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Wójt Gminy Mielec

Szanowni Państwo!
Z wielką przyjemnością przekazuję w Państwa 

ręce kolejny numer naszego gminnego biuletynu. 
Mam nadzieję, że zawarte w nim treści zaintere-
sują Państwa i będą stanowić ciekawą lekturę, któ-
ra w znacznym stopniu uzupełni wiedzę i informa-
cje o działaniach realizowanych w naszej gminie.

W roku 2022 przyszło nam się mierzyć z nowy-
mi wyzwaniami. Mimo, że obecny z nami od blisko 
trzech lat wirus odpuścił, to jednak liczne nega-
tywne postpandemiczne skutki w gospodarce na-
dal powodują wiele niekorzystnych sytuacji. Zbie-
gło się to z bardzo dynamiczną sytuacją na arenie 
międzynarodowej spowodowaną wojną w Ukrainie. 
Zmienił się przez to obraz naszej małej ojczyzny ze 
względu na obecność na terenie powiatu sojuszni-
czych wojsk oraz licznych grup uchodźców i imi-
grantów uciekających przed wojną. W tym miejscu 
pragnę podziękować wszystkim, którzy aktywnie 
włączyli się w pomoc potrzebującym obywatelom 
Ukrainy oraz tym, którym los drugiego człowieka 
nie jest obojętny. Mogę z dumą powiedzieć, że jako 
społeczność i jako naród zdaliśmy celująco egza-
min z człowieczeństwa. 

Wyżej wskazane wydarzenia zbiegły się rów-
nież z kryzysem energetycznym i gospodarczym, 
a to z kolei pociągnęło za sobą zwiększenie kosz-
tów funkcjonowania naszego samorządu oraz ży-
cia wszystkich mieszkańców. Mam jednak nadzie-
ję, że sytuacja taka nie będzie trwała długo i chwi-
lowy zastój gospodarczo-ekonomiczny będzie tyl-
ko epizodem, który w przyszłości będziemy wspo-
minać jako etap poprzedzający długie lata ożywio-
nego rozwoju naszej Małej Ojczyzny. 

Pragnę również zwrócić Państwa uwagę na fakt, 
że mimo trudnej sytuacji pozyskaliśmy bardzo 
dużo środków zewnętrznych na inwestycje, któ-
re konsekwentnie realizujemy, o czym przeczyta-
cie Państwo w biuletynie. To co jest równie istot-
ne to fakt, że każda realizowana inwestycja wyma-
ga wkładu własnego z i tak już napiętego budże-
tu gminy. Dlatego realizując kolejne inwestycje bę-
dziemy nadal szukali zewnętrznych źródeł fi naso-
wania i będziemy realizować te inwestycje, któ-
re nie tylko są najbardziej pilne, ale i najbardziej 

potrzebne w naszej gminie. Będziemy też wpro-
wadzali oszczędności. Wiem, że biorąc pod uwa-
gę własne budżety domowe, doskonale się Pań-
stwo orientujecie w bieżącej sytuacji i nie będzie-
cie mieli najmniejszego problemu ze zrozumie-
niem ewentualnych zmian czy ograniczeń w reali-
zacji niektórych zadań.

Biuletyn, który trzymacie Państwo w rękach 
to podsumowanie najważniejszych, wykonanych 
w 2022 roku działań. Pragnę unaocznić Państwu 
jak wiele się w gminie dzieje i że każda z miejsco-
wości jest tak samo ważna i każdy mieszkaniec jest 
równoprawnym członkiem naszej społeczności. 
Mimo wspomnianej wyżej trudnej sytuacji nie za-
mierzamy zrezygnować z realizacji ważnych inwe-
stycji i kolejny rok zapowiada się pod tym wzglę-
dem równie ambitnie jak poprzednie. 

W tym miejscu tradycyjnie już dziękuję za po-
parcie, wsparcie i pomoc we wspólnym budowa-
niu lepszej rzeczywistości nie tylko dla nas ale i dla 
przyszłych pokoleń. Razem możemy więcej.
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budżet

Gospodarka 
fi nansowa w 2022 roku

Budżet gminy to plan dochodów i wydatków 
uchwalany przez Radę Gminy w formie uchwały 
budżetowej, która stanowi podstawę gospodarki 
fi nansowej gminy. Jak co roku ambitnie podeszli-
śmy do kwestii realizacji inwestycji oraz koniecz-
nego do zabezpieczenia wkładu własnego Gmi-
ny. Oczywiście nie zabrakło środków na tak ważne 
dziedziny życia jak edukacja, bezpieczeństwo czy 
pomoc społeczna. W 2022 roku pomimo ciągłych 
trudności ogólnospołecznych wynikających z pa-
nującego stanu zagrożenia COVID-19 oraz konfl ik-
tu zbrojnego na terytorium Ukrainy, stan realiza-
cji budżetu gminy jest zadowalający. Na realizację 
swoich zadań Gmina Mielec pozyskała środki ze-
wnętrzne, dzięki którym była możliwa kontynu-
acja zaplanowanych wcześniej działań, oraz przy-
stąpienie do realizacji nowych zadań bieżących 
i inwestycyjnych. 

Na koniec trzeciego kwartału 2022 roku wyko-
nanie strony dochodowej budżetu wynosiło 54 584 
613,13 zł, a strony wydatkowej budżetu – 53 676 
133,35 zł. Przypomnijmy, że na dochody gminy 
składają się środki pochodzące przede wszystkim 
z podatków i opłat lokalnych, dochodów z mie-
nia komunalnego, subwencji ogólnej, dotacji celo-
wych oraz udziałów gmin w podatkach stanowią-
cych dochód budżetu państwa. Środki te mogą być 
wydatkowane na zadania, które nakłada na gminę 
ustawa o samorządzie gminnym w celu zaspokoje-
nie potrzeb wszystkich mieszkańców gminy Mie-
lec. Planowany poziom wydatków na koniec trze-
ciego kwartału wynosił 87 736 751,39 złotych. Naj-
większe wydatki w budżecie roku 2022 były zapla-
nowane na oświatę i wychowanie tj. około 31 mln 
zł oraz pomoc społeczną i pomoc rodzinom - 20 
mln. Pozostałe to: rolnictwo i łowiectwo – w tym 
budowa infrastruktury wodociągowej i sanitar-
nej – 12,5 mln, transport i łączność - ponad 7 mln 
zł, administracja publiczna prawie 7 mln zł. Ważną 
część budżetu stanowią również wydatki na bez-
pieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożaro-

wą – ponad 1 mln zł oraz gospodarkę komunalną 
i ochronę środowiska - prawie 6 mln zł. Inne kosz-
ty to m.in. kultura, ochrona dziedzictwa narodo-
wego, kultura fi zyczna i sport – 1,7 mln zł. Na ob-
sługę długu i różne rozliczenia w bieżącym roku 
planowane są wydatki w kwocie ponad 1 mln zł, 
a na gospodarkę mieszkaniową i działalność usłu-
gową prawie 600 tys. zł. Wszystkie te wydat-
ki, jak również cała pula pomniejszych kosztów, 
są przewidziane w rocznym planie dochodów 
i wydatków, z którego Wójt, jako organ wykonaw-
czy, jest skrupulatnie rozliczany przez Radę Gmi-
ny. 

Warto wspomnieć, że 29 czerwca 2022 roku, 
podczas XXXII sesji, Rada Gminy Mielec udzieli-
ła Wójtowi Józefowi Piątkowi wotum zaufania i ab-
solutorium z wykonania budżetu za rok 2021 za-
twierdzając jego rzetelność i skrupulatne wykona-
nie. Po uzyskaniu absolutorium i wotum zaufania 
Wójt Józef Piątek podziękował radnym za udzie-
lone poparcie, a w odpowiedzi grupa radnych na 
ręce Wójta złożyła podziękowania za dotychcza-
sowy rozwój Gminy i za dobrze wykonywaną pra-
cę. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022 
zostanie przedstawione Radzie Gminy w czerwcu 
2023 roku.
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budżet

Środki zewnętrzne 
pozyskane przez Gminę 
Mielec w 2022 roku

Rok 2022, podobnie jak poprzedni, był bardzo 
korzystny pod względem pozyskanych przez Gminę 
Mielec środków zewnętrznych i otrzymanych oraz 
przyznanych dotacji. W tym roku otrzymaliśmy 
środki oraz promesy z kilku programów:
Rządowy Fundusz Polski Ład. Program Inwestycji 
Strategicznych II edycja 
 Realizacja zadania „Termomodernizacja 

budynku Zespołu Szkół w Chorzelowie” -  
2 500 000,00 zł.

 Realizacja zadania „Budowa kanalizacji sani-
tarnej w miejscowościach Podleszany i Książ-
nice – kontynuacja”– 8 000 000,00 zł.

Rządowy Fundusz Polski Ład. Program Inwestycji 
Strategicznych III edycja PGR
 Realizacja zadania  „Rozbudowa sieci wodocią-

gowej i kanalizacyjnej w Woli Chorzelowskie” – 
1 900 000,00 zł. 

Zarząd Województwa Podkarpackiego - Fundusz 
Ochrony Gruntów
 Realizacja zadania: „Budowa i modernizacja dro-

gi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Trześń” 
- 103 541,40 zł.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020  
 Realizacja zadania: „Budowa boiska rekreacyj-

nego na dz. 103, 104 położonej w Chrząstowie” 
– 171 121,00 zł.

Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021 
-2025
 Realizacja zadania: „Doposażenie obiek-

tu Ochotniczej Straży Pożarnej, Koła Gospo-
dyń Wiejskich w miejscowości Chrząstów” – 
12 000,00 zł. 

 Realizacja zadania: „Przeprowadzenie w 2022 
roku 6 inicjatyw edukacyjnych dla mieszkańców 
powiatu mieleckiego w ramach II etapu koncep-
cji »Uniwersytet Samorządności«”– 15 000,00 zł

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 
2014- 2020
 Realizacja zadania: „Cyfrowa Gmina” – 

403 350,00 zł.
 Realizacja zadania: „Wsparcie dzieci z rodzin 

pegeerowskich w rozwoju  cyfrowym – Granty 
PPGR” – 22 036,00 zł.
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie 
skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne 
dofi nansowanie inwestycji realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego. Dziękujemy 
Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz 
Posłowi Fryderykowi Kapinosowi za możliwość 
pozyskania środków na realizację tak ważnych dla 
Gminy Mielec inwestycji.
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gmina w liczbach 

GMINA 
W LICZBACH 

2022

Liczba mieszkańców 

13 342

Urodzenia 

85
Zawarcie związku 

małżeńskiego  

119
Zgony 

104

Najpopularniejsze imiona
Zuzanna, Zofi a, Julia, Aleksander, Miłosz, Wiktor

Kruszywo na budowę 
i remonty dróg  

1105 ton
zutylizowany azbest

40 480 kg

Nowe 
nawierzchnie 

bitumiczne  

3515 m

Odebrane ścieki 

329 620 m3
Odebrane odpady 

komunalne 

2541,9 ton
Woda dostarczona do 

mieszkańców 

428 824 m3

GMINA 

Aktywni przedsiębiorcy 

646

Stan na 31.10.2022
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inwestycje

Nowy rok szkolny z nową 
salą gimnastyczną

4 września 2022 roku odbyło się ofi cjalne 
otwarcie i oddanie do użytku nowo wybudo-
wanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Książnicach. W trakcie 
uroczystości Renata Koba - dyrektor ZSP w 
Książnicach, podkreśliła, że wspaniały budy-
nek sali, na który społeczność Książnic, Gole-
szowa i Bożej Woli czekała wiele dziesiątków 
lat, to powód do satysfakcji i zadowolenia, ale 
także dowód na to, że marzenia się spełniają, 
oraz że władze samorządowe wsłuchują się w 
głos mieszkańców i pozytywnie reagują na ich 
potrzeby. Podziękowała wszystkim tym, któ-
rzy byli zaangażowani i wspierali realizację tej 
inwestycji. Szczególne zaś słowa podziękowa-
nia skierowała do pana Józefa Piątka – Wójta 
Gminy Mielec.

W czasie uroczystości Wójt Gminy Mielec 
Józef Piątek powiedział: 

- Cieszę się niezmiernie, że możemy dzi-
siaj wspólnie świętować otwarcie tej wspa-
niałej sali gimnastycznej, która, mam nadzie-
ję, będzie długo służyć całej lokalnej społecz-
ności. Realizacja inwestycji dobiegła wreszcie 
końca. I na pozór wcale nie trwała tak długo. 
Jak dobrze pamiętam w czerwcu poprzednie-
go roku spotkaliśmy się tu na placu, aby wko-
pać tę symboliczną łopatę i ofi cjalnie rozpo-
cząć budowę. Przypomnę tylko, że budowa sali 
gimnastycznej to długo oczekiwana inwesty-
cja, na którą samorząd Gminy Mielec przezna-
czył 2 490 755,96 złotych. Ponadto roboty towa-
rzyszące jak m.in. kotłownia, zagospodarowa-
nie terenu, odwodnienie itp. to wartość blisko 
250 tysięcy złotych. Ale ta inwestycja nie była-
by realizowana gdyby Gmina nie pozyskała na 
ten cel środków zewnętrznych. Uzyskano dofi -
nansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki 
w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej w kwocie 1 230 000,00 złotych. 
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inwestycje

Przypomnijmy, że umowa na budowę sali 
została podpisana przez Wójta Gminy Mielec 
Józefa Piątka i przedstawiciela Firmy Budow-
lanej ARKADA Mielec 8 czerwca 2021 roku. 
Wtedy też nastąpiło pierwsze, symboliczne 
wbicie łopaty na miejscu przyszłej budowy. 
Dzięki szybkiej i rzetelnej realizacji tej dużej 
inwestycji powstała piękna sala gimnastycz-
na o powierzchni użytkowej 398,99 m2, z are-
ną sali o wymiarach 12 m x 24 m i pełnym za-
pleczem technicznym. Sala gimnastyczna jest 
obiektem ogólnodostępnym, z którego korzy-
stać mogą nie tylko uczniowie szkoły, ale tak-
że mieszkańcy miejscowości Książnice, Gole-
szów i Boża Wola.

Pod wrażeniem obiektu i tempa realizacji 
inwestycji był Poseł na Sejm RP Fryderyk Ka-
pinos. 

- Dziś możemy się przekonać, że marzenia 
się spełniają. Od ponad 30 lat wszyscy wska-
zywali konieczność budowy sali gimnastycz-

nej tu, w Książnicach, jednak na słowach się 
kończyło. Dziś dzięki dobrej współpracy pomię-
dzy samorządem i rządem, przy wsparciu Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki powstała sala 
gimnastyczna wraz z zapleczem, która służyć 
będzie nie tylko uczniom szkoły, ale również 
wszystkim mieszkańcom Bożej Woli, Goleszo-
wa i Książnic - powiedział Poseł.
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inwestycje

Kolejne drogi gminne
zyskują nową nawierzchnię

Zgodnie z założeniami budżetu na rok 2022 za-
kończono przebudowę kolejnych dróg gminnych. 
Zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa prze-
budowa dróg gminnych” było współfi nansowa-
ne z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych. Na ten cel w pierw-
szym naborze w 2021 roku Gmina pozyskała 
2 850 000,00 zł wsparcia. Dzięki pozyskanym środ-
kom oraz wkładowi własnemu wykonano przebu-
dowę 8 odcinków dróg w pięciu miejscowościach 
o łącznej długości 3 km 515 m. Wspomniane miej-
scowości to Rzędzianowice, Chorzelów, Wola Mie-
lecka, Podleszany i Złotniki. Łączny koszt nakła-
dów inwestycyjnych wyniósł 3 563 089,70 zł. Dro-
gi z kruszywa zastąpiła masa bitumiczna, a w przy-
padku trzech dróg wewnętrznych, osiedlowych 
zastosowano  kostkę brukową.

» Chorzelów

» Chorzelów

» Chorzelów

Końcowej weryfi kacji robót dokonali przedsta-
wiciele sołectw. Efekt prac końcowych zweryfi ko-
wał także Poseł Fryderyk Kapinos, który w asyście 
Wójta i innych osób zainteresowanych dokonał 
przeglądu prac w terenie. Z uznaniem odniósł się 
do wykonanych działań, zauważając istotną rolę 
w tym przedsięwzięciu środków z Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strate-
gicznych.

» Trześń

» Podleszany
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inwestycje

Gmina Mielec systematycznie, corocznie reali-
zuje zadania związane z budową czy też przebu-
dową dróg gminnych. Jak ważne są to inwestycje, 
nikogo przekonywać nie trzeba. Dlatego też obec-
nie trwają prace nad przygotowaniem kolejnej do-
kumentacji technicznej dla przebudowy dróg min.  
w Podleszanach i Chorzelowie. Poza tym już przy-
gotowane rozwiązania drogowe dla miejscowości 
Trześń, Wola Mielecka/Rzędzianowice posłuży-
ły do złożenia stosownych wniosków o dofi nanso-
wanie w ramach kolejnych edycji Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg.

W tym roku do Gminy Mielec trafi ły także ko-
lejne środki rozdysponowane przez Zarząd Wo-
jewództwa Podkarpackiego z przeznaczeniem 
na budowę i modernizację dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych. Wykorzystano je na realizację 

» Rzędzianowice » Wola Mielecka

» Złotniki

zadania pn: „Budowa i modernizacja drogi dojaz-
dowej do gruntów rolnych w Trześni”. Nawierzch-
nię trawiastą drogi na odcinku 250 m zastąpi-
ło kruszywo z pełną podbudową. Łączna wartość 
inwestycji to 129 426,75 zł, z czego dofi nansowa-
nie stanowiło 103 541,40  zł. Bardzo się cieszę, że po 
raz kolejny udało się Gminie Mielec uzyskać takie 
wsparcie. Jest to kontynuacja działań związanych z 
poprawą jakości dróg dojazdowych do gruntów rol-
nych na terenie naszej gminy. Na ten cel w ostat-
nich 7 latach, łącznie z tym wsparciem, pozyskali-
śmy już 593 771,40 zł. Dzięki tym środkom i wkłado-
wi własnemu zmodernizowano drogi dojazdowe do 
gruntów rolnych w Rzędzianowicach, Książnicach, 
Chorzelowie, Woli Chorzelowskiej i teraz w Trze-
śni– mówił Wójt Gminy Mielec Józef Piątek.



10 Biuletyn Informacyjny Gminy Mielec / Grudzień 2022Biuletyn Informacyjny Gminy Mielec / Grudzień 2022

inwestycje

Kanalizacja dla Woli 
Chorzelowskiej, Goleszowa, 
Bożej Woli i Podleszan

W 2022 roku zakończono budowę kanalizacji dla 
miejscowości Wola Chorzelowska. Umożliwiło to 
podłączenie się do sieci około 121 obiektom miesz-
kalnym. Prace były prowadzone od 2020 roku do 
końca lipca 2022 roku. 

Wola Chorzelowska to piękna malownicza miej-
scowość którą zamieszkuje dziś blisko 500 osób. 
Dynamicznie rozwijająca się zabudowa mieszka-
niowa i potężne centrum rekracyjno-sportowe 
spowodowały, że pozyskaliśmy środki i podjęliśmy 
decyzję o budowie kanalizacji dla tej miejscowości.

Długo oczekiwana inwestycja o wartości 
4 098 483,00 złotych brutto, realizowana była 
przez Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” 
z Rzeszowa. 

W ramach zadania została wykonana sieć ka-
nalizacji grawitacyjno – tłocznej oraz kanalizacji 
sanitarnej wysokociśnieniowej o długości ponad 
12 km. Powstało 170 przydomowych przepom-
powni ścieków. Zadanie było współfi nansowane w 
kwocie 2 012 292,00 zł z Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych. 

Budowa kanalizacji w gminie Mielec to konty-
nuacja działań rozpoczętych w 2015 roku kiedy to 
kończyliśmy budowę kanalizacji w Woli Mielec-
kiej i Rzędzianowicach, a następnie rozpoczęli-
śmy i zakończyliśmy budowę kanalizacji w Podle-
szanach (II etapy) i Książnicach. W samych Pod-
leszanach budowa kanalizacji (dwa etapy za nami, 
a trzeci przed nami) kosztowała ponad 11 mln zł.

Jak widać, sukcesywnie rośnie długość sieci ka-
nalizacyjnej na terenie naszej gminy, a w przecią-
gu zaledwie czterech lat wybudowaliśmy jej ponad 
40 km. Do zalet kanalizacji sieciowej nie trzeba ni-
kogo przekonywać. Poza czystym środowiskiem, 
korzystanie z sieci to wygoda i bezpieczeństwo. 
Nie trzeba dokonywać regularnego i kosztowane-

go opróżniania szamba, nie występują nieprzyjem-
ne zapachy oraz niebezpieczne zanieczyszczenia 
pobliskiego terenu. Będąc przyłączonym do sieci, 
nie trzeba się również martwić o ewentualne awa-
rie, gdyż za ich usuwanie odpowiada operator.
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Oprócz już zakończonych inwestycji kanaliza-
cyjnych realizujemy kolejne.

W lipcu tego roku podpisaliśmy umowę na re-
alizację dużego zadania inwestycyjnego pn. 
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
w Gminie Mielec”. W ramach zadania rusza kolej-
ny etap budowy  kanalizacji w miejscowości Pod-
leszany. Wartość inwestycji to 11 917 704,43 złotych 
brutto, a wykonawcą będzie fi rma, która budowa-
ła kanalizację w Woli Chorzelowskie czyli „BUDO-
MONT” z Rzeszowa. Inwestycja jest współfi nanso-
wana w kwocie 6 650 000,00 zł ze środków Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych. 

Budujemy także kanalizacje dla Bożej Woli. Po-
mimo wyznaczonego długiego terminu realizacji 
zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bo-
żej Woli”, ta inwestycja jest już na ukończeniu. Po-
wstało tam 3,5 km sieci za kwotę 1 821 404,84 zło-
tych. 

Można także powiedzieć, że fi niszują prace przy 
budowie kanalizacji w miejscowości Goleszów. 
W ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sani-
tarnej w Goleszowie” powstaje sieć kanalizacji gra-
witacyjno – tłocznej o długości 8,7 km wraz z po-
sadowieniem 6 przepompowni. Wartość zadania 
to 4 049 369,67 złotych. 

Na budowę kanalizacji w Goleszowie i Bożej 
Woli Gmina pozyskała środki zewnętrzne z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 
5 mln złotych. 

Na tym nie koniec inwestycji w kanalizację. 
Gmina Mielec w ramach kolejnej edycji Rządowe-
go Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Stra-
tegicznych pozyskała kolejne 8 mln zł na dokoń-
czenie budowy kanalizacji w Podleszanach oraz 
Książnicach (Wólka Książnicka). Ale to już zadanie 
na 2023 rok. 

Zakończenie powyższych inwestycji spowoduje, 
że obszar gminy będzie skanalizowany na pozio-
mie 90%. A kwota którą przeznaczyliśmy na kana-
lizację w ostatnich latach to ponad 35 mln zł. 

Wracając jeszcze do Woli Chorzelowskiej to 
warto nadmienić, że w ramach Rządowego Fun-
duszu Polski Ład dla terenów popegeerowskich 
w Woli Chorzelowskiej pozyskaliśmy kolejne środ-
ki 1,9 mln zł na uzbrojenie działek w wodę i kana-
lizację. Po zakończeniu inwestycji działki zostaną 
przeznaczone na sprzedaż. 

Szanowni Państwo, proszę pamiętać, że wszyst-
kie działania, które podejmujemy w tym zakre-
sie, mimo, że na pierwszy rzut oka mało widocz-
ne, mają wpływ na poprawę życia obecnych i przy-
szłych pokoleń.
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Woda – źródło życia
Trwają kolejne działania inwestycyjne na sta-

cji uzdatniania wody w Rzędzianowicach. W ramach 
działania pn. „Uporządkowanie gospodarki wod-
no-ściekowej w Gminie Mielec” prowadzone są pra-
ce przy budowie dodatkowego zbiornika wody czy-
stej o pojemności 300 m3. W pobliżu stacji zostaną 
także wykonane dwie kolejne studnie głębinowe, za-
pewniające ciągłość dostaw wody dla mieszkańców. 
Wartość działań inwestycyjnych to 2 907 820,00 zł. 
Na ten cel Gmina Mielec pozyskała oczywiście środ-
ki zewnętrze w ramach Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

Nadmienić należy, że w 2021 roku zmodernizowa-
no istniejącą tam stację uzdatniania wody, zwiększa-
jąc jej wydajność z 60 do 90 m3/h. Obecnie działa-
jąca Stacja Uzdatniania Wody (SUW) Rzędzianowi-
ce zaopatruje w wodę pitną 7 miejscowości gminy 
Mielec, czyli dostarcza wodę dla 6835 mieszkańców 
i stanowi jedyne źródło jej zaopatrzenia. Na prze-
strzeni ostatnich 4 lat drastycznie wzrosło zapotrze-

bowanie na dodatkowe ilości wody. Niestety na ob-
szarze gminy mamy bardzo słabe zasoby wody głę-
binowej, a jeszcze większy problem stanowią zmia-
ny klimatu i rytmu opadów, które są od nas nieza-
leżne. Dlatego też pilnie podejmujemy kolejne dzia-
łania inwestycyjne aby móc ciągle i bezpiecznie do-
starczać mieszkańcom coś, co im jest niezbędne do 
życia, czyli wodę.

Trwa budowa zaplecza technicznego 
do obsługi wodno-kanalizacyjnej 
Gminy Mielec

W Chorzelowie na ponad hektarowej działce pro-
wadzone są prace związane z przygotowaniem 
bazy dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunal-
nej. Zgodnie z założeniami w przyszłym roku ma zo-
stać oddany do użytkowania budynek, który ma peł-
nić funkcję socjalno-biurową oraz garażowo-warsz-
tatową takiego zaplecza. Obiekt o 
powierzchni zabudowy 298,40 m2 
stanowić będzie bazę dla rozwo-
ju usług wodno- kanalizacyjnych. 
Należy wspomnieć że Gminny Za-
kład Gospodarki Komunalnej od-
powiada za obsługę sieci wodocią-
gowej 13-tu sołectw, stanowiącą 
5,1 km sieci magistralnej, 174,1 km 
sieci rozdzielczej (bez przyłączy), 
dla 3957 odbiorców wody. Nad-
zoruje też sprawne funkcjonowa-
nie dwóch stacji uzdatniania wody 
- SUW Rzędzianowice i SUW Cho-
rzelów-Chrząstów. GZGK obsłu-

guje także sieć kanalizacji sanitarnej, która znajduje 
się na terenie już 11 z 13 sołectw i obejmuje blisko 200 
km sieci grawitacyjnej, ciśnieniowej, wysokociśnie-
niowej i podciśnieniowej, 240 przepompowni ście-
ków zbiorczych oraz 170 pompowni przydomowych. 
Przy tak dynamicznej rozbudowie w ostatnich latach 

sieci wodno-kanalizacyjne, ko-
nieczne staje się usprawnienie 
obsługi tejże sieci. Stąd też pil-
na i ważna inwestycja związa-
na z przygotowaniem zaplecza 
technicznego dla GZGK. War-
tość zadania to 2 190 317,52 
zł. Realizacja inwestycji była 
możliwa dzięki pozyskanym 
na ten cel środkom z Rządowe-
go Funduszu Polski Ład: Pro-
gram Inwestycji Strategicz-
nych w kwocie 1 425 000,00 zł.

zł. Realizacja inwestycji była 
możliwa dzięki pozyskanym 
na ten cel środkom z Rządowe-
go Funduszu Polski Ład: Pro-
gram Inwestycji Strategicz-
nych w kwocie 1 425 000,00 zł.

sieci wodno-kanalizacyjne, ko-
nieczne staje się usprawnienie 
obsługi tejże sieci. Stąd też pil-
na i ważna inwestycja związa-
na z przygotowaniem zaplecza 
technicznego dla GZGK. War-
tość zadania to 2 190 317,52 
zł. Realizacja inwestycji była zł. Realizacja inwestycji była 



13Grudzień 2022Grudzień 2022

odnowa wsi

Odnowa Chrząstowa – ciąg 
dalszy

Otrzymane przez Gminę Mielec kolejne wsparcie 
w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi 
na lata 2021-2025 pozwoliło na kontynuację dzia-
łań w budynku OSP Chrząstów. Wsparcie połączo-
ne z wkładem własnym gminy zosta-
ło przeznaczone na zakup wyposa-
żenie do wcześniej wyremontowanej 
części budynku. Zakupiono 100 krze-
seł bankietowych, 25 stołów, 30 ob-
rusów oraz rolety do drzwi wejścio-
wych. Łączna wartość zadania wy-
niosła  25 850,00 zł. 

Przypomnijmy, że marcu 2021 
roku  sołectwo Chrząstów przystąpi-
ło do Podkarpackiego Programu Od-
nowy Wsi na lata 2021-2025. Program 
realizowany przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Podkarpackie-
go to szansa na uzyskanie coroczne-
go wsparcia do 12 tyś zł na realizację 
przedsięwzięć wspierających rozwój 

infrastruktury wiejskiej. Przystąpienie do programu 
poprzedzone było przygotowaniem przez sołectwo 
„Strategii Rozwoju Wsi Chrząstów”, która następnie 
została zatwierdzona stosownymi uchwałami Zebra-

nia Wiejskiego i Rady Gminy Mielec. 
Przygotowana przez mieszkańców 
strategia wskazała szereg działań 
istotnych dla mieszkańców, których 
realizacja wpłynie na poprawę este-
tyki oraz funkcjonalność przestrzeni 
wiejskiej. Pierwsze zrealizowane za-
dania związane były z remontem bu-
dynku przyszkolnego z przeznacze-
niem na zaplecze techniczne dla ist-
niejących organizacji wiejskich. 

Kolejne działania koncentrują 
się wokół budynku OSP Chrząstów, 
gdzie w przyszłym roku będą kon-
tynuowane prace remontowe, tym 
razem w części zaplecza sanitarno-
kuchennego obiektu.

Uniwersytet Samorządności
17 września 2022 roku Gmina Mielec ofi cjalnie za-

kończyła realizację szkoleń i warsztatów organizo-
wanych w ramach zadania pn. „Przeprowadzenie w 
2022 roku 6 inicjatyw edukacyjnych dla mieszkań-
ców powiatu mieleckiego w ramach II etapu koncep-
cji »Uniwersytet Samorządności«”. Dzięki pozyska-
nej dotacji i wkładowi własnemu o łącznej wartości 
20 000,00 zł zorganizowaliśmy następujące warszta-
ty:

Kuchnia tradycyjna, kulinarne tradycje regionu, po-
trawy regionalne 
Zioła lecznicze, zioła na łąkach, ekologia, rodzaje 
preparatów 
Fotografi a, technika fotografi czna, fotografi a przyro-
dy 
Warsztaty rozwoju osobistego dla kobiet 
Tradycyjne tańce ludowe 
Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej 
Kurs sternika motorowodnego 

Kolejna edycja szkoleń już za rok. Osoby zainte-
resowane konkretnymi tematami warsztatów na rok 
2023 mogą zgłaszać swojej propozycje telefonicznie: 
177745630 lub mailowo joanna.kwasnik@ug.mielec.pl. 

Dziękujemy za uczestnictwo i zapraszamy za rok.
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125-lecie OSP Złotniki
15 sierpnia 1897 roku na posiedzeniu Rady Gmi-

ny zapadła decyzja o założeniu w Złotnikach To-
warzystwa Straży Ogniowej. Przez ten czas jed-
nostka istniała i niosła pomoc mieszkańcom. Aby 
uczcić obchodzony w tym roku jubileusz 125-le-
cia działalności Ochotnicza Straż Pożarna w Złot-
nikach przygotowała rocznicowe uroczystości. 

W czasie obchodów, które odbyły się 14 sierpnia 
2022 roku odprawiono Mszę Świętą, były podzię-
kowania, ofi cjalne otwarcie nowego garażu i prze-
kazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 
jednostki oraz festyn dla mieszkańców. 

- To, co się tutaj dzieje, to jest owoc waszej pra-
cy. Mamy drużynę młodzieżową, mamy prężną jed-
nostkę, która warta jest tego, co dostaje. Wybudo-
waliśmy nowy garaż i kupiliśmy samochód, bo taka 
była potrzeba, uporządkowaliśmy też otoczenie 
wokół budynku. Ale to nie koniec, ponieważ chce-
my jeszcze zrobić termomodernizację – powiedział 
w trakcie uroczystości Wójt Józef Piątek.

„Zysiek” już na posterunku
29 lipca Druhny i Druhowie z Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Złotnikach zorganizowali huczne po-
witanie nowego wozu strażackiego. Nowy pojazd 
ratowniczo-gaśniczy, któremu nadano wdzięczne 
imię Zysiek, zbudowany został na podwoziu Mit-
subishi Fuso Canter 4x4 przez fi rmę BIBMOT BIK 
Sp. J. Na wyposażeniu samochodu znajduje się 
między innymi agregat wodno-pianowy z zbior-
nikiem wodnym 1300 litrów i zbiornikiem na śro-
dek pianotworczy o pojemności 130 litrów, sprzęt 
hydrauliczny do ratownictwa technicznego oraz 
aparaty do ochrony dróg oddechowych.

W trakcie uroczystości powitania prezes OSP 
Złotniki Tomasz Jasiński podziękował wszystkim 
zaangażowanym w pozyskanie nowego samocho-
du dla jednostki, w tym Wójtowi Józefowi Piątko-
wi, Zastępcy Wójta Tomaszowi Ortylowi i całej Ra-
dzie Gminy za przychylność i zapewnienie znacz-

nych środków na zakup samochodu ratowniczego 
wraz z wyposażeniem.

Łączna wartość zakupionego samochodu to 499 
700,00 zł, z czego 200 tys. pozyskano z Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a 299 
700,00 zł pochodzi z budżetu Gminy Mielec.
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W niedzielę, 28 sierpnia 2022 roku na stadionie 
w Goleszowie odbyły się Gminne Zawody Sporto-
wo Pożarnicze Gminy Mielec zorganizowane przez 
OSP Goleszów i KP PSP w Mielcu.

Lista startowa obejmowała dziewięć drużyn 
męskich: OSP Chorzelów, OSP Chrząstów, OSP 
Goleszów, OSP Książnice, OSP Podleszany, OSP 
Rydzów, OSP Rzędzianowice II, OSP Trześń, OSP 
Wola Chorzelowska, OSP Złotniki i jedną drużynę 
żeńską z OSP Chrząstów.

Zgodnie z regulaminem zawodów odbyły się 
dwie konkurencje: sztafeta pożarnicza oraz ćwi-
czenie bojowe.

Komisja sędziowska, którą kierował st. kpt Bar-
tłomiej Bieniek przedstawiła klasyfi kację końcową 
zawodów:

Gminne Zawody Sportowo-
Pożarnicze Gminy Mielec 2022

1 miejsce – OSP Złotniki

2 miejsce – OSP Chrząstów

3 miejsce – OSP Rzędzianowice II

W grupie drużyn kobiecych prezentowała swoje 
umiejętności jedna drużyna: 

1 miejsce – OSP Chrząstów

Na zawodach odbyło się także ofi cjalne prze-
kazanie samochodu pożarniczego Renault Trafi c 
z OSP Książnice do OSP Goleszów. 

Oprócz gratulacji i pucharów, w ramach nagrody 
i w dowód uznania za trud i wysiłek włożony w 
wyszkolenie zawodników i sprawność sprzętu 
pożarniczego, zwycięskie drużyny otrzymały od 
Wójta Gminy Mielec Józefa Piątka dodatkowe 
środki na zakup sprzętu i wyposażenia.

Manewry jednostek OSP 2022
28 maja 2022 roku w leśnictwie Goleszów od-

były się ćwiczenia zgrywające jednostek OSP pod 
kryptonimem „Ognisty Las 2022”. W manewrach, 
które miały na celu zapoznanie strażaków z me-
todą prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych 

w kompleksie leśnym oraz z zagrożeniami jakie 
mogą wtedy wystąpić wzięło udział 66 ratowni-
ków i 14 samochodów pożarniczych. 

Nasi strażacy wykazali się determinacja i celują-
co zdali egzamin z gotowości do działań w terenie.
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Powiatowe zawody pożarnicze
Oprócz ćwiczeń na własnym podwórku Druh-

ny i Druhowie z OSP biorą też udział w zawodach na 
szczeblu powiatowym. W niedzielę 18 września 2022 
r. na stadionie sportowym w Grochowem II odby-
ły się XI Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze 
Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu mieleckie-
go. W zawodach wzięło udział 31 drużyn, w tym 12 ko-
biecych. Zawody rozegrano w konkurencjach: sztafe-
ta pożarnicza 7x50 m z przeszkodami oraz ćwiczenia 
bojowego, w dwóch osobnych klasyfi kacjach grup „A” 
męskiej i „C” kobiecej. Nasza gminę reprezentowa-
li drużyna kobieca z OSP Chrząstów i męskie z OSP 
Chrząstów i OSP Złotniki. 

Ponadto 11 września 2022 r. na stadionie sporto-
wym w Przecławiu odbyły się XI Powiatowe Zawody 
Sportowo - Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Po-
żarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych powia-

tu mieleckiego. Zawody rozegrano w dwóch konku-
rencjach: sztafeta pożarnicza oraz ćwiczenie bojowe, 
w dwóch osobnych klasyfi kacjach: dziewcząt i chłop-
ców. OSP Złotniki wystawiła drużynę mieszaną skła-
dającą się z dziewcząt i chłopców i jako jedyni repre-
zentowali naszą gminę na szczeblu powiatowym.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega pożarom”

W dniu 30 marca 2022 roku w Samorządowym 
Ośrodku Kultury i Sportu w Chorzelowie odbył się 
etap gminny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po-
żarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” organi-
zowany przez Wójta Gminy Mielec, Samorządowy 
Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec, Komen-
dę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Miel-
cu oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP. Konkurs, który został zorganizowany ponownie 
po dwuletniej przerwie, ma na celu popularyzowa-
nie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakre-
sie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochro-
ny przeciwpożarowej.

W turnieju wzięło udział 44 uczniów szkół podsta-
wowych z terenu gminy Mielec, którzy odpowiada-
li na 30 pytań testowych i na tej podstawie jury wy-
łoniło zwycięzców:

Pierwsza grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy 
I-IV)

I miejsce - Sebastian Buziak – SP Podleszany

II miejsce - Szymon Dziuba - SP  Podleszany

III miejsce - Magdalena Hajec – SP Książnice

Druga grupa wiekowa ( szkoły podstawowe klasy 
V-VIII)

I miejsce - Karol Sienkiel – SP Książnice

II miejsce - Julia Dziekan – SP  Rzędzianowice

III miejsce – Wiktor Rżany - SP Rzędzianowice

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy i drobne upominki, a zwycięzcy atrak-
cyjne nagrody, które wręczył Wójt Gminy Mielec Jó-
zef Piątek oraz członkowie jury.

Gratulujemy uczestnikom wiedzy i cieszymy się, 
że młodzież coraz częściej wie, jak radzić sobie z za-
grożeniami.
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środowisko i gospodarka przestrzenna

Pomoc Gminy w zakresie 
ogrzewania paliwem stałym

Rok 2022 zapamiętamy niestety również jako rok 
kryzysu energetycznego. Ze względu na nałożenie 
się kilku czynników zmianie uległy priorytety polityki 
energetycznej kraju. Wywołało to pewne perturbacje 
na rynku paliw, a dołożenie do tego ogólnego wzro-
stu cen sprawiło, że część mieszkańców musiała szu-
kać pomocy w zapewnieniu sobie paliwa do ogrze-
wania domów. Gmina Mielec i Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej aktywnie włączyły się w tą pomoc 
min. poprzez przyjmowanie wniosków i wypłacanie 
dodatków dla gospodarstw ogrzewających dom wę-

glem, pelletem, drewnem kawałkowym, olejem lub 
gazem LPG. Warto wspomnieć, że wnioski moż-
na było składać do końca listopada, a tylko do końca 
października wpłynęło ich blisko 2,5 tysiąca. 

Gmina Mielec przystąpiła również do programu 
rządowego w zakresie zakupu preferencyjnego pali-
wa stałego dla gospodarstw domowych, który polega 
na sprzedaży węgla po cenach niższych niż rynko-
we. Pierwsza tura programu realizowana była w 2022 
roku, a druga przewidziana jest na początek 2023 
roku.

Atrakcyjne tereny pod zabudowę 
w Woli Chorzelowskiej  

Podjęta w czerwcu 2020 roku 
uchwała umożliwiająca przystąpie-
nie do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania prze-
strzennego, zabezpieczone środki w 
budżecie, szereg uzgodnień, opinii 
oraz Uchwała Rady Gminy w spra-
wie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru Wola Chorzelowska 
II otwiera atrakcyjne tereny w na-
szej Gminie pod zabudowę jednoro-
dzinną. Na obszarze 5,7 ha w bezpośrednim sąsiedz-
twie 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 tech-
nicznej, ciągi piesze, szerokie drogi publiczne i drogi 
wewnętrzne. Teren położony jest w sąsiedztwie za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej i kompleksów 
leśnych Nadleśnictwa Mielec. Do działek zostaną do-
prowadzone media tj. sieć wodociągowa i kanaliza-
cyjna. Sprzedaż działek w drodze przetargu nieogra-

niczonego ma się rozpocząć w po-
łowie 2023 roku. Ceny za poszcze-
gólne działki zostaną ustalone na 
podstawie wyceny przeprowadzo-
nej przez uprawnionego rzeczo-
znawcę. Do przetargu będzie mógł 
przystąpić każdy zainteresowany 
po wcześniejszym wpłaceniu wa-
dium w wysokości i terminie okre-
ślonych w ogłoszeniu o przetargu.
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Najzdolniejsi nagrodzeni – 
Gala Wyjątkowy uczeń

Tegoroczna gala „Wyjątkowy Uczeń” zosta-
ła zorganizowana w dniu 22 czerwca 2022 r. 
w Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu w 
Chorzelowie. W wydarzeniu wzięli udział najzdol-
niejsi uczniowie szkół Gminy Mielec wraz z ro-
dzicami, dyrektorzy szkół oraz nauczyciele i za-
proszeni goście. W tym razem o oprawę muzycz-
ną wydarzenia zadbali uczniowie Zespołu Szkolno 
- Przedszkolnego w Rydzowie przygotowani przez 
Annę Wnuk, Renatę Wójcik, Waldemara Ozgę oraz 
Martę Zalot.

Tytuł „Wyjątkowy uczeń” otrzymali uczniowie 
za bardzo wysokie wyniki w nauce oraz wzorowe 
zachowanie:

• Przemysław Bauer - uczeń Zespółu Szkół w 
Chorzelowie 

• Wiktoria Szot – uczennica Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Chrząstowie

• Klaudia Soja – uczennica Zespołu Szkół w Pod-
leszanach

• Barbara Krempa – uczennica Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Rzędzianowicach

• Martyna Rymarowicz – uczennica Zespołu Szkół 
w Trześni 

• Zuzanna Cisło – uczennica Zespołu Szkół w 
Woli Mieleckiej

• Weronika Klimczak – uczennica Zespołu Szkół 
w Woli Mieleckiej

• Anna Gurbała – uczennica Społecznej Szkoły 
Podstawowej w Złotnikach 

Tytuł „Wyjątkowy uczeń” otrzymali również 
uczniowie, którzy osiągnęli sukcesy w  konkursach 
gminnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólno-
polskich oraz uczniowie posiadający szczególne 
osiągnięcia w nauce:

• Matylda Kremer – uczennica Zespołu Szkół w 
Woli Mieleckiej, laureatka Kuratoryjnego  Przed-
miotowego Konkursu z Języka Niemieckiego

• Dominik Maziarz – uczeń Zespołu Szkół w Cho-

rzelowie za osiągnięcia sportowe

• Piotr Bik – uczeń Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Książnicach za szczególne osiągnięcia w 
nauce 

• Łukasz Kurgan – uczeń Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Podleszanach za osiągnięte 
sukcesy w ponad wojewódzkim Konkursie Bu-
dowy i Programowania Robotów „GG Robot”

• Błażej Koceniak – uczeń Zespołu Szkół w Pod-
leszanach za osiągnięte sukcesy w ponad woje-
wódzkim Konkursie Budowy i Programowania 
Robotów „GG Robot”

• Filip Łachut – uczeń Zespołu Szkolno-Przedsz-
kolnego w Rydzowie za szczególne osiągnięcia 
w nauce 

• Michał Skiba – uczeń Zespołu Szkół w Trześni 
za zajęcie 3-go miejsca w Powiatowym Konkur-
sie Wiedzy Technicznej „Elektrotech”

• Tomasz Jaworski – uczeń Zespołu Szkół w Woli 
Mieleckiej za szczególne osiągnięcia w nauce

Wójt Gminy Mielec Józef Piątek w towarzystwie 
Przewodniczącego Rady Gminy Mielec Bogda-
na Cygana złożył gratulacje uczniom oraz ich ro-
dzicom za osiągnięte wyniki w nauce. Najzdolniej-
sza młodzież z Gminy Mielec została uhonorowa-
na atrakcyjnymi nagrodami. Wręczono również li-
sty gratulacyjne nauczycielom, którzy przez swój 
trud, wysiłek oraz czas poświęcony na zajęciach 
dydaktycznych przyczynili się do osiągnięcia suk-
cesu poszczególnych uczniów.
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Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Urzędzie Gmi-
ny Mielec w dniu 14 października 2022 roku odbyło 
się  uroczyste spotkanie, podczas którego Wójt Gmi-
ny Mielec Józef Piątek na ręce dyrektorów i obecnych 
nauczycieli złożył podziękowania dla całej kadry pe-
dagogicznej za poświęcenie i zaangażowanie w pra-
cę na rzecz wychowania młodego pokolenia. Wyraził 
również uznanie dla wysiłku wkładanego przez na-
uczycieli w realizację misji wychowawczej i dążenie 
do osiągania niezmiennie dobrych wyników przez 
naszą młodzież.

Spotkanie to, jak co roku, było okazją do wręczenia  
Nagród Wójta dla dyrektorów i nauczycieli wyróżnia-
jących się w pracy wychowawczej, opiekuńczej i or-
ganizacyjnej w roku szkolnym 2021/2022.W tym roku 
spośród nauczycieli wyróżnieni zostali:

• Monika Gąsior z Zespołu Szkół w Chorzelowie
• Bernadeta Borzęcka z Zespołu Szkolno-Przedsz-

kolnego w Książnicach
• Danuta Witek z Zespołu Szkół w Podleszanach
• Ilona Kuśmierz-Krawiec z Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Rydzowie
• Ewa Kawa z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Rzędzianowicach

• Celina Szymańska z Zespołu Szkół w Trześni
• Lucyna Przebieglec z Zespołu Szkół w Woli Mie-

leckiej
• Tomasz Włodarczyk z Zespołu Szkół w Woli Mie-

leckiej
• Bogumiła Dziekan-Gąbka z Zespołu Szkół w Woli 

Mieleckiej
Nagrodzeni dyrektorzy to:

• Renata Koba - dyrektor Zespołu Szkolno-Przedsz-
kolnego w Książnicach

• Halina Cygan – dyrektor Zespołu Szkół w Podle-
szanach

• Małgorzata Jastrząb – dyrektor Zespołu Szkół 
w Woli Mieleckiej

Akty nadania stopnia awansu 
zawodowego nauczycieli

W dniu 22 sierpnia 2022 r. Wójt Gminy Mielec 
Józef Piątek w obecności dyrektorów szkół przyjął 
od nauczycieli, którzy w lipcu br. pomyślnie zda-
li egzamin na stopień nauczyciela mianowanego, 
rotę ślubowania oraz wręczył akty nadania stopnia 
zawodowego nauczyciela mianowanego. W tym 
roku gratulujemy:

• Monice Gąsior - nauczycielce z Zespołu Szkół w 
Chorzelowie, 

• Urszuli Wieczerzak - nauczycielce z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Chrząstowie, 

• Annie Szosteckiej - nauczycielce z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Rzędzianowicach, 

• Ilonie Helowicz - nauczycielce z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Książnicach 

• Annie Pulak - nauczycielce z Zespołu Szkół 
w Podleszanach.
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Wyniki egzaminów 
ósmoklasistów 
w Gminie Mielec

W tym roku 154 uczniów ze szkół podstawo-
wych prowadzonych przez Gminę Mielec przystąpi-
ło do egzaminu ósmoklasisty kończącego rok szkolny 
2021/2022. Jak co roku wyniki naszych absolwentów 
są co najmniej bardzo dobre i w większości znacz-
nie wykraczają poza średnią krajową, co potwierdza 
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie.

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany był w for-
mie pisemnej i każdy uczeń zdawał trzy przedmioty 
obowiązkowe: z języka polskiego, matematyki i języ-
ka obcego nowożytnego – angielskiego lub niemiec-
kiego.

Udział 
w przedsięwzięciu 
„Poznaj Polskę”

Wzorem roku poprzedniego część uczniów wzię-
ła udział w programie „Poznaj Polskę” dofi nansowa-
nym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Wyciecz-
ki szkolne związane były z priorytetowymi obszara-
mi edukacyjnymi.

W tym roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Marii Konopnickiej w Rzędzianowicach pojechali do 
Sandomierza oraz na trzydniową wycieczkę do War-
szawy. Na ten cel Gmina Mielec otrzymała dofi nan-
sowanie w wysokości 80 % całkowitego kosztu wy-
cieczek tj. 20 000,00 zł.

„Laboratoria 
Przyszłości”

Dzięki pozyskanemu w ubiegłym roku wsparciu fi -
nansowemu w wysokości 390 000,00 zł nasze szko-
ły zakupiły nowoczesny sprzęt edukacyjny w ramach 
programu „Laboratoria Przyszłości”.

Uczniowie mają teraz możliwość korzystania min. 
z drukarek i pisaków 3D, okularów VR, mikrokontro-
lerów, lutownic, wkrętarek, robotów kodujących, ze-
stawów do przeprowadzania eksperymentów z za-
kresu fi zyki, elektryki czy inżynierii, gier, klocków 
konstrukcyjnych, sprzętu nagrywającego obraz i 
dźwięk czy aparatów cyfrowych oraz wielu innych 
urządzeń do zajęć technicznych. Zakupiony sprzęt 
pozwala na zdobywanie wiedzy, rozwijanie umiejęt-
ności praktycznych i odkrywanie talentów wśród na-
szych uczniów, zarówno na lekcjach techniki jak i in-
nych zajęciach edukacyjnych.
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Dostępna Szkoła

W tym roku udało nam się zrealizować więk-
szość działań w ramach projektu „Dostępna Szkoła 
– innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej 
przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb 
uczniów oraz otoczenia”, który ma na celu dostoso-
wanie 3 szkół z gminy Mielec w zakresie dostępno-
ści dla osób ze specjalnymi potrzebami. Przypomnij-
my, że na ten cel w 2021 roku udało nam się pozy-
skać 1 350 000,00 zł i dzięki temu w szkołach pod-
stawowych w Chorzelowie, Rydzowie i Woli Mielec-
kiej mogliśmy przeprowadzić szereg działań dosto-
sowawczych. Dzięki grantowi i wkładowi własnemu 
Gminy Mielec przeprowadzono remonty o warto-
ści 823 964,98 zł likwidujące część barier architek-
tonicznych i dostosowujące szkoły do potrzeb osób 
ze specjalnymi potrzebami, zakupiliśmy pomoce dy-
daktyczne, sprzęt, meble i wyposażenie o wartości 
ponad 358 000,00 zł, a nauczyciele podnoszą swoje 
kwalifi kacje oraz kompetencje w zakresie dostępno-
ści. Realizacja projektu potrwa do końca lutego 2023 
roku.

Nowości wydawnicze 
w przedszkolu

Przedszkole w Rzędzianowicach po raz kolejny zo-
stało benefi cjentem „Narodowego Programu Rozwo-
ju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” i otrzymało 
dotację od Wojewody Podkarpackiego w wysokości 
2 500,00 zł. Środki w ramach otrzymanego wspar-
cia fi nansowego będą przeznaczone na zakup ksią-
żek dla najmłodszych oraz realizację działań promu-
jących czytelnictwo.

Środki przyznane 
z rezerwy części oświatowej 
subwencji ogólnej

Gmina Mielec po raz kolejny pozyskała dodat-
kowe środki części oświatowej subwencji ogólnej. 
W tym roku kwotę w wysokości 683 589,00 zł prze-
znaczyliśmy na realizację zadań w związku ze zmia-
ną przepisów związanych z podwyżkami wynagro-
dzeń nauczycieli, z zatrudnianiem nauczycieli pe-
dagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, 
logopedów lub terapeutów pedagogicznych oraz 
w związku ze zmianami w zakresie średniego wyna-
grodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów 
i nauczycieli kontraktowych.
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Święto Plonów
Tegoroczne dożynki Gminy Mielec odbyły się 

21 sierpnia Rydzowie. W ich trakcie zaprezento-
wało się 10 sołectw, które przygotowały 10 stoisk 
wystawienniczych i 11 wieńców dożynkowych, a 
malownicze sołectwo Rydzów spisało się idealnie 
w roli gospodarza. Ostatecznie najpiękniejszy oka-
zał się wieniec uwity przez KGW z Chrząstowa. II 
nagrodę otrzymało KGW Złotniki, a III miejsce ex 
aequo trafi ło do KGW Rydzów oraz KGW Trześń. 
Wyróżnienia za wieńce dożynkowe otrzymali rów-
nież przedstawiciele KGW Goleszów, KGW Książ-
nice, KGW Rzędzianowice, OSP Rzędzianowice, 
KGW Szydłowiec, KGW Wola Chorzelowska, KGW 
Wola Mielecka.

Na dożynkowej scenie wystąpili Zespół Pieśni 
i Tańca „Chorzelowiacy” wraz z Kapelą Ludową, 
kabaret KaŁaMaSz, który ściągnął do Rydzowa re-
kordową publiczność, Zespół Gooroleska, który 
w nieco mocniejszych klimatach zaprezentował 
muzykę folk oraz Zespół Muzyczny Randez-Vous, 
z którym podczas zabawy tanecznej zgromadzeni 
bawili się do północy. Nie zabrakło również atrak-
cji towarzyszących, stoisk wystawienniczych i ga-
stronomicznych, animacji dla dzieci, dmuchane-
go placu zabaw, przejażdżek konnych z KJ „Przed-
świt” oraz wystawy ptaków egzotycznych MSHKi-
PE.
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Koncertów moc
2022 roku obfi tował w wydarzenia koncertowe. 

Kolejny rok przywitaliśmy Koncertem Noworocz-
nym, który ze względu na obostrzenia epidemicz-
ne został nagrany i udostępniony na kanale Yotube 
Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu. 

Koncert karnawałowy pt. „Zapustne Igraszki” 
gdzie nawiązując do staropolskich zwyczajów za-
prezentowali się członkowie Zespołu Pieśni i Tań-
ca „Chorzelowiacy” wraz z muzykami Kapeli Lu-
dowej ZPiT „Chorzelowiacy” odbył się 20 lutego. 
Natomiast już 13 marca Grupa Wokalna działająca 
przy Ośrodku Kultury zabrała publiczność w nie-
zwykłą podróż po zakątkach kobiecej duszy. Kon-
cert pt. „O Niej i dla Niej” zorganizowany został 
z okazji Dnia Kobiet. W maju mieliśmy okazję po-
słuchać Koncertu wiosenno-patriotycznego pt. 
„Kraju mój… kraju barwny”. Koncert składał się 
z dwóch części. Cześć pierwsza była wycieczką 
folklorystyczną po kilku regionach Polski. Cześć 
druga była oddaniem czci trzem bardzo ważnym 

dniom w historii Polski: 231. rocznicy Uchwalenia 
Konstytucji 3-go Maja, Fladze Rzeczpospolitej Pol-
ski oraz Świętu Pracy. 

Po wakacyjnej przerwie wróciliśmy aby w paź-
dziernikowy wieczór zaprezentować twórczością 
Agnieszki Osieckiej za sprawą koncertu pt. „Świat 
nie jest taki zły…”, wykonanego przez Chorzelow-
ską Grupę Wokalną wspieraną przez Kapelę i Ze-
spół Pieśni i Tańca „Chorzelowiacy”. 

W listopadzie w sali sportowej w Książnicach 
odbyła się Wieczornica Patriotyczna „Dla Niepod-
ległej” przygotowana przez dzieci i młodzież Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w Książnicach, Ka-
pelę i Zespół Pieśni i Tańca „Chorzelowiacy”, Cho-
rzelowską Grupę Wokalną i Zespół Wokalno-Mu-
zyczny „Wesołe Nutki”. Po występach zgromadzo-
na publiczność przeniosła się przed miejsce pa-
mięci, gdzie nastąpiło Przekazanie Ognia Niepod-
ległości od Jednostki Strzeleckiej 2093 im. gen. 
broni Władysława Sikorskiego. 
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Festyny rodzinne
Chorzelowski Ośrodek Kultury i Sportu pod kie-

rownictwem Damiana Małka znany jest z organi-
zacji niezapomnianych imprez i festynów. Jeden 
z nich odbył się 14 kwietnia na terenach sportowo-
rekreacyjnych przy Zespole Szkół w Trześni. Festyn 
„Postaw Na Rodzinę” zorganizowany został w ra-
mach kampanii profi laktycznej ze środków GPPiRPA 
na rok 2022 oraz ogólnopolskiej akcji Caritas Polska 
„Dzień Dobra”. Wydarzeniu towarzyszyły występy 
na scenie oraz wiele dodatkowych atrakcji dla dzie-
ci i dorosłych. 

Innym ciekawym wydarzeniem był zorganizowa-
ny w Złotnikach pod hasłem „Tatusiowie na start” 
festyn sportowo-wakacyjny przygotowany przez 
KGW „Ludzie z Pasją”, SOKiS oraz Jednostkę OSP 
w Złotnikach. Na wszystkich, którzy lipcową nie-
dzielę postanowili spędzić na stadionie LKS „Złotni-
czanka” czekało wiele atrakcji. O oprawę artystycz-
ną wydarzenia zadbał zespół wokalno-instrumen-
talny „Wesołe nutki” oraz uczennice Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Chrząstowie.

Również w lipcu odbył się festyn wakacyjny „SO-
KiS GRA”. Dla wszystkich, którzy przybyli na Sta-
dion Sportowy w Woli Chorzelowskiej organiza-
torzy przygotowali wiele atrakcji min. przejażdż-
ki konne, dmuchańce, strefę gier planszowych, mo-
delowanie balonów, malowanie buziek, brokatowe 
tatuaże, mega bańki mydlane, animacje dla dzie-
ci, loterię fantową, stoiska ze smakołykami przygo-
towane przez KGW z Woli Chorzelowskiej, Trześni 
i Woli Mieleckiej oraz zabawa taneczna. O część ar-
tystyczną zadbali tancerze i muzycy z Ośrodka Kul-
tury, którzy na blisko cztery godziny zawładnęli 
sceną plenerową. 

4 września przy okazji ofi cjalnego otwarcia i od-
danie do użytku nowo wybudowanej sali gimna-
stycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Książnicach odbył się Festyn Rodzinny. Organi-
zatorzy festynu przygotowali wiele atrakcji, a wśród 
nich m.in.: gry i zabawy z animatorem, zmagania 
sportowe, konkursy z nagrodami, pokazy akroba-
tyki,  szermierki, występy artystyczne, pokaz za-
jęć zumby, pokazy strażackie, stoiska z regional-
nymi potrawami, mobilne planetarium, zjeżdżalnie 
pneumatyczne, malowanie buziek, zaplatanie kolo-
rowych warkoczyków, brokatowe tatuaże, skręcanie 
balonów i małą gastronomię.

Kolejne wydarzenia ruszają już na wiosnę więc 
zapraszamy do uczestnictwa i wspólnej zabawy.
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kultura

Wystawy artystyczne
Galeria chorzelowskiego Ośrodka Kultury w 2022 

roku gościła wielu znakomitych twórców naszego 
regionu.

Do końca marca oglądać można było wystawę 
twórczości artystycznej Sylwii Skolimowskiej pt. 
„W drodze”. Na wystawie artystka zaprezentowała 
40 prac malarskich składających się na 32 kompozy-
cje oraz kilka rysunków, będących przekrojem prac 
zarówno z domu, jak i z pracowni.

W kwietniu otwarto wystawę malarstwa Ryszar-
da Serafi na pt. „Poczet Władców Polski inspirowany 
rysunkami Jana Matejki”. Na obrazach wykonanych 
w technice oleju na płótnie zobaczyć można było 44 
królów i książąt polskich, w tym 4 księżne i królowe.

W lipcu otwarto wystawę prac rzeźbiarskich Sta-
nisława Szęszoła, będącą podsumowaniem 55 lat 
twórczości artysty. Na wyjątkowym wydarzeniu nie 
zabrakło rodziny, przyjaciół i przedstawicieli lokal-
nych środowisk twórczych.

We wrześniu odbył się wernisaż malarstwa i rzeź-
by Piotra Pszenicznego pt. „Światło i cień – moje im-
presje”. Na wystawie, artysta zaprezentował obrazy 
i rzeźby powstałe ponad dwadzieścia lat temu oraz 
najnowsze, które po raz pierwszy przedstawione zo-
stały miłośnikom sztuki. Wszystkie prace łączy mo-
tyw przewodni, którym jest natura, przyroda i urok 
otaczającego świata.

W październiku odbył się wernisaż wystawy ma-
larstwa i rysunku pt. „OKO w OKO”, będący prze-
glądem twórczości pracowni plastycznej art.GOYA 
roku szkolnego 2021/2022

Na wystawie zobaczyć można było blisko 100 
prac, prezentowanych przez 54 uczestników.

Ośrodek Kultury dofi nansowany  
Rok 2022 był kolejnym, w którym Samorządowy 

Ośrodek Kultury i Sportu pozyskał dodatkowe środ-
ki fi nansowe. Dzięki wsparciu z Ministerstwa Kultu-
ry, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz 
Biblioteki Narodowej do placówki trafi ło ponad 54 
tyś. zł:

• „Infrastruktura Domów Kultury 2022” - 30 000,00 
złotych na wymianę i zakup instrumentów mu-
zycznych. 

• „Podkarpacki Jarmark Ludowy - Roztańczony 
Chorzelów” - 12 000,00 zł.

• „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 
2.0” - 12 384,00 zł.
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pomoc Ukrainie

Pomoc Ukrainie
Jak wszyscy Państwo zapewne wiecie, od 24 lu-

tego 2022 roku trwa wojna w Ukrainie. Pracownicy 
Urzędu Gminy i mieszkańcy naszej gminy bardzo 
licznie zaangażowali się w pomoc osobom, które 
nie tylko przed wojna uciekają, ale również tym, 
którzy na miejscu zostali zmuszeni do zmiany ca-
łego swojego życia i podporzadkowania go walce 
z najeźdźcą. Aby wspomóc naszych sąsiadów Gmi-
na Mielec i SOKiS prowadzili zbiórki artykułów hi-
gienicznych, kosmetyków i chemii gospodarczej, 
środków opatrunkowych, ręczników, kocy, śpiwo-
rów, termosów, żywności długoterminowej, które 
następnie trafi ały do Ukrainy. Duży udział w trans-
porcie tych artykułów w rejony objęte wojną miał 
radny Piotr Gamracy, który 22 razy jeździł na Ukra-
inę z pomocą, przekazując również zebrane dary, 
w tym narzędzia i sprzęt budowlany oraz prze-
kazane przez fi rmę AKMEL agregaty prądotwór-
cze na potrzeby pozbawionych prądu walczących 
Ukraińców. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
przygotował 18 transportów żywności, odzieży, 
środków czystości dla osób znajdujących się na te-
renie Ukrainy. Ponadto jeden z mieszkańców gmi-
ny Mielec bezpłatnie przywiózł z Holandii trans-
port darów, które następnie zostały przekazane na 
Ukrainę.

Pomagaliśmy i nadal 
pomagamy również oso-
bom, które uciekły do 
Polski. W ramach dzia-
łań ustawowych, w związ-
ku z działaniami wojenny-
mi obywatelom Ukrainy, 
którzy uciekli przed woj-
ną wydano 402 numery 
PESEL. Na stronie Gmi-
ny Mielec stworzono de-
dykowaną Ukraińcom za-
kładkę, w której w jednym 
miejscu umieszczane były 
ważne i przydatne infor-
macje.

Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Miel-

cu przyjmuje i wydaje obywatelom Ukrainy wnio-
ski o jednorazowe świadczenie pieniężne, o po-
krycie posiłków w szkole, o świadczenie pieniężne 
na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia. Po-
nadto prowadzi aktywizację zawodową oraz dzia-
łania informacyjne. 

Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Mieleckiej 
wspólnie z Józefem Piątkiem, Wójtem Gminy Mie-
lec, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
oraz Samorządowym Ośrodkiem Kultury i Spor-
tu zaprosili mieszkańców Ukrainy przebywających 
obecnie na terenie gminy Mielec do wspólnego 
spędzenia Niedzieli Palmowej. Spotkanie było oka-
zją do integracji, poznania polskich i ukraińskich 
zwyczajów wielkanocnych oraz kilku chwil wy-
tchnienia od rzeczywistości panującej u naszych 
sąsiadów.

- Tam na Ukrainie zostawiliśmy nie tylko na-
szych bliskich, ale i część siebie. Cały czas się 
o nich martwimy, ale Wy robicie dla nas tak dużo. 
Przyjęliście nas i nasze rodziny pod swój dach, po-
magacie nam i opiekujecie się nami. Jesteście dla 
nas jak bracia i siostry. Dziękujemy Wam za to 
wszystko. Ciężko słowami wyrazić wdzięczności 
jaką czujemy - w imieniu narodu Ukraińskiego po-
dziękowała Natalia – uczestniczka spotkania.
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Działania realizowane z udziałem 
środków z funduszy sołeckich

fundusze sołeckie

Boża Wola
• Wykonanie altany rekreacyjnej na działce gmin-

nej – etap I.

Chorzelów 
• Uzupełnienie elementów placu zabaw przy przed-

szkolu samorządowym. 

• Remont piłkochwytów na obiekcie LKS. 

Chrząstów 
• Doposażenie obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej, 

Koła Gospodyń Wiejskich. 

Goleszów 
• Wykonanie projektu chodnika przy drodze gmin-

nej. 

Książnice 
• Prace remontowo-adaptacyjne w budynku OSP.

Podleszany 
• Zakup i montaż znaków informacyjnych z nume-

rami domów.

• Zagospodarowanie terenu pod nowy plac zabaw – 
Zawierzbie.  

Rydzów 
• Zakup i montaż znaków informacyjnych z nume-

rami domów.

• Zakup dodatkowego wyposażenia placu zabaw 
przy szkole. 

• Wykonanie fragmentu oświetlenia ulicznego. 

Rzędzianowice  
• Wymiana drzwi garażowych w budynku OSP Rzę-

dzianowice II

• Zakup dodatkowego wyposażenia placu zabaw 
przy szkole.  

• Uzupełnienie lamp oświetlenia ulicznego. 

• Zakup i montaż bramek na obiekcie LKS. 

Szydłowiec 
• Nie uchwalono funduszu sołeckiego – środki prze-

kazane na wykonanie przez powiat mielecki doku-
mentacji budowy chodnika przy drodze powiato-
wej. 

Trześń 
• Wykonanie projektu oświetlenie ulicznego. 

• Wykonanie kolejnego fragmentu trybuny dla wi-
dzów na stadionie sportowym.

Wola Chorzelowska 
• Wykonanie altany rekreacyjnej przy budynku OSP.

• Uzupełnienie oświetlenie przy obiekcie OSP. 

Wola Mielecka 
• Wykonanie fragmentu oświetlenia ulicznego.

• Montaż pierwszych urządzeń siłowni zewnętrznej 
przy szkole. 

• Zakup kontenera służącego jako 
WC dla potrzeb LKS. 

Złotniki 
• Zakup i montaż znaków informa-

cyjnych  z numerami domów.

• Wykonanie ogrodzenie na obiekcie LKS. 

przy szkole. 

Montaż pierwszych urządzeń siłowni zewnętrznej 

Zakup kontenera służącego jako 

Zakup i montaż znaków informa-



Bogdan Cygan 
Przewodniczący Rady 

Gminy Mielec

Józef Piątek 
Wójt 

Gminy Mielec

Józef Piątek Bogdan Cygan 

Niech te piękne Święta Bożego Narodzenia 
i Nowy 2023 rok

upływają w dobrym zdrowiu.
Niech ten wyjątkowy czas spędzony w gronie rodzinnym

przyniesie spokój i radość,
a nowo narodzona Boża Dziecina

obdaruje Państwa miłością, rodzinnym ciepłem 
i da wytchnienie w tych trudnych czasach.

Niech kolejne dni będą nie tylko pełne nadziei,
ale też przyniosą realizację osobistych i zawodowych marzeń .

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia 
i szczęśliwego Nowego Roku

życzą


