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Szanowni Państwo!

Po raz kolejny oddaję w Państwa ręce Biule-
tyn Informacyjny Gminy Mielec. Jest to bezpłat-
na publikacja, która w skrócie podsumowuje naj-
ważniejsze wydarzenia i inwestycje 2020 roku. 
W tym roku przygotowywany był w niecodzien-
nych okolicznościach. Epidemia COVID-19 cał-
kowicie zmieniła nasze życie, ograniczając nasze 
prawa i wolności, wymuszając dystans społeczny 
i rezygnację z bezpośrednich kontaktów między-
ludzkich. Znacznie zmienił się też sposób działa-
nia nie tylko administracji, a więc samego urzędu, 
ale również całego naszego otoczenia. Tym bar-
dziej miło mi przedstawić Państwu całe gro dzia-
łań, które udało się zrealizować dzięki wspólnym 
wysiłkom władz krajowych i lokalnych, mieszkań-
ców, sołtysów, rad sołeckich i oczywiście Radnych  
Gminy Mielec. Serdecznie dziękuję i czuję się za-
szczycony Państwa aktywnym udziałem w kształ-
towaniu pozytywnego obrazu naszej Gminy. 

Co się zmieniło przez ten rok w gminie Mie-
lec? Mieszkając  tu, obcując na co dzień z tym, co 
się  wokół nas dzieje, wielu zachodzących zmian 
nie zauważamy, lub ich nie doceniamy. Oddając 
w Państwa ręce ten biuletyn ufamy, że zobaczy-
cie Państwo, że te zmiany jednak zachodzą. Są 
to zmiany ewolucyjne, ale z każdą kolejną inwe-
stycją, realizowaną często przy niewielkich środ-
kach, nasze otoczenie się zmienia. Nie można 
zrobić wszystkiego w jednym czasie, ale ufam, że 
w każdym sołectwie daje się zauważyć pozytywny 
wpływ działań Gminy, wspieranej przez Rady So-
łeckie i samych mieszkańców. 

W tym trudnym roku padało często pytania: 
jaka naprawdę jest gmina Mielec? Co się w niej 
dzieje, jakie zmiany zachodzą i czy są to dobre 
zmiany? Głęboko wierzę, że odpowiedzi na te py-
tania dają pozytywny obraz naszej Gminy. Gmina 
Mielec to wielki potencjał ludzi tu mieszkających 
i pracujących. To potencjał i pomysłowość ludzi 
prowadzących własne fi rmy i zakłady pracy. Ludzi 
współpracujących z samorządem, ludzi otwartych 
na inicjatywy, wspierających różne formy przed-
siębiorczości. Ludzi, którzy swoją codzienną i su-
mienną pracą dają głębokie świadectwo swojego 
zaangażowania. I przede wszystkim ludzi, którzy 
w tym trudny czasie potrafi ą być razem, wspierać 
się, wzajemnie sobie pomagać i działać ponad po-
działami.

W tym roku w Biuletynie Informacyjnym Gmi-
ny Mielec podzielonym na działy zebraliśmy dla 
Państwa  informacje na temat szeregu mniejszych 
i większych wykonanych inwestycji, oraz informa-
cje na temat bezpieczeństwa, ochrony środowiska, 
działań oświatowych i kulturalnych oraz krótkie 
statystyki i podsumowanie działań zrealizowanych 
z udziałem środków z funduszy sołeckich.

Biorąc pod uwagę determinację w działaniu 
i ciężką pracę, oraz cierpliwie, konsekwentne 
i wytrwałe dążenie do postawionych sobie celów, 
wierzę że w Państwa oczach budujemy wizerunek 
Gminy stabilnej i przewidywalnej. Gminy, w któ-
rej Gospodarz dba, zabiega i troszczy się. Gminy, 
w której można godnie pracować i godnie żyć.

Dziękuje za kolejny rok wspólnej pracy. I za-
chęcam do podejmowania kolejnych wspólnych 
wyzwań. Wierzę, że kolejny rok będzie bezpiecz-
niejszy i stabilniejszy dlatego spójrzmy odważnie 
w przyszłość. Przed nami nowe cele i nowe zada-
nia. Przyszłość  Gminy Mielec jest  w naszych rę-
kach. 

URZĄD GMINY W MIELCU
ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec

Tel.: 17 7730590  Fax: 17 7730591
e-mail: sekretariat@ug.mielec.pl

Wójt Gminy Mielec
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budżet

Gospodarka fi nansowa 
w 2020 roku

W tym trudnym dla wszystkich roku 2020 roku 
budżet Gminy Mielec również przechodził zawiro-
wania. Udało się jednak wyjść na prostą i odzyskać 
utracone w wyniku przymusowej restrukturyza-
cji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego środki. 
Dzięki temu udało się zrealizować sporo plano-
wanych inwestycji. Na podstawie planu dochodów 
i wydatków po stronie wpływów zaplanowano oko-
ło 70 mln złotych. Są to środki pochodzące przede 
wszystkim z podatków i opłat lokalnych, dochodów 
z mienia komunalnego, subwencji ogólnej i dota-
cji celowych. Środki te są wydatkowane na zada-
nia wynikające z ustawy o samorządzie gminnym 
i mają na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców 
gminy Mielec. Planowany poziom wydatków wy-
nosi około 78 mln złotych. Najwięcej wydatkowano 
na oświatę i wychowanie tj. blisko 24 mln zł oraz 
pomoc społeczną i rodzinną - 20 mln. Gospodar-

ka komunalna i ochronę środowiska to wydatki 
na ponad 11 mln zł a infrastruktura wodociągowa 
i sanitarna blisko 6,3 mln zł. Inne koszty to min. 
transport i łączność - 4,2 mln zł, kultura, ochro-
na dziedzictwa narodowego, kultura fi zyczna 
i sport - 1,8 mln zł czy bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa - 0,7 mln. Wszystkie te 
wydatki, jak również cała pula pomniejszych kosz-
tów, są przewidziane w rocznym planie dochodów 
i wydatków z którego Wójt, jako organ wykonaw-
czy jest skrupulatnie rozliczany przez Radę Gminy. 
W tym roku na sesji 19 czerwca Rada Gminy podję-
ła uchwałę zatwierdzającą wykonanie budżetu za 
rok 2019. Jednocześnie na tej samej sesji Wójt Józef 
Piątek otrzymał absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za rok 2019. Sprawozdanie z wykonania 
budżetu za rok 2020 zostanie przedstawione Ra-
dzie Gminy w czerwcu 2021 roku.

Wsparcie w walce z koronawirusem 

W związku z utrzymującym się w naszym kra-
ju stanem epidemii Gmina Mielec podjęła szereg 
działań zmierzających do złagodzenia skutków 
trwającej epidemii. W podziękowaniu za walkę 
z wirusem przekazaliśmy Szpitalowi Specjalistycz-
nemu im. E. Biernackiego w Mielcu wskazane przez 
nich, niezbędne do prawidłowego i bezpieczne-
go funkcjonowania personelu medycznego i pla-
cówki  sprzęty i środki ochrony o wartości blisko 
10 tys. złotych. Oprócz tego Gmina Mielec przy-
łączyła się do akcji Szyjemy maseczki dla szpitala 
w Mielcu, przekazując na ten cel środki pieniężne, 
a 8000 maseczek ochronnych wielokrotnego użyt-
ku  przekazane zostało mieszkańcom gminy. Ma-
seczki szyli również pracownicy Samorządowego 
Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec. Dużą po-
mocą w czasie akcji związanych z walką z wirusem 

służyli nam strażacy Ochotniczych Straży Pożar-
nych, za co im serdecznie dziękujemy. Wspierając 
druhów z OSP, również im przekazaliśmy zestawy 
płynów do dezynfekcji oraz maseczki do ochrony 
osobistej. Mamy nadzieję, że nasze wspólne dzia-
łania sprawiły, że w tym trudnym czasie byliśmy 
nieco bardziej bezpieczni. 
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inwestycje

Podnosimy jakość 
dróg gminnych

W maju zakończona została przebudowa drogi 
gminnej w miejscowości Książnice (szkoła). W ra-
mach działań inwestycyjnych zostało wykonane 
kompleksowe odwodnienie (kolektor deszczowy), 
chodnik oraz położono nową nawierzchnię  bi-
tumiczną z pełną podbudową na odcinku 380 m. 
Koszt inwestycji to 610 283,97 zł. 

Realizacja tych działań była możliwa dzięki 
wsparciu uzyskanemu z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych w kwocie 382 231,00 zł. Uzupełnieniem 
tej inwestycji przy udziale środków z funduszu 
sołeckiego było wykonanie odwodnienia i nowej 
nawierzchni  na fragmencie drogi podporządko-
wanej (od strony cmentarza). 

W lipcu oddano do użytku przebudowany odci-
nek drogi powiatowej w Chorzelowie. Przebudowę 
udało się zrealizować dzięki dofi nansowaniu dla 
Powiatu Mieleckiego z Funduszu Dróg Samorządo-
wych. W ramach zadania przebudowano chodnik 
na ciąg pieszo – rowerowy, wykonano odwodnie-
nie pasa drogowego, wyremontowano nawierzch-
nię drogi oraz 4 zatoki autobusowe. Powstały 2 
nowe przejścia dla pieszych i nowe oznakowanie 
drogi. Inwestycja była realizowana od lipca 2019 
roku, a jej całkowity koszt wyniósł 2 848 251,96 zł 
z czego 500 tys. zł dołożyła Gmina Mielec, a ponad 
900 tys. Powiat Mielecki.

W tym roku do Gminy Mielec trafi ły także środ-
ki rozdysponowane przez Zarząd Województwa 
Podkarpackiego z przeznaczeniem na budowę 
i modernizację dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych. Wykorzystano je na realizację zadania 
pn: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w obrębie Podleszany/Książ-
nice. Łączna wartość inwestycji to 145 950,43 zł, 
z czego dofi nansowanie stanowiło 92 000,00 zł. 
Bardzo się cieszę, że po raz kolejny udało się Gminie 
Mielec uzyskać takie wsparcie. Jest to kontynuacja 
działań związanych z poprawą dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych na terenie naszej gminy. Na ten 
cel w ostatnich 5 latach łącznie z tym wsparciem 
pozyskaliśmy już 415 230,00 zł. Dzięki tym środkom 
i wkładzie własnym zmodernizowano dogi dojazdo-
we do gruntów rolnych w Rzędzianowicach, Książ-
nicach, Chorzelowie i teraz na łączniku drogowym 
Podleszany/Książnice – mówił Wójt Gminy Mielec 
Józef Piątek. 

» Książnice

» Chorzelów

» Podleszany/Książnice
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inwestycje

W październiku Wójt Gminy Mielec Józef Piątek 
oraz Zastępca Wójta Tomasz Ortyl przy udziale 
wykonawcy robót dokonali odbioru kolejnej inwe-
stycji drogowej dotyczącej remontu drogi gmin-
nej Książnice –Wólka Książnicka (Niemiecka). Na 
odcinku ponad 1,3 km istniejącą nawierzchnię 
z kruszywa zastąpiła nawierzchnia bitumiczna, zo-
stały odmulone rowy oraz przebudowane przepu-
sty. Łączna wartość zadania to 833 141,80 zł brutto 
w tym 75% stanowi dofi nansowanie z Funduszu 
Dróg Samorządowych. 

Początkiem listopada zaś zakończono kolej-
ną inwestycję dofi nansowaną w 70 % z Fundu-
szu Dróg Samorządowych. Działania związane 
z przebudową drogi gminnej przez wieś Chorze-
lów obejmowały przebudowę odwodnienia, zjaz-
dów oraz wykonanie nowej nawierzchni bitumicz-
nej na odcinku 948 m. Łączna wartość zadania to 
582 528,05 zł brutto. 

Jak mówił Wójt Gminy Mielec Józef Piątek rok 
2020 to czas gdzie w gminie udało się wykonać 
przebudowę ponad 3 km dróg. Zarówno tych waż-
nych, głównych jak także tych, które służą m.in. rol-
nikom. Cieszy to, że udaje się także na ten cel pozy-
skać wsparcie zewnętrzne. Łącznie w tym roku na 
przebudowę dróg pozyskaliśmy 1 114 939,00 zł

Nowy most w gminie 
W maju ofi cjalnie oddano do użytku przeprawę 

mostową na rzece Wisłoce. Droga przebiegająca 
przez Chorzelów, Złotniki i Rzędzianowice to nie-
zwykle ważna inwestycja nie tylko dla mieszkań-
ców Gminy Mielec, ale również dla miasta Miel-
ca i powiatu mieleckiego. Podczas uroczystości 
otwarcia Władysław Ortyl, Marszałek Wojewódz-
twa Podkarpackiego, powiedział, że inwestycja 
o wartości ponad 44 miliony złotych to montaż fi -
nansowy, na który składają się środki z Unii Euro-
pejskiej, z RPO, budżetu województwa jako wkładu 
własnego, a także środki Gminy Mielec. Często jest 
tak, że na terenach gmin, przez które przebiegają 
nowe drogi wojewódzkie, konieczne są inwestycje 
towarzyszące i tutaj ten montaż i współpraca jest 
bardzo widoczna, za co dziękuję Wójtowi Gminy 
Mielec.

- Most to nie tylko obiekt architektoniczny, to 
także połączenia międzyludzkie. Ukształtowanie 
naszych granic administracyjnych i ulokowanie so-
łectw sprawiało, że wiele rodzin dotychczas miało 
ze sobą utrudniony kontakt. Natężenie ruchu na 
moście w Woli Mieleckiej, które do tej pory obser-
wujemy, dodatkowo wiązało się z nadłożeniem kilku 
kilometrów. Od dziś ta bariera znika  i mieszkańcy 
północno-zachodniej części gminy Mielec pomi-
mo rzeki Wisłoki, stają się najbliższymi sąsiada-
mi. Długo czekaliśmy na taką możliwość i dzięki 
przychylności Marszałka Województwa Podkar-
packiego Władysława Ortyla otwieramy nowy roz-
dział w funkcjonowaniu tej części naszej Gminy. 
Nowa przeprawa mostowa wraz z towarzyszącymi 
jej drogami jest koleją inwestycją, która zwiększa 
atrakcyjność naszych terenów – powiedział w dniu 
otwarcia Józef Piątek Wójt Gminy Mielec.

» Ksiąznice/Wólka Książnicka 

» Chorzelów
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inwestycje

Końcowa 
odnowa Rydzowa

Kolejną inwestycją realizowaną dzięki dofi nan-
sowaniu pozyskanemu z budżetu Województwa 
Podkarpackiego jest „Modernizacja terenu rekre-
acyjnego wokół Szkoły Podstawowej w Rydzo-
wie wraz z utwardzeniem terenów spacerowych” 
w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi 
na lata 2017 – 2020.  

Przypomnijmy, że w kwietniu 2017 roku sołec-
two Rydzów przystąpiło do Podkarpackiego Pro-
gramu Odnowy Wsi na lata 2017-2020. Program 
realizowany był przez Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Podkarpackiego. Uzyskane coroczne 
wsparcie w wysokości 10 tys. zł pozwoliło na re-
alizację przedsięwzięć wspierających rozwój in-
frastruktury wiejskiej. Łącząc uzyskane wsparcie 
z funduszem sołeckim przez 4 lata, udało się w Ry-
dzowie wykonać:

- w 2017 r. trawiaste boisko sportowe przy szkole 
podstawowej,

- w 2018 r. park rehabilitacyjny przy szkole pod-
stawowej,

- w 2019 r. skwer rekreacyjny wokół wielofunkcyj-
nego domu ludowego.

W 2020 r. w ramach pozyskanych środków 
i z udziałem funduszu sołeckiego dokonano zago-

spodarowania terenu wokół szkoły podstawowej. 
Wykonano nawierzchnię syntetyczną  pod urzą-
dzeniami zewnętrznej siłowni, ułożono kostkę 
brukową we wjazdowej części szkoły oraz zaku-
piono stojaki na rowery dla uczniów. 

Ponadto ze środków budżetu Gminy Mielec 
wykonano prace remontowe w szkole: zostały po-
malowane korytarze i dwie sale lekcyjne a jedna 
z sal lekcyjnych zyskała nowe meble. Ponadto pro-
wadzone były prace związane m.in.: z wymianą 
oświetlenia na korytarzach szkolnych i w części 
sal lekcyjnych, zakładaniem osłon na grzejniki, wy-
mianą balustrady na korytarzu szkolnym. 

W nowo powstałym przedszkolu oddzia-
ły przedszkolne zostały wyposażone w pomoce 
dydaktyczne. Sala komputerowa wzbogaciła się 
o 15 laptopów - 5 zakupionych z dofi nansowania 
z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ra-
mach projektu „zdalna Szkoła” i „zdalna Szkoła +”, 
a 10 zakupionych ze środków Gminy Mielec.
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inwestycje

Kolejne place zabaw

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 
oddano do użytku trzy nowe place zabaw. Dwa 
znajdują się przy szkołach w Trześni i w Chorzelo-
wie, a trzeci mini plac zabaw powstał przy budyn-
ku Ochotniczej Straży Pożarnej w Książnicach. Za-
dania zostały zrealizowane przy udziale środków 
LGD LASOVIA w ramach działania „Wsparcie dla 
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. 

Ponadto przy udziale środków z funduszy so-
łeckich odnowiono i uzupełniono o nowe elemen-
ty place zabaw w Rzędzianowicach, Chrząstowie 
i Podleszanach. 

Funkcjonalne 
rozwiązania na 
obiektach sportowych

Dzięki pozyskanemu wsparciu z Samorządu 
Województwa Podkarpackiego w ramach Lokalnej 
Grupy Działania LASOVIA Ludowy Klub Sportowy 
CZARNI Trześń oraz SPARTA Chorzelów  wzboga-
ciły swoje obiekty sportowo-rekreacyjne o trybu-
ny zadaszone. 

Całkowity koszt inwestycji to 220 403,12 zł, w 
tym wartość dofi nansowania stanowi 99 998,00 zł.   

Na obiektach sportowych w Trześni i Chorze-
lowie powstały trybuny stałe zadaszone, w kon-
strukcji stalowej z siedziskami plastikowymi i po-
kryciem z poliwęglanu komorowego. Posadowione 
są na płycie fundamentowej żelbetonowej. Każda 
trybuna składa się z 102 miejsc siedzących rozsta-
wionych w czterech rzędach. Jak dodaje Tomasz 
Ortyl Zastępca Wójta Gminy Mielec mecze obu tych 
klubów w klasie okręgowej cieszą się dużym zainte-
resowaniem a trybuny na każdym meczu są pełne. 

» Książnice

» Chorzelów

» Trześń

» Trześń

» Chorzelów
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inwestycje

Obiekty sportowo-rekreacyjne 
w Woli Mieleckiej

W czerwcu przy Zespole Szkół w Woli Mieleckiej 
oddano do użytku nowe obiekty sportowo-rekre-
acyjne. To długo wyczekiwana inwestycja zarówno 
przez uczniów jak i mieszkańców miejscowości. 

W ramach zadania wykonano między innymi: 

- boisko wielofunkcyjne z nawierzchni syntetycz-
nej do gry w siatkówkę, koszykówkę, tenisa ziem-
nego i piłkę ręczną o wymiarach 30m x 44,5m,
- boisko piłkarskie z nawierzchni syntetycznej 
o wymiarach 28m x 49m,
- bieżnię lekkoatletyczną o długości 80m,
- skocznię do skoku w dal,
- infrastrukturę (piłko chwyty, ławeczki, monito-
ring). 

W trakcie ofi cjalnego otwarcia Małgorzata Ja-
strząb, Dyrektor ZS w Woli Mieleckiej stwierdzi-
ła, że marzenie związane z budową infrastruktury 
sportowej stało się faktem. 

- Zaczęliśmy marzyć i planować już 10 lat temu, 
kiedy w wyniku rozbudowy stadionu sportowe-
go straciliśmy istniejące boiska. Już wtedy zrodził 
się pomysł przygotowania szkicu, projektu boiska 
i bieżni, który gdyby nadarzyła się okazja mógł-
by być zrealizowany. Dzisiaj nasze marzenie się 
spełniło dzięki zaangażowaniu wielu osób, którym 
składam serdeczne i gorące podziękowania. Dzię-
kuję Panie Wójcie, za to że 3 lata temu rozpoczął 
Pan spełnianie naszego marzenia i podjął Pan te-
mat budowy boisk. Rozpoczął Pan stosowne działa-
nia, które często napotykały na wiele trudności, ale 
zmierzały do realizacji tej inwestycji. Na Pana ręce 
składam również podziękowania dla pracowników 

Urzędu Gminy zaangażowanych w realizację tego 
pięknego obiektu – powiedziała Dyrektor.

- W ten szczególny dzień, pierwszego czerwca, 
chcielibyśmy przekazać prezent, który jest efek-
tem pracy i ofi arności wszystkich, którzy są dzisiaj 
z nami oraz tych nieobecnych, którzy bardzo nam 
pomogli. Chcieliśmy, aby wspólnie powstało coś, co 
przez wiele lat zaspokajać będzie potrzeby lokalnej 
społeczności – powiedział w trakcie otwarcia Jó-
zef Piątek Wójt Gminy Mielec. Inwestycja, której 
łączny koszty wyniósł 1 414 587,85 zł została do-
fi nansowana w kwocie 699 500,00 zł przez Mini-
sterstwo Sportu ze środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa 
Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury 
sportowej.

Obiekt sportowo-rekreacyjny w Woli Mieleckiej 
to duża inwestycja, na którą pracowano wspólnie 
wiele lat i dzięki staraniom wielu osób powstały 
profesjonalne, w pełni wyposażone obiekty spor-
towe, które służą całej społeczności lokalnej. 



9Grudzień 2020Grudzień 2020

inwestycje

Kanalizacja zgodnie z planem 
Podleszany 

W tym roku zakończono prace przy budowie 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podleszany 
Etap II o łącznej wartości 7 973 844,00 zł brutto. 
W ramach inwestycji od stycznia 2019 roku wyko-
nywana była sieć kanalizacji grawitacyjno–tłocznej 
o długości ponad 12 km. Powstało 9 przepompowni 
sieciowych oraz 24 przepompownie przydomowe. 
Długo oczekiwana przez tą część miejscowości in-
westycja realizowana była przez Przedsiębiorstwo 
Budowlane „BUDOMONT’’ z Rzeszowa. 

Pomimo dynamicznej sytuacji z rozwojem epi-
demii koronawirusa prace trwały nieprzerwanie 
i dzięki temu zakończenie etapu II budowy kana-
lizacji umożliwia podłączenie się do sieci ok 130 
obiektom mieszkalnym. Na konferencji prasowej 
podsumowującej dotychczasową budowę kana-
lizacji w Podleszanach, która odbyła się 18 wrze-
śnia Wójt Gminy Mielec Józef Piątek powiedział, że 
sukcesywnie rośnie długość sieci kanalizacyjnej na 
terenie naszej Gminy. W przeciągu zaledwie trzech 
lat wybudowaliśmy prawie 30 km nowej sieci ka-
nalizacyjnej. Inwestycje tego rodzaju nie należą 
jednak do najłatwiejszych. Nie wszyscy mieszkań-
cy wyrażają zgodę na przeprowadzenie niezbędnej 
infrastruktury przez swoje działki, uzasadniając to 
utratą wartości ziemi czy też kolizją w istniejącej 
zabudowie. 

Ale czym jest kanalizacja sieciowa to chyba każ-
dy wie. Poza czystym środowiskiem lokalnym, ko-
rzystanie z sieci to wygoda i bezpieczeństwo. Nie 
trzeba dokonywać regularnego i kosztowanego 
opróżniania szamba, nie występują nieprzyjemne 
zapachy oraz niebezpieczne zanieczyszczenia po-
bliskiego terenu. Będąc przyłączonym do sieci, nie 
trzeba się również martwić o ewentualne awarie, 
gdyż za ich usuwanie odpowiada operator. 

Ponadto tak ścisła zabudowa jak w Podlesza-
nach powoduje, że mieszkańcy mają trudności 
z budową nawet tych przydomowych oczyszczalni 
ścieków czy też szamb. 

Obecnie skupiamy się również na Podleszanach, 
Książnicach i Woli Chorzelowskiej, ponieważ wy-
konanie kanalizacji w tych miejscowościach po-
zwoli nam na przyłączenie kolejnych miejscowości 
m.in. Goleszowa i Bożej Woli, najbardziej odda-
lonych od oczyszczalni w Mielcu – wyjaśnił Wójt 
Gminy Mielec Józef Piątek. 

Budowa kanalizacji w Podleszanach to konty-
nuacja działań rozpoczętych w 2017 roku gdzie 
w ramach I etapu prac wykonano sieć kanalizacji 
sanitarnej o długości ponad 10 km. 

Należy pamiętać, że już do tej pory na budowę 
kanalizacji w Podleszanach w ramach I i II etapu 
Gmina wydała ponad 11 mln zł. 
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Książnice 

W listopadzie dokonano końcowego odbioru 
prac na budowie kanalizacji sanitarnej dla miej-
scowości Książnice . To inwestycja o łącznej war-
tości 3 775 362,00 zł brutto. W ramach inwestycji 
wykonywana została sieć kanalizacji grawitacyj-
no –tłocznej o długości ponad 8,5 km. Powstało 6 
przepompowni sieciowych. Wyczekiwana inwe-
stycja realizowana była przez Przedsiębiorstwo 
Budowlane „BUDOMONT’’ z Rzeszowa. 

Zakończyliśmy budowę  kanalizacji w Książni-
cach, który umożliwia podłączenie się do sieci ok 
110 obiektom mieszkalnym. Prace było prowadzone 
od czerwca  2019 roku do końca października  br. 
Jestem bardzo zadowolony, że tak szybko i spraw-
nie udało się zakończyć tą inwestycję dodaje Józef 
Piątek Wójt Gminy. Jak mówi budowa kanalizacji to 
inwestycja niezwykle kosztowana, która ma szan-
sę się zwrócić tylko na gęsto zabudowanym terenie. 
Mieszkańcy z dużym entuzjazmem podchodzą do 
kolejnych planów rozbudowy sieci, niestety później 
nie przyłączają się do niej. Książnice bardzo długo 
czekały na tą inwestycje i liczymy że sołectwo będzie 
wzorem dla innych gdzie sto procent gospodarstw 
podłączy się do sieci. Oczywiście nie zapominamy 
także o pozostałej części miejscowości Książnice-
-Wólka Książnicka. W naszej gminie znajduje się 
wiele terenów wiejskich, które są stosunkowo rozle-
głe i jest tam rzadka zabudowa. Z punktu widzenia 
ekonomicznego budowa tam sieci kanalizacyjnej 
nie jest opłacalna. Ale to jednak wygoda dla miesz-
kańców, no i w grę wchodzi także troska o ekolo-
gię. Dlatego też w najbliższym czasie planujemy 
przygotować stosowną dokumentację dla tej części 
miejscowości i w przyszłości także tam wybudować 
sieć kanalizacyjną. 

Wola Chorzelowska 
Rusza budowa kanalizacji sanitarnej w miejsco-

wości Wola Chorzelowska. W czerwcu Wójt Gminy 
Mielec Józef Piątek ofi cjalnie podpisał umowę na 
zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miej-
scowości Wola Chorzelowska”. Inwestycja o war-
tości 4 098 483,00 zł brutto realizowana będzie 
przez Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT’’ 
z Rzeszowa. W ramach prac budowlanych zosta-
nie wykonana sieć kanalizacji grawitacyjno–tłocz-
nej  oraz kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej 
o długości ponad 12 km. Powstanie 170 przydomo-
wych przepompowni ścieków. Pierwsze działania 
w terenie już zostały rozpoczęte. Planowany ter-
min zakończenia robót to 30 czerwca 2022 r. 
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Podleszany, Goleszów, 
Boża Wola 

Jedno kończymy, drugie zaczynamy. To nie ko-
niec prac związanych z budową kanalizacji w Gmi-
nie Mielec. Trwają prace projektowe w ramach III, 
końcowego etapu budowy kanalizacji dla miejsco-
wości Podleszany oraz projektujemy kanalizację 
dla miejscowości Boża Wola i Goleszów. 

Jak mówi Tomasz Ortyl Zastępca Wójta Gmi-
ny Mielec ścieki stanowią zagrożenie zarówno 
dla człowieka jak i dla środowiska przyrodniczego. 
Budowa sprawinie działającego systemu odprowa-
dzania i oczyszczania ścieków jest więc istotna dla 
ochrony środowiska i zdrowia ludzi. Wpływa na 
wzrost atrakcyjności gospodarczej, rekreacyjnej, 
inwestycyjnej obszarów Gminy Mielec. Umożliwi 
trwałą poprawę jakości życia obecnych i przyszłych 
pokoleń. Dlatego też w dalszym ciągu priorytetem 
jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gmi-

Wały przeciwpowodziowe

ny Mielec. Czynimy starania aby na ten cel pozy-
skać środki zewnętrzne. Stąd też w tym roku złoży-
liśmy 2 wnioski na łączną kwotę ponad 13 mln zł. do 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych licząc 
na duże wsparcie w ramach tarczy dla samorzą-
dów. Pozwoliłoby to na szybszą realizację kolejnych 
inwestycji kanalizacyjnych.

12 października odbył się uroczysty odbiór za-
dania inwestycyjnego dotyczącego budowy wałów 
przeciwpowodziowych  na rzece Wisłoce i potoku 
Kiełkowskim na terenie gmin Mielec i Przecław. 
Inwestycja realizowana była przez Państwowe Go-
spodarstwo Wodne Wody Polskie. Roboty budow-
lane rozpoczęto w październiku 2019 roku. Umo-
wa z wykonawcą zakładała ich sfi nalizowanie we 

wrześniu 2021 roku,  jednak dzięki dobrej organi-
zacji zadanie zakończono niemal rok przed plano-
wanym terminem.

W wyniku realizacji projektu polegającego na 
budowie niemal 6 km nowego, lewostronnego 
wału Wisłoki i lewostronnego obwałowania poto-
ku Kiełkowskiego, ochroną zostało objętych około 
650 mieszkańców miejscowości Boża Wola w gmi-
nie Mielec oraz miejscowości Kiełków w gminie 
Przecław, zamieszkujących na  obszarze około 557 
ha.

Budowa wałów na Wisłoce i potoku Kiełkow-
skim to inwestycja w bezpieczeństwo przeciwpo-
wodziowe w obszarze zagrożonym powodziami 
i podtopieniami na terenach gmin Mielec i Prze-
cław.

Całkowita wartość zadania wraz z robotami, od-
szkodowaniami i dokumentacją wyniosła 21,7 mln 
zł, z czego 13 mln pochodziło z EFRR w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
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Dofi nansowanie 
do SUW Rzędzianowice

W sierpniu Wójt Józef Piątek i Skarbnik Małgo-
rzata Cyran podpisali umowę o dofi nansowanie 
ważnej dla Gminy Mielec inwestycji pn. „Moderni-
zacja ujęć i stacji uzdatniania wody w miejscowo-
ści Rzędzianowice”. Realizacja zadania jest możliwa 
dzięki pozyskanym na ten cel środkom z Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Pod-
karpackiego na lata 2014-2020. Kwota otrzymane-
go wsparcia to 1 999 743,65 zł. 

Modernizacja stacji uzdatniania wody, która re-
alizowana będzie od listopada 2020 r. do czerwca 
2021 r. polega na:

- wymianie pomp głębinowych z osprzętem steru-
jącym w istniejących studniach głębinowych,
- zwiększeniu wydajności układu technologiczne-
go stacji uzdatniania wody poprzez przebudowę 
układu technologicznego,
- wymianie układu kontrolno-pomiarowego i au-
tomatyki,
- adaptacji wewnętrznych pomieszczeń,
- termomodernizacji obiektu (docieplenie stropu, 
ścian, wymiana stolarki).

Kompleksowa modernizacja ma na celu uspraw-
nienie całego procesu uzdatniania wody, w tym 
poprawę jej jakości i co najważniejsze zwiększenie  
wydajność samej stacji do 90 m3/h.

Obecnie działająca Stacja Uzdatniania Wody 
(SUW) Rzędzianowice zaopatruje w wodę pitną 
7 miejscowości Gminy Mielec czyli dostarcza wodę 
dla 6835 mieszkańców i stanowi jedyne źródło za-
opatrzenia w wodę.

Na przestrzeni ostatnich 3 lat drastycznie wzro-
sło zapotrzebowanie na dodatkowe ilości wody. 
Niestety na obszarze gminy mamy bardzo słabe 
zasoby wody głębinowej, a jeszcze większy pro-
blem stanowią zmiany klimatu i rytmu opadów, 
które są od nas niezależne. Dlatego też pilnie 
dokonujemy modernizacji SUW, aby móc ciągle 
i bezpiecznie dostarczać mieszkańcom coś, co im 
jest najbardziej potrzebne do życia, czyli wodę.

Całkowita wartość inwestycji po przeprowadzo-
nej już procedurze przetargowej to 2 644 259,12 zł 
brutto. 

Przy okazji inwestycji warto wspomnieć, że 
w związku z obowiązująca tarczą antykryzysową 
Gmina Mielec otrzymała także promesę na po-
nad 2 miliony złotych. Jest to wsparcie w ramach 
Funduszu Inwestycji Samorządowych. Promesę 
na kwotę 2 012 292,00 zł przekazał na ręce Wój-
ta Gminy Mielec Józefa Piątka poseł PiS Fryderyk 
Kapinos.

Środki służą niwelowaniu strat, jakie samorządy 
poniosły w związku z panującą pandemią korona-
wirusa. Środki z Funduszu Inwestycji Samorządo-
wych mogą zostać wykorzystane na wkład własny 
dla gmin, które biorą udział w różnych projektach, 
starając się o środki unijne lub rządowe albo bez-
pośrednio na swoje inwestycje np. na remonty 
szkół i przedszkoli, inwestycje w wodociągi i ka-
nalizację, budowę dróg oraz na inne niezbędne lo-
kalnie działania. 
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Pompa dla 
OSP Wola Mielecka 

Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Woli 
Mieleckiej otrzymali przewoźną motopompę do 
wody zanieczyszczonej Victor  Pumps S150 P-45/1 
(4645 l./min, 278 m3/godz.) napędzaną silnikiem 
spalinowym (diesel) Hatz 2M41 z wyposażeniem 
i przyłączami ssawnymi i tłocznymi.

Przewoźna pompa została sfi nansowana ze 
środków Komendy Głównej Państwowej Straży 
Pożarnej w Warszawie oraz środków Gminy Mie-
lec. Wartość zestawu to blisko 80 tyś zł i jest to 

kontynuacja działań związanych z corocznym za-
kupem tego typu pomp dla jednostek OSP Gminy 
Mielec. 

Jednocześnie w ramach podziękowań jednostka 
OSP Wola Mielecka przekazała na ręce Pana Wój-
ta pozyskany defi brylator – urządzenie medyczne, 
służące do przeprowadzania zabiegu defi brylacji 
serca. Urządzenie został umieszczone w central-
nym punkcie Urzędu Gminy, aby w razie potrzeby 
służyło naszym mieszkańcom. 
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Wsparcie OSP 
z WFOŚiGW

Garaż dla 
OSP Złotniki 

Osiem jednostek OSP z Gminy Mielec otrzyma-
ło wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 
w ramach Ogólnopolskiego programu fi nansowa-
nia służb ratowniczych, który umożliwia dofi nan-
sowanie zakupu sprzętu i wyposażenia Jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Wsparcie otrzymały jednostki: Ochotnicza 
Straż Pożarna w Rzędzianowicach I, Ochotnicza 
Straż Pożarna w Rzędzianowicach II, Ochotnicza 
Straż Pożarna w Trześni, Ochotnicza Straż Pożar-
na w Woli Mieleckiej, Ochotnicza Straż Pożarna 
w Książnicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Złot-
nikach, Ochotnicza Straż Pożarna w Chrząstowie, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Chorzelowie, a dodat-
kowo Ochotnicza Straż Pożarna z Woli Mieleckiej 
otrzymała dofi nansowanie ze środków Orlen dla 
Strażaków na zakup potrzebnego sprzętu. Cieszy-
my się, że mamy tak pracowitych i gospodarnych 
strażaków za co im bardzo dziękujemy.  

Stary zagrażający bezpieczeństwu zastąpił 
nowy. Tak można powiedzieć o budowie nowego 
zaplecza garażowego dla OSP Złotniki. Budowa 
realizowana była w okresie od marca do wrze-
śnia i kosztowała 268 930,37 PLN. Postał obiekt 
wolnostojący, niepodpiwniczony, jednopiętrowy 
o powierzchni zabudowy 87,24 m2, którego główną 
funkcją jest garażowanie wozu strażackiego. Do-
datkowo w budynku znajdują się pomieszczenia 
gospodarcze w których magazynowane są sprzę-
ty pomocnicze do gaszenia pożaru oraz ubrania 
strażaków z ich pełnym ekwipunkiem. Ponadto 
za blisko 25 tyś zł został zagospodarowany teren 
wokół garażu poprzez nasadzenia oraz utwardze-
nie kruszywem placu manewrowego. Cieszymy się 
z nowego, bardziej funkcjonalnego obiektu speł-
niającego wszystkie warunki techniczne, który bę-
dzie służył strażakom z OSP. 
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ochrona środowiska

Poprawa jakości 
powietrza

W ramach działań zmierzających do poprawy 
jakości powietrza na terenie gminy Mielec w 2020 
roku realizowane były trzy projekty.

W ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 
– 2020 w partnerstwie z Gminą Tuszów Narodowy 
realizowany był projekt Eko-energia w gminach: 
Tuszów Narodowy – Mielec. Wartość projektu dla 
Gminy Mielec wynosi 3 956 004,39 zł, z tego dofi -
nansowanie ze środków UE w kwocie 2 888 325,60 
zł. Resztę pokryli mieszkańcy gminy Mielec.

Dzięki realizacji projektu udało się zamontować 
250 instalacji pozyskujących energię ze źródeł od-
nawialnych. Realizacja projektu, oprócz korzyści 
dla mieszkańców biorących udział w projekcie, 
wpływa również korzystnie na środowisko natu-
ralne, ponieważ przyczynia się do zmniejszenia 
emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń. Ponadto, 
dzięki zmniejszeniu zużycia węgla wpływa na po-
prawę jakości powietrza w gminie, a w dłuższej 
perspektywie przełoży się na poprawę jakości 
i warunków życia mieszkańców, ich stanu zdrowia, 
a także ograniczenie występowania efektu cieplar-
nianego. 

W ramach tego projektu na terenie gminy Mie-
lec zainstalowano 104 instalacje fotowoltaiczne, 
82 instalacje kolektorów słonecznych, 38 po-
wietrznych pomp ciepła i 26 kotłów ogrzewanych 
biomasą.

Drugi projekt zrealizowany w 2020 roku to Po-
zbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe 
i ogrzewanie biomasą) dofi nasowany z Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Pod-
karpackiego na lata 2014 – 2020. Wartość inwe-
stycji wykonanej w 2020 roku wynosi 1 698 481,90 
zł, z tego dofi nansowanie uzyskane ze środków 
UE to 1 030 200,00 zł. Celem głównym projektu 
jest obniżenie emisyjności pyłów w gminie Mielec 
oraz zwiększenie efektywności procesów energe-
tycznego spalania paliw poprzez wymianę źródeł 
ciepła w obiektach na terenie Gminy. W ramach 

projektu zainstalowanych zostało 104 gazowe 
kotły kondensacyjne o mocy od 26 do 35 kW i 12 
automatycznych kotłów centralnego ogrzewania 
opalanych biomasą o mocy od 11 do 25 kW.

Kolejnym projektem zmierzającym do poprawy 
jakości powietrza jest Pozbądź się smogu w Gminie 
Mielec (kotły na ekogroszek), gdzie w ramach do-
fi nansowania z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 
2020 i wpłat mieszkańców wymieniono 15 starych, 
nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach 
domowych na terenie Gminy Mielec na kotły na 
ekogroszek klasy 5 z automatycznym zasypem pa-
liwa o mocy od 15 do 20 kW. Wartość projektu to 
336 152,88 zł a dofi nansowanie to 236 660,00 zł

Jednocześnie tych mieszkańców, którym nie 
udało się skorzystać z dofi nansowania oferowa-
nego przez Gminę Mielec, zachęcamy do wymiany 
kotłów i skorzystania z refundacji części ponie-
sionych kosztów oferowanej w ramach programu 
Czyste powietrze realizowanego przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Rzeszowie.
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Utylizacja 
azbestu 

Na terenie naszej Gminy zakończono realizację 
zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy Mielec w 2020 roku”. Całkowity 
koszt zadania wyniósł 19 348,27 zł z czego dofi -
nasowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 
wyniosło  9 860,00 zł, a resztę dołożyła Gmina. 
Łącznie azbest odebrano z 39 nieruchomości, 
dzięki czemu na terenie Gminy mamy o 3 243,67 
m2 mniej szkodliwego eternitu. W tym roku ode-
brano 48,655 t odpadów, które w bezpieczny spo-
sób zostały poddane utylizacji. Przypominamy, że 
od 1997 roku w Polsce obowiązuje zakaz produkcji 

wyrobów zawierających azbest, obrotu azbestem 
i zawierającymi go wyrobami oraz sprowadzania 
azbestu i wyrobów, które go zawierają. Rozpo-
rządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z 23 października 2003 roku mówi, że 
wszelkie wyroby, które zawierają azbest muszą 
zniknąć do 31 grudnia 2032 roku. Jednocześnie 
informujemy, że za samowolne usunięcie azbestu 
z posesji i wyrzucenie bądź zagospodarowanie go 
w nielegalnym miejscu grozi kara grzywny.

W związku z powyższym zachęcamy mieszkań-
ców Gminy posiadających tego rodzaju wyroby do 
składania wniosków w Urzędzie Gminy, co zapew-
ni legalną i całkowicie bezpieczną dla mieszkańca 
utylizację tego niebezpiecznego materiału. Na zle-
cenie Gminy specjalistyczna fi rma odbierze m.in. 
płyty azbestowo-cementowe faliste, płyty azbe-
stowo-cementowe płaskie prasowane, płyty azbe-
stowo-cementowe KARO, rury azbestowe oraz 
wszelkiego rodzaju odpady z zawartością azbestu. 

Spisy 
ludności 

Od 1 września do 30 listopada w całej Polsce od-
bywał się Powszechny Spis Rolny 2020. Rolników 
pytano m.in.: o osoby kierujące gospodarstwem, 
wkład pracy członków rodziny i pracowników 
najemnych, strukturę dochodów gospodarstwa 
domowego, działalność inną niż rolnicza prowa-
dzoną w gospodarstwie rolnym, typ własności 
użytków rolnych, rodzaj użytkowanych gruntów, 
powierzchnię zasiewów, pogłowie zwierząt go-
spodarskich, rodzaje budynków gospodarskich, 

ciągniki i maszyny rolnicze, nawożenie. Wyniki 
spisu rolnego pozwolą dowiedzieć się, jak rozwi-
nęło się polskie rolnictwo w ostatnim dziesięciole-
ciu. Pomogą polskim rolnikom i rządowi podejmo-
wać trafne decyzje, poparte analizą wiarygodnych 
danych, których dostarcza statystyka publiczna. 
Wyniki spisu rolnego będą również wykorzystane 
przez Komisję Europejską do ustalenia wielkości 
dotacji dla obszarów wiejskich w krajach człon-
kowskich.

Obecnie trwają prace organizacyjne i przygo-
towawcze do Narodowego Spisu Powszechnego 
2021.  Odbędzie się on w okresie od 1 kwietnia  do 
30 czerwca 2021 roku.

Spis ten będzie realizowany przy użyciu inte-
raktywnego formularza spisowego dostępnego na 
stronie GUS. Obowiązkiem spisowym będą objęte:

- osoby fi zyczne stale zamieszkałe i czasowo prze-
bywające w mieszkaniach, budynkach i innych 
zamieszkanych pomieszczeniach niebędących 
mieszkaniami na terenie Polski, osoby fi zyczne 
niemające miejsca zamieszkania;
- mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwa-
terowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie-
będące mieszkaniami.

Szczegóły na temat spisu będziemy przekazy-
wać w przyszłym roku. 
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Bezdomne zwierzęta 
Posiadanie psa wiąże się z obowiązkami, jakie na 

właściciela czworonoga nakłada prawo. O tym, że 
psa należy wyprowadzać na smyczy, wypadałoby 
mieć również kaganiec i przede wszystkim pilno-
wać, żeby nikogo nie pogryzł, słyszał prawie każ-
dy. Warto jednak przypomnieć sobie podstawowe 
zasady dotyczące trzymania psa oraz obowiązki, 
jakie musi spełnić jego właściciel.

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt każdy 
właściciel psa powinien zapewnić mu odpowied-
nie warunki. Pomieszczenia powinny być odpo-
wiednio dostosowane, chronić przed zimnem, 
upałem, opadami atmosferycznymi. Pies powinien 
mieć dostęp do światła dziennego oraz swobodę. 
Właściciel musi także zapewnić mu karmę oraz 
stały dostęp do wody.

Każdy właściciel czworonoga powinien pa-
miętać o obowiązkowych szczepieniach ochron-
nych. Prawo nakłada na właściciela psa obowiązek 
szczepienia przeciwko wściekliźnie. Szczepienie 
czworonoga powinno nastąpić najdalej 30 dni po 
ukończeniu przez psa 3. miesiąca życia i być po-
wtarzane każdego roku. 

Niezachowanie należytej ostrożności przy trzy-
maniu psa może doprowadzić do wyrządzenia 
szkody przez psa innej osobie. Najczęściej ta szko-
da ma postać uszkodzenia rzeczy, ale coraz czę-
ściej słyszymy o przypad-
kach poważnego pogry-
zienia przez psa dziecka 
czy nawet dorosłej osoby. 
W zależności od skut-
ków takiego niewłaściwe-
go trzymania czworono-
ga, jego właściciela może 
spotkać mniej lub bardziej 
surowa odpowiedzialność 
karna. 

Sposób i tryb działania 
w przypadku bezdomnych 
zwierząt określa przyjmo-
wany corocznie uchwałą 
Rady Gminy Mielec „Pro-
gram opieki nad zwierzę-

tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdom-
ności  zwierząt z terenu Gminy Mielec”. Zgodnie 
z Ustawą o ochronie zwierząt „zwierzęta bezdom-
ne” to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które 
uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez 
człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich wła-
ściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale 
dotąd pozostawały. 

Zaznaczyć należy, że koszty, jakie ponosi Gmina 
w związku z oddaniem bezdomnego psa do schro-
niska, są bardzo wysokie. Jednorazowa opłata 
w 2020 roku to 1 900 zł netto za psa lub kota od-
danego do schroniska, a w przypadku konieczno-
ści wyłapania i transportu psa koszty wzrastają 
o dodatkowe 400 zł. Przyjmujemy i weryfi kujemy 
każde zgłoszenie dotyczące bezdomnych zwierząt 
i w przypadku potwierdzenia, że jest to zwierzę 
bezdomne, zlecamy jego wyłapanie i przekaza-
nie do schroniska. Mając na uwadze koszty, jakie 
Gmina ponosi w związku z opieką nad zwierzętami 
bezdomnymi, apelujemy o odpowiedzialne zaję-
cie się posiadanymi zwierzętami. Pamiętajmy, aby 
nie pozostawiać zwierząt bez opieki, zapewnić im 
godne warunki bytowania. Zachęcamy do podej-
mowania działań takich jak kastracja czy steryliza-
cja czworonogów, do których to zabiegów można 
uzyskach w Gminie dofi nansowanie. 

» Schronisko Czekadełko
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Sukcesy uczniów 
z gminy Mielec 

W czerwcu w odmiennych ze względu na pa-
nujący reżim sanitarny warunkach odbyła się gala 
„Wyjątkowy Uczeń 2019/2020”. Wójt Gminy Mie-
lec Józef Piątek oraz Przewodniczący Rady Gminy 
Mielec Bogdan Cygan wręczyli nagrody najzdol-
niejszym uczniom z szkół gminy Mielec.

Z roku na rok przybywa w gminie Mielec 
uczniów, którzy swoją wiedzą wybijają się wysoko 
ponad przeciętną. Osiągają oni imponujące wyniki 
w nauce oraz zajmują wysokie miejsca w konkur-
sach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu 
wojewódzkim, międzywojewódzkim i ogólnopol-
skim. W tym roku komisja, na podstawie złożonych 
wniosków przyznała nagrody dla 4 laureatów i 2 
fi nalistów konkursów przedmiotowych ogłoszo-
nych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, 3 
uczniów z wysokimi osiągnięciami sportowymi 
i artystycznymi oraz 9 najlepszych uczniów osią-
gających bardzo wysokie wyniki w nauce.

Tytuł „Wyjątkowy uczeń” otrzymali: Natalia Du-
rej z  ZS w Chorzelowie, Matylda Kremer, Weronika 
Klimczak i Maksym Kremer z ZS w Woli Mieleckiej.

Ponadto Józef Piątek Wójt Gminy Mielec 
w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty wrę-
czył Maksymowi Kremerowi pamiątkową statu-
etkę za zajęcie II miejsca w Konkursie z Języka 
Niemieckiego organizowanym dla uczniów szkół 
podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 oraz 
dyplom dla nauczyciela prowadzącego Pani Sabiny 
Stachury.

Tytuł „Wyjątkowy uczeń” otrzymali również 
Emilia Wojdyło z ZS-P w Chrząstowie i Joanna Że-
lasko z ZS-P w Rzędzianowicach.

Tytuł „Wyjątkowy uczeń” za wybitne wyniki 
w sporcie otrzymali Jakub Czarnecki z ZS 
w Trześni, Emilia Cisło z ZS w Woli Mieleckiej, a za 
szczególne osiągniecia artystyczne Julia Rak z ZS 
w Chorzelowie.

 Za bardzo dobre wyniki w nauce tytuł otrzy-
mali: Kinga Bryk z ZS w Chorzelowie, Emilia Woj-

dyło ZS-P w Chrząstowie, Wiktoria Ortyl  z  ZS-P 
w Książnicach, Magdalena Boroń z  ZS w Podle-
szanach, Milena Czerkies ze SP w Rydzowie, Pauli-
na Piechota z ZS w Trześni, Joanna Żelasko z ZS-P 
w Rzędzianowicach, Weronika Klimczak z  ZS 
w Woli Mieleckiej  i Maria Wilk ze Społecznej Szko-
ły Podstawowej w Złotnikach.

Specjalne listy gratulacyjne otrzymali również 
rodzice wyjątkowych uczniów oraz dyrektorzy 
gminnych szkół. Finałem wydarzenia było wspólne 
wykonanie utworu „We are the champions” dedy-
kowanego wyjątkowym uczniom. 

Uczniowie ze szkół Gminy Mielec bardzo do-
brze poradzili sobie również z testem ósmoklasi-
sty, a wyniki naszych ósmoklasistów były najwyż-
sze w powiecie.

Obowiązkowy egzamin ósmoklasisty zdawało 
118 uczniów. Przystąpienie do egzaminu jest wa-
runkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego 
wynik jest brany pod uwagę przy rekrutacji do 
szkół ponadpodstawowych. Ósmoklasiści pisali 
egzamin z trzech przedmiotów - języka polskiego, 
matematyki i wybranego języka obcego.

Wynik osiągnięty w Gminie Mielec z poszcze-
gólnych przedmiotów były znacznie wyższe niż 
średnia powiatu i województwa. 
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Szkoły w nowej 
rzeczywistości

Ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2 
rok szkolny 2019/2020 zdecydowanie różnił się od 
poprzednich. Aby ograniczyć niebezpieczeństwo 
związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, 
Ministerstwo Edukacji Narodowej w połowie mar-
ca zdecydowało o zawieszeniu tradycyjnych zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych, a następnie wpro-
wadziło obowiązek kształcenia na odległość.

Przygotowano również szereg wytycznych 
przeciwepidemicznych, których celem było za-
pewnienie bezpiecznych warunków dzieciom, 
uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i pla-
cówek. Wytyczne były także wsparciem dla orga-
nów prowadzących oraz dyrektorów w zorganizo-
waniu pracy w czasie epidemii  COVID-19.

Gmina podjęła decyzję o wsparciu szkół i placó-
wek edukacyjnych w zakresie dodatkowych środ-
ków ochrony, w ramach którego szkoły zostały 
wyposażone przez Gminę w środki do dezynfekcji, 
dozowniki, termometry, maseczki oraz rękawiczki.

Jednocześnie w związku z koniecznością pro-
wadzenia przez szkoły zdalnego nauczania Gmi-
na Mielec dzięki dwóm grantom na łączną kwotę 
144 598,00 zł zakupiła 64 laptopy, które trafi ły do 
szkół prowadzonych przez Gminę Mielec. Lapto-
py zostały zakupione w ramach projektów „zdalna 
Szkoła” i „zdalna Szkoła +” fi nansowanych z Pro-

gramu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020. Przekazane szkołom laptopy służą głównie 
uczniom do nauczania zdalnego, a kiedy sytuacja 
wróci do normy, będą wykorzystane w działalności 
edukacyjnej szkół jako pomoce dydaktyczne.

Dodatkowe laptopy szkoły zyskały również 
dzięki drugiemu projektowi „Rozwijamy kompe-
tencje cyfrowe w Gminie Mielec”, którego celem 
był wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców 
gminy Mielec. W ramach projektu 100 mieszkań-
ców w wieku 25-74 lata wzięło udział w takich 
szkoleniach jak: Rodzic w Internecie, Moje fi nanse 
i transakcje w sieci oraz Kultura w sieci. Po zakoń-
czeniu projektu 10 laptopów zakupionych do ce-
lów szkoleniowych Wójt Gminy Mielec Józef Pią-
tek przekazał do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Książnicach oraz Zespołu Szkół w Podleszanach, 
gdzie są wykorzystywane w działalności edukacyj-
nej szkół jako pomoce dydaktyczne. 



Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa

W ramach wieloletniego „Narodowego Progra-
mu Rozwoju Czytelnictwa”, który dotyczy wspie-
rania w latach 2016-2020 organów prowadzących 
szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie 
rozwijania zainteresowań uczniów przez promo-
cję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, 
w tym zakup nowości wydawniczych, szkoły, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Mie-
lec, otrzymały w 2020 roku wsparcie fi nansowe 
na zakup książek do bibliotek szkolnych na łączną 
kwotę 15 440,00 zł

W tym roku z dofi nansowania skorzystały Ze-
społy Szkolno-Przedszkolne w Książnicach, Ry-
dzowie, Chrząstowie i Rzędzianowicach oraz Ze-
spół Szkół w Trześni 

Środki pozyskane z rezerwy 

Gmina Mielec otrzyma-
ła również dofi nansowanie ze 
środków rezerwy części oświa-
towej subwencji ogólnej w roku 
2020. Obejmowało ono wypo-
sażenie w pomoce dydaktyczne 
niezbędne do realizacji podsta-
wy programowej z przedmio-
tów przyrodniczych na kwotę 
65 705,00 zł, oraz doposażenie 
nowych pomieszczeń do nauki 
na kwotę 20 000,00 zł. 
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Konkursy na 
stanowisko 
dyrektorów szkół

W roku 2020 zostały ogłoszone konkursy na sta-
nowisko dyrektora Zespołu Szkół w Podleszanach 
i Szkoły Podstawowej w Rydzowie, która od 1 wrze-
śnia 2020 roku wraz z oddziałem przedszkolnym 
przekształciła się w Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Rydzowie.

Konkursy odbyły się 15 czerwca i komisja kon-
kursowa wyłoniła kandydatów na stanowisko dy-
rektora szkoły: 
- w Zespole Szkół w Podleszanach Panią Halinę 
Cygan,
- w Szkole Podstawowej w Rydzowie Panią Alek-
sandrę Drozdowską.

Ponadto w sierpniu w  Urzędzie Gminy Mie-
lec odbyło się uroczyste wręczenie aktu nadania 
stopnia awansu zawodowego Pani Natalii Wąto-
rek – nauczycielce wychowania przedszkolnego  
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Książnicach, 
która przed komisją egzaminacyjną zdała pomyśl-
nie egzamin i tym samym uzyskała stopień na-
uczyciela mianowanego. 
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Kultura w sieci
Wprowadzenie stanu epidemii spowodowało 

znaczne zmiany w funkcjonowaniu instytucji kul-
tury w całym kraju. Modyfi kacji musiało ulec rów-
nież większość wydarzeń kulturalno-edukacyj-
nych zaplanowanych na 2020 rok przez Gminny 
Ośrodek Kultury. Możliwość prezentacji efektów 
pracy oraz talentu przed publicznością jest dla 
każdego artysty niezwykle ważna. Bezpośredni 
kontakt z odbiorcami kultury jest swego rodza-
ju podziękowaniem dla artysty, a konstruktywne 
uwagi motywują go do doskonalenia swojej twór-
czości. Niestety, bieżący rok w znacznym stopniu 
ograniczył możliwość kontaktu z widzami „twa-
rzą w twarz”. Chorzelowski Ośrodek postanowił 
jednak skorzystać z udogodnień, jakie przynoszą 
nowe technologie. Stałe formy pracy częściowo 
zostały przeniesione do sieci, podobnie jak wyda-
rzenia, w których dotychczas uczestniczyła więk-
sza ilość publiczności. 

– Wszystko zaczęło się od utworu zachęcającego 
do pozostania w domu i pomocy służbie zdrowia. 
Członkowie i kapela ZPiT „Chorzelowiacy” oraz 
aktorzy Chorzelowskiej Grupy Teatralnej nagrali 
się we własnych domach. Następnie pliki trafi ły do 
nas, a my zmontowaliśmy je w fi lmik, który do tej 
pory w serwisie YouTube obejrzało ponad 1300 osób. 
W podobnej koncepcji powstał utwór z okazji Świę-
ta Konstytucji 3-go maja. Na Dzień Mamy multi-
medialną muzyczną niespodziankę przygotowali 
milusińscy z naszej Gminy. Ich występ wyświetlony 
został ponad trzy tysiące razy. Z okazji Dnia Dziec-

ka przygotowaliśmy chętnie oglądną bajkę, w któ-
rej głosu postaciom użyczyli Samorządowcy oraz 
pracownicy Ośrodka Kultury. „Gra w kulturę” była 
kolejnym projektem, w którym instruktorzy i biblio-
tekarze wirtualnie podziękowali czytelnikom oraz 
uczestnikom zajęć za wspólnie spędzoną pierwszą 
połowę 2020r. Nagraliśmy również koncerty z oka-
zji Dnia Papieskiego i Narodowego Święta Niepod-
ległości 11 listopada. Z okazji święta Niepodległej 
zorganizowaliśmy również internetowy konkurs 
plastyczny oraz wirtualną wystawę twórczości pa-
triotycznej. Galeria zamieszczona na naszej stronie 
wzbogaciła się także o wystawę pisanek ażurowych 
i obrazy twórców współpracujących z Ośrodkiem – 
przekazał Damian Małek, dyrektor SOKiS.

To nie wszystkie działania podjęte przez Ośro-
dek w czasach pandemii. W przypadku braku moż-
liwości prowadzenia zajęć w trybie normalnym, 
cześć z nich przybrało formę nauczania zdalne-
go. Z okazji ważnych rocznic, świąt i wydarzeń 
kulturalnych publikowane były także archiwalne 
nagrania zarejestrowane przez Ośrodek Kultury. 
Placówka włączyła się również w akcję szycia ma-
seczek dla mieleckiej lecznicy.

 –Wszyscy czekamy na powrót do normalności. 
Z informacji, jakie do mnie docierają, wiem, że za-
równo artyści jak i pracownicy Ośrodka są „głod-
ni” normalnego funkcjonowania i kontaktu z od-
biorcami kultury. Mam nadzieję, że rok 2021 da im 
taką możliwość i wszyscy wspólnie będziemy mogli 
się ponownie spotkać na koncertach, wystawach, 
eventach, świętach narodowych oraz wydarzeniach 
plenerowych organizowanych w miejscowościach 
Gminy Mielec – powiedział Józef Piątek, Wójt Gmi-
ny Mielec.
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Znaczne wsparcie 
lokalnej kultury  

Rok 2020 mimo epidemii COVID-19 okazał się 
dla Ośrodka Kultury bardzo udany w pozyskaniu 
środków zewnętrznych. W sumie gminna insty-
tucja kultury pozyskała dodatkowe  blisko 98 ty-
sięcy zł na modernizację infrastruktury, wydanie 
publikacji oraz zakup strojów ludowych i nowości 
czytelniczych. 

W ramach środków z PROW na lata 2014-2020, 
na remont chorzelowskiego Ośrodka oraz Filii 
w Woli Mieleckiej pozyskano blisko 52 tysiące zł 
w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego 
w ramach inicjatywy LEADER ogłoszonego przez 
LGD LASOVIA. W ramach zaplanowanej inwesty-
cji udało się odnowić sale widowiskowe oraz oto-
czenie głównych wejść do budynku. W zakresie 
robót znalazły się miedzy innymi: gruntowanie, 
szpachlowanie, malowanie ścian i sufi tów, cykli-
nowanie podłóg, wymiana gniazdek, włączników 
elektrycznych i drzwi wejściowych, skucie płytek 
i wykonanie wejścia z kostki brukowej oraz mon-
taż rolet i listew przypodłogowych. Takie działania 
sprawiły, że mocno wyeksploatowane pomiesz-
czenia zyskały całkiem inne, nowoczesne oblicze. 

Ponadto 20 tysięcy zł pozyskano w ramach 
grantu Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo-
łeczność z LGD LASOVIA. W ramach tych środków 
powstała ponad stustronicowa publikacja promo-
cyjna opisująca  historię i czasy współczesne gmi-
ny Mielec oraz każdego sołectwa. Dodatkowo pu-
blikacja została okraszona wyjątkowymi zdjęciami 
archiwalnymi oraz lotniczymi naszego regionu. 

W ramach Programu EtnoPolska 2020 Naro-
dowe Centrum Kultury dofi nansowało zakup ele-
mentów strojów ludowych dla Ośrodka w kwocie 
18 tysięcy złotych. Dzięki temu garderoba placówki 
wzbogaciła się o gorsety, koszule i spódnice dam-
skie lubelskie, wianki lubelskie, kamizele, koszule 
i spodnie męskie lubelskie oraz gorsety damskie 
przeworskie. Takie uzupełnienie strojów pozwo-
li przedstawić publiczności całkiem nowe tańce, 
zwyczaje i przyśpiewki naszego regionu. 

Biblioteka Narodowa wsparła Ośrodek kwotą 8 
tysięcy złotych w ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa. Dzięki tym środkom fi lie bi-
blioteczne w Chorzelowie, Podleszanach, Rzędzia-
nowicach, Trześni, Woli Mieleckiej i Złotnikach za-
kupiły nowości wydawnicze, o które wnioskowali 
czytelnicy.

– Cieszę się, że pomimo trudnego dla kultury 
roku udało się nam pozyskać znaczne środki ze-
wnętrze, dzięki którym nasz Ośrodek mógł podnieść 
jakość świadczonych usług. Żałuję, że koronawirus 
uniemożliwił nam organizację Podkarpackiego Jar-
marku Ludowego, przez co przepadło nam 10 tysię-
cy, które mieliśmy zagwarantowane z Urzędu Mar-
szałkowskiego w ramach otwartego konkursu ofert 
„Podkarpackie – Przestrzeń otwarta na kulturę” – 
powiedział Damian Małek, dyrektor SOKiS.



23Grudzień 2020Grudzień 2020

kultura

Wydarzenia 
kulturalne 2020 roku

Mimo trudnej sytuacji w tym roku również nie 
zabrakło ciekawych wydarzeń, które zorganizował 
Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy 
Mielec. 

Muzycznie, tanecznie i teatralnie Nowy Rok po-
witali artyści Ośrodka. „Koncerty Noworoczne”, 
które odbyły się w styczniu były okazją do zapre-
zentowania dotychczasowego dorobku twórczego 
oraz zapowiedzią kolejnych wydarzeń kultural-
nych 2020 roku. 

Przed pełną widownią zarówno w Chorzelowie 
jak i w Woli Mieleckiej, swój talent i umiejętności 
prezentowali wokaliści, tancerze, instrumentali-
ści oraz aktorzy przedstawiając utwory związane 
z tradycjami świątecznymi, karnawałem i wspól-
nym kolędowaniem. 

W ramach kultywowania tradycji zorganizowa-
no również Orszak Trzech Króli, który już po raz 
szósty kroczył ulicami Chorzelowa. 

Kolejnym wydarzeniem, które odbyło się 
w styczniu w Filii Samorządowego Ośrodka Kul-
tury i Sportu Gminy Mielec w Woli Mieleckiej było 
uroczyste spotkanie najstarszych mieszkańców, 
podczas którego nie zabrakło rodzinnego klimatu, 
wspomnień, występów artystycznych oraz poczę-
stunku. 

W lutym w Ośrodku Kultury w Chorzelowie od-
były się uroczyste obchody Międzynarodowego 

Dnia Chorego oraz Święta Seniora. Wydarzenie 
to tradycja, która na stałe wpisała się w kalendarz 
rocznic Ośrodka oraz parafi i pw. Wszystkich Świę-
tych w Chorzelowie.  

Z oferty Ośrodka korzystali również najmłodsi, 
dla których ciekawą ofertą na ferie zimowe przy-
gotowali pracownicy instytucji. Dzieci mogły sko-
rzystać z warsztatów tanecznych i zajęć plastycz-
nych. Z zainteresowaniem dzieci i młodzież wzięli 
również udział w słowiańskiej lekcji historii oraz 
warsztatach garncarskich. W ramach ferii zorga-
nizowano też wycieczki do kina oraz wrotkarni, 
gdzie pod kierunkiem animatorów odbyły się zma-
gania sportowe.  
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Wśród działań organizowanych przez Ośrodek 
Kultury nie można nie wspomnieć o wystawach 
lokalnych artystów. W lutym mogliśmy podziwiać 
pracę Ryszarda Serafi na, a październik należał do 
Marii Grzybowskiej. 

 „W wazonie, ogrodzie i na łące” to tytuł wysta-
wy Ryszarda Serafi na. Na 36 obrazach wykonanych 
w technice oleju na płótnie można było zobaczyć 
kwiaty, krajobrazy oraz osoby, które wywarły zna-
czący wpływ na życie artysty. 

W październiku  w Filii Ośrodka Kultury w Woli 
Mieleckiej otwarto wystawę malarstwa Marii 
Grzybowskiej, artystki zrzeszonej w Klubie Środo-
wisk Twórczych Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Mieleckiej. Na 16 obrazach zobaczyć można było 
krajobrazy, a także motywy religijne. 

Ze względu na wprowadzenie obostrzeń wyni-
kających z czerwonej strefy wydarzenie miało bar-
dzo ograniczony i kameralny charakter. 

Ponadto w lutym w Wojewódzkim Domu Kul-
tury w Rzeszowie odbył się fi nisaż XV Wojewódz-
kiego Biennale Rzeźby Nieprofesjonalnej im. An-
toniego Rząsy. Na wystawie swoje prace prezen-
towali artyści z Podkarpacia. Nasz region repre-
zentowało 14 rzeźb twórców współpracujących 
z chorzelowskim Ośrodkiem Kultury. Dwie z nich, 
„Szopka-opowieść biblijna – tryptyk” Stanisława 

Czarneckiego oraz „Ogrodnik i jego pies” Andrzeja 
Ryby zostały wyróżnione przez komisję artystycz-
ną. Nasz region reprezentowały również prace: 
Tomasza Mrozowskiego, Stanisława Szęszoła, Ma-
riana Pietruszki, Tadeusza Płeszki, Rafała Misiąga.

Bardzo ciekawym wydarzeniem był również 
przełożony na wrzesień Bieg Konstytucji 3-go 
maja. Blisko 100 biegaczy zmierzyło się z niezwy-
kle trudną i urokliwą trasą biegu, który odbył się 
20 września w Rydzowie. 

Tegoroczny Bieg był kontynuacją sportowej tra-
dycji, jednak w nieco odmienionej formule. Tym 
razem miłośnicy biegania przybyli do Rydzowa, 
w którym trasa przygotowana przez Studio Wizu-
alne Damiana Gąsiewskiego oraz strażaków z OSP 
Rydzów,  prowadziła leśnymi ścieżkami Nadleśnic-
twa Tuszyma. W biegu zwyciężył Mariusz Tur-
czyn, a w klasyfi kacji kobiet zwyciężczynią została 
Elżbieta Jarosz. Organizatorami biegu byli: Samo-
rządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec, 
Sołectwo Rydzów oraz Studio Wizualne Damian 
Gąsiewski. Patronat honorowy nad biegiem ob-
jął Józef Piątek Wójt Gminy Mielec, a za wsparcie 
i pomoc dziękujemy Stowarzyszeniu Kibice Ra-
zem Stal Mielec, Zakładom Mięsnym Zając KGW 
Rydzów, OSP Rydzów, Zakładowi Metalowemu 
„WB” Maria i Wiesław Bożek, AvetPharma, Siłowni 
Extreme Fitness i Centrum Dietetycznemu Projekt 
Zdrowie Mielec.

Miejmy nadzieję, że kolejny rok pozwoli nam 
nadal aktywnie działać na polu kultury i sportu 
a zmiana sytuacji sprawi, że będziemy mogli być 
bliżej mieszkańców aby w pełni wzajemnie wyko-
rzystywać drzemiący w nas potencjał.
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GMINA 
W LICZBACH 

2020
Liczba mieszkańców 

13 334

Urodzenia 

107
Zawarcie związku 

małżeńskiego  

104
Zgodny 

106
Najpopularniejsze imiona

Maja, Aleksandra, Alicja, Hanna, Franciszek, Igor, Antoni, Szymon

Kruszywo na budowę 
i remonty dróg  

2003 tony

W 4 sołectwach 
zmodernizowano 

infrastrukturę 
oświetleniową

Nowe 
nawierzchnie 

bitumiczne  

2308 m
Wartość zewnętrznego 

wsparcia na drogi 

1 114 939 złNowa kanalizacja – 
15500 m

Odebrane ścieki 

287375 m3

Odebrane odpady 
komunalne 

2511 ton
Woda dostarczona 
do mieszkańców – 

392686 m3

GMINA 

Aktywni przedsiębiorcy 

643

gmina w liczbach 

Stan na 31.10.2020



26 Biuletyn Informacyjny Gminy Mielec / Grudzień 2020Biuletyn Informacyjny Gminy Mielec / Grudzień 2020

Działania realizowane 
z udziałem środków 
z funduszy sołeckich
Boża Wola 
• Wykonanie ogrodzenia działki przeznaczonej na 

cele rekreacyjne

Chorzelów 
• Wykonanie prac renowacyjno- 

konserwacyjnych zabytkowej fi gury św. Jana 
Nepomucena 

• Remont ogrodzenia obiektu sportowego LKS

• Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze 
gminnej 103 440R Smyków II

Chrząstów 
• Konserwacja istniejących urządzeń na placu 

zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym 

• Zakup i montaż nowych urządzeń na plac zabaw 
przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym

Goleszów 
• Zakup wyposażenia do altany rekreacyjnej przy 

budynku komunalnym 

• Zagospodarowanie terenu przy altanie 
rekreacyjnej 

Książnice 
• Przebudowa fragmentu drogi gminnej przy 

cmentarzu parafi alnym 

Podleszany
• Zakup i montaż przydrożnych znaków 

informacyjnych z numerami domów 

fundusze sołeckie
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fundusze sołeckie

• Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół 

Rydzów 
• Zagospodarowanie terenów zielonych przy 

Szkole Podstawowej 

Rzędzianowice 
• Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno 

– Przedszkolnym 

• Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 

• Zakup wiat przystankowych 

• Drobne remonty w budynku OSP 
Rzędzianowice II

Szydłowiec 
• Zagospodarowanie terenu wokół budynku 

komunalnego (obiekt garażowy)

• Geodezyjne wytyczenie granic pasów 
drogowych 

Trześń 
• Zakup książek do biblioteki 

• Remont sali tanecznej w budynku OSP 

• Koszenie poboczy oraz rowów przy drogach 
gminnych

Wola Chorzelowska 
• Wykonanie fragmentu oświetlenia ulicznego 

• Zakup i montaż wiaty magazynowej dla OSP 

Wola Mielecka 
• Wykonanie fragmentu oświetlenia ulicznego 

• Remont obiektu komunalnego LKS

• Zakup sprzętu ratowniczo –gaśniczego dla 
jednostki OSP 

Złotniki 
• Wykonanie ogrodzenia wraz z remontem 

wjazdu na obiekcie LKS 

• Remont pomieszczeń w budynku OSP

• Zakup książek do biblioteki



W tym trudnym, ale jedno� eśnie zmu� ającym 
do zadumy roku ży� ymy Państwu, aby Święta 

Bożego Narodzenia były � asem ukojenia i refl eksji. 
P eżyjmy je w zgodzie ze światem 

i samym sobą. Zadbajmy, aby były pełne miłości 
i rodzinnego ciepła.

Ży� ymy Państwu w� elkiej pomyślności, 
łask Bożych i zdrowia, które w tym roku 
tak bardzo doceniamy i o które tak � ęsto 

się modlimy.

Dziękując za p eżyty rok, ży� ymy aby Nowy Rok 
był nie tylko lep� y 

ale i spokojniej� y or�  aby obfi tował w dobro 
i miłość, a w� ystkie plany 

i ma enia stały się  e� ywistością.

Bogdan Cygan 
Przewodniczący Rady 

Gminy Mielec

Józef Piątek 
Wójt 

Gminy Mielec

Józef Piątek 


