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Informacje Wójta Gminy

Szanowni Państwo z radością 
informuję, że gmina Wielopole Skrzyńskie 
wykonała kolejny otwór poszukiwawczy za 
wodą w miejscowości Glinik. Woda jest 
bardzo dobrej jakości, zdatna do picia, 
wyniki badania są pozytywne, żaden
z dopuszczalnych parametrów nie został 
przekroczony. Studnia jest wydajna: 
ponad 3 m3/h.

Do końca czerwca zostanie 
wykonana dokumentacja dla odwiertów
w miejscowości Broniszów i Glinik. 
Trzy studnie o odpowiedniej wydajności
w Gliniku i dwie w Broniszowie pozwolą 
zaopatrzyć wszystkie gospodarstwa 
domowe w tych miejscowościach w wodę.

W trzecim kwartale bieżącego roku Gmina złoży wnioski o dofinansowanie budowy 
wodociągów do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Mamy nadzieję,
że otrzymamy dofinansowanie i najszybciej jak to będzie możliwe przystąpimy
do budowy.

Dziękuję bardzo właścicielom działek na których wykonujemy odwierty za 
zrozumienie potrzeb mieszkańców i zgodę na wykup części działek przez gminę na 
potrzeby wykonania odwiertów. Dziękuję także właścicielom działek, przez które 
przebiegać będzie linia wodociągowa za wyrażenie zgody i przychylność
na lokalizację inwestycji.
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Gmina Wielopole Skrzyńskie aplikowała o wsparcie czterech inwestycji 
drogowych z środków PROW na lata 2014 – 2020 „Budowa lub modernizacja dróg 
lokalnych”. Wszystkie cztery projekty pomyślnie przeszły ocenę formalną
i merytoryczną kwalifikując się do dofinansowania. Przewidywany termin realizacji 
lata: 2016 – 2018 metodą zaprojektuj – wybuduj. Do 30 czerwca 2017 r.  zobowiązani 
jesteśmy do zakończenia fazy projektowej, natomiast najpóźniej do 30 października 
2018 r. do kompleksowego zakończenia inwestycji. Łącznie uzyskano wsparcie
na  przebudowę 9,914 km dróg gminnych i dofinansowanie na poziomie 63,63% 
brutto wartości inwestycji.

Zadanie 1. Przebudowa drogi gminnej  Brzeziny - Pogwizdów,  w ramach kompleksowej 
modernizacji sieci dróg lokalnych.

Przebudowa 1,400 km drogi gminnej.
Wartość zadania: 466 639,61 zł
Wnioskowana kwota pomocy: 296 922 zł
Wkład własny: 169 717,61 zł

Zadanie 2. Przebudowa dróg gminnych Wielopole - Konice, Wielopole - Konice – Rzeki,
w ramach kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych.

Przebudowa 1,910 km  dróg gminnych.
Wartość zadania: 1 178 828,94 zł
Wnioskowana kwota pomocy: 750 088 zł
Wkład własny: 428 740,94 zł

Zadanie 3.  Przebudowa dróg gminnych Broniszów Dół - Lasek i Broniszów – Szkoła,
w ramach kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych.

Przebudowa 3,400 km  dróg gminnych.
Wartość zadania: 1 555 581,18 zł
Wnioskowana kwota pomocy: 989 815 zł
Wkład własny: 565 766,18 zł

Zadanie 4. Przebudowa drogi gminnej Wielopole - Sośnice - Jaszczurowa,  w ramach 
kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych.

Przebudowa 3,204 km  drogi gminnej.
Wartość zadania: 1 067 519,63 zł
Wnioskowana kwota pomocy: 679 261 zł
Wkład własny: 388258,63 zł

Modernizacja dróg lokalnych na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie

Budowa mostu na rzece Wielopolce w miejscowości Glinik

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie informuje, że w związku
z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego na odbudowę mostu na rzece 
Wielopolce, w ciągu drogi Glinik-Sklep-Krzemienica, najniższa wybrana oferta 
przekroczyła kwotę przyznanych środków dotacji z Budżetu Państwa i przeznaczony 
20% wkład własny. W wyniku poczynionych starań, udało się uzyskać dodatkowe 
wsparcie, w wysokości 140 000 zł, które pozwoli na terminową realizację zadania 
zgodnie z zamierzeniami.
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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.

31 maja 2016 roku  został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki
z kompletną dokumentacją projektową na realizację tego zadania. Zaplanowana inwestycja 
będzie polegać na wykonaniu dwóch boisk wielofunkcyjnych z siłowniami na wolnym 
powietrzu w Broniszowie i Nawsiu. Inwestycje te pozwolą na utworzenie w centralnych 
punktach miejscowości bardzo atrakcyjnych obiektów sprzyjających rozwojowi fizycznemu 
dzieci i młodzieży, integracji i aktywności lokalnej. Powierzchnia boisk o wymiarach 22 m na 
44 m będzie wykonana z poliuretanu. Będą to boiska pełnowymiarowe do gry w piłkę nożną, 
siatkową, koszykówkę, ręczną, tenisa ziemnego. Obiekt zapewni możliwość korzystania
z dwóch boisk do piłki siatkowej jednocześnie. Przewidziany jest zakup wyposażenia boisk, 
urządzeń na siłownię i trybun. Teren obiektów będzie ogrodzony i oświetlony.

Budowa boisk wielofunkcyjnych i siłowni terenowych

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pn. 
„Integracyjne Przedszkole Krasnala Hałabały równy strat w obliczu nierównych szans” 
realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego  na lata 2014-2020  Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie 
Działanie 9.1  Rozwój edukacji przedszkolnej.

Gmina aplikowała o środki na realizację zadania w wysokości 85% dofinansowania
z Unii Europejskiej i 5% z środków Budżetu Państwa, wymagany wkład własny wynosi 10%. 
Zaznaczam, że jest to autorski projekt Referatu Rozwoju przy konstruowaniu którego nie 
korzystaliśmy z pomocy firm zewnętrznych i nie zlecaliśmy dodatkowych usług. Pragnę 
podziękować pracownikom Referatu Rozwoju oraz Pani Dyrektor Samorządowego 
Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim Barbarze Musiał za bardzo duży wkład w przygotowanie 
projektu i proces negocjacji.
W ramach projektu zaplanowane są następujące działania:  
● uruchomienie przedszkola integracyjnego w Wielopolu Skrzyńskim dla 100 dzieci  w ramach pięciu 

oddziałów przedszkolnych,
● zatrudnienie  dodatkowej kadry pedagogów, 
● budowa pełnowymiarowego placu zabaw wraz z ogrodem sensorycznym, który również będzie 

dostosowany  do potrzeb dzieci niepełnosprawnych,
● przeprowadzenie prac remontowych i adaptacyjnych w budynku Samorządowego Przedszkola oraz 

Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim,
● kompleksowe wyposażenie wszystkich oddziałów przedszkolnych w pomoce edukacyjne,
● sfinansowanie wyprawki przedszkolaka dla 100 dzieci,
● wyposażenie oddziałów przedszkolnych w nowoczesne zestawy interaktywne wraz

z oprogramowaniem (tablica interaktywna,  projektor, laptop),
● wzbogacenie ofert przedszkola o liczne zajęcia dodatkowe takie jak: rytmika, gimnastyka korekcyjna, 

edukacja ekologiczna, warsztaty teatralne, zajęcia karate,
● zapewnienie  opieki logopedycznej i psychologicznej dla uczestników projektu,
● sfinansowanie atrakcji dla dzieci w formie imprez integracyjnych oraz wyjazdów (kino, teatr, zoo),
● sfinansowanie kursu pierwszej pomocy dla dzieci,
● sfinansowanie specjalistycznych zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci zgodnych z indywidualnym 

orzeczeniem  o kształceniu specjalistycznym,
● dofinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania przedszkola (media oraz obsługa).

Wartość projektu to 1 451 407,20 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej 
to 1 306 107,00 zł, wkład własny – 145 300,00 zł, w tym wkład w formie udostępnienia
sal – 20 845,00 zł.

Projekt pn. „Integracyjne Przedszkole Krasnala Hałabały równy strat w obliczu 
nierównych szans”
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W ramach prac wykonano 98 mb. ogrodzenia betonowego oraz 142 mb. 
ogrodzenia z paneli RAL, wykonano również bramę rozsuwaną. Wykonawcą prac 
była Firma "ASBUD" Andrzej Stasiowski z Glinika. Koszt inwestycji to: 46 831,02 zł.

Wykonanie ogrodzenia Ośrodka Sportu w Wielopolu Skrzyńskim

Informacje o inwestycjach

Utworzono 18  nowych miejsc postojowych przed budynkiem Urzędu Gminy
i wzdłuż ulicy na wprost Banku Spółdzielczego w Wielopolu Skrzyńskim.

Zakres inwestycji obejmował:
● wykonanie robót ziemnych oraz podbudowy, 
● wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na powierzchni 217 m2, 
● przebudowę istniejących schodów, 
● umocnienie skarpy płytami ażurowymi wraz z zasypaniem otworów białym grysem 

kamiennym na pow. 57 m2.

Wykonawcą zadania była Firma Usługowa "MAR-BRUK" Marcin Jezior
z Wielopola Skrzyńskiego. Koszt inwestycji wyniósł: 97 743,00 zł.

Budowa miejsc postojowych w centrum Wielopola Skrzyńskiego
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Prace obejmowały wykonanie otworu poszukiwawczego za wodą
o głębokości do 100 m. Ze względu na pojawienie się warstwy łupków odwiert 
zakończono na głębokości 70 m. Przeprowadzono pompowanie pomiarowe w wyniku 
którego uzyskano wydajności odwiertu w miejscowości Glinik – 3,00 m3/h.

Dokonano zafiltrowania otworu kolumną z rur PCW o średnicy 125 mm o składzie:
● podfiltrowa – 3 m,
● czynna część filtra o długości 20 m, perforowana szczelinami o szerokości 1 mm,
● obsypka żwirowa o granulacji 4-8 mm.
Po zafiltrowaniu otworów wykonano pompowanie oczyszczające.
Koszt inwestycji to: 27 552,00 zł.
Inwestorem  przedsięwzięcia jest gmina Wielopole Skrzyńskie.
Wykonawcą zadania jest „Hydroel” Zakład Wiertniczo-Geologiczny S.C., Janusz 
Dyda, Jerzy Dyda, Bogdan Skumiał z Zagórzan.

Wykonanie otworu poszukiwawczego za wodą w miejscowości Glinik

Po wybudowaniu w 2015 roku drogi gminnej Brzeziny – Łęg i parkingu obok 
kościoła parafialnego w centrum Brzezin pozostała niezagospodarowana skarpa.
Dla poprawy estetyki tego miejsca na skarpie dokonano nasadzeń krzewów 
ozdobnych.

Zagospodarowanie skarpy przy drodze gminnej Brzeziny – Łęg
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Zamówienia publiczne

Dostawa materiałów drogowych

12 maja 2016 roku rozstrzygnięto przetarg na dostawę materiałów drogowych 
w 2016 roku. Po dokonaniu oceny ofert  została wybrana najkorzystniejsza oferta 
Firmy AGROL BUD Tęczar Sp. z o .o. z Wielopola Skrzyńskiego.

Przebudowa drogi gminnej nr 107733 R Wielopole - Sośnice - Jaszczurowa

27 maja 2016 roku został rozstrzygnięty 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
w miejscowości Wielopole Skrzyńskie. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania 
wyłoniony został wykonawca EUROVIA POLSKA S.A. Oddział Małopolski z Ropczyc. 
3 czerwca 2016 roku z wykonawcą podpisano umowę i 15 czerwca przekazano plac 
budowy. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków z dotacji celowej Skarbu 
Państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy dróg lokalnych  i gminnych. 
Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 488 074,00 zł. Całkowita wartość 
zadania to 1 032 492, 31 zł.

Budowa dróg gminnych Wielopole Podliwek

9 maja  2016 roku został ogłoszony II przetarg nieograniczony na zadanie 
pn.: "Budowa dróg gminnych Wielopole Podliwek (Odcinek „A" od km 0+000.00 do 
km 0+266.34, Odcinek „B" od km 0+000.00 do km 0+272.42 i Odcinek „C" od km 
0+000.00 do km 0+167.81) w zakresie drogi tymczasowej o nawierzchni z kruszywa 
kamiennego.  Zakres prac obejmuje wykonanie warstwy z kruszywa kamiennego
o frakcji 0-31,5 i grubości 10 cm oraz wyprofilowanie skarp drogi wraz z 
uzupełnieniem poboczy gruntem rodzimym.

Otwarcie przetargu nastąpiło 2 czerwca 2016 r. Wybrano najkorzystniejszą 
ofertę, którą złożyło Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna z Dębicy. 
Zadanie zostanie zrealizowane ze środków własnych. Wartość zadania to 86 126,36 
zł. Do 29 lipca 2016 roku przewidywany jest termin realizacji zgodnie z ofertą 
wykonawcy.

Przebudowa drogi wojewódzkiej 986 Tuszyma – Ropczyce- Wiśniowa 

2 czerwca 2016 roku został ogłoszony przez  Podkarpacki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie przetarg na przebudowę dwóch odcinków drogi 
wojewódzkiej  986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa, w miejscowości Glinik,
na odcinku 970 m i Wielopolu Skrzyńskim na odcinku   650 m (od zabezpieczonego 
osuwiska do centrum Wielopola Skrzyńskiego). Dofinansowanie  działania przez 
samorząd gminy Wielopole Skrzyńskie to 10 % szacunkowej wartości zadania.
16 czerwca 2016 roku odbyło się otwarcie ofert na wykonanie inwestycji.
Po wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu umowy Podkarpacki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie przystąpi do realizacji zadania. Z informacji uzyskanej
od głównego inwestora wynika, że przedsięwzięcie zostanie zrealizowana do końca 
lipca 2016 roku.



7

Odbudowa mostu na rzece Wielopolka w ciągu drogi Glinik Sklep - 
Krzemienica w miejscowości Glinik

10 czerwca 2016 roku zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe
na odbudowę mostu na rzece Wielopolka, w ciągu drogi Glinik Sklep Krzemienica,
w miejscowości Glinik. W wyniku przetargu wyłoniona została oferta REMOST
Sp. z o.o. z Dębicy. Zadanie zostanie zrealizowane z udziałem środków z dotacji 
celowej Skarbu Państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. 
Wartość inwestycji  to 914 555,47 zł, a dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 
680 558,00 zł.
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 986 Tuszyma – Ropczyce- 
Wiśniowa w miejscowości Glinik

20 maja 2016 roku został ogłoszony przez Podkarpacki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie przetarg na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej 
986 Tuszyma – Ropczyce- Wiśniowa w miejscowości Glinik. W chwili obecnej trwa 
proces wyłonienia wykonawcy. Po dokonanym wyborze i podpisaniu umowy zostaną 
rozpoczęte prace budowlane.  W 2016  roku zostanie wykonane łącznie 267 metrów 
bieżących chodnika o szerokości 2 m. Etap realizowany obecnie przekroczy wartość 
135 000 zł.

Wydarzenia

61 Rocznica tragicznego pożaru Kina w Wielopolu Skrzyńskim

Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Wielopole Skrzyńskie

31 maja 2016 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim odbył 
się przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych 
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. W wyniku przetargu została sprzedana jedna nieruchomość 
o nr 4867/4 i pow. 0,1417 ha. Pozostałe nieruchomości objęte ogłoszeniem z dnia
25 kwietnia 2016 roku nie zostały zbyte.

11 maja 2016 r. obchodziliśmy 61 
rocznicę tragicznego pożaru baraku szkolnego
w Wielopolu Skrzyńskim, w którym zginęło 58 
osób, w tym głównie dzieci, a 20 osób zostało 
rannych w trakcie gaszenia pożaru. 11 maja 
1955 roku był najtragiczniejszym dniem w historii 
naszej miejscowości. Salę kinową przygotowano 
dość szybko, a tuż po nabożeństwie majowym 
200 mieszkańców zebrało się  aby zobaczyć 
nową polską komedię.

Kiedy wybuchł pożar wszyscy zgromadzeni rzucili się do ucieczki, już po 10 minutach 
barak przypominał płonącą pochodnię. Ogień był tak wielki, że w Wiśniowej 
oddalonej o 10 kilometrów od Wielopola, w nocy było widać cienie drzew. Część osób 
zginęło w trakcie  niesienia pomocy innym, pozostali nie mogli się wydostać
z płomieni. Pielęgnujmy pamięć o ofiarach tego tragicznego wydarzenia, które 
odcisnęło bolesne piętno w życiu wielu mieszkańców.
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9 Ogólnopolskie Prezentacje Teatrów Poszukujących o Nagrodę im. Tadeusza 
Kantora „Wielopole 2016”

Od 27 do 29 maja 2016 roku w Wielopolu Skrzyńskim miały miejsce
9 Ogólnopolskie Prezentacje Teatrów Poszukujących o Nagrodę im. Tadeusza 
Kantora „Wielopole 2016”. Do rodzinnej miejscowości artysty przyjechały 
amatorskie grupy teatralne z całej Polski, które walczyły o nagrodę - Krzesła 
Kantorowskiego.

W Ośrodku Dokumentacji i Historii Regionu można było oglądać wystawę 
rekwizytów z „Umarłej klasy" -  spektaklu, który był grany ponad 1 500 razy w wielu 
krajach. Spektakl ten uznano, za najlepsze na świecie przedstawienie teatralne,
o niemożności powrotu do przeszłości i dzieciństwa.

27 czerwca nastąpiło uroczyste otwarcie przeglądu  wraz z wernisażem 
wystawy rekwizytów ze spektaklu „Umarła klasa”-  Kolejnym punktem spotkania była 
prezentacja konkursowa przybyłych grup teatralnych.

28 czerwca, w sobotę  zespoły występowały w godzinach od 10.00 do 21.30, 
a  29 czerwca, w niedzielę, od godziny 10.00 do 15.00.

Prezentację konkursową przedstawiły następujące grupy teatralne:
● Integracyjna Grupa Teatralna „Pomost” z Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu,
● Teatr M.D.K. Czyli Młode Dzielne Kuropatwy z Młodzieżowego Domu Kultury

w Rzeszowie,
● Teatr Plaster z Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu,
● Teatr Kantor Wymiany Myśli  z Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku

w Wielopolu Skrzyńskim,
● Teatr Pozytywka z Ośrodka Działań Teatralnych Aneta Adamska z Rzeszowa,
● Teatr Wyjście z Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli,
● Teatr Zbożowy z Fundacji Studio TM w Kielcach,
● Teatr „Dziewiątka” z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza 

w Lubaniu,
● Szkolny Teatr Lalki i Aktora z Zespołu Szkół w Turzym Polu,
● Teatr im. Stefana Batorego z Chorzowa,
● Teatr Oko z Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzie – Hucie,
● NOTOCO (grupa licealna) z Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku,
● Teatr KOD z Dębnowskiego Ośrodka Kultury,
● Teatr Mariana Bednarka z Fundacji EDF Polska z Rybnika,
● Teatr Blagier z Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli.
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Oceny  9 Ogólnopolskich Prezentacji Teatrów poszukujących o Nagrodę 
im. Tadeusza Kantora – Wielopole Skrzyńskie 2016 dokonało Jury
w następującym składzie:
● Bogdan Renczyński – przewodniczący jury
● Janusz Pokrywka
● Andrzej Piecuch  

Po obejrzeniu w dniach 27 – 29 maja 15 prezentacji  konkursowych jury postanowiło 
przyznać cztery równorzędne wyróżnienia, które otrzymali:

● Teatr KOD z Dębnowskiego Ośrodka Kultury
● Szkolny Teatr Lalki i Aktora z Zespołu Szkół w Turzym Polu
● NOTOCO (grupa licealna) z Centrum Kultury i Promocji w Krasniku
● Teatr Kantor Wymiany Myśli  z Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku

w Wielopolu Skrzyńskim

oraz trzy miejsca i nagrody pieniężne:

I miejsce i nagrodę w wysokości 2 000,00 zł, - ufundowaną przez Dyrektora 
Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie otrzymał: Teatr Mariana Bednarka, 
który działa przy Fundacji EDF Polska w Rybniku.
II miejsce  i nagrodę pieniężną w wysokości 1500,00 zł, -  ufundowaną przez Wójta 
Gminy Wielopole Skrzyńskie otrzymał: Teatr im. Stefana Batorego z Chorzowa.
III miejsce i nagrodę w wysokości  1000,00 zł  ufundowaną przez Zakład 
Produkcyjny „Cukrownia Ropczyce” otrzymał:  Teatr Plaster.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło Starostwo Powiatowe
w Ropczycach, reprezentowane przez Panią Bernadetę Frysztak- Wicestarostę 
Powiatu, która laureatom przeglądu wręczyła statuetki. Powiat reprezentowała 
również Pani Agnieszka Ochał - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu.

Wszystkie teatry biorące udział w prezentacjach otrzymały nagrody rzeczowe 
w postaci statuetki Krzesła Kantorowskiego, ufundowane przez Dyrektora 
Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.
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Światowy Dzień Krwiodawcy

14 czerwca obchodzony był Światowy  Dzień 
Krwiodawcy, celem tego święta jest zwrócenie uwagi na ,,więzy 
krwi”, które łączą dawców i biorców. W tym dniu
z wdzięcznością pamiętamy o wszystkich krwiodawcach. 
Transfuzje krwi i produkty krwiopochodne każdego roku ratują 
życie milionom ludzi. Co minutę ktoś potrzebuje krwi, a jedna 
jednostka krwi może uratować życie nawet trzem osobom. 
Zapotrzebowanie na krew nasila się w okresie wakacyjnym,
z powodu większej liczby wypadków. Konieczne jest regularne
i nieodpłatne oddawanie krwi i zachęcenie do krwiodawstwa jak 
największej liczby osób.

W naszej gminie systematycznie organizowane są 
akcje krwiodawstwa dzięki zaangażowaniu  Wójta Gminy 
Wielopole Skrzyńskie, pracowników Urzędu Gminy
i Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku oraz zasłużonego 
krwiodawcy Pana Stanisława Wleźnia. 

Informacje placówek oświatowych

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ  „DWA OGNIE” – Szkoły Podstawowe, „PIŁKA 
SIATKOWA” – Gimnazjum Chłopcy „PIŁKA NOŻNA” – Szkoły Podstawowe

10 czerwca 2016 roku w hali sportowej Publicznego Gimnazjum w Wielopolu 
Skrzyńskim odbyły się Międzynarodowe Zawody z zaprzyjaźnionymi szkołami
z gminy Wielopole Skrzyńskie- Szkoły Podstawowe,  z gminy Wiśniowa – Gimnazjum 
im. Orląt Lwowskich w Wiśniowej oraz Zakladnej Szkoły Giraltovce ze Słowacji. 

Turniej obejmował trzy szczeble zawodów:
● „Dwa Ognie” - Szkoły Podstawowe – kategoria dziewczynek,
● „Piłka Nożna” - Szkoły Podstawowe – kategoria chłopców,
● „Piłka Siatkowa” - Gimnazjum – kategoria chłopców.

Turniej „Dwa Ognie”- Szkół Podstawowych oraz „Piłka Siatkowa” – Szkół 
Gimnazjalnych obejmował rywalizację o Puchar Dyrektora Publicznego 
Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim - Pana 
Stanisława Parysia, turniej  „Piłka Nożna” – Szkół Podstawowych obejmował 
rywalizację o Puchar Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie - Pana Marka Tęczara.

Po oficjalnym otwarciu turnieju przez Pana Stanisława Parysia - Dyrektora 
Publicznego Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim -  oraz 
Pana Marcina Świerada - Dyrektora Gminnego Ośrodka  Kultury i Wypoczynku
w Wielopolu Skrzyńskim rozpoczęły się zawody sportowe.
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Turniej „Dwa Ognie” dla Szkół Podstawowych prowadzony był przez Panią 
Natalię Paryś – nauczyciela wychowania fizycznego w  Publicznym Gimnazjum im. 
Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim; turniej „Piłka Nożna” – Szkół 
Podstawowych prowadzony był przez Pana Tomasza Kozioła – instruktora Gminnego 
Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim; turniej „Piłka Siatkowa” – 
Szkół Gimnazjalnych prowadzony był przez Panią Beatę Chodak i Pana Piotra Czaję 
– nauczycieli wychowania fizycznego w Publicznym Gimnazjum im. Ks. Jerzego 
Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim. 

Po zaciętej, sportowej rywalizacji zostały wyłonione następujące miejsca:
Turniej „Dwa Ognie” – Szkoły Podstawowe - kategoria dziewczynek
I miejsce - Szkoła Podstawowa  w Brzezinach
II miejsce - Szkoła Podstawowa w Wielopolu Skrzyńskim
III miejsce - Szkoła Podstawowa  w Nawsiu
IV miejsce - Zakladna Szkoła w Giratovcach (Słowacja)

Turniej „Piłka Nożna” - Szkoły Podstawowe - kategoria chłopców
I miejsce - Zakladna Szkoła w Giraltovcach (Słowacja)
II miejsce - Szkoła Podstawowa w Berdechowie
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Brzezinach
IV miejsce - Szkoła Podstawowa   w Nawsiu
V miejsce - Szkoła Podstawowa  w Wielopolu Skrzyńskim

Turniej „Piłka Siatkowa” - Szkół Gimnazjalnych - kategoria chłopców
I miejsce - Gimnazjum z Wiśniowej
II miejsce -  Publiczne Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim (zespół 1)
III miejsce - Publiczne Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim (zespół 2)
IV miejsce - Zakladna Szkoła w Giratovcach (Słowacja)

Wręczenia Pucharów oraz dyplomów dokonał  Pan Stanisław Paryś - 
Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu 
Skrzyńskim oraz Pan Łukasz Dziok - Zastępca Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie.
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1050. Rocznica Chrztu Polski

8 czerwca 2016 roku w Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim odbyła się 
uroczystość z okazji  1050. rocznicy Chrztu Polski . Obchody rozpoczęły się Mszą 
Świętą o godzinie 10.45, w kościele pw. NMP Wniebowziętej w Wielopolu 
Skrzyńskim. Kolejnym punktem uroczystości było zapalanie znicza pod tablicą 
upamiętniającą ks. Jerzego Popiełuszkę w Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim, 
następnie w sali gimnastycznej zorganizowano spotkanie z udziałem gości
i przedstawicieli władz samorządowych. Uczestników obchodów  powitał Dyrektor 
Gimnazjum  Pan Stanisław Paryś. Następnie Pan Jacek Magdoń Radny Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego, z wykształcenia historyk,  przedstawił,  w bardzo 
interesujący sposób, okoliczności przyjęcia chrztu z podkreśleniem wagi tego aktu  
dla istnienia  i funkcjonowania państwa polskiego.

Część artystyczną wydarzenia  przygotowali uczniowie miejscowego 
gimnazjum pod kierunkiem Pani Katarzyny Szczyrek. Młodzież z klas IIIA i IIC,
w nastrojowym widowisku, zobrazowała moment chrztu Polski w ujęciu religijnym. 
Chrześcijaństwo stało się bowiem podstawą narodowej tożsamości i polskiego 
patriotyzmu, o czym świadczy chociażby rycerskie i żołnierskie motto: ”Bóg, honor, 
ojczyzna.” Naszym młodym aktorom towarzyszył szkolny chór kierowany przez Pana 
Tomasza Andreasika, a sugestywną i przepiękną dekorację przygotowała  Pani 
Wioleta Malska. Na zakończenie zatańczono poloneza. Część artystyczna zrobiła 
ogromne wrażenie na widzach, a program przygotowany przez uczniów będzie 
można obejrzeć w najbliższą niedzielę, tj . 19 czerwca, w kościele parafialnym
w Wielopolu Skrzyńskim (szczegóły na stronie i ogłoszeniach parafii Wielopole 
Skrzyńskie).

Podczas uroczystości nie zabrakło znamienitych gości - Powiat Ropczycko- 
Sędziszowski reprezentowały: Pani Bernadeta Frysztak - Wicestarosta Powiatu oraz 
Pani Agnieszka Ochał - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu. Obecni byli m.in.: Pan 
Jacek Magdoń - Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Pan Marek Tęczar - 
Wójt Gminy Wielopole, Pani Wioletta Czemarnik i Pan Marcin Świerad - Radni 
Powiatowi.
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Dzień Matki i Ojca oraz Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej im. prof. Karola 
Olszewskiego w Broniszowie

1 czerwca 2016 roku w Szkole Podstawowej w Broniszowie obchodzone były 
dwa bardzo ważne święta - Dzień Matki i Ojca oraz Dzień Dziecka. Uroczystość 
rozpoczęła akademia, którą przygotowały dzieci z kl. 0  i kl. III pod kierunkiem Pani 
Ewy Tenczar i Pani Renaty Piękoś. 

Dzieci wierszem i piosenką podziękowały rodzicom za ich wielką miłość
i wychowawczy trud. Pod adresem rodziców padło wiele ciepłych słów, do życzeń 
dołączyła się również Pani Dyrektor, która zabrała głos po zakończeniu akademii.

W organizację tak wspaniałych świąt włączyły się również panie ze 
Stowarzyszenia ,,Broniszowianki”. Przygotowały one dla dzieci warsztaty kulinarne 
promujące zdrową żywność. W tym dniu rozstrzygnięto także konkurs plastyczny na 
temat zdrowej żywności po hasłem ,,W drodze po zdrowie przez aktywność w 
wolnym czasie”. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni. Nagrody zakupiła 
Prezes Stowarzyszenia Broniszowianki - Pani Ewa Przybyła. 

Na koniec Rada Rodziców zaprosiła miłych gości na poczęstunek. Był to 
bardzo miły dzień, pełen emocji zarówno ze strony gości jak i dzieci. 

Informacja Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gliniku

Dyrektor Szkoły Podstawowej  w Gliniku  apeluje do mieszkańców,
w szczególności rodziców, o zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo dzieci 
przebywających poza czasem lekcyjnym na terenie obiektów szkolnych w związku
z prowadzonymi  pracami przy budowie sali gimnastycznej.

Dyrektor zwraca się z prośbą o racjonalne korzystanie z placu zabaw 
przeznaczonego dla dzieci.
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Święto Patrona Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach – mjra Ludwika 
Marszałka „Zbroi”

Jak co roku na początku czerwca Szkoła Podstawowa w Brzezinach 
obchodziła swoje święto – Dzień Patrona Szkoły.

3 czerwca obchodzono 26. rocznicę nadania Szkole Podstawowej
nr 1 w Brzezinach imienia mjra Ludwika Marszałka „Zbroi”. Uroczystość rozpoczęto 
konkursem wiedzy pt. „Nasz Patron” przygotowanym przez panią Danutę Mazur,
w którym wzięło udział 12 uczniów. Uczestnicy konkursu wykazali się dużą wiedzą
o życiu i działalności patrona. 

Po konkursie odbyła się uroczysta akademia poświęcona Ludwikowi 
Marszałkowi. Scenariusz inscenizacji przygotowała pani Katarzyna Szczyrek,
a piękną i ciekawą dekorację pani Ewa Gąsior i pani Jadwiga Janik. 

Następnie uczniowie, nauczyciele i Przewodniczący Rady Rodziców zwiedzili 
Izbę Pamięci poświęconą Patronowi i żołnierzom walczącym o wolność i pokój
na terenie Brzezin podczas II Wojny Światowej i po niej, która powstała w 2009 
roku. W Izbie Pamięci znajdują się cenne pamiątki po Patronie Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Brzezinach, min. „Protokół z wykonania wyroku kary śmierci na Ludwiku 
Marszałku” oraz serce i różaniec wykonany przez niego w celi śmierci. 

Na zakończenie obchodów Dnia Patrona wszyscy przeszli pod tablicę 
pamiątkową, a przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli wiązankę kwiatów
i zapalili znicz.  Była to bardzo piękna i wzruszająca uroczystość.

Bohaterska postać i patriotyczne czyny mjra Ludwika Marszałka „Zbroi” 
służą nam za wzór. Czcimy pamięć o nim, często przypominamy życiorys i jego 
zasługi w obronie ojczyzny.
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Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, informuje mieszkańców, że w godz. od 8:30 
do 17:00  będą mogli pobrać worki na śmieci w następujących terminach:
● Glinik (w budynku wielofunkcyjnym) - 27 czerwca 2016 r. (poniedziałek) 
● Broniszów (w budynku wielofunkcyjnym) - 28 czerwca 2016 r. (wtorek)
● Brzeziny ( w budynku wielofunkcyjnym) - 29 czerwca 2016 r. (środa)
● Nawsie  (w budynku wielofunkcyjnym) - 30 czerwca 2016 r. (czwartek)
● Wielopole Skrzyńskie (Ośrodek Kultury - sala od strony parkingu) - 1 lipca

2016 r. (piątek)

Worki wraz z kodami kreskowymi będą wydawane na 2016/2017 rok.

Koordynator Klubu HDK – PCK Solidarne Serce 
zaprasza wszystkich krwiodawców i sympatyków honorowego 
krwiodawstwa na spotkanie informacyjne dotyczące 
sformalizowania klubu. Spotkanie odbędzie się 3 lipca 2016 r. 
(niedziela) o godzinie 12:00  w budynku Kulturalno – 
Oświatowym w Wielopolu Skrzyńskim. W spotkaniu 
zapowiedzieli udział Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie
i Dyrektor Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie.               
                                                                                
Prosi się o liczne uczestnictwo w spotkaniu.

Spotkanie informacyjne Klubu HDK – PCK

UWAGA! Zgłoś się po odbiór worków na śmieci

Ogłoszenia i informacje

Zwróćmy uwagę na psy

Apelujemy po raz kolejny do właścicieli psów na terenie gminy Wielopole 
Skrzyńskie, aby trzymali psy na uwięzi lub w ogrodzeniu. Wałęsające się psy są 
zagrożeniem dla mieszkańców, w szczególności dla dzieci wracających ze 
szkoły. Są także  uciążliwe dla kierowców korzystających z dróg. Posiadacze 
zwierząt domowych są zobowiązani do zapobiegania zagrożeniom lub 
powodowaniem uciążliwości ze strony zwierząt oraz przed niszczeniem przez nie 
terenów użyteczności publicznej. Właściciele czworonogów  ponoszą pełną 
odpowiedzialność za zachowanie zwierząt. Konsekwencją nieprzestrzegania tych 
zasad jest kara grzywny. 
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Projekt ,,Integracyjne Przedszkole Krasnala Hałabały - równy start w obliczu 
nierównych szans"
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Świadczenie wychowawcze - 500+

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Wielopolu Skrzyńskim 
w związku z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 195) informuje, że w przypadku: 
● złożenia wniosku  o świadczenie  wychowawcze wraz z prawidłowo wypełnionymi 

załącznikami w terminie 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,

● 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.

Zmiana organizacji ruchu

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie informuje, że nastąpiła zmiana 
organizacji ruchu drogowego na odcinku drogi  obok Banku Spółdzielczego
w Wielopolu Skrzyńskim. Droga ta jest teraz drogą jednokierunkową. Kierujący 
pojazdami mają obowiązek  stosować się do umieszczonych znaków drogowych.
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Koncert Dzieci Rodzicom

W programie:
Występy amatorskich zespołów artystycznych działających 
przy GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim:
● Zespół Tańca Nowoczesnego Red Angels z Wielopola 

Skrzyńskiego grupa starsza i młodsza ,
● Zespół Mażoretek z Brzezin grupa starsza i młodsza,
● Zespół Pieśni i Tańca „Bardo” z Brzezin grupa starsza

i młodsza,
● Zespół Pieśni i Tańca z Glinika grupa starsza i młodsza,
● Zespół Wokalny „Pięciolinia” z Brzezin,
● występ solistów,
● występ dzieci uczęszczających na zajęcia 

instrumentalno – wokalne,
● wystawa prac uczestników Kółka Plastycznego.

IV Koncert Chórów im. Stanisława Świerada 

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim serdecznie 
zaprasza na IV Koncert Chórów im. Stanisława Świerada,  pod Honorowym 
Patronatem Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie Marka Tęczara, który odbędzie 
się w niedzielę 26 czerwca 2016r. 
W koncercie wystąpią:
● Chór „Echo” z Wiśniowej,
● Chór Mieszany z Glinika,
● Chór „Seniores” z Nawsia,
● Chór „Gloria” z Brzezin,
● Męski Chór Rolników z Wielopola Skrzyńskiego,
Godz. 15.00 - Msza św. koncelebrowana w intencji ś.p. Stanisława Świerada
w kościele parafialnym w Wielopolu Skrzyńskim.
Godz. 16.00 - KONCERT CHÓRÓW w kościele parafialnym w Wielopolu 
Skrzyńskim.

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim serdecznie 
zaprasza na KONCERT DZIECI RODZICOM, który odbędzie się 19 czerwca  2016 r. 
o godz 16:00 w sali GOKiW
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XVIII Dni Wielopola Skrzyńskiego

Wójt Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu 
Skrzyńskim serdecznie zapraszają na XVIII Dni Wielopola Skrzyńskiego, które 
odbędą się w dniach 2 - 3 lipca 2016r.
W programie:
2 lipca (sobota):
● godz. 9.00 - (boisko Orlik) Turniej Piłki Nożnej Oldboi o Puchar Wójta Gminy 

Wielopole Skrzyńskie,
● godz. 17.00 - (stadion GOKiW) Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze,
● godz. 19.00 - 01.00 – zabawa taneczna z Zespołem Climat,

3 lipca (niedziela):
● godz. 15.00 - (stadion GOKiW) występy artystyczne zespołów i solistów 

działających przy GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim,
● godz. 16.00 - zabawy dla dzieci ze Studiem teatralno – muzycznym FAMA

z Dębicy,
● godz. 17.30 - Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Pułanie” oraz Kapeli Ludowej

z Trzciany,
● godz. 19.00 - Gwiazda wieczoru Koncert Disco Polo ŁUKASH,
● godz. 20.00 - 01.00 zabawa taneczna z Zespołem Paradox.

Wstęp wolny!
Szczegółowe informację będą zamieszczone na stronie internetowej GOKiW
w Wielopolu Skrzyńskim:  http://gokiw.wielopole-skrz.pl/

Przypominamy mieszkańcom, że 2 lipca 2016 r. na terenie gminy Wielopole 
Skrzyńskie  mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym. W tym dniu odbędzie się 
27 Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków.  Część 
trasy przebiega przez teren gminy Wielopole Skrzyńskie, dlatego kierowców 
pojazdów prosimy o zachowanie ostrożności. Szczegóły trasy na zamieszczonej 
mapie.

Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków.
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W dniach 4 - 6 sierpnia Automobilklub Rzeszowski organizuje jubileuszowy  
25 Rajd Rzeszowski, który stanowi jedną z rund Rajdowych Samochodowych 
Mistrzostw Europy (ERC 2016) i 3 rundę Rajdowych Samochodowych Mistrzostw 
Polski (RSMP 2016).

W sobotę 6 sierpnia 2016 roku  w godz. 9:00  - 18:30 mogą wystąpić 
utrudnienia w ruchu drogowym na odcinku specjalnym Zagorzyce 
przebiegającego przez teren gminy Wielopole Skrzyńskie. Kierowców pojazdów 
prosimy o zachowanie ostrożności. Szczegóły przebiegu trasy na załączonej mapie.

Jubileuszowy 25 Rajd Rzeszowski 


