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Informacje Wójta Gminy
Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały

Szanowni Państwo, informuję, że Gmina Wielopole Skrzyńskie
złożyła wniosek w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie na realizację
projektu pn: „Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala
Hałabały”. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 działanie
9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.
Aktualnie projekt przeszedł już pozytywnie ocenę formalną, zakłada
on zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat
poprzez uruchomienie dodatkowych 4 oddziałów Przedszkola Integracyjnego
przy szkołach podstawowych w Broniszowie, Brzezinach, Nawsiu i Gliniku.
Nowo otwarte oddziały będą oferować m.in.: 8 godzinną opiekę
przedszkolną,
podstawowy i specjalistyczny
program edukacyjny,
dostosowany do potrzeb dzieci w tym osób niepełnosprawnych. Otrzymana
dotacja zostanie przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych sprzętu ICT,
oraz specjalistycznego wyposażenia sal dydaktycznych.
Realizacja projektu przyczyni się do upowszechnienia edukacji
przedszkolnej, opracowania oraz wdrożenia wzbogaconego programu
edukacyjnego wspierającego indywidualny rozwój dzieci.
Gmina Wnioskuje o przyznanie dofinansowania zadania, którego
ogólna wartość wynosi 1 199 906,40 zł w tym 1 079 906,00 zł stanowiłyby
środki unijne natomiast 120 000,00 zł to środki własne (wkład budżetu gminy
i wkład prywatny).
Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2018-2019.

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji
uczniów i nauczycieli
w zakresie technologii informacyjno komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”
Gmina Wielopole Skrzyńskie wnioskowała
o przyznanie wsparcia finansowego w ramach
Rządowego
programu
rozwijania
szkolnej
infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno –
komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 - „Aktywna
Tablica”.
Wniosek naszej gminy znalazł się na liście szkół, które otrzymają
dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych.
W ramach realizacji programu zakupione zostanie: nowoczesne nagłośnienie,
tablice i monitory interaktywne, które trafią do pięciu Szkół Podstawowych z terenu
naszej gminy.
Szkoły mogły wnioskować o wsparcie finansowe na zakup innowacyjnych
pomocy dydaktycznych w wysokości 80% całości zadania. Maksymalna kwota
wsparcia finansowego dla jednej szkoły to 14 000,00 zł. Pozostałe 20% stanowi
wkład własny. Pozyskana kwota dofinansowania w wysokości 70 000,00 zł trafi do:
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim, Szkoły
Podstawowej nr 1 im. mjra Ludwika Marszałka „Zbroi” w Brzezinach, Szkoły
Podstawowej nr 2 w Brzezinach - Berdechowie, Szkoły Podstawowej im. prof. Karola
Olszewskiego w Broniszowie, Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu.
Gmina ponownie wystąpi w kwietniu 2018 roku (drugi termin naboru
wniosków) o udzielenie wsparcia finansowego na zakup nowoczesnego sprzętu
dydaktycznego dla Szkoły Podstawowej w Gliniku i jestem przekonany, że szkoła
otrzyma dofinansowanie.
Głównym celem programu jest umożliwienie wykorzystania w procesie
dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych wybranych przez szkoły,
zgodnie z ich potrzebami. Zadanie przyczyni się do podniesienia kompetencji uczniów
i nauczycieli oraz poszerzenia wiedzy o możliwościach urządzeń cyfrowych.
Realizacja projektu wpłynie również pozytywnie na rozwój zainteresowań i uzdolnień
uczniów w zakresie wykorzystywania nowych technologii.

Przebudowa drogi gminnej Brzeziny – Bukowina – Mała
Gmina Wielopole Skrzyńskie złożyła wniosek o przyznanie środków na
realizację inwestycji dotyczącej przebudowy drogi Brzeziny – Bukowina - Mała.
Inwestycja została zgłoszona do
Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019. Zadanie swoim zakresem obejmuje
wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości 3 km, utwardzeniu
poboczy, odmuleniu istniejących rowów, wykonaniu nowych zjazdów. Odcinek drogi,
który podlegał będzie przebudowie wykorzystywany jest do regularnego dowozu dzieci
do szkół dlatego w ramach zadania zostanie urządzony również przystanek
autobusowy wraz z peronem.
Zakładany koszt inwestycji to 2 386 401,72 zł, w tym uzyskane
dofinansowanie wyniesie 1 193 200,00 zł.
Jestem przekonany, że wniosek zostanie wysoko oceniony i otrzymamy
dotację na realizację tego przedsięwzięcia, które znacząco poprawi jakość istniejącej
infrastruktury drogowej i umożliwi uczestnikom bezpieczną komunikację.
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Budowa ujęć i stacji uzdatniania
w miejscowościach Broniszów i Glinik

wody,

sieci

wodociągowej

Informuję również, że Gmina Wielopole Skrzyńskie otrzyma 1 999 406,00 zł –
unijnego wsparcia na realizację inwestycji polegającej na budowie ujęć i stacji
uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Broniszów i Glinik. 29
września 2017 roku została podpisana umowa o przyznaniu dofinansowania na
realizację tej inwestycji.
Samorząd wnioskował o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka
wodno-ściekowa ” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,
w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego PROW na
lata 2014-2020.
Otrzymane przez naszą gminę wsparcie to maksymalna kwota dofinansowania
jaką można było uzyskać w ramach tego programu.
Zadanie obejmuje budowę 2 ujęć wody, stację uzdatniania wody i ponad
9 km wodociągu w miejscowości Glinik. W Broniszowie wybudowane zostanie 3,5 km
wodociągu, 1 ujęcie wody oraz stacja uzdatniania wody. Ponadto stacje uzdatniania
wody będą wyposażone w monitoring, ogrodzenie i instalację elektryczną. Przetarg na
realizację przedsięwzięcia zostanie ogłoszony do końca października 2017 roku.
Termin zakończenia realizacji zadania dla miejscowości Glinik to wrzesień
2018 roku, natomiast dla miejscowości Broniszów: wrzesień 2019 roku. Wartość
inwestycji to 3 139 277,00 zł.
Na realizację kolejnych etapów inwestycji gmina będzie starać się uzyskać
dofinansowanie ze środków UE i środków krajowych. Założeniem samorządu jest
wykonanie całego zakresu inwestycji dotyczącej budowy sieci wodociągowej
w możliwie najkrótszym czasie.

Informacja dla mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie – działanie
3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe
Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020, zatwierdził listę rankingową w ramach działania 3.1 Rozwój OZE –
projekty parasolowe. Lista ta obejmuje 69 projektów na łączną kwotę
dofinansowania w wysokości 567,5 mln zł. W przeprowadzonym naborze
udostępniona została kwota alokacji środków w wysokości 120 mln zł.
Do dofinansowania wybrano 12 projektów z listy podstawowej oraz 7 z listy
rezerwowej. Wniosek naszej gminy złożony w partnerstwie z gminą Niebylec otrzymał
80 pkt i aktualnie uplasował się na 4 miejscu listy rezerwowej spośród 48 projektów
oczekujących na dofinansowanie.
Zarząd Województwa wystąpił z inicjatywą przesunięcia środków
w ramach Osi priorytetowej III Czysta energia poprzez m.in. zwiększenie alokacji
w Działaniu 3.1 Rozwój OZE o ok. 180 mln zł co pozwoliłoby dofinansować wniosek
OZE m.in. naszej gminy. Kwestia ta została już uzgodniona z Ministerstwem Rozwoju
i wstępnie skonsultowana z Komisją Europejską, jednakże konieczne jest w tym
przypadku uzyskanie formalnej zgody ze strony Komisji Europejskiej w procedurze
renegocjacji całego Programu, która jest niestety złożona proceduralnie i długotrwała.
Gmina Wielopole Skrzyńskie ma ogromne szanse na zdobycie
dofinansowania. Niezwłocznie po uzyskaniu ostatecznej informacji o udzieleniu
dofinansowania mieszkańcy zostaną powiadomieni o dalszym toku podejmowanych
działań.
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Informacje o inwestycjach
Odnowa drogi wojewódzkiej Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa
w Wielopolu Skrzyńskim
Trwają prace przy przebudowie kolejnego odcinka drogi wojewódzkiej nr 986
Tuszyma – Ropczyce - Wiśniowa w miejscowości Wielopole Skrzyńskie, który jest
kontynuacją zakończonych w lipcu br. prac (od granicy z Gminą Wiśniowa w kierunku
Wielopola Skrzyńskiego). Tym razem zostanie odnowiona nawierzchnia na łącznej
długości 678 m.
Prace obejmują wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, konserwację rowów,
utwardzenie poboczy oraz wykonanie nowych zjazdów.
Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. z Dębicy.
Wartość przedsięwzięcia to 405 000,00 zł. Dofinansowanie działania przez gminę
Wielopole Skrzyńskie wyniesie około 20 % wartości zadania. Termin zakończenia
realizacji zadania zaplanowano na 31 października 2017 r.
Droga ta jest bardzo ważnym ciągiem komunikacyjnym o znaczeniu
ponadregionalnym, dlatego ważne jest właściwe utrzymanie jej stanu technicznego.
Inwestycje tego rodzaju podnoszą bezpieczeństwo ruchu zarówno dla pojazdów, jak
i dla pieszych.

Droga Brzeziny - Jaszczurowa – Dzilik
Zakończono prace związane z przebudową odcinka drogi gminnej Brzeziny
Jaszczurowa - Dzilik o długości 135 mb.
Zakres inwestycji obejmował: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
dwóch warstw masy bitumicznej o szerokości 3 m, odmulenie istniejącego rowu oraz
utwardzenie poboczy kruszywem.
Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych
Sp. z o.o. w Jaśle. Nowa nawierzchnia bitumiczna znacząco poprawi jakość istniejącej
infrastruktury drogowej i umożliwi użytkownikom bezpieczną komunikację. Koszt
inwestycji to 46 984,77 zł – środki własne budżetu gminy.
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Przebudowa drogi Brzeziny Rzeki - Jaszczurowa
W ramach współpracy Gminy Wielopole Skrzyńskie z Gminą Wiśniowa
dokonano przebudowy drogi Brzeziny Rzeki – Jaszczurowa, która łączy się
z drogą powiatową Brzeziny – Jaszczurowa – Stępina. Na odcinku drogi o długości

141 mb i szerokości 3 m wykonano dwie warstwy bitumiczne o łącznej grubości
8 cm, podbudowę z kruszywa łamanego o grubości 25 cm i utwardzono kruszywem
pobocza o szerokości 0,5 m.
Koszt inwestycji to 66 547,92 zł – środki własne budżetu gminy. Wykonawcą
zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle.
Natomiast Gmina Wiśniowa wykonała przebudowę tej drogi na odcinku 260 m,
łącznie mieszkańcy tego terenu zyskali 401 m nowej nawierzchni.
Dobra współpraca zaprzyjaźnionych samorządów przynosi oczekiwane efekty.

Budowa drogi Wielopole Podliwek
Trwają prace związane z budową drogi gminnej Wielopole – Podliwek, która
prowadzi do nowo powstałych działek budowlanych w Wielopolu Skrzyńskim.
Przedsięwzięcie obejmuje m.in. położenie nawierzchni bitumicznej na
odcinku o długości 707 m oraz umocnienie przydrożnych rowów. Wykonawcą
inwestycji jest Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe S.A. z Dębicy, które zaoferowało
wykonanie tej inwestycji za 639 651,29 zł.
Samorząd uzyskał dofinansowanie na realizacje przedsięwzięcia
w wysokości 50% w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016 – 2019.
Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to 31 października 2017 roku.
Inwestycja z pewnością zwiększy atrakcyjność działek przeznaczonych na
sprzedaż i pod zabudowę domów jednorodzinnych w tej okolicy.

5

Remont dróg gminnych Wielopole - Konice i Wielopole - Konice - Rzeki
Trwa przebudowa drogi gminnej Wielopole – Konice. Aktualnie wykonano już
chodnik dla pieszych o długości 300 mb i dobiegają końca prace związane
z wykonaniem nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości 910 mb i szerokości od
3,5 do 4,5 m. Termin realizacji dla tej części to październik 2017 roku.
Natomiast zakres prac prowadzonych dla drogi Wielopole - Konice - Rzeki
obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości 1 km. Termin
zakończenia realizacji dla tej części to czerwiec 2018 roku. W zakres obu inwestycji
wchodzi również: wykonanie przebudowy zjazdów indywidualnych z dostosowaniem
ich do właściwego spadku rowów odwadniających, wykonanie przebudowy
przepustów pod drogą oraz odmulenie istniejących rowów.
Wykonawcą zadania jest Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów
w Rzeszowie.
Koszt inwestycji to 1 253 959,35 zł. Gmina Wielopole Skrzyńskie uzyskała
dofinansowanie na realizację tej inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 w wysokości 750 088,00 zł.

Przebudowa dróg gminnych Broniszów – Szkoła i Broniszów Dół Lasek
Rozpoczęto prace związane z przebudową 300 m oddcinka drogi gminnej
Broniszów – Szkoła. Inwestycja obejmuje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej,
chodnika dla pieszych o szerokości 1,5 m, odmulenia istniejących rowów oraz poboczy
z kruszywa łamanego. Termin zakończenia realizacji to październik 2017 roku.
Wykonawcą inwestycji jest Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów
w Rzeszowie.
Natomiast termin zakończenia realizacji dla Drogi Broniszów Dół Lasek to
czerwiec 2018 roku.
Wartość inwestycji to 1 666 040,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 989
815,00 zł ze środków PROW na lata 2014 - 2020 i wkład własny budżetu gminy, który
wyniesie 676 225,00 zł.
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Remont drogi Brzeziny Zalas na Stasika Etap II
Inwestycja obejmuje wykonanie nawierzchni tłuczniowej na odcinku 700 mb.
Wartość inwestycji wynosi 58 220,93 zł w tym dofinansowanie z FOGR w wysokości
37 000,00 zł, wkład własny budżetu gminy –10 220,00 zł oraz fundusz sołecki Brzezin
– 11 000,00 zł.
Wykonawcą zadania jest firma Usługi Budowlano Drogowe Robert Darłak
z Gnojnicy.

Przebudowa przepustu w ciągu drogi Wielopole Stara Droga
Trwają prace przy przebudowie przepustu w ciągu drogi Wielopole Stara
Droga. Realizacja inwestycji pozwoli zwiększyć przepustowość obiektu, który od lat
utrudniał spływ wody na potoku Liwek, gdzie wielokrotnie dochodziło do podtopień
pobliskich posesji w tym terenie. Działo się tak, ponieważ zniszczony w wyniku
wieloletniej eksploatacji przepust nie odprowadzał tak jak należy wód opadowych.
Nastąpiła już rozbiórka istniejącego przepustu okularowego 2 x Fi 1500 mm.
Nowy obiekt zostanie wykonany w zupełnie innej technologii. Światło przepustu
będzie większe i dostosowane do przepływu wzbierającej nieraz bardzo gwałtownie
wody. Będzie to ramowy przepust żelbetowy o świetle 500 x 155 i długości 16 m.
Ponadto zakres prac obejmuje również wykonanie nowych najazdów na przepust,
peronu dla pieszych o nawierzchni z żywic syntetycznych, montaż poręczy
aluminiowych oraz umocnienie koryta potoku w obrębie obiektu.
Wartość inwestycji to 627 000,00 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie na
realizacje tej inwestycji z dotacji celowej Skarbu Państwa na Usuwanie Skutków
Klęsk Żywiołowych w wysokości 472 000,00 zł.
Prace przebiegają prawidłowo, a termin zakończenia realizacji zadania to
koniec października 2017 roku.
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Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
Zakończono prace związane z termomodernizacją 3 budynków użyteczności
publicznej w ramach realizowanego przez gminę projektu pn; „Modernizacja
energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wielopole
Skrzyńskie”. Inwestycja obejmowała modernizację energetyczną następujących
budynków: Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim,
Szkoły Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie oraz budynku
„dawnego” przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim. Ponadto przedmiotowym projektem
objęty jest również budynek Urzędu Gminy i OSP w Wielopolu Skrzyńskim –
aktualnie gmina przygotowuje dokumentację przetargową na realizację tego
przedsięwzięcia. Natomiast do końca roku podpisana zostanie umowa z Wykonawcą
wyłonionym w drodze postępowania przetargowego.
Wartość całkowita realizowanego projektu wynosi 1 528 131,00 zł. Samorząd
uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 001 580,00 zł na modernizację energetyczną
wymienionych wyżej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Głównym rezultatem realizacji projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania
i zużycia energii cieplnej, potrzebnej do ogrzania budynków, co jednocześnie przyczyni
się do obniżenia kosztów ich utrzymania. Realizacja inwestycji wpłynęła znacząco na
poprawę estetyki obiektów.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora
w Wielopolu Skrzyńskim
Zakres inwestycji obejmował przebudowę instalacji centralnego ogrzewania
(montaż nowych grzejników, częściową wymianę instalacji), wymianę oświetlenie we
wszystkich pomieszczeniach szkolnych na nowoczesne energooszczędne oświetlenie
typu LED, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (łącznie 4 okna w sali dydaktycznej, 4
okna w pomieszczeniach gospodarczych, 1 szt. drzwi wejściowe), przebudowę szatni (likwidacja luksfer- montaż 2 okien).
Ponadto w ramach inwestycji wykonano prace na zewnątrz budynku, które
dotyczyły: docieplenia ścian zewnętrznych szkoły, wykonania elewacji akrylowej oraz
ocieplenia stropu ostatniej kondygnacji.
Wartość zadania to 433 829,82 zł - w tym uzyskane dofinansowanie dla tej
części zadania w ramach RPO WP wynosi 299 619,00 zł oraz wkład własny budżetu
gminy 134 210,82 zł.
Wykonawcą zadania był: Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław Wójtowicz
z Różanki.
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Szkoła Podstawowa im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie
Prace modernizacyjne dla tego obiektu podzielono na II etapy. Pierwszy
z nich obejmował wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku szkoły,
elewacji akrylowej, ocieplenia stropu ostatniej kondygnacji, wymianę oświetlenia we
wszystkich pomieszczeniach szkolnych na nowoczesne energooszczędne oświetlenie
typu LED oraz przebudowę instalacji centralnego ogrzewania (montaż nowych
grzejników, częściowa wymiana instalacji). Wartość zadania dla tej części wyniosła
260 025,88 zł w tym dofinansowanie z UE w ramach RPO WP - 196 738,75 zł,
natomiast wkład własny budżetu gminy wynosi 63 287,13 zł.
Wykonawcą zadania była Firma Handlowa „Rose” Leszczak Tomasz ze Strzyżowa.
Drugi etap prac dotyczył: wymiany pokrycia dachowego wraz z częścią
więźby dachowej, wymiany rynien dachowych, ocieplenia i zabezpieczenia kominów
wentylacyjnych, wykonania tzw. od-bojówki wokół ścian budynku oraz wykonania prac
związanych z izolacją fundamentów.
Wartość zadania dla II etapu to 144 446,00 zł, które sfinansowano w całości
z budżetu gminy. Wykonawcą była Firma LAX-POL Adam Laskoś Kompleksowe
Usługi Remontowo Budowlane.

Budynek „dawnego” przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim
Zakres inwestycji obejmował
wykonanie
następujących
prac:
docieplenie ścian zewnętrznych budynku
przedszkola oraz wykonanie elewacji
akrylowej, wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej zewnętrznej, docieplenie
i wykonanie dodatkowej izolacji ścian
fundamentowychmetodą
iniekcji,
ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji
w technologi suchej (wełna mineralna),
remont instalacji centralnego ogrzewania
(czyszczenie, płukanie i malowanie całej
instalacji
CO),
ocieplenie
kominu
wentylacyjnego, kompleksowy remont
pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową (uzupełnienie elementów więźby
dachowej, dodatkowa impregnacja całości, pokrycie blachą aluminiową "na rębach
stojących"), montaż nowego orynnowania budynku (poziomego i pionowego).
Wartość zadania to 260 268,64 zł, w tym dofinansowanie w ramach RPO WP
w wysokości 81 821,37 zł oraz wkład własny budżetu gminy 178 447,27 zł.
Wykonawcą zadania był WAL MAR Waldemar Marciniak z Sędziszowa
Małopolskiego.
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Budowa i wyposażenie integracyjnego placu zabaw w Wielopolu
Skrzyńskim - II Etap Inwestycji
Gmina Wielopole Skrzyńskie przystąpiła do realizacji II etapu inwestycji
dotyczącej budowy i wyposażenia integracyjnego placu zabaw w Wielopolu
Skrzyńskim. Przedsięwzięcie pozwoli zagospodarować teren wokół nowo
wybudowanego w roku ubiegłym placu zabaw, co niewątpliwie wpłynie na poprawę
estetyki obiektu. W ramach zadania zostanie utworzona i wyposażona siłownia
plenerowa, przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz ogród
sensoryczny – stanowiący zaplecze dla miejscowego Przedszkola Integracyjnego
oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim.
Zadanie zostało podzielone na dwie części:
Część pierwsza dotyczy rozbudowy placu zabaw (koło sensoryczne) oraz
siłowni plenerowej. Prace będą polegać na: wykonaniu drenażu odwadniającego oraz
odwodnienia powierzchniowego, wykonaniu nawierzchni bezpiecznej (123m2) pod
siłownią terenową, nawierzchni trawiastej na placu zabaw, ogrodzeniu siłowni,
wykonaniu podjazdu z kostki brukowej, dostawie i montażu urządzeń siłowni
plenerowej - rower do ćwiczeń rąk, orbitrek, trenażer nóg, rowerek, drabinka
z podciąganiem nóg, dostawa i montaż urządzeń placu zabaw (koło sensoryczne) dzwony rurowe, bongos, tablica BRAILLE’A, skrzynia wiatrów, tablica do malowania
oraz montaż pozostałej infrastruktury - kosze na śmieci, ławko-stoły, tablice
z regulaminem. Umowa z wykonawcą FPUH „KRIS-BUD” Krzysztof Śnieżek
z Jasienicy Rosielnej została już podpisana i przekazano plac budowy. Termin
zakończenia realizacji dla tej części to listopad 2017 roku.
Aktualnie dobiegają końca prace dotyczące II części zadania. Wykonawca
GARDEN STORE Beata Orłow z miejscowości Hucisko wykonała już nasadzenia
ogrodu sensorycznego i ścieżki żwirowo – grysowe.
Całkowita wartość inwestycji to 282 017,00 zł. Gmina Wielopole Skrzyńskie
uzyskała dofinansowanie na realizację tego zadania ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 144 803,00 zł.
Ponadto obiekt będzie oświetlony i uruchomiony zostanie monitoring całości
placu zabaw i terenów przyległych. Aktualnie zamontowano i uruchomiono już lampy
nad placem zabaw i ogrodem sensorycznym do wykonania są jeszcze lampy
parkowe. Wykonawcą jest Zakład Usługowo Remontowy Elmix Spółka Jawna
z Ropczyc. Budowa przyłącza energetycznego wraz z monitoringiem i oświetleniem
placu zabaw będzie kosztować 89 738,00 zł i są to w całości środki budżetu gminy.
Cały obiekt (plac zabaw, ogród sensoryczny, siłownia plenerowa), spełniał
będzie funkcję terapii oraz nauki i stanie się miejscem sprzyjającym aktywnemu
spędzaniu czasu wolnego na świeżym powietrzu.
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Rozbudowa Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim
Inwestycja
swoim
zakresem
obejmuje rozbudowę budynku Warsztatów
Terapii
Zajęciowej
w
Wielopolu
Skrzyńskim.
W chwili obecnej wykonano już
pokrycie
dachowe,
montaż
stolarki
okiennej,
instalację
wodno
–
kanalizacyjną, elektryczną i instalację CO.
Trwają prace związane z wykonaniem
docieplenia ścian zewnętrznych oraz
tynków wewnętrznych w rozbudowanym
obiekcie. Jednocześnie prowadzone są
prace dotyczące instalacji wewnętrznych
w istniejącym budynku.
Wartość inwestycji to 2 753 355,00 zł, w tym dofinansowanie z RPO WP –
1 927 395,18 zł i PFRON – 340 128,59 zł. Wykonawcą inwestycji jest
Przedsiębiorstwo Handlu i Usług „KK-BUD” sp.j. J.Klara, F.Kraś z Krosna.

Budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Szkole
Podstawowej w miejscowości Nawsie
Trwają prace dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej
przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nawsie. W ramach zadania powstanie
boisko o wymiarach zewnętrznych 24x44 m do gry w piłkę nożną, koszykówkę
i siatkówkę o nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej (EPDM), z ogrodzeniem. Obiekt
zostanie wyposażony w bramki, kosze, słupki do siatkówki, trybuny zewnętrzne
stalowe, stacjonarne 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). Obiekt będzie
oświetlony i ogrodzony.
Inwestycja wpłynie pozytywnie na otoczenie Szkoły Podstawowej w Nawsiu
i przyczyni się do stworzenia miejsca, w którym zarówno dzieci jak i młodzież będzie
mogła spędzać aktywnie wolny czas.
Dla przypomnienia taki sam kompleks sportowy powstał w roku ubiegłym
w miejscowości Broniszów.
Wartość zadania to 583 211,65 zł. Samorząd uzyskał dofinansowanie na
realizację tej inwestycji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 400 000,00
zł. Termin zakończenia prac to październik 2017 roku.
Wykonawcą zadania jest FPUH "KRIS-BUD" Krzysztof Śnieżek z Jasienicy
Rosielnej.
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Adaptacja pomieszczeń na parterze budynku Urzędu Gminy w Wielopolu
Skrzyńskim
Zakończono prace związane z przebudową pomieszczeń na parterze
budynku Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie. Zadanie obejmowało: budowę
ścianek gipsowo kartonowych, podwieszenie sufitu w części biurowej oraz remont
instalacji elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania. Prace
dotyczyły również: wykonania nowych posadzek, wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej, wykonania odnowy powierzchni ścian wewnętrznych.
Wykonawcą zadania był R.T.BUD. Mikuszewski Tomasz z Wiśniowej.
Wartość zadania to 90 721,22 zł – środki własne budżetu gminy.
Odnowione pomieszczenia przeznaczono na archiwum zakładowe Urzędu
Gminy i pomieszczenia biurowe dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Wielopolu Skrzyńskim.
Lokal pełnił rolę sklepu prowadzonego przez Gminną Spółdzielnię
Samopomoc Chłopska w Wielopolu Skrzyńskim. Pomieszczenie przekazano
gminie w użytkowanie na podstawie porozumienia a następnie zaadoptowano do
obecnych potrzeb.

Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości
Wielopole Skrzyńskie
Gmina Wielopole Skrzyńskie przystąpiła do realizacji długo wyczekiwanej
przez mieszkańców inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej
i oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielopole Skrzyńskie.
Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji
sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Wielopole Skrzyńskie”
w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska
naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodnościekowa,
Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka Ściekowa.
Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na rozwój społeczno–gospodarczy
gminy i przyczyni się do podwyższenia standardów życia mieszkańców naszej
gminy.
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Dziękuję bardzo właścicielom działek przez, które przebiega linia
sieci kanalizacyjnej za zrozumienie potrzeb mieszkańców naszej gminy oraz
wyrażenie zgody na prowadzenie prac dotyczących budowy kanalizacji.
Liczę na Państwa dalszą przychylność i dobrą współpracę, która przyczynia
się do poprawy warunków życia w naszej gminie oraz osiągnięcia
wspólnego celu – Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.

Budowa oczyszczalni ścieków
Przedsięwzięcie obejmuje: budowę oczyszczalni ścieków
o przepustowości 180m3/d położonej w Wielopolu Skrzyńskim.
W ramach budowy oczyszczalni ścieków przewiduje się budowę: budynku
oczyszczalni, budynku techniczno-socjalnego, zbiornika ścieków dowożonych,
kontenerową stację zlewczą ścieków dowożonych oraz tacę ociekową- dla wozów
asenizacyjnych, instalację elektryczną odbiorczą z oświetleniem terenu, instalację
fotowoltaiczną o mocy 36,75 kWp.
Zakres inwestycji obejmuje również zakup
pełnego wyposażenia
oczyszczalni w sprzęt na stałe montowany, jak i ruchomy w tym wyposażenie
pomieszczeń biurowych i zaplecza sanitarnego.
Aktualnie wykonano drogę tymczasową prowadzącą do powstającego
obiektu i wymieniono grunt pod ławę fundamentową dla budynku technologiczno –
socjalnego. Obecnie wymieniany jest grunt pod oczyszczalnię i rozpoczną się
prace przy ławach fundamentowych.
Oczyszczalnię zaprojektowano w sposób umożliwiający jej rozbudowę
o kolejny kolektor, pozwalający zwiększyć jej przepustowość do wartości nawet
400 m3/dobę. Umożliwi to rozbudowę sieci kanalizacyjnej i podłączenie kolejnych
budynków z pozostałych miejscowości Gminy Wielopole Skrzyńskie (Nawsia,
Glinika i Brzezin).
Koszt inwestycji to 5 179 115,00 zł, w tym dofinansowanie w ramach RPO WP
wyniesie 3 236 592,00 zł oraz wkład własny poniesiony przez gminę w wysokości
1 942 523,00 zł.
Wykonawcą inwestycji jest Dorota Szarnecka – Placko P.P.H. „EKOSYSTEM-POLSKA” z miejscowości Tajęcina.
Termin zakończenia realizacji tej części inwestycji to wrzesień 2018 roku.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości
11,2 km, pompowni ścieków – 1szt., montaż rurociągu tłocznego – 22.0
mb, studzienki – PE1000 – 186 szt., PE425 – 255 szt. Powstała sieć
kanalizacyjna zapewni możliwość podłączenia ponad 250 gospodarstw
domowych zlokalizowanych w Wielopolu Skrzyńskim.
Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
i Drogowych w Krośnie Spółka Akcyjna.
Wartość inwestycji to 4 457 700,00 zł, w tym dofinansowanie
w ramach realizowanego projektu w wysokości 2 785 757,00 zł, natomiast
wkład własny z budżetu gminy -1 671 943,00 zł. Planowany termin
zakończenia realizacji przedsięwzięcia to wrzesień 2018 roku.

Mamy nadzieję, że uda nam się również odzyskać 1 mln 800 tys. zł
podatku VAT, który nie jest kosztem kwalifikowanym w przedmiotowym
projekcie.

Zamówienia publiczne
Dostawa artykułów żywnościowych dla Samorządowego Przedszkola
Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim
30 sierpnia 2017 roku rozstrzygnięto przetarg na dostawę artykułów
żywnościowych dla Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały
w Wielopolu Skrzyńskim. Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części: I
– owoce, warzywa, produkty mleczne, produkty zbożowe, pozostałe artykuły
spożywcze. Część II – pieczywo i wyroby piekarskie. W wyniku
przeprowadzonego postępowania dla części I i części II wybrano ofertę
wykonawcy Sklep Spożywczo – Przemysłowy Beata Tobiasz z Wielopola
Skrzyńskiego. Wartość zamówienia to 148 093,10 zł.
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Dostawa materiałów drogowych w 2017 – II Etap
29 września 2017 roku rozstrzygnięto przetarg na zadanie pn:
„Dostawa materiałów drogowych w 2017 – II Etap”. Przedmiot zamówienia
obejmuje dostawę klińca 4-31,5 mm, w ilości około 500 ton, z możliwością
zamiany części na frakcje tłucznia 31,5 – 63 mm. W przeprowadzonym
postępowaniu wyłoniono wykonawcę: Firma Handlowo - Transportowa
KOŁCZ Aleksander Kołcz z miejscowości Orły, który zaoferował realizację
zamówienia za kwotę 33 700,00 zł.
Budowa chodnika dla pieszych w Wielopolu Skrzyńskim
3 października 2017 roku Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie rozstrzygnął postępowanie przetargowe na budowę chodnika
w miejscowości Wielopole Skrzyńskie. W przedmiotowym postępowaniu
wybrano wykonawcę: Wojciech Wajdzik, Firma Usługowo-Budowlana
z Pstrągówki. Wartość inwestycji to 273 875,99 zł, natomiast
dofinansowanie przedsięwzięcia przez Gminę Wielopole Skrzyńskie
wyniesie 40 % wartości zadania. Inwestycja obejmuje wykonanie
205 m chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Ropczyce –
Wiśniowa.
Nowy trakt dla pieszych powstanie na odcinku od chodnika,
zakończonego w roku ubiegłym do zjazdu na drogę w kierunku Nowej Wsi.
W ramach zadania zaplanowano również wykonanie przejścia dla pieszych.
Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to 16 listopada 2017
roku.
Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Nawsie
2 października 2017 roku został ogłoszony przetarg na zadanie pn:
„Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Nawsie”.
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę oświetlenia nowo powstającego
boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu.
Do zakresu zamówienia należy wykonanie następujących prac budowlanych:
montaż słupów oświetleniowych – 6 sztuk, skrzynki zasilająco-sterującej –
montaż opraw oświetleniowych – wykonanie niezbędnych elementów sieci
wewnętrznej – montaż automatyki sterującej. Planowany termin zakończenia
realizacji to 10 listopada 2017 roku. Otwarcie ofert nastąpiło 17 października
2017 roku – wpłynęła 1 oferta wykonawcy FPUH „KRIS_BUD” Krzysztof
Śnieżek z Jasienicy Rosielnej, który zaoferował wykonanie przedmiotowego
zadania za kwotę 36 430,85 zł. Planowany termin zakończenia realizacji to
10 listopada 2017 roku.
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Interwencyjne utrzymanie zimowe dróg na terenie gminy Wielopole
Skrzyńskie w sezonie zimowym 2017/2018
5 października 2017 roku ogłoszono przetarg, który dotyczy utrzymania
zimowego dróg na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie w sezonie zimowym
2017/2018. Przedmiot zamówienia dotyczy świadczenia 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 13 października 2017 roku i trwa ocena
złożonych ofert.
Przebudowa drogi Glinik Skórówka
13 października 2017 roku ogłoszono przetarg na przebudowę drogi
gminnej Glinik – Skórówka Zakres inwestycji obejmuje wykonanie podbudowy
z kruszyw łamanych, nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 285 m oraz
innych prac wskazanych w przedmiarze robót. Termin otwarcia ofert to 30
października 2017 roku.

Informacje jednostek organizacyjnych –
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wielopolu Skrzyńskim

Program
Operacyjny
Pomoc
Żywnościowa
2014-2020
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 sierpnia 2017 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2017,
w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły
skorzystać ze wsparcia w postaci pomocy żywnościowej, 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. Podprogram 2017 będzie realizowany do czerwca 2018 r.
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Do października 2017 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Wielopolu Skrzyńskim osoby, które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy
Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie
będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Do końca czerwca 2018
roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty
następującego typu: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, groszek
z marchewką, fasolę białą, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz
wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynkę drobiową, cukier biały, olej
rzepakowy, buraczki wiórka, makaron kukurydziany, kaszę gryczaną, ser
podpuszczkowy, szynkę wieprzową, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, miód
wielokwiatowy.
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 200% kryterium dochodowego uprawniającego do
skorzystaniaz pomocy społecznej (1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej
i 1028 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez
właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej lub w przypadku osoby
bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.
Organizacja może przyjąć oświadczenia od osób kwalifikujących się do
pomocy żywnościowej, każdorazowo jednak kwalifikowalność osób weryfikowana
będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
Podprogram 2017 jest kontynuacją Podprogramu 2016.
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ZMIANA SIEDZIBY
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w WIELOPOLU SKRZYŃSKIM
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu
Skrzyńskim informuje, że od października 2017 r. zmieniła się siedziba
ośrodka pomocy. Kierownik oraz pracownicy socjalni przyjmują na
parterze Urzędu Gminy.
Wnioski w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych, świadczeń
wychowawczych
/500+/,
świadczeń
pielęgnacyjnych,
zasiłków
pielęgnacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy
składać tak, jak dotychczas w pokoju nr 30 Urzędu Gminy.

Wydarzenia
Dożynki Gminne 2017
3 września 2017 roku Gmina Wielopole Skrzyńskie świętowała Dożynki
Gminne. Tegorocznym gospodarzem święta plonów było sołectwo Nawsie.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w kościele pw. Św. Andrzeja Boboli
w Nawsiu podczas, której poświęcono chleby oraz wieńce dożynkowe.
Po zakończonym nabożeństwie przybyłych gości powitał Pan Marek Tęczar
Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, który w swoim przemówieniu przypomniał
o wartości chleba i podkreślił, że dzięki ciężkiej pracy rolnika trafia on na nasze stoły.
Następnie gospodarz gminy wręczył wypieczone z tegorocznego zboża chleby
zaproszonym gościom.
Starostami Gminnych Dożynek byli Państwo Dorota i Wiesław Janowscy,
którzy zgodnie z tradycją obdarowali dożynkowym chlebem gospodarza dożynek
Pana Marka Tęczara Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie. Pan Wójt przyjmując owoc
pracy rolników przyrzekł dzielić ten plon sprawiedliwie i po gospodarsku, tak aby
nikomu nie zabrakło go do przyszłorocznych plonów.
Następnie orszak dożynkowy na czele z orkiestrą dętą z Brzezin,
mażoretkami, grupami wieńcowymi i zaproszonymi gośćmi przemaszerował do
miejscowego budynku Filii Ośrodka Kultury, gdzie odbyła się dalsza część
uroczystości.

Na scenie zaprezentowało się 17 grup wieńcowych z terenu Gminy
Wielopole Skrzyńskie, które przedstawiły bogaty program artystyczny.
W uroczystości udział wzięły następujące grupy wieńcowe:
1. Klub Seniora z Wielopola Skrzyńskiego,
2. Warsztaty Terapii Zajęciowej z Wielopola Skrzyńskiego,
3. Młodzież z Konic,
4. Młodzież z Rzegocina,
5. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży z Wielopola Skrzyńskiego,
6. Sołtys i Rada Sołecka z Wielopola Skrzyńskiego,
7. Wielopolskie Stowarzyszenie Kobiet „Pasjonatki Tradycji”,
8. Grupa Uczniów ze Szkoły Podstawowej z Broniszowa,
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9. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Broniszowianki” z Broniszowa,
10. Klub Seniora z Broniszowa,
11. Klub Seniora z Glinika,
12. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Gliniczanki” z Glinika,
13. Klub Seniora z Nawsia,
14. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Nawsianki” z Nawsia,
15. Chór Seniores z Nawsia,
16. Mieszany Chór „Gloria” z Brzezin,
17. Klub Seniora z Brzezin.
Każda grupa wieńcowa otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 100 zł oraz
pamiątkowy dyplom.
Święto plonów, to również doskonała okazja do podziękowania i uhonorowania
ciężkiej pracy rolników. Na wniosek Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie 12 rolników
z sołectwa Nawsie otrzymało Medale Podkarpackiej Izby Rolniczej im. Świętego Izydora
Oracza. Wyróżnienia te odebrali: Śledziona Zbigniew, Stasiowski Marian, Dędor
Jadwiga, Janowski Wiesław, Traciak Krzysztof, Wlezień Robert, Zięba Barbara, Kiebała
Józef, Pociask Maria, Piękoś Janusz, Pszonka Zbigniew, Janowski Adam.
Następnie wręczono odznaczenia honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa”, które
zostały nadane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wspomniane odznaczenie
otrzymali: Adam Galas, Stanisław Pasowicz, Robert Wlezień, Raś Eugeniusz i Gąsior
Krzysztof.
Pragnę bardzo serdecznie podziękować za wysiłek, trud, serce i zaangażowanie
jakie zostało włożone w przygotowanie Gminnych Dożynek. Zorganizowanie takiej
uroczystości wymaga dużego nakładu pracy, dlatego też chcę bardzo serdecznie
podziękować wszystkim, którzy społecznie, w sposób bezinteresowny zaangażowali się
w przygotowanie uroczystości. Słowa wdzięczności kieruję również do wszystkich
organizatorów, a także osób które przyczyniły się do uświetnienia tegorocznych Dożynek
– Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.
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Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim Wycieczka seniorów
12 września 2017 roku
seniorzy z Nawsia, Brzezin,
Glinika, Broniszowa i Wielopola
Skrzyńskiego wraz z Dyrektorem
Gminnego Ośrodka Kultury
i Wypoczynku w Wielopolu
Skrzyńskim Marcinem Świeradem
wzięli
udział
w
wycieczce
krajoznawczej w Bieszczady.
Uczestnicy
zwiedzili
Klasztor
Sióstr „Nazaretanek”
w Komańczy, Pracownię
i Galerię Ikon „Veraikon” w Cisnej.

W miejscowości Muczne zwiedzili kościółek Myśliwski i Rezerwat
Żubrów oraz Pawilon Wystawienniczy Lasów Państwowych. Uczestnicy
wycieczki zostali gościnnie przyjęci przez Klub Seniora „Złota Jesień”
w Ośrodku Kultury w Lutowiskach.
Szkoła Podstawowa im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie – „Nie
ma śmieci, są surowce” - sprzątanie Świata 2017
„Sprzątanie Świata” to
międzynarodowa akcja mająca na
celu zachęcenie do działań na
rzecz ochrony środowiska oraz
sprzątania i segregacji odpadów.
Tegoroczne
Sprzątanie
Świata odbyło się pod hasłem
„Nie ma śmieci – są surowce”,
którego celem była zmiana
postrzegania
odpadów
jako
„śmieci”,
dostrzeżenie
ich
surowcowego potencjału oraz
zaktywizowanie ludzi do działania
na rzecz środowiska.
15 września 2017 roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. prof. Karola
Olszewskiego w Broniszowie wraz z nauczycielami włączyli się w akcję
i sprzątali okolice szkoły, pobocza dróg oraz przystanki autobusowe. Oprócz
walorów ekologicznych, była to okazja do spaceru na świeżym powietrzu.
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Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim Koncert „Stoję na scenie… bo lubię”
12 października 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury
i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim, odbył się koncert „Stoję na scenie…
bo lubię”, w wykonaniu Pani Moniki Adamiec wraz z zespołem: Dawid Mik –
wokalista, Paweł Maziarz – klarnet, Filip Kot – fortepian.
Wśród widzów obecni byli przedstawiciele Klubu Seniora, Teatru
„Kantor Wymiany Myśli” oraz uczestnicy zajęć Zumba 50+. Zgromadzona
publiczność była pod ogromnym wrażeniem talentu artystów i nagrodziła
wykonawców gromkimi brawami.

Samorządowe Przedszkole Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskimpasowanie na przedszkolaka
Pasowanie na przedszkolaka to jedno z ważniejszych wydarzeń
w życiu każdego dziecka, które rozpoczyna swoją przedszkolną przygodę.
12 października 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury
i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim odbyło się uroczyste pasowanie na
Przedszkolaka dzieci z Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały. Był
to szczególny moment dla dzieci i ich rodziców. Przedszkolaki z odwagą
i uśmiechem na twarzach zaprezentowały bogaty program artystyczny, za
który zostały nagrodzone gromkimi brawami.
Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie życzył
Przedszkolakom sukcesów i samych radosnych chwil spędzonych
w przedszkolu.
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Obchody Dnia Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej popularnie zwany Dniem Nauczyciela jest polskim
świętem państwowym oświaty i szkolnictwa wyższego. Upamiętnia ono rocznicę
powstania Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty
publicznej w Polsce.
Zgodnie z tradycją,
pracownicy oświaty z terenu Gminy Wielopole
Skrzyńskie spotkali się 16 października 2017 roku na wspólnej uroczystości .
Podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej, gratulacje i uznanie dla
aktywnej i twórczej postawy nauczycieli pracujących w placówkach oświaty na terenie
gminy Wielopole Skrzyńskie wyraził Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole
Skrzyńskie. Podziękował pracownikom oświaty
za całoroczną pracę, życzył
wszystkim dyrektorom, nauczycielom i wychowawcom sukcesów zawodowych,
osobistych, spełnienia upragnionych celów oraz satysfakcji, uznania i szacunku całej
gminnej społeczności za pracę w kształtowaniu postaw młodego pokolenia.
W trakcie uroczystości wręczono nagrody Pani Dyrektor Teresie Świniuch,
Pani Dyrektor Barbarze Musiał, Panu Dyrektorowi Markowi Śliwińskiemu oraz
nauczycielom Pani Elżbiecie Brzoza i Panu Dariuszowi Wielgusowi za wybitne
osiągnięcia w pracy dydaktycznej.

Ogłoszenia
Referat Ochrony środowiska - zwrot opakowań po środkach ochrony
roślin
Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin
informuje rolników o obowiązku zwracania
pustych opakowań po wykorzystanych środkach
ochrony roślin.
Opróżnione i trzykrotnie przepłukane
opakowania po środku należy zwrócić do
dowolnego punktu prowadzącego sprzedaż
środków ochrony roślin. Warunki przechowywania
i bezpiecznego usuwania opakowań znajdują się
na etykietach produktów.
Za niewłaściwe postępowanie z opakowaniami po środkach ochrony roślin grozi
kara grzywny oraz zmniejszenia lub utraty dopłat z ARiMR. Aby potwierdzić oddanie
opakowań, PSOR przygotował formularz zwrotu odpadów, który można pobrać na
stronie internetowej http://systempsor.pl/wp-content/uploads/2017/03/karta.png.
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Zapraszamy do zwiedzania Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu
Muzeum T.Kantora w Wielopolu Skrzyńskim
W Ośrodku Dokumentacji
i Historii Regionu – Muzeum T.Kantora
w Wielopolu Skrzyńskim do 30 listopada
2017 r. można zapoznać się z wystawą
„Wielopole, Wielopole – Wojsko”. Jest to
część zbiorów krakowskiej Cricoteki. Do
wystawy dołączony jest film Krzysztofa
Miklaszewskiego „Ostatnia Wieczerza”
przybliżający
zarówno
sztukę
„Wielopole,Wielopole” jak i atmosferę
panującą w 1983 r. podczas występu
teatru Kantora w rodzinnej miejscowości.
Szczególnie zapraszamy grupy szkolne wraz z nauczycielami do
zapoznania się z ekspozycją.
Muzeum czynne: wtorek – piątek od 8:00 – 16:00.
sobota od 9:00 -17:00
Istnieje możliwość umówienia się w innym terminie tel. 730 367 100

EKOGALA – międzynarodowe targi produktów i żywności wysokiej
jakości
Marszałek Województwa Podkarpackiego zaprasza do udziału w XI edycji
EKOGALI – międzynarodowych targach produktów i żywności wysokiej jakości, która
odbędzie się w dniach 8 – 9 grudnia 2017 roku w g2a Arena Centrum Wystawniczo
– Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce
k. Rzeszowa.
Zapraszamy do udziału min.: wystawców produktów i żywności ekologicznej,
tradycyjnej, gospodarstwa i stowarzyszenia agroturystyczne Udział wystawców
w targach jest bezpłatny.
Nabór wystawców do udziału w EKOGALI trwał będzie do
27 października 2017 roku. Formularz rejestracyjny oraz zasady udziału dostępne
są na stronie www.ekogala.eu

Akcja honorowego oddawania krwi
Klub HDK – PCK „Solidarne Serce przy
Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim we
współpracy z PCKiK w Rzeszowie zapraszają
22 października 2017 roku (niedziela) wszystkie
osoby zdrowe i pełnoletnie na Akcję Honorowego
Oddawania Krwi.
Krew będzie można oddać w godzinach
10:00 – 13:00 w ambulansie Regionalnego
Centrum
Krwiodawstwa
i
Krwiolecznictwa,
usytuowanym na parkingu przy Urzędzie Gminy w
Wielopolu Skrzyńskim
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Akcja „Studnia za makulaturę”
Nigdy pomoc potrzebującym
nie była tak łatwa – wystarczy
przynieść niepotrzebną makulaturę.
Razem zbierzemy tyle, że wystarczy
na budowę studni ratujących życie
w Afryce.
Gmina Wielopole Skrzyńskie
włączyła się do akcji zbiórki
makulatury
prowadzonej
na
Podkarpaciu
przez
przeworskich
wolontariuszy.
Akcja ma na celu pomóc mieszkańcom Czadu, którzy na co dzień
przemierzają duże odległości, by zdobyć wodę zdatną do picia. Woda
w Afryce to przedmiot wielkich marzeń. Mieszkańcy tego kontynentu, pragną
przede wszystkim ugasić pragnienie oraz uprawiać ziemię, dzięki której
zaspokoją także potrzebę panującego tam głodu.
Od 24 października 2017 roku na placu parkingowym za Urzędem
Gminy w Wielopolu Skrzyńskim będzie można składać makulaturę do
specjalnie przeznaczonego na ten cel kontenera.
Zbieramy stare gazety, ulotki, niepotrzebne książki i zeszyty, kartony,
pudełka, itp. Prosimy o umieszczenie makulatury w pudełkach lub torbach
papierowych.
Pozyskane ze sprzedaży makulatury środki finansowe organizatorzy
przekażą polskim misjonarzom na budowę studni w Afryce.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz właścicieli okolicznych
sklepów do włączenia się w to dzieło. Zachęcamy także dyrektorów szkół
o zorganizowanie w swoich placówkach zbiórki makulatury na ten szczytny
cel.
Przyłączmy się do tej akcji, która może pomóc w ratowaniu ludzkiego
zdrowia i życia.
Wszelkie informacje dostępne w Urzędzie Gminy pok. nr 4 lub pod
nr tel. 17 22 14 463
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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