 
– informuje wójt Piątek.
Najdłuższy fragment został zmo-

dernizowany w Woli Mieleckiej. Dro-
gę tę przebudowano na odcinku 1850 
metrów, sięgającym aż do granicy z 
Rzędzianowicami. Na odcinku 260 me-
trów do linii końca zabudowań miesz-
kalnych położono asfalt. Resztę drogi, 
stanowiącą przede wszystkim dojazd 
do pól, utwardzono kruszywem.

W Rzędzianowicach i Chrząstowie 
wyasfaltowano odcinek o długości ko-
lejno 540 i 400 m. W Goleszowie nie-
równą i zniszczoną drogę poszerzono, 
pokrywając ją dwiema warstwami as-
faltu na długości 1100 m.

INWESTYCJE I FINANSE

Gmina Mielec cieszy się
nowymi drogami
W pierwszym półroczu 2015 roku zakończono w gminie Mielec 
kolejne inwestycje infrastrukturalne, które objęły przebudowę 
dróg za kwotę ponad 800 tysięcy złotych. Drogi przebudowane 
na odcinku blisko 4 km zostały odebrane osobiście przez wójta 
gminy Józefa Piątka.

Szczegółowa 
lokalizacja dróg:
1. Przebudowa drogi na dz. nr 

ewid. 71 oraz dz. ewid. 99/2, 94, 70/8, 
69/3, 69/10, 68/2, 67/2 w miejscowości 

Wola Mielecka w km 0+000-1+850 
– 361 711,64zł.

2. Przebudowa drogi gminnej nr 
103 435 Rzędzianowice /Kościół - 
SKR/ dz. ewid. nr 388 w miejscowości 
Rzędzianowice w km 1+180-1+720 – 
149 693,71zł.

3. Przebudowa drogi gminnej 
na dz. nr ewid. 484 w miejscowości 
Chrząstów odcinek długości 400mb 
– 62 153,13zł.

4. Przebudowa drogi gminnej nr 
103 411 Goleszów przez wieś dz. ewid. 
nr 510, 511, 487 w miejscowości Go-
leszów w km 0+000 – 1+100 –  232 
825,08zł.
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mielecki. Nowa infrastruktura dla pie-
szych powstała na odcinkach:

Złotniki – 300m, 
Wola Mielecka – 460m, 
Podleszany - 430m, 
Książnice - 610 m

– Realizujemy zapowiedzi 
złożone wcześniej 
mieszkańcom. W czterech 
miejscowościach gminy 
Mielec powstało prawie 2 km 
chodników. Mają one dłuższą 
gwarancję niż budowane w 
latach ubiegłych (nie rok, 
a 3 lata). Daje to szansę na 
większą trwałość inwestycji 
– informuje wójt Piątek.

Wójt podkreśla dobrą współpracę 
ze starostwem. Dzięki wspólnemu � -
nansowaniu strategicznych inwestycji 
powstały na terenie gminy setki me-
trów chodnika. – W roku następnym 
planujemy kontynuować budowę 
chodników w Złotnikach, Chrząsto-
wie i Trześni – dodaje Józef Piątek.

Końcem sierpnia nastąpiło roz-
strzygnięcie przetargu na nowe chod-
niki w gminie Mielec. Pierwsze prace 
budowlane przy drogach powiatowych 
ruszyły we wrześniu. Realizowała je 

INWESTYCJE I FINANSE

Prawie 2 km chodników 
z lepszą gwarancją
„Prawie 2 km chodników powstało w czterech miejscowościach 
gminy Mielec. Nowe chodniki mają dłuższą gwarancję, która daje 
szansę na większą trwałość inwestycji” - informuje Józef Piątek, 
wójt gminy Mielec. Budowa bezpiecznej infrastruktury dla ruchu 
pieszych realizowana była w czwartym kwartale bieżącego roku. 

� rma z Brnia Osuchowskiego, która 
za kwotę 810 901 złotych wykonała 
1800 metrów nowych chodników. 400 
tysięcy złotych pochodziło z budżetu 
gminy. Resztę do� nansował powiat 

Jest oświetlenie 
i jest bezpieczniej

W Chorzelowie między Bożą 
Wolą a Zakładem Doświadczalnym 
Instytutu Zootechniki postawiono 
słupy oświetleniowe. To newralgiczny 
dla mieszkańców odcinek chodnika, 
stanowiący codzienną drogę pracy, 
szkoły czy kościoła. Pokonanie go po 
zmroku rowerem było niebezpieczne 
ze względu na oślepiające światła jadą-
cych tuż obok samochodów.

Ze względu na to, że jest to droga 
wojewódzka, pytano, dlaczego oświe-
tleniem nie zajmie się jej właściciel, 
czyli marszałek? Jednak prawo ener-
getyczne jednoznacznie wskazuje, że 
odpowiedzialność za budowę i utrzy-
manie oświetlenia spoczywa na samo-

Mieszkańcy Chorzelowa nie mogli zrozumieć, dlaczego odcinek 
chodnika przy głównej drodze przez wieś nie ma oświetlenia. 
Pod koniec roku sytuacja ta się zmieniła.

rządzie lokalnym, jako zadanie własne 
gminy.

Niestety, potrzeby mieszkańców 
nie znalazły zrozumienia u poprzed-
nich włodarzy gminy i dopiero w 
sierpniu 2015 r., na XX sesji rady, radni 
przyjęli propozycję zmian w budżecie 
na wniosek wójta Józefa Piątka. Dzięki 
temu zagwarantowano środki na wy-
konanie tego zadania jeszcze w tym 
roku.

- Już pod koniec października wy-
łoniono wykonawcę przedsięwzięcia, 
którym okazał się BTE Firma Elek-
tryczna Sp. z o.o. z Chrząstowa. Koszt 
zadania wyniósł 79 950,00 zł. Cieszę 
się, że sprawa została rozwiązana jesz-

cze przed okresem zimowym, kiedy to 
dni są coraz krótsze i oświetlenie głów-
nych traktów komunikacyjnych staję 
się bardzo ważną sprawą -   komentuje 
wójt gminy Józef Piątek.
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W Rzędzianowicach powstanie nowoczesna 
sala sportowa

INWESTYCJE I FINANSE

– Projektowana sala 
o kubaturze 2 992 m3 
będzie pełniła funkcję 
rekreacyjno-sportową, 
będzie miała charakter 
obiektu sportowego 
przeznaczonego dla dzieci 
i młodzieży. Zakładany 
koszt przedsięwzięcia to 
1,3 miliona złotych brutto 
– informuje wójt gminy 
Mielec, Józef Piątek.

W skład sali gimnastycznej wej-
dzie m.in. magazynek, kantorek, 
WC, łazienki, szatnie. Powierzchnia 
użytkowa części z salą sportową i 
zapleczem wyniesie 384,40 m2. Po-
wierzchnia użytkowa części z przed-
szkolem to  116,80 m2. Przedszkole 

Najważniejszą sprawą dla tej miejscowości jest powstanie krytego obiektu sportowego 
dla dzieci i młodzieży. W okresie zimowym są trudności z przeprowadzeniem zajęć WF w szkole.
Odświeżony projekt rozbudowy budynku szkoły podstawowej pod salę gimnastyczną 
i przedszkole oraz przebudowy jego części jest już gotowy.

Pilne remonty dróg
w gminie Mielec

posiadać będzie niezależne wejście z 
zewnątrz, od strony wejścia/wjazdu 
na działkę. Budynek będzie dostoso-
wany dla osób niepełnosprawnych i 
połączony z budynkiem szkoły spe-
cjalnym łącznikiem. Powierzchnia 
całkowita zabudowy wyniesie 554,10 
m2.

Jak zapewnia projektant, nowy 
obiekt dostosowany jest do lokalnego 

krajobrazu i sąsiadującej zabudowy. 
Spełnia wymagania architektury tra-
dycyjnej.

Cała inwestycja ma zostać podzie-
lona na etapy. Wójt chce część środków 
na salę sportową pozyskać z zewnątrz, 
np. z Programu Rozwoju Regionalnej 
Infrastruktury Sportowej. Wszystko 
na to wskazuje, że pierwsze prace bu-
dowlane ruszą w 2016 roku.

– W ostatnim czasie 
priorytetem gminy Mielec 
jest infrastruktura drogowa. 
W samym październiku 
i listopadzie 2015 roku 
na ten cel wydaliśmy pół 
miliona złotych. Na zły stan 
dróg w samym centrum 
miejscowości narzekali  
szczególnie mieszkańcy Woli 
Chorzelowskiej i Chorzelowa.  
Swoje potrzeby w tej 
kwestii zgłaszali również 
mieszkańcy Woli Mieleckiej, 
Książnic i Rzędzianowic. 
Musieliśmy szybko 
zareagować, tym bardziej że 
niektóre inwestycje czekały 
na realizację już kilka lat – 
mówi Józef Piątek, 
wójt gminy Mielec.

Blisko pół miliona złotych poszło na poprawę infrastruktury 
drogowej w gminie Mielec. Krajobraz dróg z dziurami w centrum 
miejscowości Chorzelów i Wola Chorzelowska dominował przez 
ostatnie lata. Przebudowy wymagały również drogi w Woli 
Mieleckiej, Książnicach i Rzędzianowicach.
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  Wójt gminy Mielec, wspólnie z 

mieszkańcami, ustalił na zebraniu so-
łeckim, że w pierwszej kolejności bę-
dzie remontowana droga w Woli Cho-
rzelowskiej, ta bliższa gospodarstwom, 
przez wieś, a dopiero po niej droga do-
jazdowa do miejscowości, przez las, od 
strony Mościsk.

Intensywne wykorzystanie drogi 
wewnętrznej Chorzelów „Górki”, któ-
ra stanowi dojazd do m.in. Zespołu 
Szkół,  znacznie pogorszyło jej stan. 
Celem realizowanego remontu tego 
odcinka była poprawa stanu technicz-
nego nawierzchni.   Wykonane zosta-
ły także pobocza z kruszywa, które 
w części pełnić będzie rolę drenażu 
chłonnego – zbierającego wodę z na-
wierzchni asfaltowej. Parametry i stan 
techniczny istniejącej sieci gazowej 
biegnącej w części pod drogą powodu-
ją, że w przypadku przebudowy drogi, 
polegającej także na budowie kanaliza-

cji deszczowej pod nią, konieczna bę-
dzie również przebudowa gazociągu, a 
wówczas  koszty inwestycji przerosły-
by możliwości � nansowe gminy.

Lepszych dojazdów do posesji do-
czekali się również mieszkańcy Woli 
Mieleckiej.  W tej części miejscowości,  

potocznie nazywanej  „Komos”, poło-
żono 180-metrową warstwę asfaltu. 
Utwardzono kruszywem drogę na od-
cinku 300 metrów w Książnicach. W 
listopadzie podobnym remontem ob-
jęta została droga dojazdowa do grun-
tów rolnych w obrębie Rzędzianowic.

Ustawa dotycząca programu 
500 plus nabrała mocy prawnej i od 
1 kwietnia będzie można składać 
wnioski. 

Świadczenie wychowawcze 
otrzymają rodzice, opiekunowie 
prawni lub opiekunowie faktyczni 
dziecka. Pomoc państwa w wycho-
waniu będzie przysługiwać dziecku 
aż do ukończenia 18 lat. Co ważne, 
pełnoletnie dziecko do ukończenia 
25 lat liczy się do składu rodziny 
przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozo-
staje na utrzymaniu rodziców. 

Na drugie i kolejne dziecko 
świadczenie rodzice otrzymają nie-
zależnie od dochodu. Na pierwsze 
lub jedyne dziecko rodzice otrzyma-

6000 rocznie na dziecko

Zapraszamy od 1 kwietnia
„Program 500 plus to pierwsze po 1989 roku tak szerokie 
wsparcie dla polskich rodzin. W gminie Mielec będzie go 
obsługiwać nasza jednostka, czyli Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, znajdujący się w budynku urzędu przy 
ul. Głowackiego 5 w Mielcu. Na miejscu uzyskają państwo 
szerszą informację i ewentualną pomoc” – zachęca wójt gminy 
Mielec, Józef Piątek.

ją świadczenie po spełnieniu kryte-
rium dochodowego: 800 zł netto na 
osobę w rodzinie lub 1.200 zł, jeśli w 
rodzinie jest wychowywane dziecko 
niepełnosprawne. 500 zł na każde 
dziecko niezależnie od dochodu do-
staną także rodziny zastępcze, ro-
dzinne domy dziecka oraz placówki 
opiekuńczo-wychowawcze typu ro-
dzinnego. 

Tylko gdy ubiegamy się o świad-
czenie na pierwsze lub jedyne dziec-
ko, będzie ustalany dochód rodziny. 
Dotyczy to rodzin, które mają jedno 
dziecko, jak i rodzin z większą liczbą 
dzieci. W tym przypadku do wnio-
sku trzeba będzie dołączyć oświad-
czenie o dochodach innych niż pod-

Wnioski będzie można 
składać przez internet, 
za pośrednictwem poczty 
lub w gminie. 
E-wniosek o świadczenie 
wychowawcze będzie można 
złożyć za pomocą portalu 
empatia.mrpips.gov.pl, 
PUE ZUS oraz bankowości 
elektronicznej.

legające opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób. Do dochodu 
wlicza się alimenty od drugiego ro-
dzica, a także z Funduszu Alimenta-
cyjnego.



marzec 2016  Biuletyn Informacyjny Gminy Mielec     11 

INWESTYCJE I FINANSE

LGD LASOVIA stara się 
o 6 milionów zł 
w ramach programu LEADER + 

W skład Lokalnej Grupy Działania 
LASOVIA wchodzi 5 gmin wiejskich: 
Cmolas, Mielec, Niwiska, Ostrów 
i Tuszów Narodowy. LGD LASO-
VIA liczy w sumie 42 342 mieszkań-
ców. Stowarzyszenie ma na celu ak-
tywizować obszary wiejskie poprzez 
wykorzystanie lokalnych inicjatyw 
i pomysłów oraz wsparcie dla grup 
defaworyzowanych. Gmina Mielec 
wspólnie z pozostałymi czterema gmi-
nami walczy o dodatkowe środki na te 
cele. 

Jednym z działań, które realizo-
wane będzie w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 (PROW 2014-2020), jest 
„podejście LEADER” wspierane ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.

– Program włącza 
do działania lokalnych 
partnerów, np. 
przedsiębiorców, instytucje 
samorządowe, publiczne, 
organizacje pozarządowe 
oraz osoby fi zyczne z terenu 
LGD LASOVIA. Oddanie 
władzy obywatelom, 
aktywizacja mieszkańców 
obszarów wiejskich ma 
rozwinąć małe ojczyzny, 
szczególnie te najsłabiej 
dofi nansowane – informuje 
Józef Piątek, wójt gminy 
Mielec i członek zarządu 
Lasovii.

W 2015 roku gmina Mielec przystąpiła do Stowarzyszenia LGD 
Lasovia. Gmina stoi przed wielką szansą na środki fi nansowe 
na rozwój obszarów wiejskich, a w tym na walkę z bezrobociem, 
tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i ochronę 
dziedzictwa naturalnego i kulturowego. 

LGD LASOVIA to grupa doświad-
czona, która zrealizowała zadania we 
wcześniejszym rozdaniu środków na 
lata 2007-2013. Praktyka, konsultacje 
i szczegółowa analiza pozwoliły na 
wypracowanie nowej Strategii Roz-
woju Lokalnego Kierowanego przez 
Społeczność na lata 2014-2020. W tej 
perspektywie � nansowej zaplanowa-
nych jest do realizacji szereg działań, 
m.in. „Zachowanie dziedzictwa kul-
turowego i przyrodniczego oraz roz-
wój turystyczny obszaru”, „Tworzenie 
korzystnych warunków dla rozwoju 
przedsiębiorczości” oraz „Zaspokaja-
nie potrzeb mieszkańców w zakresie 
aktywności społecznej”. Budżet na re-
alizację Strategii Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność na 
Lata 2014-2020 jest zaplanowany na 
około 6 000 000 zł ( strategia dostępna 
na stronie www.lasovia.com.pl ).

Połowa środków ma być przezna-
czona na wsparcie projektów pomaga-
jących zakładać nowe przedsiębiorstwa 
i pomoc w rozwoju już istniejących. 
Strategia zakłada wsparcie dla 3 grup 
defaworyzowanych, które otrzymają 
dodatkowe punkty podczas ubiegania 
się o pomoc. W skład tych grup zali-
cza się osoby długotrwale bezrobotne, 
kobiety powracające na rynek pracy i 
osoby do 35 roku życia.

- Obecnie Strategia na lata 2014-
2020 została złożona w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Pod-
karpackiego i aktualnie czekamy na 
ogłoszenie wyników. Po wery� kacji 
dokumentów będzie ogłoszona lista 
rankingowa i w przypadku pozytyw-
nego rozpatrzenia i podpisania od-

powiedniej umowy będziemy mogli 
przystąpić do realizacji działań zapla-
nowanych w strategii LGD LASOVIA 
– dodaje wójt Piątek.

Aktualne informacje 
dotyczące szkoleń, 
naborów wniosków, 
kryteriów będą 
sukcesywnie 
umieszczane na naszej 
stronie internetowej 
www.lasovia.com.pl. 
Po więcej informacji 
można się udać do 
siedziby biura LGD, 
które znajduje się przy 
ul. Sikorskiego 2a 
w Mielcu 
lub pod nr telefonu 
17 788 53 00.
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Chorzelów w II etapie konkursu

Piękna Wieś Podkarpacia

LEKKIE I PRZYJEMNE

Celem konkursu Piękna Wieś 
Podkarpacka, organizowanego w ra-
mach Programu Odnowy Wsi na lata 
2011-2016, jest „wspieranie rozwoju 
wsi poprzez pobudzanie aktywności 
gospodarczej, kształtowanie ładu prze-
strzennego oraz pielęgnowanie środo-
wiska naturalnego. Konkurs jest rów-
nież doskonałą okazją do promowania 
i nagradzania tych sołectw z terenu 
województwa podkarpackiego, które 
szczególnie wyróżniają się w dziedzinie 
estetyki wsi”. 

Dotychczas wyróżnienie to przy-
znano: miejscowości Chmielnik pow. 
Rzeszowski w 2012 r., Besko pow. sa-
nocki w 2013 roku i Bojanów w 2014 r.

 Z roku na rok przybywa chętnych 
w konkursie organizowanym przez sa-
morząd wojewódzki. W zeszłym roku 

33 wsie z całego województwa ubiegały się o tytuł 
najpiękniejszej. Gmina Mielec do konkursu zgłosiła Chorzelów, 
który dostał się do pierwszej dziesiątki i zajął 7 miejsce.

do tytułu najpiękniejszej aspirowało 22 
miejscowości, w tym liczba ich wzro-
sła do 33, w związku z tym rywalizacja 
była trudniejsza. W pierwszym etapie 
konkursu jury oceniało prezentację 
multimedialną przygotowaną przez 
gminy. Fragment pracy wykonanej 
przez Biuro Promocji Gminy Mielec, 
w postaci � lmu promującego miejsco-
wość, można oglądać w Internecie na 
kanale YouTube.

– Wideo już wyświetliło po-
nad 2500 osób i cieszy się 
sporą popularnością wśród 
mieszkańców samej miej-
scowością. Jak można się 
domyślać, równie pozytywnie 
prezentację wraz z fi lmem 
ocenili jurorzy, którzy za-

kwalifi kowali Chorzelów do 
pierwszej dziesiątki. Kolej-
nym etapem zmagań będzie 
wizja lokalna. Jeszcze we 
wrześniu jurorzy przyjadą 
na miejsce do Chorzelowa 
i będą oceniać m.in. wypo-
sażenie wsi, zieleń, wygląd 
posesji, dbałość o środowi-
sko czy dziedzictwo wsi – 
komentuje Jakub Cena z BP 
Gminy Mielec.
Gmina dziękuje mieszkańcom 

Chorzelowa, sołtysowi i Samorządo-
wemu Ośrodkowi Kultury i Sportu 
za współpracę, dzięki której zajęliśmy 
bardzo dobre 7 miejsce.

ZDROWIE

Są z Podleszan 
i walczą o nasze życie

Działamy na kilku 
płaszczyznach
-  Polskie Stowarzyszenie Diabety-

ków Koło Terenowe w Podleszanach 
rozpoczęło swoją działalność 26 lipca 
2007 – opowiada założycielka, prezes 
Danuta Zaremba oraz Alicja Krużel 
- mocno wspierający członek koła, 

Działają już od co najmniej 9 lat. Ich misją jest ludzkie zdrowie. 
Pomogli już tysiącom ludzi, a ich zapał wciąż nie gaśnie. Prężna 
organizacja ze wsi daje przykład, że w niewielkiej miejscowości 
można robić duże rzeczy. Jej pracę docenia nawet prezydent 
Polski. Teraz każdy może ją wesprzeć poprzez przekazanie 
1% podatku na działalność stowarzyszenia.

zawodowo - dyrektor szkoły. Stowa-
rzyszenie w Podleszanach obecnie li-
czy ok. 140 członków. Jak mówią, ich 
działalność jest zróżnicowana i nie 
dotyczy tylko wąskiej dziedziny, jak 
wskazywałaby nazwa stowarzyszenia.

- Po pierwsze, edukacja i pro� lak-
tyka. Do tej pory zorganizowaliśmy 
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nie uczestniczymy w ogólnopolskich 
wykładach i szkoleniach, organizo-
wanych przez Zarząd Główny PSD, 
w Toruniu, w Mielnie i Bydgoszczy. 
Organizujemy wyprawy do Madonny 
z Puszczy, do Ostrów Tuszowskich, do 
Cmolasu, Częstochowy, a także szkole-
nia z nauki chodzenia techniką nordic 
walking oraz warsztaty kulinarne – 
uzupełnia Alicja Krużel.

Czego nie robią?
Mało jest rzeczy, w które nie anga-

żowałoby się stowarzyszenie. Prowa-
dzi akcje informacyjne oraz udziela 
pomocy materialnej ludziom potrze-
bującym. Dzięki pozyskanym środ-
kom zakupiło sprzęt rehabilitacyjny 
(rowery stacjonarne, stepery, kijki 
do nordic walking oraz glukometry, 
ciśnieniomierze, piłeczki do ćwiczeń 
manualnych), który bezpłatnie wypo-
życza potrzebującym. Przez siedem 
lat przygotowuje imprezy z okazji 
Dnia Dziecka i mikołajek. Posiada 
również własną biblioteczkę, z której 
każdy może skorzystać.

Stowarzyszenie pełni także w swo-
jej miejscowości i okolicy rolę insty-
tucji rozrywkowej, charytatywnej, 
aktywacyjnej. Jej członkowie, sympa-
tycy spotykają się regularnie w każdy 
czwartek w godzinach od 15 do 17 (a 
w okresie letnim od 16 do 18) w bu-
dynku OSP w Podleszanach. Regu-
larność, solidność i zaangażowanie, 
jakim się wykazują, pozwoliły im na 
ciągłą działalność od wielu lat. 

blisko 50 spotkań edukacyjnych w for-
mie wykładów lekarzy specjalistów z 
różnych dziedzin medycyny: diabeto-
logii, kardiologii, psychologii, psychia-
trii, okulistyki, chorób wewnętrznych. 
Przyjmując średni udział w wykła-
dach 80 słuchaczy, to do tej pory wzię-
ło w nich udział ok. 4000 osób z wielu 
miast i mniejszych miejscowości. Zor-
ganizowaliśmy spotkania z uczniami 
na temat „Zapobiegamy cukrzycy”, jak 
również konkurs plastyczny. 27 osób z 
zaawansowaną cukrzycą skorzystało z 
turnusu rehabilitacyjnego w Wysowej 
– informuje szefowa koła, pani Danu-
ta Zaremba.

Średnio 3 razy w roku stowarzy-
szenie daje również możliwość pod-
stawowego badania poziomu cukru, 
ciśnienia tętniczego, kwasu moczo-
wego. Organizuje też spotkania z 
przedstawicielami � rm farmaceu-
tycznych. Chorzy dowiadują się na 
nich o suplementach diety, leczeniu 
cukrzycy i jej powikłań. Członkowie 
stowarzyszenia podkreślają, że ich ak-
tywność nie kończy się na edukacji i 
pro� laktyce:

-  Integrujemy środowisko chorych 
i ich rodziny za sprawą spotkań z róż-
nych okazji (opłatek, Dzień Kobiet, 
mikołajki, Światowy Dzień Walki z 
Cukrzycą). Aktywnie uczestniczymy 
w szkoleniach organizowanych przez 
inne koła. Bierzemy udział w ogólno-
polskich pielgrzymkach diabetyków na 
Jasną Górę, do Wadowic, Jarosławia. 
W ramach Expo Diabetica corocz-

ZDROWIE

Przekaż 
1 % na 
diabetyków, 
bo warto pomagać! 
Zachęcamy by w rozliczeniu 
podatkowym i przekazać 1% 
na działalność tej prężnej 
organizacji. 
Wystarczy wypełniając PiT 
wpisać numer KRS 0000011600 
dla Polskiego Stowarzyszenia 
Diabetyków Koła Terenowego 
w Podleszanach.

-  Jest to możliwe dzięki ludziom, 
którym los innych nie jest obojętny, lu-
dziom o otwartych sercach. Wspólnie 
pozyskujemy środki zewnętrzne za-
równo od samorządów, jak i podmio-
tów prywatnych. Wszystkim naszym 
darczyńcom przekazujemy podzię-
kowania. W działaniach tych należy 
podkreślić ogromną rolę i zaangażo-
wanie prezes koła Danuty Zaremby, 
której praca została dostrzeżona. Jest 
ona laureatką wielu nagród. Otrzy-
mała m.in. Złoty Krzyż Zasługi za 
działalność społeczną, nadany przez 
Prezydenta RP, Złotą Odznakę nada-
ną przez Zarząd Główny PSD w Byd-
goszczy, jest laureatką powiatowego 
konkursu „Być Kobietą, zdobyła tytuł 
„Wyjątkowa Kobieta Gminy Mielec” - 
mówi Alicja Krużel. 

Sama pani prezes jest osobą 
skromną. Otrzymane tytuły dedyku-
je swoim podopiecznym i osobom, z 
którymi współpracuje.
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niu � agi Rzeczypospolitej Polskiej na 
maszt odegrany został hymn państwo-
wy i nastąpiła uroczysta zmiana warty, 
a po niej głos zabrał wójt Józef Piątek: 
– Polska jest wielka, kiedy zachowuje 
swoją tożsamości. W walce o nią życie 
straciły miliony rodaków. Dziś przez 
pamięć o ich cierpieniu przebija się ra-
dosna świadomość celu, jaki osiągnęli, 
czyli wolności. Pomnikiem tej o� ary 
w gminie Mielec jest między innymi 
Kaplica Poległych, przed którą stoimy. 
To świadectwo pięknej, ale i tragicz-
nej historii mieszkańców, których ce-
chowała odwaga, wielkie oddanie. W 
dniach rocznicowych odradza się w 
nas – indywidualnie i zbiorowo – pol-
ski romantyzm. W codziennym życiu 
starajmy się jednak być pozytywistami. 
Roman Dmowski napisał kiedyś:

– Jesteśmy różni, mamy 
różne zainteresowania, ale 
łączy nas jeden cel, cel ten 
to Ojczyzna, dla której 
chcemy żyć i pracować” 
- przemawiał wójt.
Po jego wystąpieniu dowódca uro-

czystości odczytał Niepodległościowy 
Apel Pamięci, przywołując bohate-
rów poległych w latach 1914-1921 
oraz bohaterów II wojny światowej – 
mieszkańców gminy Mielec, których 
nazwiska widnieją na pamiątkowych 
tablicach umieszczonych w kaplicy na 
Miejscu Pamięci. Po zakończeniu ape-
lu rozległ się salut armatni.

KULTURA

Gmina Mielec pamięta o 
Niezłomnych Żołnierzach Wyklętych

Łączy nas jeden cel -
Ojczyzna

Obchody rozpoczęły się od mszy 
św. w intencji Ojczyzny w Sank-
tuarium MB Królowej Rodzin w 
Chorzelowie. Następnie przema-
szerowano do Miejsca Pamięci Po-
ległych w Obronie Ojczyzny. W 
uroczystościach udział wzięli m.in. 
radni powiatu mieleckiego. Uwagę 
uczestników przyciągał oddział kon-
ny Stowarzyszenia Kawalerii Konnej 
w Dobryninie im. 5 Pułku Strzelców 
Konnych oraz pododdział Jednost-
ki Strzeleckiej nr 2093 im. Generała 

11 listopada, w Narodowe Święto Niepodległości, w Chorzelowie 
odbyły się uroczyści gminne dla uczczenia 97 rocznicy 
odrodzenia się państwa polskiego. Święto wzbogaciły jednostki 
wojskowe, orkiestra i ułani.

Broni Władysława Sikorskiego oraz 
Orkiestra Dęta z Dobrynina.

Uroczystości rocznicowe na Miej-
scu Pamięci Poległych w Obronie Oj-
czyzny odbyły się zgodnie z ceremonia-
łem wojskowym. Dowódca – rotmistrz 
Paweł Betlej złożył wójtowi gminy 
Mielec Józefowi Piątkowi meldunek o 
gotowości do obchodów Narodowego 
Święta Niepodległości oddziału kon-
nego, pocztów sztandarowych i ze-
branych uczestników. Następnie wójt 
oddał hołd sztandarom. Po podniesie-

Wójt gminy Mielec objął 
patronatem honorowym 
Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych. 
Na terenie gminy miała 
miejsce część uroczystości 
związanych ze świętem. 
Pierwszego dnia obchodów 
na Polanie Niezłomnych 
w Szydłowcu odbyło się 
uroczyste nadanie imion 
„Dębom Niezłomnych”. 
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KULTURA

 Książka ta to pierwsza tego typu 
publikacja  w gminie Mielec. Zawiera 
około 350 biogramów ludzi godnych 
pamięci, zasłużonych dla Ojczyzny. 
Można wśród nich znaleźć postacie 
z rodu Tarnowskich i Ossolińskich, 
generała Władysława Sikorskiego - 
który został ochrzczony w kościele  w 
Chorzelowie, dwóch biskupów, jak 
również zwykłych ludzi, rolników, sy-

Na tę książkę 
czekały pokolenia
„Ludzie i miejsca pamięci gminy Mielec” 

10 listopada 2015 r. w Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu 
Gminy Mielec w Chorzelowie odbył się wieczór promujący książkę 
Włodzimierza Gąsiewskiego „Ludzie i miejsca pamięci gminy 
Mielec”. Publikacja ta zawiera kompilację informacji  o ludziach 
i miejscach ważnych dla gminy Mielec w kontekście historycznym.

nów tej ziemi. W publikacji opisane 
są miejsca pamięci, krzyże i kapliczki 
przydrożne; jest też najnowsza histo-
ria –  tablica w Szydłowcu poświęco-
na żołnierzom wyklętym, odsłonięta 
w 2014 r. przez Klub Historyczny 
„Prawda i Pamięć”. Książka powstała 
z inicjatywy samorządu gminnego. W 
jej powstanie bezpośrednio zaangażo-
wała się Dorota Kieraś-Jędrychowska 

- dyrektor Samorządowego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Chorzelowie, któ-
ry jest wydawcą książki. Publikacja 
była także do� nansowana z budżetu 
województwa podkarpackiego przy 
wsparciu Wojewódzkiego Domu Kul-
tury w Rzeszowie. Życzliwie odniósł 
się do niej także Józef Piątek, wójt gmi-
ny Mielec, który opatrzył ją słowem 
wstępnym(…) W wielu przypadkach 

Dęby upamiętniają dwóje 
kolejnych, obok mjr Hieronima 
Dekutowskiego ps. Zapora, 
ppor. Anatola Radziwonika 
ps. Olech oraz mjr Dragana 
M. Sotirovića ps. Draża, 
Żołnierzy Wyklętych – Janinę 
Przysiężniak ps. Jaga 
i ppłk. Macieja Kalenkiewicza 
ps. „Kotwicz”.

Uroczystość inauguracyjną popro-
wadził Romuald Rzeszutek z  Klubu 
Historycznego “Prawda i Pamięć”, któ-
ry wyraził swoją wdzięczność wszyst-
kim uczestnikom oraz osobom, które 
włączyły się w przygotowanie obcho-
dów Narodowego Dnia Pamięci „Żoł-
nierzy Wyklętych.”

Wójt gminy Mielec Józef Piątek, 
jako gospodarz miejsca, wyraził na-
dzieję, że  w  przyszłości kolejne dęby 
staną się żywymi pomnikami żołnie-

rzy, których poświęceniu zawdzięcza-
my naszą wolność. W  uroczystości 
wzięli udział uczestnicy II Rajdu Ro-
werowego Śladami Wojciecha Lisa 
“Mściciela”, partyzanta ziemi mielec-
kiej. Wielkie uznanie należy się 85-let-
niemu mieszkańcowi Złotnik, Irene-
uszowi Indykowi, który od początku 
do końca uczestniczył na rowerze w 
40-kilometrowym rajdzie, przez Pusz-
czę Sandomierską. 
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SPORT

Cała szóstka miała okazje spo-
tkać się osobiście z wójtem Józefem 
Piątkiem i odebrać nagrody pienięż-
ne oraz wyróżnienia „za wybitne 
osiągnięcia we współzawodnictwie 
krajowym i międzynarodowym w 
2014 roku”.

Przy przyznawaniu nagród brano 
pod uwagę wysokie wyniki w danej 
dyscyplinie sportowej w randze mi-
strzostw świata, Europy i Polski. Jak 
się okazuje, gmina Mielec ma się czym 
pochwalić:

– Duma to uczucie, jakie 
towarzyszyło mi przy 
wręczaniu tych wyróżnień 
i nagród. Tak możemy 
docenić osoby, które za 
sprawą swojej ciężkiej pracy 
dochodzą do poziomów 
mistrzowskich i zarażają 
swoją pasją innych. 

Szóstka wspaniałych 
sportowców 
gminy Mielec nagrodzona
Goryczka Grzegorz, Skop Mateusz, Julia Mądra, Klaudia Hul, 
Paulina Buziak i Jakub Kipa odebrali wyróżnienia oraz nagrody 
pieniężne z rąk wójta Józefa Piątka i w ten sposób znaleźli się 
w gronie nagrodzonych sportowców gminy Mielec w 2015 i 2016 r.

Zarówno Julia, jak 
i Klaudia pełnią nieocenioną 
misję w promocji sportu 
i naszej gminy, za co 
pragnę podziękować im 
bezpośrednio oraz ich 
rodzicom i trenerom 
– komentował wójt gminy 
Mielec Józef Piątek.

Julia jest mieszkanką Goleszowa. 
Zdolna chodziarka ma 15 lat. W 2014 
r. zdobyła brązowy medal na mistrzo-
stwach Polski młodzików w Zielonej 
Górze w chodzie na dystansie 3000 
metrów. W 2015 r. zdobyła srebrny 
medal w tej samej rangi zawodach w 
Radomiu. W klasy� kacji do lat 16 zaj-
muje 2 miejsce w kraju. Obecnie tra� ła 
pod trenerskie „skrzydła” Podkarpac-
kiego Okręgowego Związku Lekkiej 
Atletyki.

wiedza o ludziach pamięci gminy 
Mielec była możliwa tylko dzięki ich 
żyjącym potomkom - informował au-
tor książki.

W eleganckim stylu odbyła się 
promocja książki przygotowana przez 
chorzelowski SOKiS. Przybyli na nią 
autor dr Włodzimierz Gąsiewski, 
Stefan Żarów – przedstawiciel Woje-
wódzkiego Domu Kultury w Rzeszo-
wie, Józef Piątek - wójt gminy Mielec, 
radna – Zo� a Paterak oraz publicz-
ność. Książka zainteresowała lokalne 
media, które wielokrotnie rozpisywały 
się o wyjątkowej publikacji dotyczącej 
historii  gminy Mielec.
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Niezwykle utalentowaną zawod-
niczką karate jest Klaudia Hul, miesz-
kanka Podleszan. Ma 20 lat i już jest 
reprezentantką Polski. W 2014 r. zo-
stała powołana do kadry na mistrzo-
stwa Europy na Litwie. Dwukrotnie 
stawała na podium w Radzyminie na 
Krajowych Mistrzostwach Federacji 
Shinkyokushin (II miejsce) oraz Polish 
Open Karate Lublin (II miejsce).

Paulina jest liderką w polskim 
chodzie sportowym. W 2012 r. repre-
zentowała kraj na olimpiadzie w Lon-
dynie. Jej kariera nie zwalnia tempa. 
Nasza chodziarka zaprezentowała na 
sesji zdobyty przez siebie puchar za 

zajęcie I miejsca w zawodach mię-
dzynarodowych w Zaniemyślu, gdzie  
osiągnęła minimum na mistrzostwa 
świata w Pekinie i mistrzostwa Europy 
w Hiszpanii. W roku 2015 triumfowa-
ła na zawodach w Gdańsku, Zaniemy-
ślu. Druga była na Mistrzostwach Pol-
ski w Szczecinie. 

Jakub natomiast w marcu 2015 r. 
pobił rekord świata w układaniu kost-
ki Rubika nogami. Na zeszłorocznych 
mistrzostwach świata w speedcubingu 
w Brazylii reprezentował nasz kraj jako 
jeden z dwóch zawodników. Zawody 
zakończyły się kolejnymi sukcesami. 
Polacy zdobyli łącznie cztery meda-

le - trzy srebrne i jeden brązowy. Trzy 
z tych cennych krążków wywalczył 
Kuba.

Goryczka Grzegorz sławi gminę 
w kategorii inżynierskiej, konstruując 
modele, które biorą udział w konkur-
sach dyscypliny o nazwie Modelar-
stwo Lotnicze i Kosmiczne. W 2015 r. 
zdobył aż cztery medale na Mistrzo-
stwach Europy Modeli Kosmicznych. 
Na podium stawał również w Mistrzo-
stwach Polski w Lisich Kątach. Ekipę 
modelarzy z gminy Mielec wzmacnia 
Skop Mateusz, z Chorzelowa, który na 
Mistrzostwach Polski w 2015 r. zajął 
trzecie miejsce. 

W SKRÓCIE

Bocianie gniazdo 
uratowane

Lęgowisko w Chorzelowie jest za-
rejestrowane  w Ogólnopolskiej Bazie 
Gniazd Bociana Białego. Choć gmi-
nie jest ich na tę chwilę łącznie 18, to 
wciąż niewiele. Zatroskana mieszkan-
ka wsi Chorzelów szukała pomocy ws. 
groźnie pochylonego słupa, który od 
kilku lat jest miejscem lęgowiska bo-
ciana białego.  Bociania konstrukcja 
przyjmuje potężne rozmiary. Każde 
gniazdo ma od 1 do 2 m głębokości, 
od 0,8 do 1,5 m średnicy i waży od 60 
do 250 kg. 

Wiemy, że zatroskana właścicielka 
działki, na której znajduje się feralne 
gniazdo bociana, bez skutku zwracała 
się o pomoc do wielu organów ochro-
ny środowiska, m.in. starostwa czy Re-
gionalny Dyrektora Ochrony Środowi-
ska. Ostatecznie postanowiła zwrócić 
się do urzędu gminy, gdzie rozeznano 
sprawę. Gmina nie ma obowiązku ani 
budowy, ani remontu platform pod 
gniazda dla bocianów. Żaden przepis 

W gminie Mielec jest zaledwie  18 bocianich gniazd. 
Jedno z nich było zagrożone. Z pomocą jednak przyszedł 
samorząd i prywatny przedsiębiorca. Słup, na którym 
zlokalizowane było gniazdo, znów stoi prosto.

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
ochronie zwierząt (tekst jedn.: Dz. U. z 
2013 r. poz. 856) czy ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 627) 
nie przewiduje wyręczania ptactwa w 
budowie gniazd, także wtedy, gdy ptak 
jest stary lub chory.

Mimo wszystko wójt gminy po-
stanowił pomóc.  Nie pozwolił tkwić 
dalej mieszkance Chorzelowa w  ad-
ministracyjnym pacie. Mówi Józef 
Piątek: -  Rozpoczęły się poszukiwania 
podmiotu, który posiada odpowied-
ni sprzęt i poprawi słup. Znaleźliśmy 
przedsiębiorcę, � rmę BTE z Chrząsto-
wa państwa Działowskich, który wy-
kazał się wielką wrażliwością na spra-
wę chorzelowskich boćków. Nie dość, 
że pomógł, to zrobił to nieodpłatnie. 
Jego � rma elektryczna przeprowadzi-
ła oględziny miejsca i w miarę polep-
szania warunków atmosferycznych 
wykonała stosowne prace naprawcze. 

Byłem już na miejscu, słup stoi prosto, 
a na nim majestatyczne gniazdo. Taki 
widok budzi uśmiech na twarzy i na 
pewno ucieszy nasze boćki – żartobli-
wie komentuje wójt Piątek. 

O niepewny los lęgowiska bocia-
nów w Chorzelowie troszczył się rów-
nież sołtys Krzysztof Jachyra, który 
monitorował sprawę na bieżąco i kon-
taktował się na miejscu z właścicielką 
nieruchomości, na której znajduje się 
gniazdo. Na terenie gminy gniazda 
bocianie znajdują się w Chorzelowie, 
Chrząstowie, Goleszowie, Książni-
cach, Podleszanach, Rzędzianowicach, 
Trześni, Woli Chorzelowskiej i Woli 
Mieleckiej, a także w Złotnikach.
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W SKRÓCIE

WOLA 
CHORZELOWSKA

Lepiej oznakowana

Zakup i montaż znaków infor-
macyjnych z numerami domów 
dla Woli Chorzelowskiej to 
drobna, ale jakże ułatwiająca 
życie mieszkańców inwestycja.
Dwukolorowe tablice kosztowały 

zaledwie 4 tysiące złotych. To dobrze 
wydatkowane środki funduszu sołec-
kiego w przypadku miejscowości, w 
której układ komunikacyjny stano-
wił spory problem dla przyjezdnych. 
Nowe znaki w Woli Chorzelowskiej 
ułatwiają pracę służbom ratowniczym, 
a zarazem zwiększają komfort życia 
mieszkańców.

BOŻA WOLA
Bezpieczeństwo za ponad 
6 milionów złotych

Mieszkańcy tych czterech miej-
scowości, Bożej Woli, Książnic 
i Podleszan, mogą czuć się 
bezpieczniej. Kluczowy etap 
inwestycji przeciwpowodziowej 
dobiegł końca.
W ramach przedsięwzięcia pn. 

„Wisłoka – Boża Wola – rozbudowa le-
wego wału Wisłoki wykonano: rozbu-
dowę lewego wału Wisłoki na długo-
ści 2,622 km, budowę nowego lewego 
wału co� owego na długości 150 m 
przy Potoku Kiełkowskim i przygo-
towano przy nim drogową komuni-
kację przeciwpowodziową. Łączna 
wartość inwestycji to 6 416 968 zł.

CHORZELÓW
Kanalizacja deszczowa 
znów sprawna

Nowe zastąpiło stare. W miej-
sce istniejącej, niedrożnej sieci 
kanalizacji deszczowej powstał 
nowy odcinek kolektora desz-
czowego.
Realizacja tej inwestycji pozwoliła 

na odprowadzenie wód deszczowych 
z obiektów komunalnych gminy Mie-
lec, zmniejszając tym samym ryzyko 
zalewania i podtopień centrum wsi 
Chorzelów. Koszt całkowity przedsię-
wzięcia to 178 391,64 zł.

WOLA MIELECKA
Małe a cieszy

Wola Mielecka ma nowa wiatę 
przystankową. To inwesty-
cja stosunkowo niewielka w 
porównaniu z innymi zreali-
zowanymi w tym roku, jak 
kanalizacja czy drogi „Kosmos” 
i „HolandPol”, ale równie po-
trzebna. Koszt zakupu takiej 
wiaty wraz z montażem to pra-
wie 5 000 złotych.
Niestety, takie obiekty często nara-

żone są na działanie wandali. Na na-
prawę zniszczeń trzeba wyłożyć środki 
publiczne, zabierając z innych zadań 
gminy. Władze samorządowe apelują 
o wrażliwość i ochronę przed niszcze-
niem takich obiektów. W tym roku w 
gminie zamontowano cztery podob-
ne wiaty oraz przeznaczono blisko 9 
864,60 zł na samą naprawę istnieją-
cych wiat i peronów przystankowych.

CHRZĄSTÓW
OSP z nowym 
samochodem strażackim

Czy mieszkańcy okolic 
Chrząstowa mogą się czuć bez-
pieczniej? Od dobrego i spraw-
nego sprzętu wiele zależy, a w 
szczególności skuteczna akcja 
ratownicza. W listopadzie do 
lokalnej jednostki OSP przeka-
zano samochód strażacki.
Na ten zakup czekali strażacy od 

kilku lat. Samochód nie nowy, ale no-
wej generacji, został wyremontowany 
i przystosowany dla potrzeb jednost-
ki. Renault model Master uzupełnił 
wyposażenie chrząstowskiej jednostki 
OSP, która dotychczas posiadała na 
stanie jedynie duży samochód JELCZ/
STAR z 1989 roku. Wartość zakupio-
nego pojazdu to 52 450,00 zł.

RYDZÓW
Bogatszy plac zabaw

Szkoła w Rydzowie to naj-
ważniejszy obiekt użyteczność 
publicznej w miejscowości. 
Przyszkolny plac zabaw został 
wzbogacono o kolejne urządze-
nia dla dzieci.
Plac zabaw w Rydzowie cieszy się 

sporą popularnością, dlatego też po-
stanowiono jeszcze bardziej wzbogacić 
ofertę dla najmłodszych. Koszt zakupu 
dwóch urządzeń to kwota  9 211,96 
zł.  O przeznaczeniu środków na ten 
cel zadecydowali sami mieszkańcy 
przy podziale funduszu sołeckiego.
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TRZEŚŃ
Poprawiono stan 
techniczny kanału
Światowiec

W ramach działań konserwa-
cyjny wykonano zabezpieczenie 
lewej skarpy rowu Światowiec 
na odcinku ok. 600 m. Zabieg 
miał na celu ułatwić swobodny 
przepływ wody w kanale oraz 
zabezpieczyć osuwanie skarp, 
które bezpośrednio mogłoby 
wpłynąć na uszkodzenie drogi.
  Ponadto Nadleśnictwo Mielec 

wykonało na terenie leśnym bezpo-
średnio przylegającym do Światowca 
zastawki regulujące spływ wody do 
kanału. To kolejne działanie, które ma 
wpłynąć na ochronę m. Trześń przed 
ewentualnymi podtopieniami. Koszt 
inwestycji wyniósł 70 000,00 zł przy 
częściowym wsparciu miasta Mielca, 
jako użytkownika kanału.

KSIĄŻNICE
Będzie się lepiej grało
i ćwiczyło

Gmina Mielec poprawiała funk-
cjonalność czterech obiektów 
rekreacyjno-rehabilitacyjnych, 
na które łącznie przeznaczo-
no 68 019,00 zł. Spore zmiany 
widać na obiekcie sportowym 
w Książnicach.
 Boisko zostało doposażone w bra-

kujące piłkochwyty i inne urządzenia, 
jak chociażby sprzęt do gry w piłkę 
siatkową. Łączna wartość tych działań 
opiewa na blisko 18 000 zł.

Koniec roku przyniósł zakoń-
czenie II etapu remontu dróg 
kruszywem w gminie Mielec. 
Inwestycja objęła 35 dróg 
w 10 sołectwach. Zużyto 
1760 ton kamienia.
Remontowano drogi w  miejsco-

wościach: Szydłowiec Trześń, Rydzów, 
Podleszany, Boża Wola, Chorzelów, 
Wola Mielecka, Rzędzianowice, Złot-
niki, Chrząstów. Na tegoroczne prace 
przeznaczono ponad 100 000 złotych. 
Kolejne remonty przewidziano na 
wiosnę 2016 roku.

W SKRÓCIE

PODLESZANY
Lepsze warunki
dla najmłodszych

Wzrost liczby dzieci w Zespole 
Szkół w Podleszanach 
spowodował konieczność 
utworzenia drugiego oddziału 
przedszkolnego.
 Dzięki wykonanym pracom ada-

ptacyjnym stworzono lepsze i przy-

GMINA MIELEC
Wyremontowano 
kruszywem 35 dróg

ZŁOTNIKI
Korytarze szkolne na 
„szóstkę”

Gmina poprawiała warun-
ki funkcjonowania placówek 
oświatowych będących jej  
własnością. Jedną z nich jest 
szkoła w Złotnikach. Pilnego 
remontu wymagały korytarze 
na parterze i piętrze budynku. 
Taką potrzebę zgłaszali rodzice 
uczniów tejże szkoły.
Gmina zainwestowała 20.502,69 

zł. w wykonanie remontu. Wykona-
no m.in. posadzkę z wykładziny PCV, 
malowanie su� tów, lamperii, wymianę 
oświetlenia.

jazne warunki edukacji dla dzieci w 
wieku przedszkolnym. Koszt zadania 
wyniósł – 35 196,99 zł.

Polub nasz profi l facebook: Gmina Mielec

BOŻA WOLA
Sołtys - OSMOLA Bogusława /17 5812507/
CHORZELÓW
Sołtys - JACHYRA Krzysztof /17 5841109/
CHRZĄSTÓW
Sołtys - TACIK Tadeusz /17 5841637/
KSIĄŻNICE
Sołtys - SIENKIEL Ireneusz /17 583 84 71/
PODLESZANY
Sołtys - DUL Jan /17 5812575/
RYDZÓW
Sołtys - GUZDA Dorota /17 2276130/

W skład Gminy Mielec wchodzi 13 sołectw: Boża Wola, 
Chorzelów, Chrząstów, Goleszów, Książnice, Podleszany, Rydzów, 
Rzędzianowice, Szydłowiec, Trześń, Wola Chorzelowska, 
Wola Mielecka, Złotniki, które ze względu na wspaniałe walory 
rekreacyjno-przyrodnicze, klimatyczne oraz dynamicznie 
rozbudowującą się infrastrukturę komunalną stają się zapleczem 
osiedlowym miasta Mielca.

RZĘDZIANOWICE
Sołtys - GRZELAK Adam /17 5838846/
SZYDŁOWIEC
Sołtys - MAZUR Krzysztof /17 5842024/
TRZEŚŃ
Sołtys - KARDYŚ Andrzej /17 7742073/
WOLA CHORZELOWSKA
Sołtys - SZCZUR Wiesław
WOLA MIELECKA
Sołtys - SOBOŃ Wiesław /17 5812235/
ZŁOTNIKI
Sołtys - ZAŁUCKA Zofi a /17 2276252/
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Z tej okazji 12 lutego w Pałacyku 
Oborskich w Mielcu zostali odzna-
czeni przez Wójta Gminy Mielec Jó-
zefa Piątka „Medalami za długoletnie 
pożycie małżeńskie”, nadanymi przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
Uroczystość była okazją do złożenia 
jubilatom gratulacji, życzeń i wyrazów 
uznania. - Przez te 50 lat małżeństwa 
przeżyliście Państwo wiele pięknych i 
szczęśliwych chwil, ale, jak to w życiu 
bywa, były z pewnością też momenty 
trudne i bolesne. Jednak Wasza obec-
ność tutaj jest dowodem na to, że wspól-
nie można przetrwać wszystko. Pragnę 
zatem życzyć Państwu jeszcze wielu 
długich lat w zdrowiu, radości, miłości 
i wzajemnym szacunku oraz błogosła-
wieństwa Bożego na dalsze lata życia 
małżeńskiego – mówił Wójt Gminy 
Mielec Józef Piątek.

Podczas uroczystości medale 
otrzymali również małżonkowie z 
Gminy Miejskiej Mielec, którym od-
znaczenia wręczył Wiceprezydent Ta-
deusz Siemek.

6 grudnia 2015 r., w dzień Świętego 
Mikołaja, odbył się w Chorzelowie II 
Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzy-
skiego o Puchar Wójta Gminy Mielec. 
Organizatorem turnieju był Samorzą-
dowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy 
Mielec w Chorzelowie oraz Klub Tań-
ca Towarzyskiego „Takt”. Uroczystego 
otwarcia turniej dokonał wójt Józef Pią-
tek w asyście dyrektor SOKiS Doroty 
Kieraś – Jędrychowskiej oraz kierowni-
ka turnieju, Mariusza Sosińskiego.

  W tegorocznym turnieju wzięło 
udział ponad 120 par z 27 klubów ze 
środkowej i południowo-wschodniej 

II Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta 
Gminy Mielec – Józefa Piątka ściąga tancerzy prawie z całego 
kraju. Rosnący poziom i prestiż wydarzenia powoduje, że taniec 
staje się w Polsce znakiem rozpoznawczym gminy.

12 lutego w Pałacyku Oborskich odbyło się uroczyste wręczenie 
medali przyznanych przez Prezydenta RP jubilatom świętującym 
50 lat zawarcia związku małżeńskiego.

120 par tanecznych z 27 klubów 
na turnieju w Chorzelowie

Polski, w tym tancerze z KTT „Takt” 
z Chorzelowa. Wykonawców oceniali 
sędziowie z Krakowa, Rzeszowa, Kielc, 
Łodzi, Częstochowy i Jastkowa.

Świetnie spisali się tancerze cho-
rzelowskiego klubu „TAKT” :

 Robert Kolisz - Natalia Galek, Bar-
tłomiej Gesing - Anita Rzeźnik, Miko-
łaj Bazylak, Natalia  Krempa, Kacper 
Niedbała, Aleksandra Piskor, Oskar 
Lebida, Anna Dudek, Jakub Rybka, 
Nina Bździkot, Kacper Kłoda, Oliwia 
Bara, Paweł Krempa, Natalia Niziołek, 
Konrad Rybka, Julia Sosińska, Krzysz-
tof Siry, Małgorzata Siry, Kazimierz 

W SKRÓCIE

Medale dla Jubilatów

Urząd Gminy Mielec ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec
Godziny pracy Urzędu: PON.: 7:30 - 17:00, WT. - CZW.: 7:30 - 15:30, PT.: 7:30 - 14:00
tel. 177730590  fax. 177730591 
sekretariat@ug.mielec.pl 
strona internetowa: www.gmina.mielec.pl

Państwo Krystyna i Kazimierz Mądry z Chorzelowa 
oraz Helena i Augustyn Pszeniczni z Trześni 
obchodzili jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego. 

Styczeń, Elżbieta Styczeń.  
 Prezentacje taneczne odbyły się w 

trzech blokach tanecznych. Każdy z 
bloków rozpoczynała prezentacja par 
prowadzona przez samego Świętego 
Mikołaja, który oczywiście w między-
czasie rozdawał słodkie upominki.


