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Wizyta Marszałek Sejmu RP 
Pani Małgorzaty Kidawy - Błońskiej 

w Wielopolu Skrzyńskim

W dniu 2 października 2015 roku 
Samorząd Gminy Wielopole Skrzyńskie miał 
zaszczyt gościć Marszałek Sejmu Panią 
Małgorzatę Kidawę – Błońską.

Pani Marszałek towarzyszyła Pani 
Renata Butryn Poseł na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej. Wizyta związana była z obchodami 
100-lecia urodzin Tadeusza Marii Kantora.

Pani Marszałek odwiedziła Ośrodek Dokumentacji Historii Regionu – Muzeum 
Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim oraz spotkała się z mieszkańcami na 
wielopolskim rynku zapoznając się z problemami lokalnej społeczności.

Pan Wójt Marek Tęczar dziękując za przybycie tak znamienitym gościom 
zauważył, że jest to bezprecedensowe wydarzenie w historii Wielopola Skrzyńskiego - 
odwiedziny Marszałka Sejmu. Podziękował również Pani Marszałek Małgorzacie Kidawie 
– Błońskiej i Pani Poseł Renacie Butryn za stałe wsparcie Gminy Wielopole Skrzyńskie
w podejmowanych inicjatywach.



Konferencja „Wielopole, Wielopole... 
– stulecie urodzin Tadeusza Kantora”

W 8 października 2015 roku, delegacja 
przedstawicieli gminy Wielopole Skrzyńskie na 
czele z Panem Markiem Tęczarem - Wójtem Gminy 
Wielopole Skrzyńskie, uczestniczyła
w konferencji pod hasłem „Wielopole, Wielopole... - 
stulecie urodzin Tadeusza Kantora”, zainicjowanej 
przez Parlamentarny Zespół Wspierania Inicjatyw 
Kulturalnych. Spotkanie zostało objęte honorowym 
patronatem Marszałek Sejmu.

Otwierając konferencję Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska podkreśliła, że rok 
2015 jest w szczególny sposób poświęcony Polskiemu Teatrowi oraz Tadeuszowi 
Kantorowi – „ Ta konferencja pięknie wpisuje się w to, co Sejm robi dla popularyzacji 
polskiej kultury, wyjątkowych ludzi oraz ich dokonań „ - powiedziała Marszałek Sejmu.
Pani Małgorzata Kidawa-Błońska podczas spotkania nawiązała do wizyty w Wielopolu 
Skrzyńskim i z uznaniem odniosła się do działań podejmowanych przez samorząd gminy
i lokalną społeczność, w celu pielęgnowania pamięci o Tadeuszu Kantorze. Marszałek 
Sejmu podkreśliła, że promowanie dorobku Artysty jest jednocześnie dobrym sposobem 
na promocję regionu.

W swoich wystąpieniach podczas konferencji, ogromną rolę dorobku 
artystycznego Tadeusza Kantora w kulturze polskiej podkreślili: Poseł na Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej Bożena Sławiak; Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
Renata Butryn, która od lat wspiera działania podejmowane przez społeczność 
wielopolską; Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jerzy Fedorowicz, który 
współpracował z Tadeuszem Kantorem i podzielił się wspomnieniami o Artyście
z uczestnikami konferencji. Prelekcję o związkach Kantora z Wielopolem Skrzyńskim
i działalności Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. Tadeusza Kantora odczytał 
Julian Zegar obecny Prezes organizacji.

Konferencji towarzyszyła wystawa zdjęć, dokumentów artysty zgromadzonych
w wielopolskiej „Kantorówce” oraz projekcja filmu „Ostatnia Wieczerza” w reżyserii 
Krzysztofa Miklaszewskiego.

5 grudnia 2014 r. Sejm VII kadencji podjął okolicznościową uchwałę w sprawie 
ustanowienia roku 2015 Rokiem Polskiego Teatru. Zgodnie z uchwałą w ramach Roku 
Teatru Polskiego obchodzona jest także 100. rocznica urodzin Tadeusza Kantora. Kantor 
został patronem 2015 r. decyzją UNESCO.



Wizyta samorządu gminy Wielopole 
Skrzyńskie w węgierskim mieście 

Bodrogkeresztúr

Delegacja Samorządu Gminy Wielopole 
Skrzyńskie w dniach 2 i 3 października 2015 
roku uczestniczyła w międzynarodowym 
otwarciu miejscowego muzeum w węgierskiej 
zaprzyjaźnionej gminie Bodrogkeresztúr.

Oprócz naszej delegacji w otwarciu muzeum uczestniczyli goście z Francji
i Rumunii. Zostaliśmy bardzo ciepło i serdecznie przyjęci, mogliśmy zwiedzić najładniejsze 
zakątki tego historycznego miasta.

Oficjalna część wizyty była transmitowana przez węgierską telewizję, 
przemówienie w imieniu polskiej delegacji stojąc pod polską flagą wygłosił Zastępca 
Wójta Pan Łukasz Dziok.

Drugiego dnia wizyty nasza delegacja została zaproszona na święto wina do 
miasta Tokaj. Była to bardzo barwna i ciekawa impreza.

W drodze do miasta Bodrogkeresztúr odwiedziliśmy miasto Sárospatak
i złożyliśmy kwiaty pod tablicą upamiętniającą przyjęcie przez Węgrów około 140 tysięcy 
uchodźców uciekających z Polski w 1939 roku po wkroczeniu Niemiec Hitlerowskich na 
polskie ziemie. Składając wieniec delegacja nasza wyraziła podziękowanie mieszkańcom 
miasta Sárospatak za ten piękny gest - Dziękujemy bardzo samorządowi miasta 
Bodrogkeresztúr za bardzo serdeczne i przyjazne przyjęcie. Mamy nadzieję na dalszą 
współpracę w dziedzinie kultury, oświaty, a także gospodarki.



Zabezpieczenie osuwiska przy cmentarzu 
w Wielopolu Skrzyńskim

Trwające 10 miesięcy prace przy 
zabezpieczaniu osuwiska zostały zakończone, 
połączenie komunikacyjne na drodze 
wojewódzkiej nr 986 Tuszyma - Wiśniowa zostało 
w pełni przywrócone.

W dniu 5 października 2015 roku nastąpiło uroczyste oddanie inwestycji do 
użytku, uczestniczyli w nim: Marszałek Województwa Pan Władysław Ortyl oraz 
Wicemarszałek Pan Wojciech Buczak, Dyrektorzy Podkarpackiego Zarządu Dróg
w Rzeszowie Pan Piotr Miąso i Pan Kazimierz Surmacz, Kierownik Projektu Pan 
Jerzy Osak oraz pozostali Szanowni Goście.

Osuwisko powstało w skutek obfitych opadów deszczu w 2010 roku. Zerwana 
ziemia oraz wywrócone drzewa zasypały drogę wojewódzką, zniszczeniu uległ także 
parking przy cmentarzu.

W toku prac trwających ponad 10 miesięcy osuwisko zostało zabezpieczone, 
odnowiono nawierzchnię drogi oraz ułożono chodnik i wykonano odwodnienie. Po 
pięciu latach "okno" na świat dla Gminy Wielopole Skrzyńskie zostało otwarte na 
oścież.

Koszt inwestycji wynosił blisko 5,9 mln złotych. W tym około 4,5 mln zł 
pochodziło z budżetu państwa – projekt został dofinansowany ze środków dotacji 
celowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych, natomiast 1,4 mln zł to wkład własny samorządu województwa 
podkarpackiego. Wykonawcą tej inwestycji była firma z Dębicy REMOST Józef Siry
i Wspólnicy.



Informacje Wójta Gminy dotyczące 
zamówień publicznych

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie informuje, że zakończono inwestycję 
polegającą na budowie chodnika dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 986
w miejscowości Wielopole Skrzyńskie. Zadanie polegało na:
- wykonaniu 159 mb chodnika dla pieszych o szerokości 2,0 m,
- wykonaniu odwodnienia w postaci rowu krytego wraz z przykanalikami  oraz 
studniami rewizyjnymi,
- poszerzeniu pasa jezdni przy chodniku do szerokości 3,5m.
Koszt inwestycji to 166 667,00zł w tym dofinansowanie z budżetu Gminy 
Wielopole Skrzyńskie: 66 667,00zł. Inwestorem był Podkarpacki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie, a Wykonawcą Firma Usługowo Handlowa ANKOP 
Mirosław Stankiewicz z Domaradza.

Inwestycja w trakcie realizacji Inwestycja po realizacji

Zakończono przebudowę drogi gminnej Broniszów Łączki. Przebudowa 
polegała na:
- wykonaniu nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,0 m na odcinku 550 mb,
- wykonaniu utwardzonych poboczy z kruszywa kamiennego,
- wykonaniu zjazdów indywidualnych do posesji.
Koszt inwestycji to 140 890,86 zł, dofinansowanie z budżetu Państwa: 107 470,00 
zł, z budżetu gminy 33 420,86 zł, Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo 
Drogowo - Mostowe S.A. w Dębicy.



Oddano do użytku chodnik długości mb w kierunku pierwszego cmentarza 
w Wielopolu Skrzyńskim. Koszt inwestycji to Wykonawcą była Firma 

Gmina Wielopole Skrzyńskie zrealizowała zadanie  pn.
„Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne”, Część II - Usuwanie 
wyrobów zawierających azbest” - „Transport i utylizacja  wyrobów 
zawierających azbest z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie w 2015 roku”. 
Projekt zrealizowano przy udziale środków  Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Całkowity koszt zadania : 22.780,68 zł
Kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW: 5.547,14 zł
Kwota dofinansowana ze środków NFOŚiGW: 7.924,49 zł
Środki z budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie: 9.309,05 zł

W dniu 9 października br. ogłoszono przetarg na zadanie pn. 
„Przebudowa drogi gminnej nr 107731 R Wielopole – Nowa Wieś – Różanka
w km 2+285 – 3+100”. Po rozstrzygnięciu przetargu na to zadanie wyłoniono 
Wykonawcę inwestycji, którym została firma EUROVIA POLSKA S.A. Oddział 
Małopolski. Koszt inwestycji to 312 134,10 zł. Zakończenie realizacji zadania 
planuje się na 30 listopada br.

W dniu 23 października 2015 roku ogłoszono przetarg na zadanie pn. 
„Interwencyjne utrzymanie zimowe dróg na terenie gminy Wielopole 
Skrzyńskie w sezonie zimowym 2015/2016”. Przedmiotem zamówienia jest 
świadczenie usług sprzętem do odśnieżania dróg oraz świadczenie usługi 
usuwania i oblodzeń na drogach materiałem uszarstniającym stanowiącym 
własność Zamawiającego. Łączna sieć dróg przewidzianych do odśnieżania 
wynosi około 140,5 km. Całość sieci dróg podzielono na 9 obszarów. Czas 
trwania zamówienia: 30.04.2015 r.



Szanowni Państwo, w związku z kolejnym ogłoszeniem o przetargu 
nieograniczonym /licytacja/ w sprawie sprzedaży działek budowlanych, zwracam 
się z prośbą o rozpropagowanie informacji o możliwości nabycia działek pod 
zabudowę mieszkaniową w Wielopolu Skrzyńskim. Licytacja odbędzie się 27 
listopada br. o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim 
pok. 10 - sala USC. 

 

Zwrot podatku akcyzowego 
Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim informuje rolników, którzy 

otrzymali decyzję o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego, że w dniach 29 i 30 października br.
w kasie Urzędu Gminy II piętro pok. 24 będą mogli pobrać należną kwotę.

Dobiegła końca realizacja  grantu otrzymanego ze środków Funduszu 
Prewencyjnego PZU. Z otrzymanej dotacji zakupiono sprzęt multimedialny
z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim tj. tablicę 
interaktywną i projektor multimedialny, a także materiały niezbędne do jego 
instalacji i zapewnienia prawidłowego działania. Zakupiony sprzęt będzie 
wykorzystywany m.in.  podczas prowadzenia zajęć edukacyjnych
z zakresu  bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. 

Planujemy uruchomienie cyklu dodatkowych zajęć edukacyjnych dla 
naszych uczniów o bezpiecznym zachowaniu w szkole, na boisku, 
bezpieczeństwie pieszego i rowerzysty.

Zakupiony sprzęt pozwoli korzystać dzieciom uczestniczącym w zajęciach 
m.in. z serwisu internetowego www.bezpiecznaszkola.pzu.pl, który nie tylko 
dostarczy bogatej wiedzy na temat bezpieczeństwa, ruchu drogowego, ale także 
zawiera wiele gier, zagadek i krzyżówek oraz zabaw interaktywnych, dzięki którym 
nauka będzie bardziej atrakcyjna i efektywna.

http://www.bezpiecznaszkola.pzu.pl/


I Podkarpacki Festiwal Szarlotki

Święto pachnące jabłkami to wystarczający 
argument do tego, by w niedzielę 15 listopada
w godzinach między 10.00 a 15.00 odwiedzić 
Siedlisko Janczar, gdzie będzie miał miejsce
I Podkarpacki Festiwal Szarlotki.

Wszystkich kochających domowe wypieki zachęcamy do udziału
w Konkursie na Konkursową Szarlotkę i zdobycia tytułu Podkarpackiego Mistrza 
Szarlotki 2015. Regulamin Konkursu oraz Kartę zgłoszenia można pobrać ze stron 
internetowych Siedliska Janczar w Pstrągowej www.siedliskojanczar.pl i LGD CK 
Podkarpacie www.ckpodkarpacie.pl . 

 Budowanie szopek w okresie Świąt Bożego Narodzenia to bardzo piękny
i stary zwyczaj, dużo starszy niż ozdabiane choinki. Poprzez ten konkurs chcemy, aby 
zwyczaj wykonywania szopek był nadal żywy i kultywowany w naszych rodzinach. 
Ponadto jest to doskonała okazja do wspólnego spędzania czasu w jesienne wieczory 
a wykorzystanie przy budowie materiałów pochodzących z recyklingu rozwija 
świadomość ekologiczną młodego pokolenia.

Prace opisane wraz z  następującymi załącznikami: 

a) zgłoszenie uczestnika;

b) oświadczenie rodzica; 
należy składać w świetlicy socjoterapeutycznej mieszczącej się w budynku  Urzędu  
Gminy Wielopole Skrzyńskie II piętro pok. nr 18 do dnia 18.12.2015 roku
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22.12.2015r.

Szczegóły w regulaminie, który można pobrać ze strony www.wielopole.eu

lub odebrać osobiście  w świetlicy socjoterapeutycznej. 
   

Ponadto informujemy o możliwości korzystania przez uczniów z zajęć
w świetlicy socjoterapeutycznej, czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach: 
poniedziałek i czwartek 12.30-15.30, wtorek,środa i piątek 8.30-11.30.
Świetlica dla dzieci i młodzieży oferuje m.in: opiekę i pomoc w odrabianiu lekcji, 
dostęp do internetu, gry i zabawy edukacyjne. 

Konkurs 
na szopkę Bożonarodzeniową z recyklingu

Świetlica socjoterapeutyczna działająca przy 
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielopolu 
Skrzyńskim zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz 
gimnazjum z Gminy Wielopole Skrzyńskie do wzięcia udziału 
w konkursie  pt: „Szopka Bożonarodzeniowa wykonana
z recyklingu”.

http://www.siedliskojanczar.pl/
http://www.ckpodkarpacie.pl/
http://www.wielopole.eu/


Siłownia już otwarta

Oferujemy: 
- bezpłatne korzystanie ze sprzętów siłowych i sprzętów cardio,
- bezpłatny program dla mężczyzn: „12 tygodni dla idealnej rzeźby” pozwoli spalić 
zbędny tłuszcz, wyrobić wymarzone mięśnie, zdobyć siłę i cieszyć się efektywnym 
sześciopakiem,
- bezpłatny program dla kobiet: „6 tygodni dla pięknego ciała”, pozwoli obniżyć 
wagę, spalić nadmierny tłuszcz, wymodelować ramiona, uda, pośladki i biust.

Serdecznie zapraszamy na siłownię, która 
otwarta jest od 12 października w Wielopolu 
Skrzyńskim w budynku Kulturalno – Oświatowym 
/obok kościoła/.

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek 13:00 – 20:00
    

sobota                        12:00 – 17:00



Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim informuje:

w sprawie uzyskania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

●  od sierpnia 2015r. można pobierać i składać wnioski o ustalenie prawa do 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2015/2016,

● złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 
skutkuje wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dnia 31 
października br.,

● złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia
1 września do dnia 31 października skutkuje wypłatą świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego za październik br. do dnia 30 listopada br.

w sprawie uzyskania Świadczeń Rodzinnych

● od września 2015r. można pobierać i składać wnioski o ustalenie prawa do 
świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2015/2016,

● złożenie wniosku wraz z wymaganym dokumentami do dnia 30 września 
skutkuje wypłatą świadczeń rodzinnych do dnia 30 listopada br.,

● złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia
1 października do dnia 30 listopada skutkuje wypłatą świadczeń rodzinnych za 
listopad br. do dnia 31 grudnia br.

UWAGA!!!
Przypominamy, że zaświadczenia ze szkoły potwierdzające kontynuację 
nauki w szkole ponadgimnazjalnej należało dostarczyć do 7 września 
2015r. w celu wypłaty zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami od miesiąca 
września 2015r. Osobom, które nie dostarczyły zaświadczeń zostanie 
uchylone prawo do tych świadczeń.

w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń 
pieniężnych z pomocy społecznej

● od 1 października 2015r. zaczną obowiązywać nowe kryteria dochodowe 
uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej:

✔ dla osoby samotnie gospodarującej – 634 zł
✔ dla osoby w rodzinie – 514 zł.

● podwyższeniu ulegnie maksymalna kwota zasiłku stałego z kwoty 529 zł na 
604 zł

● wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł na 
288 zł.

Informacje Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim 

Kierownik GOPS
Bożena Rogińska - Olech


