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Zbliża się wspaniały czas narodzenia Jezusa Chrystusa. 
To piękny okres, kiedy Boża łaska łączy nasze rodziny w domach, przy wspólnych posiłkach.

To również czas refl eksji nad mijającym rokiem. 
Chcę wierzyć, że ten czas był dla Państwa wyjątkowy i udany, a przyszły będzie jeszcze lepszy. 

Postanowiłem oddać Państwu przed świętami biuletyn podsumowujący 2016 rok, 
aby skłonić Państwa do krótkiej refl eksji. W tym miejscu chcę podziękować radnym Rady Gminy Mielec, 

sołtysom za poświęcenie w pełnieniu swojej służby publicznej. Mieszkańcom za cierpliwość i lukratywną 
współpracę. Moim pracownikom za trud i oddanie w codziennej pracy. 

Muszę zaznaczyć, że technicznie nie jest możliwie w jednym wydaniu biuletynu ująć wszystkich przedsięwzięć 
i zadań realizowanych przez gminę, ale mam nadzieję, że chociaż zobrazujemy w ten sposób działalność 

samorządu. Przez cały rok dzięki dobrej współpracy z mediami staraliśmy się podtrzymywać komunikację z 
Państwem i na bieżąco informować o realizowanych zadaniach. Ocenę naszej pracy zostawiam czytelnikom. 

Wesołych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego nowego 2017 roku!
W imieniu własnym, jak i pracowników Urzędu Gminy Mielec pragnę wszystkim mieszkańcom 

naszej gminy złożyć świąteczne życzenia: niech pod rodzinnym dachem nie zabraknie światła świecy, 
ciepła rodzinnej atmosfery i spełnienia najskrytszych marzeń.

Niech wszystkie dni w nowym roku będą tak piękne i szczęśliwe, jak ten jeden wigilijny wieczór.
Niech uśmiech naszych dzieci rozpłomienia serca, dając nadzieję na lepsze jutro, na lepszy

każdy z nadchodzących dni. Niech te życzenia popłyną do wszystkich mieszkańców gminy Mielec.
Niech dotrą do tych, którzy rozrzuceni są po wszystkich kontynentach. Niechaj wiedzą, że przy 

naszym polskim stole jedno miejsce jest zawsze wolne.

Z wyrazami szacunku 

       
       Józef Piątek 

- Wójt Gminy Mielec - 

Z wyrazami szacunku 



grudzień 2016  Biuletyn Informacyjny Gminy Mielec     3 

INWESTYCJE I FINANSE

Na oficjalne otwarcie zaproszono 
dziennikarzy, którzy mogli degusto-
wać uzdatnioną wodę z nowoczesnej 
stacji w Chorzelowie. - Wiele czyn-
ników zaważyło na decyzji o mo-
dernizacji stacji, która da nam teraz 
większą wydajność i lepszą jakość 
wody. Stan wewnętrznej stacji był 
zły, a częste jej awarie usuwane były 
w sposób doraźny. Jeszcze pół roku 
temu przyłączenie wody do nowych 
gospodarstw  było wręcz niemożliwe. 
Serwis i naprawy stacji również były 
bardzo trudne, gdyż producenci nie 
produkują już części zamiennych – 
informował wójt Józef Piątek. 

– Po wykonaniu inwestycji stacja 
posiada nowe sterowanie, przewody, 
nowocześniejszą automatykę z moż-
liwością instalacji monitoringu. Do 
kontenera stacji dobudowano nową, 
murowaną halę filtrów, których liczba 
wzrosła do sześciu. Sposób realizacji 
inwestycji przez wykonawcę z Jaro-
cina pozwolił na niewstrzymywanie 
pracy stacji w okresie napraw czy 
konserwacji, a to z kolei uchroniło 
gminę od dodatkowego zakupu droż-
szej wody z miasta  – dodał Dariusz 
Gustaw, kierownik Gminnego Zakła-
du Gospodarki Komunalnej. 

Po przebudowie wydajność sta-
cji wzrosła z 400 m3 do 900 m3 wody 
na dobę. Stworzyliśmy nowe możli-
wość zaopatrzenia w świetnej jako-
ści wodę  kolejnych domostw gminy 
Mielec. Jak pokazują ostatnie dane 
statystyczne, liczba osób w miejsco-
wościach Chorzelów, Chrząstów, 
Złotniki ciągle rośnie. Jest to kolejny 
dowód, że decyzja o modernizacji 
była słuszna.

  Włodarze są pewni, że stacja i 
woda najwyższej jakości   będzie sta-
nowić dodatkowy czynnik zachęcają-
cy do osiedlania się w gminie Mielec.

Stacja uzdatniania wody działa 
To najważniejsza inwestycja w 2016 roku
Za kwotę ponad 1 mln 153 tys. zł gmina Mielec rozbudowała stację uzdatniania wody w Chorzelowie. 
Prace planowo trwały 6 miesięcy. Nowa stacja to podwojona wydajność lepszej jakości wody. Inwestycja 
jest nowoczesna i daje nowe możliwości rozwoju dla gminy. 
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Plan wydatków: 
45 747 846,78 PLN

Wydatki majątkowe:
5 256 887,47

Gmina, aby otrzymać taki certyfikat 
musiała przejść certyfikację, któ-
rą wykonała włoska firma mająca 
swoje przedstawicielstwo w Polsce -  
IMQ Polska Sp. z o.o.  Sprawdzano 
poziom zadowolenia mieszkańców 

z jakości świadczonych usług admi-
nistracyjnych przez urząd. Auditor 
badał realizację procesów, obsługę 
na linii urzędnik-interesant oraz 
terminowość realizacji zadań. Pod 
uwagę w końcowej ocenie wzięto 

również ważny element w pracy 
urzędu, czyli jego właściwą struk-
turę i wyraźny podział kompeten-
cji.  Nie bez znaczenia była również 
ocena sposobu przepływu informa-
cji między kierownictwem, refera-
tami i bezpośrednio urzędnikami. 
Uzyskanie Certyfikatu ISO, który 
Urząd Gminy  Mielec otrzymał po 
raz czwarty wiązało się z intensyw-
ną i mozolną pracą audytorów we-
wnętrznych realizujących zadanie 
pod kierunkiem Pełnomocnika do 
Spraw ISO- sekretarza Gminy Mie-
lec Pani Bożeny Mazur.
  Poza certyfikatem ISO 9001:2008 
gmina otrzymała   prestiżowy cer-
tyfikat IQNet – międzynarodowej 
sieci skupiającej wiodące na całym 
świecie jednostki certyfikujące oraz 
została wpisana do międzynarodo-
wej bazy IQNet. 

GMINA W LICZBACh
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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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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

4    Biuletyn Informacyjny Gminy Mielec marzec 2016

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

4    Biuletyn Informacyjny Gminy Mielec marzec 2016

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

4    Biuletyn Informacyjny Gminy Mielec marzec 2016

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

4    Biuletyn Informacyjny Gminy Mielec marzec 2016

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
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mieszkańców
2015 – 13 113  
(wzrost o 41)
2014 – 13 072
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2015 – 147
2014 – 132
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2014 – 112

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

4    Biuletyn Informacyjny Gminy Mielec marzec 2016

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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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
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Prestiżowy certyfikat
dla Gminy Mielec
Zakres certyfikacji obejmuje realizację zadań własnych gminy, zadań zleconych z zakresu administracji 
rządowej oraz zadań powierzonych. Spełnienie przez Urząd Gminy Mielec kryteriów określonych 
dla certyfikatu potwierdza najwyższą jakość obsługi mieszkańców gminy w budynku 
przy ul. Głowackiego 5 w Mielcu. 

* dane na dzień 13 grudnia 

Urodzenia: 121

Zgony: 103

Aktywni 
przedsiębiorcy: 

527

Zawarcie związków 
małżeńskich:127

4500 ton kruszywa 
na budowę, remont  

40 odcinków dróg 
gminnych

3363  tyle metrów 
nawierzchni 
bitumicznej 

położono na 
odcinkach dróg 

gminnych

1172 metry chodników 
wybudowano w 2016 r.

przy drogach powiatowych 
(współfinansowane przez gminę)

3500 m rozbudowanej 
sieci kanalizacji 

sanitarnej

W 4 sołectwach gminy 
zmodernizowano 

infrastrukturę oświetleniową

Ogólna liczba 
mieszkańców: 13193 

było 13113

UrZąd GMINY MIELEC
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Droga do stadionu w Podlesza-
nach miała już swój użytkowy spraw-
dzian podczas międzyszkolnego tur-
nieju piłkarskiego zorganizowanego 
z inicjatywy prezesa lokalnego klubu 
LKS-u Grzegorza Kuczkowskiego, 
który również zabiegał o tę inwesty-
cję.

– Podczas tego rodzinnego wyda-
rzenia na własne oczy widziałem, jak 
ważna jest ta inwestycja. Setki dzie-
ci z rodzicami nowym asfaltem, bez 
kurzu dojeżdżały pod sam stadion. 
Trzeba zaznaczyć, że na stadionie cy-
klicznie odbywają się podobne spor-
towe imprezy. Dodatkowo droga 
pozwala teraz swobodnie dojechać 
do innych  gospodarstw domowych 
– komentował wójt Piątek.   

Zadowolenia z nowej asfaltowej 
nitki w Bożej Woli nie kryła również 
tamtejsza sołtys Bogusława Osmola, 
która w dzień odbioru inwestycji była 
na miejscu. Droga ta stanowi teraz ła-
twy i szybki dojazd do wałów, dodat-
kowo poprawiła komfort życia miesz-
kańców zarówno mieszkających przy 
niej, jak i dopiero się budujących.
Przetarg na przebudowę ogłoszono 
w połowie lipca br., a już pod ko-
niec miesiąca znany był wykonawca. 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
Sp. z o.o. z Mielca zaproponowało 
najniższą cenę 133 063, 60 zł. dla obu 
dróg.

- Od wykonawcy oczekujemy 
60-miesięcznej gwarancji na wy-
konaną usługę. W ramach zadania 
położono łącznie 8-centymetrową 
warstwę asfaltu, regulując i posze-
rzając odpowiednio istniejącą drogę. 
Wymianą objęto przepusty będące 
w gorszej kondycji technicznej, po-
zostałe oczyszczono. Wzdłuż nowej 

dwie nowe, asfaltowe drogi 
w gminie Mielec
We wrześniu w dwóch miejscowościach gruntownie zmodernizowano drogi.  W ramach przebudowy traktów 
kruszywo zastąpiono nową warstwą bitumiczną. - Przebudowane trakty pozwolą na dojazd 
do stadionu sportowego i domostw.  Z zadowoleniem przyjmujemy pozytywne reakcje i komentarze 
ze strony mieszkańców i sportowców – informuje wójt Józef Piątek.

Zadowolenia z nowej asfaltowej nitki w Bożej Woli 
nie kryła sołtys Bogusława Osmola

Droga do stadionu w Podleszanach miała już swój użytkowy sprawdzian podczas 
międzyszkolnego turnieju piłkarskiego

infrastruktury uzupełniono ozna-
kowania i oczyszczono rowy. Inwe-

stycja zakończyła się bez zbędnych 
opóźnień - uzupełnia wójt.
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Problem z oświetleniem kładki 
trwał kilka lat i dopiero teraz udało 
się go rozwiązać. Zdarzenia z ostat-
nich miesięcy dowodzą, że niebez-
piecznie było poruszać się po kładce, 
zwłaszcza rowerzystom, do których 
nieraz musiała przyjeżdżać karetka 
pogotowia. W związku z tym gmi-
na, jako właściciel obiektu, podjęła 
konkretne działania. Wygospodaro-
wała kilka lamp i zamontowała je na 
istniejących już masztach, które stały 
od lat nieużyteczne. Inwestycja szyb-
ko została doceniona przez miesz-
kańców, szczególnie że późna jesień 
to czas, kiedy dni są krótsze, a mrok 
zapada szybciej. Świecące lampy na 
kładce są więc bardzo ważne.

Wójt Piątek zwrócił uwagę, że to 
nie koniec działań inwestycyjnych 
związanych z przeprawą przez rze-
kę. W roku 2017 zapowiada poważ-
ne i konieczne roboty konserwujące 
obiekt. Przedsięwzięcie ze względu 
na skomplikowaną formę konstruk-
cji kładki będzie wymagało więk-
szych nakładów finansowych. 

Jeszcze w lutym rozstrzygnięto 
sprawę dokumentacji projektowej 
na przebudowę drogi. Następnym 
procesem realizacji przedsięwzię-
cia było wyłonienie wykonawcy. 
W ogłoszonym przetargu najlepszą 
ofertę złożyła firma DB Budownic-
two z Rytwian, która wykona inwe-
stycję za cenę 520 977,12 zł.

- Za ponad pół miliona złotych 
wybudowano pół kilometra drogi 
o szerokości 5 metrów. Dodatko-

Pół miliona złotych 
zainwestowano w Trześni
Zaledwie dwa miesiące potrzeba było na realizację zadania pn. 
budowa drogi wraz z parkingiem i odwodnieniem. - Ten strategiczny 
odcinek daje nowe połączenie dla miejscowości Trześń i Wola 
Chorzelowska oraz ułatwia komunikację w tej części gminy Mielec - 
mówił Józef Piątek.

wo na całej długości powstał par-
king.  Stworzona infrastruktura ma 
znaczenie strategiczne. Dodatko-
wo poza drogą powstało 100 miejsc 
parkingowych w bliskiej lokalizacji 
cmentarza i kościoła. Inwestycja 
przeszła wzorowo próbę generalną 
1 listopada. Wówczas cmentarz od-
wiedziły setki mieszkańców, udają-
cych się na groby swoich bliskich 
– komentuje wójt gminy, Józef Pią-
tek.

Kładka 
nad Wisłoką 
oświetlona  
- To niewielka inwestycja dla 
gminy Mielec, ale duży krok 
w stronę poprawy bezpieczeństwa 
i funkcjonalności kładki – 
powiedział, parafrazując znanego 
astronautę Neila Armstronga, 
wójt Józef Piątek. -  Kładka nad 
Wisłoką doczekała się oświetlenia, 
a to nie koniec inwestycji z nią 
związanych – dodał. 

INWESTYCJE I FINANSE
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Sześć samorządów chce wspólny-
mi siłami zbudować nową obwodni-
cę Mielca, która odciąży centrum 
miasta oraz starówkę i stanowić bę-
dzie nowe połączenie z autostradą 
A4 w kierunku Tarnowa.

Uroczyste podpisanie listu inten-
cyjnego miało miejsce w Sali Królew-
skiej Państwowej Szkoły Muzycznej 
w Mielcu. Budowa drugiego mostu 
wraz z obwodnicą,  dzięki przychyl-
ności władz wojewódzkich, otrzyma 
znaczące dofinansowanie, bez któ-
rego tak ambitnego przedsięwzięcia 
nie udałoby się zrealizować. Porozu-
mienie zakłada również wsparcie ze 
strony samorządów. Solidarność w 

dokument, którego intencją jest przede wszystkim  rozwiązanie problemu komunikacyjnego, podpisało 6 
samorządów. Jednym z sygnatariuszy był Józef Piątek – wójt gminy Mielec. - Podpisując ten dokument, 
realizujemy marzenie mieszkańców gminy – mówił wójt podczas konferencji prasowej. 
Samorządowcy łączą siły, aby w krótkim czasie powstała wielka inwestycja drogowo-mostowa.

Most i obwodnica prezentem na święta
- Wójt podpisał porozumienie!

tak ważnej sprawie ma zagwaranto-
wać dobre tempo prac.

- Przetarg na most na Wisłoce już 
jest uruchomiony. Chcemy, aby ten 
szlak w kierunku Tarnowa ostatecz-
nie rozwiązał problem komunika-
cyjny miasta Mielca i gminy Mielec, 
gmin Czermin, Wadowice i innych 
ościennych. Wszyscy czekaliśmy na 
ten moment, kiedy zostanie wykona-
na obwodnica, kiedy zostanie wyko-
nany most w Połańcu, który w części 
poprawił sytuację, ale trudności w 
dalszym ciągu istnieją. To komplikuje 
życie mieszkańcom, zagraża bezpie-
czeństwu, komplikuje życie przedsię-
biorcom, którzy muszą stać czasami 

w godzinnych korkach, aby pokonać 
tę barierę, jaką jest Wisłoka. Miasto 
nie może wisieć na jednym moście, o 
tym wiemy od dawna. Teraz nadarza 
się okazja, aby tę inwestycję urucho-
mić i rozwiązać problem i to rozwią-
zać go w sposób innowacyjny i pro-
fesjonalny –  powiedział gospodarz 
województwa.

- Robimy to dla mieszkańców ca-
łego powiatu, mieszkańców miasta, a 
w szczególności dla przedsiębiorców. 
Bardzo dziękuję panu staroście, panu 
prezydentowi i panom wójtom za tę 
dzisiejszą deklarację, bo jest to za-
równo swoisty montaż decyzji na po-
ziomie samorządów, jak też montaż 
finansowy –  dodał marszałek  Wła-
dysław Ortyl.      

Radości z takiego porozumienia i 
dynamicznego rozwoju sytuacji od-
nośnie mostu i obwodnicy  nie krył 
wójt Józef Piątek, który od początku 
swojej pracy w samorządzie deklaro-
wał, że wspólnymi siłami uda mu się 
doprowadzić sprawę do końca.

- Podpisując ten dokument, reali-
zujemy marzenie mieszkańców gminy 
Mielec. Dziękuję za dobrą wolę i możli-
wość współpracy. To nie tylko poprawa 
jakości przemieszczania się, ale i popra-
wa jakości życia – podsumował wójt.

INWESTYCJE I FINANSE
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SZCZEGółOWY WYKAZ PrZEBUdOWANYCh dróG:

– przebudowa drogi gminnej w m. Chrząstów dz. ew. 1082/2 
– przebudowa drogi gminnej  w m. Chrząstów  dz. ew. 1071/2, 1064
– przebudowa drogi gminnej w m. Wola Mielecka dz. ewid.  661/10 
– przebudowa drogi w m. Wola Mielecka dz. ewid. 1430
– przebudowa drogi gminnej w m. Chorzelów dz. ewid. 232/11 
– przebudowa drogi gminnej nr 103423 Podleszany-Rydzów 
   dz. nr ewid 1100 w km 1+820 - 2+620 w Rydzowie

WOLA MIELECKA rYdZóW

INWESTYCJE I FINANSE

BOŻA WOLA Sołtys - OSMOLA Bogusława /17 5812507/
ChOrZELóW Sołtys - JACHYRA Krzysztof /17 5841109/
ChrZąSTóW Sołtys - TACIK Tadeusz /17 5841637/
GOLESZóW Sołtys - KWARCIANY Jan /505 699 447/
KSIąŻNICE Sołtys - SIENKIEL Ireneusz /17 583 84 71/
POdLESZANY Sołtys - DUL Jan /17 5812575/
rYdZóW Sołtys - GUZDA Dorota /17 2276130/
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/

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.
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- W Rzędzianowicach zajęcia wy-
chowania fizycznego w zimie były 
utrudnione. O problemie komunikowali 
rodzice, nauczyciele i uczniowie. Nowa 
hala pozwoli rozwijać sportowe talenty 
tutejszej młodzieży. W przyszłym roku 
wybudujemy obiekt do stanu surowego. 
Chcemy jak najszybciej oddać halę do 
użytku, wiele jednak zależy od wyko-
nawcy. Nie spodziewamy się opóźnień 
– informował wójt gminy Mielec. Po-
stawienie nowego obiektu nie byłoby 
możliwe bez pozyskania środków ze-
wnętrznych. Inwestycja wpisała się do 
wojewódzkiego planu dofinansowań w 
ramach Programu Rozwoju Bazy Spor-
towej Województwa Podkarpackiego. 
Budowa hali sportowej w Rzędziano-
wicach ma kosztować 1,3 mln zł.

Sala zgodnie z planem
Przygotowano dokumentację, pozyskano środki zewnętrzne i rozpoczęto 
pierwszy etap budowy. Większość prac przypadnie na 2017 rok

Za kwotę 533 007,36 zł wykonawca 
F P-H-U BRUKPOL wykonał prace 
na odcinkach:

1/ przy drodze nr 1 143R Gawłu-
szowice - Mielec na odc. o dług. 290 m 
w m. Chrząstów,

2/ przy drodze nr 1 143R na odc. o 
dług. 287 m w m. Chrząstów (szkoła)

3/ przy drodze nr 1 713R Grocho-
we II - Trześń - Mielec na odc. o dług. 
595 m w m. Trześń

- Bardzo dziękuję staroście za do-
brą współpracę. Mamy dużo wspól-
nych inwestycji, których jakość za-
sługuje na pochwałę. Mieszkańcy są 
bardzo zadowoleni – powiedział wójt 
gminy Mielec Józef Piątek.

- Starostwo każdego roku będzie 
przekazywać kwotę miliona złotych 
na budowę chodników, aby zwiększyć 
poziom bezpieczeństwa mieszkańców 
– dodał starosta Zbigniew Tymuła.

Warto przypomnieć, że w 2015 r. 
Starostwo Powiatowe w Mielcu przy 
wspólnym finansowaniu z gmina-
mi wybudowało blisko 6 km nowych 
chodników przy drogach powiatowych. 
W samej gminie Mielec powstało ich 
wtedy blisko 2 km. Wówczas przezna-
czono na ten cel 2 mln 300 tys. zł.

Kolejna solidna inwestycja 
dzięki wspólnej inwestycji powiatu i gminy, 29 września br. oddano do użytku mieszkańców w trzech 
miejscowościach ponad kilometr nowych chodników przy drogach powiatowych.  Gospodarze samorządów: 
powiatowego i gminnego kosztami inwestycji podzieli się po połowie.

INWESTYCJE I FINANSE
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Łącznie we wszystkich spotka-
niach uczestniczyło  200 osób. Urząd 
liczył na wyższą frekwencję:

- Chcemy skorzystać z szansy   po-
zyskania środków w ramach programu 
RPO Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III 
Czysta Energia,  Działanie 3.1 Rozwój 
OZE. Chętnych samorządów w woje-
wództwie na te środki nie brakuje. Jeże-
li nam się uda, to jest okazja ku temu, 
aby  poprawić stan środowiska natural-
nego oraz obniżyć koszty energii elek-
trycznej i  cieplnej w  gospodarstwach 
domowych zlokalizowanych na terenie 
naszej gminy. W ten sposób nie tylko 
oszczędzimy swoje zdrowie, ale również 
i pieniądze mieszkańców - komentował 
włodarz gminy, Józef Piątek.

W związku z tym urząd planuje w 
najbliższym czasie złożenie wniosku 
o dofinansowanie pn. „ODNAWIAL-
NE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE 
MIELEC”.  Projekt polegał będzie na 
budowie różnych rodzajów instalacji 
OZE, w tym w szczególności instalacji 
kolektorów słonecznych do podgrze-
wania ciepłej wody użytkowej i kotłów 
na biomasę, ale również instalacji foto-
woltaicznych i pomp ciepła, zlokalizo-
wanych na budynkach mieszkalnych 
położonych na terenie gminy.

Projekt będzie współfinansowany 
ze środków pochodzących z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego. W ramach planowanego pro-
jektu  możliwe będzie dofinansowanie 
zakupu i montażu ww. instalacji w 
wysokości do 85% kosztów kwalifiko-
wanych (kosztów netto).  Wkład wła-
sny mieszkańców wyniesie min. 15% 
kosztów netto oraz podatek VAT (tj. 
8% w przypadku montażu na budynku 
mieszkalnym lub 23% w przypadku in-
nej lokalizacji urządzeń, na gruncie czy 
budynku gospodarczym).  Projekt bę-
dzie realizowany przez gminę wyłącz-
nie w przypadku otrzymania przez nią 
dofinansowania ze środków RPO WP.

Gmina walczy o czystsze powietrze i środki unijne
W listopadzie wójt gminy Mielec Józef Piątek wraz ekspertami z zakresu odnawialnych źródeł energii 
odbył konsultacje z mieszkańcami. -  Celem kampanii informacyjnej są środki unijne i określenie 
preferencji mieszkańców, dotyczących rozwiązań technologicznych.  Musimy wiedzieć, czy woleliby 
wymieniać kotły grzewcze czy zainstalować fotowoltaikę – informował wójt.

INWESTYCJE I FINANSE
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Lokalna Grupa Działania LASO-
VIA informuje, że został ogłoszony 
nabór na wnioski. Możliwa kwota 
dotacji na nową działalność to 50 tyś 
złotych, a na rozwój istniejącej nawet 
300 tyś złotych. Są to środki mające 
na celu rozwój przedsiębiorczości na 
terenie funkcjonowania grupy. 

Szczegółowe informacje na temat 
kryteriów naboru można znaleźć na 
stronie www.lasovia.com.pl Wnioski 
są składane w ramach poddziałania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji 

duże środki na rozwój przedsiębiorczości
w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” ob-
jętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020 w 
zakresie: Podejmowania działalności 
gospodarczej oraz Rozwijania dzia-
łalności gospodarczej.

Wszelkie informacje o naborze 
dostępne są na stronie LGD LASO-
VIA w zakładce PROW 2014-2020 w 
tytule „Aktualne nabory wniosków” 
i  „zakładanie i rozwój przedsiębior-
czości”. W razie jakichkolwiek pytań 

zawsze można skontaktować się z 
biurem telefonicznie lub osobiście.

Dane teleadresowe 
LGD LASOVIA:

LOKALNA 
GRUPA DZIAŁANIA LASOVIA
ul. Sikorskiego 2a
39-300 Mielec
tel. 17 788 53 00
e-mail:lasovia@lasovia.com.pl

- Remontowanie szamba uzna-
liśmy za nieracjonalną inwestycję. 
Specyfi czne położenie Rydzowa nie 
dało nam również możliwości pod-
pięcia szkoły do gminnego systemu 
kanalizacji – tłumaczy Józef Piątek, 
wójt gminy Mielec. Z tego właśnie 
względu zadecydowano o budowie 
przydomowej, ekologicznej oczysz-
czalni ścieków, mogącej każdego 
dnia oczyścić przeszło dwa metry 
sześcienne nieczystości. Dla szkoły 
to możliwość prawie stuprocento-
wego uporania się z powstającymi 
w jej murach zanieczyszczeniami, 
dla gminy zaś – kolejna dobra inwe-
stycja. 

Dokładny koszt zadania ,,Budowa 
oczyszczalni przy Szkole Podstawo-
wej w Rydzowie" to 59 122,60 złotych. 
Przetarg wygrało przedsiębiorstwo  
„Eko-System" z Podleszan. Odbio-
ru inwestycji dokonał osobiście wójt 
Gminy Mielec Józef Piątek. 

rydzów z nową oczyszczalnią
Szkoła Podstawowa w rydzowie od lat odprowadzała ścieki wykorzystując do tego szambo. 
Wraz z początkiem nowego roku szkolnego stare rozwiązanie zamieniła jednak na znacznie nowocześniejsze 
– przydomową oczyszczalnię. Kosztowała ona gminę około 59 tys. złotych.

INWESTYCJE I FINANSE
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-  Do tej inwestycji gmina po-
deszła kompleksowo, rozpisując 
remonty  sześciu dróg w jednym 
przetargu, aby uzyskać jak najlep-
szą cenę. W większości przypadków 
powstały niemal nowe drogi. Łącz-
na kwota realizowanych inwestycji 
to 381 793,48 złotych. Wykonawcą 
była firma z Piaseczna. Przebudo-
wa dróg objęta jest 60-miesięczną 
gwarancją. Pracownicy urzędu gmi-
ny sprawowali stały nadzór prac w 

6 nowych dróg asfaltowych
Pomogły środki od wojewody podkarpackiego
Wójt Józef Piątek jak zwykle osobiście dokonał odbiorów inwestycji w gminie. 
Tym razem chodziło o sześć dróg w miejscowościach Chrząstów, rydzów, Wola Mielecka, Chorzelów. 
Najdłuższy odcinek asfaltu o długości prawie kilometra wykonano w rydzowie.

terenie, co z pewnością przełożyło 
się na jakość wykonania – informu-
je wójt Piątek.

Najpoważniejsza przebudowa 
miała miejsce w Rydzowie. Miej-
scowość  ta od pewnego czasu stała 
się bardzo popularna. Zyskała wielu 
nowych mieszkańców, którzy swoje 
domy i działki rekreacyjne zlokali-
zowali w malowniczym krajobrazie 
rydzowskich lasów i pól. Gęstnie-
jące zaludnienie wymusiło prze-

budowę traktu. Kruszywo zostało 
zastąpione asfaltem, co poprawiło 
komfort życia mieszkańcom. 

  Dodatkowym impulsem do 
wykonania drogi było uzyskanie 
dużego dofinansowania w kwocie 
154 306 tysięcy złotych od wojewo-
dy podkarpackiego Ewy Leniart, w 
ramach PROMES. W tym rozdaniu 
była to najwyższa kwota dotacji ze 
wszystkich gmin powiatu mielec-
kiego.

ChOrZELóW

ChrZąSTóW

INWESTYCJE I FINANSE
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KULTUrA

W niedzielę, 21 sierpnia 2016 r., 
na stadionie sportowym w Rzędzia-
nowicach miały miejsce Dożynki 
Gminy Mielec. Tegoroczne święto 
rozpoczęło się od  mszy św.  dzięk-
czynnej za szczęśliwie zebrane plony 
oraz w intencji rolników i mieszkań-
ców gminy. 

Podczas widowiska obrzędowego 
„Dożynkowe świętowanie” staro-
stowie dożynek, Urszula Kardyś z 
Trześni i Wojciech Bania z Rzędzia-
nowic, przekazali  chleb  dożynkowy 
w zacne ręce włodarza gminy Józefa 
Piątka  z prośbą, by go godnie i spra-
wiedliwie dzielił. 

W podziękowaniu za przekazany 
chleb wójt powiedział: „Przed chwilą 
otrzymałem  z rąk starostów  pach-
nący bochen chleba, upieczony z te-
gorocznego ziarna. Dziękuję za ten 
wymowny dar. Ja również symbo-
licznie chcę się podzielić tym chle-
bem ze wszystkimi. Chciałbym, aby 
ten podział był sprawiedliwy. Niech 
chleba nigdy nikomu nie zabraknie 
w naszej gminie i naszej Ojczyźnie… 
Ta piękna tradycja dożynek stanowi 
ważny element polskiej kultury i toż-
samości. Podkreśla takie wartości, 

Gmina Mielec dziękowała za plony! 
„Niech chleba nigdy nikomu nie zabraknie w naszej gminie i w naszej umiłowanej Ojczyźnie” 
- mówił w rzędzianowicach wójt Józef Piątek,  gospodarz dożynek. 
dziękczynnej uroczystości jak zawsze towarzyszyły muzyka ludowa, koncerty, występy i prezentacje 
wieńców dożynkowych oraz degustacja lokalnych specjałów.

jak przywiązanie do zawodu rolnika, 
szacunek dla przyrody, wolę kulty-
wowania zwyczajów ojców…” 

Najpiękniejszy  wieniec  
był z Rydzowa!
Po zakończonym widowisku 

odbył  się  Przegląd Konkursowy 
Wieńca Dożynkowego. Wzięło w 
nim udział  13 wieńców.  Tytuł  Naj-
piękniejszego Wieńca Dożynko-
wego otrzymał wieniec z Rydzowa, 
II miejsce zdobył  wieniec z Woli 
Mieleckiej, a III wieniec gospodarzy, 
czyli Rzędzianowic.

Podczas widowiska wójt gminy 
Mielec otrzymał również symbo-
liczny wieniec dożynkowy wręczony 
przez wykonawców widowiska ZPiT 
„Chorzelowiacy”. 

Dodatkowym nieodzownym ele-
mentem dożynek od wielu lat jest 
prezentacja stoisk wystawienniczych  
poszczególnych miejscowości gmi-
ny Mielec. W tym roku wszystkie 
stoiska przepięknie udekorowane 
owocami, kwiatami, płodami rolny-
mi i rękodziełem artystycznym były 
pełne wspaniałych tradycyjnych po-
traw.

W programie dożynek odbył 
się również występ kapeli „Góral-
ska Hora”, a następnie na zabawie 
tanecznej grał zespół „Braders”. 
Wprawdzie w strugach deszczu, ale 
wszyscy bawili się świetnie.

Organizatorami tegorocznych 
dożynek była gmina Mielec wraz 
z sołectwem Rzędzianowice oraz 
wszystkimi organizacjami i stowa-
rzyszeniami  (OSP Rzędzianowice 
I i II, KGW, LKS), a także Samo-
rządowy Ośrodek Kultury i Sportu 
z siedzibą w Chorzelowie. Impreza 
organizowana  była we współpracy 
z Lokalną Grupą Działania LASO-
VIA.
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Obchody Narodowego Święta 
Niepodległości w gminie Mielec 
rozpoczęły się mszą św.  w inten-
cji Ojczyzny w Sanktuarium Matki 
Bożej Królowej Rodzin w Chorze-
lowie.   Po zakończeniu mszy pocz-
ty sztandarowe Ochotniczej Straży 
Pożarnej, zespołów szkół z terenu 
gminy Mielec, Polskiego Stronnic-
twa Ludowego i oddział Kawalerii 
Konnej w Dobryninie im. 5 Pułku 
Strzelców Konnych oraz zebrani 
uczestnicy  przy akompaniamencie 
Orkiestry Dętej z Dobrynina udali 
się na Miejsce Pamięci Poległych w 
Obronie Ojczyny w Chorzelowie, 
na główne uroczystości obchodów 
98. rocznicy odzyskania niepodle-
głości.

 W uroczystościach udział wzię-
li przedstawiciele władz powiatu 

Gmina świętowała niepodległość
 
Fakt odzyskania przez Polskę niepodległości czci się w gminie Mielec w sposób wyjątkowy. 
radością wydarzeń z roku 1918 dzielili się mieszkańcy gminy podczas uroczystości w Chorzelowie. 
Było dumnie i hucznie. Licznemu przemarszowi towarzyszyła kawaleria i orkiestra dęta.

mieleckiego, przedstawiciele władz 
samorządowych gminy Mielec, z 
wójtem Józefem Piątkiem na czele, 
radni gminni z przewodniczącym 
Rady Gminy Mielec Janem Ko-
łodziejem, przedstawiciele samo-
rządów wiejskich, przedstawiciele 
organizacji społecznych i politycz-
nych, dyrektorzy szkół podstawo-
wych i gimnazjów wraz  z młodzie-
żą, pracownicy Urzędu Gminy 
Mielec i  mieszkańcy gminy Mielec.

 Po wciągnięciu flagi państwowej 
na maszt i odegraniu hymnu  naro-
dowego głos zabrał wójt gminy Mie-
lec Józef Piątek, który w swoim wy-
stąpieniu mówił o pamięci, wierze 
i historii.   Po przemówieniu wójta 
zebrani wysłuchali kilku pieśni pa-
triotycznych w wykonaniu  ZPiT  „ 
Chorzelowiacy”. Następnie   dele-

gacje władz samorządowych, or-
ganizacji społecznych, partii po-
litycznych i szkół złożyły kwiaty. 
Na zakończenie uroczystości, po 
wyprowadzeniu sztandarów, wystą-
piła   Orkiestra Dęta z Dobrynina 
pod kierunkiem   Dariusza Bańki, 
a wszyscy zebrani mogli podziwiać 
na stadionie sportowym w Cho-
rzelowie kawaleryjskiego kadryla 
oraz   pokaz woltyżerki w wykona-
niu Kawalerii Konnej w Dobryninie 
im. 5 Pułku Strzelców Konnych pod 
kierunkiem prezesa Stowarzyszenia 
Pawła Betleja. 

KULTUrA
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Mielec jako strategiczne miasto, 
będące miejscem produkcji samolo-
tów wojskowych, od pierwszych dni 
stało się celem nalotów niemieckie-
go Luftwaffe. 2 września 1939 roku 6 
pracowników mieleckich zakładów 
poległo podczas bombardowań lotni-
ska. Byli to zarówno mieszkańcy mia-
sta, jaki i miejscowości sąsiadujących, 

Pierwszymi ofiarami niemieckiego totalitaryzmu na ziemi mieleckiej byli 
pracownicy Polskich Zakładów Lotniczych, którzy 2 września 1939 r. 
polegli w obronie lotniska. Pamiętały o nich władze gminy i miasta Mielec, 
które symbolicznie na ich mogile złożyły kwiaty i zapaliły znicze.

Ku pamięci 
poległym w obronie 
mieleckiego lotniska

należących wówczas adminstracyjnie 
do gminy Mielec. Stąd 2 września 
obecność na cmentarzu parafialnym 
przedstawicieli władz dwóch samo-
rządów. Na uroczystość przybyli wójt 
gminy Mielec Józef Piątek, wiceprze-
wodniczący Rady Miasta Mielca Ja-
kub Cena, radny miasta Mielca An-
drzej Zemel oraz kierownik referatu 

gminy Mielec Tomasz Ortyl. To jego 
stryj, Stanisław Ortyl z Goleszowa, 
zginął w nalotach Niemców.

Stanisław Ortyl był mieszkańcem 
Goleszowa. Odbył służbę wojskową 
w latach 1935-36, zakończył w stop-
niu kaprala Szkołę Podoficerską 24 
Pułku Artylerii Lekkiej w Jarosławiu. 
13 marca Stanisław został zatrudnio-
ny w Wytwórni Płatowców Nr 2 w 
PZL w Mielcu, na stanowisku war-
townika straży przemysłowej. Został 
pochowany na cmentarzu parafial-
nym w Książnicach. Jego nazwisko 
widnieje na tablicy zbiorowego gro-
bu ofiar nalotu na cmentarzu para-
fialnym w Mielcu, wraz z pięcioma 
innymi pracownikami poległymi 
podczas obrony lotniska.

Dla nas kampania wrześniowa 
zaczęła się 2 września 1939. Pierw-
szymi ofiarami walki za suweren-
ność Ojczyzny byli mieszkańcy gmi-
ny Mielec:
STANISŁAW ORTYL 
ur. 6.01.1913 GOLESZÓW 
zm. 2.09.1939
STEFAN CIEŚLA 
ur. 1905, zm. 2.09.1939
STANISŁAW KOPERA 
ur. 27.11.1913 - WOJSŁAW, 
zm. 2.09.1939
ANIELA KOZDROWICZ 
zm. 2.09.1939
STANISŁAW KULAS 
zm. 2.09.1939
KAZIMIERZ SKULSKI 
zm. 2.09.1939

KULTUrA

- Zabawy i śmiechu było co nie 
miara. Dzieci i rodzice brali udział w 
zabawach nagradzanych słodkościa-
mi. Były wspólne tańce, konkurencje 
sprawnościowe, w których brały udział 
całe rodziny.

Na  sali głównej  Samorządowego 
Ośrodka Kutlury z siedzibą w Cho-
rzelowie dominowała świąteczna de-
koracja,  przedstawiająca przeróżne 
wizualizacje postaci Mikołajów, które 
stanowiły świetne tło na pamiątkowe 
zdjęcia. Nie zabrakło prawdziwego Mi-
kołaja, który wspólnie z uczestnikami 
tańczył, śpiewał, rozdawał prezenty i 
słodycze, pozował do zdjęć z dziecia-
kami.

Mikołajki 2016 w Chorzelowie
 W niedzielne popołudnie 4 grudnia w Ośrodku Kultury w Chorzelowie 
zawitał Mikołaj wraz ze swoimi skrzatami, aby spędzić czas z dziećmi 
i rodzicami na  Mikołajkach 2016.
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Narodowe Czytanie to ogólno-
polska akcja publicznego czytania 
największych polskich dzieł literac-
kich. Celem tego przedsięwzięcia 
jest zwrócenie uwagi na potrzebę 
dbałości o polszczyznę, kontakt z 
literaturą oraz wzmocnienie poczu-
cia tożsamości narodowej. Narodo-
we Czytanie zostało zainicjowane w 
2012 roku przez Prezydenta Rzecz-
pospolitej Polskiej.

Filie biblioteczne w Chorzelowie, 
Podleszanach, Rzędzianowicach, 
Trześni, Woli Mieleckiej i w Złotni-
kach już po raz piąty włączyły się w 
tę akcję. W tegorocznej edycji Naro-
dowego Czytania uczestniczyli miło-
śnicy literatury polskiej i twórczości 
H. Sienkiewicza. W Roku Sienkiewi-
cza i w świetle 1050 rocznicy chrztu 
Polski uczestnicy spotkania przypo-
mnieli sobie powieść „Quo vadis”, 
której fragmenty odczytali samorzą-
dowcy, dyrektorzy szkół i nauczycie-
le, członkinie DKK w Woli Mielec-
kiej oraz czytelnicy. Licznie przybyła 
publiczność miała okazję wysłuchać 
fragmentów powieści, w których zo-

W sobotę, 3 września, w Filii Ośrodka Kultury w Woli Mieleckiej odbyło się Narodowe 
Czytanie „Quo vadis” henryka Sienkiewicza, zorganizowane przez filie biblioteczne 
gminy Mielec.

Czytanie „Quo vadis”

stała ukazana wielka miłość, upadek 
imperium, siła wiary oraz piękne 
postawy i życiowe wybory sienkie-
wiczowskich bohaterów. Pewnym 
urozmaiceniem podczas spotka-
nia były prezentacje multimedialne 
związane tematycznie z powieścią 
oraz odczytanie fragmentów przez 
członków ZPiT „Chorzelowiacy” w 
antycznej stylizacji, a także wystaw-
ka różnych wydań książki i kadrów z 
filmów „Quo vadis”.

Na przyniesionych własnych eg-
zemplarzach powieści można było 
przybić okolicznościowy stempel, 
otrzymany z Kancelarii Prezydenta z 
okazji Narodowego Czytania. Udział 
w piątej edycji tej ogólnopolskiej ak-
cji, zorganizowanej przez biblioteki 
gminy Mielec, był okazją, by przy-
pomnieć sobie dzieło Sienkiewicza 
i na nowo odkryć jego wyjątkowy 
charakter.

2 listopada br. na półki księgarń trafiła debiutancka powieść Joanny duszkiewicz pt. „Paryż w piątek 13-tego”.

Książka pochodzącej z Chrząsto-
wa debiutującej pisarki ukazuje losy 
wymyślonej przez autorkę francu-
skiej rodziny Laboux, wpisane w wy-
darzenia, które miały miejsce w Pa-
ryżu 13 listopada 2015 roku. Jednak 
ta opowieść mogłaby dotyczyć każ-
dego z nas.

Celia i  Enzo to  małżeństwo 
ze sporym już stażem. Wiele w swo-
im życiu przeszli. Długo starali się 
o  potomstwo, aż wreszcie los się 
do nich uśmiechnął. Gdy ich córecz-
ka ma już 7 lat, jest śliczna i zdrowa, 
a  w  rodzinie zapanował względ-

Literacki debiut Joanny duszkiewicz

KULTUrA
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ny spokój, postanawiają się udać 
do  Fatimy, aby podziękować za  dar 
potomstwa swojej powierniczce – 
Matce Boskiej Fatimskiej, której  od 
początku powierzali swój los. Wie-
czór przed wyjazdem pragną uczcić 
kolacją w  ulubionej restauracji. 
Niestety, nie cieszą się długo pięk-
nym wieczorem, bowiem w  Paryżu 
dochodzi do  ataków terrorystycz-
nych. Zamachowcy ostrzeliwują m. 
in. restaurację, w której znajdują się 
bohaterowie. Kto przeżyje atak? Kto 
ucierpi najbardziej? Ja poradzić so-
bie z tragedią, rozbijającą znienacka 
szczęśliwą dotąd rodzinę? Czy ból 
po  stracie najbliższych nie przyćmi 
zdrowego rozsądku? Jak bardzo tak 
traumatyczne przeżycia mogą wpły-
nąć na umiejętność pojmowania do-
bra i zła?

Aby poznać odpowiedzi na  po-
stawione wyżej pytania, wspólnie 
z  autorką zachęcamy do  sięgnięcia 
po książkę „Paryż w piątek 13-tego”. 
–Serdecznie zachęcam do  przeczyta-
nia książki. Będzie mi bardzo miło, 

21 września przy skrzyżowaniu 
koło Sanktuarium Matki Bożej Kró-
lowej Rodzin w Chorzelowie po-
nownie ustawiono po latach zabyt-
kową figurę św. Jana Nepomucena.

Figura świętego pochodzi z XVIII 
wieku. Na początku lat 80. XX wieku 
uległa uszkodzeniu, a na jej miejsce 
postawiono inny, nowy odlew po-
staci Jana Nepomucena. Staraniem 
sołtysa Krzysztofa Jachyry oraz Rady 
Sołectwa Chorzelów, przy wsparciu 
finansowym ze strony Gminy Mielec 
oraz proboszcza parafii w Chorzelo-
wie, zabytkowa figura została odno-
wiona i powróciła na swoje miejsce 
przy Sanktuarium Matki Bożej Kró-
lowej Rodzin.

Św. Jan Nepomucen żył w dru-
giej połowie XIV wieku. Około 1380 
przyjął święcenia kapłańskie i został 
kanonikiem przy katedrze św. Wita, 
Wacława i Wojciecha w Hradcza-
nach. Studiował prawo kanoniczne 
w Pradze i Padwie. Następnie pia-
stował godność kanonika kolegiaty 
praskiej św. Idziego, a w 1389 mia-
nowany został wikariuszem gene-
ralnym arcybiskupa praskiego Jana 
z Jenštejna. W związku z zatargiem 
między królem Czech Wacławem 
IV a arcybiskupem, Jan Nepomucen 
popadł w niełaskę władcy i w 1393 
został uwięziony. Następnie zrzuco-

Odrestaurowana figura 
z XVIII wieku 
wróciła na swoje miejsce

jeśli sięgniecie po  nią w chłodne je-
sienne wieczory. Chętnie też przyjmę 
wszelkie wskazówki, uwagi, recenzje 
na  jej temat  – mówi Joanna Dusz-
kiewicz. Na  terenie Mielca książkę 
można nabyć w Księgarni Dębickich 
mieszczącej się przy ulicy Mickie-
wicza 5. Można również zamówić ją 
w Internecie.

no go z mostu Karola do rzeki Weł-
tawy. Według „Kroniki” Tomasza 
Ebendorfera z Haselbach z 1450 r. 
Jan zginął, ponieważ odmówił ujaw-
nienia tajemnicy spowiedzi małżon-
ki królewskiej – królowej Zofii. Uwa-
żany jest za pierwszego męczennika 
tajemnicy spowiedzi.

KULTUrA
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Do powiatu mieleckiego zjechało 
na Światowe Dni Młodzieży 
setki pielgrzymów z całego 
świata. 21 lipca uczestniczyli oni 
w pielgrzymce do Matki Bożej 
Królowej Rodzin w Chorzelowie.  
W organizację przedsięwzięcia 
mocno zaangażowani byli 
mieszkańcy gminy Mielec 
z wójtem na czele.

Ważnym wydarzeniem Świato-
wych Dni Młodzieży w powiecie mie-
leckim była pielgrzymka z Mielca do 
Chorzelowa. Udział w niej wzięło co 
najmniej 300 obcokrajowców,   m.in. 
z Węgier,  Francji, Anglii, Rwandy i 
Sudanu.  Z  wielojęzycznym śpiewem 
i  modlitwą na  ustach przeszli oni 
ulicami miasta i  okolicznych wio-
sek. Najważniejszym punktem wyda-
rzenia była uczta duchowa, czyli msza 
św. w sanktuarium chorzelowskim. 
Po wyczerpującej parogodzinnej wę-
drówce pielgrzymi  zostali ugoszczeni 
lokalnymi potrawami przygotowany-
mi przez koła gospodyń. Chwile wy-
tchnienia mogli znaleźć na zielonej 
murawie chorzelowskiego stadionu. 
Stamtąd również na żywo transmito-
wane było wydarzenie z wozu Radia 
RDN Małopolska.

–    Klimat serdeczności towarzy-
szył spotkaniu, a na twarzach piel-
grzymów widać było zadowolenie. To 
cieszyło mnie najbardziej jako gospo-
darza gminy. Chciałbym wszystkim 
zaangażowanym w tak wspaniałe 
uroczystości podziękować za polską 
gościnę, której zasmakowali przy-
jezdni – komentował wójt aktywnie 
uczestniczący w wydarzeniach.

Tydzień po wizycie pielgrzymów 
w Chorzelowie rozpoczęły się Świato-
we Dni Młodzieży w Krakowie.  Był 
to  wyjątkowy czas. Na krakowskie 
Błonia przyjechało modlić się   2,5 
miliona młodych ludzi. Polskie rodzi-
ny przyjęły pod swój dach młodzież 
oczekującą na przybycie papieża. Go-
ścinę wzbogaciły spotkania i imprezy 
wprowadzające w klimat centralnych 
uroczystości.

duchowa uczta w Chorzelowie
KULTUrA
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Pan Aleksander Rusek mając 14 
lat był świadkiem upadku amery-
kańskiego samolotu bombowego 
typu B – 17 Flying Fortress, czyli 
słynnej Latającej Fortecy. Według 
wspomnień p. Aleksandra Ruska 
ogromna, czterosilnikowa maszyna 
przeleciała nad Rzędzianowicami i 
próbując zawrócić w kierunku pasa 
mieleckiego lotniska rozbiła się w 
polach. Załoga uratowała się, ska-
cząc szczęśliwie na spadochronach.

Skąd wziął się amerykański sa-
molot bombowy na mieleckim 
niebie? Należał on do 15. Armii Po-
wietrznej Stanów Zjednoczonych. 
Jednym z celów, jakie realizowała 
15. Armia były strategiczne naloty 
na przemysł zbrojeniowy III Rzeszy. 
Właśnie z takim zadaniem wystar-
towała 26 grudnia 1944 r. załoga 
samolotu bombowego typu B – 17G 
o nazwie własnej De De. Startując 
z bazy w południowych Włoszech 
miała za zadanie zbombardować 
zakłady benzyny syntetycznej znaj-
dujące się na terenie dzisiejszego 
Kędzierzyna Koźla. Niestety, nad 
celem samolot został uszkodzo-
ny ogniem niemieckiej artylerii 
przeciwlotniczej i skierował się na 
wschód starając dolecieć nad tereny 
zajęte przez Armię Czerwoną. Gdy 
dowódca załogi, mjr pil. Donald W. 
Ewing zobaczył lotnisko w Mielcu 
najprawdopodobniej próbował na 

Byłem świadkiem upadku 

23 września 2016 r., doszło 
w rzędzianowicach k/Mielca 
do konfrontacji wspomnień 
świadka z faktami historycznymi. 
Przyniosły one zaskakujące 
efekty.

nim wylądować. Próba ta nie po-
wiodła się, czego potwierdzeniem 
są słowa p. Aleksandra: 

– Widziałem sylwetkę, widzia-
łem że ten samolot miał 4 silniki 
zrobił zwrot na ok. 300, 400 metrów 
przez lewo skrzydło. Kiedy się po-
chylił z samolotu wyskoczyła załoga 
– wspomina p. Aleksander.

Załoga samolotu składała się z 
10 osób, byli to kolejno:

Mjr Donald W. Ewing, por. Le-
ster C.

Hurley, por. Bruce F. Howard,
por. William S. Beasley,
sierż. Delbert E. Shutt,
por. Joseph V. Morgan,
Jr., sierż. Reland L. Martin,
sierż. Edward Oulette,
sierż. Samuel J. Cichetti, Harry 

V. Poe.
Źródło/ e-mielec24.pl 

amerykańskiego 
samolotu 
bombowego

KULTUrA
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Pasje mieszkańców Woli Mieleckiej
6 grudnia 2016 r.w sali wystawowej filii ośrodka kultury w Woli Mieleckiej odbył się wernisaż wystawy 
pt. „Pasje mieszkańców Woli Mieleckiej”. To druga edycja wystawy, na której prezentują swoje prace  
tamtejsi mieszkańcy.

KULTUrA

SZKOłY

Przyznanie tego prestiżowego 
tytułu było możliwe dzięki pozytyw-
nie zakończonemu procesowi we-
ryfikacji, przeprowadzonemu przez 
Kapitułę Ogólnopolskiego Progra-
mu Wiarygodna Szkoła w oparciu o 

Szkoła w Złotnikach 
po raz drugi z certyfikatem 
„Wiarygodna Szkoła”
Wyróżnieniem dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Złotnikach jest 
otrzymanie po raz drugi z rzędu Certyfikatu Wiarygodna Szkoła.

przewidziane regulaminem proce-
dury. 

Program Wiarygodna Szkoła po-
wstał w odpowiedzi na rosnącą po-
trzebę promowania wiarygodnego  i 
solidnego wizerunku polskich szkół, 

które reprezentują właściwy poziom 
edukacyjny i wychowawczy oraz za-
pewniają odpowiednie bezpieczeń-
stwo swoim uczniom. 

Wystawa to prezentacja dzieł po-
wstałych poza codziennymi obowiąz-
kami i pracą zawodową. II edycja 
ukazuje szerokie spectrum twórczo-
ści. Swoje prace pokazali: Agnieszka 
Krzyżowska – ceramika artystyczna, 
Małgorzata Kania – fotografia, Alicja 
Stefanowicz, Genowefa Wieczorek, 
Helena Bękarciak – haft krzyżyko-
wy, Elżbieta Jeż, Bogumiła Surman, 
Magdalena Bratek, Monika Tomczyk, 
Wiesława Warchoł – koronka szydeł-
kowa, Jerzy Klementowski – filatelisty-
ka, fotografia, kolekcjonerstwo, Anna 
Sypek – rękodzieło artystyczne, Piotr 
Cisło – rzeźba. - Artyści prezentują-
cy swoje prace to ludzie wrażliwi na 
piękno otoczenia, bogaci wewnętrznie 
i pełni pasji, której często brakuje we 
współczesnym świecie. Myślę, że war-
to zrozumieć, co mają do powiedzenia 
i pokazania - skomentowała Bożena 
Telega z Samorządowego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Woli Mieleckiej.   

Witając  artystów oraz zaproszo-
nych gości, wśród których byli wójt 
gminy Mielec - Józef Piątek, przewod-
niczący Rady Gminy Mielec - Jan Ko-
łodziej, wiceprezes Towarzystwa Miło-
śników Ziemi Mieleckiej - Zbigniew 
Wicherski oraz sołtys Woli Mieleckiej 

- Wiesław Soboń, Bożena Telega po-
gratulowała twórcom i podziękowała 
za udostępnienie prac. Słowa gratulacji 
przekazał także wójt Józef Piątek oraz 
przewodniczący rady Jan Kołodziej.

Otwarcie wystawy uświetnił ze-
spół wokalny „Wolanki”, działający w 
filii ośrodka kultury w Woli Mieleckiej 
pod kierownictwem Michała Witka. 
Wystawa została zaaranżowana przez 

instruktora plastyki Samorządowego 
Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mie-
lec z siedzibą w Chorzelowie, Annę 
Surowiec.

6 grudnia to popularne mikołaj-
ki, więc na wernisaż przybył również 
Święty Mikołaj i rozdawał wszystkim 
zebranym słodycze.

Zapraszamy do odwiedzenia wy-
stawy czynnej do 30 grudnia 2016 r.
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Obchody, zaplanowane na 13 
października, rozpoczęły się uroczy-
stą mszą świętą. Następnie zaprosze-
ni goście, nauczyciele, rodzice oraz 
uczniowie udali się do szkoły na salę 
gimnastyczną, gdzie zebranych powi-
tała dyrektor Agnieszka Brzozowska. 
W swoim przemówieniu nawiązała do 
tradycji i historii szkoły. 

W tym dniu nie mogło także za-
braknąć podziękowań dla nauczycieli. 
Nagrodę Dyrektora za szczególne osią-
gnięcia w pracy dydaktyczno-wycho-

60 lat istnienia 
Szkoły w rydzowie
W Szkole Podstawowej w rydzowie odbyły się uroczyste obchody 
jubileuszu 60–lecia istnienia placówki połączone z obchodami 
święta edukacji narodowej.

wawczej otrzymały Hiacynta Jamróz i 
Anna Wnuk. Za sumienne wypełnia-
nie obowiązków nagrodę otrzymała 
też Agnieszka Płatek.

  W części artystycznej wystąpiły 
dzieci z klas IV-VI. Milena Czerkies, 
Aleksandra Bigos i Aleksandra Siuda 
recytowały wiersze o szkole, przy-
gotowane specjalnie na tę okazję. W 
programie była także prezentacja mul-
timedialna obrazująca historię szkoły. 
Uczniowie złożyli życzenia swoim 
nauczycielom. Nie zabrakło kwiatów 
i życzeń również od przyjaciół szkoły. 

Nauczyciele oraz goście zostali też 
zaproszeni na poczęstunek. – Wszyscy 
mieli okazję porozmawiać i wspólnie 
świętować ten uroczysty dzień. Każ-
dy miał okazję zapoznać się z kroniką 
szkoły oraz gazetką okolicznościową, 
wydaną specjalnie na tę okazję - po-
informowała nauczycielka Hiacynta 
Jamróz.

Dzieci poprzez gry i zabawy 
utrwalające tabliczkę mnożenia, 
opracowane przez Andrzeja Gra-
bowskiego, przy użyciu specjalnych 
kart uczyły się matematyki. Cześć 
zajęć odbyła się na sali gimnastycz-
nej. 

Uczniowie klasy VI podczas każ-
dej przerwy sprawdzali znajomość 
tabliczki mnożenia młodszych kole-
gów i koleżanek. 30 września ucznio-
wie klas IV-VI pisali egzamin. W 
jego wyniku wyłoniono Ekspertów 
Tabliczki Mnożenia: 14 z klasy IV, 10 
z klasy V i 13 z obu klas VI. Eksperci 
otrzymali pamiątkowe naklejki.

Światowy dzień tabliczki
30 września w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Trześni   
obchodzono Światowy dzień Tabliczki Mnożenia. W ten dzień lekcje 
matematyki wyglądały zupełnie inaczej. 
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Każda klasa miała wyznaczony 
teren wokół szkoły, który solidnie 
posprzątała. Zebrano kilka worków 
śmieci. Uczniowie po raz kolejny 
udowodnili, iż wiedzą, jak ważne jest 
dbanie o czystość środowiska, w któ-
rym żyjemy. Sama akcja na świecie 
odbywa się już od 1989 roku. Pierw-
sze tego typu przedsięwzięcie miało 
miejsce w Sydney, kiedy to  40 tysię-
cy mieszkańców tego miasta wzięło 
udział w zbiorowym sprzątaniu moc-
no zaśmieconych terenów portów. 

Uczniowie książnickiej podstawówki 

SPrZąTALI  ŚWIAT
26 września 2016 uczniowie Książnickiej podstawówki  uczestniczyli 
w jesiennej edycji międzynarodowej  akcji „Sprzątanie świata”. 
Inicjatywa miała na celu podniesienie świadomości młodzieży szkolnej 
na temat ekologii.

SZKOłY

Śniadanie to najważniejszy posi-
łek dnia. Dzięki niemu dzieci mają 
energię do nauki, lepiej koncentru-
ją się podczas lekcji i mają siłę do 
zabawy. To najlepszy start w nowy 
dzień. Dlatego powstał program 
edukacyjny, który zachęca nauczy-
cieli, rodziców oraz uczniów klas III 
do obchodzenia 8 listopada dniem 
„Śniadanie daje moc”.

W tym dniu w Szkole Podsta-
wowej w Rydzowie uczniowie klas 
0-III pod opieką wychowawców 
oraz chętnych rodziców zorgani-
zowali spotkanie, na którym dzieci 
poznały 12 zasad zdrowego od-
żywiania. Następnie każda klasa 
przygotowywała inny rodzaj posił-
ku zwanego wyspą: klasa 0 - wyspę 
owocową, klasa I - wyspę warzyw-
ną, klasa II - wyspę deserową, klasa 
III - wyspę kanapkową. W pomoc  
zaangażowali   się również rodzice. 
Dzieciaki miały frajdę nie tylko z 
dzielenia   się z innymi, ale także z 
próbowania nowych   smaków. Do-

Śniadanie daje moc
rydzów wziął udział w ogólnopolskiej akcji promującej znaczenie 
śniadania w codziennym odżywianiu.  W ramach Europejskiego dnia 
Zdrowego Jedzenia i Gotowania uczniowie  miejscowej szkoły wspólnie 
przygotowywali wartościowe  posiłki.

wiedziały się też, co lubią jeść inne 
dzieci i dlaczego właściwie śniada-
nie jest takie ważne.

Spotkanie w szkole zorganizowa-
ły wychowawczynie klas 0-III: mgr 
Hiacynta Jamróz - szkolny koordy-
nator programu, mgr Teresa Kopacz, 
mgr Alina Pogoda, mgr Marta Zalot. 
- Serdecznie dziękujemy paniom: Jo-
lancie Furman, Małgorzacie Godek, 
Agnieszce Leśniowskiej i Dominice 
Siudzie za pomoc w przygotowaniu 
śniadania!
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W uroczystości wzięli udział nie 
tylko uczniowie i ich rodzice, ale także 
inni mieszkańcy wsi oraz goście spoza 
miejscowości. Wśród zaproszonych 
był wójt gminy Mielec - Józef Piątek 
oraz sołtys wsi –Tadeusz Tacik.          

Obchody „Święta pieczonego 
ziemniaka” rozpoczęła dyrektor szkoły 
mgr Monika Szczebak, która przywi-
tała gości i ogłosiła pierwszy konkurs. 
Były to zmagania kulinarne, w których 
wzięły udział wszystkie klasy wraz 
z „zerówką” i przedszkolem „Zielo-
ny Raj”. W tej konkurencji ogromną 
pomysłowością i dużymi zdolnościa-
mi kulinarnymi wykazali się przede 
wszystkim rodzice uczniów, przygo-
towując na „klasowe” stoły potrawy z 

Nauczyciele języka angielskiego 
w Zespole Szkół w Woli Mieleckiej 
– Sylwia Tomas, Małgorzata Mika
-Kupiec, Renata Pogoda i Patrycja 
Prokopiuk podczas lekcji oraz in-
nowacji pedagogicznych realizowali 
międzynarodowy projekt edukacyjny 
LetMeGrow!  Dzięki współpracy ze 
stowarzyszeniem AIESEC w 2016r. 
szkoła gościła studentów z Indii oraz 
Kolumbii. Uroczyste podsumowa-
nie realizacji tygodniowego projek-
tu odbyło się w postaci warsztatów 
kulturowo-językowych, w których 
uczestniczyli wójt gminy Mielec Jó-
zef Piątek oraz dyrektor Zespołu 
Szkół w Woli Mieleckiej Małgorzata 
Jastrząb. Zajęcia były prowadzone 
przez Simran Dhanoa - studentkę z 
Indii oraz Juliana Moralesa z Kolum-

Innowacyjny projekt międzynarodowy 

W Zespole Szkół  w Woli Mieleckiej prowadzone są od kilku lat 
innowacyjne zajęcia z języka angielskiego. Projekt LetMeGrow ma 
zachęcić uczniów do nauki obcego języka, wzbudzić zainteresowanie 
obcą kulturą oraz szerzyć tolerancję.

bii. Poprzez zabawę, taniec i gry języ-
kowe uczniowie poznali kulturę tych 
krajów, sprawdzili się w praktycznej 
znajomości języka angielskiego, mieli 
szansę, by przełamać barierę języko-
wą. Na zakończenie projektu studen-
ci otrzymali pamiątkowe upominki 
od wójta i nauczycieli języka angiel-
skiego. Simran i Julian przez tydzień 
współprowadzili w Zespole Szkół w 
Woli Mieleckiej lekcje języka angiel-
skiego. Mieszkali w domach uczniów 
gimnazjum. Dzięki pobytowi w „host 
family” (rodzinie goszczącej) mogli 
zapoznać się z polską kulturą i trady-
cjami. Po zajęciach w szkole ucznio-
wie pokazywali im atrakcje turystycz-
ne swojej gminy, organizowali szereg 
rozrywek, szlifując przy tym znajo-
mość języka angielskiego.

To nie pierwsi wolontariusze, któ-
rzy współpracują ze szkołą, ponieważ 
w czerwcu 2015 r. placówkę w Woli 
Mieleckiej  odwiedził student z Hong 
Kongu, Tony Lam, który w ramach 
projektu KIDSpeak AIESEC prowa-
dził równie interesujące zajęcia języ-
kowe.

Święto pieczonego ziemniaka 
w Szkole Podstawowej  w Chrząstowie
W sobotę, 17 września, przy pięknej, słonecznej pogodzie odbył się 
festyn rodzinny „Święto pieczonego ziemniaka”, którego organizatorem 
byli pracownicy oraz rada rodziców Szkoły Podstawowej
w Chrząstowie.  

ziemniaków.
-  Dzieci brały udział w różnego 

rodzaju konkursach, jak np. sadze-
nie ziemniaczków, wykopki,  skoki w 
workach. W zabawach tych  dzielnie 
spisywali się również  rodzice, którzy 
współzawodniczyli ze swoimi pocie-
chami. Po zakończeniu zmagań spor-
towych odbyło się losowanie nagród. 
Praktycznie każde dziecko otrzymało 
jakiś drobiazg. Chcę podziękować 
rodzicom za pomoc w organizacji i 
wspaniałą pomysłowość – relacjono-
wała dyrektor Szczebak.

W trakcie „Święta pieczonego 
ziemniaka” nie mogło zabraknąć jego 
głównego bohatera – pieczonego 
ziemniaczka. Wszyscy uczestnicy mo-

gli go skosztować dzięki zaangażowa-
niu tatusiów w przyrządzanie potrawy.  
Imprezie towarzyszyła wystawa kon-
kursowych dzieł uczniów: stworzonek 
wykonanych z darów jesieni oraz prac 
plastycznych na szkle. Zabawa zakoń-
czyła się wspólnym biesiadowaniem 
przy suto zastawionych potrawami 
ziemniaczanymi  stołach, pieczonych 
ziemniakach i kiełbaskach z ogniska.

LetMeGrow!
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Poza drużyną z Podleszan awans 
do klasy okręgowej grupa: Dębica 
zapewniła sobie również inna dru-
żyna z powiatu mieleckiego tj. Team 
Przecław. Drużyna pod sterami 
prezesa Grzegorza Kuczkowskiego 
i trenera Piotra Bachana bardzo do-
brze prezentowała się w poprzednim 
sezonie. Teraz na miarę możliwości 
walczy o punkty i utrzymanie w no-
wej lidze plasując się na 15 miejscu z 
10 punktami: 

- Cieszymy się grą w piłkę nożną, 

Sportowy, drużynowy sukces drużyny z Podleszan nie mógł przejść bez echa. W czerwcu w ostatnim meczu 
piłki nożnej klasy „A”, lokalny LKS pokonał drużynę ze Złotnik 2:0, zapewniając sobie tym samym grę w 
wyższej lidze rozgrywkowej.  

Awans po 4 latach!

zachęcamy młodzież do gry, dzieci do 
zabawy z piłką (duży festyn piłkarski 
11 września 2016 roku) i to jest waż-
ne. Po czterech latach gry w A klasie 
wywalczyliśmy awans do piątej ligi 
„okręgówki” jest to sukces tak zawod-
ników jak i trenera Piotra Bachana   
Na pewno jako beniaminkowi  nie 
jest nam łatwo, mecze z drużynami 
które grały w czwartej lidze to duże 
wyzwanie. Pociesza fakt że ogrywa-
liśmy w A kl. drużyny które stawiały 
wysoko poprzeczkę Jak będzie dalej? 

Zobaczymy. Mamy mocną drużynę 
juniorów starszych (tr. K. Ogorzałek) 
grających w A klasie i na nich liczy-
my – wylicza Prezes LKS Podleszany 
Grzegorz Kuczkowski.

Trzeba zauważyć, że w lidze 
„okręgowej” grają dwie drużyny z 
Gminy Mielec. Drugim zespołem są 
Czarni Trześń z 20 punktowym do-
robkiem, który obecnie daje zespo-
łowi bezpieczne 12 miejsce. „Czarni” 
w lidze okręgowej grają nieprzerwa-
nie od 2013 roku. 

Biało-Czerwony 

Turniej Piłkarski Old-Boyów Gminy Mielec
Z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości 
w sobotę, 12 listopada, 
na stadionie sportowym 
w Chorzelowie 
odbył się Biało-Czerwony 
Turniej Piłkarski Old-Boyów 
Gminy Mielec pod honorowym 
patronatem Wójta Gminy Mielec 
Józefa Piątka 
o Puchar dyrektora SOKiS 
w Chorzelowie.
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W turnieju wzięły udział cztery 
drużyny: z Chrząstowa, Podleszan, 
Woli Mieleckiej i Chorzelowa. Zdo-
bywcą I miejsca  i  pucharu Dyrektora 
SOKiS  została drużyna z Chrząsto-
wa, która   w meczu finałowym po-
konała wynikiem 3:1 drużynę Woli 
Mieleckiej.   Pozostałe miejsca: II 
– Wola Mielecka, III- Chorzelów, 
IV –Podleszany. Ponadto przyznano 
tytuły: najlepszego zawodnika dla 
Tomasza Staniewskiego z Chorzelo-
wa, najlepszego bramkarza dla Grze-
gorza Świątka z Chrząstowa, najlep-
szego napastnika dla Roberta Rudka 
z Chrząstowa, najlepszego obrońcy 
dla Tomasza Steca z Woli Mieleckiej.

Turniej sędziowali Grzegorz Ję-
drzejowski i Bogusław Maciołek. 

SPOrT i BEZPIECZEńSTWO

Gospodarzem tegorocznej edy-
cji turnieju o Puchar Wójta Gminy 
Mielec był klub KS Kolorado Wola 
Chorzelowska. Finał rozgrywek 
przypadł na 3 lipca. Choć tego dnia 
od rana pogoda była fatalna, to już 
sam finał rozegrano przy pełnym 
słońcu. Wyniki pierwszych dwóch 
spotkań zdecydowały o tym,  kto za-
gra w ścisłym finale. Trześń wygrała 
z reprezentacją Woli Chorzelowski 
aż 6 bramkami.     Drugie spotkanie 
Chrząstowa z Podleszanami zakoń-
czono remisem 1:1   i dopiero seria 
karnych wyłoniła zwycięzcę. W kar-
nych okazali się lepsi piłkarze z Pod-
leszan, którzy w ostatnim meczu o 
Puchar Wójta również zremisowali 
z zespołem Trześni. Po 15 karnych 
dopiero udało się wyłonić zwycięz-
cę.  Strzały z 11 metra dwukrotnie w 
turnieju decydowały o ostatecznym 
zwycięstwie, co mogłoby wskazywać  
na wyrównany poziom drużyn bio-
rących w nich udział. 

Dzięki dobrej interwencji bram-
karza Trześni, który wyczuł intencje 
strzelającego,  to do tego zespołu 
trafił Puchar Wójta Gminy Mielec 

Protokół  w imieniu współorganizato-
ra turnieju, Zrzeszenia LZS w Mielcu, 
odczytał Krzysztof  Wieczerzak.  Pu-
chary, dyplomy i nagrody wręczali 

wójt gminy Mielec Józef Piątek i dyrek-
tor Samorządowego Ośrodka Kultury 
i Sportu Gminy Mielec w Chorzelowie 
Dorota Kieraś – Jędrychowska.

Finał Pucharu Wójta Gminy Mielec 
Cztery drużyny na obiektach hotelu rado w Woli Chorzelowskiej walczyły o tytuł najlepszej. rozegrane 
zostały trzy spotkania. W finale spotkały się zespoły z Trześni i Podleszan.  – „Włoscy i niemieccy piłkarze 
powinni się uczyć wykonywać karne od naszych zawodników. Ten finał to była świetna pożywka dla 
kibiców, którzy naprawdę dopisali” – komentuje wójt Józef Piątek. 

Wyniki finałowych spotkań:

1. Półfinał 
Trześń  6  -  0  Wola Chorzelowska 

2. Półfinał 
Podleszany  1  -  1  Chrząstów 
Karne 5  -  4   
 
Finał 
Trześń  0  -  0 Podleszany 
Karne 8  -  7 

Józefa Piątka i bon o wartości 2000 zł 
na sprzęt sportowy dla całej drużyny. 
Tytuł najlepszej drużyny gminy Mie-
lec powędrował z Woli Mieleckiej na 
drugą stronę Wisłoki do miejscowo-
ści Trześń.

   Wójt Piątek wręczał również 
indywidualne wyróżnienia w kate-
gorii: najlepszy strzelec (Damian 
Dąbrowski  - Trześń), najlepszy za-
wodnik (Dawid Chruściel - Trześń) 
i najlepszy bramkarz (Damian Wa-
łek - Podleszany). 
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Celem manewrów było spraw-
dzenie możliwości taktycznych i tech-
nicznych, sił i środków w przypadku 
powstania pożaru kompleksu leśnego, 
doskonalenie techniki gaszenia, dzia-
łania ratunkowe na akwenie wodnym, 
doskonalenie współdziałania pomiędzy 
jednostkami OSP. Ocenie podlegała 
praca  dowódców w zakresie kierowa-
nia i realizacji wyznaczonych działań 
bojowych oraz przygotowanie i czas 
reakcji naszych strażaków w przypadku 
realnego zagrożenia. Obecne na miej-
scu jednostki OSP Chorzelów, Książ-
nice, Podleszany, Rydzów, Rzędziano-
wice I, Rzędzianowice II, Trześń, Wola 

17 września na terenie gminy Mielec w Leśnictwie Szydłowiec 
przeprowadzono manewry jednostek OSP gminy Mielec pod 
kryptonimem ,,Bezpieczna Gmina 2016”.

Manewry OSP 
„Bezpieczna Gmina 2016”

Chorzelowska i Wola Mielecka zostały 
podzielone na dwie grupy: „Daria I” 
i „Daria II”, a także dodatkowo na siły 
pierwszego  i drugiego rzutu.

Poszczególne grupy przemieściły się 
zgodnie z planem manewrów do drogi 
pożarowej nr 25 i do zbiornika prze-
ciwpożarowego, gdzie podjęły działa-
nia zgodnie z założeniami. „Daria I” w 
miejscu zgłoszonych pożarów rozpo-
częła gaszenie, wykorzystując posiada-
ne wozy bojowe ze zbiornikami wody. 
W przypadku „Darii II” dysponujące 
motopompami przenośnymi jednostki 
rozpoczęły gaszenie pożarów, wyko-
rzystując zbiornik przeciwpożarowy. 

Jednym z elementów manewrów było 
wykorzystanie pontonu z silnikiem, 
który zgodnie ze scenariuszem dowo-
ził ratowników na wyspę, gdzie musieli 
oni odnaleźć zaginionego wędkarza. Po 
zakończeniu działań gaśniczych wszy-
scy członkowie OSP wzięli udział w 
symulowanym poszukiwaniu zaginio-
nego w lesie.

  Podsumowania ćwiczeń dokonał   
mł. asp. Piotr Ortyl, który mówił, że 
dzięki tego typu ćwiczeniom strażacy 
sprawdzają swoją gotowość do akcji 
oraz stan wyszkolenia. -  To niezwykle 
ważne, by systematycznie weryfikować 
sposób działania i współpracy poszcze-
gólnych jednostek, w sytuacji zagrożenia 
nie ma miejsca na przemyślenia, dzia-
łania muszą być podejmowane natych-
miastowo – mówił Ortyl.

Również wójt gminy Józef Piątek 
podkreślał, że dobre wyposażenie i wy-
szkolenie OSP leży w interesie wszyst-
kich mieszkańców naszej gminy. -  To 
ochotnicze jednostki w przypadku nie-
bezpieczeństwa mogą najszybciej do-
trzeć do miejsca zdarzenia. Dlatego też 
ćwiczenia sprawdzające ich przygoto-
wanie do akcji są tak ważne i potrzebne 
– komentował wójt.

 Podczas sobotnich ćwiczeń nadzór 
nad jednostkami OSP sprawował ko-
mendant gminny druh Wacław Strąk, 
przygotował i oceniał poprawność 
prowadzonych działań mł. asp. Piotr 
Ortyl.   Ponadto ćwiczenia jednostek 
OSP obserwował prezes  Włodzimierz  
Rządzki, a także przedstawiciel KP PSP 
w Mielcu st. kpt. Arkadiusz Strzępka 
oraz inspektor Cyprian Śliwa.

SPOrT i BEZPIECZEńSTWO

25 czerwca  w Bydgoszczy Paulina 
Buziak, przy nieznośnym upale po-
konała najszybciej dystans 20 kilome-
trów.  Jej czas na mecie to 1:36:52 dał jej 
złoty medal i Mistrzostwo Polski. Na 
swoim profilu facebookowym, krótko 
i skromnie, co jest dla niej  charaktery-
styczne, skwitowała swoje zwycięstwo: 
- „Cieszy, bo złoty, MP Bydgoszcz”.

Złota Paulina
- Podziw, duma to pierwsze słowa jakie nasunęły mi się, gdy 
przeczytałem informację o medalu. Pani Paulina znów dała nam 
wielki powód do radości -  tak osiągnięcie mieszkanki Gminy Mielec 
komentował, wójt  Józef Piątek.

Mieszkanka Podleszan, na co dzień 
trenuje w LKS Stal Mielec. Paulina za-
pisuje złotymi literami  kolejne strony 
gminnej historii lekkiej atletyki. Świet-
ne rezultaty w pierwszej połowie roku 
pozwoliły jej na dalszy start w Igrzy-
skach Olimpijskich i zajęcie 28 miejsca 
na świecie.

foto/fcb Paulina Buziak
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KOMUNIKATY

W związku z powtarzającymi się 
skargami mieszkańców dotyczący-
mi zagrożeń ze strony wałęsających 
się bez nadzoru psów /posiadają-
cych właściciela/, Wójt Gminy Mie-
lec przypomina o obowiązkach osób 
utrzymujących zwierzęta domowe, 
wynikających  z Ustawy o Ochronie 
Zwierząt oraz Regulaminu o utrzy-
maniu czystości i porządku na tere-
nie gminy Mielec. Osoby utrzymu-
jące zwierzęta domowe zobowiązane 
są do zachowania bezpieczeństwa i 
środków ostrożności zapewniają-
cych ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi. Sprawowania 
właściwej opieki nad zwierzętami, w 

Urząd Gminy Mielec informuje, 
że nie prowadzi żadnej sprzedaży ap-
teczek ratunkowych. Gmina Mielec 
przestrzega przed oszustami podają-
cymi się za pracowników urzędu, któ-
rzy  wykorzystując Państwa zaufanie  
próbują w ten sposób dystrybuować 

- W związku z okresem grzew-
czym przypominamy wszystkim 
mieszkańcom, iż obowiązuje usta-
wowy BEZWZGLĘDNY ZAKAZ 
SPALANIA ODPADÓW na terenie 
nieruchomości oraz w piecach do-
mowych. Unikajmy więc domowych 
sposobów pozbywania się śmieci, 
które bez odpowiedniej technologii 
są bezpośrednim zagrożeniem dla 
zdrowia i życia. Najbardziej narażone 
na tego typu zanieczyszczenia są dzie-
ci - czytamy w zawiadomieniu podpi-
sanym przez Wójta Gminy Mielec.

W piecach i kotłowniach domo-
wych nie można spalać m.in.: bute-
lek plastikowych, worków foliowych, 
ubrań, obuwia, zabawek, gazet kolo-
rowych, zużytych pieluch jednorazo-

dbaj o powietrze którym oddychasz

wych, płyt laminowanych, płyt wió-
rowych, ram okiennych drewnianych 
i plastikowych, podkładów kolejo-

wych, mebli, drewna malowanego, 
lakierowanego i impregnowanego, 
opon. O zakazie wyraźnie mówi Usta-
wa o odpadach art. 191 - kto termicz-
nie przekształca odpady poza spa-
larnią odpadów lub współspalarnią 
odpadów podlega karze aresztu albo 
grzywny.

- Wszystkie niebezpieczne związ-
ki powstające ze spalania odpadów 
pozostają w najbliższym naszym oto-
czeniu, są wdychane przez nas samych 
i naszych sąsiadów powodując groźne 
nowotwory, alergie i inne choroby. 
Ponadto podczas spalania odpadów 
częściej zapychają się sadzą kominy, co 
może skończyć się zaczadzeniem albo 
zapaleniem przewodu kominowego i 
pożarem -  przestrzega wójt.

Zawiadomienie 
ws. psów bez nadzoru

szczególności nie pozostawienia ich 
bez dozoru. Właściciele zwierząt  po-
noszą pełną odpowiedzialność za ich 
zachowanie.

Do obowiązków osób utrzymują-
cych zwierzęta domowe, a w szczegól-
ności psy, należy:

1) zabezpieczenie nieruchomości 
w sposób uniemożliwiający swobodne 
wydostanie się psa poza jego teren, 

2) w przypadku wyprowadzania 
psa poza  teren nieruchomości pro-
wadzenie go na smyczy, a w przy-
padku psów agresywnych w kagań-
cu, 

3) oznaczenie wejścia na posesję, 
na której znajduje się pies agresywny, 

tabliczką ostrzegawczą, 
4) usuwanie zanieczyszczeń spo-

wodowanych przez zwierzęta domowe 
na nieruchomościach przeznaczonych 
do użytku publicznego, w szczególno-
ści na drogach, chodnikach, parkin-
gach, terenach zielonych.

Za wyrządzone przez zwierzę 
szkody odpowiada jego właściciel. Kto 
nie zachowuje środków ostrożności 
przy trzymaniu zwierzęcia podlega 
karze grzywny lub nagany - kodeks 
wykroczeń art. 77.

Uwaga na apteczkowych oszustów
akcesoria BHP osiągając w ten spo-
sób prywatne korzyści.

Według uzyskanych przez Urząd 
Gminy Mielec  informacji  oszuści 
działają podobnie w innych czę-
ściach Polski. Ich sposób działania 
polega na wykonywaniu rozmów 

telefonicznych i namawianiu m.in. 
osób starszych na zakup apteczki 
osobistej po atrakcyjnej cenie z do-
płatą ze strony gminy. Informują o 
tym, iż obecnie wprowadzono obo-
wiązek posiadania apteczki osobi-
stej, co jest oczywiście nieprawdą. 
Przestrzegamy wszystkich przed 
tego typu wyłudzeniami.
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umocnienie poboczy co ma się 
przyczynić do poprawy bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. 
Łączna kwota - 226 542,95 PLN

Remont budynku i zagospodarowanie 
terenu przy OSP – 6 187,40 PLN

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

W SKróCIE

BOŻA WOLA
Zakup działki pod cele inwestycyjne 
-48 000,00 PLN

Przebudowa drogi gminnej 
(wykonanie nawierzchni bitumicznej) 
- 56 901,85 PLN

ChrZąSTóW
Przebudowa 3 odcinków dróg 
gminnych (wykonanie nawierzchni 
bitumicznej) - 69 011,90 PLN

ChOrZELóW
Stacja Uzdatniania Wody Chrząstów 
–Chorzelów - 1 153 000 PLN

Wykonanie prac renowacji fi gury Św. 
Jana Nepomucena – 11 500,00 PLN

Remont samochodu pożarniczego 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
– 149 000,00 PLN

Wykonanie parkingu przy budynku OSP 
- 13 345,88 PLN

GOLESZóW  

Remont wnętrza budynku 
komunalnego OSP - 12 857,91 PLN

Zakup i montaż wiat garażowych 
za budynkiem OSP – 3 918,5 PLN

WOLA MIELECKA 
Budowa kanalizacji sanitarnej 
Etap II oraz rozbudowa istniejącej sieci 
wodociągowej dla obszaru Stolarnia, 
Baranówka
- wykonanie rurociągów grawitacyjnych
  160,200 mm,
- montaż pompowni ścieków wraz 
  z  wyposażeniem 
- wykonanie rurociągów tłocznych 
  90 mm,
- wykonanie przyłączy elektrycznych
  do pompowni wraz z urządzeniami
  kontrolno-pomiarowymi 

- sieć wodociągowa PE 90 

Długość sieci kanalizacyjnej 2500 m
Długość sieci wodociągowej 760 m
Wartość inwestycji ok. 800 000,00 PLN

rZĘdZIANOWICE 

Modernizacja drogi gminnej dojazdowej 
do gruntów rolnych  - 52 101,67 PLN

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w m. Rzędzianowice etap II część 5 - 
okres realizacji 11.2016 do 11.2017
- wykonanie rurociągów grawitacyjnych
  160,200 mm,
- montaż pompowni ścieków P9, P10,
  P11, P12 wraz z ich wyposażeniem 
- wykonanie rurociągów tłocznych
  90mm,
- wykonanie przyłączy elektrycznych
  do pompowni wraz z urządzeniami
  kontrolno-pomiarowymi 
Łączna długość sieci 8500 m.
Wartość zadania - 1 300 000,00 PLN

Wykonanie oświetlenia 
oraz modernizacji budynku LKS 
- 21 000,00 PLN

- montaż 6 masztów oświetleniowych
  na dachu budynku LKS dzięki którym
  w godzinach wieczornych można
  prowadzić zajęcia treningowe.
- wykonano prace remontowe przy
  elewacji budynku dzięki temu
  zabezpieczono obiekt przed 
  niszczącym wpływem warunków
  atmosferycznych.
- wykonanie piłkochwytu za bramką,
  który usprawnił korzystanie z boiska

WOLA ChOrZELOWSKA
Przebudowa drogi gminnej Wola 
Chorzelowska - Mielec; podniesienie 
nośności konstrukcji drogowej, poprawa 
równości i szorstkości nawierzchni, 

TrZEŚń
Wykonanie oświetlenia ulicznego 
(szkoła-stadion) – 26 900,00 PLN

Przebudowa drogi gminnej wraz 
z budową parkingów i odwodnieniem 
–  520 977,12 PLN

SZYdłOWIEC
Remont obiektu komunalnego 
- 9 749,13 PLN; malowanie 
ogrodzenia, wykonanie zadaszenia 
nad wejściem do budynku 

ZłOTNIKI
Remont instalacji elektrycznej 
w obiekcie OSP - 14 450,83 PLN

POdLESZANY
Przebudowa drogi gminnej do 
stadionu  (wykonanie nawierzchni 
bitumicznej) - 75 394,55 PLN 

Remont pomieszczeń budynku 
komunalnego (wynajmowanych pod 
działalność rehabilitacyjną) 
- 7 522,16 PLN

Wykonanie modernizacji zasilania 
oraz remontu części instalacji 
elektrycznej w budynku komunalnym 
- 9 858,45 PLN 

KSIąŻNICE
Remont budynku komunalnego 
wielofunkcyjnego -11 767,73 PLN 

Budowa oświetlenia ulicznego (Wólka 
Książnicka) – 18 000,00 PLN 

rYdZóW
Budowa oczyszczalni przy Szkole 
Podstawowej - 59 122,60 PLN

Remont obiektu komunalnego 
(sanitariaty, kuchnia)  – 27013,12 PLN


