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Informacje Wójta Gminy

Szanowni Państwo informuję, że  wniosek na zadanie pod nazwą: 
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wielopole 
Skrzyńskie” został pozytywnie oceniony przez Komisję Oceniającą Urzędu 
Marszałkowskiego w Rzeszowie.  Samorząd podpisał już umowę na realizację tej 
inwestycji, natomiast kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu w celu wyłonienia 
wykonawcy. Inwestycja dotyczy  tzw. „głębokiej” modernizacji energetycznej 
następujących budynków: 
● Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim,
● Szkoły Podstawowej  im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie,
● budynku dawnego przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim,
● budynku Urzędu Gminy. 

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano prace obejmujące: wymianę zużytej 
stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropów i ścian zewnętrznych budynków 
wraz z elewacjami, wymianę źródeł światła na led oraz modernizację sieci 
centralnego ogrzewania.

Wartość inwestycji  to 1 508 832,07 zł w tym dofinansowanie w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego wynosi 
1 001 580,95 zł oraz wkład własny poniesiony przez gminę w wysokości 507 251,12 
zł.

Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania to grudzień 2017 r. 
Inwestycja przyczyni  się przede wszystkim do zmniejszenia kosztów   utrzymania
obiektów,  dzięki redukcji zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej. Pozwoli również 
zwiększyć standardy świadczonych usług w  zmodernizowanych budynkach.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy 
Wielopole Skrzyńskie
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Dofinansowanie na zakup autobusu dla potrzeb Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Wielopolu Skrzyńskim

Gmina Wielopole Skrzyńskie uzyskała dofinansowanie 
w wysokości 200 000,00 z łz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na zakup autobusu przystosowanego  do przewozu  osób 
niepełnosprawnych dla potrzeb Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim. 

W marcu 2016 r. Samorząd Gminy Wielopole Skrzyńskie złożył wniosek
o dofinansowanie  zakupu  autobusu w ramach „Programu wyrównania różnic między regionami 
III” obszar D – likwidacja barier transportowych. 

Autobus będzie dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Wyposażenie 
autobusu to 22 miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz 2 miejsca przystosowane do 
kotwienia wózków inwalidzkich. Jako wyposażenie dodatkowe autobus będzie posiadał również 
najazd dla wózków. Odpowiednie wyposażenie wpłynie na bezpieczeństwo przejazdu 
uczestników, a szczególnie osób niepełnosprawnych ruchowo. 

Zakup autobusu pozwoli zwiększyć dostęp osób niepełnosprawnych do rehabilitacji 
zawodowej i społecznej w naszym regionie. Obecnie Warsztaty Terapii Zajęciowej świadczą 
usługi dla 30 osób z terenu całej gminy Wielopole Skrzyńskie oraz gmin sąsiednich.  Dla wielu 
uczestników jest to miejsce gdzie mogą uzyskać wsparcie, zdobyć ciekawe umiejętności oraz 
nawiązać nowe kontakty interpersonalne. Dotychczasowo przewozy uczestników realizowane 
były przez firmy transportowe wyłonienie w drodze zapytania ofertowego.

Promesa z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację 3 zadań 
w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

Dzięki nawiązanej współpracy gmina uzyskała promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji na realizację 3 zadań w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Dofinansowanie 
obejmuje zadania pn.:

1. Przebudowa drogi Nawsie – Stachorówka w km 0+350-1+349, na którą gmina uzyskała 
dofinansowanie w wysokości 220 000 zł. Przetarg na wykonanie tego zadania został ogłoszony, 
aktualnie trwają czynności wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

2.Przebudowa drogi Glinik Podlas. k. Ziarnika w km 0+700-1+300 na działkach
o nr ewidencyjnym 1845, 1844, 1842 w miejscowości Brzeziny, na którą gmina uzyskała dotację
 w wysokości 120 000 zł.

3. Przebudowa  drogi Brzeziny Zagrody w km 0+000 – 0+326 na działce o nr ewidencyjnym 
3007/1 w miejscowości Brzeziny, wysokość dotacji na to działanie wynosi 60 000 zł. 
 W przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych zakończenie realizacji tych inwestycji nastąpi 
w grudniu 2016r.

Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019

Gmina Wielopole Skrzyńskie  złożyła wniosek w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie 
o uzyskanie środków na zakończenie budowy dróg gminnych Wielopole – Podliwek w ramach „Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.  

Zadanie swoim zakresem będzie obejmowało zakończenie rozpoczętej w 2014 r. inwestycji, 
która dotyczy drogi prowadzącej do nowo powstałych działek budowlanych
w Wielopolu Skrzyńskim. Zakres prac obejmuje  wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku o łącznej 
długości 707 m, kanalizacji deszczowej i umocnienie przydrożnych rowów.

Wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie została już ogłoszona,  nasza gmina 
znalazła się na 40 miejscu spośród 64 złożonych wniosków  przez pozostałe samorządy. 

Zakładany koszt inwestycji to 716 000,00 zł, w tym uzyskane dofinansowanie wyniesie 
358 000,00 zł. Mamy nadzieję na dofinansowanie realizacji tej inwestycji.
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Przebudowa drogi gminnej Brzeziny - Baj

Informacje o inwestycjach

Trwają  prace związane z przebudową drogi gminnej  Brzeziny – Baj
na długości 1,9 km. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie:
● wymiany przepustów pod koroną drogi wraz z przyczółkami,
● stabilizacji cementem na odcinku 200 m, 
● podbudowy z kruszywa kamiennego, 
● 2 warst masy bitumicznej o szerokości 3,0 m, 
● zjazdów indywidualnych - do zabudowań bitumicznych, do pól z kruszywa, 
● wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych kruszywem o szerokości

0,75 m każde oraz odmulenie istniejących rowów.
Zadanie jest realizowane z udziałem środków z dotacji celowej Skarbu Państwa

w ramach Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w wysokości  350 000,00 zł. Całkowita 
wartość inwestycji to 522 383,28 zł. 

Prace przebiegają prawidłowo z informacji uzyskanej od wykonawcy wynika, że 
inwestycja zostanie zakończona 20 listopada 2016r. Wykonano już masę bitumiczną na  
odcinku o długości 1,9 km, a obecnie trwają prace polegające na odmuleniu istniejących 
rowów i utwardzaniu poboczy kruszywem. Wykonawcą zadania jest Miejskie Przedsiębiorstwo 
Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Rzeszowa.

Przebudowywany odcinek drogi  służy nie tylko jako dojazd do istniejących 
zabudowań, korzystają z niej również okoliczni rolnicy dojeżdżający do pól. Wykonanie 
nawierzchni  bitumicznej znacząco poprawi jakość istniejącej infrastruktury drogowej 
i umożliwi użytkownikom bezpieczną komunikację. 

Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce –
Wiśniowa  w miejscowości Wielopole Skrzyńskie

Rozpoczęto prace związane z budową chodnika wzdłuż drogi  wojewódzkiej Nr 986 
Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w Wielopolu Skrzyńskim. Zakres inwestycji obejmuje 
wykonanie 307 mb chodnika (od zakończonego w roku ubiegłym chodnika
w kierunku Ośrodka Sportu) z kostki brukowej o szerokości 2 m oraz poszerzenie pasa jezdni 
do 3,5 m od strony chodnika. Wykonawcą zadania jest Miejskie Przedsiębiorstwa Dróg
i Mostów Sp. z o.o. z Rzeszowa. Całkowita wartość inwestycji wynosi 219 814, 36 zł w tym 
dofinansowanie z budżetu gminy Wielopole Skrzyńskie wyniesie 87 925, 74 zł, pozostała 
kwota to wkład Samorządu Województwa Podkarpackiego. Przewidywany termin 
zakończenia realizacji inwestycji to 2 grudnia 2016 r.
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Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 986 Tuszyma – Ropczyce – 
Wiśniowa w Gliniku

Trwają prace związane z budową kolejnego odcinka chodnika
w miejscowości Glinik przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa. 
Realizowany obecnie etap  jest kontynuacją prac zakończonych latem bieżącego roku.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie 72 mb chodnika z kostki brukowej
o szerokości 2 m oraz poszerzenie pasa jezdni do 3,5 m od strony chodnika. Wartość inwestycji 
to 73 431, 49 zł, w tym dofinansowanie zadania z budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie wynosi 
65 000,00 zł, pozostała kwota to wkład Samorządu Województwa Podkarpackiego. 
Wykonawcą zadania jest Firma GOR – BUD s.c. z Gorlic. Zakończenie prac nastąpi 
niezwłocznie.

Zakończono budowę wodociągu dla mieszkańców Budzisz

Zakończono budowę wodociągu w miejscowości Nawsie, który będzie dostarczał wodę 
 mieszkańcom przysiółka  Budzisz. Rejon ten od dawna zmagał się z deficytem wody pitnej. 
Inwestycja obejmowała budowę wodociągu o długości 4 km 70 m, montaż 3 hydrantów dla 
celów przeciwpożarowych, betonowych słupków w celu oznaczenia sieci oraz zasuw żeliwnych. 

Ta część wodociągu umożliwi podłączenie 15 gospodarstw domowych do sieci. 
Wykonanie przyłączy indywidualnych do posesji będzie realizowane jeszcze w tym roku oraz 
wiosną 2017 r.   Zakończona inwestycja przyczyni się do rozwoju i budowy nowych budynków 
mieszkalnych. Z informacji posiadanej przez Urząd Gminy Wielopole Skrzyńskie wynika, że jest 
wiele zapytań o możliwość zabudowy w tym rejonie. Wartość inwestycji to 193 908,00 zł, które 
w całości sfinansowano z budżetu gminy. Wykonawcą inwestycji była Firma Instalatorstwo 
Sanitarne, Grzewcze, Gazowe Krzysztof Kluza z siedzibą w Bukowcu. 

Zrealizowana inwestycja zapewni odpowiednią  jakość wody pitnej i przyczyni się do 
poprawy warunków życia mieszkańców Budzisza. 

Dziękujemy Samorządowi Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski za zasilanie 
wybudowanego wodociągu z własnych ujęć głębinowych. Zakończona inwestycja jest 
początkiem prac związanych z budową wodociągów w pozostałych sołectwach gminy.
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Wykonanie otworu poszukiwawczego w celu ujęcia wód podziemnych

Gmina Wielopole Skrzyńskie wykonała kolejne otwory poszukiwawcze za wodą. Prace 
obejmowały: wykonanie  otworu poszukiwawczego w celu ujęcia wód podziemnych dla 
wodociągu w Broniszowie oraz w miejscowości Wielopole Skrzyńskie dla wodociągu w Gliniku, 
ustalenie wydajności studni, zbadanie jakości wody, opracowanie dokumentacji geologiczno - 
inżynierskiej spełniającej wymogi rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dnia 23 
grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno – inżynierskiej. 

Każdy z odwiertów został zakwalifikowany jako pozytywny, woda jest bardzo dobrej 
jakości, zdatna do picia. Wydajność źródeł w obu miejscowościach wynosi 2,5 m3/h. Aktualnie 
na ukończeniu jest wykonanie dokumentacji dla tych odwiertów. Samorząd wystąpi
o pozwolenie na budowę wodociągów w Broniszowie i Gliniku. Zadaniem Samorządu będzie 
przygotowanie wniosku o uzyskanie unijnego wsparcia na realizację inwestycji. Przewidywany 
termin naboru wniosków – I kwartał 2017r. Celem wykonanych prac geologicznych jest budowa 
wodociągów zaopatrujących w wodę wszystkie gospodarstwa domowe w obydwu 
miejscowościach. 

Koszt odwiertów wyniósł 86 100,00 zł (43 050,00 zł jeden odwiert), które w całości 
pokrywa budżet gminy. Wykonawcą zadania była Firma Hydroel" Zakład Wiertniczo-
Geologiczny S.C., Janusz Dyda, Jerzy Dyda, Bogdan Skumiał z Zagórzan.

Odnowa  drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce  – Wiśniowa w Wielopolu Skrzyńskim

Dzięki staraniom Pana Marka Tęczara Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie i Pana 
Jacka Magdonia Radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego została podjęta decyzja 
przez Samorząd Województwa Podkarpackiego o odnowie ostatniego odcinka drogi 
wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce  – Wiśniowa w miejscowości Wielopole Skrzyńskie.

Prace remontowe już rozpoczęto, a ich zakres obejmuje przebudowę zdeformowanej 
nawierzchni bitumicznej na ostatnim odcinku  liczącym 1250 m (od zabezpieczonego osuwiska 
w kierunku Glinika) oraz wykonaniu konserwacji rowów i nowych zjazdów. Całkowita wartość 
inwestycji wynosi 463 494, 26 zł, w tym dofinansowanie zadania z budżetu Gminy Wielopole 
Skrzyńskie wynosi 85 000,00 zł, pozostała kwota to wkład Samorządu Województwa 
Podkarpackiego. Wykonawcą zadania jest Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie.

Przebudowa ostatniego odcinka drogi wojewódzkiej w miejscowości Wielopole 
Skrzyńskie zwiększy komfort podróżowania i znacznie poprawi bezpieczeństwo ruchu 
drogowego wszystkich jego uczestników.

Gospodarz Gminy Wielopole Skrzyńskie Pan Marek Tęczar dziękuje Zarządowi 
Województwa Podkarpackiego na czele z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego Panem 
Władysławem Ortylem, Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich na czele z dyrektorem 
Panem Piotrem Miąso i zastępcy dyrektora Kazimierzowi Surmaczowi za wygospodarowanie 
środków na przebudowę tej drogi.
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Remont 4 sal dydaktycznych w Przedszkolu Krasnala Hałabały w Wielopolu 
Skrzyńskim,  pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim 
oraz biura projektu znajdującego się w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkola

W budynku Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim 
przeprowadzono remont 4 salach dydaktycznych. Prace obejmowały pomalowanie ścian przy 
użyciu farb ceramicznych w pełni zmywalnych o podwyższonej odporności na uszkodzenia. 
W ramach prowadzonych prac zakupiono sprzęt multimedialny dla 4 sal dydaktycznych, 
wyposażono gabinet logopedy i psychologa w meble oraz niezbędny sprzęt komputerowy 
i pomoce dydaktyczne. 

Zakończono również prace remontowe i adaptacyjne w budynku Szkoły Podstawowej 
w Wielopolu Skrzyńskim, gdzie uruchomiono dodatkowy piąty oddział przedszkolny. W 
placówce odnowiono salę dydaktyczną i zakupiono nowe wyposażenie: meble, sprzęt 
interaktywny, dywan, rolety. W ramach prac wykonano również remont: stołówki szkolnej,  szatni 
i wejścia do budynku szkoły. Obiekt został dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. 
Poza standardowym wyposażeniem zakupiono schodołaz, który ułatwi pokonywanie barier 
architektonicznych dzieciom niepełnosprawnym, poruszającym się na wózkach inwalidzkich. 

Dodatkowo w biurze projektu znajdującym się w ZOSiP w Wielopolu Skrzyńskim 
przeprowadzono remont, który obejmował: odnowę i wyposażenie łazienki, odświeżenie 
pomieszczeń biura projektu oraz zakup mebli i sprzętu komputerowego.  

Prace remontowe, adaptacyjne, zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i mebli 
sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu "Integracyjne Przedszkole 
Krasnala Hałabały - równy start w obliczu nierównych sznas" przez Europejski Fundusz 
Społeczny, 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.
 Koszt  całkowity to 202 262,76 zł, w tym udział  własny gminy 25 635,76 zł.
Wartość inwestycji:
1. Prace remontowe i adaptacyjne:
● Przedszkole Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim – 8 146, 41 zł;
● Szkoła Podstawowa w Wielopolu Skrzyńskim i biuro projektu ZOSiP – 99 306,01 zł;
2. Zakup sprzętu interaktywnego (5 szt.. tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem)–
 45 850, 71 zł;
3. Zakup schodołazu – 10 470,60 zł;
4. Zakup pomocy dydaktycznych – 19 793, 05 zł;
5. Zakup wyposażenia (meble) – 18 695, 96 zł.
Wykonawcą prac remontowych i adaptacyjnych był AS BUD Andrzej Stasiowski z Glinika.
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Budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni terenowej w Broniszowie

Trwają prace związane z budową boiska  wielofunkcyjnego i siłowni terenowej przy 
Szkole Podstawowej w Broniszowie. Jest to kolejna inwestycja, na którą gmina Wielopole 
Skrzyńskie uzyskała dofinansowanie w tym roku. 

Zadanie jest realizowane z  udziałem środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 
 gmina uzyskała  na ten cel dotację  w  wysokości 800 tys. zł. Środki te zostały podzielone i 400 
tys. zł przeznaczono na budowę boiska w Broniszowie, natomiast drugą część Samorząd 
przeznaczy na budowę takiego obiektu w przyszłym roku w  Nawsiu.

Prace obejmują wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 24 m x 44 m, 
którego powierzchnia  wykonana zostanie z poliuretanu. Boisko zostanie wyposażone w bramki, 
kosze, słupki, piłko-chwyty. W ramach prac wykonana zostanie również infrastruktura 
towarzysząca tj. ogrodzenie, oświetlenie, trybuny sportowe dla 108 osób. Inwestycja obejmuje 
również wybudowanie siłowni terenowej o nawierzchni bezpiecznej, montaż 6 szt. urządzeń do 
ćwiczeń (drabinka, ławka skośna, rowerek, orbitrek, trenażer ramion, trenażer nóg).

Takiego kompleksu sportowego w naszej gminie jeszcze nie było. Po zakończeniu 
inwestycji, miejscowość będzie mogła pochwalić się obiektem, którego pozazdroszczą nam 
szkoły z innych gmin. Inwestycja wpłynie pozytywnie na otoczenie Szkoły Podstawowej
w Broniszowie i przyczyni się do stworzenia miejsca, w którym młodzież będzie mogła spędzić 
aktywnie wolny czas. 

Wartość inwestycji to 572 504,94 zł. Termin zakończenia zadania dla miejscowości 
Broniszów to listopad 2016 r.

Demontaż linii napowietrznej nN i budowa linii kablowej nN przy Szkole 
Podstawowej w Broniszowie

Zakończono prace związane z przebudową linii energetycznej przy Szkole 
Podstawowej w Broniszowie. Istniejąca linia napowietrzna niskiego napięcia kolidowała 
z budową boiska wielofunkcyjnego i siłowni terenowej. Prace obejmowały demontaż istniejącej 
linii napowietrznej niskiego napięcia i budowę linii kablowej. Wykonawcą zadania był Zakład 
Usługowo Remontowy ELMIX Stanisław Przywara, Marek Feret S.J. z Ropczyc. Koszt 
inwestycji to 15 200,00 zł.
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Budowa placu zabaw w Wielopolu Skrzyńskim

Zakończono prace związane z  budową placu zabaw wraz z ogrodem sensorycznym 
dla Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim. Jest to 
największa inwestycja realizowana w ramach  projektu pn. „Integracyjne Przedszkole Krasnala 
Hałabały – równy start 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. 

Plac zabaw zaprojektowany z myślą o najmłodszych, wyposażono w duży zestaw 
zabawowy ze zjeżdżalnią, huśtawki, sprężynowce, karuzele, piaskownice oraz rabaty 
sensoryczne. Obiekt będzie monitorowany. Teren jest ogrodzony a powierzchnię placu zabaw 
wykonano w technologii poliuretanu, która zwiększy bezpieczeństwo przebywających na placu 
dzieci. Obiekt  dostosowano również do potrzeb dzieci niepełnosprawnych .

Inwestycja jest pierwszym etapem projektu zagospodarowania tego terenu.
W kolejnych latach zaplanowane są następne działania, takie jak: budowa mini orlika dla 
najmłodszych, siłowni plenerowej, architektury rekreacyjnej. 

Wójt Gminy Pan Marek Tęczar zapowiada, że plac zabaw będzie ogólnodostępny dla 
wszystkich dzieci w odpowiednim wieku, natomiast budowa obiektu wpłynie na wzrost 
aktywności fizycznej wśród najmłodszych.

Całkowity koszt inwestycji to 297 956, 95 zł, w tym dofinansowanie z Unii 
Europejskiej w wysokości 117 118,51 zł, natomiast wkład własny z budżetu gminy – 180 838, 44 
zł. Samorząd przeznaczył wkład własny dzięki obniżeniu kosztów bieżącego funkcjonowania 
przedszkola, które w 90 % jest refundowane z budżetu projektu Unii Europejsiej. Wykonawcą 
inwestycji jest firma FHU MARPIS Mariusz Piekło. 
16 listopada 2016 r. dokonano pozytywnego odbioru technicznego obiektu.



9

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1343R Gnojnica – Broniszów

Zakończono prace polegające na przebudowie  drogi powiatowej Nr 1343R Gnojnica – 
Broniszów w miejscowości Broniszów. 

9 listopada 2016 r. w oficjalnym oddaniu inwestycji do użytku, uczestniczył Starosta 
Powiatu Pan Witold Darłak, Wicestarosta Powiatu Pani Bernadeta Frysztak, członek Zarządu 
Powiatu Pani Dorota Sędłak, przedstawiciel Wykonawcy oraz Gospodarz Gminy Pan Marek 
Tęczar.

Zakres prac obejmował: przebudowę drogi na długości 538 m, budowę chodnika 
wzdłuż odnowionej nawierzchni, wykonanie  kanalizacji deszczowej na długości 365 m i poręczy 
przy chodniku na długości 318 m. 

Zadanie udało się zrealizować w ramach zawartej pomiędzy Samorządem 
Województwa Podkarpackiego, a   Powiatem Ropczycko – Sędziszowskim umowy dotyczącej 
przyznania pomocy na realizację inwestycji.  Powiat Ropczycko – Sędziszowski uzyskał 
dofinansowanie  w wysokości 63,63%  z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. Wartość inwestycji  wyniosła 577 998,17 zł, natomiast wykonawcą zadania było MPDiM 
sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie. 

Dziękujemy Zarządowi Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego za wykonanie tej 
inwestycji, Radzie Powiatu za przekazanie środków, Wydziałowi Dróg Powiatowych, który 
przygotował wniosek aplikacyjny o dofinansowanie oraz czuwał nad sprawną realizacją zadania. 

Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1296R Dębica – Wielopole

Kontynuowane są prace związane z przebudową mostu na potoku Brzezinka w ciągu 
drogi powiatowej 1296R Dębica – Wielopole w miejscowości Wielopole Skrzyńskie. Zadanie 
jest realizowane w ramach  programu - Przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg 
powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego.
Nowy most będzie miał nośność 40 t. Wartość inwestycji wynosi 1 171 820,00 zł, na którą 
Powiat Ropczycko - Sędziszowski uzyskał dofinansowanie w wysokości  50% z Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju.  Wykonawcą zadania jest REMOST Sp. z o.o. z Dębicy. Termin 
realizacji został ustalony na  30 listopada 2016 r.

Dobra współpraca między samorządami przynosi oczekiwane efekty.
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Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 225,55 
m², znajdującego się w budynku nr 244 w Wielopolu Skrzyńskim, stanowiącego 
własność Gminy Wielopole Skrzyńskie z przeznaczeniem na działalność 
związaną z prowadzeniem siłowni

Rozstrzygnięto przetarg na wynajem lokalu użytkowego, znajdującego się 
w budynku nr 244 w Wielopolu Skrzyńskim, stanowiącego własność Gminy Wielopole 
Skrzyńskie, przeznaczonego na działalność związaną z prowadzeniem siłowni. 
W wyniku przetargu została wyłoniona Firma Web Spectrum  ze Strzyżowa.

Przebudowa drogi Nawsie – Stachorówka w miejscowości Nawsie

31 października 2016r. został ogłoszony przetarg nieograniczony
na przebudowę drogi Nawsie – Stachorówka na odcinku 999 m. 
Prace będą polegać na wymianie istniejących przepustów pod koroną drogi
z żelbetowych na rury z tworzyw sztucznych, wykonaniu nawierzchni bitumicznej wraz 
ze zjazdami indywidualnymi, utwardzeniu poboczy i odmuleniu istniejących rowów,
a także innych niezbędnych prac wyszczególnionych w przedmiarze robót. Otwarcie 
przetargu nastąpiło 15 listopada 2016 r. Aktualnie trwają czynności wyłonienia 
najkorzystniejszej oferty.

Termin zakończenia realizacji zadania to 10 grudnia 2016 r. Zadanie jest 
dofinansowane z dotacji celowej Skarbu Państwa w ramach usuwania skutków klęsk 
żywiołowych.

Interwencyjne utrzymanie dróg na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie
w sezonie zimowym 2016/2017

4 listopada został ogłoszony przetarg nieograniczony na interwencyjne 
utrzymanie dróg na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie w sezonie zimowym 
2016/2017. 

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług, polegających na 
odśnieżaniu dróg oraz usuwaniu oblodzeń na drogach materiałem uszorstniającym,  
stanowiącym własność Zamawiającego. Łączna sieć dróg przewidzianych do 
odśnieżania wynosi około 153,1 km., jednak może ona ulec zmianie (w szczególności 
zwiększeniu) w trakcie realizacji zadania. Otwarcie przetargu nastąpiło 14 listopada 
2016 r.

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Wielopole Skrzyńskie

8 listopada 2016 r został ogłoszony przetarg nieograniczony na dostawę 
energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie w ilości 711 000 kWh.  
Otwarcie przetargu nastąpiło 17 listopada 2016 r.  w Urzędzie Gminy Wielopole 
Skrzyńskie.
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Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielopole Skrzyńskie

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie ogłasza III 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/0002106
0/1

Brak obciążeń

4MN – tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej

28 700 zł  
+ 23 % vat

  2870 zł

4867/13 0,1100 RZ1R/0002106
0/1

Brak obciążeń

4MN – tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej

28 700 zł
+ 23 % vat

  2870 zł

4867/14 0,1086 RZ1R/0002106
0/1

Brak obciążeń

4MN – tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej

28 000 zł
+ 23 % vat

  2800  zł

4867/15 0,1012 RZ1R/0002106
0/1

Brak obciążeń

4MN – tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej

25 900 zł
+ 23 % vat

  2590  zł

4867/16 0,1003 RZ1R/0002106
0/1

Brak obciążeń

4MN – tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej

25 900 zł
+ 23 % vat

  2590 zł

4867/17
2263/7

kompleks

0,1235
0,0029

RZ1R/0002106
0/1

Brak obciążeń

4MN – tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej

32 900 zł
+ 23 % vat

   3290 zł

2263/8
4867/18

kompleks

0,0624
0,0484

RZ1R/0002106
0/1

Brak obciążeń

4MN – tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej

 28 700 zł
+ 23 % vat

   2870 zł

4867/19
2263/9

kompleks

0,0851
0,0274

RZ1R/0002106
0/1

Brak obciążeń

4MN – tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej

29 400  zł
+ 23 % vat

   2940 zł

4867/20 0,1077 RZ1R/0002106
0/1

Brak obciążeń

4MN – tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej

28 000  zł
+ 23 % vat

  2800  zł

4867/21 0,0994 RZ1R/0002106
0/1

Brak obciążeń

4MN – tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej

25 900  zł
+ 23 % vat

   2590  zł

4867/2 0,0344 RZ1R/0002106
0/1

   Brak obciążeń

4R(Zz) – tereny rolnicze 
– łąki

 i pastwiska

2 079   zł 207,90  zł

4867/3 0,0060 RZ1R/0002106
0/1

   Brak obciążeń

4R(Zz) – tereny rolnicze 
– łąki

 i pastwiska

364  zł  36,40  zł
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Przetarg odbędzie się  w dniu 19.12. 2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu 
Gminy Wielopole Skrzyńskie  pok. Nr 10 – sala USC.
Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się 31.05.2016r.
Drugi przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się 18.08.2016r.

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie ogłasza VI 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  
nieruchom

ości

Przeznaczenie
nieruchomości

Cena 
nieruchom

ości 

Wadium

4867/9 0,1070 RZ1R/000210
60/1

brak 5MN- tereny 
zabudowy 

mieszkaniowej 
jednorodzinnej

     28 000 zł
  + 23 % vat

2800 zł

4867/22 0,2721 RZ1R/000210
60/1

brak 3MN- tereny 
zabudowy 

mieszkaniowej 
jednorodzinnej

    70 700  zł
   + 23 % 

vat

7070  zł

2245/6
4867/26

kompleks

0,0760
0,0521

RZ1R/000210
60/1

brak 3MN- tereny 
zabudowy 

mieszkaniowej 
jednorodzinnej

     32 900  
zł

   + 23 % 
vat

3290 zł

4867/27
2245/7

kompleks

0,1159
0,0087

RZ1R/000210
60/1

brak 3MN- tereny 
zabudowy 

mieszkaniowej 
jednorodzinnej

     32 200 zł
  + 23 % vat

3220 zł

Przetarg odbędzie się  w dniu 19.12.2016 r. o godz. 9.00  w siedzibie Urzędu 
Gminy Wielopole Skrzyńskie  pok. Nr 10 – sala USC.
Czwarty  przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się 31.05.2016r.
Piąty przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się 18.08.2016r.

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  
15.12.2016 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.



13

Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym
i granicami nieruchomości będących przedmiotem przetargu.
Sprzedający sprzedaje 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 
Wielopole Skrzyńskie 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.

Dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim

7 listopada 2016 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na dostawę 
autobusu  przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim. Pojazd powinien być 
wyposażony w 22 miejsca dla pasażerów (+ 1 dla kierowcy) i musi posiadać
2 miejsca przystosowane do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, może
to spowodować zmniejszenie pozostałych miejsc w autobusie do 15.  Otwarcie 
przetargu nastąpiło 15 listopada 2016 r  w Urzędzie Gminy Wielopole Skrzyńskie. Po 
dokonanej ocenie wybrano ofertę Wykonawcy Danuta i Ryszard Czach Sp. z o .o. 
Autoryzowany Dealer Mercedes – Benz z Rzeszowa.  Wybrana oferta jest jedyną 
ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu i nie przekraczała kwoty, którą 
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
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Informacje jednostek organizacyjnych
Żywność z Podkarpackiego Banku Żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim informuje, że
 21 listopada 2016r. będzie wydawana bezpłatna żywność z Podkarpackiego Banku Żywności
w Rzeszowie w ramach FEAD 2016, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-
2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Żywność wydawana będzie od godz. 8:00.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób 
najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy sierpnia 2016 roku rozpoczęła się realizacja 
Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły 
skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach 
wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest 
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

Do końca maja 2017 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim 
osoby, które otrzymają skierowanie z ww. Ośrodka, będą mogły skorzystać ze wsparcia
w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Do końca 
maja 2017 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty 
następującego typu: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, groszek
z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy
z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy. 
Oprócz wsparcia żywnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim, 
realizować będzie cykliczne działania na rzecz włączenia społecznego, tj.: 
a) wzmacnianie samodzielności i kompetencji beneficjentów w zakresie prowadzenia gospodarstwa 
domowego,
b) integrację społeczną poprzez włączanie beneficjentów w funkcjonowanie społeczności lokalnych 
skupionych wokół żywności i żywienia,
c) podnoszenie wiedzy i umiejętności na temat znaczenia prawidłowego żywienia dla zdrowia 
beneficjentów oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności, jako elementu zmniejszania ubóstwa 
i wykluczenia społecznego.

O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, 
pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu. 
Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających 
kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, 
tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone 
w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego 
uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł 
dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek 
Pomocy Społecznej lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.
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Informacje placówek oświatowych
Sprzątanie Świata 2016

„Podaj dalej… Drugie życie odpadów” - hasło tegorocznej akcji Sprzątanie Świata 
(16 -18 września). Jej przesłanie to poszanowanie zasobów, unikanie tworzenia odpadów
i szacunek do wytworzonych przedmiotów, a także uświadamianie Polakom ich codziennego 
wpływu na środowisko.

16 września 2016 r. wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Broniszowie wzięli 
udział w corocznej akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA. Wyruszyli, aby posprzątać teren szkoły, 
pobocza dróg, przystanki autobusowe. Członkowie Koła Przyrodniczego przeprowadzili apel 
informacyjny nt. działań ograniczających powstawanie odpadów, selektywną zbiórkę i recykling. 
Szczególną uwagę zwrócono na nieśmiecenie i dbałość o stan środowiska, w którym żyjemy.

Uroczystość Dnia Patrona Szkoły w Publicznym Gimnazjum w Wielopolu 
Skrzyńskim

19 października 2016 r. Społeczność Publicznego Gimnazjum im. Księdza Jerzego 
Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim świętowała Dzień Patrona Szkoły.

Uroczystość odbyła się w trzydziestą drugą rocznicę męczeńskiej śmierci Patrona. 
W kościele parafialnym w Wielopolu Skrzyńskim Mszę Św. odprawił Ksiądz Prałat Stanisław 
Zych. Po wspólnej modlitwie uczestnicy obchodów przemaszerowali do budynku  Publicznego 
Gimnazjum, gdzie pod tablicą pamiątkową Patrona Szkoły, zaproszeni Goście, Dyrekcja  
i delegacje uczniowskie złożyły kwiaty.

Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych oraz część 
artystyczna przygotowana i wykonana przez gimnazjalistów. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi 
i młodzieżą wspominaliśmy postać oraz pełne cierpienia powołanie ks. Jerzego. Pan Stanisław 
Paryś Dyrektor Gimnazjum przybliżył życie i postać Patrona oraz przypomniał Jego ważne 
przesłanie: „zło dobrem zwyciężaj”.
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Dzień Patrona w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu

17 września  obchodzony był Światowy Dzień Sybiraka, który przypada w rocznicę 
napaści Związku Radzieckiego na Polskę. W tym dniu wspominane są losy zesłanych na 
Syberię. Z tej okazji 20 września 2016 roku społeczność Szkoły Podstawowej im. Sybiraków
w miejscowości Nawsie celebrowała święto Dnia Patrona Szkoły.

Mszę Świętą odprawił proboszcz parafii Cieklin ks. Marek Marchut, natomiast kazanie 
wygłosił ks. dziekan Józef Kłosowski, proboszcz parafii Brzeziny. Kolejnym punktem 
uroczystości było złożenie kwiatów pod  tablicą, upamiętniającą mieszkańców Nawsia 
wywiezionych na Sybir. Kwiaty złożyli: Przedstawiciele  Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego, 
Przedstawiciele Samorządu Gminy Wielopole Skrzyńskie, przedstawiciele TPZW im. T. M. 
Kantora w Wielopolu Skrzyńskim, Delegacja uczniów Szkoły Podstawowej z Nawsia, delegacja 
Publicznego Gimnazjum im. ks. J. Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim, oraz Przedstawiciele 
rodzin Sybiraków.

 Po Mszy Świętej główne uroczystości odbyły się w budynku Filii Gminnego Ośrodka 
Kultury i Wypoczynku w Nawsiu. Uczniowie, pod kierunkiem Doroty Pociask, Zyty Litak
i Tomasza Andreasika zaprezentowali montaż słowno – muzyczny „A myśmy szli i szli 
niepokonani”. Przypomnieli w nim bolesną kartę historii naszego narodu, przybliżając wybrane 
zdarzenia z tułaczki i niewoli zesłanych na Sybir.  W krótkim przemówieniu Dyrektor Szkoły Pani 
Krystyna Paryś przybliżyła idee Dnia Patrona, zaznaczając potrzebę pamięci o tragicznym losie 
zesłańców.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gliniku informuje

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

Nowa sala gimnastyczna z pewnością zachęci dzieci do udziału w zajęciach 
sportowych, jednak z obiektu będzie można korzystać po zakończeniu prac budowlanych.
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Gminne bieganie na 20 lecie UKS Wielopole

Indywidualne zawody sportowe w lekkiej atletyce zorganizowane przez UKS Wielopole 
w ramach realizacji Wojewódzkiego Kalendarza Imprez Sportowych rozpoczęły sezon sportowy 
w roku szkolnym 2016/17 dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Wielopole 
Skrzyńskie. W zawodach  startowali uczniowie gminnych szkół podstawowych, którzy 
rywalizowali w trzech konkurencjach lekkoatletycznych: rzut piłeczką palantową, bieg na 
60 m i skok w dal. Po ponad trzygodzinnych zmaganiach wyniki w poszczególnych 
konkurencjach przedstawiały się  następująco.
Bieg na 60 m.
Dziewczęta :
1.Róg Katarzyna- SP Wielopole Skrzyńskie,
2.Przetacznik Magdalena- SP Brzeziny,
3.Wójcik Eliza- SP Wielopole Skrzyńskie.
Chłopcy:
1.Szkotnicki Kevin-SP Wielopole Skrzyńskie,
2.Czaja Gabriel- SP Wielopole Skrzyńskie,
3.Święch Dominik- SP Brzeziny.
Skok w dal :
Dziewczęta:
1.Matysek Joanna – SP Glinik,
2.Cielec Zuzanna- SP Broniszów,
3.Cesarz Aleksandra-  SP Glinik.
Chłopcy:
1.Majka Mateusz- SP Broniszów,
2.Święch Kamil—SP Brzeziny,
3.Cabaj Michał- SP Broniszów.
Rzut piłeczką palantową :
Dziewczęta :
1.Król Patrycja – SP Wielopole Skrzyńskie
2.Wojnarowska Zuzanna- SP Brzeziny,
3.Chmura Monika –SP Brzeziny
Chłopcy:
1.Świrad Kacper-SP Wielopole Skrzyńskie,
2.Ligęska Piotr-SP Glinik,
3.Strzałka Paweł- SP Brzeziny.

Najlepsi uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz medale ufundowane 
przez Prezes UKS Wielopole Annę Poręba, z okazji obchodów przez UKS Wielopole 20 lecia 
działalności sportowej na terenie wielopolszczyzny.

Dwoje najlepszych uczestników z każdej konkurencji awansowało do zawodów 
powiatowych, w których najwartościowsze wyniki uzyskali : Wojnarowska Zuzanna - 2 miejsce 
w rzucie piłeczką palantową, Patrycja Król - 3 miejsce w rzucie piłeczką palantową, Katarzyna 
Róg – 5 miejsce w biegu na 60 m.
Organizatorzy dziękują opiekunom zawodników za przygotowanie dzieci do zawodów 
sportowych.

Organizator 
Adam Poręba 
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Wydarzenia
Akcja honorowego oddawania krwi

23 października 2016 r.  już po raz piąty w tym roku odbyła się  akcja honorowego 
oddawania krwi. Do udziału zgłosiło się 49 osób, niestety wśród zarejestrowanych były także 
osoby, którym mimo ogromnych chęci podzielenia się swoją krwią odmówiono jej pobrania
z powodów zdrowotnych. Tym razem  drogocenną krew oddało 26 osób, dzięki którym 
pozyskano 11,7 litrów. Na dawców i personel medyczny pracujący w ambulansie RCKiK 
czekał poczęstunek przygotowany przez Klub HDK – PCK „Solidarne Serce”.

Dzięki krwi, jaka została zgromadzona podczas tej i podobnych akcji, możliwe jest 
ratowanie zdrowia i życia ofiar wypadków samochodowych, pacjentów podczas zabiegów 
przeszczepów szpiku kostnego, narządów lub innych poważnych operacji, pacjentów po 
przebytych poparzeniach, operacjach serca, chorych z wrodzonymi wadami krwi i wielu 
innych.
Pomimo rozwoju technologii medycznej nie udało się wyprodukować sztucznej krwi, która 
spełniałaby rolę żywych komórek, dlatego tak istotne jest nasze konsekwentne działanie, 
ukierunkowane na pozyskiwanie krwiodawców. Oddanie krwi jest największym dowodem 
ludzkiej solidarności i bezinteresowności. 

Serdecznie dziękuję wszystkim  osobom, które aktywnie włączyły się w akcję,
a szczególnie dawcom z Klubu HDK – PCK „Solidarne Serce” przy Urzędzie Gminy
w Wielopolu Skrzyńskim  za udział i pomoc w przygotowaniu tego działania. Zapraszam na 
kolejne spotkanie 15 stycznia 2017 roku – Prezes  Klubu HDK – PCK Marek Tęczar.

103 urodziny mieszkanki gminy Wielopole Skrzyńskie

23 października 2016 r. w naszej gminie miał 
miejsce wyjątkowy jubileusz. 103 rocznicę urodzin 
świętowała Pani Ludwika Gąsior z Brzezin.
Życzenia i gratulacje złożyli jej Pan Marek Tęczar Wójt 
Gminy Wielopole Skrzyńskie i Pani Danuta Szostak 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Pani Ludwika 
przy tak szczególnej okazji dzieliła się 
z gośćmi wspomnieniami ze swojego życia. 
Wiele w nim przeżyła i na własne oczy widziała 
zmiany zachodzące w naszym regionie na przestrzeni 
całego wieku. 

Podczas wizyty dało się odczuć atmosferę domu przepełnionego miłością i wzajemnym 
szacunkiem. To właśnie stąd bierze się radość życia Pani Ludwiki oraz życzliwość dla ludzi.
Gratulując wspaniałego jubileuszu życzymy kolejnych lat w zdrowiu i znakomitej formie.
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38 rocznica wyboru na Stolicę Piotrową Papieża Jana Pawła II

16 października 1978 roku – to bardzo ważna data dla Polaków, w tym dniu 
wybrano na papieża kardynała Karola Wojtyłę. Był on pierwszym od 455 lat papieżem 
spoza Włoch.

Na pamiątkę tego wydarzenia 18 października 2016 r. w Gminnym Ośrodku 
Kultury  i wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim odbyła się uroczysta Akademia
z okazji 38 rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową Naszego Papieża Św. Jana Pawła II.  

Dzieci z Dziecięcej Służby Maryjnej ze Szkoły Podstawowej w Wielopolu 
Skrzyńskim zaprezentowały program słowno – muzyczny, którego tematyka dotyczyła 
kluczowych wydarzeń z życia „Największego z Polaków” oraz przybliżyły jego postać
i nauczanie. Występem swym potwierdziły, że Jan Paweł II pozostaje 
niekwestionowanym autorytetem moralnym dla kolejnych pokoleń oraz jest obecny
w naszych myślach i sercach. 

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie 
wspaniałego występu, w szczególności siostrze Ignacji koordynującej przygotowanie 
uroczystości – Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.

30 – lecie działalności artystycznej Męskiego Chóru „Rolników” z Wielopola 
Skrzyńskiego

13 listopada 2016 r. Męski Chór„Rolników” z Wielopola Skrzyńskiego 
świętował Jubileusz 30 – lecia swojej działalności. 

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym pw. Matki 
Bożej Wniebowziętej  w Wielopolu Skrzyńskim, koncelebrowana pod 
przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Kazimierza Górnego.

Dalsza część uroczystości odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury
i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim. 

Jubileusz wzbogacił Koncert Pieśni Chóralnych, zaprezentowany przez Męski 
Chór „Rolników” z Wielopola Skrzyńskiego oraz Chór Mieszany z parafii pw. Bożego 
Serca ze Svidnika – Słowacji.
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Pasowanie na przedszkolaka

W październiku odbyło się uroczyste pasowanie na Przedszkolaka dzieci
z Samorządowego Przedszkola  Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim. Na ten moment 
maluchy przygotowywały się wcześniej pod czujnym okiem swoich wychowawczyń i opiekunek. 
Dla dzieci było to ogromne przeżycie, ale dzielnie z uśmiechami na twarzach recytowały 
wierszyki i śpiewały piosenki, otrzymując od zebranych gromkie brawa. 

Występ artystyczny najstarszej grupy przedszkolaków podziwiał Pan Marek Tęczar - 
Wójt  Gminy Wielopole Skrzyńskie, Pan Łukasz Dziok – zastępca Wójta, Pan Marek Śliwiński – 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim oraz rodzice. Pasowania na 
przedszkolaka za pomocą „czarodziejskiego ołówka” dokonała Pani Barbara Musiał - Dyrektor 
Samorządowego Przedszkola  Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim. 

Na koniec każde dziecko otrzymało drobny upominek a w salach pojawiły się nowe 
zabawki, zakupione dzięki środkom na realizację projektu „Integracyjne Przedszkole Krasnala 
Hałabały – równy start w obliczu nierównych szans”. 

Przedszkolakom życzymy samych słonecznych i radosnych dni, wypełnionych zabawą
i uśmiechem.

Co ciekawego  w Ośrodku Dokumentacji i Historii Regionu – Muzeum T. Kantora

‘’Cudze chwalicie swego nie znacie’’ - tak niejednokrotnie opuszczając mury 
Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum T. Kantora żegnali się zwiedzający, obiecując 
powroty. W sezonie od kwietnia do września muzeum odwiedziło ok. 300 indywidualnych 
turystów, nie wliczając w tę liczbę grup szkolnych, gimnazjalnych, przedszkolnych, uczestników 
Warsztatów Terapii Zajęciowej, wycieczek rowerowych, uczestników 15-tu teatrów, które gościły 
w maju w Wielopolu Skrzyńskim. Muzeum gościło znakomite osobistości: panią Minister 
Edukacji Narodowej - Annę Zalewską, przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych, 
młodzież urugwajską przybyłą na Światowe Dni Młodzieży, uczestników plenerów malarskich, 
dziennikarzy polskich i zagranicznych.

 Zaskakujący jest fakt, że tak wiele osób przyjeżdża, aby zobaczyć miejsce przyjścia na 
świat wielkiego artysty Tadeusza Kantora. Zwiedzający gratulują faktu dbania o to miejsce, 
składają słowa pochwały dla samorządowców, którzy mając świadomość bogactwa tego 
miejsca  nie szczędzą sił na jego rozwój. Ośrodek Dokumentacji i Historii Regionu  to nie tylko 
miejsce narodzin artysty. To tu zwiedzający mogą posłuchać o zwyczajach, tradycjach
i tragediach wielopolskich. Pomniki, kościół, kapliczki, cmentarze  świadczące o bogactwie 
naszej kultury budzą zachwyt. Muzeum  promuje naszą gminę, dlatego wymaga wszelkich 
starań, aby nadal stanowiło wizytówkę naszego regionu.



21

Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada

11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość po 123 latach rozbiorów 
dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję. Przez ten czas nasze państwo nie istniało na mapie 
Europy, a kolejne pokolenia Polaków z nadzieją i wytęsknieniem oczekiwały wolności. 
Narodowe Święto Niepodległości jest okazją, aby przypomnieć wszystkim, że nasza Ojczyzna 
po wielu latach niewoli stała się wolnym państwem.  

Organizatorami tegorocznych obchodów Święta Niepodległości byli: Pan Marek Tęczar 
Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, Rada Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku 
w Wielopolu Skrzyńskim. Tradycyjnie uroczystości rozpoczęto od złożenia  kwiatów  pod 
pomnikiem „Uczestników Walk o Wolną Polskę”.

Kwiaty złożyli: Przedstawiciele Samorządu Gminy Wielopole Skrzyńskie, Sekretarz 
Starostwa Powiatowego w Ropczycach, Przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Wielopolskiej im. T. Kantora w Wielopolu Skrzyńskim, Przedstawiciele Szkoły Podstawowej  im. 
Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim, Przedstawiciele Zarządu Gminnego 
Polskiego Stronnictwa Ludowego w Wielopolu Skrzyńskim, Przedstawiciele uczniów Szkoły 
Podstawowej nr. 2 w Berdechowie, Przedstawiciele młodzieży z Publicznego Gimnazjum im. ks. 
Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim.

W kościele parafialnym pw. Matki Bożej Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim 
odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny. Następnie w sali Gminnego Ośrodka 
Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza 
Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim pod kierunkiem Pani Aniki Brzoza – Zygmunt i Lucyny 
Olech przedstawili program patriotyczny pt. „Nasza droga do Niepodległości”. Natomiast Chór 
„Rolników” z Wielopola Skrzyńskiego zaprezentował koncert pieśni patriotycznych.

Obchody zgromadziły poczty sztandarowe: Publicznego Gimnazjum im. ks. Jerzego 
Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim, Szkoły Podstawowej im. mjra Ludwika Marszałka „Zbroi” 
w Brzezinach, Szkoły Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie, Szkoły 
Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu, Poczty Sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych
z Wielopola Skrzyńskiego, Wielopola Skrzyńskiego – Sośnic, Brzezin, Broniszowa, Poczet 
Sztandarowy Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. W uroczystości 
uczestniczyli również: Związek Strzelecki „Strzelec”, Orlęta, Gminna Orkiestra Dęta z Brzezin 
oraz Dyrektorzy Szkół i Przedszkola, nauczyciele, samorządowcy, radni i mieszkańcy gminy 
Wielopole Skrzyńskie.

11 listopada jako Narodowe Święto Niepodległości skłania nas do refleksji nad 
patriotyzmem. Serdecznie dziękuję  wszystkim, którzy przygotowali uroczystość, a przybyłym 
mieszkańcom Naszej Gminy i Gościom za udział w obchodach – Marek Tęczar Wójt Gminy 
Wielopole Skrzyńskie.
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Ogłoszenia i informacje

Wojewoda Podkarpacki zarządził przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady 
Gminy w Wielopolu Skrzyńskim w okręgu wyborczym nr 10 w Brzezinach. Wybory 
uzupełniające zostały zarządzone w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Pana Jana 
Wójtowicza. 

Okręg wyborczy obejmuje część sołectwa Brzeziny od nr 161 do nr 179, od nr 438 do 
nr 452, od nr 511 do nr 644. 

Data wyborów została wyznaczona na 29 stycznia 2017 r.

Wojewoda Podkarpacki ustalił również kalendarz wyborów przewidujący terminy 
wykonania określonych czynności wyborczych.

Komisarz Wyborczy w Rzeszowie określił  terminy, w których przyjmował będzie 
zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych oraz zgłoszenia kandydatów na członków 
Gminnej Komisji Wyborczej w Wielopolu Skrzyńskim.    
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie  gminy Wielopole Skrzyńskie www.wielopole.eu 
w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej,  w dziale Wybory i Referenda 

Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

Kierownik Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim zaprasza 
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz uczniów Publicznego Gimnazjum i Szkół 
Podstawowych z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie do wzięcia udziału w  konkursie na 
najpiękniejszą choinkę z materiałów ekologicznych lub surowców wtórnych pt „ Choinka 
z recyklingu też może być piękna”, organizowanego przez świetlicę socjoterapeutyczną. 
Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w konkursie.
Prace opisane wraz z  następującymi załącznikami: 
a) zgłoszenie uczestnika, 
b) oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego, 
należy złożyć w Świetlicy Socjoterapeutycznej mieszczącej się  w budynku  Urzędu  Gminy 
Wielopole Skrzyńskim pok. nr 18 do dnia 18 grudnia 2016 r. 

Szczegóły w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej gminy: 
www.wielopole.eu 

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 7.30-11.30
Świetlica dla dzieci i młodzieży oferuje m.in: opiekę i pomoc w odrabianiu lekcji, dostęp do 
internetu, gry i zabawy edukacyjne.

Konkurs na choinkę z z materiałów ekologicznych lub surowców wtórnych

http://www.wielopole.eu/
http://www.wielopole.eu/
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22 – 26 listopada Dni Honorowego Krwiodawstwa  PCK

Stypendium szkolne

Informujemy, że osoby, którym przyznano stypendium szkolne mają obowiązek
złożenia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki w okresie od 1 lipca 2016 r. (faktury 
Vat, rachunki, kserokopie biletów miesięcznych). Wymienione dokumenty należy złożyć do 9 
grudnia 2016 roku w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim (pokój na 
parterze).
Dodatkowo informujemy, że wypłata przyznanych środków nastąpi 20 grudnia 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.

Opłata śmieciowa do 15 grudnia

Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, informuje mieszkańców, że uległ zmianie termin 
płatności IV raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Opłatę za  miesiące: październik, listopad i grudzień należy uiścić do 15 grudnia 2016 r. 
Wpłaty można dokonać  w kasie Urzędu Gminy p. 24 II piętro, lub na rachunek bankowy Urzędu 
Gminy nr 41 9173 0002  0000 0273 2000 1060 BS Wielopole Skrzyńskie (podając dane osoby 
składającej deklarację).

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa  PCK wszystkim Honorowym Dawcom krwi 
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, miłości, szczęścia oraz sukcesów zawodowych. 
Dziękujemy za Waszą krew, jaką bezinteresownie oddajecie  nieznanym ludziom, chorym
w szpitalach i ofiarom wypadków. Dziękujemy za wkład, jaki wnosicie swoją postawą 
w szerzenie Honorowego Krwiodawstwa promując tę ideę. Wasza bezinteresowna pomoc 
drugiemu człowiekowi jest bezcenna – Zarząd Klubu HDK – PCK „Solidarne Serce” przy 
Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim.



Afrykański pomór świń – informacja dla hodowców trzody chlewnej

Afrykański  pomór  świń  (ASF) to  szybko  szerząca  się, zakaźna  choroba  wirusowa,  na którą 
podatne są świnie domowe oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF w związku 
z  czym choroba  ta  nie  stwarza  zagrożenia  dla  ich  zdrowia  i  życia.  Najczęstszym  sposobem  
zakażenia  zwierząt  jest  bezpośredni  lub  pośredni  kontakt  ze zwierzętami  zakażonymi.  W  przypadku  
terenów  o  wysokim  zagęszczeniu gospodarstw utrzymujących  świnie,  rozprzestrzenianie  się  wirusa  
między  gospodarstwami  jest stosunkowo  łatwe za pośrednictwem  osób  odwiedzających gospodarstwo,  
jak  również przez  zakażoną  paszę,  wodę,  wyposażenie  oraz  karmienie  zwierząt  odpadami 
kuchennymi (zlewkami).

W chwili  obecnej  liczne  ogniska  ASF  występują  na  terytorium  Federacji  Rosyjskiej. 
Dodatkowo ogniska ASF wykryto w 2012r. na Ukrainie, w 2013r. na Białorusi i w 2014r. na Ukrainie i Litwie

Jak rozpoznać afrykański pomór świń - u świń mogą pojawić się następujące objawy:
nagłe  upadki w ciągu 1-2 dni; gorączka; utrata apatytu, niechęć do ruchu; sinica skóry uszu, brzucha 
i boków ciała, drobne, lecz liczne wybroczyny w skórze;
duszność, pienisty wypływ z nosa; ropny wypływ z oczu; biegunka, często z domieszką krwi, wymioty; 
chwiejny chód, niedowłady, porażenia kończyn; objawy nerwowe w postaci podniecenia, drgawek mięśni 
i skurczów kloniczno – tonicznych; ronienia oraz upadki prosiąt.

Jak zapobiegać klasycznemu pomorowi świń 
Ryzyko wystąpienia tej choroby można zmniejszyć stosując się do następujących zasad: poddawanie 
nowo zakupionych świń kwarantannie (czasowej izolacji od reszty stada, trwającej minimum 4 tygodnie); 
nie wprowadzanie do gospodarstw zwierząt niewiadomego pochodzenia – bez świadectwa zdrowia; 
stosowanie w gospodarstwie procedur sanitarnych - odkażanie bieżące, utrzymanie gospodarstwa
 w czystości, dbałość o czystość sprzętu używanego w gospodarstwie, używanie osobnego obuwia 
i odzieży ochronnej do obsługi zwierząt

Podejrzewasz wystąpienie klasycznego pomoru świń
Posiadacz zwierząt, który zauważył objawy nasuwające podejrzenie choroby zakaźnej, jest 

zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia podejrzenia choroby (obowiązek ustawowy obwarowany 
sankcją karną). Zgłoszenie należy przekazać bezpośrednio do najbliższego i właściwego, dla miejsca 
przebywania zwierząt powiatowego lekarza weterynarii albo za pośrednictwem lekarza weterynarii 
opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, 
burmistrza).

Zgłosiłeś podejrzenie klasycznego pomoru - co dalej
Po podjęciu podejrzenia choroby i dokonaniu zgłoszenia - do czasu przybycia urzędowego 

lekarza weterynarii posiadacz zwierząt zobowiązany jest do: izolacji i strzeżenia w gospodarstwie 
wszystkich przebywających tam zwierząt; nie wywożenia z gospodarstw pasz, odpadów oraz żywności; nie 
wywożenia z gospodarstwa materiału biologicznego (nasienia, komórek jajowych,zarodków); wyłożenie 
mat dezynfekujących przed wejściem do chlewni oraz wjazdem i wyjazdem z gospodarstwa.

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
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