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      W wydaniu z dnia 14 października 2014r. Tygodnika Regionalnego Korso ukazał się artykuł 

„Biblioteka zamiast hali sportowej”, w którym zawarto m.in. następujący wniosek dotyczący 

planowanej budowy mostu zalewowego między ul. Wojsławską po stronie miasta i Podleszanami 

„Budowa przez gminę wiejską Mielec i miasto Mielec wspomnianego mostu zatapialnego będzie 

realna tylko w przypadku wyboru przez Urząd Marszałkowski wariantu północnego”. 

Planowana budowa małego mostu ma być elementem gospodarki niskoemisyjnej na terenie 

mieleckiego MOF. Dzięki wsparciu komunikacji publicznej poprzez zakup nowoczesnych 

niskoemisyjnych autobusów i stworzenie centrum obsługi technicznej takiego taboru, a także 

budowie nowego rozwiązania komunikacyjnego z mostem zalewowym na Wisłoce dla samochodów 

osobowych i autobusów docelowo mają powstać nowe trasy MKS obsługiwane autobusami 

niskoemisyjnymi oraz skróceniu ulegnie podróż do centrum miasta, gdzie ulokowane są szkoły, usługi 

medyczne, urzędy, miejsca przesiadkowe, a także do SSE Europark-gdzie zlokalizowane są głowne 

zakłady pracy. Pozwoli to uzyskać wymierne korzyści w postaci zmniejszenia przeliczników tzw. 

pojazdogodzin i pojazdokilometrów, tj. czasu pracy samochodów i ilości przejechanych kilometrów, 

jak również powinno zdecydowanie ograniczyć ruch pojazdów poprzez mielecką Starówkę i tym 

samym spowodować  istotny spadek emisji w starej i zabytkowej zabudowie.  Inwestycja aspiruje do 

sfinansowania środkami dostępnymi dla MOF w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. Jest 

to wydzielona pula środków na inwestycje rozwiązujące problemy subregionalne, tj. miasta Mielca i 

gmin Mielec, Przecław i Tuszów. Środki unijne na lata 2014-2020 nie mogą być kierowane na budowę 

dróg lokalnych, nie mniej jednak w wyjątkowych przypadkach, kiedy powstanie drogi lokalnej jest 

konieczne np. przy rewitalizacji obszarów, gospodarce niskoemisyjnej, czy też przygotowywaniu 

terenów inwestycyjnych to w ograniczonych rozmiarach można z pieniędzy unijnych takie drogi 

budować (w tym i mosty lokalne). 

Tymczasem przed Zarządem Województwa stanie wybór sposobu rozwiązania problemów 

komunikacyjnych, które sprawiają w obrębie Mielca drogi wojewódzkie stanowiące kategorię wyższą 

niż drogi lokalne przynależące do miasta, gmin, czy też powiatu. Na budowę i modernizację dróg 

wojewódzkich są przeznaczone środki w programach unijnych na lata 2014-2020. Zatem 

województwo podkarpackie dokona wyboru takiego wariantu przebudowy dróg wojewódzkich  

wokół Mielca, który będzie optymalny dla wyprowadzenia ruchu ponadlokalnego i miejmy nadzieję, 

że w sposób pożądany przez nasze społeczności rozwiąże też problemy ruchu lokalnego.   

Wątpię by województwo podkarpackie chciało przejąć budowę mostu w Podleszanach. Sądzę, że to 

zadanie zawsze zostanie w sferze naszych lokalnych zadań i będzie miało ten sam korzystny wpływ na 

gospodarkę niskoemisyjną niezależnie od wariantów budowy tzw obwodnicy.  

Obwodnica dla miasta jest konieczna. Jej kształt, przebieg i finansowanie są w znacznie mniejszym 

stopniu zależne od lokalnych samorządów niż przeprawa między Mielcem, a Podleszanami.  Są to 

dwie różne inwestycje, służące co prawda transportowi ale w różnych rozmiarach i płaszczyznach, 

oraz co najważniejsze finansowane z odmiennych programów i mające całkowicie różnych 



inwestorów. Nie stoją one w sprzeczności wobec siebie, ale co zawsze podkreślałem niezależnie od 

wariantu wybranego przez Pana Marszałka są one komplementarne i mają się uzupełniać.  

Wypada tylko życzyć nam wszystkim by przeprawa Mielec-Podleszany została uznana w trakcie 

negocjacji za inwestycję odpowiadającą oczekiwaniom unijnym i szybko oraz sprawnie została 

wybudowana, a następnie nie czekała zbyt długo na wykonanie obwodnicy Mielca przez 

województwo podkarpackie. Obwodnicy spełniającej oczekiwania i zarazem nie wywołującej 

nadmiernych protestów mieszkańców podmieleckich wsi.  
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