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Egzemplarz bezpłatny 8/16, nakład 1500 szt.

Informacje Wójta Gminy
Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz
refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok.
To czas radości, miłości oraz spotkań rodzinnych.
W tych wyjątkowych dniach Mieszkańcom i Gościom Gminy Wielopole
Skrzyńskie składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha, spełnienia
wszystkich marzeń, wielu głębokich i radosnych przeżyć oraz wewnętrznego spokoju,
aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery, a Nowy
2017 Rok niósł ze sobą szczęście i pomyślność.
Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie
Marek Tęczar
wraz ze współpracownikami

Podsumowanie 2-letniej kadencji na stanowisku Wójta Gminy
Szanowni Mieszkańcy,
Mija dwa lata od momentu, kiedy objąłem zaszczytną funkcję Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie.
Przed Radą Gminy złożyłem uroczyste ślubowanie, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd
sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy.
W wyniku wyborów samorządowych, które odbyły się w 2014 roku, rozpoczął się dla mnie okres
wytężonej pracy na rzecz dobra Gminy i jej mieszkańców. Praca na stanowisku Wójta jest bardzo
odpowiedzialna, ale jednocześnie daje wiele satysfakcji. Od początku swojej kadencji kieruję się rozsądkiem
i wspólnym dobrem, staram się służyć i pomagać mieszkańcom naszej gminy najlepiej jak potrafię. Wykonałem
wszystkie plany i zamierzenia mojego Poprzednika, jednocześnie wprowadziłem wiele własnych inicjatyw.
Bardzo pozytywnie oceniam współpracę z Radą Gminy, pracownikami Urzędu Gminy oraz
kierownikami podległych mi jednostek. Dobra współpraca z władzami województwa podkarpackiego, naszym
powiatem oraz sąsiednimi gminami przynosi oczekiwane efekty. Najbardziej jednak cenię stały kontakt z Wami
i wspólnie realizowane przedsięwzięcia. Jestem wdzięczny za wsparcie, akceptację i zrozumienie mieszkańców.
W mojej pracy kieruję się dobrem całej naszej gminy bez wyróżnienia któregokolwiek z sołectw.
Staram się właściwie oceniać sytuację i kierować uwagę moją i współpracowników na istotne problemy,
nurtujące naszych mieszkańców. Dzięki wspólnym wysiłkom wiele z nich udało się rozwiązać przez realizacje
istotnych przedsięwzięć. Inwestowałem w każde sołectwo realizując zadania w różnych dziedzinach.
W przeciągu ostatnich dwóch lat udało się uzyskać środki zewnętrzne na dofinansowanie
priorytetowych zadań. Pozyskałem dofinansowanie na:
●
budowę sali gimnastycznej w Gliniku – 1 mln zł z Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej,
oraz 907 tys. zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014 – 2020,
●
rozbudowę Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim – 1 mln 927 tys. zł w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, oraz
350 tys. zł na dofinansowanie wkładu własnego gminy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych,
●
zakup autobusu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej – 200 tys. zł z środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
●
budowę dwóch boisk wielofunkcyjnych w Broniszowie i Nawsiu 800 tys. zł z Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej,
●
odbudowę mostu na rzece Wielopolka w ciągu drogi Glinik Sklep – Krzemienica w miejscowości Glinik
680 tys. zł z dotacji celowej Skarbu Państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
●
przebudowę i odbudowę dróg gminnych 1 mln 284 tys. zł z dotacji celowej Skarbu Państwa na usuwanie
skutków klęsk żywiołowych,
●
przebudowa dróg gminnych – 827 tys. zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Powiatowych i Gminnych,
●
przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce – Wiśniowa 964 tys. zł ze środków
dofinansowanych z Samorządu Województwa Podkarpackiego,
●
budowę chodników przy drodze wojewódzkiej nr 986 – 481 tys. zł ze środków dofinansowanych
z Samorządu Województwa Podkarpackiego,
●
realizacje projektu Integracyjne Przedszkole Krasnala Hałabały – równy start w obliczu nierównych szans” 1mln 306 tys. zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020,
●
przebudowę 10 km dróg lokalnych – 2 mln 716 tys. zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014 – 2020,
●
termomodernizację budynków użyteczności publicznej – 1 mln zł w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
●
nowoczesne e – usługi w gminach Ropczyce i Wielopole Skrzyńskie – 461 tys. zł w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Łączna kwota pozyskanych środków dofinansowania z środków Unii Europejskiej oraz programów krajowych
wynosi ok 14 mln zł.
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Czuję ogromną satysfakcję, że pomimo wielu trudności udaje się realizować wiele inwestycji
wykorzystując przy tym maksymalnie dostępne fundusze z Unii Europejskiej.
Obecnie nasza gmina jest w trakcie realizacji kilku projektów:
1. "Integracyjne Przedszkole Krasnala Hałabały - równy start w obliczu nierównych szans" – którego
głównym celem było uruchomienie przedszkola integracyjnego oferującego wzbogacony program edukacyjny
dla 100 dzieci wraz z dostosowaniem sal i sprzętu do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.
W ramach projektu przeprowadzono remont sal dydaktycznych w Przedszkolu Krasnala Hałabały
w Wielopolu Skrzyńskim, remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora
w Wielopolu Skrzyńskim i pomieszczeń biura projektowego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola.
Jednak największą inwestycją zrealizowaną w ramach projektu była budowa placu zabaw dla
Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim, który będzie ogólnodostępny dla
wszystkich dzieci w odpowiednim wieku.
2. „Nowoczesne e – usługi w gminach Ropczyce i Wielopole Skrzyńskie” - głównym założeniem projektu
jest umożliwienie elektronicznego załatwiania spraw w Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Zespole Obsługi Szkół i Przedszkola. Projekt ma na celu zapewnienie
wysokiej jakości usług internetowych dla mieszkańców poprzez wprowadzenie możliwości opłacania należności
podatkowych na rzecz Urzędu Gminy przez internet, załatwiania spraw, składania wniosków online, uzyskiwania
tą samą drogą odpowiedzi, wglądu do szczegółowej ewidencji stanu dróg, planów przestrzennych,
otrzymywania elektronicznych zaświadczeń oraz sprawdzanie aktualnego stanu naszej sprawy.
3. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie” 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.
4. Budowa i modernizacja dróg lokalnych – łącznie uzyskano dofinansowanie na przebudowę około 10 km
dróg gminnych:
Przebudowa drogi gminnej Brzeziny - Pogwizdów,
Wartość zadania: 466639,61 zł
Wnioskowana kwota pomocy: 296 922,00 zł
Przebudowa dróg gminnych Wielopole - Konice, Wielopole - Konice - Rzeki,
Wartość zadania: 1 178 828,94 zł
Wnioskowana kwota pomocy: 750 088,00 zł
Przebudowa dróg gminnych Broniszów Dół - Lasek i Broniszów – Szkoła,
Wartość zadania: 1 555581,18 zł
Wnioskowana kwota pomocy: 989 815,00 zł,
Przebudowa drogi gminnej Wielopole - Sośnice - Jaszczurowa,
Wartość zadania: 1 067519,63 zł
Wnioskowana kwota pomocy: 679 261,00 zł
Termin realizacji inwestycji to lata: 2017 – 2018 metodą „zaprojektuj – wybuduj”.
W roku 2016 zostały przygotowane i złożone do Instytucji Wdrażających wnioski dotyczące
następujących zadań:
1. „Budowa oczyszczalni ścieków” – złożono wniosek o dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków wraz
z budową kilkunastu kilometrów sieci kanalizacyjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.
Gmina posiada pełną dokumentację techniczną oraz prawomocne pozwolenie na budowę. Koszt
realizacji tego przedsięwzięcia to około 10 mln zł, w tym przewidywany wkład własny budżetu gminy to 1 mln 500
tys. zł. Jestem przekonany, że uzyskamy dofinansowanie inwestycji z programów zewnętrznych w tym z RPO.
Niezwłocznie po uzyskaniu przez samorząd wsparcia finansowego przystąpimy do realizacji zadania. Planowany
termin realizacji zadania to lata 2017 – 2018.
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2. "Nowoczesne e-usługi w Placówkach Oświatowych Gminy Wielopole Skrzyńskie" – zadanie
swoim zakresem obejmuje zakup 130 nowoczesnych komputerów wraz z oprogramowaniem dla szkół,
wykonanie infrastruktury sieci WI-FI w szkołach, opracowanie i wdrożenie e-usług oświatowych. Całkowity
koszt realizacji projektu wynosi 1 599 569,43 zł w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu
Operacyjnego to 1 359 634, 00 zł oraz wkład własny poniesiony przez gminę to 239 935,43 zł.
Przewidywany termin realizacji projektu to czerwiec 2018 r.
3. „Przebudowa budynku starej plebanii – Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu – Muzeum
Tadeusza Kantora wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza” - efektem realizacji
projektu będzie przebudowa zabytkowej starej plebanii w Wielopolu Skrzyńskim uwzględniając potrzeby
Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu – Muzeum Tadeusza Kantora. Przebudowa swoim zakresem
obejmuje również adaptację i zagospodarowanie niewykorzystanej części poddasza budynku na cele
kulturowe. Przewidywana maksymalna wartość projektu 2 850 000,00 zł z tego dofinansowanie 85%
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 . Projekt planowany jest do realizacji
w okresie od czerwca 2017 r. do grudnia 2018 r.
Nasza gmina zmaga się również z deficytem wody pitnej, dlatego priorytetowym zadaniem w tym
zakresie jest budowa nowych wodociągów. W naszej gminie wykonaliśmy 5 odwiertów poszukiwawczych
za wodą w Gliniku i Broniszowie. Odwierty dla tych miejscowości zostały zakwalifikowane jako pozytywne,
woda jest bardzo dobrej jakości, zdatna do picia. Dokumentacja dla tych odwiertów została już wykonana
i zatwierdzona. Ustalono również ostateczną wydajność przyszłych ujęć wody. Wszczęto postępowanie
dotyczące wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy ujęć wody, stacji
uzdatniania wody oraz zbiorników w miejscowości Broniszów i Glinik. Początkiem 2017 r. gmina wystąpi
o pozwolenie na budowę. Również w 2017 r. planowany jest nabór wniosków na dofinansowanie tego typu
inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w którym to gmina planuje złożyć wniosek
o dofinansowanie.
Zakończono również budowę wodociągu w miejscowości Nawsie, który będzie dostarczał wodę
mieszkańcom przysiółka Budzisz. Rejon ten od dawna zmagał się z deficytem wody pitnej. Budowa
wodociągu o długości 4 km 70 m wyeliminuje brak wody nawet w okresach zwiększonego jej poboru
i w czasie upalnych dni.
Podejmowane przeze mnie działania są jawne i przejrzyste. O wszystkim informuję Radę Gminy
i mieszkańców, czynię to na komisjach, zebraniach wiejskich, za pośrednictwem internetu, portalu
społecznościowego - Facebook, Informatora Samorządowego, Informatora Inwestycyjnego dostępnego na
stronie internetowej Urzędu Gminy, a także w indywidualnych rozmowach z mieszkańcami.
Wykorzystuję dostępne możliwości pozyskiwania środków na rozwój lokalny, zabiegam
o realizację inwestycji na terenie naszej gminy przez jednostki administracji rządowej i samorządowej.
Jestem wdzięczny za akceptację moich pomysłów przez Radę Gminy i doceniam wiedzę, profesjonalizm
oraz zaangażowanie współpracowników z Urzędu Gminy, kierowników podległych mi jednostek
i zatrudnionych w nich pracowników.
Zdaję sobie sprawę, że pracy jest jeszcze wiele, jestem jednak głęboko przekonany
o skuteczności naszych działań, których efekty są widoczne w całej gminie. Składając na Państwa ręce ten
swego rodzaju raport pragnę jeszcze raz podziękować za wyrozumiałość i współpracę. Dzięki Wam,
drodzy Mieszkańcy mogę z dumą uznać pracę moją i Rady Gminy za wartościową i udaną. Gmina się
rozwija, stoją przed nią nowe szanse i wyzwania. Nie brakuje zagrożeń, ale wierzę, że dzięki ciężkiej pracy
uda nam się jeszcze zrealizować wiele inwestycji. Zapraszam do lektury niniejszego numeru Informatora
Samorządowego, w którym zawarta jest relacja dotycząca naszych wspólnych zmagań.
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I miejsce w plebiscycie na najlepszego wójta Podkarpacia
21 listopada 2016 r.
zakończył się
plebiscyt
organizowany przez Nowiny24 pod nazwą "Władza na półmetku.
Oceń wójta, burmistrza, starostę, prezydenta."
Dzięki Państwa głosom wygrałem plebiscyt na
najlepszego wójta Podkarpacia i otrzymałem największą liczbę
głosów pozytywnie oceniających moją dwuletnią kadencję.
Jestem wdzięczny za prawdziwą i rzetelną ocenę mojej pracy.
Składam serdeczne podziękowanie za głosy oddane na moją osobę. Głosy oddane na TAK,
które pozytywnie oceniają moją pracę w ostatnich dwóch latach jako samorządowca utwierdzają
mnie w przekonaniu, że dobrze sprawowałem funkcję wójta w tym okresie, dotrzymałem
wyborczych obietnic, zrealizowałem szereg inwestycji akceptowalnych społecznie i prawidłowo
służyłem lokalnej społeczności. Głosy oddane na NIE mobilizują mnie do jeszcze większego
zaangażowania i efektywniejszej pracy na rzecz naszej Samorządowej Wspólnoty.
Wyniki konkursu „Głosuj na wielbłąda!” I wygraj korony!
Już po raz drugi 6 stycznia 2017 roku Orszak Trzech Króli przejdzie ulicami Wielopola
Skrzyńskiego. Celem uroczystości jest wprowadzenie w przestrzeń publiczną radosnych,
rodzinnych obchodów Święta Ofiarowania Pańskiego poprzez wspólne kolędowanie i sceny
jasełkowe.
Gmina Wielopole Skrzyńskie brała udział w konkursie „Głosuj na wielbłąda”, którego
organizatorem była Fundacja Orszak Trzech Króli. Uczestnictwo w konkursie „Głosuj na
wielbłąda” to jedna z inicjatyw towarzyszących przygotowaniom do Orszaku Trzech Króli. Mogły
w nim wziąć udział tylko te miejscowości, które miały podpisaną z Fundacją umowę na
organizację OTK 2017.
Wielopole Skrzyńskie zajęło drugie miejsce w konkursie, w którym można było wygrać
następujące nagrody:
I miejsce – wizyta wielbłąda,
II miejsce – 3 500 szt. czekoladek do rozdania podczas orszaku,
III miejsce – 2 000 szt. czekoladek do rozdania podczas orszaku.
Ponadto konkursowe miejscowości, za każdy oddany na nie głos otrzymają jedną
kartonową koronę. Na Wielopole Skrzyńskie oddano 1944 ważnych głosów i tyle koron
otrzymamy podczas najbliższych jasełek.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w głosowaniu i pomogli nam
w propagowaniu naszej wspólnej inicjatywy. Mam nadzieję, że w przyszłym roku jeszcze bardziej
zmobilizujemy się, aby uzyskać zaszczytne I miejsce, w którym główną nagrodą jest wizyta
egzotycznego aktora podczas Orszaku.
Pragnę serdecznie zaprosić wszystkich Mieszkańców gminy wraz z rodzinami na
najbliższą edycję „Orszaku Trzech Króli”, która odbędzie się 6 stycznia 2017 roku.
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I miejsce dla Gminy Wielopole Skrzyńskie w konkursie „Cyfrowy Samorząd 2016”
17 – 18 listopada 2016 roku w Hotelu Rzeszów odbyła
się VI edycja Kongresu Innowacyjnego Marketingu
w Samorządach. Uczestnicy kongresu rozmawiali o dobrych
praktykach w kreowaniu wizerunku jednostek samorządu
terytorialnego.
W czasie spotkania, podobnie jak w roku ubiegłym
przyznano również nagrody „Cyfrowy Samorząd 2016”. Nasza
gmina odniosła sukces i zajęła pierwsze miejsce. Nagrody
otrzymały te samorządy, które w ciągu mijającego roku wyróżniły
się skuteczną promocją prowadzoną w internecie. Nadesłane
projekty konkursowe ocenione były przez Kapitułę Konkursu,
złożoną z ekspertów zajmujących się public relations oraz
e-marketingiem.
Organizatorem Kongresu była firma Exacto, a Partnerami strategicznymi: Urząd
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Urząd Miasta Rzeszowa i Stowarzyszenie
Informatyka Podkarpacka. Patronat nad wydarzeniem objęli Dawid Lasek, Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki, oraz Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Podsumowanie inwestycji w latach
2015-2016
Budowa sieci wodociągowej
Budowa wodociągu dla części wsi Wielopole
Skrzyńskie i Nawsie, który zaopatrzy w wodę
mieszkańców Budzisz. 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. Koszt inwestycji
193 908 zł - środki własne budżetu gminy.

Wykonanie odwiertów poszukiwawczych za
wodą dla miejscowości Glinik i Broniszów – inwestycja
dotyczyła wykonanie odwiertów poszukiwawczych w celu
ujęcia wód podziemnych. Celem prac geologicznych jest
zaopatrzenie w wodę gospodarstw domowych w obydwu
miejscowościach.
Koszt
wykonania
odwiertów
to 183 712,00 zł - środki własne budżetu gminy.
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Zabezpieczenie osuwiska przy cmentarzu w Wielopolu Skrzyńskim na drodze
wojewódzkiej 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa
Osuwisko powstało na skutek obfitych opadów
deszczu w 2010 roku. Zerwana ziemia zasypała drogę
wojewódzką, zniszczeniu uległ także parking przy
cmentarzu. W ramach prowadzonych prac osuwisko
zostało zabezpieczone, odnowiono nawierzchnię drogi oraz
ułożono chodnik i wykonano odwodnienie.
Koszt
inwestycji wynosił blisko 5,9 mln złotych. W tym około 4,5
mln zł pochodziło z budżetu państwa – projekt został
dofinansowany ze środków dotacji celowej Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, natomiast 1,4 mln zł to wkład
własny Samorządu Województwa Podkarpackiego.
Droga wojewódzka 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa
Prowadzone na drodze prace remontowe swoim zakresem obejmowały: przebudowę
zdeformowanej nawierzchni bitumicznej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie i Glinik na
odcinkach o łącznej długości 3 274 mb. Inwestycja polegała również na wykonaniu
oznakowania poziomego, konserwacji rowów i nowych zjazdów. Przeprowadzone prace
zmieniły wizerunek drogi. Efektem realizacji inwestycji jest również poprawa komfortu
podróżowania i bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich jego uczestników. Ogólna kwota
tych inwestycji to około 1 130 513, 46 zł, w tym 166 000, 00 zł to środki z budżetu gminy.

Inwestycje na drogach gminnych
Nowe nakładki asfaltowe na drogach gminnych to inwestycje podnoszące
bezpieczeństwo i komfort jazdy kierowców. Środki na te zadania przeznaczono między innymi
z funduszy sołeckich, budżetu gminy, udało się również pozyskać środki z budżetu Państwa.
Przebudowano następujące odcinki dróg na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie:
Wielopole - Nowa Wieś – Różanka – inwestycja polegała na wykonaniu nawierzchni
bitumicznej na odcinku 815 mb. Wartość inwestycji wyniosła 317 752,51 zł, w tym
dofinansowanie z Dotacji Celowej Budżetu Państwa 243 101,00 zł.
Wielopole Nowa Wieś – Wytrząska – prace prowadzono na odcinku 700 mb, wartość
inwestycji 159 977,65 zł,
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Wielopole Podliwek – wykonano warstwę z kruszywa kamiennego o frakcji 0 – 31,5 i grubości
10 cm w zakresie drogi tymczasowej prowadzącej do nowo powstałych działek budowlanych
w Wielopolu Skrzyńskim. Wartość tych prac wyniosła 90 224, 36 zł. Obecnie Gmina Wielopole
Skrzyńskie złożyła wniosek w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie o uzyskanie środków na
wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku o łącznej długości 707 m. zakładany koszt
inwestycji to 716 000, 00 zł, w tym uzyskane dofinansowanie wyniesie 358 000, 00 zł.
Wielopole - Sośnice – Jaszczurowa - położono nową nawierzchnię asfaltową na odcinku 996
m wydzielono pas ruchu dla rowerów, wykonano chodnik dla pieszych na całym odcinku, zatokę
postojową i przejście dla pieszych przed Szkołą Podstawową im. T. Kantora w Wielopolu
Skrzyńskim. Wartość całkowita inwestycji wyniosła 1 411 663,47 zł, w tym dofinansowanie
z dotacji celowej Skarbu Państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Powiatowych i Gminnych - 488 074,00 zł.
Brzeziny Zagrody – całość działań prowadzono na odcinku 900 mb, w tym nawierzchnię
asfaltową ułożono na odcinku 626 mb. Koszt inwestycji: 178 046, 76 zł, w tym dofinansowanie
zadania z dotacji Celowej Skarbu Państwa w ramach Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych
w wysokości 60 000,00 zł. Aktualnie trwają czynności związane z odbiorem końcowym drogi.
Brzeziny – Łęg - prace polegały między innymi na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na całej
drodze i parkingu obok kościoła parafialnego pw. Św. Mikołaja w Brzezinach. Oprócz nowej
drogi zbudowano ponad 200 miejsc parkingowych. Koszt inwestycji: 727 779,81 zł, zadanie
zrealizowano z udziałem środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój, wysokość dofinansowania: 339 617,00 zł.
Brzeziny Górne – Grudna – wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku 197 mb, wartość
inwestycji to 49 614,68 zł,
Brzeziny – Baj – prace związane z przebudową drogi na długości 1,9 km obejmowały swoim
zakresem między innymi: wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej, zjazdów indywidualnych,
wymianę przepustów pod koroną drogi. Zadanie jest realizowane z udziałem środków z Dotacji
Celowej Skarbu Państwa w ramach Usuwanie Skutków Klęsk Żywiołowych w wysokości
350 000,00 zł. Całkowita wartość inwestycji to 522 383,28 zł. Aktualnie trwają czynności
związane z odbiorem końcowym drogi.
Glinik Polny Gościniec – Szkodna – całość działań prowadzono na odcinku 660 mb, wartość
inwestycji: 175 102, 19 zł,
Glinik – Podlas na Ziarnika przebudowa obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej na
odcinku 600 mb. Wartość całkowita zadania wynosi 150 458,89 zł. Dofinansowanie zadania
z Dotacji Celowej Skarbu Państwa w ramach Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych
w wysokości 120 000,00 zł. Aktualnie trwają czynności związane z odbiorem końcowym drogi.
Broniszów Dół – Lasek – wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku 305 mb, wartość
inwestycji wyniosła 81 861, 34 zł
Broniszów Łączki – przebudowa polegała na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na odcinku
550 mb. Wartość zadania wyniosła 140 890,86 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Państwa:
107 470,00 zł.
Nawsie Stachorówka - wykonanie nawierzchni bitumicznej na długości 999 mb. Całkowita
wartość inwestycji wynosi 333 329,39 zł, dofinansowanie z Dotacji Celowej Skarbu Państwa
w ramach Usuwanie Skutków Klęsk Żywiołowych w wysokości w wysokości 245 000,00 zł.
Aktualnie trwają czynności związane z odbiorem końcowym drogi.
Nawsie Rzeki / Nawsie Ścieżki wykonano nawierzchnię bitumiczną na łącznej długości 243
mb. Wartość inwestycji 108 968,47 zł.
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Nowe chodniki w gminie Wielopole Skrzyńskie
Dla Gospodarza Gminy równolegle z inwestycjami drogowymi ważnym celem jest
poprawa bezpieczeństwa pieszych. Budowa chodników na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie
to inwestycje długo wyczekiwane przez mieszkańców.
Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 986 - prace obejmowały
wykonanie chodników z kostki brukowej o szerokości 2 m oraz poszerzenie pasa jezdni do 3,5
m od strony chodnika w poszczególnych sołectwach:
Wielopole Skrzyńskie - wykonano łącznie 466 mb
chodnika dla pieszych. Koszt inwestycji 386 481, 36 zł
w tym dofinansowanie z budżetu Gminy Wielopole
Skrzyńskie 154 592, 74 zł. Inwestycja dofinansowana przez
Samorząd Województwa Podkarpackiego.

Glinik - wykonano 599 mb chodnika dla pieszych. Wartość
zadania to 567 644, 49 zł, w tym środki z budżetu Gminy
Wielopole Skrzyńskie to 318 333,00 zł. Inwestycja
dofinansowana ze środków Samorządu Województwa
Podkarpackiego.

Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Wielopole - Sośnice – Jaszczurowa - prace
obejmowały budowę chodnika z kostki brukowej wzdłuż drogi gminnej Wielopole - Sośnice –
Jaszczurowa na długości 1 km 83 m. 996 m chodnika zrealizowano w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Powiatowych i Gminnych, na które uzyskano dotację celową
Skarbu Państwa. Wartość inwestycji to około 403 618, 00 zł.
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Odbudowa mostu w ciągu drogi Glinik Sklep – Krzemienica w miejscowości Glinik
W miejscu starego drewnianego mostu
zniszczonego podczas powodzi w latach 2009, 2010
powstała nowa żelbetowa budowla bez ograniczeń tonażu.
Inwestycję zrealizowano z udziałem środków
z dotacji celowej Skarbu Państwa w ramach usuwania
skutków klęsk żywiołowych. Wartość całkowita inwestycji
to 939 168, 98 zł, w tym dofinansowanie z dotacji celowej
Skarbu Państwa w ramach Usuwanie Skutków Klesk Żywiołowych 680 000,00 zł oraz wkład
poniesiony przez Gminę Wielopole Skrzyńskie 259 168, 98 zł.
Przebudowa przepustu na potoku Iwierna w ciągu drogi Brzeziny-Jaszczurowa Dzilik
Prace polegały na wymianie przepustu
podwójnego (okularowego) oraz
zamontowaniu
skrzynkowych prefabrykatów żelbetowych o wymiarach
150cm x 150cm. Wykonano betonowe ścianki czołowe
wraz z płytą nawierzchniową i balustradą stalową, a także
poddano regulacji koryto potoku na długości 20 m. Koszt
inwestycji 60 000 zł.
Remont przepustu w ciągu drogi Wielopole - Sośnice - Rzeki

Inwestycja
dotyczyła
przebudowy
istniejącego przepustu, wykonaniu poręczy oraz
odbudowie korony drogi w obszarze prowadzonych
prac. Koszt inwestycji 12 514,95 zł.

Miejsca postojowe przed budynkiem Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

Prace polegały głównie na utworzeniu 18 nowych
miejsc postojowych przed budynkiem Urzędu Gminy
i wzdłuż ulic na wprost Banku Spółdzielczego w Wielopolu
Skrzyńskim, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej na
powierzchni 217 m2. Wartość zadania to 97 743,00 zł.
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Przystosowanie pomieszczeń na potrzeby gabinetu stomatologicznego w Wielopolu
Skrzyńskim
Inwestycja
polegała
na
przystosowaniu
pomieszczenia w budynku komunalnym w Wielopolu
Skrzyńskim (pomieszczenia nad apteką), które
przeznaczono na nowy gabinet stomatologiczny.
Wymieniono instalację wodno – kanalizacyjną i elektryczną,
wykonano nową posadzkę z płytek ceramicznych oraz
odnowiono powierzchnię ścian wewnętrznych. Wartość
zadania to 61 990,25 zł.

Szkoły i przedszkole
Wykonanie sanitariatów, odnowa sal lekcyjnych i szatni w Szkole Podstawowej
w Wielopolu Skrzyńskim – inwestycja polegała na wykonaniu dwóch sanitariatów, odnowie
dwóch sal lekcyjnych, wyposażeniu pracowni komputerowej w 12 nowych komputerów
i modernizacji szatni. Koszt inwestycji 80 000,00 zł.
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 ramach
prac wykonano prace remontowe i adaptacyjne w budynku Szkoły Podstawowej w Wielopolu
Skrzyńskim, gdzie urochomiono dodatkowy piąty oddział przedszkolny. W placówce odnowiono
salę dydaktyczną i zakupiono nowe wyposażenie: meble, sprzęt interaktywny, dywan, rolety.
W ramach zadania wykonano również remont: stołówki szkolnej, szatni i wejścia do
budynku szkoły. Obiekt został dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.
W budynku Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim
przeprowadzono remont 4 salach dydaktycznych. Prace obejmowały malowanie ścian przy
użyciu farb ceramicznych w pełni zmywalnych o podwyższonej odporności na uszkodzenia.
W ramach zadania zakupiono sprzęt multimedialny dla 4 sal dydaktycznych,
wyposażono gabinet logopedy i psychologa w meble oraz niezbędny sprzęt komputerowy
i pomoce dydaktyczne.
Dodatkowo w biurze projektu znajdującym się w ZOSiP w Wielopolu Skrzyńskim
również przeprowadzono remont. 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 szans".
Wartość całkowita to 202 262,00 zł w tym udział własny gminy 25 635,00 zł.
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Budowa i modernizacja placów zabaw dla dzieci w gminie Wielopole Skrzyńskie
●

●

●

●

Budowa Placów Zabaw przy Szkołach Podstawowych w Broniszowie oraz BrzezinachBerdechowie – 196 022,57 zł;
Modernizacja Placów Zabaw przy Szkołach Podstawowych w Gliniku, Nawsiu i Brzezinach
– 268 793,56 zł. Umowa na prace dodatkowe - 9 457,01 zł - wymiana gruntu ze względu na
występujące trzęsawiska (Broniszów i Brzeziny-Berdechów), usunięcie 2 drzew (Nawsie),
wykonanie dodatkowej podbudowy (Glinik). W ramach kolejnych prac dodatkowych, które
wynikły w trakcie realizacji wykonano: ułożenie trawnika wykładanego (trawa rolowana) 9936 zł; dodatkowo domontowano na każdym placu 1 ławeczkę i 1 wieszak - 7318,50 zł.
Łączny koszt inwestycji: 491 527,64 zł
Place zabaw objęte modernizacją: Brzeziny, Glinik, Nawsie. Na każdym obiekcie wykonano
następujące elementy: ogrodzenie panelowe oraz nawierzchnię bezpieczną poliuretanową,
demontaż oraz montaż z przemieszczeniem na nowe miejsca istniejących zabawek na
placu zabaw. Place zabaw wyposażono w zestawy zabawowe ( sprężynowce, karuzele,
huśtawki).
Place zabaw wybudowano przy Szkołach Podstawowych w Brzezinach - Berdechowie oraz
Broniszowie. Na każdym obiekcie wykonano następujące elementy: ogrodzenie panelowe
oraz nawierzchnię bezpieczną poliuretanową (133,98 m²); wyłożono trawę rolowaną
(179,77 m2 Berdechów i 255,56 m 2 Broniszów). Zamontowano następujące wyposażenie
placu zabaw: sprężynowce, karuzele, huśtawki.

Budowa placu zabaw dla Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu
Skrzyńskim
Nowo powstały obiekt jest największą inwestycją
zrealizowaną w ramach projektu pod nazwą: „Integracyjne
Przedszkole Krasnala Hałabały – równy start w obliczu
nierównych szans”. 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
wynosi – 180 838, 44 zł.
Budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni terenowej w Broniszowie
W ramach inwestycji wykonano boisko
wielofunkcyjne o całkowitych wymiary 24 m x 44 m,
przeznaczone do gry w piłkę nożną, siatkową, koszykówkę,
ręczną i tenisa ziemnego. Obiekt wyposażono w bramki,
kosze, słupki, piłko-chwyty. Obok boiska powstała również
siłownia terenowa o bezpiecznej nawierzchni, na której
zamontowano 6 szt. urządzeń do ćwiczeń.
Wykonano również infrastrukturę towarzyszącą tj. ogrodzenie, oświetlenie, chodnik
i trybuny sportowe dla 108 osób. Wartość inwestycji to 572 504,94 zł. natomiast dofinansowanie
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej to - 400 000 zł.
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Budowa sali gimnastycznej w Gliniku
Inwestycja swoim zakresem obejmowała budowę sali gimnastycznej o wymiarach
areny 12m × 24 m, zaplecza socjalnego sali, wykonanie murów oporowych.
Aktualnie wykonano pokrycie dachowe, montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
docieplenie budynku łącznie z elewacją ścian, tynki wewnętrzne oraz instalacje wewnętrzne:
elektryczną, wodnokanalizacyjną, wentylacyjną, centralne ogrzewanie. Termin realizacji zadania
to czerwiec 2017r. Wartość inwestycji to 2 063 674,10 zł w tym dofinansowanie z Programu
Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej 1 000 000,00 zł oraz 907 tys. zł w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,

Ochotnicza Straż Pożarna
Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej jest warunkiem naszego bezpieczeństwa.
Wójt Gminy dostrzega i docenia służbę strażaków, dlatego w miarę możliwości pomaga
w realizacji zadań OSP.
Przebudowa wjazdu i placu manewrowego przy budynku OSP w Nawsiu – prace
polegały na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej na podjeździe i placu. Koszt inwestycji 80
865,85 zł. Przebudowa dachu nad częścią budynku wielofunkcyjnego w Nawsiu – zadanie
obejmowało wykonanie nowej konstrukcji na istniejącym stropodachu wraz z jego ociepleniem
wełną mineralna i pokryto daną część blachą. Dodatkowo wykonano elewację frontową części
budynku. Koszt przebudowy dachu wyniósł 28 350,00 zł, natomiast koszt materiałów zużytych
przy wykonaniu elewacji to 4 600,00 zł.
Wykonanie wylewki betonowej w budynku OSP Wielopole Skrzyńskie – zadanie polegało
na likwidacji starej wylewki i wykonaniu nowej powierzchni betonowej, która stworzyła twardą
i odporną na ścieranie warstwę o strukturze marmurkowej. Koszt wykonania nowej wylewki
to 10 700,00 zł.
Prace przy budynku OSP Glinik - zamontowano zbiornik bezodpływowy oraz wykonano prace
uzupełniające w budynku, wartość inwestycji to 25 784, 31 zł.
Prace remontowe w budynku Filii Ośrodka Kultury w Brzezinach – zadanie polegało
na przebudowie kominów oraz malowaniu dachu. Wartość inwestycji to 31 000,00 zł.
Ogrodzenie Ośrodka Sportu w Wielopolu Skrzyńskim
W ramach prac wykonano 98 mb ogrodzenia
betonowego oraz 142 mb ogrodzenia z paneli Ral,
oraz bramę rozsuwaną. Wartość inwestycji to 46
831,02 zł.
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Zamówienia publiczne
Interwencyjne utrzymanie dróg na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie
w sezonie zimowym 2016/2017 – wyniki przetargu.
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, którego
przedmiotem było „Interwencyjne utrzymanie dróg na terenie gminy Wielopole
Skrzyńskie w sezonie zimowym 2016/2017, wyłoniono następujących wykonawców:
Obszary

Wykonawca usługi

Odcinki Dróg

Obszar nr
1

Wojciech Tokarz Glinik 275,
39-106 Łączki Kucharskie

Broniszów Dół Lasek, Broniszów Szkoła, Broniszów Zagorzyce, Broniszów Zalesie, Broniszów Zapole,
Broniszów Łączki, Broniszów k. Misiaka, Glinik pod Kościół, Glinik Zapole, Glinik Krzysztoniowa
Góra, Glinik Polny Gościniec, Glinik na Cmentarz k. Kościoła

Obszar nr
2

TRAK-BET Stanisław Godek
Brzeziny 14,
39-111 Brzeziny

Brzeziny Dół na Świerada T., Brzeziny Rędziny, Brzeziny k. J. Świstaka, Brzeziny Dół Południowy,
Brzeziny Dół na Boruta, Brzeziny Rzeki, Brzeziny Łęg, Brzeziny Bukowina, Brzeziny k. Korzeń Jan,
Brzeziny k. Kosiba, Brzeziny k. Drygaś, Brzeziny na Łękawskiego, Brzeziny k. Bełch, Brzeziny na
Przetacznika, Brzeziny Bukowina w kier. Stawy Śliwiński, Brzeziny Rędziny k. Wojnarowski Wiesław,
Brzeziny Zadzile, Brzeziny Stawki k. Berliński, Brzeziny k. Remizy, Brzeziny Dół k. Tabasz, Brzeziny k.
Krawiec

Obszar nr
3

Zakład Handlowo-Usługowy
Grażyna Madeja Mała 87,
39-107 Niedźwiada

Brzeziny Nowa Wieś Kamienica, Brzeziny Górne Nowa Wieś, Brzeziny Górne k. Nowak, Brzeziny
Stara Droga, Brzeziny Rynek, Brzeziny Zagrody, Brzeziny Nowa Wieś k. Sikora Wanda, Brzeziny Nowa
Wieś k. Stanek, Zapór, Brzeziny Baj na Kwiatek, Brzeziny Nowa Wieś k. Świstak

Obszar nr
4

Zakład Handlowo-Usługowy
Grażyna Madeja Mała 87,
39-107 Niedźwiada

Brzeziny Berdechów Szkoła, Brzeziny Berdechów Środkowy, Brzeziny Berdechów Podkościele,
Brzeziny Podkościele, Brzeziny Berdechów Wielki Dział, Brzeziny Pogwizdów, Brzeziny Stawy,
Brzeziny Pogwizdów k. Przywary, Brzeziny Pogwizdów k. Stanek P., Brzeziny Pogwizdów na Chmura
K., Brzeziny Pogwizdów na Chmura J., Brzeziny Łęg k. Sikora, Brzeziny Podkościele
Pogwizdów,Brzeziny na Stanek Z., Brzeziny na Panochę, Brzeziny Pogwizdów k. Legęza, Brzeziny Łęg
k. Kaczor

Obszar nr
5

EUROMONTIG Janusz Bokota
Glinik 381a, 39-106 Łączki
Kucharskie

Glinik Sklep Krzemienica, Glinik Pasieki, Glinik Łysa Góra Mała, Glinik Łysa Góra Jamszcze, Brzeziny
Dół Północny, Glinik Łysa Góra Dąbki, Brzeziny Zalas Na Stasika, Glinik k. Sklepu Pacanowskiego
(Dryja), Brzeziny Baj, Brzeziny Baj Zalas

Obszar nr
6

Agrol-Bud Tęczar Sp. z o.o.
39-110 Wielopole Skrzyńskie 21

Wielopole Sośnice, Wielopole Sośnice Rzeki, Wielopole Sośnice Rzeki k. Malinek, Wielopole
Wytrząska, Wielopole Sośnice Rzeki na Longosz, Wielopole Nowa Wieś Wytrząska, Wielopole
Rynek, Wielopole Wytrząska k. Płoucha, Wielopole Rzegocin k. Budziwojski, Wielopole Rzegocin k.
Łukaszyk, Wielopole Sośnice Rzeki k. Rekiel

Obszar nr
7

Agrol-Bud Tęczar Sp. z o.o.
39-110 Wielopole Skrzyńskie 21

Wielopole Nowa Wieś Różanka, Wielopole Nowa Wieś, Wielopole Nowa Wieś k. Petki, Wielopole
Nowa Wieś k. Arciszewski, Wielopole Nowa Wieś k. Dudy, Wielopole Różanka k. Kozioł, Wielopole
Nowa Wieś Szufnarowa, Wielopole k. Rabacha, Wielopole Grobla, Wielopole Konice Stachorówka,
Wielopole Konice k. Tęczar, Wielopole Konice k. Jaworka, Wielopole Konice Rzeki, Wielopole Konice
k. Rządkowskiego, Wielopole Konice k. Kurowski, Wielopole Konice k. Śledziona

Obszar nr
8

ROL-MOT Sklep Rolno
Przemysłowy Andrzej Łuszcz,
39-110 Wielopole Skrzyńskie 207

Nawsie Szkodna - Bystrzyca I, Nawsie Budzisz, Nawsie Budzisz na Skocznie, Nawsie na
Kazimierskiego, Nawsie Szkodna Bystrzyca II, Nawsie Szkodna +Traciak Noga, Glinik Jabłonna, Glinik
za Rzeką, Glinik Podlas k. Ziarnika, Glinik Podlas Dział, Glinik Podlas, Wielopole Postronie, Wielopole
Postronie k. Kipy, Wielopole Granice, Brzeziny Dół Północny na Lisaka

Obszar nr
9

ROL-MOT Sklep Rolno
Przemysłowy Andrzej Łuszcz,
39-110 Wielopole Skrzyńskie 207

Nawsie na Sitnika, Nawsie Ścieżki, Nawsie na Straszliwą (Rzeczki), Nawsie Słotwina, Nawsie
Rędziny, Nawsie Folwark, Nawsie Rzeki, Nawsie na Staważa, Nawsie k. Janowski Z., Nawsie Ulica,
Nawsie Kamieniec, Nawsie Kamieniec k. Lasek, Nawsie na Kąt, Nawsie k. Maja, Nawsie
Stachorówka, Nawsie Kąt k. Świerad, Nawsie Kąt k. Siuta, Nawsie k. Traciak K., Nawsie k. Kut,
Nawsie k. Śledziona, Nawsie Folwark k. Śledziona Wiesława, Nawsie Zabirów k. Komorowska,
Nawsie k. Walczyk, Nawsie Dół k. Stasiowski, Nawsie k. Sklepu Szpara

15

Wydarzenia
Uroczyste otwarcie placu zabaw dla Samorządowego Przedszkola Krasnala
Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim
Piątek 25 listopada 2016 roku, dla przedszkolaków z Samorządowego Przedszkola
Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim był niezwykle wyjątkowy. W tym dniu dokonano
uroczystego otwarcia, a następnie poświęcenia placu zabaw.
W uroczystym otwarciu placu, udział wzięli: samorządowcy, proboszcz parafii pw.
Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim, dyrektorzy szkół w gminie
Wielopole Skrzyńskie, rodzice dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola.
Z okazji otwarcia placu zabaw dzieci przygotowały ciekawy program artystyczny, podczas
którego wierszem i piosenką zachęcały do aktywności fizycznej.
Następnie głos zabrał Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie. Wójt
w swoim przemówieniu podkreślił, że inwestycja jest pierwszym etapem zagospodarowania
terenu. W kolejnych latach zaplanowano budowę mini orlika dla najmłodszych, siłowni
plenerowej oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu w formie ogrodu sensorycznego.
Ksiądz proboszcz Mariusz Siniak poświęcił plac zabaw i życzył dzieciom bezpiecznej
zabawy.
Wykonawcą inwestycji była firma FHU MARPIS Mariusz Piekło.
Wartość inwestycji to 297 891,07 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości
117 118,51 zł zł, natomiast wkład własny z budżetu gminy– 180 772, 56 zł.
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Uroczyste otwarcie odbudowanego mostu w Gliniku
6 grudnia 2016 rok odbyło się oficjalne otwarcie odbudowanego mostu na rzece
Wielopolka w ciągu drogi Glinik Sklep – Krzemienica, w miejscowości Glinik.
Projektantem mostu był pan Bogusław Czarnik właściciel Biura Projektowego
ARCHIKOM w Dębicy. Zadanie wykonała Firma REMOST Sp z o.o. z Dębicy.
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie,
przedstawiciele Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego, Komendant Powiatowy Policji
w Ropczycach, Zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Ropczycach, przedstawiciele samorządu Gminy Wielopole Skrzyńskie, przedstawiciele
firmy REMOST, projektant mostu, inspektor nadzoru, lokalni przedsiębiorcy oraz mieszkańcy
Glinika.
Nowy most poświęcił ksiądz proboszcz parafii św. Maksymiliana Kolbe w Gliniku
Ryszard Potyrała.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Piotr Najda Dyrektor Wydziału Środowiska
i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Dorota Sędłak członek Zarządu Powiatu
Ropczycko – Sędziszowskiego, Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, Józef Siry
właściciel Firmy REMOST Sp. z o.o. w Dębicy, Halina Poręba Przewodnicząca Rady Gminy
w Wielopolu Skrzyńskim, Tadeusz Bokota sołtys wsi Glinik oraz ksiądz proboszcz Ryszard
Potyrała.
Następnie zaproszeni goście wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym w budynku
Filii Ośrodka Kultury w Gliniku, gdzie została przedstawiona prezentacja multimedialna
dotycząca odbudowanego mostu.
Wartość całkowita inwestycji to 939 168, 98 zł, w tym dofinansowanie z dotacji celowej
Skarbu Państwa 680 000,00 zł oraz wkład poniesiony przez Gminę Wielopole Skrzyńskie
259 168, 98 zł.
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Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1296 R Dębica – Wielopole
Dobiegła końca przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1296 R Dębica –
Wielopole w miejscowości Wielopole Skrzyńskie.
15 grudnia 2016 r nastąpiło oficjalne oddanie inwestycji do użytku.
To już drugi most w Gminie Wielopole Skrzyńskie bez ograniczeń tonażu, który
oddano w ostatnim czasie naszym mieszkańcom do użytku.
Inwestorem zadania był Powiat Ropczycko – Sędziszowski. Obiekt powstał w ramach
programu – Przebudowy obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu
Ropczycko – Sędziszowskiego. Wartość inwestycji wyniosła 1 171 820,00 zł, na którą powiat
uzyskał dofinansowanie w wysokości 50 % z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
Wykonawcą zadania był REMOST Sp. z o.o. z Dębicy.
Zrealizowana inwestycja jest kolejnym przykładem dobrej i zgodnej współpracy między
Samorządem Gminy Wielopole Skrzyńskie a Samorządem Powiatu Ropczycko –
Sędziszowskiego.
Serdecznie dziękujemy Panu Witoldowi Darłakowi Staroście Powiatu Ropczycko –
Sędziszowskiego za przygotowanie tej inwestycji, natomiast Radzie Powiatu za
przeznaczenie środków na ten cel.

15 lecie Chóru „Gloria” w Brzezinach
20 listopada 2016 roku Chór Mieszany „Gloria” działający przy parafii Św. Mikołaja
w Brzezinach świętował Jubileusz 15 – lecia działalności artystycznej.
Inauguracja uroczystych obchodów rozpoczęła się dziękczynną Mszą Świętą
w kościele parafialnym. W trakcie nabożeństwa, chórzyści wyrazili swą ogromną wdzięczność
za otrzymaną łaskę i Boże Błogosławieństwo, dzięki któremu od 15 lat dane jest im chwalić
Stwórcę śpiewem. Podczas Eucharystii Chór „Gloria” wykonał pieśni do Św. Cecylii – patronki
śpiewaków i chórzystów.
Jubileuszowa uroczystość, została wzbogacona o piękne aranżacje pieśni
kościelnych, które na tę wyjątkową okazję przygotował chór „Gloria” z Brzezin oraz
zaprzyjaźniony chór „Melodia” z Mielca. Po zakończeniu ceremonii, członkowie chóru oraz
z zaproszeni goście wzięli udział w spotkaniu w budynku Filii Ośrodka Kultury w Brzezinach,
gdzie mogli zapoznać się z historią działalności Chóru „Gloria” w Brzezinach.
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Z Teatrem Na Ty
30 listopada 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim
zakończyła się realizacja zadania pod nazwą „Z Teatrem Na Ty” dofinansowanego ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Dostępna”.
Na tą okazję młodzież z teatru „Kantor Wymiany Myśli” działającego w GOKiW zaprezentowała
premierowy spektakl „Kiedy Znowu Będę Mały” pod okiem reżyser pani Moniki Adamiec. Po premierze
spektaklu odbyła się promocja książki Klaudisza Święcickiego – Wielopole Skrzyńskie i Galicja
w “ Kliszach Pamięci” Tadeusza Kantora. Każdy z przybyłych gości otrzymał książkę z osobistą dedykacją
autora. Dr Klaudisz Święcicki to znany badacz życia i twórczości Tadeusza Kantora. Prezentowana książka
jest jedną z wielu jego publikacji.
W ramach realizacji programu „Kultura Dostępna”.
uczestnicy projektu korzystali
z różnych form warsztatów plastycznych, muzycznych oraz ćwiczyli ruch, gest i mowę. Zajęcia prowadzone
były przez panią Jagę Domkę, panią Magdalenę Skubisz i panią Jadwigę Hajduk. Młodzież uczestniczyła
również w wyjazdach – do krakowskiej Cricoteki i na przedstawienia do rzeszowskiego teatru.

26 rocznica śmierci Tadeusza Kantora
8 grudnia 2016 roku przypadła 26 rocznica śmierci naszego sławnego rodaka Tadeusza
Kantora - wybitnego reżysera, twórcy happeningów, malarza, scenografa, pisarza, teoretyka sztuki,
aktora we własnych przedstawieniach, animatora życia kulturalnego, założyciela Teatru Cricot 2
w Krakowie oraz wykładowcę krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Tradycyjnie jak co roku uczciliśmy pamięć rocznicy jego śmierci. Uczniowie Szkoły
Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim pod kierunkiem pana Janusza
Gąsiora przygotowali uroczysty apel poświęcony postaci swojego patrona.
W związku z rocznicą śmierci Artysty delegacja nauczycieli z panem Markiem Śliwińskim
Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim i księdzem
Mariuszem Siniakiem proboszczem parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Wielopolu
Skrzyńskim na grobie Artysty złożyli symboliczne kwiaty i zapalili znicz.
Również członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. T. Kantora w Wielopolu
Skrzyńskim odwiedzili groby Tadeusza Kantora i Józefa Chrobaka – znawcy i promotora twórczości
Tadeusza Kantora. Następnie przed historyczną siedzibą Cricoteki w Krakowie uczestniczyli
w przedstawieniu „Żywe Pomniki”- które przygotowywane jest przez aktorów Teatru Cricot2 w każdą
rocznicę śmierci Artysty. Widowisko "Żywe pomniki" zainicjowali ćwierć wieku temu współpracownicy
Kantora, aby przypominać o wybitnym twórcy i reformatorze teatru.
Odwiedzający Ośrodek Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum T. Kantora
w szczególności dzieci przedszkolne i szkolne, a także uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej
zakończyli zwiedzanie zapalając znicz pod pomnikiem na wielopolskim rynku.
Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, pan Łukasz Dziok Zastępca Wójta
i pan Marcin Świerad Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wielopolu Skrzyńskim złożyli kwiaty
i zapalili znicz pod pomnikiem Tadeusza Kantora i siostry Zosi, na rynku w Wielopolu Skrzyńskim.
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Klub HDK PCK „Solidarne Serce”
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Klub HDK PCK „Solidarne Serce” przy Urzędzie
Gminy w Wielopolu Skrzyńskim składa najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości, miłości
i wszelkich sukcesów dla wszystkich honorowych dawców krwi.
Niech wyjątkowa moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój i radość. Niech
każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje Was
pomyślnością i wielkim szczęściem.
To dzięki Wam, Honorowi Dawcy Krwi, codziennie można uratować ludzkie życie!
Jesteście bezcennym darem, wzorem dla innych, jesteście godnymi na szczególne uznanie
i ogromny szacunek.
Dziękujemy Wam!
Zarząd Klubu HDK PCK "Solidarne Serce" przy Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

Informacje kontaktowe
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
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