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Informacje Wójta Gminy

Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych 

Szanowni Państwo informuję, że 
28 maja 2019 roku w siedzibie Urzędu 
Marszałkowskiego w Rzeszowie odbyło się 
uroczyste podpisanie umów z podkarpackimi 
samorządami na realizację zadań związanych 
z budową i modernizacją dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych.

Zarząd Województwa Podkarpackiego 
rozdzielił ponad 13 mln złotych na budowę 
i modernizację dróg dojazdowych na terenach 
rolniczych, zakup sprzętu do pomiaru gruntów 
oraz odkrzaczanie gruntów rolnych.

Wśród samorządów otrzymujących 
środki pieniężne z budżetu województwa znalazła 
się również Gmina Wielopole Skrzyńskie, która uzyskała 75 000,00 zł dofinansowania na realizację 
inwestycji drogowych.

Nasz Samorząd wnioskował o wsparcie finansowe na przebudowę następujących dróg:
1. Nawsie koło Pana Wlezień – wykonanie nawierzchni tłuczniowej  na odcinku 719 m.
2. Wielopole – Nowa Wieś w kierunku Szufnarowej za Państwem Duda –  wykonanie prac ziemnych 
na odcinku 209 m.
3.  Brzeziny – Zagrody –  odcinek łączący drogę Brzeziny – Zagrody oraz Brzeziny Stawy – wykonanie 
prac ziemnych na docinku ok. 700 m.

Zakres prowadzonych  prac drogowych będzie dostosowywany odpowiednio do wysokości 
otrzymanego dofinansowania oraz wkładu własnego budżetu gminy.

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji drogowych  to IV kwartał 2019 roku.

W podpisaniu umów z gospodarzami lokalnych wspólnot uczestniczyli wicemarszałkowie 
województwa: Pan Piotr Pilch i Pani Ewa Draus oraz członkowie zarządu województwa: Pani Maria 
Kurowska i Pan Stanisław Kruczek.

W imieniu mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie składam podziękowania Zarządowi 
Województwa Podkarpackiego za przyznane wsparcie, które  poprawi jakość istniejącej  infrastruktury 
drogowej w naszym regionie – Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.
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Odnowa Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora 
w Wielopolu Skrzyńskim oraz zakup wyposażenia na potrzeby funkcjonowania 
multimedialnego muzeum

Zakończono prace związane z remontem i odnową budynku Kantorówki – Ośrodka 
Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim. 

W ramach inwestycji przeprowadzono prace obejmujące swoim zakresem m.in. 
przebudowę budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza, wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej, renowację tynków zewnętrznych i wewnętrznych, zabezpieczenie 
fundamentów, wykonanie instalacji wewnętrznych: antywłamaniowej, wodno – kanalizacyjnej, 
gazu, centralnego ogrzewania, klimatyzacji, sygnalizacji przeciwpożarowej oraz  monitoringu. 
Wykonano również zagospodarowanie otoczenia obiektu. Ponadto dostarczono wyposażenie 
aranżujące przestrzeń ekspozycyjną pomieszczeń, sprzęt multimedialny oraz przygotowano 
aplikacje interaktywne na potrzeby funkcjonowania multimedialnego muzeum.

Wartość inwestycji wyniosła ponad 2,8 mln zł, z czego 2,4 mln zł to dofinansowanie 
uzyskane w ramach realizowanego projektu  ze środków RPO WP na lata 2014 – 2020.

Powstałe muzeum jest dostępne dla wszystkich zwiedzających od wtorku do niedzieli 
w godzinach od 10:00 do 18:00 

Inwestycje realizowane

Zakończono prace związane z budową sieci wodociągowej w miejscowości Glinik 
i Broniszów.  

Dla miejscowości Glinik inwestycja obejmowała:  budowę ponad 9 km wodociągu, 2 ujęć 
wody, stacji uzdatniania wody oraz montaż 36 szt. hydrantów. Wykonanie przyłączy 
indywidualnych do posesji będzie realizowane jeszcze w tym roku.  Szczegóły dotyczące wykonania 
przyłączy znajdują się w dalszej części Informatora Samorządowego - dział „Zamówienia 
Publiczne”.

Ponadto w Broniszowie wybudowano  3,5 km sieci wodociągowej,  1 ujęcie wody, stację 
uzdatniania wody i  zamontowano 20 szt. hydrantów.

W ramach prac w miejscowości Broniszów i Glinik  postawiono również  kontenery stacji 
uzdatniania wody, w którym znajduje się sterownia obsługująca  stację uzdatniania wody, a sam 
obiekt jest wyposażony w nowoczesny system filtracji, który będzie zapewniał mieszkańcom 
wysokiej jakości wodę do celów spożywczych bez zawartości chloru.   

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Glinik i Broniszów w ramach środków 
PROW na lata 2014 – 2020
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Zakończono roboty budowlane w zakresie 
inwestycji obejmującej budowę oczyszczalni ścieków 
w Wielopolu Skrzyńskim. Inwestycja została odebrana 
i rozpoczęto prace związane z  rozruchem oczyszczalni. 

W wyniku realizacji inwestycji wybudowano 
nowoczesny obiekt, który jest w dużej mierze 
zautomatyzowany. Powstał budynek oczyszczalni, 
techniczno – socjalny i budynek kraty. Wykonano 
zagospodarowanie terenu. Obiekt jest monitorowany, 
ogrodzony i oświetlony. Wykonano również instalację 
fotowoltaiczną o mocy 37 kw, która ma służyć powstałej 
oczyszczalni oraz obniżeniu przyszłej ceny za ścieki 
sanitarne. 

Rozpoczęcie pracy oczyszczalni przewiduje się na 1 sierpnia 2019 roku. Koszt realizacji tej 
inwestycji to 5 175 000,00 zł. Wykonawcą inwestycji była firma P.P.H. „EKO-SYSTEM-POLSKA” 
z miejscowości Tajęcina. W ramach realizacji inwestycji wykonano również 11,2 km sieci kanalizacji 
sanitarnej, której koszt budowy wyniósł 4 200 000,00 zł. 

Łączna wartość inwestycji związanej z budową oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej 
to ponad 9 mln zł. Na realizację inwestycji samorząd otrzymał dofinansowanie ze środków RPO WP 
w wysokości ponad 6 mln zł.

Ponadto gmina podjęła działania zmierzające do odzyskania podatku VAT w ramach 
realizowanej inwestycji i szacuje się, że wysokość jego zwrotu może wynieść 1 mln  800 tys. zł.

  W ramach zadania na powstałych obiektach wykonana została także infrastruktura 
towarzysząca tj, ogrodzenie, dojazd i monitoring.  

Aktualnie przeprowadzono również próby szczelności sieci i wydajności hydrantów, które 
przeszły pozytywnie. Wartość całej inwestycji to ponad 4 mln zł. Gmina Wielopole Skrzyńskie 
otrzymała 1 999 406,00 zł – unijnego wsparcia na realizację przedsięwzięcia w ramach PROW na 
lata 2014 – 2020.

Bardzo cieszy mnie fakt, że kolejni mieszkańcy Gminy mogą cieszyć się ze zrealizowanego 
projektu, który przyczyni się do poprawy komfortu ich życia. Wiem, że pracy jest jeszcze bardzo dużo, 
jednak od kilku lat, dbając o stabilny rozwój naszych miejscowości, sukcesywnie i konsekwentnie 
inwestujemy w budowę sieci wodociągowej. Wszędzie gdzie tylko można, podejmujemy starania o 
dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych. Realizacja przedsięwzięć z zakresu rozbudowy 
lokalnej infrastruktury wodociągowej, gwarantuje osiągnięcie założonego celu jakim jest dostarczenie 
wody do  gospodarstw domowych  na terenie  naszej gminy – Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole 
Skrzyńskie. 

Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej
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Zabezpieczenie drogi gminnej Glinik – Łysa Góra – Mała   Etap II

Trwa realizacja inwestycji polegającej 
na wykonaniu  właściwych prac 
zabezpieczających drogę gminną Glinik – Łysa 
Góra – Mała, która została uszkodzona  
w wyniku ruchów osuwiskowych. 

Dla przypomnienia w roku ubiegłym 
w ramach I etapu inwestycji wykonano 
zabezpieczenie lewej strony drogi (część 
południowa).

 Aktualnie prowadzone są prace 
związane z odbudową zniszczonej drogi oraz 
zabezpieczeniem prawej strony osuwiska. 

Ze wstępnych ustaleń z wykonawcą wynika, że zakończenie realizacji inwestycji nastąpi 
w sierpniu 2019 roku. Wartość II etapu inwestycji to 2 129 734,59 zł. Na realizację tej części  
inwestycji samorząd otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 810 000,00 zł ze środków 
pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych oraz ruchów osuwiskowych ziemi.  Wykonawcą prac  jest firma REMOST Sp. z o.o. 
z Dębicy. 

Inwestycja ma na celu uzyskanie bezpiecznego, lokalnego ciągu komunikacyjnego oraz 
zabezpieczenie terenu przed efektami działania osuwiska.

Rozwój OZE w Gminie Wielopole Skrzyńskie 

Zakończono prace związane  z montażem kolektorów solarnych oraz instalacji 
fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie. Inwestycja 
realizowana była  w ramach projektu dofinansowanego ze środków  Unii Europejskiej w ramach 
RPO WP.  Projekt obejmował montaż 351 instalacji OZE na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie, 
w tym: 223 instalacje fotowoltaiczne oraz 128 instalacji kolektorów solarnych. Montaż instalacji 
przeprowadzono u osób, które zawarły umowę z gminą na realizację odnawialnych źródeł energii 
i dokonały wpłat.
   Wykonawcą zadania była firma FLEXIPOWER Sp. z o.o, Sp. k. z siedzibą w Woli Zaradzyńskiej 
(koło Łodzi). Wartość projektu dla Gminy Wielopole Skrzyńskie wyniosła  ponad 4,7 mln zł. 
natomiast otrzymane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej  to ponad 3,6 mln zł.
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Dostosowanie pomieszczeń dawnego przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim na potrzeby 
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Zakończono realizację zadania, którego  przedmiotem było doposażenie budynku kulturalno – 
oświatowego w Wielopolu Skrzyńskim. W ramach  inwestycji doposażono pomieszczenia m.in. 
świetlicy, jadalni, kuchni i pokoi gościnnych, które nie zostały odpowiednio wyposażone podczas  
I etapu  realizacji inwestycji. Zadanie podzielono  na 3 części i obejmowało:
1. Dostawę  i montaż urządzeń komputerowych, dostarczono: monitor interaktywny z  komputerem, 
przenośny zestaw nagłaśniający, flipchart oraz routery.
2. Dostawę i montaż wyposażenia, w tym mebli i sprzętu  AGD. Zakupiono m.in.  stoliki, krzesła, 
płytę indukcyjną, meble kuchenne, regały magazynowe, zastawę stołową, zmywarkę, okap kuchenny, 
kuchenkę mikrofalową, pralkę, wieszaki szatniowe, zestawy pościeli  antyalergicznej, zestaw 
wypoczynkowy.
3. Dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń sali konferencyjnej, świetlicy, 
jadalni, zaplecza kuchennego oraz pokoi gościnnych.

Wartość inwestycji wyniosła 107 947,10 zł. Samorząd na realizację projektu uzyskał 
dofinansowanie ze środków PROW w wysokości 63 626,00 zł.

Wiosną 2019 roku ze środków własnych budżetu gminy przeprowadzono szereg prac 
związanych z dostosowaniem pomieszczeń budynku dawnego przedszkola dla potrzeb GOPS. Zakres 
inwestycji obejmował:  wykonanie ścianek działowych, odnowę powierzchni ścian wewnętrznych,  
cyklinowanie i malowanie parkietów, wykonanie wylewek samopoziomujących, ułożenie wykładziny 
PCV oraz   wykonanie instalacji: elektrycznej (m.in. wymiana lamp), teletechnicznej oraz 
antywłamaniowej. 
 Wartość inwestycji wyniosła 35 000,00 zł (to głównie koszty zakupu materiałów budowlanych) natomiast 
prace remontowe w większości wykonali konserwatorzy zatrudnieni w Urzędzie Gminy.

Od maja 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim rozpoczął 
funkcjonowanie w nowej siedzibie – placówkę 
przeniesiono do odnowionego budynku dawnego 
przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim.

Dotychczas pracownicy GOPS użytkowali część 
pomieszczeń znajdujących się na parterze i pierwszym 
piętrze budynku Urzędu Gminy. Sytuacja ta powodowała, 
że brak było możliwości godnego przyjmowania klientów 
i rozmów z podopiecznymi.

Dzięki staraniom samorządu gminy podjęto 
stosowne działania zmierzające do zapewnienia właściwych 
warunków pracy i obsługi osób korzystających 
z działalności GOPS.

Doposażenie budynku kulturalno – oświatowego w Wielopolu Skrzyńskim
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Zamówienia publiczne

3 czerwca 2019 r., rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na przebudowę drogi 
gminnej Brzeziny Dół Północny odcinek 956 m.
 W ramach zadania przeprowadzone zostaną prace obejmujące swoim zakresem  m.in. 
wykonanie warstwy stabilizowanej cementem, podbudowy z tłucznia kamiennego, warstwy 
wiążącej z betonu asfaltowego oraz warstwy ścieralnej.

Przebudowa drogi Brzeziny Dół Północny i rozbudowa drogi Wielopole 
Granice

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Glinik 
i Broniszów w ramach środków RPO WP na lata 2014 – 2020

8 maja 2019 roku rozstrzygnięto przetarg, którego przedmiotem była realizacja 
inwestycji polegającej na budowie kolejnych odcinków sieci wodociągowej  w miejscowości 
Glinik i Broniszów.

Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części: 
Część I – budowa sieci wodociągowej o długości 10 899,20 m w miejscowości Glinik, dla 
której najkorzystniejszą ofertę cenową  przedstawił ZAKŁAD INSTALACYJNO – 
BUDOWLANY Edward Kwiek z Czudca. Firma zaoferowała wykonanie sieci wodociągowej 
w Gliniku za kwotę 1 595 802,97 zł. Planowany termin zakończenia tej części inwestycji to 
listopad 2019 r. 
Część II – budowa sieci wodociągowej o długości  6 036,90 m w miejscowości Broniszów. 
Najkorzystniejszą ofertę przedstawił ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH Adam 
Niedziałek z Czudca, który zaoferował wykonanie drugiej części zamówienia za kwotę 1 020 
547,36 zł.   Planowany termin zakończenia budowy sieci wodociągowej w Broniszowie to  
wrzesień 2020 r. 

Dla przypomnienia: na kontynuację budowy sieci wodociągowej w miejscowościach 
Glinik i Broniszów samorząd otrzymał dofinansowanie w wysokości 1  715  006,00 zł, ze 
środków RPO WP na lata 2014 – 2020.

Dla przypomnienia w 2017 roku w ramach projektu realizowanego ze środków RPO WP 
w budynku dawnego przedszkola przeprowadzono prace związane z termomodernizacją obiektu. Zakres 
inwestycji obejmował m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie elewacji akrylowej, wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, docieplenie i wykonanie dodatkowej izolacji ścian 
fundamentowych, ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji, remont instalacji centralnego ogrzewania, 
ocieplenie kominu wentylacyjnego, kompleksowy remont pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową 
oraz  montaż nowego orynnowania budynku (poziomego i pionowego).

Wartość prac termomodernizacyjnych wyniosła 260 268,00 zł, na które gmina otrzymała 
dofinansowanie  w ramach RPO WP  w wysokości 81 821,00 zł.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim wraz z pracownikami 
składają wyrazy podziękowania Panu Markowi Tęczarowi Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz 
Radzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim za ogromne zaangażowanie w poprawę warunków pracy 
pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez wyremontowanie i oddanie do użytkowania 
samodzielnego budynku. Zmiana siedziby Ośrodka Pomocy ma ogromne znaczenie dla jakości 
świadczonych usług na rzecz mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie.
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Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowości Glinik etap I

3 czerwca 2019 roku rozstrzygnięto przetarg, którego przedmiotem jest 
wykonanie przyłączy do sieci wodociągowej w Gliniku. W wyniku rozstrzygnięcia 
wybrano ofertę wykonawcy ZAKŁAD INSTALACYJNY EDWARD KWIEK z Czudca. 
W ramach zadania wykonawca będzie zobowiązany do realizacji prac budowlanych 
i montażowych wraz z wejściem do obiektu mieszkalnego oraz montażem niezbędnej 
infrastruktury w tym wodomierza.  Koszt realizacji przyłącza to 3 074,86 zł brutto. 

W najbliższym czasie pracownicy Urzędu Gminy przystąpią do procedury 
związanej  z zawieraniem umów z mieszkańcami wyrażającymi chęć podpisania umowy 
na budowę przyłączy wodociągowych. 

Budowa elementów sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie – etap I

25 czerwca rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania polegającego na 
budowie elementów sieci kanalizacji sanitarnej rozdzielczej  oraz wykonaniu przyłączy 
do sieci w miejscowości Wielopole Skrzyńskie.  Koszt wykonania przyłącza wynosi 
2 004,90 zł brutto.

W najbliższym czasie pracownicy Urzędu Gminy przystąpią do procedury 
związanej  z zawieraniem umów z mieszkańcami wyrażającymi chęć podpisania umowy 
na budowę przyłączy wodociągowych. 
 

Wykonane zostanie również odmulenie istniejących rowów i utwardzenie 
poboczy. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu wybrano ofertę firmy STRABAG Sp. z o.o., 
która zaoferowała realizację inwestycji za kwotę 722 399,00 zł. 

 Ponadto 3 czerwca 2019 roku unieważniono postępowanie, którego przedmiot 
obejmował rozbudowę drogi Wielopole – Granice. Postępowanie zostało  unieważnione, 
ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła kwotę, jaką Zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na realizację zadania. 

W związku z powyższym 11 czerwca 2019 roku gmina  ponownie ogłosiła 
przetarg na rozbudowę drogi Wielopole Granice na odcinku 652 m w poszczególnych 
branżach:
1. W  zakresie branży sanitarnej – przedmiot prac  obejmuje wykonanie przebudowy 
sieci wodociągowej oraz sieci gazowej kolidującej z zaplanowaną przebudową drogi. 
2. W zakresie branży drogowej  – Etap I – zakres zadania obejmuje m.in. wykonanie 
w istniejącym gruncie warstwy stabilizowanej cementem, warstwy podbudowy z tłucznia 
kamiennego, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego oraz warstwy ścieralnej. Prace 
obejmują również wykonanie utwardzonych poboczy oraz  jednostronnego rowu.

 Otwarcie przetargu na przebudowę drogi gminnej Wielopole Granice  nastąpi 
27 czerwca 2019 roku. Dla przypomnienia na realizacje ww. inwestycji drogowych 
w Brzezinach i Wielopolu Skrzyńskim nasz samorząd otrzymał promesę w wysokości 
1 250 000,00 zł ze  środków pochodzących  z rezerwy celowej budżetu  państwa 
przeznaczanych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 
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Informacje Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic 
dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 
1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca 
września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych 
zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 
30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Kiedy zostaną wypłacone pierwsze pieniądze na nowych zasadach?
Wszystko zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. Tak przedstawiają się 
poszczególne, maksymalne  terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:
Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, 
z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r. 
Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, 
zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r. Złożenie wniosku w październiku 
2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone 
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r. Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że 
świadczenie z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 
stycznia 2020  r. Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. 
oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie 
wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Co z terminami dla rodziców, którzy mają przyznane świadczenie na drugie 
i kolejne dziecko, a chcą wnioskować o „500+” również na pierwsze dziecko?

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie 
i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek 
o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca 
prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast 
od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 
30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać, aby złożyć wniosek do 30 września 
br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od 
lipca br.
          Czy procedura składania wniosku i przyznawania świadczeń zostanie uproszczona?

Jak już wiadomo, zniesione zostaje kryterium dochodowe. To oznacza, że  rodzice nie 
będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej. Formularz wniosku zostanie 
więc znacznie uproszczony i skrócony. Dzięki temu łatwiej także będzie można składać 
wnioski drogą elektroniczną.

            
 

Od 1 lipca 2019 roku program Rodzina 
500+ obejmie wszystkie dzieci do 18-ego roku życia 
bez względu na dochód rodziny. 

Wnioski o przyznanie świadczenia na 
nowych zasadach będzie można składać online od 
1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, 
portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia 
drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).

Do kiedy trzeba złożyć wniosek, by móc 
uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych  
zasadach już od startu programu?

"Rodzina 500+" na nowych zasadach
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To nie koniec uproszczeń proceduralnych. Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia 
wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego 
rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko. 
Odpada więc czasochłonna weryfikacja wymogu ustalenia alimentów na dziecko.
Finalnie wypłaty przyznanych świadczeń odbywać się będą szybciej, gdyż zlikwidowany 
zostanie obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze 
decyzji administracyjnej. Teraz  wydawana będzie szybsza i mniej pracochłonna informacja 
o przyznaniu świadczenia. Właściwy organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku 
adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś 
w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację 
o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej. Jest to rozwiązanie, które doskonale 
funkcjonowało już w programie „Dobry start”, co także  znacznie zwiększyło odsetek 
wniosków składanych poprzez kanały internetowe.

Czy świadczenie będzie wypłacane w przypadku śmierci jednego z rodziców?
W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej 

przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje 
ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie 
traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość 
świadczenia  rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od 
dnia śmierci drugiego rodzica. Istotne jest, że powyższe rozwiązanie ma zastosowanie do 
spraw, w których śmierć rodzica nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019 r.

Czy program obejmie teraz wszystkie dzieci w pieczy zastępczej?
Dotychczas świadczenia z programu „Rodzina 500+” otrzymywały dzieci 

w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówek opiekuńczo-
wychowawczych typu rodzinnego.  Od 1 lipca świadczenie otrzymają również dzieci 
umieszczone w innych instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, czyli w pozostałych 
placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-
terapeutycznych i  interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Program obejmie także dzieci 
umieszczone w domach pomocy społecznej. 

Jaki termin na złożenie wniosku mają świeżo upieczeni rodzice?
Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje, co do zasady, od miesiąca złożenia 

wniosku. Brak złożenia wniosku w miesiącu, w którym dziecko się urodziło, oznaczało brak 
prawa do świadczenia za ten miesiąc. Od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia 
dziecka na złożenie wniosku. To ważny zapas czasu w tak gorączkowym okresie, 
wypełnionym nowymi obowiązkami. Oczywiście świadczenie 500+ otrzymają  
z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Istotne jest, że powyższe rozwiązanie dotyczy 
dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.

            
 

Uwaga zbliża się nowy okres zasiłkowy 2019/20!

Przyjmowanie wniosków on-line rozpocznie się już 1 lipca 2019 roku !
Dotyczy to świadczenia wychowawczego 500+, świadczenia dobry start, świadczeń 
rodzinnych oraz tych z funduszu alimentacyjnego. Początkowy termin składania 
wniosków na każdy kolejny okres świadczeniowy został wyznaczony od 1 sierpnia,
 a w przypadku wniosków składanych on-line – od 1 lipca.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania świadczeń rodzinnych 
i zasiłków dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielopolu 

Skrzyńskim, telefon 17 22 14 320. 
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Wydarzenia
Uroczyste otwarcie odnowionego budynku Kantorówki – Ośrodka 
Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora 
w Wielopolu Skrzyńskim

26 kwietnia 2019 roku w Wielopolu Skrzyńskim odbyło się oficjalne otwarcie 
odnowionego budynku Kantorówki – Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu 
Muzeum Tadeusza Kantora.

W ramach środków unijnych pozyskanych z RPO WP, wyremontowano 
budynek dawnej plebanii i utworzono  nowoczesne, multimedialne muzeum dostępne 
dla zwiedzających przez cały rok.

Uroczystość rozpoczęła się od powitania przez Pana Marka Tęczara Wójta 
Gminy Wielopole Skrzyńskie licznie przybyłych na tę uroczystość gości. Następnie 
Pan Wójt przedstawił krótką relację  z zakończonej inwestycji. 

W dalszej części wydarzenia głos zabrali zaproszeni goście, którzy w swoich 
przemówieniach gratulowali naszemu samorządowi trafnej inwestycji, jaką był 
remont budynku dawnej plebanii, w której urodził się i spędził pierwsze lata 
dzieciństwa jeden z najważniejszych twórców i reformatorów XX - wiecznego teatru 
Tadeusz Kantor. W swoich przemówieniach podkreślali również, że odnowiony 
budynek poświęcony postaci Tadeusza Kantora i historii regionu będzie narzędziem 
do popularyzacji twórczości sławnego Wielopolanina i promocji Wielopolszczyzny.

Po zakończeniu oficjalnej części wydarzenia przybyli goście zostali 
zaproszeni do zwiedzania odnowionego budynku. Na parterze obiektu znajduje się 
wystawa stała poświęcona Tadeuszowi Kantorowi, która zawiera oryginały listów 
pisanych przez niego, eksponaty ze spektaklu „Wielopole Wielopole”, nagrania, 
zdjęcia, a do tego liczne prezentacje multimedialne poświęcone życiu i twórczości 
Artysty. Piętro budynku poświęcono historii i kulturze naszego regionu.

Odnowiony budynek z pewnością stanie się żywym centrum kultury i sztuki oraz 
miejscem integrującym społeczność podczas licznych wydarzeń kulturalnych 
w samym centrum Gminy Wielopole Skrzyńskie.

Dzięki zaangażowaniu wielu osób udało się zorganizować piękną uroczystość otwarcia 
Muzeum za co serdecznie dziękuję. Zapraszam do zwiedzania Kantorówki – Ośrodka 
Dokumentacji i  Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora od wtorku do niedzieli 
w godzinach od 10:00 do 18:00 – Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.
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Gminne obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3 maja 2019 roku w Wielopolu Skrzyńskim odbyły się Gminne Obchody 
związane z 228 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Wydarzenie rozpoczęło się od złożenia wiązanek kwiatów przez poszczególne 
delegacje pod pomnikiem „Uczestników Walk o Wolną Polskę” przy Szkole 
Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim.

Następnie uczestnicy uroczystości przeszli do kościoła parafialnego pw. 
Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim, gdzie odprawiona 
została  Msza Święta w intencji Ojczyzny.

Po zakończonym nabożeństwie uczestnicy wydarzenia przemaszerowali 
w barwnym korowodzie do budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku 
w Wielopolu Skrzyńskim, w którym wszyscy zebrani wspólnie odśpiewali hymn 
państwowy.

Następnie przybyli na uroczystość goście zaproszeni zostali do udziału 
w programie artystycznym, na który złożył się m.in. występ taneczny Zespołu 
Regionalnego „Wielopolanie” oraz grupy Mażoretek działających przy Filii Ośrodka 
Kultury w Brzezinach.

Jednym z punktów wydarzenia był również montaż słowno – muzyczny pt. „Jest 
taki kraj” w wykonaniu młodzieży z Publicznego Gimnazjum im. Ks. Jerzego 
Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim. Uczniowie zaprezentowali program, który 
przypomniał tło historyczne wydarzeń związanych z powstawaniem  niezależnej 
i nowoczesnej Polski.

W wydarzeniu udział wzięła Pani Maria Kurowska Członek Zarządu 
Województwa Podkarpackiego, która zabierając głos, pogratulowała organizatorom 
wydarzenia przygotowania wspaniałej uroczystości patriotycznej. W swoim 
przemówieniu zaznaczyła również, że mieszkańcy Gminy Wielopole Skrzyńskie poprzez 
swój liczny udział w tym wydarzeniu wyrazili swój patriotyzm, poszanowanie dla 
historii i przywiązanie do polskiej tradycji.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił również Pan Marek Tęczar Wójt 
Gminy Wielopole Skrzyńskie, który podkreślił, jak bardzo ważne jest kultywowanie 
naszych polskich uroczystości patriotycznych dla budowania 
i umacniania suwerennej, silnej  i niepodległej Polski. W swoim przemówieniu wskazał, 
że Konstytucja z 3 Maja 1791 roku stała się symbolem reform 
i niepodległościowych tradycji państwa polskiego.
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Uroczystości upamiętniające 64 rocznicę pożaru kina objazdowego 
w Wielopolu Skrzyńskim

O godzinie 17:40 przed pomnikiem Ofiar Pożaru zostały odśpiewane nieszpory 
żałobne w wykonaniu Męskiego Chóru "Rolników" z Wielopola Skrzyńskiego oraz  
Chóru „Echo” z Jasła.

Następnie odprawiona została  Msza Świętą koncelebrowana w intencji osób, 
które zginęły podczas pożaru.

Po zakończonym nabożeństwie poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów 
przed tablicą upamiętniającą ofiary pożaru.

Organizatorami wydarzenia byli: Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, Parafia pw. 
NMP Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim oraz Gminny Ośrodek Kultury 
i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim.

11 maja 2019 roku na 
wielopolskim rynku odbyła się uroczystość  
upamiętniająca  64 rocznicę pożaru kina 
objazdowego w Wielopolu Skrzyńskim. 

Podczas tragicznego w skutkach 
pożaru w naszej miejscowości zginęło 58 
osób, w tym 38 dzieci. Było to jedno 
z najtragiczniejszych wydarzeń, jakie miały 
miejsce w powojennej Polsce. 

Wręczenie medali za zasługi dla obronności kraju 

13 maja 2019 roku 
w Starostwie Powiatowym w Dębicy 
miało miejsce uroczyste wręczenie 
medali za Zasługi dla Obronności Kraju.

Czternaście Srebrnych Medali 
wręczył w asyście Starosty Powiatu 
Dębickiego ppłk Mirosław Ciesielski, 
Wojskowy Komendant Uzupełnień 
w Mielcu. Gratulacje złożyli także 
przedstawiciele miasta i gminy Dębica 
oraz gmin: Pilzno, Ropczyce 
i Wielopole Skrzyńskie.

Z Gminy Wielopole Skrzyńskie medal otrzymała Pani Wiktoria Arciszewska, 
w imieniu której odznaczenie odebrał syn Pan Władysław Arciszewski. Okolicznościowe 
życzenia i gratulacje przekazał również Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole 
Skrzyńskie.

Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” to polskie odznaczenie wojskowe, 
nadawane przez Ministra Obrony Narodowej rodzicom co najmniej trzech żołnierzy, 
którzy nienagannie  pełnili bądź pełnią czynną służbę wojskową. Przyznane wyróżnienie 
stanowi wyraz wysokiego uznania dla rodziców, którzy wychowali dzieci na wzorowych 
żołnierzy.

Gratulujemy uzyskania zaszczytnego wyróżnienia.



13

Spotkania integracyjne dla przedszkolaków biorących udział w projekcie pn. 
„Nowa Jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały”

Dzieci uczestniczyły m.in. w seansach filmów animowanych, w których 
motywem przewodnim były wartości moralne takie jak: dobro, prawda i przyjaźń. 
Wrażenia i emocje z poszczególnych spektaklów filmowych długo towarzyszyły 
uczestnikom wyjazdu, którzy wracając do przedszkola, dzielili się nawzajem 
spostrzeżeniami i wrażeniami.
            Kolejnym wydarzeniem, w którym udział brały przedszkolaki była uroczystość 
z okazji Dnia Mamy i Taty. Dzieci na tę okazję przygotowały piękny program  
artystyczny oraz okolicznościową dekorację.  Mali artyści dołożyli wszelkich starań, aby 
jak najlepiej wyrazić swoje podziękowanie dla rodziców za trud włożony w ich 
wychowanie. Gościom towarzyszyły radość, uśmiech oraz łzy wzruszenia. Na 
zakończenie uroczystości dzieci obdarowały swoich rodziców upominkami i życzeniami. 

Dla dzieci przygotowano również uroczystość z okazji międzynarodowego „Dnia 
Dziecka”. Spotkanie zorganizowano 31 maja 2019 roku  w Siedlisku Janczar 
w Pstrągowej. Dla  najmłodszych przygotowano liczne atrakcje m.in.  warsztaty 
pszczelarskie połączone z pokazem motyli, gry i zabawy na świeżym powietrzu, spacer 
bryczką po okolicy, przejażdżkę konną na maneżu, słodycze oraz poczęstunek. Dla 
najmłodszych uczestników był to czas pełen niespodzianek i wspólnej zabawy 
z rówieśnikami. Niepowtarzalna atmosfera, piękna pogoda i wspaniała zabawa sprawiły, 
że ten wyjątkowy dzień na długo pozostanie w pamięci przedszkolaków. Dzieci 
uczestniczyły również w wycieczce do Rancza w Pstrągowej, gdzie czekało na nich wiele 
atrakcji i dobrej zabawy. Najmłodsi odwiedzili Zagrodę Edukacyjną i spędzili radosne 
chwile z animatorem czasu wolnego.
           

W ramach realizacji projektu 
unijnego pn. „Nowa Jakość Edukacji 
w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala 
Hałabały” na przełomie maja i czerwca 
2019 roku dla dzieci z oddziałów 
przedszkolnych  funkcjonujących przy 
Szkołach Podstawowych 
w Broniszowie, Gliniku, Nawsiu 
i Brzezinach oraz z Samorządowego 
Przedszkola Krasnala Hałabały 
w Wielopolu Skrzyńskim został 
zorganizowany cykl spotkań 
i wyjazdów integracyjnych. 
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  Organizację uroczystości, zakup upominków oraz materiałów plastycznych, 
z których wykonano dekorację sal oraz laurki z okazji Dnia Mamy i Taty, a także wyjazdy 
edukacyjne do kina w Krośnie oraz Siedliska Janczar i Ranczo  w Pstrągowej, 
sfinansowano ze środków projektu pn. „Nowa jakość Edukacji w Integracyjnym 
Przedszkolu Krasnala Hałabały”. 

Projekt jest realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.  

Ogłoszenia i informacje

Informacja dla mieszkańców, którzy nie pobrali worków na śmieci 

Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, informuje mieszkańców, którzy nie odebrali 
worków na  śmieci, że będą mogli je pobrać od 26 czerwca 2019r. (tj. od środy) 
w  następujących  miejscach:

-  mieszkańcy Wielopola Skrzyńskiego - w sklepie GS (obok poczty),
-  mieszkańcy   Nawsia - w sklepie GS (Nawsie dół),
-  mieszkańcy  Brzezin - w sklepie GS (Brzeziny Rynek),
-  mieszkańcy Broniszowa - w sklepie GS (Broniszów),
-  mieszkańcy Glinika - w sklepie prywatnym (u P. Bieszczad).

Nośmy odblaski

Zgodnie z obowiązującymi przepisami odblaski należy nosić po zmierzchu poza 
obszarem zabudowanym. Jednak dbając o swoje bezpieczeństwo, naszych dzieci 
i bliskich tego rodzaju elementy powinniśmy zakładać nawet poruszając się w obszarze 
zabudowanym. 

Po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój jest widoczny przez kierującego 
pojazdem z odległości około 40 m. natomiast przechodzień, mający na sobie elementy 
odblaskowe, staje się widoczny nawet z odległości 150 m. Odblaski pozwalają kierowcy 
zmniejszyć prędkość i bezpiecznie ominąć pieszego. Dlatego nośmy elementy 
odblaskowe (kamizelki odblaskowe, opaski, latarki) w miejscu najbardziej widocznym, 
tak by mogli dostrzec nas kierowcy.

Nowa siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wielopolu Skrzyńskim

Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Wielopolu 
Skrzyńskim informuje, że od 15 maja 2019 
siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim mieści 
się w budynku: Wielopole Skrzyńskie 197 
(dawne przedszkole). 



Akcja Honorowego Oddawania  Krwi

Klub HDK-PCK Solidarne Serce przy Urzędzie 
Gminy w Wielopolu Skrzyńskim zaprasza wszystkie osoby 
zdrowe i pełnoletnie do udziału w akcji Honorowego 
Oddawania Krwi, która odbędzie się 30 czerwca 2019 roku 
w Wielopolu Skrzyńskim. 

Krew będzie można oddać od godziny 9:45 do 
13:00 w ambulansie  RCKiK  na parkingu przy Urzędzie 
Gminy w Wielopolu Skrzyńskim.

APEL W SPRAWIE USUWANIA BARSZCZU SOSNOWSKIEGO

W związku z intensywnym wzrostem barszczu 
Sosnowskiego apelujemy do wszystkich mieszkańców 
gminy,  na których gruntach rośnie w/w barszcz  
o usuwanie tej toksycznej rośliny.  

Przypominamy raz jeszcze, że barszcz 
Sosnowskiego jest jednym z najgroźniejszych gatunków 
roślin inwazyjnych w Polsce. Wydziela parząca substancje, 
która może powodować zapalenia skóry oraz błon 
śluzowych. Jego parzące działanie nasila się podczas 
słonecznej pogody, wysokiej temperatury oraz dużej 
wilgotności powietrza. 

Walka z tą rośliną jest bardzo trudna, gdyż szybko 
rośnie na małej powierzchni, ma ogromną zdolność do 
regeneracji, a wielka ilość nasion znajdujących się 
w glebie sprawia, że roślina zachowuje zdolność do 
kiełkowania przez kilka lat.  
     Dlatego też  likwidacja barszczu Sosnowskiego 
powinna być przeprowadza kilkakrotnie co roku 
systematycznie w okresie wegetacyjnym – od wiosny do 
jesieni.     

Najprostszą metodą zwalczania barszczu jest niszczenie mechaniczne – przez częste 
koszenie roślin, podcinanie korzeni, usuwanie baldachów nawet 4 razy w sezonie. Całkowite 
wyeliminowanie roślin polega na ich „zmęczeniu” czyli bardzo częstym koszeniu przez kilka 
sezonów wegetacyjnych.
Najlepsze efekty daje stosowanie zabiegów mechanicznych w połączeniu ze środkami 
chemicznymi. Do herbicydów skutecznie niszczących roślinę należą : m.in. Kosmik 360 SL, 
Rundup 360 SL, Rundup Ultra 170 SL lub Perzocyd 280 SL.
           Wykonując wszelkie zabiegi związane ze zwalczaniem barszczu Sosnowskiego, bez 
względu na stosowaną metodę, wymagane są szczególne środki ostrożności spowodowane 
toksycznością i właściwościami parzącymi rośliny.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody oraz stosowanymi rozporządzeniami 
Ministra Środowiska na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek niedopuszczenia 
do rozprzestrzeniania się barszczu Sosnowskiego jako rośliny gatunkowo obcej. Stąd też 
w przypadku wystąpienia poparzeń odpowiedzialnością może zostać obarczony właściciel 
lub zarządca nieruchomości, na której zaistniało przedmiotowe zdarzenie.  
         W związku z powyższym proszę o nielekceważenie problemu i jak najszybsze 
przystąpienie do niszczenia toksycznej rośliny, celem uniknięcia wymienionych zagrożeń.
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Dni Wielopola Skrzyńskiego 

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz Gminny Ośrodek Kultury 
i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim zapraszają na  „Dni Wielopola Skrzyńskiego”, 
które odbędą się  29 – 30 czerwca 2019 roku w Wielopolu Skrzyńskim.

Sobota 29.06.2019 rok

godz. 9:00 Turniej Piłki Nożnej 
o puchar Wójta Gminy Wielopole 
Skrzyńskie - Boisko Orlik 
w Wielopolu Skrzyńskim. 

godz. 19:00 – 01:00 zabawa taneczna 
z zespołem „OD NOWA” - Stadion 
GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim

Niedziela 30.06.2019 rok

godz. 15:00 Gminne Zawody
  Sportowo – Pożarnicze 
godz. 17:00 Występy zespołów działające 
w GOKiW
godz. 18:00 Program dla dzieci
godz. 19:00 – 01.00 zabawa 
z zespołem METRUM
godz. 21:00 Koncert Disco – Polo – 
NASTJA

Stadion GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim

KOMUNIKAT – oznacz właściwie swój dom/budynek/posesję 

Apelujemy do mieszkańców Gminy 
Wielopole Skrzyńskie o prawidłowe oznakowanie 
swoich posesji  numerami porządkowymi.

Obowiązek oznaczenia budynku numerem 
porządkowym wynika z art. 47b ustawy z dnia 
17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz. U. Z 2019 r poz 725,730), który stanowi, że 
właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne 
podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów 
i budynków, które takimi nieruchomościami władają,  

mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki 
z numerem porządkowym. 

Brak odpowiedniej numeracji utrudnia pracę ratowników medycznych, strażaków 
czy policji, ponieważ tracą cenny czas na ustalenie adresu i miejsca, do którego zostali 
wezwani tym samym wpływa to ujemnie na szybkość ich reakcji i nasze bezpieczeństwo. 
Prawidłowe oznaczenie ułatwi również pracę firmom kurierskim. 

Niedopełnienie obowiązku oznakowania  stanowi wykroczenie z art. 64 Kodeksu 
Wykroczeń i zagrożone jest karą grzywny do 250 zł.

PAMIĘTAJ!
WŁAŚCIWE OZNACZENIE NUMEREM PORZĄDKOWYM TWOJEJ POSESJI

MA ISTOTNY WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO TWOJE
JAK I TWOICH NAJBLIŻSZYCH

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

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

Informacje kontaktowe
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