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Szanowni Państwo

Mieszkańcy i Przyjaciele Gminy Mielec!
W tym wyjątkowym okresie - schyłku roku 2019
-oddajemy w Państwa ręce piąty egzemplarz
Biuletynu Informacyjnego Gminy Mielec. Publikacja ta
jest „pigułką” wiedzy na temat przeszłego, teraźniejszego i przyszłego funkcjonowania naszej Gminy, a także
podsumowaniem całorocznych działań inwestycyjnych
realizowanych we wszystkich sołectwach. Bieżący rok
obfitował w wiele ważnych inicjatyw i wydarzeń, jednak
w niniejszej publikacji skupimy się na tych priorytetowych, które wyznaczały kierunki rozwoju naszej „małej
Ojczyzny”. Jeśli zechcielibyście Państwo dokładnie zapoznać się z wszystkimi, już dziś zachęcam do analizy
„Raportu o Stanie Gminy”, który w II kwartale 2020 roku
dostępny będzie na stronach internetowych Biuletynu
Informacji Publicznej Gminy Mielec.
Gmina to nie tylko obszar na mapie. To także ludzie,
którzy ją tworzą i wspierają. Z tego miejsca chciałbym
podziękować wszystkim, którzy w minionym roku aktywnie włączyli się w działania lokalnego samorządu.
Mam tu na myśli zarówno mieszkańców, jak i parlamentarzystów, władze województwa podkarpackiego, władze powiatu mieleckiego, sołtysów oraz rady
sołeckie. Specjalne podziękowania należą się również
radnym, którzy dostrzegają potrzeby mieszkańców
wszystkich miejscowości, dążą do poprawy komfortu
życia i zrównoważonego rozwoju każdego sołectwa.
Osób zaangażowanych jest znacznie więcej, ale nie
sposób wskazać wszystkich, którzy pomagali nam
w 2019 roku. Mam nadzieję, że się za to nie obrażą,
a w następnym roku poszerzy się krąg zwolenników
i sprzymierzeńców Gminy Mielec.

Jednak w pierwszej kolejności zobligowani jesteśmy
do realizacji tych niezbędnych dla bieżącego funkcjonowania Gminy. Cieszę się jednak, że pomimo coraz większej ilości zadań zlecanych przez państwo
na samorządy, corocznie udaje nam się przeprowadzać
kolejne działania inwestycyjne. Wiele z nich nie doczekałoby się realizacji, gdyby nie skutecznie pozyskane
środki zewnętrzne. Otrzymane w 2019 roku dofinansowania i promesy w znaczny sposób przyspieszyły
realizację wielu działań bezpośrednio wpływających
na poziom życia mieszkańców.
Biuletyn podzielony został na działy tematyczne
związane z funkcjonowaniem Gminy Mielec. Na pierwszych stronach przeczytacie Państwo o budżecie,
absolutorium i „Raporcie o Stanie Gminy za rok 2018”.
Na początku publikacji prezentujemy również działania
inwestycyjne związane między innymi z modernizacją gminnego układu drogowego, budową kanalizacji
w Książnicach, wykonaniem sal przedszkolnych
w Rydzowie oraz powstaniem zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Woli Mieleckiej. Dział związany
z transportem traktuje o nowo uruchomionej linii MKS
do Woli Mieleckiej i Rzędzianowic oraz obowiązkach
związanych z drożnością przepustów drogowych.
Niezwykle istotnym tematem jest ochrona środowiska,
o której mowa w środkowej części publikacji. Ekoenergia, utylizacja azbestu oraz zmiany w gospodarce odpadami to najważniejsze tematy, jakie towarzyszyły nam
w 2019 roku. Oświata pochłania znaczną część naszego gminnego budżetu, dlatego też w biuletynie znajdą
Państwo informację o prowadzonych modernizacjach
oraz osiągnięciach gminnych placówek edukacyjnych.
Poza inwestycjami dbamy także o kultywowanie tradycji oraz wsparcie lokalnych artystów, o czym można
przekonać się w dziale „Kultura”. Niezwykle ważne jest
dla nas bezpieczeństwo mieszkańców. Jak pokazała
majowa powódź, w sytuacjach kryzysowych w pierwszej kolejności pomagały nam Ochotnicze Jednostki
Straży Pożarnych. W związku z tym stale modernizujemy ich wyposażenie, o czym można przeczytać na
końcowych stronach. Podsumowaniem publikacji są
działania realizowane lub współfinansowane z funduszy sołeckich, dzięki którym z roku na rok nasza Gmina
staje się atrakcyjniejsza dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz odwiedzających nas gości.

Podobnie jak w przypadku naszych budżetów
domowych, budżet Gminy jest ograniczony. Chciałbym
bardzo, aby wszystkie zgłaszane do Urzędu Gminy
problemy i pomysły były realizowane jak najszybciej.

Życzę przyjemnej lektury.

Wójt Gminy Mielec

Budżet

Gospodarka finansowa w 2019 roku
Podstawą gospodarki finansowej Gminy Mielec jest plan dochodów
i wydatków budżetowych zawierający przewidywane wpływy oraz planowane wydatki, zatwierdzony przez radnych w formie uchwały budżetowej
W tym roku po stronie dochodów Gmina uzyskała kwotę około
59 milionów złotych. Wpływy pochodziły między innymi z subwencji ogólnej i dotacji celowych z budżetu państwa, podatków, opłat lokalnych oraz
dochodów z mienia komunalnego. Wydatki według uchwały budżetowej
mogą się zamknąć kwotą około 66 milionów złotych. Ustawa o samorządzie gminnym określa zadania własne, jakie muszą być realizowanie
w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców. Realizacja tych obowiązków
wiąże się z rozdysponowaniem środków wpływających do „gminnej kasy”.
Ponadto Gmina realizuje wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
Największą pozycję w budżecie Gminy Mielec na rok 2019 stanowiły „oświata i wychowanie”, na które została przeznaczona
kwota ponad 22,5 mln złotych. Ważną składową budżetu była również
„pomoc społeczna i rodzinna” – blisko 18 mln złotych. Prawie 12,5 mln
złotych Gmina wydała na „gospodarkę komunalną i ochronę środowiska”, melioracje wodne - ponad 31 tysięcy złotych, natomiast prawie 4,2 mln złotych pochłonęły „transport
i łączność”. Ważną pozycję stanowiły „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”. Przeznaczono na nie
w tym roku ponad 1 mln złotych. Pozostałe działy, w tym bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kumulują wydatki rzędu 1,1 mln złotych.

Wotum zaufania
i absolutorium dla Wójta
12 czerwca br. Rada Gminy Mielec podczas siódmej sesji głosowała w sprawie dwóch istotnych kwestii dla organu wykonawczego Gminy. Oceniony został po raz pierwszy całokształt działalności Wójta
w minionym roku kalendarzowym oraz wykonanie
budżetu Gminy Mielec za 2018 rok. Zwieńczeniem
obrad było udzielenie Wójtowi Gminy Mielec Józefowi Piątkowi wotum zaufania oraz absolutorium.
Była to pierwsza sesja absolutoryjna, podczas której Wójt zobligowany był do przedstawienia raportu
o stanie Gminy. Zgodnie z wprowadzoną w styczniu
2018 nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym
raport ma stanowić dokument, który obejmuje podsumowanie działalności Wójta w minionym roku
budżetowym, w szczególności realizację polityki,
programów i strategii, uchwał Rady Gminy i budżetu obywatelskiego. Raport stanowi uzupełnienie
corocznego sprawozdania finansowego, które jest
obligatoryjnym dokumentem prezentującym stan
budżetu gminy w minionym roku.

Raport o stanie Gminy został podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Mielec lub pod linkiem:
www.gmina.mielec.pl/raport-o-stanie-gminy
.

Wydawca: Urząd Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec
Skład: MCDESIGN Mariusz Chmielowiec
Nakład: 4 000 egzemplarzy
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Nowe, lepsze drogi

Remont, przebudowa zaplanowanych na 2019 rok dróg gminnych.
W miejscowościach: Szydłowiec, Wola Mielecka, Złotniki, Rzędzianowice, Chorzelów
pojawiły się nowe nawierzchnie bitumiczne na
7 odcinkach dróg. Przy drogach wykonano odwodnienia, chodnikowe opaski bezpieczeństwa
oraz w miejscowości Chorzelów przygotowano
24 nowe miejsca parkingowe.
Łącznie zmodernizowano ponad 2,5 km dróg
za blisko 1 mln zł.

Modernizacja dróg dojazdowych
do gruntów rolnych
W tym roku do lokalnych samorządów trafiły
kolejne środki rozdysponowane przez Zarząd
Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Kwota, jaką dysponował Zarząd do podziału, to ponad 13 mln złotych.
Gmina Mielec przyznane wsparcie przeznaczyła
na realizację zadania pn: budowa i modernizacja
drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie
Chorzelów, dz. o nr ewid. 1319. Łączna wartość
inwestycji to 105 500 zł, z czego dofinansowanie stanowiło 84 400,00 zł. - Bardzo się cieszę,
że po raz kolejny Gminie Mielec udało się uzyskać takie wsparcie. Jest to kontynuacja działań
związanych z poprawą dróg dojazdowych do
gruntów rolnych na terenie naszej Gminy. Na ten
cel w ostatnich 4 latach, łącznie z tym wsparciem, pozyskaliśmy już trzysta tysięcy złotych.
Dzięki tym środkom i wkładowi własnemu zmo-

dernizowano dogi dojazdowe do gruntów rolnych
w Rzędzianowicach, Książnicach i Chorzelowie
– mówi Wójt Gminy Mielec Józef Piątek.

Ciąg pieszo-rowerowy w połowie
gotowy
Zakończył się pierwszy etap remontu drogi
powiatowej nr 1 161R relacji Tuszów Narodowy Chorzelów. W ramach tego etapu od chorzelowskiego Sanktuarium w kierunku Mielca na odcinku 760 metrów ułożony został nie tylko chodnik,
ale również wykonane zostały brukowane zjazdy
na poszczególne posesje. Warto podkreślić, że
ciąg pieszo-rowerowy w Chorzelowie to inwestycja, o którą mieszkańcy zabiegali przez wiele
lat - gdy droga była jeszcze wojewódzka. Takie
rozwiązanie ma w znaczący sposób przyczynić
się do bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawić komfort spacerowiczów i rowerzystów.
Koszt wykonanych prac to 808 284,66 zł.
Obecnie wykonawca - firma Kalbruk s.c. z Mielca
przystąpiła do prac na drugim odcinku o długości 960 metrów. Jej punktem docelowym jest
rondo w ramach nowego układu komunikacyjnego drugiej przeprawy mostowej. Zwieńczeniem
inwestycji ma być nowa nakładka asfaltowa
o łącznej długości 1,6 km. Całość remontu tego
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odcinka kosztować będzie 2,85 mln zł. Połowa
tej kwoty pochodzi ze środków Funduszu Dróg
Samorządowych, 500 tysięcy dołożyła Gmina
Mielec. Resztę - blisko 900 tysięcy wyasygnował
Powiat Mielecki. Inwestycja ma się zakończyć
w maju 2020 roku.
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Wsparcie

Ruszyła budowa

w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz promesa

kanalizacji sanitarnej w Książnicach

Blisko 6 mld w skali całego kraju z Funduszu Dróg Samorządowych zasiliło budżet inwestycji
drogowych realizowanych głównie przez gminy i powiaty. Wśród nich także Gmina Mielec uzyskała wsparcie na 2 zadania tj. przebudowę drogi gminnej w miejscowości Książnice i przebudowę
drogi gminnej w miejscowości Chorzelów. Łącznie na te zadania otrzymaliśmy 516 450,83 tys. zł.
W kolejnym naborze lipcowym złożyliśmy kolejne 2 wnioski, tym razem na blisko 2,5 mln zł. Kwota
536 000,00 zł to z kolei wysokość dotacji przyznanej gminie Mielec z przeznaczeniem na remont infrastruktury zniszczonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski, które miały miejsce w maju 2019 roku. Uzyskane wsparcie zostało przeznaczone na realizację zadań pn.:

W czerwcu br. Wójt Gminy Mielec Józef Piątek oficjalnie podpisał umowę na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Książnice”.
Długo oczekiwana inwestycja o wartości 3 775
362,00 zł brutto realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT’’ z Rzeszowa. W ramach inwestycji zostanie wykonana sieć kanalizacji
grawitacyjno – tłocznej o długości ponad 8,5km. Powstanie 6 przepompowni sieciowych ścieków. Zgodnie z umową planowany termin zakończenia robót to
30 października 2020 roku. - Prace w terenie ruszyły.
Wszystko przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Tak jak już wielokrotnie mówiłem, kontynuujemy budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie. Sukcesywnie rośnie długość sieci kanalizacji na terenie
naszej Gminy. Po wykonaniu fragmentów kanalizacji
w Książnicach i Podleszanach II etap poziom skanalizowania Gminy osiągnie 70%. Oczywiście nie zapominamy o kolejnych miejscowościach. Obecnie zaczynamy procedować budowę kanalizacji sanitarnej
dla miejscowości Wola Chorzelowska. W przyszłym
roku chcielibyśmy także zacząć projektować kolejne odcinki kanalizacji ,czyli dla miejscowości Boża
Wola, Goleszów, Podleszany III etap - przekazuje
Józef Piątek Wójt Gminy Mielec.

1. Remont drogi gminnej nr 103 408R Książnice –
Wólka Książnicka w km 0+000 – 0+100 wraz z remontem przepustu w km 0+035 w m. Książnice;
2. Remont drogi gminnej dz. nr 863 w m-ci Trześń
w km 0+000 – 0+090 wraz z remontem przepustu
w km 0+080;

Rok poprzedni 2018 był szczególny,
gdyż
m.in. dzięki środkom zewnętrznym
udało
nam się wykonać nawierzchnię bitumiczną na
10 drogach za blisko 3 mln zł.

3. Remont drogi gminnej nr 103 422 Rydzów (Zalesie) Tarnowiec I km od 0+400 do 0+490 wraz z remontem przepustu w km 0+438 w m. Podleszany.
Należy pamiętać, że Gmina Mielec corocznie na
przebudowę dróg przeznacza ponad 1,5 mln zł.

Obiekty sportowo-rekreacyjne w Woli Mieleckiej
„W zdrowym ciele zdrowy duch” - taki motyw przewodni towarzyszył nam przy podejmowaniu decyzji o budowie przyszkolnych obiektów sportowo
– rekreacyjnych w Woli Mieleckiej. Powstają tam
3 obiekty tj.:
•

dwutorowa szkolna bieżnia lekkoatletyczna
o długości 80 m zakończona skocznią w dal,

•

boisko
wielofunkcyjne
o
nawierzchni
syntetycznej (wym. 30 x 44,5m) zawierające:

a.

dwa boiska do siatkówki,

b.

dwa boiska do koszykówki,

c.

boisko do piłki ręcznej,

d. kort tenisowy.
•

boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej (wym. 28 x 49m)

Pierwsze elementy tych obiektów zostały
już przygotowane. Pod pozostałe została wykonana
podbudowa
wraz z odwodnieniem.
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W przyszłym roku wykonamy już ostatnie nawierzchnie syntetyczne, wyposażymy obiekt i oddajemy go do użytku – dodaje Tomasz Ortyl Zastępca
Wójta Gminy Mielec.
Pomimo że to obiekty przyszkolne, będą
ogólnodostępne
dla
wszystkich
aktywnych
mieszkańców gminy. Koszt inwestycji to 1 395
818,68 zł. Należy wspomnieć, że realizacja inwestycji jest możliwa dzięki pozyskanemu na ten
cel wsparciu z Ministerstwa Sportu i Turystyki
w kwocie 699 500,00 zł.

II etap budowy kanalizacji sanitarnej w Podleszanach
Trwają prace na II etapie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podleszany”. Inwestycja o wartości 7 973 844,00 zł brutto realizowana jest także przez Przedsiębiorstwo Budowlane
„BUDOMONT’’ z Rzeszowa. W ramach prowadzonej
inwestycji wykonywana jest sieć kanalizacji grawitacyjno –tłocznej o długości ponad 12 km. Powstaje
9 przepompowni sieciowych oraz 24 przepompownie przydomowe. Zgodnie z zapowiedzią wykonawcy
już w czerwcu 2020 roku wszystkie prace powinny
zostać zakończone. - II etap prac to kontynuacja
budowy kanalizacji dla miejscowości Podleszany,
którą rozpoczęliśmy w 2017 roku. Przypomnę, że
w ramach I etapu powstała sieć kanalizacji sanitarnej
na odcinku blisko 10 km. 150 gospodarstw już od ponad roku może korzystać z nowo wybudowanej sieci.
Niestety na dzień dzisiejszy tylko 61 gospodarstw dokonało przyłączeń (40%) swoich budynków do sieci.

Dlatego też od 2020 roku będą prowadzone kontrole wśród niepodłączonych mieszkańców Podleszan
w celu sprawdzenia, z jakich rozwiązań korzystają
przy zagospodarowaniu ścieków – dodaje Tomasz
Ortyl Zastępca Wójta Gminy Mielec.
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Bajkowe

TRANSPORT

Dbajmy o przepusty i zjazdy

otwarcie sal przedszkolnych w Rydzowie
“Nasza szkoła jest najlepsza, piękna, miła i bezpieczna.” Tak dziś mogą powiedzieć przedszkolaki
ze Szkoły Podstawowej w Rydzowie, dla których przygotowano nowe sale edukacyjne. W ramach
projektu zagospodarowania poddasza wykonano nadbudowę oraz przebudowę części istniejącego
budynku szkoły. Inwestycja polegała na wymianie konstrukcji dachu wraz z jego poszyciem; przebudowie oraz podniesieniu wysokości pomieszczeń, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, remoncie instalacji centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjnej oraz pełnej adaptacji pod wymogi
przedszkola. Szkoła zyskała dodatkową powierzchnię użytkową 540 m². Wartość inwestycji to kwota ponad 600 tys. zł. Zadowolenia z nowej inwestycji nie kryje p.o. dyrektora szkoły pani Aleksandra
Drozdowska: - Tak długo czekaliśmy na to, aby nasza szkoła wzbogaciła się o nowe sale przedszkolne. Nowoczesne i przytulne wnętrza zyskały nowe sprzęty. Najmłodsi będą mogli korzystać
z jasnych, przestronnych sal wyposażonych w kolorowe, interaktywne zabawki, materiały edukacyjne oraz funkcjonalne meble.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Mielec , mając na
względzie porządek i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg oraz terenów do nich
przyległych, w związku z powtarzającymi się
w ostatnich latach gwałtownymi i intensywnymi
opadami deszczu po raz kolejny informujemy, że:

1. zgodnie z art. 29 i 30 ustawy o drogach publicznych budowa lub przebudowa oraz utrzymanie
zjazdów łącznie ze znajdującymi się pod nimi
przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.Oznacza
to, że czyszczenie lub wymiana rur przepustu
w celu zapewnienia drożności należy do właściciela posesji.
2. rowy przydrożne są przeznaczone tylko do
i wyłącznie do odprowadzania wód opadowych
z pasa drogowego, dlatego też przy drogach powiatowych czy też gminnych są to rowy niejednokrotnie odparowujące. Zgodnie z art. 39 w/w
ustawy zabrania się odprowadzania wód opadowych z posesji, pól, łąk czy lasów do rowów
przydrożnych. Jest to zakaz bezwzględny i brak
jest możliwości uzyskania zezwolenia zarządcy
drogi. Wszystkie próby podłączenia się do rowów przydrożnych są działaniami bezprawnymi;
3. do odprowadzenia nadmiaru wód opadowych
i gruntowych z posesji służą urządzenia melioracyjne, które należy wykonać własnym staraniem
i na własny koszt.
4. utrzymanie drożności rowów pełniących
funkcję rowów przydrożnych wraz z przepustami pod drogą należy do zarządcy drogi.
5. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach do obowiązku właścicieli
nieruchomości należy utrzymywanie czystości
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i porządku na chodnikach przylegających do nieruchomości.
Intensywne opady atmosferyczne przy niedrożnych przepustach powodować mogą lokalne podtopienia, czego doświadczyliśmy
w maju. Pomimo drożnych rowów w niektórych
miejscach odwodnienie nie jest w pełni sprawne
przez zapchane przepusty. Dodatkowo bardzo
często zdarza się, że średnica przepustu jest
zbyt mała, co nie tylko utrudnia sprawny spływ
wody, ale powoduje szybkie i łatwe zatykanie
się przepustów. Przypominamy, że wszelkie
zjazdy z dróg na posesje powinny być uzgadniane
z zarządcami dróg, którzy w stosownym zezwoleniu określą parametry przepustu pod zjazdem.
W związku z powyższymi obowiązkami prosimy
o dokonanie przeglądu przepustów pod zjazdami na swoje działki. W przypadku niewywiązania
się właścicieli posesji z obowiązku właściwego
utrzymania zjazdów i dalszego uniemożliwiania
swobodnego spływu wód w rowach przydrożnych, a tym samym powstawania zastoisk, niedrożne zjazdy (w przypadku kolejnych zagrożeń)
będą rozbierane przez służby drogowe, a kosztami robót obciążony zostanie właściciel lub użytkownik działki, do której zjazd jest wykonany.
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Nowa linia komunikacyjna MKS
do Woli Mieleckiej i Rzędzianowic
Dzięki staraniom Wójta Gminy Mielec Józefa Piątka od 02.09.2019 roku została uruchomiona nowa, dedykowana linia MKS nr 41 na
trasie Mielec –Wola Mielecka- Rzędzianowice
–Mielec. Jest to odpowiedź na liczne sygnały
od mieszkańców tych miejscowości o potrzebie uruchomienia takiego podmiejskiego połączenia w szczególności ułatwiającego dojazd
do szkół oraz miejsc pracy zlokalizowanych na
terenie miasta Mielca. Finalizując to zadanie w
dniu 15.08.2019 r. oficjalnie Wójt Gminy Mielec
i Prezydent Miasta Mielca podpisali stosowne porozumienia i umowy. Łącznie na linii nr
41 funkcjonuje 11 kursów w dni robocze oraz
6 kursów w soboty, dostosowanych do potrzeb uczniów i pracowników. - Pomimo dużych
nakładów finansowych po stronie Gminy Mielec przypomnę, że jest to wzrost o blisko 75%
kosztów dotychczas przeznaczanych na funkcjonującą na terenie gminy komunikację - liczę
na to, że zadeklarowana w listach poparcia dla
tej linii duża liczba osób będzie licznie korzystała
z tych usług przy tak atrakcyjnej propozycji cen
biletów - dodaje Wójt Gminy Józef Piątek. Przypominamy, że na terenie Gminy Mielec od dnia
1 lipca 2018 r. funkcjonuje nowa taryfa cen i opłat
za usługi przewozowe:
- bilety jednorazowe papierowe, u kierowcy 3 zł (normalny) i 1,50 zł (ulgowy)
- bilety jednorazowe zapisane na e-karcie
z możliwością przesiadki w strefie „0” - 2 zł (normalny) i 1 zł (ulgowy)
- bilety dobowe - 8 zł (normalny) i 4 zł (ulgowy)
- bilety okresowe 30-dniowe - 60 zł (normalny)
i 30 zł (ulgowy)
- bilety okresowe 30-dniowe na okaziciela
- 75 zł (normalny).
Pasażerowie mogą korzystać z nowej, uproszczonej taryfy biletowej, nowej struktury biletów papierowych i elektronicznych, przesiadać się wielokrotnie do autobusów innych linii
w ramach jednej ceny biletu, korzystać z tańszych
biletów okresowych bez żadnych ograniczeń
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co do limitu przejazdów i trasy przejazdu, dokonywać płatności za bilet jednorazowy bankomatową kartą zbliżeniową.

Ekoenergia

także w naszej gminie
Gmina Mielec jest w trakcie realizacji trzech projektów w ramach Odnawialnych Źródeł Energii.
Pierwszy z nich to projekt „Ekoenergia w gminach: Tuszów Narodowy – Mielec” . Projekt zakłada
instalację na terenie Gminy Mielec:
- 104 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,16 kW – 6,21 kW
- 82 szt. instalacji kolektorów słonecznych o mocy 3,26 kW – 6,52 kW
- 50 szt. powietrznych pomp ciepła o mocy 3,00 kW – 16,00 kW
- 26 szt. kotłów na biomasę o mocy 12,00 kW – 25,00 kW .
Już w tym roku u mieszkańców naszej gminy zostały zamontowane pierwsze instalacje fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne. W ramach drugiego projektu „Pozbądź się smogu w Gminie
Mielec” (kotły gazowe i ogrzewanie biomasą), którego wartość wsparcia to 1 284 027,00 PLN
przewidziano instalację 135 nowych kondensacyjnych pieców gazowych o różnej mocy kW oraz 13
automatycznych kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą. Instalacje pierwszych kotłów
zaplanowano w 2020 roku po obecnym sezonie grzewczym.

Trzeci projekt „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec” (kotły na ekogroszek), którego wartość
wsparcia to 499 800,00 PLN obejmuje wymianę 35 automatycznych kotłów centralnego ogrzewania na ekogroszek 5 klasy z automatycznym zasypem paliwa. Obecnie prowadzony jest jeszcze
nabór uzupełniający. Dostępna liczba kotłów na ekogroszek w ramach naboru to 15 szt. Dotyczy to
obiektów mieszkalnych, które nie są przyłączone do instalacji gazowej. Serdecznie zapraszamy.

Pozbądź się szkodliwego azbestu!
Nie ulega obecnie wątpliwości, że wyroby zawierające azbest są szkodliwe dla zdrowia.
Dlatego też Gmina Mielec stara się je systematycznie utylizować z obiektów mieszkalnych
i gospodarczych mieszkańców Gminy. W tym roku Wójt Gminy Mielec Józef Piątek wystąpił
o przyznanie dofinansowania na to zadanie.
Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w 2019 roku Gmina otrzymała dofinansowanie
na ten cel w kwocie 26 520 zł. Dodatkowo 61 080,88 zł
z budżetu Gminy Mielec umożliwiło odebranie ponad 136
ton azbestu z 55 posesji z terenu Gminy Mielec, w tym 24
tony płyt azbestowych zostało zdemontowane z dachów
przez firmę na zlecenie Gminy w okresie od 23.09.2019 r.
do 25.10.2019 r.
Zachęcamy mieszkańców Gminy Mielec do wymiany pokryć dachowych zawierających azbest
i składania wniosków do Gminy na ich odbiór
i utylizację. Takie działania umożliwią przyjazne dla środowiska i zgodną z przepisami prawa pozbycie się tego
rodzaju odpadów.
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GMINA W LICZBACH

Ważne zmiany

GMINA

2019

Stan na 31 październik 2019

Sytuacja w regionie pokazuje, że problem z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów mają wszystkie samorządy.
Rozstrzygnięte i w większości przypadków unieważnione przetargi w innych gminach powiatu mieleckiego pokazują, że ceny zaproponowane przez operatorów są nawet dwukrotnie wyższe niż w roku poprzednim. Wpływ na to
mają głównie problemy firm z zagospodarowaniem śmieci przez Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów
Komunalnych. Kolejnymi czynnikami wzrostu cen są rosnące ceny prądu, opłat środowiskowych, wzrost płacy minimalnej i problemy związane z zakazem składowaniem odpadów. Według nowych regulacji firma odbierająca śmieci
będzie mogła wozić je do instalacji w całej Polsce, jednak koszt transportu do odległych instalacji może mieć wpływ
na wzrost kosztów odbioru śmieci.
Jakość oraz ilość oddawanych przez naszych mieszkańców śmieci w znaczny sposób wpływa na cenę odbioru
i zagospodarowania odpadów. Apelujemy o zwrócenie szczególnej uwagi na segregację odpadów w naszych domach. Jest to bardzo istotny element kształtujący osiągnięcie narzuconych na Gminę poziomów recyklingu. Właściwa segregacja, kompostowanie bioodpadów i ograniczanie ilości oddawanych odpadów zmieszanych będą mieć
istotny wpływ na kwotę, jaką Gmina zapłaci firmie odbierającej odpady, co w konsekwencji będzie miało przełożenie
na opłaty ponoszone przez mieszkańców.

Dbamy o rozwój świadomości ekologicznej u najmłodszych
W październiku w Urzędzie Gminy Mielec odbyło się spotkanie, w trakcie którego Wójt Gminy Mielec
Józef Piątek wręczył dyrektorom szkół zakupione zestawy edukacyjne do segregacji odpadów komunalnych (interaktywny zestaw demonstracyjny – wersja magnetyczna plus), w celu utrwalania wśród
najmłodszych mieszkańców prawidłowych zasad
i zachowań z zakresu edukacji ekologicznej.
Ponadto każda szkoła otrzymała pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów pozyskane w ramach współpracy z Fundacją Nasza Ziemia i społecznej kampanii
edukacji ekologicznej „ŚWIAT BEZ ODPADÓW”.

Zawarcie związków
małżeńskich

Urodzenia

98

Najpopularniejsze imiona
Zuzanna, Zofia, Maria, Jan, Nikodem, Szymon
Kruszywo na budowę
i remonty dróg

2 981 ton

Nowe nawierzchnie
bitumiczne

1 732 m

9

sołectwach
W
zmodernizowano
infrastrukturę
oświetleniową

Wartość zewnętrznego wsparcia na drogi

1 004 671 zł

Nowa kanalizacja

5 000 m

Odebrane ścieki

204 835 m3

Odebrane odpady komunalne

2 735 ton

Woda dostarczona
do mieszkańców

392 686 m

3

12

Zgony

131

95

Inną istotną dla mieszkańców zmianą jest obowiązek segregacji. Mieszkańcy, którzy nie segregują śmieci, zapłacą
za ich odbiór co najmniej dwa razy więcej. Jeżeli właściciele nieruchomości nie będą selektywnie zbierać śmieci, to
firma nie odbierze od nich odpadów i powiadomi o tym fakcie Gminę. Na niższe opłaty śmieciowe będą mogły liczyć
osoby, które posiadają przydomowe kompostowniki i zadeklarują kompostowanie bioodpadów. Jeżeli okaże się, że
mimo deklaracji odpady nie są kompostowane, właściciel nieruchomości straci prawo do ulgi.
W związku z powyższym jeszcze w tym roku Rada Gminy podejmie stosowne uchwały, które dostosują gminne regulacje do zmienionych przepisów. Zmianie ulegną nie tylko stawki ale i zasady ponoszenia opłat za odbiór
i zagospodarowanie odpadów.

13 322

W LICZBACH

w gospodarce odpadami
Obowiązująca w Gminie Mielec umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wygasa 31 grudnia
bieżącego roku. Już we wrześniu uruchomione zostało postępowanie przetargowe w celu wyłonienia firmy, która
będzie odbierać odpady na terenie Gminy Mielec w 2020 roku. Niestety postępowanie przetargowe zostało unieważnione, żadna z firm nie zdecydowała się na złożenie oferty. Przyczyniły się do tego najprawdopodobniej zmiany przepisów, jakie weszły w życie z dniem 6 września 2019 roku, które m.in. zmieniły zasady przeprowadzania przetargu na
odbiór i zagospodarowanie śmieci. W drugim postępowaniu przetargowym jedyna złożona przez konsorcjum firm
z liderem MPGK Mielec oferta obejmująca ,,Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Mielec w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku” wyniosła 2 947 468,50 zł brutto. Kwota ta jest
wyższa, niż roczne wpływy z opłat ponoszonych przez mieszkańców przy obowiązujących stawkach.

Liczba mieszkańców

Aktywni
przedsiębiorcy

695
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Najzdolniejsi
nagrodzeni

Wójt Gminy Mielec Józef Piątek przyznał nagrody „Wyjątkowy Uczeń 2018/2019”. Uroczysta gala, na
którą przybyli najzdolniejsi uczniowie wraz z rodzicami oraz dyrektorzy i nauczyciele szkół odbyła się
w chorzelowskim Ośrodku Kultury.
Z roku na rok przybywa uczniów, którzy swoją wiedzą wybijają się wysoko ponad przeciętną. Osiągają oni imponujące wyniki w nauce oraz zajmują wysokie miejsca w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. – Chciałbym Wam wszystkim serdecznie pogratulować, ponieważ to, co osiągnęliście w mijającym roku szkolnym, przekracza ogólnie przyjęte
normy. Macie wspaniały dar przyswajania wiedzy. Ale ten dar wspiera również ciężka praca. Stanowicie wspaniałą promocję naszej Gminy i cieszymy się, że możemy wspólnie z Wami obchodzić to
wyjątkowe święto – zwrócił się do wyróżnionych Józef Piątek, Wójt Gminy Mielec.
O oprawę artystyczną gali zadbali uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chrząstowie przygotowani przez nauczycielki Justynę Wnuk i Urszulę Wieczerzak. Autorką scenariusza była uczennica, Izabela Miodunka, która w humorystycznej inscenizacji przedstawiła zakończenie roku szkolnego
oraz podróż polskiej rodziny na wakacje do Wielkiej Brytanii. Po części artystycznej przyszła pora na
wręczenie nagród i dyplomów dla uczniów, nauczycieli i rodziców. W tym roku w skład komisji weszli: Sekretarz Gminy Mielec Bożena Mazur, Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych Barbara
Szwakop oraz Dyrektor SOKiS Damian Małek.
Tytuł „Wyjątkowy uczeń” otrzymali:
Laureaci konkursów ogłaszanych przez Kuratora Oświaty w Rzeszowie:
Konrad Ćwięka – uczeń Zespołu Szkół w Podleszanach, laureat konkursu z matematyki,
Matylda Kremer – uczennica Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej, laureatka konkursu z j. niemieckiego,
Maksym Kremer – uczeń Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej, laureat konkursu z j. niemieckiego,
Daria Wiech – uczennica Zespołu Szkół w Podleszanach, laureatka konkursu z historii.
Finaliści konkursów ogłaszanych przez Kuratora Oświaty w Rzeszowie:

OŚWIATA

Uczniowie szkół podstawowych osiągający bardzo wysokie wyniki w nauce:
Alicja Cieśla – uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Książnicach,
Laura Czernikowska – uczennica Zespołu Szkół w Podleszanach,
Natalia Durej – uczennica Zespołu Szkół w Chorzelowie,
Izabela Miodunka – uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chrząstowie,
Martyna Nowak – uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzędzianowicach,
Paulina Piechota – uczennica Zespołu Szkół w Trześni,
Karolina Serafin – uczennica Szkoły Podstawowej w Rydzowie,
Maria Wilk – uczennica Społecznej Szkoły Podstawowej w Złotnikach,
Gabriela Wójtowicz – uczennica Zespołu Szkół w Podleszanach.
Specjalne listy gratulacyjne otrzymali również rodzice wyjątkowych uczniów oraz nauczyciele - opiekunowie laureatów i finalistów konkursów kuratoryjnych. Są to Barbara Kawalec ZS w Podleszanach,
Renata Godek ZW w Woli Mieleckiej, Lidia Kutrybała ZS w Chorzelowie, Jerzy Flis ZS w Podleszanach.
Gratulacje i życzenia szczęśliwych wakacji wszystkim uczniom złożyli obecni na gali Przewodniczący
Rady Gminy Bogdan Cygan oraz Radni Celina Szymańska i Stanisław Głaz. Uroczystość zakończono
wspólnym odśpiewaniem utworu „We are the champions” dedykowanego wyjątkowym uczniom.

Zapachniało świeżością po remontach w gminnych placówkach
edukacyjnych
Na terenie szkół w Gminie Mielec w okresie wakacyjnym uczniów zastąpili budowlańcy, którzy
przeprowadzili prace remontowe w celu poprawienia komfortu pracy uczniów i nauczycieli. Zakres
wykonywanych prac był różnorodny, w niektórych placówkach były to większe remonty, natomiast
zdarzały się również jednostkowe prace. Dopilnowano, aby zakończyły się one wraz z rozpoczęciem
nowego roku szkolnego.
W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Książnicach wykonano szereg prac remontowych, począwszy od remontu korytarzy, szatni, holu, odmalowania pokoju nauczycielskiego i sekretariatu, położenia w nich nowych podłóg z paneli podłogowych, poprzez adaptację sali lekcyjnej i doposażenie
klas w nowoczesny sprzęt multimedialny, m.in. monitor dotykowy, tablicę interaktywną. W związku
z utworzeniem Przedszkola w Książnicach z dniem 1 stycznia 2019 roku przystosowane sale doposażono o nowe meble i pomoce dydaktyczne.

Dominik Kapinos – uczeń Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej, finalista konkursu z matematyki,
Julia Sosińska – uczennica Zespołu Szkół w Chorzelowie, finalistka konkursu polonistycznego.
Uczeń osiągający wybitne wyniki w sporcie:
Mikołaj Iwanow – uczeń Zespołu Szkół w Chorzelowie.
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Zespół Szkół w Podleszanach może pochwalić się dwiema wyremontowanymi salami lekcyjnymi
i świetlicą, nowymi drzwiami w dwóch salach oraz wymianą grzejników w dwóch klasach i szatni.
Ponadto wyremontowano łazienkę obok sali gimnastycznej, wymieniono okna w jednej z klas, wykonano drobne naprawy sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłącz do głównej sieci oraz drobne naprawy
elektryczne. Wymieniono hydranty i położono nową kostkę brukową na parkingu szkolnym. Do sal
lekcyjnych zakupiono pomoce dydaktyczne: programy multimedialne, tablice i monitory interaktywne, sprzęt audiowizualny i komputery. Zakupiono również pomoce dydaktyczne do fizyki, chemii, matematyki, geografii, świetlicy i Ozoboty tj. roboty do nauki programowania oraz maty edukacyjne do
programowania.
W Zespole Szkół w Trześni wyremontowano klasopracownie ( malowanie, wymiana oświetlenia),
ponadto sale lekcyjne zostały wyposażone w tablice i ekrany interaktywne oraz pomoce dydaktyczne. Wykonane zostało patio, aby uczniowie mogli spędzać przerwy na świeżym powietrzu.

OŚWIATA

Wzrost wynagrodzeń

o około 1 087 000 zł dla nauczycieli
W obecnym roku miały miejsce dwie nowelizacje płac nauczycieli. Od 1 stycznia 2019 r. w wyniku
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenia w sprawie wysokości
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrosły o 5 %, co spowodowało dla Gminy wzrost wydatków
na wynagrodzenia nauczycieli w roku 2019 o ok. 521 000,00 zł.
Od 1 września 2019 r. w wyniku nowelizacji Karty Nauczyciela stawki wynagrodzenia zasadniczego
wzrosły o 9,6 % oraz została określona minimalna wysokość dodatku funkcyjnego dla wychowawców klas na kwotę min. 300,00 zł. Oprócz powyższego nastąpił wzrost wysokości dodatku motywacyjnego. W efekcie powyższych zmian wzrost wydatków na wynagrodzenia naszych nauczycieli
w okresie od września do grudnia 2019 r. wynosi ok. 566 000,00 zł.

Uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu
zawodowego nauczyciela
W sierpniu br. w Urzędzie Gminy Mielec odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom, którzy przed powołaną komisją egzaminacyjną zdali
pomyślnie egzamin i tym samym uzyskali stopień nauczyciela mianowanego. Józef Piątek, Wójt Gminy Mielec po wygłoszeniu okolicznościowego przemówienia uroczyście wręczył akty, które otrzymali:
Pani Alicja Siebierańska - nauczyciel wychowania przedszkolnego w Zespole Szkół w Chorzelowie
Pani Izabela Szymuś - nauczyciel wychowania przedszkolnego w Zespole Szkół w Podleszanach
W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rzędzianowicach remonty rozpoczęły się od zamontowania nowego daszku nad schodami wejściowymi do budynku szkoły, a także wyremontowaniem
dolnego korytarza wraz z wymianą kilku okien. Wszystkie sale lekcyjne doposażono w tablice multimedialne, laptopy interaktywne, plansze edukacyjne oraz zakupiono 16 Ozobotów, photony, puzzle
oraz maty do kodowania pod nazwą „Kodowanie na dywanie”.

ks. Wojciech Brożek - wikariusz parafii Książnice

Wręczenie aktów nadania poprzedziło złożenie przez zebranych nauczycieli ślubowania: „Ślubuję
rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg.”
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Plon niesiemy plon…
Wola Chorzelowska była gospodarzem tegorocznych Dożynek Gminy Mielec. Tradycyjne święto,
na którym licznie zjawili się mieszkańcy całego regionu, obchodzone było w niedzielę 18 sierpnia.
Uroczystości rozpoczęła Msza Święta dziękczynna za szczęśliwie zebrane plony odprawiona
w kościele świętego Wojciecha w Trześni, w której uczestniczyli Starostowie Dożynek: Joanna
Dziekan z Trześni oraz Marek Nycek z Książnic, Józef Piątek, Wójt Gminy Mielec pełniący jednocześnie funkcję Gospodarza Dożynek, Tomasz Ortyl, Zastępca Wójta, Bogdan Cygan, Przewodniczący Rady Gminy Mielec wraz z radnymi Gminy Mielec, radni powiatu mieleckiego Kacper Głaz
i Michał Duszkiewicz, Hubert Sobiczewski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Mielec, przedstawiciele samorządów wiejskich, rolnicy, dyrektorzy szkół i zespołów szkolnych Gminy Mielec, przedstawiciele podmiotów gospodarczych, grupy wieńcowe oraz mieszkańcy regionu. Po Mszy św., uczestnicy uroczystości w korowodzie przejechali na plac dożynkowy w Woli Chorzelowskiej. Zebranych gości powitał
Bogdan Cygan, Przewodniczący Rady Gminy Mielec. Następnie podczas widowiska obrzędowego
Starostowie Dożynek przekazali symboliczny chleb Gospodarzowi Dożynek, który za otrzymany dar
przekazał rolnikom słowa uznania. – Szczególnie serdecznie witam i pozdrawiam rolników z naszej
gminy. Dziękuję Wam za codzienną pracę, która powinna być dla Was powodem do dumy. To właśnie
Wy kultywujecie jeden z filarów polskości i przekazujecie tradycję. Dożynki powinny być także czasem
refleksji nad dalszym losem Polski. Coraz więcej pól stoi odłogiem, a ludzie przestają szanować „Matkę ziemię”. Niech ten brak wyobraźni i beztroska w końcu się zakończą, bo ich skutki mogą być opłakane nie dla nas, ale dla naszych dzieci i następnych pokoleń. Dziękuję, że Wy, drodzy rolnicy, robicie tak
wiele, aby środowisko naturalne nie ulegało degradacji, mogło nas ciągle żywić i rodzić ekologiczne
produkty– powiedział Józef Piątek. W dalszej części widowiska artyści z Kapeli, ZPiT „Chorzelowiacy”
oraz Chorzelowskiej Grupy Teatralnej ośpiewali i przekazali w imieniu wszystkich rolników symboliczny wieniec dożynkowy na ręce Wójta. Po widowisku odbył się przegląd konkursowy wieńca dożynkowego. Tytuł „Najpiękniejszego Wieńca Dożynek Gminy Mielec 2019” otrzymał wieniec wykonany
przez Koło Gospodyń Wiejskich z Rydzowa. Drugie miejsce ex aequo zajęły wieńce z Trześni i Woli
Chorzelowskiej, natomiast trzecie miejsce również ex aequo przypadło w udziale Rzędzianowicom
i Szydłowcowi. Pamiątkowe dyplomy i nagrody zwycięzcom wręczyli Józef Piątek, Wójt Gminy Mielec, Fryderyk Kapinos, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Mielcu oraz Damian Małek, Dyrektor
SOKiS. Na zakończenie głównych uroczystości obrzędowych na scenie zaprezentowały się grupa
wokalna „Wolanki” z Woli Mieleckiej oraz Zespół Pieśni i Tańca „Chorzelowiacy” wraz z Kapelą.
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Po prezentacjach lokalnego folkloru przyszła
kolej na występ gwiazdy wieczoru - Zespół „REDLIN”. Muzycy z Jastrzębia Zdroju zabrali widownię w muzyczną podróż po całej Europie. Występ
szczególnie przypadł do gustu żeńskiej części
publiczności, a to za sprawą charyzmatycznego wokalisty, który dedykował kilka utworów
specjalnie dla pań. Zwieńczeniem wspólnego
świętowania była ponad czterogodzinna zabawa taneczna prowadzona przez zespół „FOKUS”.
Wydarzeniom na scenie towarzyszyła degustacja
potraw przygotowanych przez Stowarzyszenia
i Koła Gospodyń Wiejskich. Na suto zastawionych stołach królowały głownie pierogi, barszcz,
smalczyk, broziaki, kapusta, krokiety, dżemy, rogaliki, biszkopty i serowce oraz rożnego rodzaju
„produkty wspomagające trawienie”. Nie zabrakło
również darmowych atrakcji strzeleckich przygotowanych przez Rado Resort oraz dmuchanego
placu zabaw ufundowanego przez Kirchhoff Automotive. Ponadto na placu dożynkowym prezentowali się przedsiębiorcy oferujący rośliny ozdobne, tradycyjne lody, zabawki odpustowe, biżuterię
skórzaną, produkty z konopi, ozdobne wstążki,
miody, ubranka i maskotki. W galerii plenerowej
swoje dzieła prezentowali Grażyna Pieróg-Kotlarz
oraz Tomasz Mrozowski. Stoisko wystawiła także Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego promujący fundusze europejskie.
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Niepodległa

zawsze była, będzie, jest

w służbie mieszkańcom

Fakt odzyskania przez Polskę niepodległości czci
się w Gminie w sposób wyjątkowy. Koncerty niepodległościowe, wernisaż wystawy, wieczornica patriotyczna, turniej piłkarski, zawody latawców to niektóre z atrakcji, jakie odbyły się w ramach obchodów.
Główne uroczystości Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się Mszą św. w intencji Ojczyzny
w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Chorzelowie. Następnie uroczysta kolumna prowadzona
przez Zmotoryzowaną GRH im. gen. Maczka, GRH
im. Wojciecha Lisa ps. „Mściciel” oraz Orkiestrę Dętą
z Dobrynina przemaszerowała na Miejsce Pamięci Poległych w Obronie Ojczyzny. Druga część obchodów
rozpoczęła się od powitania zebranych oraz krótkiego
nawiązania do historii naszego kraju. Następnie swoje
słowa do zebranych skierował Józef Piątek, Wójt Gminy Mielec. – Miesiąc listopad to czas zadumy i refleksji
nad przeszłością. Musimy jednak myśleć o przyszłości, aby to, co dali nam nasi przodkowie, nie zostało
zniweczone i ograniczone. Żebyśmy tych wartości nie
zostali pozbawieni. Udział w dzisiejszej uroczystości
to praktyczna lekcja historii, którą wspólnie tworzy-

my. Niech pamięć o Polakach, którzy oddali życie za
wolną i niepodległą Ojczyznę będzie głęboko zapisana
w naszych sercach i naszych umysłach – powiedział.
Po przemówieniu przedstawiciele delegacji oraz mieszkańcy Gminy Mielec złożyli wieńce i wiązanki okolicznościowe. Kolejnym punktem przygotowanym przez
organizatorów był koncert utworów patriotycznych
w wykonaniu Orkiestry Dętej z Dobrynina, która zadbała również o oprawę muzyczną całej uroczystości.
Wydarzenie zakończyła parada pocztów sztandarowych.

Ochotnicza Straż Pożarna w Książnicach otrzymała nowy lekki samochód strażacki na podwoziu Opel Movano. Jest to pojazd specjalistyczny, ratowniczo-gaśniczy z pełnym wyposażeniem
( w tym agregat wysokociśnieniowy wodno – pianowy do szybkiego natarcia ). Zakup o wartości blisko 350
000,00 zł został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz środków Gminy Mielec. Nowy samochód czeka obecnie w jednostce na dopełnienie wszelkich formalności związanych z jego przybyciem i wprowadzeniem do podziału bojowego. - Bardzo się cieszymy, że kolejny
samochód trafił do naszej jednostki OSP. W przyszłym roku, jeśli tylko pojawi się możliwość uzyskania dotacji,
chcielibyśmy zakupić wysokowydajną pompę dla kolejnej jednostki OSP. Majowe podtopienia pokazały, że takie
urządzenia są potrzebne i w taki sprzęt należy inwestować - dodaje Zastępca Wójta Gminy Mielec Tomasz Ortyl.

Na ludowo w Chorzelowie

Kazimierz Bober. Jury szczególną uwagę zwracało na
wierność i oryginalność prezentacji, reżyserię i kompozycję programu, sposób noszenia stroju, stylowość
i charakter programu, jednolitość stylistyczną w prezentacji scenicznej, poziom wykonania, interpretację,
walory artystyczne oraz ogólny wyraz artystyczny.
W podsumowaniu protokołu jurorzy wyrazili uznanie
dla tancerzy, choreografów, muzyków za prezentowany poziom artystyczny oraz pielęgnowanie i kultywowanie tradycji, tańca i śpiewu ludowego. W czasie
obrad komisji wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Rzeszowiacy” im. Janusza Mejzy z Samorządowego Centrum
Kultury w Mielcu.

Zawody gminne jednostek OSP

Zorganizowany 16 czerwca XII Podkarpacki Jarmark
Ludowy „Roztańczony Chorzelów 2019” był okazją do
zaprezentowania zespołów tanecznych, kapel ludowych, tradycyjnej kuchni naszego regionu oraz lokalnych rzemieślników. Oficjalnego otwarcia Jarmarku
dokonali: Józef Piątek, Wójt Gminy Mielec, Bożena
Telega, kierownik ZPiT „Chorzelowiacy”, pomysłodawczyni oraz koordynator Jarmarku oraz dyrektor SOKiS Damian Małek . Złożyli podziękowania zespołom,
opiekunom, choreografom, muzykom i publiczności
za przybycie do Gminy Mielec. -Już po raz dwunasty
spotykamy się na tej wspaniałej chorzelowskiej ziemi, aby świętować tradycję wcześniejszych pokoleń.
Bardzo się cieszę, że tyle osób, w tym, jak widzimy,
ludzi bardzo młodych, kultywuje kulturę naszego regionu. Muzyka i taniec sprawiają Wam radość, integrują Wasze środowisko, a co za tym idzie uczą Was
patriotycznych postaw, które w dzisiejszych czasach
niestety nie zawsze są doceniane. Dziękuję więc za
podtrzymywanie polskości i poszanowanie dla osiągnięć naszych poprzedników – powiedział Wójt Józef
Piątek. Prezentacje sceniczne oceniała komisja artystyczna w składzie: Alina Kościółek-Rusin, choreograf Nina Wojturska, choreograf Jacek Ścibor, muzyk
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Nowy wóz bojowy

Na terenie boiska sportowego w Trześni rozegrane zostały zawody sportowo-pożarnicze Gminy Mielec. Zmagania między poszczególnymi jednostkami OSP dostarczyły wielu emocji. Była to świetna okazja do oceny
stanu wyszkolenia każdej z jednostek. Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród kibiców wspierających swoje drużyny. Zawody otworzył Wójt Gminy Mielec Józef Piątek. Drużyny startowały w sztafecie pożarniczej oraz w ćwiczeniu bojowym. Dodatkowo chętne drużyny mogły pokazać swoje umiejętności w musztrze.
Na zakończenie zawodów główny sędzia bryg. Marek Gawlak odczytał protokół Komisji Sędziowskiej przedstawiający wynik zawodów:
1 miejsce - OSP Trześń
2 miejsce - OSP Chorzelów
3 miejsce - OSP Złotniki
W grupie „C” - żeńskiej
1 miejsce - OSP Trześń
2 miejsce – OSP Książnice
Dodatkowo za najlepsze wykonanie musztry została
nagrodzona drużyna żeńska OSP Książnice. Wójt Gminy Mielec Józef Piątek pogratulował wygranym, wręczając jednostkom puchary, a także w ramach nagrody przekazał zwycięskim drużynom dodatkowe środki
na zakup sprzętu i wyposażenia w dowód uznania za
trud i wysiłek włożony w wyszkolenie zawodników
oraz sprawność sprzętu pożarniczego.
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OSP Złotniki

najpopularniejszą jednostką roku 2019
W maju br. w Kalwarii Pacławskiej koło Przemyśla rozdane zostały nagrody w Plebiscycie Strażak Podkarpacia 2019. Laureaci etapu powiatowego i wojewódzkiego odebrali wyróżnienia podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka. Janusz Konieczny, wiceprezes Zarządu Głównego OSP, podziękował druhom za ich poświęcenie - Ochotnicze Straże Pożarne zrzeszają ludzi pragnących pomagać innym - mówił podczas uroczystości.
Przytaczając liczbę pożarów na Podkarpaciu, w gaszeniu których pomagali druhowie OSP, podkreślał, że OSP
były i nadal są potrzebne.
Z okazji święta druhowie odebrali medale państwowe, odznaczenie swojej formacji, a od „Nowin” medale,
statuetki i nagrody, które wywalczyli w ramach plebiscytu na Strażaka OSP Roku i Jednostkę OSP Roku.
I miejsce w kategorii Najpopularniejsza Jednostka OSP Roku w powiecie mieleckim zdobyła OSP Złotniki.
Wyróżnienia wręczał redaktor naczelny Gazety Codziennej NOWINY Stanisław Sowa.

Promesy dla OSP
W październiku br. na placu komendy powiatowej PSP w Mielcu odbyło się uroczyste przekazanie promes
dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu mieleckiego.
Promesy w wysokości 5 tys. zł otrzymało m.in. 10 jednostek OSP Gminy Mielec tj. OSP Trześń , OSP Chorzelów, OSP Rzędzianowice I, OSP Rzędzianowice II, OSP Wola Mielecka, OSP Książnice, OSP Podleszany, OSP
Złotniki, OSP Chrząstów, OSP Rydzów. Za pozyskane w ramach dotacji pieniądze będzie można zakupić np.:
materiały do zajęć edukacyjnych, fantomy do szkoleń z pierwszej pomocy, wyposażenie do przeprowadzania
zawodów sportowo-pożarniczych, mundury wyjściowe, ubrania dla członków młodzieżowych drużyn pożarniczych. Ponadto dwie jednostki: OSP Książnice i OSP Złotniki w dniu 5 października 2019 r. w sali kolumnowej
Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie podpisały umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na kwotę 20 tys. zł na zakup doposażenia jednostki celem zwiększenia
potencjału technicznego.

Przyznano tytuły
Sołtysa i Sołectwa Roku.
W plebiscycie „Mistrzowie Agro”, organizowanym na
terenie województwa podkarpackiego przez regionalny
dziennik „Nowiny” zostały przyznane tytuły: Rolnik Roku,
Gospodyni Roku, Koło Gospodyń Wiejskich Roku oraz
Gospodarstwo Agroturystyczne Roku. Mieszkańcy Podkarpacia wybrali także Sołtysa Roku i Sołectwo Roku.
Tytuł Sołtysa Roku powiatu mieleckiego otrzymał

Krzysztof Jachyra, sołtys wsi Chorzelów. Sołectwem
Roku województwa podkarpackiego i powiatu mieleckiego została wieś Chorzelów. Oficjalne przyznanie
tytułów odbyło się na uroczystej gali w podczas XIV Jesiennej Giełdy Ogrodniczej w Boguchwale. Na zwycięzców czekały prestiżowe tytuły, medale, statuetki oraz
cenne nagrody. Otrzymane nagrody cieszą i motywują
– Niezwykle miłe te nagrody, gdyż Chorzelów został
rozsławiony na terenie województwa [..] Jest to nie tylko nobilitacja, ale przede wszystkim jest to mobilizacja
do działania, do jeszcze lepszego spojrzenia na sprawy,
które są do zrealizowania na terenie sołectwa. Należy
też patrzeć w kategorii gminy, gdyż każde sołectwo powiązane jest z gminą. – powiedział Krzysztof Jachyra,
sołtys wsi Chorzelów. Przyznane nagrody pieniężne, jak
podkreślił sołtys, zostaną przeznaczone na potrzeby sołectwa Chorzelów, między innymi na zakup materiałów
budowlanych oraz dofinansowanie drobnych inwestycji.

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą
w Podleszanach
Światowy Dzień Walki z Cukrzycą to międzynarodowe święto ustanowione w 1991 przez Międzynarodową
Federację Diabetologiczną oraz Światową Organizację
Zdrowia jako odpowiedź na obawy związane z nasilającym się występowaniem przypadków cukrzycy na całym świecie.
Do obchodów tego święta tradycyjnie włączyli się diabetycy z Podleszan. PSD Koło Terenowe w Podleszanach
zorganizowało dla swych członków uroczystość, która
odbyła się w sobotę 13 października w Domu Strażaka
w Podleszanach. Po krótkiej prelekcji na temat cukrzycy, jej zagrożeń i powikłań przyszła pora na podziękowania dla wszystkich osób, które finansowo i materialnie wspierają koło w Podleszanach. Podziękowania otrzymali
m.in.: wójt Gminy Mielec Józef Piątek, prezes Zarządu Głównego PSD z Warszawy – Anna Śliwińska, dyrektor SOKiS
w Chorzelowie – Damian Małek. Nie zabrakło również okolicznościowych przemówień i kwiatów. Słowa podziękowania popłynęły do prezes koła Danuty Zaremby, niestrudzonej orędowniczki chorych na cukrzycę, która od
ponad dwudziestu lat z ogromnym poświęceniem i pasją pracuje na rzecz diabetyków. Po części oficjalnej spotkania uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Podleszanach, przygotowani przez nauczyciela języka polskiego Marcina Michalika, rozbawili publiczność wesołymi scenkami i skeczami. Młodzi artyści zostali nagrodzeni
głośnymi brawami. Uczestnicy sobotniego spotkania otrzymali upominki: witaminy i suplementy diety.

22

23

W SKRÓCIE

Narodowe Czytanie
w Woli Mieleckiej
7 września w sali widowiskowej Filii Ośrodka Kultury
w Woli Mieleckiej miała miejsce kolejna odsłona Narodowego Czytania. To już po raz ósmy filie biblioteczne Gminy Mielec włączyły się w ogólnopolską akcję,
która ma na celu popularyzację dzieł polskiej literatury
i promocję kultury żywego słowa.
W tym roku para prezydencka wybrała polskie nowele. Były to utwory Marii Konopnickiej, Elizy Orzeszkowej,
Bolesława Prusa, Władysława Stanisława Reymonta, Henryka Rzewuskiego, Brunona Schulza, Henryka
Sienkiewicza i Stefana Żeromskiego. W sobotni wieczór w Woli Mieleckiej byliśmy świadkami powstawania małych słuchowisk. Naszą wyobraźnię pobudzały
słowa, muzyka klasyczna i zaskakujące możliwości interpretacyjne zaproszonych gości. Wybrane fragmenty
nowel czytali samorządowcy, nauczyciele i czytelnicy.

W SKRÓCIE

„Dym” Marii Konopnickiej - Magdalena Bania, „Sachem”
Henryka Sienkiewicza - Zbigniew Wicherski i Marcin Michalik, „Dobra pani” Elizy Orzeszkowej – Aleksandra
i Wiktoria Bal oraz Gabriela Cisło, „Sawa” Henryka Rzewuskiego - Bożena Bugaj.
Uczestnicy spotkania mogli
obejrzeć wystawę
różnych wydań prezentowanych w tym dniu nowel,
a także okolicznościową gazetkę. Organizatorzy wydarzenia mieli też specjalną, okolicznościową pieczęć
z pamiątkowym stemplem, nadesłaną z Kancelarii Prezydenta RP, którą można było opieczętować egzemplarze książek przyniesionych przez uczestników akcji.

Słoneczny festyn
18 maja 2019 r. w Książnicach odbył się Festyn
Rodzinny, który został zorganizowany przez Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Książnicach, Samorządowy
Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec w Chorzelowie
oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Książnicach. Patronatem honorowym wydarzenie objął Józef Piątek,
Wójt Gminy Mielec. Organizatorzy przygotowali wiele
atrakcji dla dzieci, młodzieży i dla dorosłych.
Imprezę rozpoczęły występy artystyczne uczniów,
którzy prezentując przed rodzicami swoje talenty wokalne, taneczne i recytatorskie pokazali, jak rozwinęli
je w ciągu roku. Po zakończeniu części artystycznej

Czytając polskie nowele, w rolę lektorów wcielili się:
„Katarynka” Bolesława Prusa - Bogdan Cygan, „Rozdziobią nas kruki, wrony…” Stefana Żeromskiego - Kamil
Dydo, „Orka” Władysława Reymonta - Andrzej Klich,

XIX Dzień Papieski w Gminie Mielec
13 października w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Chorzelowie zaprezentowano wspomnienie słowno-muzyczne poświęcone pamięci Świętego Jana Pawła II i nawiązujące do najważniejszych
momentów życia Papieża Polaka. Tegoroczne hasło
„Wstańcie, chodźmy” nie jest przypadkowe. Te słowa
to nie tylko wspomnienie ostatnich dni papieskiego
pontyfikatu, ale też zachęta, aby zaangażować się
w dzieło przybliżania osoby Papieża i jego dzieł. Hasło
XIX Dnia Papieskiego nawiązuje też do tytułu jednej
z książek napisanych przez Świętego Jana Pawła II.
Tegorocznemu Dniu Papieskiemu towarzyszyły ważne rocznice: 40. rocznica I papieskiej pielgrzymki do
Polski, 20. rocznica papieskiej pielgrzymki w 1999
roku, najdłuższej wizyty apostolskiej Jana Pawła II
w ojczyźnie, w ramach której odwiedził aż 23 miejscowości. XIX Dzień Papieski był też duchowym przygotowaniem do obchodów 100. rocznicy urodzin Karola
Wojtyły, które odbędą się w roku 2020.

i Tańca „Chorzelowiacy”, Kapela ZPiT „Chorzelowiacy”
oraz ks. Sławomir Krzyżanowski przygotowali występ pt. „Zawsze z Nami”, oparty na słowach wypowiedzianych przez Ojca Świętego podczas pierwszej
pielgrzymki do Ojczyzny, a także fragmentach książki
napisanej przez Świętego Jana Pawła II w 2002 roku.
Widzowie byli świadkami niezwykłego przedstawienia
składającego się ze śpiewu, muzyki i recytacji. Dzieci,
młodzież i dorośli obecni przed ołtarzem chorzelowskiej świątyni przenieśli widzów w piękny świat wspomnień oraz rozważań, jakie pozostawił po sobie Karol
Wojtyła.

Świętujemy Dzień Seniora w Woli
Mieleckiej
Uroczyste spotkanie najstarszych mieszkańców
Woli Mieleckiej odbyło się w sobotę, 26 stycznia 2019 r.
w Filii Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu
Gminy Mielec.
Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w kościele
Bożej Opatrzności. Następnie uczestnicy przeszli do

dzieci mogły wziąć udział w konkursach, a także pobawić się na wielkich dmuchanych zjeżdżalniach. Dla
wszystkich pasjonatów lekkoatletyki przygotowano
„Miasteczko lekkoatletyczne”, gdzie mogli sprawdzić
swoje umiejętności sportowe w szeregu najróżniejszych konkurencji. Miłośnicy historii i militariów z zainteresowaniem obejrzeli pokazy Grupy Rekonstrukcyjno-Historycznej im. Wojciecha Lisa ps. „Mściciel”.
Panie dbające o zdrowie i piękną figurę chętnie brały
udział w pokazowych zajęciach zumby prowadzonych
przez trenerkę z klubu EXTREME FITNESS w Mielcu,
a wielbiciele mocniejszych wrażeń podziwiali sprawność strażaków z PSP w Mielcu oraz OSP w Książnicach. We współpracy z Nadleśnictwem Tuszyma
przeprowadzono również akcję „Fascynujący Świat
Roślin”. Równocześnie odbywały się konkursy i zabawy z nagrodami. Dużo emocji dostarczyły mecze
piłki nożnej między drużynami uczniów z Rydzowa,
Podleszan i Książnic. Zwycięzcy otrzymali puchary
i pamiątkowe medale. Podczas imprezy odbyło się
rozstrzygnięcie strażackiego konkursu plastycznego oraz losowanie nagrody głównej tegorocznego
festynu.

Filii Ośrodka Kultury, by wspólnie spędzić czas oraz
obejrzeć przygotowany specjalnie na tę okazję program artystyczny. Na scenie zaprezentowały się Grupa Wokalna „Wolanki”, Dziecięca Grupa Wokalna oraz
jej soliści. O taneczną oprawę zadbały grupa taneczno-ruchowa „Iskierki” oraz Zespół Tańca Estradowego
„Rytm”. Wszystkie formacje prowadzone są na co dzień
przez Karolinę Szymańską. Uroczystość gościnnie
poprowadziły uczennice Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej, Gabriela Cisło i Wiktoria Bal, według scenariusza
przygotowanego przez Bożenę Telegę, kierownika filii.
Nie zabrakło również ciepłych słów od zaproszonych
gości: Wójta Gminy Mielec Józefa Piątka, Przewodniczącego Rady Gminy Bogdana Cygana, radnych gminy Mariusza Kawalca oraz Zbigniewa Wicherskiego,
Sołtysa Wiesława Sobonia, Dyrektora SOKiS Damiana
Małka, Kierownika GOPS Mirosława Jaworskiego oraz
Prezesa Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Danuty
Wiącek.

Specjalnie na ten wyjątkowy dzień aktorzy z Chorzelowskiej Grupy Teatralnej, członkowie Zespołu Pieśni
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W SKRÓCIE

W SKRÓCIE

Działania realizowane w Gminie Mielec z udziałem między innymi
środków z funduszy sołeckich
BOŻA WOLA

• Wykonanie przepustów oraz konserwacja rowów
przy drodze gminnej

CHORZELÓW

• Przebudowa drogi gminnej wraz z wykonaniem
parkingów /Szkotnia/
• Zagospodarowanie działek gminnych na cele parkingu /cmentarz/
• Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej
• Modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej
/pompownie ścieków/
• Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych
• Budowa ścieżki pieszo-rowerowej

KSIĄŻNICE

• Wykonanie projektu budowy sali gimnastycznej
przy szkole podstawowej
• Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo
- gaśniczego dla potrzeb OSP
• Budowa kanalizacji sanitarnej
• Wykonanie oświetlenia ulicznego
• Wykonanie i montaż przydrożnych tablic informacyjnych z numerami domów

RYDZÓW

• Zagospodarowanie poddasza szkoły podstawowej na cele przedszkola
• Zagospodarowanie terenu zielonego wokół
obiektu Domu Ludowego

RZĘDZIANOWICE

• Przebudowa drogi gminnej /Olszyny/
• Termodernizacja garażu OSP Rzędzianowice I

• Wykonanie oświetlenia ulicznego
• Remont budynku komunalnego przy szkole podstawowej
• Wykonanie piaskownicy dla potrzeb szkoły podstawowej
• Przygotowanie dokumentacji technicznej budowy
boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej
przy szkole podstawowej

WOLA MIELECKA

• Przebudowa drogi gminnej /płyty/
• Przygotowanie dokumentacji technicznej modernizacji drogi /Baranówka/
• Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej
przy zespole szkół
• Wykonanie oświetlenia ulicznego
• Prace remontowe na obiekcie LKS
• Przebudowa drogi gminnej /przy szkole/
• Przygotowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku OSP
• Przygotowanie dokumentacji technicznej budowy
garażu dla OSP
• Remont pomieszczeń w budynku OSP

• Wykonanie altany rekreacyjnej przy budynku OSP

• Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej
• Odbudowa przepustu i remont fragmentu drogi
gminnej /Książnice - Wólka Książnicka

PODLESZANY
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• Wykonanie opaski bezpieczeństwa przy drodze
gminnej
• Wykonanie oświetlenia ulicznego /przy OSP/
• Przygotowanie dokumentacji technicznej budowy
kanalizacji sanitarnej
• Remont obiektu OSP
• Zakup książek do biblioteki

ZŁOTNIKI

GOLESZÓW

• Wykonanie oznakowania poziomego /linie bezpieczeństwa/ na drodze gminnej

• Przebudowa drogi gminnej /szkoła/
• Remont toalet w budynku OSP
• Przygotowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku LKS
• Zakup książek do biblioteki
• Odbudowa przepustów na kanale Rzeka z wykonaniem fragmentu drogi
• Wykonanie oświetlenia ulicznego

WOLA CHORZELOWSKA

• Odbudowa przepustu wraz z remontem fragmentu drogi /Rydzów (Zalesie)-Tarnowiec/
• Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej

CHRZĄSTÓW

TRZEŚŃ

• Budowa kanalizacji sanitarnej II etap
• Wykonanie oświetlenia ulicznego
• Uzupełnienie poboczy przy drodze gminnej
/Tarnowiec /
• Wykonanie z kruszywa parkingu przy kładce

• Wykonanie zadaszenia przy budynku OSP Rzędzianowice II
• Wykonanie oświetlenia ulicznego
• Wykonanie piłkochwytów na obiekcie LKS

SZYDŁOWIEC

• Przebudowa drogi gminnej / 2 odcinki/
• Remont wiat przystankowych
• Zagospodarowanie terenu wokół altany rekreacyjnej wraz z zakupem wyposażenia
• Zakup książek do biblioteki

• Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej
• Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej
• Zakup książek do biblioteki
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Urząd Gminy Mielec

ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec
Godziny pracy:
PON.: 7:30 - 17:00, WT. - CZW.: 7:30 - 15:30
PT.: 7:30 - 14:00
tel. 177730590 fax. 177730591
sekretariat@ug.mielec.pl
www.gmina.mielec.pl
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