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Mury pną się do góry - sala gimnastyczna w Książnicach

słowo wstępne

Szanowni Państwo!
Zadania samorządu skupiają się wokół zaspokojenia potrzeb i rozwiązywania problemów
naszej gminnej społeczności. To Mieszkańcy wytyczają kierunki i cele działania samorządu. Na
miarę możliwości finansowych i organizacyjnych
realizujemy zwłaszcza te, które są najbardziej
istotne z punktu widzenia potrzeb jednostek, ale
i całej Gminy, bo to tu przeżywamy naszą codzienność i troszczymy się o przyszłość. O przyszłość
dostatnią, zadbaną, uśmiechniętą. I o miejsce do
godnej pracy i godnego życia. Biuletyn Gminy Mielec, który ponownie trzymacie Państwo w rękach,
to subiektywne podsumowanie tego, co udało nam
się zrobić w 2021 roku.
Za nami kolejny rok, który ponownie przyszło nam spędzić w nowej rzeczywistości. Mimo
wszystkich ograniczeń, w Gminie Mielec możemy
zaliczyć ten rok do bardzo udanych pod względem
wielu korzystnych zmian i długo oczekiwanych
inwestycji. Wszystkie działania zaplanowane na
2021 rok zostały zrealizowane z nawiązką, a bieżące utrzymanie obiektów komunalnych i gminnej
infrastruktury wykonywane było na poziomie lat
ubiegłych. Przebudowa trzech gminnych dróg, remont Stacji Uzdatnia Wody i modernizacja obiektów gminnych to tylko niektóre z ważnych inwestycji zrealizowanych w roku 2021.
Sukcesem zakończyły się starania o rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Książnicach. Ponadto udało
się uzyskać bardzo znaczące wsparcie dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Mielec.
W 2021 roku kontynuowane były także działania na
rzecz ochrony środowiska, a ich realizacja obejmowała m.in. dopłaty do wymiany starych pieców
na ekologiczne źródła ciepła czy utylizację wyrobów zawierających azbest.
Na poziomie lat ubiegłych były finansowane inicjatywy kulturalne, sportowe, wydatki na pomoc
społeczną i bezpieczeństwo. Udało nam się też
pozyskać całe mnóstwo środków zewnętrznych,
które są i będą wykorzystywana w kolejnych latach
na realizację ważnych dla całej Gminy inwestycji.
Żeby unaocznić, że nasze działania przynoszą
realne skutki, warto wspomnieć, że Gmina MieWydawca: Urząd Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5,
39-300 Mielec
Skład: Renata Sosińska
Druk: Zakład Poligraficzny Z. Gajek
39-300 Mielec, ul. Korczaka 23
tel. 17 581 03 11, www.drukarnia.mielec.pl
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lec zajęła bardzo wysokie miejsce w ogólnopolskim plebiscycie „Gmina Dobra do Życia” co dobitnie pokazuje, że konsekwentnie zmierzamy do
wyznaczonego celu, którym jest spokój, komfort
i dobrobyt.
Jestem wdzięczny wszystkim, którzy, wspólnie
z nami działają na rzecz wspólnego dobra. Bo dzisiejsza gmina Mielec to wielki potencjał ludzi tu
mieszkających i pracujących. To potencjał ludzi
współpracujących z lokalnym samorządem, ludzi
otwartych na inicjatywy. Ludzi, którzy swoją codzienną i sumienną pracą dają głębokie świadectwo swojego zaangażowania. Widać to w działaniach Wójta i podejmowanych decyzjach zmierzających do stabilnego i zrównoważonego rozwoju
całej gminy.
Wspomniane wyżej inicjatywy i zrealizowane
zadania to jedynie próba podsumowania intensywnego i bardzo owocnego roku w gminie Mielec.
Równie ambitnie przestawiają się plany Gminy na
kolejny rok, które, w co głęboko wierzę, będą dla
Państwa źródłem dumy z naszej wspólnej Małej
Ojczyzny.
W tym miejscu po raz kolejny dziękuję za poparcie, wsparcie i pomoc we wspólnym budowaniu lepszej rzeczywistości nie tylko dla nas ale i dla
przyszłych pokoleń. Razem możemy więcej.

Wójt Gminy Mielec

URZĄD GMINY W MIELCU
ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec
Tel.: 17 7730590 Fax: 17 7730591
e-mail: sekretariat@ug.mielec.pl
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Gospodarka
finansowa w 2021 roku
Pomimo trudności ogólnospołecznych wynikających z nadal panującej pandemii COVID-19 stan
realizacji budżetu gminy jest zadowalający. Na
realizację swoich zadań Gmina Mielec pozyskała środki zewnętrzne, dzięki którym jest możliwa
kontynuacja zaplanowanych wcześniej działań, jak
i przystąpienie do realizacji nowych zadań bieżących i inwestycyjnych.
Na koniec III kwartału 2021 roku wykonanie
strony dochodowej budżetu wynosi 52 839 306,80
zł, a strony wydatkowej budżetu 50 461 922,59 zł.
Na dochody gminy składają się środki pochodzące
przede wszystkim z podatków i opłat lokalnych,
dochodów z mienia komunalnego, subwencji ogólnej, dotacji celowych oraz udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
Środki te są wydatkowane na zadania wynikające
z ustawy o samorządzie gminnym i mają na celu
zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy Mielec.
Planowany poziom wydatków wynosi około 76 499
272,22 złotych. Największe wydatki są zaplanowane na oświatę i wychowanie tj. blisko 27 mln zł oraz
pomoc społeczną i pomoc rodzinom - 21,7 mln. Pozostałe to: rolnictwo i łowiectwo – w tym budowa

infrastruktury wodociągowej i sanitarnej - 6,7 mln,
transport i łączność - prawie 6 mln zł, administracja publiczna - 5,6 mln zł, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – prawie 1 mln
zł, gospodarka komunalna i ochrona środowiska to
wydatki na ponad 4,8 mln zł. Inne koszty to m.in.
kultura, ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna i sport - 1,8 mln zł, edukacyjna opieka
wychowawcza - ponad 1 mln zł. Na obsługę długu
i różne rozliczenia w bieżącym roku planowane są
wydatki w kwocie około 1 mln zł, a na gospodarkę
mieszkaniową i działalność usługową prawie 560
tys. zł. Wszystkie te wydatki, jak również cała pula
pomniejszych kosztów, są przewidziane w rocznym planie dochodów i wydatków, z którego Wójt,
jako organ wykonawczy, jest skrupulatnie rozliczany przez Radę Gminy. W tym roku na sesji 16
czerwca Rada Gminy podjęła uchwałę zatwierdzającą wykonanie budżetu za rok 2020. Jednocześnie
na tej samej sesji Wójt Józef Piątek otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021
zostanie przedstawione Radzie Gminy w czerwcu
2022 roku.

Uzyskane dotacje
Rok 2021 okazał się bardzo korzystny pod
względem pozyskanych przez Gminę Mielec środków zewnętrznych i otrzymanych dotacji. Wśród
najważniejszych, które dotychczas udało nam się
uzyskać warto wymienić:
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:
• Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
w Gminie Mielec – 6 650 000,00 zł,
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• Kompleksowa przebudowa dróg gminnych –
2 850 000,00 zł,

cych organizacji wiejskich w Chrząstowie – 12
000,00 zł

• Budowa zaplecza technicznego do obsługi wodno-kanalizacyjnej Gminy Mielec – 1 425 000,00
zł;

• Remont budynku Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Chorzelowie w celu dostosowania go do potrzeb realizacji zajęć i warsztatów w
ramach koncepcji „Uniwersytet Samorządności
– 15 000,00 zł

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych:
• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowościach Boża Wola, Goleszów - 5 000 000,00 zł,
• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Wola Chorzelowska
– 2 012 292,00 zł
Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych:
• Przebudowa drogi gminnej nr 103 427 Wola Mielecka do osiedla wraz z drogami wewnętrznymi w granicach istniejącego pasa drogowego w
miejscowości Wola Mielecka. Wartość wsparcia
po rozliczeniu zadania - 2 011 435,00 zł.

Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój:
• Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w
kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z
uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia – 1 350 000,00 zł
Ministerstwo Edukacji i Nauki:
• „Poznaj Polskę” - 80 676,00 zł
• „Laboratoria Przyszłości” – 390 000,00 zł

Zarząd Województwa Podkarpackiego Fundusz
Ochrony Gruntów:
• Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w Woli Chorzelowskiej – 75
000,00 zł.
Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 20212025:
• Remont budynku przyszkolnego z przeznaczeniem na zaplecze techniczne dla istniejąGrudzień 2021
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Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Rzędzianowicach
3 września 2021 roku odbyło się uroczyste zakończenie zrealizowanej przez Gminę Mielec inwestycji pn. „Modernizacja ujęć i stacji uzdatniania
wody w miejscowości Rzędzianowice”.
W trakcie uroczystości Wójt Gminy Mielec Józef
Piątek przypomniał: Na przestrzeni ostatnich 3 lat
drastycznie wzrosło zapotrzebowanie na dodatkowe
ilości wody. Niestety na obszarze gminy mamy bardzo słabe zasoby wody głębinowej, a jeszcze większy
problem stanowią zmiany klimatu i rytmu opadów,
które są od nas niezależne. Dlatego też pilnie dokonaliśmy modernizacji SUW, aby móc ciągle i bezpiecznie dostarczać ludziom coś, co im jest najbardziej potrzebne do życia, czyli wodę.
Realizacja zadania była możliwa dzięki pozyskanym na ten cel środkom z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2014 - 2020. Łączne nakłady finansowe na ten
cel wyniosły 2 803 009,13 złotych, w tym dofinansowanie - 1 613 914,75 złotych.
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Dzięki kompleksowej modernizacji nastąpiło
usprawnienie całego procesu uzdatniania wody, w
tym poprawa jej jakości i co najważniejsze zwiększenie wydajności samej stacji z 60 do 90 m3/h.
Działania inwestycyjne obejmowały:
• przebudowę całego układu technologicznego
SUW, w tym wymianę układu kontrolno-pomiarowego i automatyki,
• adaptację wewnętrznych pomieszczeń,
• termomodernizację obiektu (docieplenie stropu, ścian, wymiana stolarki i pokrycia dachu),
•

wymianę pomp głębinowych z osprzętem sterującym w istniejących studniach głębinowych,

• montaż instalacji fotowoltaicznej 50 kW.
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Stacja Uzdatniania Wody w Rzędzianowicach
zaopatruje w wodę pitną 7 miejscowości Gminy Mielec, dostarczając wodę 6835 mieszkańcom
i stanowi jedyne źródło jej zaopatrzenia.
Wójt w pewnym okresie miał tę modernizację
w marzeniach. Rozmawialiśmy o tej inwestycji
i dzięki bardzo dobrej współpracy z marszałkiem
Władysławem Ortylem to wszystko się dzisiaj realizuje. – powiedział obecny na otwarciu Poseł na
Sejm RP Fryderyk Kapinos.
Wspieramy dobre inwestycje i dobre decyzje, ale
też wspieramy dobrą i sprawną realizację tych inwestycji. Tu mieliśmy tego bardzo dobry przykład.
Łatwiej jest decydować o tym, że środki trafią do
danego miejsca, gdy widzimy, że one są dobrze wy-

Grudzień 2021

korzystywane, są przemyślane i celowane w potrzeby mieszkańców. – stwierdził Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.
Dziś to jeszcze nie koniec działań związanych
z gospodarką wodną i samą stacją uzdatniania
wody. Oprócz drobnych prac na obiekcie chcielibyśmy już w przyszłym roku wybudować tutaj dodatkowy zbiornik wody czystej o pojemności 300m³
oraz w terenie wykonać 2 nowe studnie głębinowe.
Obecnie dla tych zadań jest opracowywana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Także te zadania uwzględniliśmy we wnioskach o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład
- dodał Wójt Józef Piątek
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» Rydzów

Nowe,
lepsze drogi
Zgodnie z założeniami budżetu na roku
2021 zakończono prace przy przebudowie
dróg w Rydzowie i Szydłowcu. Zarówno
w sołectwie Rydzów, jak i Szydłowiec, na
drogach gminnych wykonano nową podbudowę i położono nawierzchnię z masy
bitumicznej. Łącznie zmodernizowano 920
metrów dróg. Koszt inwestycji to 313 999,
63 zł. Oficjalnego odbioru prac dokonał
Wójt Gminy Józef Piątek wraz z Zastępcą
Tomaszem Ortylem w asyście wykonawcy
i sołtysów tychże miejscowości.

» Rydzów

Zakończono także prace przy największej tegorocznej inwestycji drogowej
w Woli Mieleckiej. Na odcinku 1,2 km kompleksowo przebudowano drogę z wykonaniem oświetlenia ulicznego, fragmentu chodników
oraz ścieżki rowerowej na długości 300 metrów.
Wartość zadania to 2 514 294,83 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to 2
011 435,00 zł. Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych ma na celu przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej
na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element
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» Szydłowiec

prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu
życia obywateli. I tak stało się w przypadku drogi
w Woli Mieleckiej. Otrzymane wsparcie pozwoliło
na kompleksową przebudowę tej drogi, z której na
co dzień korzystają mieszkańcy, jak i funkcjonujące
tam firmy. Jesteśmy przekonani, że dzięki realizacji tej inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa
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» Wola Mielecka

» Wola Mielecka

ruchu drogowego oraz zwiększenie atrakcyjności
i dostępności terenów inwestycyjnych – dodaje
Wójt Józef Piątek.
W tym roku do Gminy Mielec trafiły także środki
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 Woli Chorzelowskiej”. Nawierzchnię trawiastą drogi na odcinku 400 m zastąpiło kruszywo
z pełną podbudową. Łączna wartość inwestycji to
99 236,40 zł, z czego dofinansowanie stanowiło 75
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 6 latach, łącznie z tym
wsparciem, pozyskaliśmy już 490 230,00 zł. Dzięki
tym środkom i wkładowi własnemu zmodernizowaGrudzień 2021

» Wola Chorzelowska

no dogi dojazdowe do gruntów rolnych w Rzędzianowicach, Książnicach, Chorzelowie i teraz w Woli
Chorzelowskiej – powiedział Wójt Gminy Mielec
Józef Piątek.
Jak mówił Wójt Gminy Mielec Józef Piątek, rok
2021 to czas, gdy w gminie udało się wykonać przebudowę ponad 2,5 km dróg. Zarówno tych ważnych, głównych, jak i tych, które służą m.in. rolnikom. Cieszy to, że udaje się także na ten cel pozyskać wsparcie zewnętrzne. Łącznie w tym roku na
przebudowę dróg pozyskaliśmy 2 086 435 zł.
Jak ważne są to inwestycje dla lokalnej społeczności, nikogo nie trzeba przekonywać. W roku
przyszłym dzięki pozyskanym środkom z programu Polski Ład na kompleksową przebudowę dróg
gminnych i środkom, o które zawnioskowaliśmy
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zamierzamy zmodernizować ponad 4 km dróg.
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Wspólne działania
z powiatem i województwem
Chodnik w Trześni
250 tysięcy - taką kwotę przeznaczyła Gmina
Mielec na dofinansowanie zadania inwestycyjnego
pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 713 R relacji Grochowe II - Trześń - Mielec w km 1+795,492+091,04 polegającej na budowie chodnika w m.
Trześń”. Dzięki wsparciu Powiatu Mieleckiego
udało się dokończyć budowę chodników w miejscowości Trześń. Dziś mieszkańcy Trześnia mogą
bezpiecznie poruszać się drogą powiatową pieszo
czy też rowerowo.

chodniej obwodnicy Mielca. Liczymy na to, że już
pod koniec przyszłego roku, zgodnie z założeniami, mieszkańcy naszej gminy będą mogli korzystać
z tego rozwiązania – dodał Wójt.

Masa bitumiczna na
drodze w Chorzelowie

Nowa nawierzchnia
w Rzędzianowicach
90 tysięcy złotych pomocy finansowej przekazanej przez Gminę Mielec dla Województwa Podkarpackiego pozwoliło na współfinansowanie remontu drogi wojewódzkiej Nr 983 Sadkowa Góra –
Mielec w miejscowości Rzędzianowice. Na odcinku 750 m wykonano nową nawierzchnię bitumiczną. Łączna wartość zadania to 300 tys. zł. Bardzo
się cieszymy, że małymi kroczkami, przy naszym
udziale finansowym, udaje się prowadzić remont
tej drogi wojewódzkiej, o co zabiegaliśmy od kilku
lat. Liczymy, że w kolejnym roku te działania będą
kontynuowane i dotyczyć będą także remontu chodników, o co wielokrotnie wnioskowaliśmy. – mówi
Wójt Gminy Mielec Józef Piątek. Jednocześnie informujemy, że przez miejscowości Rzędzianowice
i Wola Mielecka przebiega odcinek budowanej za-
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Ponad 1,6 km drogi powiatowej zostało wyremontowane przez Powiat Mielecki w m. Chorzelów. Na szerokości 5 m położono nową nawierzchnię bitumiczną, wykonano pobocza oraz poprawiono zjazdy do posesji. Bardzo się cieszymy, że
także drogi powiatowe zyskują na jakości. W tym
roku Powiat Mielecki wystąpił o wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych m.in. na realizację zadania przebudowy drogi powiatowej w Złotnikach
i Chorzelowie w zakresie budowy chodników i wykonania nowej nawierzchni bitumicznej. Liczymy,
że ewentualne uzyskane wsparcie pozwoli na dokończenie budowy chodników na odcinku Złotniki
– Chrząstów – Chorzelów.
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Finiszują prace przy budowie
kanalizacji w Woli Chorzelowskiej
W 2020 roku podpisano umowę i rozpoczęto
realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Wola Chorzelowska”.
Długo oczekiwana inwestycja o wartości 4 098
483,00 zł brutto jest realizowana przez Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMONT z Rzeszowa.
W ramach inwestycji wykonywana jest sieć kanalizacji grawitacyjno – tłocznej oraz kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej o długości ponad 12
km. Powstanie 170 przydomowych przepompowni
ścieków. Planowany termin zakończenia robót to
30 czerwca 2022 r. Zadanie w 50% jest finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych.
Jednocześnie informujemy, że gmina systematycznie rozbudowuje i modernizuje istniejące już

sieci wodno-kanalizacyjne. W kończącym się roku
m.in. w Chorzelowie, Goleszowie, Rzędzianowicach dokonano rozbudowy sieci na odcinku ponad
3 km.

Są środki na budowę kanalizacji
w kolejnych miejscowościach
Dzięki pozyskanym przez Gminę środkom
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jak
oraz programu Polski Ład w przyszłym roku zaplanowano realizację zadań związanych z budową
kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Goleszów,
Boża Wola, Podleszany III etap, Książnice (Wólka
Książnicka).

wzrost atrakcyjności gospodarczej, rekreacyjnej,
inwestycyjnej obszarów gminy Mielec. Umożliwia
trwałą poprawę jakości życia obecnych i przyszłych
pokoleń.

Jak mówił Wójt Gminy Józef Piątek, w dalszym
ciągu priorytetem dla nas jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Mielec. Czynimy
starania, aby na ten cel pozyskiwać jak największe
środki zewnętrzne, czego przykładem jest pozyskanie ponad 10 mln zł. Posiadanie sieci kanalizacyjnej przy swojej posesji to nie tylko czyste środowisko, ale też wygoda. Budowa sprawnie działającego
systemu odprowadzania ścieków jest więc istotna
dla ochrony środowiska i życia ludzi. Wpływa na
Grudzień 2021
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Mury pną się do góry
8 czerwca 2021 roku Wójt Gminy Mielec Józef
Piątek i przedstawiciele firmy budowlanej ARKADA
z Mielca oficjalnie podpisali umowę na budowę sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Książnicach i nastąpiło pierwsze, symboliczne wbicie
łopaty w miejscu budowy. Niezwłocznie ruszyły
prace.

Jak wszyscy wiemy, budowa sali gimnastycznej to długo oczekiwana inwestycja, na którą samorząd Gminy Mielec przeznaczył 2 305
727,79 złotych, w tym dofinansowanie w kwocie
1 230 000,00 złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

W ramach podjętych działań inwestycyjnych
powstaje sala gimnastyczna o powierzchni użytkowej 398,99 m2 z areną sali o wymiarach 12 m x 24
m i pełnym zapleczem technicznym. Sala gimnastyczna będzie obiektem ogólnodostępnym, z którego korzystać będą oczywiście uczniowie szkoły,
ale także mieszkańcy miejscowości Książnice, Goleszów i Boża Wola.

Prace są realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Termin zakończenia budowy przewidziany jest
na 15 lipca 2022 roku i zbiegnie się z obchodami
70-lecia szkoły w Książnicach.

Odnowa Chrząstowa
W marcu sołectwo Chrząstów przystąpiło do
Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata
2021-2025 realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Przystąpienie do programu poprzedzone było przygotowaniem przez sołectwo „Strategii Rozwoju Wsi
Chrząstów”, która następnie została zatwierdzona stosownymi uchwałami Zebrania Wiejskiego
i Rady Gminy Mielec.
20 lipca 2021 roku Gmina Mielec podpisała
z Województwem Podkarpackim umowę o dofinansowanie na realizację zadania pn. „Remont
budynku przyszkolnego z przeznaczeniem na
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zaplecze techniczne dla istniejących organizacji
wiejskich w Chrząstowie”. W realizację zadania
zaangażowali się społecznie również mieszkańcy członkowie Grupy Odnowy Wsi i dzięki temu wyremontowano zaplecze techniczne dla lokalnych
organizacji społecznych. Całkowity koszt zadania:
28 553,85 zł. Dofinansowanie: 12 000,00 zł.
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gmina w liczbach

GMINA

Liczba mieszkańców

W LICZBACH

13 285

2021
Stan na 31.10.2021

Urodzenia

98

Zawarcie związku
małżeńskiego

Zgodny

129

116

Najpopularniejsze imiona
Aleksandra, Zuzanna, Filip, Michał, Szymon

Kruszywo na budowę
i remonty dróg

1460 tony
Nowa kanalizacja –

15500 m

Nowe
nawierzchnie
bitumiczne

2120 m 86 210 kg
Wartość zewnętrznego
wsparcia

20 345 423,00 zł
Odebrane odpady
komunalne

Odebrane ścieki

312 706 m3
Grudzień 2021

zutylizowany azbest

Woda dostarczona do
mieszkańców

2619 ton 392 852 m3
Aktywni przedsiębiorcy

638
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Dotacje dla Ochotniczych
Straży Pożarnych
Również w tym roku Ochotnicze Straże Pożarne
mogą pochwalić się uzyskanymi dofinansowaniami. Otrzymały m.in.
OSP Chorzelów zakupiła samochód pożarniczy
średni Mercedes Benz ATEGO, ubrania specjalne,
hełm strażacki, kurtynę wodną, drabinę nasadkową i zestaw narzędzi hydraulicznych LUKAS –
MT1. Łącznie z budżetu Gminy Mielec otrzymała
377 400,00 zł a ze źródeł zewnętrznych (MSWiA,
PSP, WFOŚiGW, NFOŚiGW, Fundacja ORLEN) pozyskała 525 000,00 zł.
OSP Chrząstów zakupiła motopompę pływającą Posejdon i pompę elektryczną WABEST
ONE. Środki Gminy Mielec to 1 710,00 zł a MSWiA
4 832,00 zł.
W Książnicach zmodernizowano budynek OSP,
a dla druhen i druhów OSP zakupiono ubrania
specjalne Syriusz oraz buty i rękawice specjalne.
Gmina Mielec przekazała na ten cel 2 450,00 zł,
a MSWiA 11 999,93 zł.

OSP Rzędzianowice II na zakup butów woderów,
butów i ubrań specjalnych, rękawic, mundurów
koszarowych, węży, piły do stali i betonu, drabiny
nasadkowej i prądownicy otrzymała z Gminy Mielec 3 000,83 zł a z MSWiA oraz FSUSR 14 710,82 zł.
Do OSP Trześń trafiło 56 180,00 zł z budżetu
Gminy Mielec i 25 000,00 zł z MSWiA na zakup
pompy wysokiej wydajności.
OSP Wola Mielecka zakupiła rękawice, radiotelefon, ubranie koszarowe, hełm, tłumicę, spodniobuty, ubranie specjalne, kombinezon na owady
i detektor wielogazowy dzięki dofinansowaniu
z Gminy Mielec w wysokości 3 807,00 zł i WFOŚiGW w wysokości 10 000,00 zł.
OSP Złotniki otrzymała 1 775,40 zł z budżetu
Gminy Mielec i 4 800,00 z MSWiA na zakup ubrań
specjalnych, hełmu strażackiego i rękawic specjalnych.

Nowy wóz strażacki dla OSP Chorzelów
6 września 2021 roku do strażaków OSP KSRG
Chorzelów trafił średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Samochód otrzymał imię „Wania” i został
uroczyście przywitany we wsi.
Średni samochód pożarniczy Mercedes ATEGO
ma na wyposażeniu m.in.: oświetlenie dalekosięż-

ne, reflektor ręczny (szperacz), radiotelefon przewoźny, dach w formie podestu z zamontowaną zamykaną skrzynią, działko wodno-pianowe, zbiornik wody, autopompa, linia szybkiego natarcia,
instalacja zraszaczowa, zamontowana w podwoziu, przeznaczona do usuwania/ograniczania stref
skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych.
Zakup został zrealizowany przy dofinansowaniu
Państwowej Straży Pożarnej, NFOŚiGW i WFOŚiGW w Rzeszowie oraz budżetu Gminy Mielec.
8 września, w trakcie Mszy świętej w intencji
wszystkich służb mundurowych Ziemi Mieleckiej
wóz strażacki został poświęcony przez Nuncjusza
Apostolskiego Ks. Abp. Henryka Nowackiego.

Grudzień 2021
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Oficjalne przekazanie pompy
dla OSP Trześń
9 października w jednostce OSP Trześń odbyło
się spotkanie, podczas którego Wójt Gminy Mielec
Józef Piątek przy udziale Posła na Sejm RP Fryderyka Kapinosa oficjalnie przekazał jednostce OSP
Trześń przewoźną motopompę Victor Pumps S150
P-45/1 (4645 l./min, 278 m3/godz.) do wody zanieczyszczonej, napędzaną silnikiem spalinowym
z pełnym wyposażeniem.
W spotkaniu udział wzięli także: Przewodniczący Rady Gminy Mielec Bogdan Cygan, Radna
Celina Szymańska, Zastępca Wójta Tomasz Ortyl
oraz Sołtys Wsi Trześń Andrzej Kardyś. Poświęcenia sprzętu ratowniczego dokonał ksiądz Jan Tomczyk.

Zadowolenia z zakupionej pompy nie kryła Radna Celina Szymańska: Ciężka praca, pełna poświęcenia i ofiarności wymaga specjalistycznego sprzętu, aby nieść pomoc ludziom w zagrożeniu kataklizmami. Gdyby taki sprzęt, który jest dziś przekazany w ręce OSP Trześń, był dostępny w 2010, 2013
i następnych latach, być może rozmiar zniszczeń
byłby mniejszy w naszej miejscowości. Z tego miejsca dziękuję Panu Fryderykowi Kapinosowi - Posłowi na Sejm RP i Panu Józefowi Piątkowi - Wójtowi
Gminy Mielec za wszelką troskę i pomoc.

Na spotkaniu nie zabrakło oczywiście strażaków
ochotników z OSP na czele z Prezesem Krzysztofem Piechotą.
Przewoźna pompa została sfinansowana ze
środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz środków Gminy Mielec. Wartość
zestawu to ponad 81 tysięcy złotych. Jest to kontynuacja działań związanych z corocznym zakupem
tego typu pomp dla jednostek OSP.

Remont remizy w Chrząstowie
W listopadzie dokonano odbioru prac związanych
z remontem sal świetlicy wiejskiej w obiekcie OSP
Chrząstów. Połączenie funduszu sołeckiego z dodatkowymi środkami z budżetu gminy pozwoliło na wykonanie kompleksowego remontu pomieszczeń w zakresie
nowej instalacji elektrycznej, wod-kan, co. Wymieniono
stolarkę drzwiową, powstała toaleta, szatnia oraz pomieszczenia dla OSP i KGW. Poprawił się komfort użytkowania tego obiektu. Funkcjonujące tam organizacje
zyskały piękne pomieszczenia dla bieżącej działalności,
a mieszkańcy miejsce dla spotkań integracyjnych.

Grudzień 2021
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Utylizacja
azbestu
Edukacja
W ramach realizowanego projektu przy wsparciu kwotą 4000,00 zł z Ministerstwa Rozwoju
i Technologii zlecono działania informacyjno-promocyjne w zakresie oczyszczania Gminy Mielec
z azbestu. W ramach tego działania przygotowano
materiały promocyjne, w tym ulotki informacyjne
rozdawane mieszkańcom podczas ostatnich zebrań wiejskich. Przeprowadzono również w szkołach lekcje o tematyce związanej ze szkodliwością azbestu, promowano działania w Internecie
i podczas wspomnianych spotkań z mieszkańcami, na których przekazano obecnym także materiały promocyjne tj. długopisy, pendrive’y, magnesy, notatniki z nadrukiem i informacją o szkodliwości azbestu.
Inwentaryzacja
Złożone wnioski i uzyskane wsparcie z Ministerstwa Rozwoju i Technologii umożliwiły sporządzenie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów
zawierających azbest na terenie Gminy Mielec
z wprowadzeniem tych danych do Bazy Azbestowej oraz aktualizacją gminnego programu usuwania azbestu na lata 2013-2032. Zadanie to wsparte

16

dotacją w kwocie 9 500,00 zł na zlecenie Gminy
zrealizował Zakład Analiz Środowiskowych Eko-Precyzja Paweł Czupryn. Jak wynika z przeprowadzonej aktualizacji inwentaryzacji, na terenie
Gminy mamy jeszcze ponad 1250 ton tego rodzaju
wyrobów. Zachęcamy do wymiany dachów pokrytych azbestem i składania wniosków do Urzędu,
a Gmina swoim staraniem corocznie będzie pozyskiwać środki zewnętrzne, odbierać i utylizować ten niebezpieczny materiał. Zgodnie z treścią
Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata
2009-2032 do roku 2032 należy usunąć i zutylizować wszystkie wyroby zawierające azbest, także te
zlokalizowane na terenie naszej Gminy.
Utylizacja
Jak w latach poprzednich i tym razem wszyscy
mieszkańcy Gminy, którzy na swoich nieruchomościach mieli wyroby zawierające azbest i złożyli
w Gminie wnioski, otrzymali wsparcie w formie
bezpłatnego odbioru i utylizacji tych wyrobów
ze swoich posesji. Prace zrealizowała specjalistyczna firma na zlecenie Gminy. Zabezpieczone
na ten cel środki w budżecie i dotacja umożliwiły odbiór i utylizację, a w niektórych przypadkach
także demontaż tego niebezpiecznego materiału. W 2021 r.
Gmina Mielec złożyła wniosek
i otrzymała dotację na łączną
kwotę 6 000 zł z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach tych
działań ściągnięto eternit z pięciu budynków gospodarczych
i odebrano płyty z dwudziestu
nieruchomości w ilości blisko
85 ton. W 2021 roku dla Gminy
zadanie to realizuje Firma Remontowo-Budowlana RAGAR.
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Ochrona powietrza Atrakcyjne tereny
pod zabudowę w
Woli Chorzelowskiej

Dbanie o środowisko i powietrze, którym oddychamy nakłada na wszystkich mieszkańców pewne
obowiązki. Przypominamy, że do 1 stycznia 2022 r.
należy wymienić stary, pozaklasowy piec używany
powyżej 10 lat. Obowiązek ten wynika z Uchwały antysmogowej Województwa Podkarpackiego
z dnia 1 czerwca 2018 r.
Wymianie podlegają:
- kotły na węgiel lub drewno, które nie spełniają
wymogów co najmniej klasy 3 - do 1 stycznia 2022
roku,
- kotły na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 - do
1 stycznia 2028 roku,
Kotłów na węgiel lub drewno klasy 5 można
używać bezterminowo.
Warto wspomnieć, że w roku 2021 udało nam
się dofinansować 25 mieszkańcom Gminy Mielec
wymianę przestarzałych kotłów na paliwo stałe na
nowoczesne kotły gazowe. Łączna wartość zadania to 80 000,00 zł, w tym 40 000,00 zł ze środków
dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Mieleckiego,
a pozostałe 40 000,00 pochodziło z budżetu Gminy Mielec.

Podjęta w czerwcu 2020 roku uchwała umożliwiająca przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
zabezpieczone środki w budżecie, szereg uzgodnień, opinii oraz Uchwała Rady Gminy w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru WOLA CHORZELOWSKA II otwiera atrakcyjne tereny w naszej Gminie
pod zabudowę jednorodzinną. Na obszarze 5,7 ha
w bezpośrednim sąsiedztwie lasu wydzielone zostaną 34 działki budowlane głównie pod zabudowę jednorodzinną wolno stojącą z częściowym
dopuszczeniem zabudowy w układzie szeregowym i bliźniaczym. W planie przewidziano miejsca
prowadzenia urządzeń infrastruktury technicznej, ciągi piesze, szerokie drogi publiczne i drogi
wewnętrzne. Teren położony jest w sąsiedztwie
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i kompleksów leśnych Nadleśnictwa Mielec. Do działek
zostaną doprowadzone media tj. sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna
i teleinformatyczna. Zgodnie z planem sprzedaż
działek w drodze przetargu nieograniczonego ma
się rozpocząć w 2022 roku. Ceny za poszczególne działki zostaną ustalone na podstawie wyceny
przez uprawnionego rzeczoznawcę. Do przetargu
będzie mógł przystąpić każdy zainteresowany po
wcześniejszym wpłaceniu wadium w wysokości
i terminie określonych w ogłoszeniu o przetargu.

Ponadto zgodnie z przyjętą przez Sejm ustawą
do 30 czerwca 2022 roku należy złożyć deklarację
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Każdy obywatel lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację dotyczącą posiadanego
w budynku źródła ciepła. W przypadku budynków
nowo powstałych lub uruchomieniu w budynku
nowego źródła ciepła czas na złożenie deklaracji
wynosi 14 dni.
Grudzień 2021
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Najlepsi z najlepszych
- Gala Wyjątkowy Uczeń
Józef Piątek Wójt Gminy Mielec przyznał nagrody „Wyjątkowy Uczeń 2020/2021”. Uroczysta gala
odbyła się w 23 czerwca w Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu w Chorzelowie.
Corocznie naszym spotkaniom z okazji „Gali
Wyjątkowy Uczeń Gminy Mielec” towarzyszą duże
emocje. To wyjątkowy dzień, podczas którego możemy spotkać się z osobami, które przez cały rok
bardzo ciężko pracowały. Wspierani przez rodziców
i nauczycieli poświęcali swój czas nauce. Bardzo
serdecznie gratuluję i dziękuję, że przyczyniacie się
do podnoszenia poziomu edukacji. Jesteście wspaniali i stanowicie elitę, wśród której wszyscy bardzo
dobrze się czują – zwrócił się do wyróżnionych Józef Piątek, Wójt Gminy Mielec.
O oprawę artystyczną gali zadbali uczniowie Zespołu Szkół w Podleszanach, przygotowani przez
nauczycieli: Renatę Wójcik, Marcina Michalika
oraz Waldemara Ozgę. Specjalne listy gratulacyjne otrzymali nauczyciele - opiekunowie laureatów
lub finalistów konkursów kuratoryjnych. Są to Renata Flis z Zespołu Szkół w Chorzelowie oraz Sabina Stachura, Renata Pogoda, Renata Godek, Bogusława Skowron z Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej.
Tytuł „Wyjątkowy uczeń” otrzymali finaliści
i laureaci konkursów ogłaszanych przez Kuratora
Oświaty w Rzeszowie:
• Filip Paterak - uczeń Zespołu Szkół w Chorzelowie, Finalista Kuratoryjnego Konkursu Przedmiotowego z Historii,
• Matylda Kremer – uczennica Zespołu Szkół
w Woli Mieleckiej, Finalistka Przedmiotowego
Konkursu z Języka Niemieckiego dla szkół podstawowych,
• Maksym Kremer – uczeń Zespołu Szkół w Woli
Mieleckiej, Laureat Konkursu z Języka Niemieckiego oraz Finalista Przedmiotowego Konkursu
z Języka Angielskiego dla szkół podstawowych,
• Kamil Kręcigłowa - Finalista Przedmiotowego
Konkursu z Matematyki dla szkół podstawowych,
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• Sebastian Rec - Laureat Przedmiotowego Konkursu z Matematyki i Fizyki dla szkół podstawowych.
Tytuł „Wyjątkowy uczeń” otrzymali uczniowie
szkół podstawowych osiągający bardzo wysokie
wyniki w nauce:
• Kinga Budak - uczennica Zespołu Szkół w Chorzelowie,
• Emilia Małek - uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chrząstowie,
• Katarzyna Szostek - uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Książnicach,
• Paweł Koceniak - uczeń Zespołu Szkół w Podleszanach,
• Anna Krakowska - uczennica Szkoły Podstawowej w Rydzowie,
• Monika Sierak - uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzędzianowicach,
• Katarzyna Tymuła - uczennica Zespołu Szkół
w Trześni,
• Weronika Klimczak - uczennica Zespołu Szkół
w Woli Mieleckiej,
• Maria Wilk - uczennica Społecznej Szkoły Podstawowej w Złotnikach.
Tytuł „Najlepsza Szkoła Gminy Mielec
2020/2021” trafił do Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej za stwarzanie doskonałych warunków umożliwiających uczniom zdobycie i pogłębianie wiedzy
oraz za przygotowanie największej liczby laureatów i finalistów konkursów ogłaszanych przez
Kuratora Oświaty w Rzeszowie.
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Akty nadania stopnia
awansu zawodowego
nauczycieli

Wyniki egzaminów
ósmoklasistów
w Gminie Mielec

25 sierpnia 2021 roku w Urzędzie Gminy
w Mielcu Wójt Gminy Mielec Józef Piątek uroczyście wręczył Akty Nadania Stopnia Awansu Zawodowego dwóm nauczycielkom, które 9 lipca 2021
roku zdały egzamin przed komisją egzaminacyjną,
uzyskując tym samym stopień nauczyciela mianowanego. Awanse zawodowe uzyskały Dominika
Dereń - nauczyciel wychowania przedszkolnego
w Zespole Szkół w Podleszanach i Joanna Występek - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół w Woli Mieleckiej.

W 2021 roku uczniowie Gminy Mielec, podobnie jak w poprzednim roku, dobrze poradzili sobie
z końcowymi egzaminami. Wyniki naszych ósmoklasistów były wyższe niż średnia powiatu, województwa i kraju. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele zasługują na szczególne uznanie, gdyż był to
trudny rok nauki zdalnej.
Obowiązkowy egzaminy ósmoklasisty w Gminie
Mielec zdawało 109 uczniów. Uczniowie klas VIII
szkół podstawowych na egzaminie ósmoklasisty
musieli zmierzyć się z trzema pisemnymi testami: z języka polskiego, matematyki i języka obcego. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych,
najczęściej wybieranym językiem obcym był język
angielski.

Środki przyznane
z rezerwy części
oświatowej subwencji
Nowości wydawnicze ogólnej
w szkołach
Nowości wydawnicze zagościły w naszych szkołach dzięki dotacji przyznanej przez Wojewodę
Podkarpackiego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata
2021-2025”. Ponad 17 tysięcy złotych zostanie wydatkowane przez:

Podobnie jak w latach ubiegłych Gmina Mielec
pozyskała w 2021 roku środki z rezerwy części
oświatowej subwencji ogólnej. Obejmowały one
wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne
do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych na kwotę 62 178,00 zł.

•
•
•
•

Przedszkole Samorządowe w Chorzelowie,
Przedszkole w Rydzowie,
Przedszkole w Rzędzianowicach,
Publiczne Samorządowe Przedszkole w Woli
Mieleckiej,
• Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej
w Rzędzianowicach.

Grudzień 2021

19

oświata

Udział szkół w programach „Poznaj
Polskę” i „Laboratoria Przyszłości”
Nowe przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” ma na celu wsparcie nauczycieli oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu
dydaktycznego uczniów. Dzięki środkom z programu uczniowie z terenu gminy Mielec mogli
wziąć udział w wycieczkach szkolnych związanych
z punktami edukacyjnymi opracowanymi przez
MEiN oraz poznać istotne miejsca związanie z historią Polski, ważne dla naszej pamięci oraz zbiorowej tożsamości. Wycieczki odbyły się I semestrze roku szkolnego 2021/2022.
W ramach przedsięwzięcia Gmina Mielec otrzymała w 2021 roku dofinansowanie w wysokości 80
% całkowitego kosztu wycieczek tj. 80 676,00 zł.
„Laboratoria Przyszłości” to z kolei rządowa
inicjatywa finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i realizująca jeden z postulatów
„Polskiego Ładu”. W ramach tego przedsięwzięcia szkoły podstawowe z naszej gminy otrzymały
środki finansowe w łącznej wysokości 390 000,00
zł na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności

manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii. „Laboratoria
Przyszłości” to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne uczniów Gminy Mielec.

Projekt „Dostępna Szkoła”
Kolejny projekt realizowany, aby wesprzeć edukację w naszej Gminie, to „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej
przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb
uczniów oraz otoczenia”.
Projekt polega na dostosowaniu 3 szkół z gminy
Mielec do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami.
Projekt jest odpowiedzią na potrzeby rosnącej liczby dzieci z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu w Szkołach Podstawowych w Chorzelowie,
Rydzowie i Woli Mieleckiej, dzięki otrzymanemu
grantowi w wysokości 1 350 000,00 zł, możliwe będzie przeprowadzenie działań modernizacyjnych,
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zakup pomocy dydaktycznych oraz podniesienie
kompetencji nauczycieli i specjalistów szkolnych.
Projekt realizowany będzie od 01.05.2021 do
28.02.2023 roku.
Celem zaplanowanych działań jest eliminowanie
barier w zakresie szeroko rozumianej dostępności
funkcjonowania szkół podstawowych.
Projekt jest realizowany przez Rzeszowską
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan
i Politechniką Gdańską finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój.
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Ośrodek Kultury
z kolejnymi
dofinansowaniami
Rok 2021 był kolejnym, w którym Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu pozyskał dodatkowe
środki finansowe. Dzięki wsparciu z Ministerstwa
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz Biblioteki Narodowej do placówki trafiło 65 000 zł, dzięki którym udało się zmodernizować system nagłośnienia, wyremontować część
pomieszczeń, zakupić nowości czytelnicze oraz
zorganizować Podkarpacki Jarmark Ludowy. To
kolejny rok, w którym skutecznie udaje nam się sięgać po środki zewnętrze. Chociaż kwoty może nie
wydają się znaczne, dla nas są dużym wsparciem
dzięki, któremu możemy uatrakcyjniać naszą ofertę
kulturalną, edukacyjną i czytelniczą. – przekazuje
Damian Małek, dyrektor SOKiS.

Nowy system nagłośnienia
Dzięki programowi „Infrastruktura Domów Kultury 2021” przygotowanemu przez Ministerstwo
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 27 000
złotych przeznaczyliśmy na dostawę elementów
nowego systemu nagłośnienia. Dzięki otrzymanemu wsparciu dokonano modernizacji nagłośnienia
wykorzystywanego podczas gminnych wydarzeń
kulturalnych. W ramach zadania dostarczono m.in.
mikser dźwięku, kolumny aktywne szerokopasmowe, subbasy aktywne, di-boxy, mikrofony dynamiczne, mikrofony pojemnościowe, mikrofony instrumentalne oraz niezbędne okablowanie. Łączny
koszt realizacji zadania pn. „Usłysz Nas - Dostawa
systemu nagłośnienia dla SOKiS” wyniósł z wkładem własnym 38 000 złotych.
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Nowe wnętrza
W ramach realizacji I etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności” Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 udało się
wyremontować pomieszczenia znajdujące się na
I piętrze chorzelowskiego Ośrodka Kultury. Głównym celem zadania było stworzenie warunków do
przeprowadzenia inicjatyw edukacyjnych takich
jak szkolenia, zajęcia, kursy, warsztaty, które stanowiłyby odpowiedź na zapotrzebowanie lokalnych społeczności w zakresie samorządności. Całkowita wartość zadania wyniosła 40 796,86 zł.

Jarmark Ludowy doceniony
w Województwie
„Podkarpacki Jarmark Ludowy - Roztańczony
Chorzelów” jest dowodem na to, że folklor Podkarpacia to niezwykle istotny region w polskiej
kulturze ludowej. W roku 2020 z przyczyn epidemii COVID-19 oraz wprowadzonych ograniczeń
wydarzenie nie doszło do skutku, a w roku bieżącym udało się je zorganizować w formule on-line.
XIII edycja „Roztańczonego Chorzelowa 2021” ponownie znalazła uznanie w województwie, które
w ramach otwartego konkursu ofert Programu
„Podkarpackie – przestrzeń otwarta” dofinansowało wydarzenie kwotą 13 000 zł

Nowości czytelnicze
w zasięgu ręki
W ramach tegorocznego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” od Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu do gminnych bibliotek trafiło 10 000 zł. Filie biblioteczne
w Chorzelowie, Podleszanach, Rzędzianowicach,
Trześni, Woli Mieleckiej i Złotnikach zakupiły nowości wydawnicze, które uatrakcyjniły ich ofertę.
W ramach programu nasze biblioteki przystąpiły
również do darmowej wypożyczalni ACADEMICA
umożliwiającej korzystanie ze zbiorów cyfrowych
Biblioteki Narodowej.
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Wydarzenia kulturalne 2021
2021 rok, mimo pewnych ograniczeń, obfitował w wydarzenia kulturalne organizowane przez
Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu. Wśród
najważniejszych należy wymienić Przegląd Wieńca Dożynkowego Gminy Mielec, który odbył się w
niedzielę 25 sierpnia w Chorzelowie. Podczas wydarzenia zaprezentowało się 11 sołectw, które postanowiły kultywować kulturę ludową i związane
ze świętem plonów tradycje.
Chciałem w imieniu nas wszystkich podziękować
za ten symboliczny chleb, który jest owocem pracy
rąk ludzkich. To w nim jest skumulowane wszystko
to, co powstaje w naszej Gminie. Dziś chcę podziękować wszystkim rolnikom za trud pracy. Chcę podziękować wszystkim hodowcom i osobom związanym z rolnictwem. – powiedział w trakcie Dożynek
Józef Piątek, Wójt Gminy Mielec.

Wydarzenie było okazją do wyłonienia najpiękniejszego Wieńca Dożynkowego Gminy Mielec.
Komisja konkursowa postanowiła przyznać 7 nagród i 4 wyróżnienia.
I nagroda:
Wieniec Dożynkowy Sołectwa Chorzelów
II nagroda:
Wieńce Stowarzyszenia Nowoczesnych Pań
z Książnic, KGW z Szydłowca, KGW z Woli Chorzelowskiej, Stowarzyszenia „Ludzie z pasją” ze
Złotnik
III nagroda: Wieniec KGW z Chrząstowa.
Innym wydarzeniem związanym z kultywowaniem tradycji ludowej był zorganizowany czerw-
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cu w chorzelowskim Ośrodku Kultury XIII Podkarpacki Jarmark Ludowy „Roztańczony Chorzelów 2021”. W tegorocznych prezentacjach on-line
udział wzięło ponad 200 osób reprezentujących
8 zespołów tanecznych oraz 3 kapele. Zespoły
przedstawiły ciekawe układy taneczne wykonane
na bardzo wysokim poziomie. To dzięki popularyzacji tej formy tańca i muzyki nasza kultura narodowa przekazywana będzie następnym pokoleniom. Po raz trzeci partnerem wydarzenia zostało
Województwo Podkarpackie, natomiast patronat
honorowy objął Józef Piątek Wójt Gminy Mielec.

W tym roku odbyły się również dwie ważne dla
kształtowania postaw patriotycznych uroczystości. Pierwsza to obchody 103 rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości. Obchody miały bardzo rozbudowana formułę i trwały kilka dni. Główne uroczystości Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się od Mszy Świętej, odprawionej w
intencji ojczyzny w chorzelowskim Sanktuarium.
Następnie uroczysta kolumna prowadzona przez
Orkiestrę Dętą z Dobrynina, Grupę Rekonstrukcji
Historycznej im. Generała Maczka, Stowarzyszenie Kawalerii Konnej im. 5 Pułku Strzelców Konnych z Dobrynina oraz Poczty Sztandarowe Szkół
i Jednostek OSP Gminy Mielec, przemaszerowała
na Miejsce Pamięci Poległych w Obronie Ojczyzny.
Druga część obchodów rozpoczęła się od złożenia
meldunku przez Dowódcę Uroczystości porucznika Wojciecha Mordeca, po którym swoje słowa
do zebranych skierował Józef Piątek, Wójt Gminy
Mielec. Szanowni Państwo, w Dniu Święta Niepodległości, które dane jest nam obchodzić, nadal w
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nieco odmiennej skromniejszej formule, chciałbym
abyśmy pamiętali, że Polska to nie tylko obszar na
mapie, nie tylko instytucje i przedmioty, ale przede
wszystkim ludzie. Wspólnie, pomimo nieraz odmiennych zdań i różnic tworzymy naszą Ojczyznę nasz skrawek ziemi, na którym żyjemy i na którym
żyć będą kolejne pokolenia – powiedział.
Oprócz tego w ramach obchodów 103. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości można
było obejrzeć wystawę „Jestem artystą przez cztery pory roku - Moja Mała Ojczyzna w Obiektywie”
w fotografiach uczniów Zespołu Szkół w Chorzelowie i posłuchać koncertu patriotycznego „To
właśnie Polska” przygotowanego przez ZPiT „Chorzelowiacy” wraz z Kapelą, Chorzelowską Grupę
Teatralną oraz Grupę Śpiewaczą. Odbyło się również przyjęcie Ognia Niepodległości od Jednostki
Strzeleckiej 2093 im. gen. broni Władysława Sikorskiego połączone z montażem słowno-muzycznym „Pociąg do niepodległości”, spotkanie z Kingą
Hałacińską wnuczką płk Andrzeja Hałacińskiego,
autora słów Pieśni „My, Pierwsza Brygada” oraz
Biało-czerwony Turniej Piłkarski oldboyów Gminy
Mielec.
Drugą ważną uroczystością było nadanie dwóm
rondom imion Generała Stanisława Maczka oraz
Generała Stanisława Sosabowskiego. Wydarzeniu,
które odbyło się w czerwcu w Chorzelowie, towarzyszyły piknik militarny oraz parada zabytkowych
pojazdów. Organizatorem wydarzenia były: Zmotoryzowana GRH im. gen. Maczka, Klub Historyczny „Prawda i Pamięć” oraz Samorządowy Ośrodek
Kultury i Sportu Gminy Mielec.

15 lipca w Chorzelowie odbył się Wakacyjny
Piknik Rodzinny. Gościem specjalnym wydarzenia była Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki
Społecznej.
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Na uczestników pikniku czekały występy artystyczne przygotowane przez Scholę Bambicanto,
Młodzieżową i Dziecięcą Grupę Wokalną, Zespół
„Wesołe Nutki” oraz ZPiT „Chorzelowiacy”. Przygotowano również strefę gier, zabaw i animacji.
Podziękowania za odwiedzenie naszego regionu
oraz opiekę nad rodzinami złożył Józef Piątek,
Wójt Gminy Mielec.

Warto wspomnieć również o trzech wystawach.
Pierwsza to wystawa malarska „Babcia i Wnuczka”
autorstwa Joanny Graboś oraz Klary Anny Graboś,
która gościła podczas wakacji w Samorządowym
Ośrodku Kultury i Sportu Gminy Mielec.

Ponadto w marcu Galeria Samorządowego
Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec oraz Klub
Środowisk Twórczych Towarzystwa Miłośników
Ziemi Mieleckiej zaprosili do oglądnięcia wystawy prac plastycznych pt. „Od Nowa” będąca artystyczną wizję postrzegania lokalnego patriotyzmu.
Od 15 do 17 października w Ośrodku Kultury
odbyły się XXIV Mistrzostwa Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych. Zmaganiom towarzyszyła wystawa, podczas której publiczność „na
żywo” mogła zobaczyć w jednym miejscu wiele
okazów, dotychczas spotykanych tylko w ogrodach zoologicznych lub monitorach komputerów.
Oczywiście to nie wszystkie wydarzenia zorganizowane w 2021 roku przez SOKiS. Po więcej zapraszamy na stronę www.kultura.gmina.mielec.pl.
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50 –lecie LKS
Awans do IV ligi
Dromader Chrząstów

CZARNYCH Trześń

17 lipca 2021 r. na terenie obiektu LKS Dromader
Chrząstów świętowano jubileusz 50-lecia Klubu.
Z tej okazji Wójt Gminy Mielec Józef Piątek wraz
z Zastępcą Wójta Tomaszem Ortylem złożyli gratulacje i podziękowania za dotychczasową działalność oraz promowanie piłki nożnej w lokalnej społeczności oraz życzyli dalszego rozwoju i kolejnych
sukcesów. Na ręce Pana Prezesa Krzysztofa Wieczerzaka przekazano okolicznościowy grawerowany dyplom oraz 2 zestawy piłek meczowych.

Koło Ludowego Zespołu Sportowego w Chrząstowie powstało w 1971 r. Jego założycielami byli:
Jan Strąk, Zbigniew Markowski, Kazimierz i Paweł Surowcowie oraz Józef Pyź. Pierwszy komplet
strojów uszyła rodzina jednego z graczy. Spotkania
odbywały się w Chorzelowie, ponieważ klub nie
dysponował własnym boiskiem. Za środek transportu służyły m.in. rowery i traktory. Nazwa klubu
na przestrzeni lat ulegała zmianie. Najpierw z LZS
Chrząstów na LZS Ikar Chrząstów, by ostatecznie
przyjąć nazwę LKS Dromader Chrząstów. Tę nazwę zaproponowano tuż po historycznym awansie
do Klasy A, w 1981 r. Równocześnie znany mielecki samolot M-18 produkowany przez WSK zaczął
wtedy podbijać rynki światowe i stąd ta analogia.
Zarządowi, zawodnikom oraz sympatykom klubu życzymy, aby kolejne lata obfitowały we wspaniałe sukcesy oraz talenty sportowe.
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W lipcu odbyła się uroczysta gala z okazji zakończenia sezonu i awansu Czarnych Trześń do IV
ligi piłkarskiej.

Historia Ludowego Klubu Sportowego CZARNI
Trześń sięga roku 1951, kiedy założono miejscowy
LZS. Od początku swojej działalności klub i stowarzyszenie LKS CZARNI Trześń są nastawione na inwestowanie w młodzież i zawodników związanych
z lokalnymi miejscowościami. Finansowanie klubu
opiera się na corocznych dotacjach otrzymywanych w drodze konkursu z budżetu Gminy Mielec
oraz dofinansowaniach zewnętrznych, zarówno ze
sponsoringu, jak i innych środków pozyskiwanych
dzięki działaniom Zarządu oraz osób zaangażowanych w życie stowarzyszenia. Aktualnie prezesem
klubu jest Jakub Dopart, a zespół prowadzą Mateusz Dopart i Andrzej Kardyś.
W związku z nieustannym rozwojem oraz
z awansem do IV ligi podkarpackiej LKS CZARNI
Trześń stali się jednym z głównych reprezentantów Gminy Mielec, promującym sport oraz miejscowość Trześń na terenie województwa podkarpackiego.
Profesjonalnie przygotowana przez zarząd klubu gala była doskonałą okazją do złożenia gratulacji i podziękowań od Wójta Gminy Mielec Józefa
Piątka oraz Zastępcy Wójta Tomasza Ortyla. Na
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ręce kapitana drużyny przekazano okolicznościowy puchar oraz zestaw sprzętu treningowego.
W tym roku obchodzony jest także jubileusz
70-lecia istnienia klubu. Z racji jubileuszu podczas
wrześniowego zebrania społeczność Trześni podziękowała wszystkim byłym zawodnikom, prezesom i działaczom klubu sportowego. Z inicjatywy
radnej Celiny Szymańskiej zasłużeni dla klubu zawodnicy, prezesi i działacze otrzymali pamiątkowy
dyplom.
Na przestrzeni lat z drużyną związani byli:
Piłkarze: Eugeniusz Gruszecki (Grochowe), Stanisław Maziarz, Adam Maziarz, Wacław Maryniak,
Józef Leśniak, Bolesław Leśniak, Kazimierz Sęk,
Adam Krysa, Antoni Skiba i Józef Skiba, Andrzej
Pszeniczny, Bogdan Pszeniczny, Henryk Surowiec,
Kazimierz Kardyś, Zbigniew Kardyś, Józef Lubacz,
Krzysztof Szymański, Mariusz Indyk, Marek Skrzypek, Czesław Leśniak, Marcin Leśniak – syn Czesława, Wojciech Leśniak, Wojciech Witek, Leszek
Szymański, Jacek Sęk, Jerzy Sęk, Krzysztof Sęk,
Grzegorz Juwa, Michał Kozioł, Mirosław Hyjek,
Paweł Śpiewak, Artur Dziekan, Damian Dąbrowski, Damian Indyk, Marcin Indyk, Dariusz Ciemięga, Jacek Piękoś, Mariusz Zieliński, Jerzy Marek,
Adam Gracz, Artur Maziarz, Adam Kardyś, Rafał
Sewera, Andrzej Ziomek, Tadeusz Lubacz, Marek
Chamielec (pełnił funkcję terenera), Tomasz Zieliński, Hubert Skiba, Stanisław Pszeniczny, Adam
Flis, Grzegorz Leśniak, Krzysztof Skiba, Marek
Sowa, Adam Leśniak, Marcin Leśniak- syn Adama,
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Andrzej Leśniak, Marcin Cichowski, Rafał Kardyś,
Daniel Leśniak, Mateusz Trojnacki, Kamil Maziarz,
Piotr Zboch, Piotr Ortyl, Paweł Kardyś, Adam Barnat, Arkadiusz Indyk, Grzegorz Szymański, Sławomir Mordec, Karol Duracz, Konrad Czerwonka,
Patryk Leśniak, Piotr Jamróz, Marek Bryk, Mateusz
Szymański.
Prezesi i działacze: Stanisław Kardyś, Stanisław
Kołodziej, Kazimierz Leśniak, Emil Kasza, Marian
Gruszecki, Henryk Kardyś, Łucja Witek, Edward
Tabor, Janusz Zachwiej, Ryszard Kędzior, Józef
Lubacz, Wiesław Szymański, Leszek Gracz, Jerzy
Głaz, Andrzej Kardyś
Życzymy udanych występów w IV lidze w sezonie 2021/2022.
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Działania realizowane z udziałem
środków z funduszy sołeckich
Boża Wola

• Zakup tablicy ogłoszeniowej

• Zakup wyposażenia na plac zabaw przy szkole
w Książnicach

Podleszany

Chorzelów

• Zakup przeszklonych gablot ekspozycyjnych dla
szkoły w Chorzelowie

• Zakup i montaż znaków informacyjnych
z numerami domów
• Modernizacja ogrodzenia na obiekcie LKS

Rydzów

• Wykonanie wiaty magazynowej na sprzęt
ratowniczo –gaśniczy,
• Zakup krzeseł i stołów do budynku
komunalnego,
• Zakup i montaż klimatyzacji w budynku OSP

Rzędzianowice

• Remont budynku w OSP Rzędzianowice I
• Zagospodarowanie terenu przy OSP
Rzędzianowice II
• Zagospodarowanie działek gminnych na cele
parkingu przy cmentarzu

Chrząstów
• Modernizacja świetlicy wiejskiej w OSP

Goleszów

Szydłowiec

• Remont obiektu komunalnego (wymian okien)
• Zagospodarowanie terenu wokół budynku
komunalnego

Trześń
• Przebudowa mostu na kanale Rzeka

• Wykonanie oświetlenia ulicznego
• Doposażenie placu zabaw przy szkole
w Książnicach
• Zakup wyposażenia do altany rekreacyjnej
• Działania melioracyjne przy drodze gminnej

Książnice

• Doposażenie placu zabaw przy budynku OSP

Wola Chorzelowska
• Remont pomieszczeń w budynku OSP

Wola Mielecka

• Wykonanie fragmentu oświetlenia ulicznego
• Remont obiektu LKS

Złotniki
• Remont pomieszczeń w budynku szkoły
podstawowej,
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• Zakup i montaż klimatyzacji w budynku OSP
• Zakup wyposażenie do budynku OSP
• Zakup i montaż znaków informacyjnych
z numerami domów
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Publikacja o Gminie Mielec
W roku 2021 udało się wydać wyczekiwaną publikację opisującą i promującą naszą „Małą Ojczyznę”. Jak we wstępie do wydawnictwa zaznaczył
Wójt Gminy Mielec Józef Piątek: Gmina Mielec
to miejsce, gdzie dobrze i bezpiecznie można żyć
oraz prowadzić działalność gospodarczą i rolniczą. Każda miejscowość, choć z pozoru podobna,
posiada pewne wyjątkowe cechy i historie, które
zapisane zostały na kartach niniejszej publikacji. Niestety, wiele historycznych faktów z dziejów naszego regionu bezpowrotnie odeszło razem
z tymi, których nie ma już dzisiaj z nami. Dlatego też wspólnie z lokalnymi historykami oraz Samorządowym Ośrodkiem Kultury postanowiliśmy
spisać te najważniejsze, tak aby na zawsze zostały
w pamięci naszej oraz przyszłych pokoleń.
Publikacja została opracowana przez Dyrektora
Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec Damiana Małka oraz Wiesława Madeja, na podstawie tekstów Józefa Witka. Środki na
publikacje pozyskano z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ze
środków Unii Europejskiej objętego programem

Oferta dotycząca dzierżawy stawu
Wójt Gminy Mielec zaprasza do zapoznania się
z ofertą dotyczącą dzierżawy stawu zlokalizowanego w Podleszanach
Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości gruntowej (grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi, Ws), oznaczona jako działka
ew. nr. 1427/1 o powierzchni 1,26 ha. Położona jest
w miejscowości Podleszany przy obiekcie klubu
sportowego.

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w ramach operacji realizowanej przez Lokalną
Grupę Działania LASOVIA.
Publikację można wypożyczyć w gminnych bibliotekach oraz bezpłatnie odebrać w Urzędzie
Gminy Mielec. Ilość egzemplarzy jest ograniczona.
Publikacja w wersji PDF jest również do pobrania
na stronie Urzędu Gminy Mielec

Nieruchomość gruntowa przeznaczona jest
do wydzierżawienia na okres 3 lat z możliwością
przedłużenia umowy na dalszy okres.
Szczegółowe informacje na temat obiektu przeznaczonego do dzierżawy można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Mielec, pokój nr 16 lub pod
nr tel.: 17 774 56 66

Nieruchomość gruntowa może zostać zagospodarowana na cele związane z prowadzeniem gospodarki rybackiej lub ewentualnie na cele rekreacyjne.
Obiekt zlokalizowany jest w pięknym, malowniczym miejscu, ogrodzony, skomunikowany, posiadający miejsca parkingowe.
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim
Mieszkańcom Gminy Mielec,
aby radość, szczęście i dostatek gościły w Państwa domach,
a zdrowie i pogoda ducha Państwa nie opuszczały.
Niech ten piękny czas, spędzony w rodzinnym gronie,
po całym roku ciężkiej pracy, będzie dla Państwa czasem wytchnienia.
Tradycyjnie na nadchodzący rok 2022 życzę Państwu
wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym.
Oby nowy rok spełnił pokładane w nim nadzieje
i przyniósł sukcesy w realizacji osobistych planów i marzeń.
Dużo optymizmu i wiary w lepsze jutro
życzą

Józef Piątek
Wójt
Gminy Mielec

Bogdan Cygan

Przewodniczący Rady
Gminy Mielec

