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Informacje Wójta Gminy

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie 
informuje, że 12 kwietnia 2016r. z rąk
Pani Wojewody Ewy Leniart otrzymał 
promesę potwierdzającą uzyskanie kwoty 
540 tysięcy złotych z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych. Pieniądze
te zostaną przeznaczone na wybudowanie 
nowego mostu na rzece Wielopolce
w ciągu drogi Glinik Sklep - Krzemienica, 
który został znacznie uszkodzony podczas 
powodzi w latach 2009, 2010. Dzięki tym 
środkom powstanie nowy most bez 
ograniczeń tonażu. Gmina ma już 
przygotowaną dokumentację, 2 maja 
2016r. został ogłoszony przetarg w celu 
wyłonienia wykonawcy mostu. 
Inwestycja będzie zrealizowana
i oddana w tym roku. 

Ponadto 25 kwietnia 2016 roku zapadła decyzja Samorządu Województwa 
Podkarpackiego o przyznaniu gminie Wielopole Skrzyńskie środków w wysokości
800 tys. zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy 
dwóch boisk wielofunkcyjnych i siłowni terenowych przy Szkołach 
Podstawowych w Broniszowie i Nawsiu. Jest to kwota zapewniająca 70% 
dofinansowania inwestycji. Przewidywany termin realizacji: Broniszów – 2016 r., 
Nawsie – 2017 r.
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Informacje o inwestycjach

Został zakończony remont dróg gminnych - Nawsie Rzeki w km 0+000,00-00-
0+110 oraz Nawsie Ścieżki w km 0+829,71-0+962,71. Wykonano podbudowę
z kruszywa stabilizowanego cementem na powierzchni 150m², a także odnowiono 
nawierzchnię bitumiczną na powierzchni 1777m². Przebudowane zostały również dwa 
zjazdy indywidualne oraz przepust pod drogą gminną. Natomiast z rur typu PRAGMA 
wykonano rów kryty na długości 68 mb. Koszt inwestycji wyniósł 108.968,47 zł, 
wykonawcą była firma EUROVIA POLSKA Odział Małopolski z Ropczyc. 

Pierwszą inwestycją jaką zrealizowano był zakup wiaty przystankowej,
a także jej montaż przy drodze powiatowej. W zakres inwestycji wchodziło również 
wykonanie podsypu z kamienia. 
Całkowity koszt wyniósł 5.558,84 zł.

Zakup i montaż wiaty przystankowej

Remont dróg gminnych oraz wykonanie krytego rowu
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19 kwietnia br. odbyła się XVIII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy
w Wielopolu Skrzyńskim, której głównym punktem było podjecie uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację 
zadania publicznego. Radni jednogłośnie przyznali dotację celową w kwocie 81.000 
zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Ropczyce 
– Wiśniowa” na dwóch odcinkach przebiegających przez teren Gminy Wielopole 
Skrzyńskie, tj. w Gliniku na odcinku 970 m i w Wielopolu Skrzyńskim na odcinku 
650 m. Dofinansowanie przez samorząd gminy Wielopole Skrzyńskie będzie 
stanowić 10% szacunkowej wartości zadania.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Ropczyce - Wiśniowa

Wykonano przebudowę części dachu nad budynkiem wielofunkcyjnym
w Nawsiu. Wykonano nową konstrukcję na istniejącym stropodachu wraz z jego 
ociepleniem wełną mineralną, pokryto daną część blachą. Dodatkowo pracownicy 
gospodarczy Gminy wykonali elewację frontową części budynku. Koszt przebudowy 
dachu wyniósł 28.350,00 zł, natomiast koszt materiałów zużytych przy wykonaniu 
elewacji - 4.600,00 zł.

Przebudowa dachu nad częścią budynku wielofunkcyjnego w Nawsiu

Realizacja inwestycji polegającej na dobudowie sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej w Gliniku nabiera tempa.

Prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem założonym w umowie
z Wykonawcą. Zakończona została budowa ścian zaplecza socjalnego i sali 
gimnastycznej, wykonany został strop nad zapleczem. Aktualnie trwają prace 
związane z przygotowaniem i montażem więźby dachowej. Do końca czerwca 2016 
roku wykonane zostanie pokrycie dachu. Następnie rozpocznie się montaż stolarki 
okiennej oraz roboty związane z wykonaniem wewnętrznych instalacji.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gliniku „Dobudowa sali gimnastycznej”
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Zakłada się, że na przełomie 2016 i 2017 roku zakończone zostaną prace 
związane z dobudową sali gimnastycznej. Wiosną 2017 roku zrealizowane zostanie 
zagospodarowanie terenu wokół szkoły i sali, tak aby obiekt mógł zostać oddany do 
użytku w czerwcu 2017 roku.

Zamówienia publiczne

Usługi sprzętowe wraz z obsługą operatorską

23 marca 2016 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na usługi 
sprzętowe wraz z obsługą operatorską na potrzeby Gminy Wielopole Skrzyńskie. 
Przetarg rozstrzygnięto 22 kwietnia 2016 roku.
Najkorzystniejsze oferty w poszczególnych rejonach złożyli:
● Rejon nr 1 Broniszów i Glinik – TRANS-KOP z Błażkowej
● Rejon nr 2 Brzeziny – Zakład Handlowo-Usługowy Grażyna Madeja z Małej
● Rejon nr 3 Nawsie i Wielopole Skrzyńskie – Usługi Koparką Stanisław Madeja

z Małej
Z wykonawcami zostały podpisane umowy i rozpoczęto realizację prac.

Dostawa materiałów drogowych

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów drogowych w 2016 roku 
etap II - ogłoszono 26 kwietnia 2016 roku. Obecnie przetarg jest na etapie wyboru 
najkorzystniejszej oferty.
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Przebudowa drogi gminnej Wielopole Sośnice Jaszczurowa

29 kwietnia 2016 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na przebudowę 
drogi gminnej nr 107733 R Wielopole Sośnice Jaszczurowa w km 0+000-0+996 wraz
z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1296 R oraz przebudową sieci 
wodociągowej, gazowej i teletechnicznej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie. Prace
te będą polegać na wykonaniu nawierzchni bitumicznej wraz z poszerzeniem, obustronnym 
utwardzeniem poboczy, odmuleniu rowów, wykonaniu chodnika dla pieszych i ścieżki 
rowerowej. Otwarcie przetargu nastąpi 17 maja 2016 roku. Rozpoczęcie prac odbędzie się po 
wyłonieniu wykonawcy. Zadanie zostanie zrealizowane z udziałem środków z dotacji celowej 
Skarbu Państwa w ramach realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Powiatowych
i Gminnych. Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 50% wartości zadania.

Odbudowa mostu w Gliniku

2 maja 2016 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na odbudowę mostu na rzece 
Wielopolce w ciągu drogi Glinik Sklep Krzemienica w miejscowości Glinik. Prace będą 
polegać na rozbiórce istniejącego obiektu mostowego oraz wykonaniu nowego obiektu
w technologii żelbetowej. Otwarcie przetargu nastąpi 20 maja 2016 roku. Rozpoczęcie prac 
odbędzie się po wyłonieniu wykonawcy. Zadanie zostanie zrealizowane z udziałem środków
z dotacji celowej Skarbu Państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
wysokość dofinansowania z budżetu wynosi 80% wartości zadania.

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych

6 maja 2016 roku został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na odbiór, transport
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. W wyniku przetargu wyłoniona została oferta 
wykonawcy – Zakład Produkcyjno Usługowo-Handlowy Zenon Haligowski z Glinika 
Charzewskiego. Obecnie przetarg jest na etapie podpisywania umowy.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 30 czerwca 2017 nie ulega 
zmianie w związku z tym, że cena za odbiór odpadów pozostaje taka sama. Wójt gminy 
Wielopole Skrzyńskie przypomina mieszkańcom o właściwym segregowaniu odpadów 
ponieważ koszt wywozu i utylizacji jednej tony odpadów posegregowanych to 210,50 zł. 
Natomiast koszt wywozu i utylizacji jednej tony odpadów zmieszanych to 480,60 zł – 
czyli jest ponad dwukrotnie wyższy. Apelujemy ponownie by do worków czarnych wrzucać 
tylko te odpady, których segregacja jest niemożliwa. Właściwa segregacja odpadów pozwoli 
na utrzymanie dotychczasowej stawki opłaty.

Rozbudowa warsztatów terapii zajęciowej

29 kwietnia 2016 roku ostał ogłoszony przetarg nieograniczony w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj” na rozbudowę warsztatów terapii zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim. 
Na realizację tej inwestycji złożono wniosek aplikacyjny w ramach regionalnego Programu 
Operacyjnego z którego można uzyskać 85% dofinansowania. Celem projektu jest stworzenie 
warunków do aktywnej integracji 40 uczestników warsztatów poprzez rozbudowę
i wyposażenie obiektu. Jeżeli projekt zostanie pozytywnie zaopiniowany i gmina uzyska 
dofinansowanie to rozbudowa warsztatów terapii zajęciowej rozpocznie się
w 2016 roku. Zakończenie prac budowlanych nastąpi w 2017 roku, natomiast wyposażenie 
obiektu w styczniu i lutym 2018 roku.  Warto inwestować w takie przedsięwzięcia, ponieważ 
środki przeznaczone przez gminę na utrzymanie placówki to tylko 5% kosztów 
funkcjonowania warsztatów, 5% przeznacza Starostwo Powiatowe oraz 90% finansowane jest 
ze środków PFRON. Należy zaznaczyć, że gmina ponosi niewielkie koszty utrzymania WTZ, 
natomiast ich funkcjonowanie stwarza korzystne warunki do pełnego fizycznego i osobowego 
rozwoju uczestników. Różnorodność rehabilitacji oraz sposób organizowania zajęć pozwala 
stworzyć osobom niepełnosprawnym możliwość uczestnictwa w normalnym życiu. Takie 
działania kształtują również pozytywne nastawienie i pogłębiają więzi społeczne pomiędzy 
pełnosprawnymi a niepełnosprawnymi.



Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie ogłasza IV przetarg nieograniczony /licytację/
na sprzedaż  nieruchomości stanowiących  własność Gminy Wielopole Skrzyńskie, 
położonych na terenie wsi Wielopole Skrzyńskie wymienionych w wykazie z dnia 19.08.2015r.
nr RR.6840.1.2015.GM
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Numer 
działki

Pow.
działki  w ha

Numer  
księgi

wieczystej

Obciążenia  
nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości

Cena 
nieruchomości 

Wadium

4867/4 0,1417
RZ1R/00021

060/1
brak

1MN – tereny 
zabudowy 

mieszkaniowej

     36 400 zł
 + 23 % vat

3640 zł

4867/9 0,1070
RZ1R/00021

060/1
brak

5MN- tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej

     28 000 zł
  + 23 % vat

2800 zł

4867/11 0,1204
RZ1R/00021

060/1
brak

5MN- tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej

     31 500 zł
    + 23 % vat

3150  zł

4867/22 0,2721
RZ1R/00021

060/1
brak

3MN- tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej

    70 700  zł
   + 23 % vat

7070  zł

2245/6
4867/26

kompleks

0,0760
0,0521

RZ1R/00021
060/1

brak
3MN- tereny zabudowy 

mieszkaniowej 
jednorodzinnej

     32 900  zł
   + 23 % vat

3290 zł

4867/27
2245/7

kompleks

0,1159
0,0087

RZ1R/00021
060/1

brak
3MN- tereny zabudowy 

mieszkaniowej 
jednorodzinnej

     32 200 zł
  + 23 % vat

3220 zł

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie ogłasza I przetarg nieograniczony / licytację/
na sprzedaż  nieruchomości stanowiących  własność Gminy Wielopole Skrzyńskie, 
położonych na terenie wsi Wielopole Skrzyńskie wymienionych w wykazie z dnia 19.08.2015r. 
nr RR.6840.1.2015.GM

Numer 
działki

Pow.
działki  w ha

Numer  
księgi

wieczystej

Obciążenia  
nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości

Cena 
nieruchomości 

Wadium

4867/12 0,1108 RZ1R/00021
060/1 brak

4MN – tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej

41 000 zł  
+ 23 % vat

  4100 zł

4867/13 0,1100
RZ1R/00021

060/1 brak
4MN – tereny zabudowy 

mieszkaniowej 
jednorodzinnej

41 000 zł
+ 23 % vat   4100 zł

4867/14 0,1086
RZ1R/00021

060/1 brak
4MN – tereny zabudowy 

mieszkaniowej 
jednorodzinnej

40 000 zł
+ 23 % vat   4000 zł

4867/15 0,1012
RZ1R/00021

060/1 brak
4MN – tereny zabudowy 

mieszkaniowej 
jednorodzinnej

37 000 zł
+ 23 % vat

  3700 zł

Sprzedaż  nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielopole Skrzyńskie
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Numer 
działki

Pow.
działki  w ha

Numer  
księgi

wieczystej

Obciążenia  
nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości

Cena 
nieruchomości 

Wadium

4867/16 0,1003
RZ1R/00021

060/1 brak
4MN – tereny zabudowy 

mieszkaniowej 
jednorodzinnej

37 000 zł
+ 23 % vat

  3700 zł

4867/17
2263/7

kompleks

0,1235
0,0029

RZ1R/00021
060/1 brak

4MN – tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej

47 000 zł
+ 23 % vat

   4700 zł

2263/8
4867/18

kompleks

0,0624
0,0484

RZ1R/00021
060/1 brak

4MN – tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej

41 000 zł
+ 23 % vat    4100 zł

4867/19
2263/9

kompleks

0,0851
0,0274

RZ1R/00021
060/1 brak

4MN – tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej

42 000 zł
+ 23 % vat

   4200 zł

4867/20 0,1077
RZ1R/00021

060/1 brak
4MN – tereny zabudowy 

mieszkaniowej 
jednorodzinnej

40 000 zł
+ 23 % vat     4000 zł

4867/21 0,0994
RZ1R/00021

060/1 brak
4MN – tereny zabudowy 

mieszkaniowej 
jednorodzinnej

37 000 zł
+ 23 % vat

  3700 zł

4867/2 0,0344 RZ1R/00021
060/1 brak

4R(Zz) – tereny rolnicze 
– łąki

 i pastwiska
2 970 zł    297 zł

4867/3 0,0060
RZ1R/00021

060/1 brak
4R(Zz) – tereny rolnicze 

– łąki
 i pastwiska

520 zł    52 zł

Nie wyznacza się terminu zagospodarowania nieruchomości.

Przetarg odbędzie się 31.05. 2016 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Wielopolu 
Skrzyńskim  pok. Nr 10 – Sala USC. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. 
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto 
Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie nr 889173 0002 0000 0273 2000 0020  Bank Spółdzielczy
w Wielopolu Skrzyńskim, tak aby środki pieniężne znalazły się na koncie Gminy Wielopole Skrzyńskie
najpóźniej w  dniu  25.05.2016 r.    

Wpłaty należy dokonywać oddzielnie na każdą pozycję przetargową z dopiskiem : „Wadium na działkę 
nr _____ w Wielopolu Skrzyńskim„.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, 
a w razie uchylenia się Nabywcy od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz 
sprzedającego. Uczestnikom przetargu, którzy nie zostali wyłonieni na Nabywców w wyniku 
przeprowadzonego przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone w dniu przetargu, po jego 
zakończeniu. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami 
nieruchomości będących przedmiotem przetargu.
Sprzedający zbywa nieruchomości zgodnie ze stanem wykazanym w operacie ewidencji gruntów.
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej oświadczenie
o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, ze stanem prawnym i faktycznym, granicami 
nieruchomości oraz innymi dokumentami, wg ogłoszenia o przetargu. Koszty związane
ze sporządzeniem aktu notarialnego umowy kupna – sprzedaży ponosi Nabywca.
Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wielopolu 
Skrzyńskim pok. nr 19, tel. 17 2214458, 17 2214464 .

Informacja dotycząca uzbrojenia terenu:
Sieci – gazowa, energetyczna, wodociągowa oraz teletechniczna zlokalizowane są w odległości  ok.  100 
– 200 m od działek przeznaczonych do sprzedaży.
Na działce nr 4867/1 znajduje się sieć gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna i teletechniczna.
Możliwość podłączenia się do sieci uzbrojenia istnieje po uzyskaniu warunków podłączenia od 
zarządców sieci.



Wydarzenia

6 kwietnia 2016 r. Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, Gminny Ośrodek Kultury i 
Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. 
Tadeusza Marii Kantora zorganizowali obchody 101. rocznicy urodzin Tadeusza Kantora.

Uroczystość rozpoczęła się na wielopolskim rynku, złożeniem kwiatów pod 
pomnikiem Tadeusza Kantora i jego siostry Zofii.

Następnie  dzieci i młodzież z miejscowej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Marii 
Kantora przedstawiły spektakl „Gdzieś na rozstajnych drogach Czasu” – scenariusz, Pani 
Lucyna Olech, Pani Halina Brzoza. 

Wydarzenie uświetnili, wygłoszeniem prelekcji „Jak szukaliśmy śladów Tadeusza 
Kantora”, Pani Grażyna Bochenek i Pan Wiesław Syzdyk.            

Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie podziękował za wygłoszenie 
prelekcji, powiedział że „Takie przedsięwzięcia jak projekt „Szlakiem Tadeusza Kantora” 
przyczyniają się do promocji twórczości naszego sławnego rodaka, ale także do promocji 
Wielopola Skrzyńskiego”. Podziękował za przygotowanie spektaklu, uczestnictwo
w uroczystości oraz złożone kwiaty i współpracę przy organizacji wydarzenia.

Obchody 101 Rocznicy Urodzin Tadeusza Kantora
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8 kwietnia 2016r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Wielopolu 
Skrzyńskim odbyła się uroczystość podczas, której wręczono Medale za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie. To bardzo wyjątkowe święto, które obchodzi się po 50-ciu latach wspólnego 
pożycia małżeńskiego. 50 lat to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego 
zrozumienia istoty związku dwojga sobie bliskich, kochających się osób.
Za zgodność pożycia małżeńskiego, trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swoich rodzin 
założonych przed pół wiekiem, wychowanie dzieci, cierpienia, łzy, radości i każdy siwy włos na 
ich skroni zostali odznaczeni przez Prezydenta RP medalami za długoletnie pożycie 
małżeńskie.

Dostojni Jubilaci obchodzący Złote Gody, to Państwo: 
Natalia i Stanisław Armata; Genowefa i Edward Brzoza; Michalina i Bronisław Budziwojscy; 
Maria i Aleksander Bujak; Anna i Jan Bysiewicz; Janina i Bronisław Duranek; Helena i Józef 
Gazda; Maria i Marian Kawa; Regina i Ryszard Kozioł; Teresa i Zygmunt Król; Maria i Jan 
Książek; Czesława i Kazimierz Ludwin; Stanisława i Marian Misiura; Maria i Tadeusz Mucha; 
Krystyna i Eugeniusz Raś; Maria i Marian Sroka; Helena i Marian Stasik; Maria i Kazimierz 
Szydło; Łucja i Władysław Szymańscy; Janina i Eugeniusz Wojnarowscy; Melania i Jan 
Wośko; Teresa i Tadeusz Wójtowicz; Feliksa i Rudolf Zięba; Helena i Józef Żuczek.

Szanownym Jubilatom życzymy, aby nadal trwali w tej pięknej miłości, którą przysięgali sobie 
przeszło 50 lat temu oraz doczekali w zdrowiu i pogodzie ducha kolejnych jubileuszy.

Złote Gody 2016
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18 kwietnia 2016r. w ramach zaplanowanej przez Wydział Polityki Społecznej 
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie akcji informacyjnej, dotyczącej 
promocji Programu Rodzina 500+, do Gminy Wielopole Skrzyńskie przyjechał „Bus 
500+” wraz z uczestnikami akcji informacyjnej: Dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej 
Panią Małgorzatą Dankowską, pracownikiem Wydziału Panią Katarzyną Wyzga.

Przybyłe osoby spotkały się z rodzinami z terenu naszej Gminy. W spotkaniu wzięli 
udział: członek Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Pani Dorota Sędłak, Wójt 
Gminy Wielopole Skrzyńskie Pan Marek Tęczar, Przewodnicząca Rady Gminy Wielopole 
Skrzyńskie Pani Halina Poręba oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wielopolu Skrzyńskim Pani Bożena Rogińska-Olech.
W trakcie Spotkania uczestnicy akcji promocyjnej udzielali odpowiedzi i wyjaśnień na pytania 
mieszkańców w zakresie stosowania przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowaniu 
dzieci. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim informuje,
iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195): od dnia 1 kwietnia 2016 r. można składać 
wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego.

W przypadku złożenia wniosku wraz z prawidłowo wypełnionymi załącznikami w terminie od 
dnia 1 kwietnia do dnia 1 lipca 2016 r. (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego 
ustalone zostanie od dnia 1 kwietnia 2016 r. i wypłacone w okresie do 3 miesięcy licząc od 
dnia złożenia wniosku.
W przypadku złożenia wniosku po dniu 1 lipca 2016 r., prawo do świadczenia 
wychowawczego ustalone zostanie od 1-go dnia miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz z 
prawidłowo wypełnionymi załącznikami.

Wnioski można składać:
● osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim pokój nr 30

i 31 w godzinach od 7:30 do 15:30.
● za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim 
39-110 Wielopole Skrzyńskie 200

● drogą elektroniczną poprzez:
Portal Emp@tia,
PUE ZUS,
system bankowości elektronicznej.

Promocja Programu 500 plus w Wielopolu Skrzyńskim
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Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, Ochotnicza Straż Pożarna w Nawsiu oraz 
Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim byli organizatorami 
Obchodów 225 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz Jubileuszu 90-lecia 
powołania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawsiu. Uroczystości rozpoczęły 
się Mszą Świętą koncelebrowaną przez ks. Dziekana Józefa Kłosowskiego,
ks. Kapelana Powiatowego ZOSP RP Leopolda Kordasa, ks. Proboszcza Kapelana 
Gminnego OSP Marka Marchuta oraz Ks. Michała Polańskiego. Kolejnym punktem 
uroczystości było złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą Sybiraków.

Kwiaty złożyli: Przedstawiciele Samorządu Gminy Wielopole Skrzyńskie, 
Przedstawiciele Strażaków, Przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Wielopolskiej im. Tadeusza Kantora, Przedstawiciele Polskiego Stronnictwa 
Ludowego, Przedstawiciele Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu, 
Przedstawiciele Publicznego Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu 
Skrzyńskim.

Pan Marek Tęczar, Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, wygłosił uroczyste 
przemówienie, w którym wyróżnił aktywną działalność Jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Nawsiu, trud i oddanie jej Członków, szczególnie tych, którzy 90 lat temu 
przyczynili się do założenia jednostki. Pan Wójt podkreślił, jak trudna i niebezpieczna 
jest praca strażaka niosącego pomoc zawsze tam, gdzie ludzie jej potrzebują, 
podkreślił również, że Strażacy pełnią podstawową funkcję w systemie 
bezpieczeństwa publicznego gminy. Pan Wójt podziękował wszystkim Strażakom
za narażenie życia w obronie naszego dobytku oraz bezinteresowną i ofiarną służbę.

Uroczyste Obchody 225 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja
oraz Jubileusz 90-lecia Powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawsiu

2 maja obchodziliśmy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, 
to święto państwowe skupiające uwagę na symbolach państwowości 
polskiej, a w szczególności na Fladze RP. Dzień Flagi Rzeczypospolitej 
ma na celu propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach 
narodowych, które na przestrzeni wieków uległy zmianie. Jedną z 
nowych form uczczenia tego święta jest noszenie tzw. kokardy 
narodowej, czyli kolistej rozetki w barwach biało-czerwonych.

2 maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
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Okolicznościowy montaż słowno – muzyczny z okazji rocznicy Uchwalenia Konstytucji 
3 maja przygotowali uczniowie miejscowej Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w 
Nawsiu pod kierunkiem Pani Doroty Pociask i Pani Zyty Litak oraz młodzież z 
Publicznego Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim pod 
kierunkiem Pana Tomasza Andreasika.

Kulminacyjnym punktem obchodów jubileuszu 90-lecia OSP w Nawsiu było 
odsłonięcie pamiątkowej tablicy i poświęcenie figury św. Floriana, ufundowanych przez 
miejscowych strażaków ochotników, Pana Marka Tęczara Wójta Gminy oraz Panią 
Sołtys Nawsia - Marię Żywot. Druh prof. Władysław Tabasz przedstawił historię 
jednostki ochotniczej Straży Pożarnej w Nawsiu oraz odczytał uchwały o nadaniu 
odznaczeń i wyróżnień dla zasłużonych strażaków. Przystąpiono do wręczenia 
odznaczeń, wygłoszenia podziękowań i gratulacji z okazji jubileuszu jednostki OSP. 

Na ręce Prezesa OSP w Nawsiu druha Bogusława Chmiela podziękowania 
złożyli: Wójt Gminy Marek Tęczar, st. bryg. Jacek Róg Komendant Powiatowej Straży 
Pożarnej w Ropczycach, Wisław Lada Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 
Jacek Magdoń Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Stanisław 
Wojnarowski Prezes Zarządu Gminnego ZOSP w Wielopolu Skrzyńskim.

Strażacy Ochotnicy z Nawsia podziękowali przybyłym gościom, szczególnie 
tym, którzy włączyli się w organizację Jubileuszu- podziękowania otrzymali Pan Marek 
Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, Pan Wiesław Lada Radny Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego, druh prof. Władysław Tabasz, Pan Marcin Świerad 
Dyrektor GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim, Pani Maria Żywot Sołtys Sołectwa Nawsie.

Na zakończenie całej uroczystości zaprezentował się Zespół Mażoretek 
działający przy Filii Ośrodka Kultury w Brzezinach oraz Gminna Orkiestra Dęta 
działająca przy OSP w Brzezinach.

W niepodległej Polsce 3 maja uznano świętem narodowym uchwałą z dnia 29 
kwietnia 1919 roku. Po wojnie ostatni raz świętowano 3 maja w 1946 roku. Od tego 
czasu wszelkie próby obchodów były tłumione choć oficjalnie świętowania 3 maja 
zabroniono dopiero w 1951 roku. Święto narodowe 3 maja zostało przywrócone w 
1990 roku; jest to dzień wolny od pracy, w którym propaguje się wartości narodowe i 
patriotyczne.



XIII Tydzień Bibliotek

Biblioteki GOKIW zorganizowały 9 maja 2016 roku w ramach XIII Tygodnia 
Bibliotek, spotkania autorskie z Panią Elżbietą Bednarczyk - poetką, aktorką
i tancerką zamieszkującą na stałe w Australii.

Autorka spotkała się z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Wielopolu 
Skrzyńskim, Berdechowie i Nawsiu oraz z przedszkolakami z Wielopola. Podczas 
spotkań z uczniami Pani Elżbieta czytała napisane przez siebie utwory i rozmawiała
z dziećmi o ich treści, opowiadała o Australii oraz tańczyła.
Uczniowie mieli też okazję do zakupu jej książki pt. „Kłótnia w tornistrze”. Dziękujemy 
nauczycielom za pomoc w zorganizowaniu spotkania.

Następnie autorka spotkała się z dorosłymi czytelnikami i przyjaciółmi 
bibliotek. W spotkaniu również wzięli udział Wójt Gminy Pan Marek Tęczar, Pani 
Sekretarz Krystyna Wlezień, Radni Gminy - Przewodnicząca Rady Pani Halina 
Poręba, Pani Maria Żywot, Pani Renata Góra, Pan Jan Świstak i Pan Tadeusz Opoń 
oraz Dyrektorzy Publicznego Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim - Pan Stanisław 
Paryś i Pan Mariusz Mosior.

Spotkanie rozpoczęło się prezentacją tańca cygańskiego, następnie pani 
Elżbieta przeczytała tomik swoich wierszy o życiu, miłości i wartościach duchowych. 
Kolejnym punktem programu był taniec arabski i opowieści autorki o Australii.
Na zakończenie Wójt wręczył podziękowania najaktywniejszym czytelnikom, po czym 
goście zwiedzali bibliotekę zapoznając się z jej księgozbiorem i działalnością. 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w obchodach święta Bibliotek.
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Informujemy, że osoby, którym przyznano stypendium szkolne mają obowiązek 
złożenia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki (faktury Vat, rachunki, 
skserowane bilety miesięczne). Wymienione dokumenty należy złożyć do 7 czerwca 2016 
roku w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim (pokój na parterze). 
Dodatkowo informujemy, że wypłata przyznanych środków nastąpi do 25 czerwca 2016 r.

Pobierający stypendium mają obowiązek opisania faktur i rachunków na odwrocie wg 
następującego wzoru:

Zakupiono………………….(np. obuwie sportowe, odzież sportową na lekcje W-F, podręczniki 
szkolne, artykuły szkolne, pomoce naukowe itp.)…………………………….w ramach 
stypendium szkolnego dla córki/syna………………………….( imię i nazwisko dziecka)
…………………………………………..

…………………
(Podpis rodzica)

UWAGA!
Bilety miesięczne należy na odwrocie tylko podpisać.

Sołtys wsi Wielopole Skrzyńskie będzie przyjmować podatek w budynku kulturalno – 
oświatowym obok kościoła – 1-sze piętro od poniedziałku 9 maja 2016r.

Informacja dla mieszkańców Sołectwa Wielopole Skrzyńskie

Stypendium Szkolne

Ogłoszenia i Informacje

9 Ogólnopolska Prezentacja Teatrów Poszukujących
o Nagrodę im. Tadeusza Kantora

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu 
Skrzyńskim oraz Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
zapraszają na 9 Ogólnopolskie Prezentacje Teatrów 
Poszukujących o Nagrodę im. Tadeusza Kantora, pod 
honorowym patronatem Marszałka Województwa 
Podkarpackiego Władysława Ortyla, Wicestarosty Powiatu 
Ropczycko – Sędziszowskiego Bernadety Frysztak oraz Wójta 
Gminy Wielopole Skrzyńskie Marka Tęczara, które odbędą
się dniach 27-29 maja 2016 w Wielopolu Skrzyńskim.

W programie festiwalu 17 prezentacji konkursowych
w wykonaniu amatorskich teatrów poszukujących jak również 
otwarcie wystawy rekwizytów ze spektaklu „Umarła Klasa”.



7 maja odbyła się trzecia w tym roku, akcja honorowego 
oddawania krwi. Krew można było oddawać w krwiobusie obok Ośrodka 
Kultury. Każdy z uczestników mógł liczyć na kaloryczny poczęstunek.

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie dziękuje koordynatorowi Panu 
Stanisławowi Wlezień, a także Paniom pracującym w Urzędzie Gminy, 
które pomagały w obsłudze krwiodawców. Zapraszamy do uczestnictwa 
w kolejnych akcjach.

Akcja honorowego oddawania krwi

Kompleks Boisk Sportowych "Orlik 2012"
w Wielopolu Skrzyńskim będzie otwarty w soboty
i niedziele od maja do września, zapraszamy 
wszystkich do korzystania i aktywnego spędzania 
czasu. 

Godziny otwarcia:
● pon. - pt. 13:30 – 21:30
● sob. 14:00 – 20:00
● niedz. 13:00 – 20:00

Zmiana godzin otwarcia Kompleksu Boisk Sportowych „Orlik 2012”
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Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków

W sobotę 2 lipca 2016 roku na trasie z Tarnobrzega do Krosna odbędzie 
się 27 Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków. Trasa 
wyścigu przebiega przez teren gminy Wielopole Skrzyńskie i w związku z tym mogą 
wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym. Kierowców pojazdów prosimy o 
zachowanie szczególnej ostrożności natomiast mieszkańców zapraszamy do 
kibicowania zawodnikom.

Informujemy, że siłownia w Wielopolu Skrzyńskim jest dostępna
za darmo dla wszystkich chętnych w następujących godzinach:
● pon. - pt. 14:00 - 21:00
● sob. 12:00 - 17:00

Siłownia – nowe godziny otwarcia



Zaleca się wykonywanie zabiegów w trzech terminach:
● wiosną – do połowy maja (nasiewki)
● wczesnym latem – czerwiec (w okresie wytwarzania pędów kwiatowych)
● późnym latem – do jesieni (wysokość rośliny 15 do 35 cm)

Barszcz Sosnowskiego jest objęty prawnym zakazem uprawy, rozmnażania
i sprzedaży na terenie Polski.

GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
woj. podkarpackie, pow. ropczycko-sędziszowski
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wielopole Skrzyńskie 200

tel./fax: (+48 17) 22-14-819, (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl
www: www.wielopole.eu

Informacje kontaktowe

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie 
uprzejmie prosi o niszczenie rosnących na 
łąkach i posesjach barszczy sosnowskiego. 
Powoduje on degradację środowiska 
przyrodniczego i ogranicza dostępność 
terenu. Sok wydzielany przez świeże rośliny 
wywołuje zmiany zapalne skóry. Przy 
wycinaniu rośliny należy używać grubej 
odzieży ochronnej i odpowiednich 
gumowych rękawic aby nie dopuścić do 
kontaktu ze skórą i poparzenia. Informacje 
o sposobach niszczenia tej rośliny można 
uzyskać w Urzędzie Gminy pok. nr 4 i pok. 
nr 19. Barszcz Sosnowskiego można 
niszczyć podstawowymi sposobami: 
metodą mechaniczną poprzez wycinanie 
młodych roślin zanim osiągną dorosłość i 
zaczną rozsiewać nasiona oraz metodą 
chemiczną używając środków Rundup, 
Kosmik lub Penocyd. 

Barszcz Sosnowskiego
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