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Święta Wielkanocne to szczególne, wypełnione nadzieją 
i wiosenną radością dni.

Z tej okazji  Mieszkańcom i Gościom 
Gminy Wielopole Skrzyńskie składamy najserdeczniejsze życzenia 

spokoju i wzajemnej życzliwości.

Niech za sprawą tego wyjątkowego czasu zagości w Państwa sercach 
pokój i radość, a odpoczynek w rodzinnym gronie przyniesie 

wytchnienie i pozostawi piękne wspomnienia.

            Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie
            Marek Tęczar

               wraz ze współpracownikami 

Szanowni Państwo, dobiega końca procedura podpisywania umów 
z mieszkańcami na dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych i solarnych. 

Aktualnie jest do rozdysponowania 17 instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,16 
Kw i 5 o mocy 3,24 Kw. Ważne jest, aby odbiorcami tych instalacji były dotychczas nie 
biorące udziału w projekcie  gospodarstwa domowe (wskaźnik liczby gospodarstw 
domowych objętych projektem). Zainteresowanych prosimy o kontakt z Urzędem Gminy 
w Wielopolu Skrzyńskim tel: 17 22 14 455 pok. nr 10.

Informacje Wójta Gminy

Rozwój OZE – szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin 
Niebylec i Wielopole Skrzyńskie - informacja dla mieszkańców  
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Szanowni Państwo, informuję, że Gmina Wielopole Skrzyńskie 
złożyła wniosek w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie na realizację 
projektu pn: „ Aktywni rodzice – aktywne maluchy. Nowe miejsca opieki 
żłobkowej 
w Wielopolu Skrzyńskim”.  Zadanie zostanie zrealizowane w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014 – 2020 działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie. 

Projekt obejmuje utworzenie i świadczenie 9 godzinnej opieki 
żłobkowej dla 16 dzieci. Powstaną dwa oddziały żłobkowe – grupa młodsza 
dla dzieci od 5 do 24 miesiąca i grupa starsza do 36 miesiąca życia. Żłobek 
będzie działał przy Przedszkolu Integracyjnym Krasnala Hałabały 
w Wielopolu Skrzyńskim. Opiekę będą sprawować wykwalifikowane 
opiekunki zatrudnione na podstawie umowy 
o pracę. Powstały oddział będzie oferował specjalistyczny program 
edukacyjny dla starszej grupy dzieci. Zaplanowano prowadzenie zajęć 
rytmicznych i logopedycznych, które umożliwią  dzieciom zniwelowanie 
deficytów, integrację, poszerzenie zainteresowań i nabycie dodatkowych 
umiejętności.

W ramach  realizacji zadania zaplanowano prace obejmujące m.in.:  
malowanie i odnowienie pomieszczeń, a także wyposażenie sal w niezbędne 
meble, wykładzinę, zabawki edukacyjne  oraz urządzenie miejsca zabaw na 
świeżym powietrzu w bezpośrednim sąsiedztwie budynku. Dodatkowo sale 
edukacyjne zostaną wyposażone w specjalistyczne pomoce dydaktyczne, 
sprzęt multimedialny oraz monitoring niezbędny do prawidłowego 
świadczenia opieki żłobkowej oraz podniesienia jakości oferty opiekuńczej. 
Ponadto opiekunowie zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi sprzętu 
multimedialnego i zainstalowanego oprogramowania oraz sposobów 
wykorzystania technik multimedialnych w opiece nad dziećmi – w tym 
zastosowanie multimedialnych materiałów edukacyjnych.

Gmina wnioskuje o przyznanie dofinansowania zadania, którego 
ogólna wartość wynosi 1 175 927,89 zł, z czego 998 838,89 zł to kwota 
dofinansowania natomiast 177 089,00 zł to środki własne (wkład budżetu 
gminy i wkład prywatny).

Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2020-2021.

Rozwój opieki żłobkowej w Gminie Wielopole Skrzyńskie 

Baza rekreacyjno – sportowa Gminy Wielopole Skrzyńskie 

Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców  do bezpłatnego 
korzystania z powstałej na terenie naszej gminy nowoczesnej i bezpiecznej 
infrastruktury sportowej. Do Państwa dyspozycji dostępne są następujące 
kompleksy rekreacyjno – sportowe: Zespół Boisk „Orlik” przy Gimnazjum 
 w Wielopolu Skrzyńskim – godziny otwarcia od poniedziałku do piątku od 
13:30 do 21:30, istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji pod numerem 
tel. 695 005 656. 
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Plac zabaw wraz z siłownią plenerową w Wielopolu Skrzyńskim

Warunkiem korzystania z określonego kompleksu rekreacyjno - sportowego 
jest przestrzeganie jego Regulaminu.

Powstałe obiekty sportowe wyposażone są w niezbędną infrastrukturę  
towarzysząca tj.  ogrodzenie, oświetlenie i monitoring. Boiska wielofunkcyjne są 
dostosowane do różnego rodzaju gier zespołowych: piłki nożnej, ręcznej, siatkówki 
czy koszykówki. Natomiast siłownie plenerowe wyposażone są w następujące 
urządzenia do ćwiczeń: drabinka, ławka skośna, rowerek, orbitrek, trenażer ramion, 
trenażer nóg). 

Do dyspozycji mieszkańców dostępne są również place zabaw 
zlokalizowane przy szkołach podstawowych w  Brzezinach, Brzezinach – 
Berdechowie, Nawsiu, Gliniku i Broniszowie, a także w Wielopolu Skrzyńskim obok 
Ośrodka Sportu. 

Jeszcze raz zachęcam do korzystania z bazy sportowej nie tylko dzieci 
i młodzież, ale również rodziców oraz wszystkich zainteresowanych. Sport to  
najlepszy sposób na kształtowanie charakteru młodego człowieka i wspólne 
spędzenie wolnego czasu. 

Ponadto w budynku Kulturalno – Oświatowym /obok koscioła/ w Wielopolu 
Skrzyńskim funkcjonuje również profesjonalna siłownia, która jest czynna od 
poniedziałku do piątku od godziny 14:00 - 21:00. Siłownia działa odpłatnie – 
szczegóły i cennik usług dostępny na stronie internetowej www.billygym.pl.

Boisko wielofunkcyjne wraz 
z siłownią terenową w Broniszowie

Boisko wielofunkcyjne wraz 
z siłownią terenową w Nawsiu
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Informacje o inwestycjach

Nowoczesne usługi w Placówkach Oświatowych Gminy Wielopole 
Skrzyńskie

Gmina Wielopole Skrzyńskie realizuje 
projekt pn. "Nowoczesne usługi w Placówkach 
Oświatowych Gminy Wielopole Skrzyńskie".  

Celem ogólnym projektu jest poprawa 
warunków funkcjonowania szkół prowadzonych 
przez gminę Wielopole Skrzyńskie poprzez 
wdrożenie 7 e-usług dostosowanych do potrzeb 
rodziców, uczniów, nauczycieli, pracowników 
obsługujących szkoły, podnosząc tym samym 
jakość zarządzania placówką. 

W ramach realizacji zadania gmina zakupiła 130 szt. komputerów 
hybrydowych (służących jako  laptop lub po złożeniu podstawki z klawiaturą 
jako tablet), niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania  e-usług 
oświatowych we wszystkich pomieszczeniach szkół i przedszkola. Sprzęt 
komputerowy dostarczono do placówek oświatowych w następujących 
ilościach: Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim – 21 szt, Samorządowe 
Przedszkole w Wielopolu Skrzyńskim -  11 szt,  SP w Wielopolu Skrzyńskim – 
19 szt, SP w Gliniku – 17 szt, SP w Broniszowie – 14 szt, SP w Nawsiu – 16 
szt, SP w Brzezinach – 17 szt, SP w Brzezinach – Berdechowie – 15 szt. 
Dostawcą sprzętu była firma InFast sp. z o.o. z Rzeszowa, która zaoferowała 
wykonanie przedmiotu dostawy za kwotę 384 800,00 zł netto.

Ponadto projekt obejmuje opracowanie i wdrożenie 7  e-usług 
oświatowych: e-oceny, e-usprawiedliwienie, e-najem, e-świetlica, e-dowozy, 
e-stołówka, e-nabór – aktualnie trwa proces opracowania platformy e-usług. 
W ramach projektu dyrektorzy szkół, kadra nauczycielska oraz szkolni 
administratorzy systemu zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi powstałej 
platformy e- usług.  Wykonawcą tej części zadania jest Firma Agendo 
sp. z o.o. z Rzeszowa.

Zadanie obejmuje również uruchomienie infrastruktury technicznej, 
niezbędnej do wykonania pełnego zasięgu sieci Wi-Fi 
w placówkach oświatowych.

Gmina Wielopole Skrzyńskie otrzymała na realizację przedsięwzięcia  
dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego  Polska Cyfrowa, 
działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności usług.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 599 569,43 zł,  w tym: 
dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego - 1 359 634, 00 zł, 
wkład własny poniesiony przez gminę – 239 935,43 zł. Termin zakończenia 
realizacji projektu to czerwiec 2018 roku.
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Rozbudowa WTZ w Wielopolu Skrzyńskim

Dobiegają końca  prace związane 
z rozbudową budynku Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim. 

W ramach zadania zostanie 
również dostarczone wyposażenie 
niezbędne do prawidłowego świadczenia 
usług opieki nad uczestnikami WTZ.

Efektem tej inwestycji będzie 
zwiększenie bazy rehabilitacyjno – 
terapeutycznej poprzez zapewnienie 
właściwej terapii szerszej grupie osób, 
nastąpi również poprawa jakości 

Remont Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza 
Kantora w Wielopolu Skrzyńskim

Kontynuowane są prace związane z remontem  Ośrodka Dokumentacji 
i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim. 

Realizacja inwestycji przebiega prawidłowo. Zakończono prace przy dachu 
budynku, wykonano nowe orynnowanie, montaż instalacji odgromienia, a także 
ocieplenie poddasza. Wykonawca przystąpił do remontu elewacji zewnętrznej  budynku. 

Aktualnie ze względu na warunki pogodowe prowadzone są prace wewnątrz 
budynku, częściowo wykonano instalację wodno – kanalizacyjną i instalację elektryczną.

Wykonawcą inwestycji jest Firma Handlowa ROSE Tomasz Leszczak 
ze Strzyżowa. Termin zakończenia realizacji projektu to wrzesień 2018 roku. 

Wartość inwestycji to 2 846 373,90 zł, w tym dofinansowanie, które Gmina 
Wielopole Skrzyńskie pozyskała w ramach RPO WP wynosi 2 419 417,77 zł. 

i efektywność świadczonych usług. W powstałych pracowniach uczestnicy WTZ będą 
zdobywać nowe umiejętności, zwiększy się ich samodzielność i poczucie własnej 
wartości. 

 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. Termin zakończenia realizacji zadania to 
maj 2018 roku.
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Budowa  kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków 
w Wielopolu Skrzyńskim

Gmina Wielopole Skrzyńskie realizuje jedną z najbardziej wyczekiwanych 
przez mieszkańców inwestycji, która dotyczy budowy oczyszczalni ścieków 
i kanalizacji sanitarnej. 

To jedno z ważniejszych przedsięwzięć, które przyczyni się do ochrony 
środowiska, wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej terenów gminy oraz stworzenia 
możliwości jej dalszego rozwoju. 

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji 
sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Wielopole Skrzyńskie”, na który 
gmina otrzymała dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020.

Aktualnie w części dotyczącej budowy oczyszczalni ścieków wykonano część 
ogrodzenia obiektu natomiast w powstającym budynku techniczno – socjalnym 
wykonano pokrycie dachowe i prowadzone są prace związane z wykonaniem 
instalacji elektrycznej oraz sanitarnej.

Powstałą oczyszczalnię w przyszłości będzie można rozbudować
o kolejny kolektor, co umożliwi podłączenie budynków z kolejnych miejscowości 
Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

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 firma P.P.H. „EKO-
SYSTEM-POLSKA” z miejscowości Tajęcina. Termin zakończenia budowy 
oczyszczalni to wrzesień 2018 roku.

W części inwestycji dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej aktualnie 
wykonano już 9 km sieci (łączna długość to 11,2 km). 

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 
i Drogowych w Krośnie. Wartość przedsięwzięcia to 4 457 700,00 zł, w tym 
dofinansowanie w ramach realizowanego projektu wynosi 2 785 757,00 zł, natomiast 
wkład własny z budżetu gminy to 1 671 943,00 zł. 
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Zamówienia publiczne

„Nowoczesne usługi w Placówkach Oświatowych Gminy Wielopole 
Skrzyńskie”- wdrożenie e - usług oraz wykonanie infrastruktury 
serwerowej i sieci bezprzewodowej 

9 marca 2018 roku gmina podpisała umowę  na realizację inwestycji 
dotyczącej opracowania i wdrożenia platformy nowoczesnych e-usług 
w placówkach oświatowych na terenie naszej gminy. Wykonawcą zadania jest Firma 
Agendo Sp. z o.o. z Rzeszowa, która zaoferowała wykonanie tej części zamówienia 
za kwotę 600 855,00 zł.

W chwili obecnej gmina aktualizuje  dokumentację do ogłoszenie przetargu, 
którego przedmiotem będzie wykonanie infrastruktury serwerowej i sieci 
bezprzewodowej. 

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie 
Gminy Wielopole Skrzyńskie

20 marca 2018 roku gmina podpisała umowę na realizację zadania, którego 
przedmiotem jest modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy i OSP 
w Wielopolu Skrzyńskim. Prace obejmują m.in. wymianę stolarki i ślusarki okiennej 
oraz drzwiowej zewnętrznej, ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem 
z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego, ocieplenie ścian 
fundamentowych i ścian piwnic, ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji wełną 
mineralną, remont instalacji centralnego ogrzewania, remont instalacji oświetlenia, 
remont instalacji odgromowej.

Wykonawcą zadania jest Firma WALMAR Waldemar Marciniak 
z Sędziszowa Małopolskiego,  który zaoferował wykonanie zadania za kwotę 
925 074, 59 zł. Termin zakończenia realizacji zadania to sierpień 2018 roku. 

Gmina na realizację przedsięwzięcia otrzymała dofinansowanie 
w wysokości 85 % ze środków Unii Europejskiej w ramach  realizowanego projektu 
pn:„Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie 
Gminy Wielopole Skrzyńskie”.
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Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania części budynku komunalnego 
w Wielopolu Skrzyńskim na potrzeby SOR

13  marca 2018 roku gmina ogłosiła przetarg nieograniczony na zadanie pod 
nazwą „Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania części budynku komunalnego  
w Wielopolu Skrzyńskim na potrzeby SOR”. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych 
z adaptacją i zmianą sposobu użytkowania części budynku byłej siedziby policji 
w Wielopolu Skrzyńskim na potrzeby Szpitalnego oddziału ratunkowego. Prace będą 
obejmować m.in: wydzielenie pomieszczeń poprzez wyburzenie części ścian, 
rozbiórka istniejących posadzek, wykonanie izolacji i uszczelnień powierzchni 
poziomych podposadzkowych  i pionowych ścian fundamentowych, układanie płyt 
styropianowych, styrodurowych i wełny mineralnej, pokrycie dachu blachą, montaż 
orynnowania, stolarki drzwiowej, stolarki okiennej, pokrycie ścian 
i podłóg płytkami oraz zagospodarowanie terenu na zewnątrz budynku. 

Planowany termin zakończenia prac to czerwiec 2018 roku.
Termin otwarcia ofert to 28 marca 2018 roku.  

Budowa ujęć wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej 
w miejscowości Glinik i Broniszów

21 marca 2018 roku gmina Wielopole Skrzyńskie ogłosiła przetarg na 
budowę ujęć wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej 
w miejscowościach Broniszów i Glinik.  

Przedmiot zamówienia podzielono na 4 części: 
Część I obejmuje budowę ujęć wody i stację uzdatniania wody 

w miejscowości Glinik. W  ramach zadania wykonane zostaną następujące obiekty: 
studnie głębinowe GL - 2 i GL- 3, stacja uzdatniania wody, zbiornik wody 
uzdatnionej o poj. 200 m3 zbiornik wód popłucznych o poj. 40 m3. Wykonana 
zostanie również infrastruktura towarzysząca tj. place manewrowe, chodniki 
i ogrodzenie obiektu. Termin zakończenia realizacji zadania to listopad 2018 roku.

Część II dotyczy budowy sieci wodociągowej o szacowanej długości 
9 263,4 m. Termin realizacji zadania to czerwiec 2019 roku.

Część III zamówienia obejmuje budowę ujęć wody i stację uzdatniania 
wody, w miejscowości Broniszów. W ramach zadania wykonane zostaną następujące 
obiekty: studnia głębinowa BR-1, stacja uzdatniania wody, zbiornik wody 
uzdatnionej o poj. 100 m3, zbiornik wód popłucznych o poj, 40 m3. Wykonana 
zostanie także infrastruktura towarzysząca (place manewrowe, chodniki, ogrodzenie 
obiektu). Planowany termin zakończenia inwestycji to  czerwiec 2019 roku.

Część IV obejmuje budowę sieci wodociągowej o szacowanej długości  
3 491,2 m. Termin zakończenia prac dla tej części zadania to czerwiec 2019 roku. 

 Termin otwarcia ofert został wyznaczony na  dzień 10 kwietnia 2018 roku.

Gmina Wielopole Skrzyńskie na realizację inwestycji otrzymała 
dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 
1 999 406,00 zł. 



Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 
nieograniczonego

Numer 
działki 

Pow. działki 
w ha

Numer księgi
wieczystej

Przeznaczenie
nieruchomości

Cena
nieruchomości

4867/12 0,1108

RZ1R/0002106
0/1

 Brak obciążeń

4MN – tereny
zabudowy

mieszkaniowej
jednorodzinnej,

43 000,00 zł + 23 
% vat

4867/13 0,1100
RZ1R/0002106

0/1
 Brak obciążeń

4MN – tereny
zabudowy

mieszkaniowej
jednorodzinnej,

42 000,00 zł + 23 
% vat

4867/14 0,1086

 
RZ1R/0002106

0/1
 Brak obciążeń

4MN – tereny
zabudowy

mieszkaniowej
jednorodzinnej,

42 000,00 zł + 23 
% vat

4867/15 0,1012

RZ1R/0002106
0/1

 Brak obciążeń

4MN – tereny
zabudowy

mieszkaniowej
jednorodzinnej,

 39 000,00 zł + 23 
% vat

4867/17
2263/7

kompleks

0,1235
0,0029

RZ1R/0002106
0/1

 Brak obciążeń

4MN – tereny
zabudowy

mieszkaniowej
jednorodzinnej,

 49 000,00 zł + 23 
% vat

4867/18
2263/8

0,0484
0,0624

RZ1R/0002106
0/1

 Brak obciążeń

4MN – tereny
zabudowy

mieszkaniowej
jednorodzinnej,

 43 000,00 zł + 23 
% vat

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie podaje do publicznej wiadomości 
wykaz nr RR.6840.1.2018.GM z dnia 9.03.2019 r. obejmujący nieruchomości 
stanowiące własność Gminy Wielopole Skrzyńskie, położone na terenie wsi 
Wielopole Skrzyńskie przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu 
nieograniczonego.
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4867/19
2263/9

0,0851
0,0274

RZ1R/0002106
0/1

 Brak obciążeń

4MN – tereny
zabudowy

mieszkaniowej
jednorodzinnej,

 43 000,00 zł + 23 
% vat

4867/20 0,1077

RZ1R/0002106
0/1

 Brak obciążeń

4MN – tereny
zabudowy

mieszkaniowej
jednorodzinnej,

 41 000,00 zł + 23 
% vat

4867/21 0,0994

RZ1R/0002106
0/1

 Brak obciążeń

4MN – tereny
zabudowy

mieszkaniowej
jednorodzinnej,

 38 000,00 zł + 23 
% vat



4867/22 0,2721 RZ1R/00021060/1
 Brak obciążeń

3MN – tereny
zabudowy

mieszkaniowej
jednorodzinnej

105 000,00 zł + 
23 % vat

4867/26
2245/6 0,0521

0,0760

0
RZ1R/00021060/1

 Brak obciążeń

3MN – tereny
zabudowy

mieszkaniowej
jednorodzinnej,

 49 000,00 zł + 
23 % vat

4867/27
2245/7 0,1159

0,0087

RZ1R/00021060/1
 Brak obciążeń

3MN – tereny
zabudowy

mieszkaniowej
jednorodzinnej,

 48 000,00 zł + 
23 % vat

4867/2 0,0344 
RZ1R/00021060/1

 Brak obciążeń

4R/Zz/ - tereny
rolnicze – łąki im

pastwiska  2 800,00 zł.

4867/3 0,0060 RZ1R/00021060/1
 Brak obciążeń

4R/Zz/ - tereny
rolnicze – łąki i

pastwiska
540,00 zł.

Nie wyznacza się terminu zagospodarowania nieruchomości.
Nieruchomości są wolne od jakichkolwiek obciążeń i praw osób trzecich.

Ewentualny termin, miejsce, rodzaj i warunki przetargu zostaną podane do 
publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie 
Gminy Wielopole Skrzyńskie pok. nr 19, tel. 17 2214458 lub 17 2214464.
 

10

Program „ Opieka” 75+”

Informacje jednostek organizacyjnych -  Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim

Program „Opieka 75+” skierowany jest do osób, które ukończyły 75 
rok życia i które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają 
pomocy innych osób. Celem tego programu jest zaspokajanie codziennych 
potrzeb życiowych, świadczenie opieki higienicznej lub pielęgnacji zleconej 
przez lekarza oraz zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem. 

               Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu 
Skrzyńskim zaprasza osoby samotne, które ukończyły 75 lat do skorzystania 
z oferowanej formy pomocy.

Więcej informacji można uzyskać w GOPS pod numerami  telefonu:  
17 2214475, 17  2214476 lub 17 2214819 wew.50.



Wydarzenia

Narodowy Dzień Pamięci  „Żołnierzy Wyklętych"

2 marca 2018 roku w Brzezinach odbyła się uroczystość z okazji Narodowego 
Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 

Święto upamiętnia żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego 
podziemia, którzy po zakończeniu II wojny światowej zdecydowali się na podjęcie 
nierównej walki o wolną Polskę.

Uroczystość rozpoczęła Msza święta w intencji Żołnierzy Wyklętych Armii 
Krajowej i wszystkich poległych w obronie Ojczyzny odprawiona w kościele  
parafialnym pw. Świętego Mikołaja w Brzezinach.

 Kolejnym punktem uroczystości było złożenie okolicznościowych wiązanek 
pod Tablicą Pamięci mjra Ludwika Marszałka „Zbroi” - lokalnego bohatera i patrona 
miejscowej szkoły.

Dzieci ze Szkoły Podstawowej im. mjra Ludwika Marszałka „Zbroi” 
zaprezentowały montaż słowno - muzyczny pt. „Oszukani, porzuceni, nieugięci...”. 
Uczniowie w pięknych słowach, przeplatanych motywami muzycznymi 
i inscenizacją, przedstawili losy i sylwetki  ,,Żołnierzy Niezłomnych”. Program 
artystyczny dzieci przygotowały pod kierunkiem pani Zofii Święch,  pani Jadwigi 
Janik oraz pani Katarzyny Zelek, natomiast dekorację wykonała pani Ewa Gąsior. 

Następnie głos zabrał Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, 
który w swoim przemówieniu zaznaczył, że pamięć o Niezłomnych Żołnierzach 
Wyklętych, przetrwała dzięki prawdzie, której się poświęcili i oddali życie. Wójt 
przypomniał również słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego: „Naród, który nie 
szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do 
przyszłości”, a następnie zaznaczył, że naszym obowiązkiem jest troska o dobro 
Ojczyzny.

Świętowanie Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” ma 
przywrócić należne miejsce w pamięci narodowej osób, które podjęły walkę 
o niepodległość Polski. „Wyklęci” żyją w naszej pamięci i są dla młodych Polaków 
wzorem patriotyzmu.
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Złote Gody Małżeńskie 

6 marca 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku 
w Wielopolu Skrzyńskim miała miejsce uroczystość Złotych Godów Małżeńskich 
obchodzona przez pary z terenu naszej gminy, które przeżyły razem 50 lat w związku 
małżeńskim. Parom towarzyszyły najbliższe rodziny i znajomi.

Osoby, które przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat, są nagradzane 
w naszym kraju na mocy ustawy z dnia 16.10.1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. 
Nr 90, poz. 450 ze zm.) specjalnym medalem przyznanym przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznając Dostojnym Jubilatom medale, 
przekazał również życzenia i gratulacje.

Dekoracji medalami dokonał pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole 
Skrzyńskie. W swoim wystąpieniu podkreślił rolę, jaką w życiu społeczności 
i wychowaniu dzieci odgrywa rodzina. Pogratulował Jubilatom, życząc długich lat życia 
i doczekania w dobrym zdrowiu kolejnych rocznic. Z tej okazji wręczył małżonkom 
okoliczne dyplomy i symboliczne upominki. Życzenia Jubilatom złożyły także pani 
Krystyna Wlezień Sekretarz Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz pani Danuta Szostak 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego…………………………………………………….. 
w Wielopolu Skrzyńskiem.

Medalami za długoletnie 
pożycie małżeńskie odznaczeni zostali: 

Krystyna i Edward Cynarscy, 
Maria i Edward Górowie,
Maria i Mieczysław Koziołowie, 
Maria i Tadeusz Krajewscy, 
Anna i Bolesław Królowie, 
Elżbieta i Eugeniusz Lepakowie, 
Anna i Mieczysław Misiurowie, 
Maria i Izydor Muchowie, 
Michalina i Stanisław Olechowie, 
Maria i Jan Srokowie,
Zofia i Czesław Srokowie, 
Genowefa i Edmund Staroniowie,
Maria i Mieczysław Subczakowie, 
Helena i Jan Szarowie, 
Stanisława i Józef Święchowie, 
Maria i Stanisław Wojnarowscy, 
Krystyna i Stanisław Wójtowiczowie, 
Ewa i Piotr Zabiegły, 
Anna i Tadeusz Zapałowie.

Niepowtarzalną atmosferę zapewnił program artystyczny i spektakl pt.: „I ja tam 
byłem – wesele” zaprezentowany przez grupę biesiadno – teatralną „VICTORIA” 
z Broniszowa, scenariusz, reżyseria i kostiumy pani Sławomira Marciniec. 
Akompaniatorem był pan Grzegorz Piękoś.

Tradycją stało się, że za zdrowie jubilatów wzniesiono lampkę szampana 
i odśpiewano tradycyjne  „sto lat”. 
 



13

Akcja  honorowego oddawania krwi

25 marca 2018 roku odbyła się 
druga w tym roku Akcja Honorowego 
Oddawania Krwi, zorganizowana przez 
Klub HDK-PCK "Solidarne Serce" przy 
Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim 
razem z Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
w Rzeszowie. Akcja cieszyła się bardzo 
dużym zainteresowaniem. Do akcji 
przystąpili zarówno krwiodawcy, którzy 
oddają krew od wielu lat, jak również osoby, 
które po raz pierwszy zdecydowały się na 
ten szlachetny gest.

Dzień Kobiet 

10 marca 2018 roku w sali 
Gminnego Ośrodka Kultury 
i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim 
odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 
Dnia Kobiet.  Organizatorami imprezy 
byli: Gmina Wielopole Skrzyńskie oraz 
Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku 
w Wielopolu Skrzyńskim.

 

 W spotkaniu udział wzięły Panie, które na co dzień  aktywnie uczestniczą 
w życiu gminy i  działają na rzecz jej  rozwoju.

Z okazji tego wyjątkowego święta  dla Pań przygotowano wieczór pełen 
atrakcji. Uczestniczki spotkania zostały  obdarowane różami oraz z serca płynącymi  
życzeniami. Organizatorzy zadbali również o wyjątkową oprawę artystyczną 
wieczoru. Podczas spotkania zaprezentowano polską operetkę morską „Panna 
Wodna” według Jerzego Lawiny Świętochowskiego w wykonaniu artystów  
z Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego.  

Dla Pań przewidziano także wiele innych atrakcji m.in. prezentację oferty 
Salonu Kosmetycznego Red Heart Nails z Ropczyc, a także  ofertę Firmy AVON.

Spośród 67 osób, które zgłosiły się do rejestracji, krew pobrano od 54 
honorowych dawców. Pozyskano aż 24,3 litry krwi. Do akcji włączyli się licznie 
Bracia Mniejsi Kapucyni z Klasztoru w Sędziszowie Małopolskim, którzy chętnie 
podzielili się z potrzebującymi najcenniejszym darem życia, jakim jest krew. 

Wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji serdecznie dziękujemy za ich 
wielki dar serca. Organizatorzy zapraszają na kolejną akcję 22 lipca 2018 roku. 



Ogłoszenia i informacje 
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Wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2018 rok - obowiązkowo przez 
internet 

Stażyści Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie zostali przeszkoleni przez ARiMR 
i pomagają w wypełnianiu wniosków z zakresu zasad przyznawania płatności bezpośrednich – 
BEZPŁATNIE. Pomoc świadczona jest w Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim 
w godzinach od 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku w pok. nr 17, II piętro.

Pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego wypełnia wnioski w budynku kulturalno 
– oświatowym w Wielopolu Skrzyńskim obok kościoła od poniedziałku do piątku (oprócz 
czwartku) od 7:30 do 15:30 – ODPŁATNIE. Telefon – 690 489 817.  

Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 
2018 rok składa się wyłącznie w formie elektronicznej za 
pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Należy to zrobić 
od 15 marca do 15 maja 2018 roku. Rolnicy, którzy złożą 
wnioski po tym terminie, ale nie później niż do 
11 czerwca br., będą mieli obniżone należne im płatności 
o 1 % za każdy roboczy dzień opóźnienia. Zmiany do już 
złożonego wniosku można składać bez żadnych sankcji 
finansowych do 1 czerwca.

Apel do hodowców trzody chlewnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi oraz  Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo !

ASF, czyli afrykański pomór świń – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo 
szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.
Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa 
też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:
- nie kupujcie świń z niewiadomego źródła pochodzenia,
- utrzymujcie świnie w sposób wykluczający kontakt z dzikami,

- stosujcie tylko pasze zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
- wyłóżcie maty nasączone środkiem dezynfekującym przed wjazdami i wyjazdami 
z gospodarstw oraz przed wejściem do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad koasekuracji będą nakładane kary 
administracyjne.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej Gminy Wielopole 
Skrzyńskie www.wielopole.eu w zakładce ogłoszenia.

http://www.wielopole.eu/


Informacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej  program „Przyjazny Dom”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 
informuje, że dysponuje nową ofertą skierowaną do osób fizycznych, realizujących 
inwestycje z zakresu ochrony środowiska, zamieszkujących teren województwa 
podkarpackiego – w ramach programu „Przyjazny Dom”.

Pomoc finansowa udzielana jest w  formie dotacji - w wysokości do 30% 
kosztów kwalifikowanych na następujące  przedsięwzięcia:
1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d.
➢ Rodzaj inwestycji podlegających dofinansowaniu:
Zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych pochodzących jedynie 
z budynków mieszkalnych o przepustowości do 5 m3/d, na obszarach gdzie budowa 
kanalizacji zbiorczej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.
2. Inwestycje z zakresu ochrony powietrza dotyczące ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni węglowych.
➢ Rodzaj inwestycji podlegających dofinansowaniu:
Inwestycje polegające na wymianie źródła ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych, 
których dotychczasowym nośnikiem energii był wyłącznie węgiel na jedno nowe źródło 
ciepła, takie jak:
a) kocioł gazowy,
b) kocioł olejowy,
c) kocioł elektryczny,
d) kocioł opalany paliwem stałym 
tj. węglem lub biomasą,
e) przyłącze techniczne do 
scentralizowanego źródła ciepła.

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w terminie 
od 10 kwietnia 2018 roku do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel, nie 
dłużej jednak niż do 15 listopada 2018 roku. (decyduje data wpływu wniosku).

Nabór wniosków adresowany jest do osób fizycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej w miejscu realizacji przedsięwzięcia (w miejscu realizowanego 
zadania nie może być również zarejestrowana działalność gospodarcza), będących 
właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, której dotyczy zadanie.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udzielonego wsparcia oraz 
regulamin naboru wniosków znajdują się na stronie internetowej WFOŚiGW pod adresem 
www.bip.wfosigw.rzeszow.pl - zakładka Przyjazny Dom.
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Informacja dla rolników dotycząca targu prosiąt 

Informujemy mieszkańców, że z dniem  4 kwietnia 2018 roku Gmina Wielopole 
Skrzyńskie zaprzestaje prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie  
organizowania targów prosiąt. 
         W związku z brakiem zainteresowania ze strony  rolników oraz przedsiębiorców 
zajmujących się handlem od dnia 4 kwietnia 2018 roku targowisko prosiąt będzie 
nieczynne.

http://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/


 Informacja Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. prowadząca Rzeszowski Ośrodek 

Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach projektu „ROWES – szansą rozwoju sektora 
ekonomii społecznej w subregionie II” zaprasza osoby bezrobotne, które chcą tworzyć 
miejsca pracy do kontaktu z Biurem Terenowym zlokalizowanym 
w Sędziszowie Małopolskim.

W ramach projektu RARR oferuje: szkolenia przygotowujące do założenia 
i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego, doradztwo specjalistyczne, dotacje na 
utworzenie miejsc pracy w wysokości 27 tys. zł, wsparcie pomostowe przez 12 miesięcy 
w wysokości 2 tys. zł na każdą osobę, wsparcie doradców, warsztaty partnerstw lokalnych, 
wizyty studyjne, szkolenia ogólne w zakresie ekonomii społecznej.
O dotację mogą ubiegać się: osoby fizyczne lub prawne, które chcą tworzyć nowe miejsca 
pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych, istniejące podmioty ekonomii społecznej, 
w tym organizacje pozarządowe, które przekształcają się w przedsiębiorstwa społeczne, 
istniejące już przedsiębiorstwa społeczne, które chcą utworzyć nowe miejsca pracy.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału i otrzymania dotacji dostępne 
na stronie internetowej www.wsparcie.es oraz  w Biurze Terenowym 
w Sędziszowie Małopolskim ul. Partyzantów 5 (czynne od poniedziałku do piątku od 
9:00 do 17:00. Telefony: 17 783 90 09, 519 436 927, 519 437 531.

Klub HDK PCK „Solidarne Serce”

Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy wszystkim Honorowym 

Dawcom Krwi, ich Rodzinom i Bliskim dużo zdrowia, wiosennego 

optymizmu, wszelkiej pomyślności oraz radosnej atmosfery przy 

świątecznym stole. Niech piękno tych świąt pozostanie na długo w każdym 

z nas  i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. 

     

Zarząd Klubu HDK – PCK „Solidarne Serce” 

                        przy Urzędzie Gminy 

                                                          w Wielopolu Skrzyńskim

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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http://www.wsparcie.es/

	Slajd 1
	Slajd 2
	Slajd 3
	Slajd 4
	Slajd 5
	Slajd 6
	Slajd 7
	Slajd 8
	Slajd 9
	Slajd 10
	Slajd 11
	Slajd 12
	Slajd 13
	Slajd 14
	Slajd 15
	Slajd 16

