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Informacje Wójta Gminy

Na ten niezwykły czas Świąt Bożego Narodzenia w imieniu samorządu 
Gminy Wielopole Skrzyńskie życzymy Wszystkim Państwu, wewnętrznego 

spokoju, refleksji i wytchnienia od codziennych trosk. 

Życzymy dużo zdrowia, pogody ducha, 
sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym, samych 

dobrych decyzji, a także wszelkiej pomyślności 
w Nowym  2020 Roku.

Niech będzie to czas radości oraz budujących relacji 
rodzinnych, które wzmacniają 

i pomagają wyznaczać właściwy cel na przyszłość.

Przewodnicząca Rady Gminy
 w Wielopolu Skrzyńskim 

Beata Wiśniewska 
wraz z radnymi 

Wójt Gminy
Wielopole Skrzyńskie  

Marek Tęczar 
wraz ze współpracownikami 

INFORMACJA 
24 grudnia 2019 roku (Wigilia) Urząd Gminy czynny w godz. 7:30 – 12:30
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Podsumowanie 2019 roku

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Gminy Wielopole Skrzyńskie,

zbliżający się koniec roku to czas podsumowań i okazji do zaprezentowania 
zakończonych działań inwestycyjnych oraz planów i zamierzeń przewidzianych do realizacji 
w nadchodzącym roku. 2019 rok był czasem wytężonej pracy po to, aby zaplanowane 
inwestycje zostały zrealizowane. 

Wspólna praca z radnymi, pracownikami Urzędu, kierownikami jednostek 
organizacyjnych przyczyniły się do pozytywnych zmian i rozwoju naszej gminy.  Czuję 
ogromną satysfakcję, że  pomimo wielu trudności  udaje się realizować szereg inwestycji 
wykorzystując przy tym  dostępne fundusze z Unii Europejskiej i środki budżetu państwa. 

Dzięki racjonalnemu wydatkowaniu pozyskanych środków zewnętrznych 
zrealizowano wiele kosztownych inwestycji  poprawiających standard 
 życia mieszkańców. Dobra współpraca z władzami województwa podkarpackiego, naszym 
powiatem zaowocowała realizacją kilku inwestycji na terenie naszej gminy. Uważam, że każde 
przedsięwzięcie jest ważne, nawet to najmniejsze, gdyż prowadzi do zrównoważonego rozwoju 
całej Gminy Wielopole Skrzyńskie.

Przygotowane podsumowanie zawiera najistotniejsze projekty, zadania i inwestycje 
gminne prowadzone, kontynuowane bądź zakończone w minionym roku. 

Zapraszam Państwa do zapoznania się z krótkim opisem działań inwestycyjnych 
planowanych do realizacji w nadchodzącym roku. 

 W 2020 roku realizowane będą m.in. następujące inwestycje,  na które samorząd gminy 
otrzymał dofinansowanie: 

1. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wielopolu 
Skrzyńskim – w ramach której zaplanowano wykonanie prac związanych 
z zagospodarowaniem placu w obrębie powstałej oczyszczalni ścieków. Przedmiot projektu 
obejmuje budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do którego 
mieszkańcy gminy będą mogli odwozić odpady komunalne w dowolnym momencie nie 
oczekując na wyznaczony w danym sołectwie termin zbiórki odpadów. W ramach działania 
zaplanowano wykonanie ogrodzenia i utwardzenie terenu, budowę wiaty pod kontenery, zakup 
kontenerów i pojemników na odpady oraz montaż wagi wysokotonażowej.  Wartość inwestycji 
to 1 175 281,00 zł, w tym otrzymane dofinansowanie ze środków RPO WP to 781 889,00 zł.  
Gmina ogłosiła już przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji, natomiast termin otwarcia 
ofert został wyznaczony na 10 stycznia 2020 roku. 

2. Zakup specjalistycznego wyposażenia dla jednostek OSP wpisanych do KSRG z terenu 
Gminy Wielopole Skrzyńskie – przedmiotem projektu jest zakup wyposażenia niezbędnego 
do prowadzenia akcji ratowniczych dla dwóch jednostek OSP z obszaru Gminy Wielopole 
Skrzyńskie. W ramach inwestycji zakupiony zostanie lekki samochód ratowniczo – gaśniczy 
dla jednostki OSP Wielopole Skrzyńskie, natomiast  dla jednostki OSP Brzeziny zostanie
zakupiona kamera termowizyjna oraz urządzenie hydrauliczne i pneumatyczne – rozpieracz 
kolumnowy. 
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Wartość inwestycji to 413 620,00 zł, w tym dofinansowanie otrzymane ze środków RPO WP  
wynosi 249 992,00 zł. Aktualnie gmina przygotowuje dokumentację przetargową 
i w najbliższym czasie zostanie ogłoszone postępowanie na wyłonienie wykonawcy 
przedmiotowego zadania. 

3.  Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Glinik i Broniszów – priorytetowym 
zadaniem jest kontynuacja rozpoczętej budowy sieci wodociągowej na obszarze gminy 
w ramach pozyskanych przez samorząd środków z RPO WP. W 2020 roku zakończona 
zostanie budowa kolejnych   6 036,90 m sieci wodociągowej w Broniszowie.  Aktualnie 
zakończono budowę sieci wodociągowej w Gliniku, gdzie w ramach otrzymanych środków 
wybudowano 10 899,20 m wodociągu.  Wartość całkowita projektu wynosi 2 890  840,00 zł, 
natomiast otrzymane dofinansowanie ze środków RPO WP  to 1  715  006,00 zł. Dla 
przypomnienia w ramach I etapu inwestycji dofinansowanej ze środków PROW w Gliniku 
wykonano  9,4 km sieci wodociągowej natomiast w Broniszowie powstało 3,5 km sieci 
wodociągowej. 

Ponadto  dobiegają końca prace nad projektowaniem kolejnych odcinków  sieci 
wodociągowej w Gliniku dla przysiółków: Krzemienica i Zapole. Przedmiotowa dokumentacja 
zostanie przygotowana do końca 2019 roku. Jednocześnie prowadzone są prace związane 
z budową przyłączy do powstałej infrastruktury wodociągowej. Planowany termin podłączenia 
wszystkich chętnych gospodarstw do sieci wodociągowej powstałej w I i II etapie inwestycji to 
czerwiec 2020 roku. 

4. Rozwój Opieki Żłobkowej  w Wielopolu Skrzyńskim - z pozyskanych środków 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w Wielopolu Skrzyńskim powstanie pierwszy 
w gminie żłobek. W ramach świadczonej opieki żłobkowej będą uruchomione dwie grupy dla 
16 dzieci w wieku do 3 roku życia. Z uwagi na warunki lokalowe żłobek będzie zorganizowany 
w budynku obecnego Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu 
Skrzyńskim, natomiast Szkoła Podstawowa w Wielopolu Skrzyńskim będzie przeznaczona dla 
potrzeb przedszkolaków i dzieci z klas I-III. Klasy IV-VIII będą korzystały z infrastruktury 
dotychczasowego Gimnazjum. Takie rozmieszczenie  pozwoli uzyskać optymalne warunki dla 
maluchów w żłobku, natomiast dla przedszkola będzie okazją do zorganizowania stołówki i sali 
zabaw, czego nie zapewniła dotychczasowa lokalizacja. Dodatkowo pozwoli zapewnić rozwój 
przedszkola i żłobka, gdyż obie placówki w przyszłości będą mogły utworzyć dodatkowe 
oddziały dysponując odpowiednim zapleczem lokalowym. Konieczna jest także adaptacja 
lokalu do potrzeb żłobka i zakup specjalistycznego wyposażenia, te wydatki w 95% pokryjemy 
ze środków otrzymanej dotacji.
Realizacja projektu ułatwi życie w naszej gminie – w szczególności rodzinom z małymi 
dziećmi, których często nie stać na zatrudnienie opiekunki dla dziecka, czego konsekwencją 
niejednokrotnie było porzucenie bądź zaniechanie pracy zawodowej na dłuższy okres czasu. 
Uruchomienie żłobka spowoduje, że nasza gmina będzie dysponować kompleksową ofertę 
edukacyjno – wychowawczą.

Rekrutacja uczestników  przedmiotowego projektu rozpocznie się już od 10 stycznia 2020 roku 
i będzie prowadzona w biurze projektu zlokalizowanym na parterze Zespołu Obsługi Szkół 

i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim. 
Wszystkie niezbędne do prowadzonego naboru dokumenty będą dostępne na stronie 

internetowej www.wielopole.eu  oraz www.zosip.wielopole-skrz.pl   

http://www.wielopole.eu/
http://www.zosip.wielopole-skrz.pl/
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5. Przebudowa gminnej infrastruktury drogowej w ramach środków z Funduszu Dróg 
Samorządowych - Gmina Wielopole Skrzyńskie przystępuje do realizacji zadania, którego 
zakres obejmuje przebudowę trzech dróg gminnych:  Brzeziny Bukowina – Mała, Wielopole 
Stara Droga i Wielopole Rynek Konice. 11 grudnia 2019 roku  zostały zawarte umowy 
pomiędzy Gminą Wielopole Skrzyńskie, a wykonawcą wyłonionym w postępowaniu 
przetargowym tj. Przedsiębiorstwem Drogowo Mostowym S.A z Dębicy na realizację 
inwestycji. Samorząd Gminy Wielopole Skrzyńskie na realizację ww. zadań drogowych 
otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości  
2 077 856,00 zł. 
W ramach działania przeprowadzona zostanie przebudowa następujących dróg gminnych:
  Brzeziny – Bukowina – Mała – inwestycja będzie obejmować przebudowę drogi na 

odcinku o długości 1,3 km. W ramach zadania na przebudowywanym odcinku 
przeprowadzone zostaną następujące prace: wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, 
poszerzenie jezdni do 5 m, odmulenie istniejących rowów, przebudowa zjazdów 
indywidualnych, obustronne utwardzenie poboczy kruszywem, budowę chodnika dla 
pieszych o szerokości 2 m i długości 16 m – co umożliwi budowę przejścia dla pieszych na 
drodze powiatowej w okolicy dawnego kółka rolniczego w Brzezinach. W ramach 
inwestycji wykonana zostanie również zatoka autobusowa wraz z peronem z kostki 
brukowej, w miejscu istniejącego przystanku autobusowego, z którego korzystają głównie 
dzieci uczęszczające do szkoły. Planowany termin zakończenia inwestycji to IV kw. 2021 
roku. Całkowita wartość inwestycji wyniesie 2 264 859,00 zł, w tym dofinansowanie 
z Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie 1 575 069,00 zł.

 Wielopole – Stara Droga - w ramach zadania powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa na 
odcinku 296 m. Ponadto zaplanowana inwestycja swoim zakresem obejmuje poszerzenie 
odcinka drogi wewnętrznej do szerokości 4,5 m oraz budowę lewostronnego chodnika na 
długości 193 m, którego szerokość będzie wynosić 2 m. Planowany termin zakończenia 
inwestycji to IV kw. 2020 roku. Całkowita wartość inwestycji wyniesie 460 376,00 zł, 
w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie 317 614,00 zł.

 Wielopole Rynek Konice – w ramach zaplanowanej inwestycji wykonana zostanie nowa 
nawierzchnia asfaltowa na odcinku o długości 98 m i stałej szerokości 4 m. Ponadto 
zaprojektowano budowę chodnika obustronnego z kostki brukowej o szerokości 1,5 m. 
Planowany termin zakończenia inwestycji to III kw. 2020 roku. Całkowita wartość 
inwestycji to 264 533,00 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 
wyniesie 185 173,00 zł.

Szanowni Państwo, dziękuję wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób starali się 
wspierać mnie i moje działania, które wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców naszej 
gminy. Dziś z perspektywy minionego roku stwierdzam, że nie było łatwo, ale społeczna 
akceptacja, ogromne zaangażowanie pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych 
pomogły  zrealizować zamierzone cele. 

Przed nami nowe wyzwania, kolejne ważne inwestycje, jestem jednak głęboko 
przekonany o skuteczności naszych działań, których efekty są widoczne w całej gminie. 

Zapraszam do lektury niniejszego numeru Informatora Samorządowego, w którym 
zawarta jest relacja dotycząca naszych wspólnych zmagań – Marek Tęczar Wójt Gminy 
Wielopole Skrzyńskie.
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Rozwój OZE w Gminie Wielopole Skrzyńskie  

Podsumowanie inwestycji za 2019 rok

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. 

Zadanie obejmowało montaż 351 kompletnych 
zestawów instalacji OZE na budynkach stanowiących 
własność mieszkańców naszej gminy, w tym: 223 instalacji 
fotowoltaicznych oraz 128 instalacji kolektorów solarnych.

  Wartość projektu wyniosła ponad 4,7 mln zł, natomiast otrzymane dofinansowanie ze środków 
Unii Europejskiej to ponad 3,6 mln zł. 

Zamontowane instalacje z pewnością pozwolą na obniżenie kosztów wykorzystywania energii 
cieplnej i elektrycznej w gospodarstwach domowych biorących udział w projekcie. 

Odnowa Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora 
w Wielopolu Skrzyńskim oraz zakup wyposażenia 

W 2019 roku zakończono inwestycję, która swoim 
zakresem obejmowała  prace związane z remontem 
i odnową budynku Kantorówki – Ośrodka Dokumentacji i Historii 
Regionu Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim.  

Dla przypomnienia w 2018 roku w budynku 
przeprowadzono właściwe prace remontowe polegające na  
przebudowie istniejącego obiektu, wymieniono stolarkę okienną 
i drzwiową, odnowiono tynki zewnętrzne i wewnętrzne, oraz 
zabezpieczono fundamenty.  

Wykonano również instalacje wewnętrzne: antywłamaniową, wodno – kanalizacyjną, gazową, centralnego 
ogrzewania, sygnalizacji przeciwpożarowej oraz monitoring. W roku bieżącym  dostarczono wyposażenie 
aranżujące przestrzeń ekspozycyjną pomieszczeń i sprzęt multimedialny na potrzeby funkcjonowania 
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. 

W ramach inwestycji powstało nowoczesne muzeum dostępne dla zwiedzających przez cały rok. 

Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej
Zakończono  realizację długo wyczekiwanej przez 

mieszkańców inwestycji obejmującej budowę oczyszczalni 
ścieków w Wielopolu Skrzyńskim.  

W wyniku realizacji zadania wybudowano nowoczesny 
obiekt, który jest w dużej mierze zautomatyzowany. 

Powstały budynki: oczyszczalni, techniczno – socjalny 
oraz budynek kraty. Zagospodarowano teren wokół budynku. 
Obiekt jest monitorowany, ogrodzony i oświetlony. Wykonano 
również instalację fotowoltaiczną o mocy 37 kw, która ma służyć  
oczyszczalni.

Oczyszczalnię zaprojektowano w sposób, umożliwiający jej rozbudowę o kolejny kolektor co 
w przyszłości pozwoli podłączyć budynki z pozostałych  miejscowości Gminy Wielopole Skrzyńskie 
(Nawsia, Glinika i Brzezin).   Ponadto  w ramach realizowanego projektu wykonano również 11,2 km sieci 
kanalizacji sanitarnej.
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Budowa sieci wodociągowej w ramach środków PROW 
W ramach realizowanego przez gminę projektu  

dofinansowanego ze środków PROW 2014 - 2020 w Gliniku 
wykonano obiekt stacji uzdatniania wody,  dwa ujęcia wody oraz 
kontener stacji uzdatniania wody. W Broniszowie również powstał 
obiekt stacji uzdatniania wody i jedno ujęcie wody. Na powstałych 
obiektach wykonano infrastrukturę zewnętrzną tj. ogrodzenie, 
oświetlenie i monitoring.  Ponadto w ramach prac 
w Gliniku wybudowano ponad 9 km sieci wodociągowej, 
natomiast w Broniszowie powstało 3,5 km sieci wodociągowej.

Powstały obiekt oczyszczalni został  uruchomiony i aktualnie oczyszczane są już ścieki 
docierające z gospodarstw podłączonych do sieci kanalizacyjnej oraz ścieki dowożone. 

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

Jednocześnie  trwa budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w Wielopolu Skrzyńskim. 
Koszt wykonania przyłącza wynikający z rozstrzygniętego przetargu, ponoszony przez mieszkańca wynosi 
2 004,90 zł brutto.  Planowany termin zakończenia budowy przyłączy to czerwiec 2020 rok. 

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Glinik i Broniszów w ramach środków 
RPO WP 

Gmina Wielopole Skrzyńskie uzyskała dofinansowanie 
ze środków RPO WP  na kontynuację budowy sieci 
wodociągowej w Gliniku i Broniszowie.    W ramach tej części 
inwestycji w Gliniku powstało kolejne 10 899,00 m sieci 
wodociągowej. Wartość prac wyniosła  1 595 802,00 zł, w tym 
otrzymane dofinansowanie w ramach RPO WP  to 912 263,00 zł.
Natomiast w Broniszowie  trwa budowa kolejnych 6 036,90 m 
sieci wodociągowej. Wartość tej części inwestycji wynosi 
1 020 547,00 zł, w tym otrzymane dofinansowanie ze środków 
RPO WP to 618 990,00 zł. 

Wartość całkowita inwestycji obejmującej budowę sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania 
wody w Gliniku i Broniszowie wyniosła: 4 146 348,00 zł, w tym otrzymane ze środków PROW 
dofinansowanie to: 1 999 406,00 zł.

Budowa przyłączy do sieci wodociągowej w Gliniku i Broniszowie 

W miejscowości Glinik prowadzone są prace polegające na budowie przyłączy do powstałej 
sieci wodociągowej. Łącznie w Gliniku w ramach powstałej sieci wodociągowej wybudowanej w I i II 
etapie inwestycji do sieci podłączonych zostanie 289 gospodarstw. Koszt wykonania przyłącza 
wynikający z rozstrzygniętego przetargu, który ponosi mieszkaniec wynosi 3 074,86 zł brutto. 

Natomiast w Broniszowie w ramach sieci wodociągowej powstałej w I etapie inwestycji   
podłączonych zostanie 36 gospodarstw domowych. Koszt wykonania przyłącza w Broniszowie 
wynikający z rozstrzygniętego przetargu, który ponosi mieszkaniec wynosi 2 971,72 zł brutto. 

Planowany termin zakończenia realizacji zadania związanego z budową przyłączy do sieci 
wodociągowej w Gliniku i Broniszowie to czerwiec 2020 rok.
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Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II 
w Gliniku

Zakres inwestycji obejmował przebudowę toalet 
zlokalizowanych na parterze i pierwszym piętrze budynku 
Szkoły Podstawowej w Gliniku. 

W ramach inwestycji powstały toalety w pełni 
wyposażone i dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych (4 toalety na parterze i 4 na pierwszym 
piętrze).

Wartość inwestycji wyniosła 127 060,00 zł, a na jej 
realizacje gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 
49 171,00 zł ze środków PFRON. 

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 107 947,00 zł. Samorząd na realizację projektu uzyskał 
dofinansowanie ze środków PROW 2014 - 2020 w wysokości 63 626,00 zł.

Dostosowanie budynku dawnego przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim  do potrzeb 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Wiosną 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej został przeniesiony do nowej siedziby – 
placówka została usytuowana w odnowionym budynku 
dawnego przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim. 

Dla przypomnienia obiekt przeszedł głęboką 
termomodernizację w 2017 roku, w ramach realizowanego 
przez gminę projektu dofinansowanego ze środków RPO 
WP.  Zakres przeprowadzonych wówczas prac obejmował 
m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu, 
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont 
centralnego ogrzewania.

W roku bieżącym  ze środków własnych budżetu gminy przeprowadzono prace, których celem 
było zapewnienie właściwych warunków pracy i obsługi osób korzystających z działalności GOPS.  
Zadanie obejmowało: wykonanie ścianek działowych, odnowę ścian wewnętrznych, cyklinowanie 
i malowanie parkietów oraz ułożenie wykładzin.

Doposażenie pomieszczeń budynku kulturalno – oświatowego w Wielopolu Skrzyńskim

W ramach inwestycji doposażono pomieszczenia 
m.in. świetlicy, jadalni, kuchni i pokoi gościnnych.
 Zadanie podzielono na 3 części i obejmowało:
1. Dostawę i montaż urządzeń komputerowych, 
dostarczono m.in.: monitor interaktywny z komputerem,
przenośny zestaw nagłaśniający.
2. Dostawę i montaż wyposażenia, w tym mebli 
i sprzętu AGD. Zakupiono m.in. stoliki, krzesła, płytę 
indukcyjną, meble kuchenne, regały magazynowe, 
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Renowacja  cmentarza wojennego  znajdującego się w Wielopolu Skrzyńskim – II Etap 

W ramach inwestycji kontynuowano rozpoczęte 
w roku ubiegłym prace związane z  odnowę mogiły   
upamiętniającej żołnierzy poległych w bitwie podczas I 
Wojny Światowej w Wielopolu Skrzyńskim. W I etapie prac 
wykonano pomnik nagrobny z piaskowca. Aktualnie 
w ramach II etapu przeprowadzono prace polegające na 
niwelacji istniejącego terenu, wykonano nawierzchnię z kostki 
brukowej, wybudowano mur ozdobny i wykonano 
nasadzenia z krzewów ozdobnych.

W ramach inwestycji wykonano  105 m nowej 
nawierzchni asfaltowej  o szerokości 2,6 m. 

Wartość zadania to 68 070,00 zł, w tym środki 
funduszu sołeckiego 42 653,00 zł.

Przebudowa klatki schodowej w części budynku Urzędu Gminy

Zakres inwestycji polegał na przebudowie klatki 
schodowej w części budynku Urzędu Gminy Wielopole 
Skrzyńskie (klatka schodowa Zespołu Obsługi Szkół 
i Przedszkola). Celem zadania było m.in.  dostosowanie 
pomieszczeń klatki do obowiązujących przepisów 
przeciwpożarowych.
    W ramach prac wykonano m.in. malowanie ścian, położenie 
lamperii z mozaiki, ułożenie płytek na schodach, demontaż 
balustrady schodowej i wykonanie barierek chromoniklowych.

       Wartość zadania to 19 941,00 zł, które w całości sfinansowano ze środków własnych budżetu gminy.

Przebudowa drogi Brzeziny –  Dół Północny 

Zakres inwestycji obejmował wykonanie nowej 
nawierzchni  asfaltowej na długości 956 m o szerokości 
jezdni 3,5 m oraz utwardzonych kruszywem poboczy 
o szerokości 0,75 cm każde. Ponadto odmulono istniejące 
rowy, wykonano zjazdy na wszystkie działki sąsiadujące 
z drogą oraz przepusty pod jezdnią. 
       Wartość zadania to 796 716,00 zł. Gmina uzyskała 
dofinansowanie w wysokości 560 956,00 zł  ze środków 
pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa 
przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 

Na realizację II etapu prac decyzją Wojewody Podkarpackiego  przyznana została naszej gminie 
dotacja celowa w wysokości 30 000,00 zł. Ponadto w ramach III etapu prac w 2020 roku zakończone 
zostaną wszystkie prace przewidziane w koncepcji zagospodarowania terenu cmentarza, będzie to  m.in.  
budowa ogrodzenia i montaż stelli ozdobnych. 

Przebudowa drogi Nawsie – Rędziny 
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Rozbudowa drogi Wielopole – Granice Etap I

Roboty drogowe prowadzone były na odcinku 652 m.  
W pierwszej kolejności przeprowadzono prace  związane 
z przebudową sieci wodociągowej oraz gazowej, która 
kolidowała z  z wykonaniem właściwych prac drogowych.  

Wartość tej części zadania wyniosła 111 598 zł. 
Następnie wykonano nawierzchnię asfaltową, jednostronny rów, 
 przepusty drogowe i utwardzono pobocza.  Wartość zadania to 
540 039,00 zł. Gmina na realizację inwestycji otrzymała 
dofinansowanie w wysokości 297 209,00 zł ze środków dotacji 
celowej Skarbu Państwa w ramach środków przeznaczonych na 
usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 

W ramach prowadzonej współpracy z Starostwem 
Powiatowym w Ropczycach w miejscowości Nawsie 
prowadzone są prace związane z budową chodnika dla 
pieszych. Chodnik powstaje wzdłuż drogi powiatowej 
Sędziszów Małopolski – Bystrzyca – Wielopole Skrzyńskie 
na odcinku o długości 267 m. 

Wartość inwestycji to 306 126,00 zł, natomiast 
dofinansowanie inwestycji przez Gminę Wielopole 
Skrzyńskie wynosi 115 000,00 zł. 

Przebudowa drogi Nawsie k. Pana Wlezień 

Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni 
tłuczniowej o gr. 15 cm na odcinku drogi o długości 617 m 
i szerokości 3,5 m, odmulenie rowów, wykonanie zjazdów, 
przepustów i poboczy ziemnych. 

Na realizację przedsięwzięcia samorząd otrzymał 
dofinansowanie w wysokości 80% wartości zadani ze środków 
budżetu Województwa Podkarpackiego przeznaczonych na 
realizację zadań związanych z budową i modernizacją dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych. 

Przebudowa drogi Gminnej  Glinik – Łysa Góra – Mała 

Zakończono realizację inwestycji polegającej na 
przebudowie drogi Glinik – Łysa Góra – Mała  w ramach 
zabezpieczonego osuwiska. 

Droga została uszkodzona  przez czynne 
osuwisko, które uaktywniło się na skutek obfitych opadów 
deszczu w 2010 roku oraz latach poprzednich. 

Gmina realizowała inwestycje w ramach dwóch  
etapów prac. 

Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Nawsie 

     Zakres całej inwestycji obejmował: opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowo – budowlanej, 
geologiczno – inżynierskiej, wykonanie właściwych prac zabezpieczających osuwisko oraz odbudowę 
zniszczonej drogi. Całkowita wartość inwestycji  wyniosła 4 329 705,00 zł.  Na realizację zadania gmina 
otrzymała dofinansowanie ze środków dotacji celowej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz ruchów osuwiskowych ziemi. 
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Połączenie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w Wielopolu Skrzyńskim

Inwestycja swoim zakresem obejmowała połączenie 
istniejących chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej  położonych 
w centrum Wielopola Skrzyńskiego poprzez wykonanie  
brakującego elementu bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. 
wspornika, a następnie umieszczenia na nim brakującego ciągu 
dla pieszych na długości 15 m. 

Wartość inwestycji wyniosła 188 958,00 zł, która dzięki 
zaangażowaniu samorządu naszej gminy w całości została 
sfinansowana ze środków Samorządu Województwa 
Podkarpackiego. 

Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej w miejscowości Glinik 

W ramach zadania wzdłuż bardzo ruchliwego 
odcinak drogi wojewódzkiej relacji Tuszyma – Ropczyce – 
Wiśniowa w miejscowości Glinik wybudowano chodnik dla 
pieszych na odcinku o długości 239 m i szerokości 2 m. 
      Nowy odcinek chodnika połączył się z powstałym w latach 
poprzednich chodnikiem prowadzącym od budynku Szkoły 
Podstawowej w kierunku Filii Ośrodka Kultury w Gliniku. 

Wartość wykonanych aktualnie prac wyniosła 
285 000,00 zł. 

Przebudowa mostu w ciągu drogi Brzeziny – Dół Południowy 

Dobiega końca realizacja zadania, w ramach którego 
przeprowadzono rozbiórkę istniejącego mostu 
o konstrukcji jednoprzęsłowej oraz drewnianej nawierzchni 
i wykonano nowy obiekt mostowy 
o konstrukcji stalowo – betonowej, którego szerokość wynosi  
7,4 m. Ponadto wykonano również umocnienie  koryta 
istniejącego potoku. Powstały most  będzie posiadał nośność 
40 ton. Wartość inwestycji  to 1 038 811,00 zł, w tym 
otrzymane przez gminę dofinansowanie ze środków budżetu  

Dofinansowanie inwestycji przez Gminę Wielopole Skrzyńskie wyniosło 115 000,00 zł, 
pozostałe środki to wkład Samorządu Województwa Podkarpackiego. 

Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Brzeziny

Zakres zadania obejmował przebudowę mostu 
w ciągu drogi powiatowej Dębica – Wielopole Skrzyńskie 
w miejscowości Brzeziny.  Efektem zrealizowanej inwestycji 
jest nowy obiekt mostowy o stalowej konstrukcji, którego 
szerokość wynosi 9,5 m, a jego nośność to 40 ton. Na moście 
wykonano również barieroporęcze. 

Wartość inwestycji wyniosła 908 846,00 zł, na którą 
Powiat Ropczycko – Sędziszowski uzyskał dofinansowanie 
w wysokości 50%  z rezerwy subwencji ogólnej budżetu 
państwa.

Dobra współpraca między samorządami przynosi oczekiwane  przez wszystkich mieszkańców efekty.

 państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wynosi 821 799,00 zł. 
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Szkolenia informatyczne – „Bezpieczny i skuteczny w sieci” 

W pierwszej połowie 2019 roku zakończono 
realizację projektu grantowego  pn. „W sieci bez barier”, który 
był finansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Wsparciem objętych zostało 144 mieszkańców 
naszej gminy, którzy chcąc nabyć lub rozwijać posiadane 
kompetencje cyfrowe uczestniczyli  w szkoleniach 
informatycznych. 

Wartość projektu wyniosła 80 638,00 zł, które 
w całości sfinansowano ze środków Unii Europejskiej 
w ramach realizowanego projektu. 

Doposażenie stanowisk pracy w ramach programu Stabilne  Zatrudnienie

Gmina Wielopole Skrzyńskie otrzymała 60 430,00 zł 
dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  na realizację zadania, 
którego zakres obejmował doposażenie dwóch stanowisk 
pracy pracowników gospodarczych zatrudnionych w Urzędzie 
Gminy w ramach programu Stabilne Zatrudnienie. 

W ramach działania zakupiono sprzęt niezbędny do 
wykonywania powierzonych pracownikom obowiązków to 
m.in. opryskiwacz, kosiarki, myjka ciśnieniowa, zamiatarka 
z koszem, przyczepka do ciągnika komunalnego, odśnieżarka 
spalinowa, dmuchawa do liści, sprzęt ogrodniczy, itp. 

W 2019 roku zakończono realizację projektu pn. „Nowa 
Jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala 
Hałabały”.   W ramach działania uruchomiono 
4 dodatkowe oddziały przedszkola integracyjnego przy 
Szkołach Podstawowych w Brzezinach, Broniszowie, 
Gliniku i Nawsiu, sfinansowano zatrudnienie 6 osób, 
przeprowadzono remont sal dydaktycznych i zakupiono 
m.in. meble, sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne, 
wyprawkę przedszkolaka, samochód dostawczy do 
przewozu posiłków do nowo powstałych oddziałów

Nowa Jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały 

Za pozyskane środki sfinansowano wynagrodzenie instruktorów, koszty udostępnienia sal, 
zakup sprzętu komputerowego oraz poczęstunek dla uczestników zajęć. 

przedszkolnych, sfinansowano atrakcje dla dzieci w formie imprez integracyjnych, spotkanie 
z teatrem oraz wyjazdów do kina, a także zagrody edukacyjnej. W ramach organizacji imprez 
zakupiono m.in. elementy strojów dla dzieci, a także elementy  niezbędne do układów tanecznych, 
maty edukacyjne do pokazów sportowych, zakup materiałów do przygotowania scenografii, itp.

Dla uczestników projektu zapewniono 8-godzinną opiekę przedszkolną sprawowaną 
przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz opiekę psychologa. Oferta funkcjonujących 
oddziałów przedszkolnych została wzbogacona o liczne zajęcia dodatkowe: logorytmiczne, 
manualne, taneczne i gimnastyczne.

Wartość projektu wyniosła 1 199 894,00 zł, z czego 1 079 894,00 zł stanowiły środki Unii 
Europejskiej pozyskane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Realizacja zadania została sfinansowana w całości ze środków PFRON.
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Wydarzenia

Wielopolanie uczcili 29 rocznice śmierci Tadeusza Kantora

8 grudnia 2019 roku w Wielopolu 
Skrzyńskim uczczono 29 rocznicę  śmierci 
naszego sławnego rodaka Tadeusza Kantora 
– wybitnego reżysera, malarza, scenografa, 
pisarza oraz założyciela Teatru Cricot 2 
w Krakowie.

Wydarzenie rozpoczęło się od Mszy 
świętej w intencji  zmarłego Wielopolanina.
Następnie Pan Marek Tęczar Wójt Gminy 
Wielopole Skrzyńskie wraz 

z członkami Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. Tadeusza Kantora 
w Wielopolu Skrzyńskim wspólnie złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem 
Tadeusza Kantora i siostry Zosi, który znajduje się na wielopolskim rynku. 

W związku z przypadającą rocznicą Artysty, młodzi aktorzy Teatru Kantor 
Wymiany Myśli z Wielopola Skrzyńskiego odwiedzili grób Kantora w Krakowie. 
Kolejno uczestnicy wyjazdu wzięli udział w plenerowym  przedstawieniu  
przygotowanym przez aktorów Teatru Cricot 2, prezentowanym w każdą rocznicę 
śmierci Artysty.  

Pocztówki z Kantorówki 

6 grudnia 2019 roku w Ośrodku 
Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum 
Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim 
przeprowadzona została akcja pn. „Pocztówki 
z Kantorówki”. Wydarzenie cieszyło się 
ogromnym zainteresowaniem dzieci, młodzieży 
i dorosłych. 

W ramach wydarzenia osoby biorące

udział w akcji własnoręcznie  przygotowały tradycyjne, świąteczne pocztówki, które 
następnie rozesłały do swoich rodzin w Polsce i za granicą. Kartki trafiły również do 
dzieci z oddziału onkologicznego, Wielopolskie Muzeum wzięło bowiem udział 
w  projekcie „Wylosuj Anioła” prowadzonym przez Fundację „Gdy Liczy się Czas”. 

Uczestnikom zapewniono wszelkie materiały niezbędne do stworzenia 
oryginalnych i kolorowych pocztówek. Spotkanie stało się wspaniałą okazją do 
wspólnego  spędzenia czasu w kameralnej i  rodzinnej atmosferze przy zapachu 
świątecznych pierników i choince udekorowanej przez lokalne artystki ludowe. 

 Celem akcji było zachowanie tradycji wysyłania świątecznych kartek. 
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Informacje jednostek oświatowych 
– zawody sportowe 

Wyniki gminnych zawodów sportowych w drużynowo-
indywidualnych biegach przełajowych

21 października 2019 roku na Stadionie Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku 
w Wielopolu Skrzyńskim odbyły się gminne zawody sportowe w drużynowo – 
indywidualnych biegach przełajowych. 

Wyniki rywalizacji przedstawiają się następująco: 
 
Igrzyska Dzieci 

Kategoria klas IV 
Dziewczęta:
1. Longosz Anna – SP Wielopole Skrzyńskie,
2. Noga Agata -SP Nawsie,
3. Janowska Katarzyna- SP Wielopole Skrzyńskie,
Drużynowo:
1. SP Wielopole Skrzyńskie,
2. SP Nawsie.
Chłopcy.
1. Dziadecki Mikołaj – SP Wielopole Skrzyńskie,
2. Stasiowski Filip -SP Glinik,
3. Rymut Mateusz -SP Nawsie,
Drużynowo:
1. SP Wielopole Skrzyńskie,
2. SP Glinik.
Kategoria klas VI 
Dziewczęta:
1. Antonina Dmuchała -SP Wielopole Skrzyńskie,
2. Pas Natalia - SP Wielopole Skrzyńskie, 
3. Longosz Magdalena SP Wielopole Skrzyńskie,
Drużynowo:
1. SP Wielopole Skrzyńskie,
2. SP Nawsie.
Chłopcy:
1. Wójcik Adrian – SP Wielopole Skrzyńskie,
2. Łuszcz Filip -SP Wielopole Skrzyńskie, 
3. Stasiowski Maciej -SP Glinik,
Drużynowo:
1. SP Wielopole Skrzyńskie,
2. SP Glinik. 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej 

Dziewczęta :
1. Pas Patrycja -SP Wielopole Skrzyńskie,
2. Froń Izabela – SP Wielopole Skrzyńskie,
3. Łuszcz Aleksandra - SP Wielopole 
Skrzyńskie. 
Drużynowo:
1.SP Wielopole Skrzyńskie,
2.SP Nawsie.
Chłopcy:
1. Błoniarz Adrian- SP Nawsie,
2. Sikora Filip – SP Glinik,
3. Ścibior  Paweł – SP Glinik. 
Drużynowo:
1. SP Glinik,
2. SP Wielopole Skrzyńskie,
3. SP Broniszów.

Trzech najlepszych zawodników uzyskało awans do zawodów powiatowych. 
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Dużym sukcesem dla uczennic ze Szkoły 
Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim zakończył się 
Finał Wojewódzki w Sztafetowych Biegach 
Przełajowych rozegrany przy pięknej słonecznej 
pogodzie  22 października 2019 roku  w Pustyni.

Aby zakwalifikować się do finału 
wojewódzkiego, dziewczyny z Wielopola Skrzyńskiego 
w składzie (kolejność alfabetyczna) Antonina Dmuchała, 
Zuzia Król, Izabela Kuś, Anna Longosz, Magdalena 
Longosz, Pas Natalia, Angelika Stachowicz, Ania Trałka, 
Milena Wójcik  rezerwowa Janowska Katarzyna,  
musiały przebrnąć eliminacje gminne, powiatowe oraz 
rejonowe, w których zdobywały najlepsze wyniki.

Zajęcie V miejsca przez zawodniczki 
z Wielopola Skrzyńskiego należy uznać za ich ogromny 
sukces oraz sukces szkoły którą reprezentowały.
Warto też wspomnieć o ich kolegach ze szkoły, którzy 
swoje zmagania zakończyli na zawodach rejonowych, 
w których zajęli trzecie miejsce.

Finał Wojewódzki w Sztafetowych Biegach Przełajowych 

Gminne Drużynowe Mistrzostwa  Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Drużynowym 
Tenisie Stołowym

14 listopada 2019 roku w Szkole Podstawowej im. 
Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim odbyły 
się Gminne Drużynowe Mistrzostwa  Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w Drużynowym Tenisie Stołowym.

W zawodach udział wzięło 11 reprezentacji 
dziewcząt i chłopców ze wszystkich szkół z terenu Gminy 
Wielopole Skrzyńskie.

Po kilkugodzinnej rywalizacji najlepsi 
w poszczególnych kategoriach  okazali się:

Dziewczęta:
1. SP Wielopole Skrzyńskie – Izabela Froń, Marta Świrad,
2. SP Nawsie – Magdalena Kut, Magdalena Róg,
3. SP Brzeziny –  Ilona Cholewa, Zuzanna Wojnarowska.
Chłopcy:
1. SP Wielopole Skrzyńskie – Paweł Drozd, Kamil Trałka,
2. SP Nawsie – Adrian Błoniarz, Szymański Szymon, 
3. SP Broniszów – Kacper Duda, Hubert Pociask.

Najlepsze drużyny otrzymały pamiątkowe 
puchary, natomiast zawodnicy okazjonalne medale 
ufundowane przez UKS Wielopole,  które wręczył 
organizator oraz sędzia zawodów Adam Poręba.

Skład reprezentacji chłopców: Borek Sławomir, Dziadecki Mikołaj, Kot Dawid, Kot 
Emanuel, Król Daniel, Król Kacper, Łuszcz Filip, Opoń Paweł, Ozga Kamil, Wójcik Adrian – 
rezerwowy Jaworek Adrian.

Organizatorzy dziękują nauczycielom za przygotowanie zawodników i pomoc 
w czasie trwania zawodów.
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Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie zawiadamia, że od dnia 1 stycznia 2020 roku będą 
obowiązywały nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Stawki zostały przyjęte  Uchwałą Rady Gminy Nr VIII.85.2019 w dniu 22 listopada 2019 roku  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy.                             
  
                                  Nowe stawki opłat od 1 stycznia 2020 roku wynoszą :
•  12,00 zł   - miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady
                     komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny
•  24,00 zł  - miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel 
                     nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób
                     selektywny 

1.Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości 
zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.
                            Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.
2.Opłatę należy wnosić w poniższych terminach :
- za styczeń, luty i marzec do 31 marca
- za kwiecień, maj i czerwiec do 30 czerwca
- za lipiec, sierpień i wrzesień do 30 września
- za październik, listopad i grudzień do 15 grudnia.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w kasie  Urzędu Gminy, lub przelewem na rachunek bankowy nr   41 9173 0002 0000 0273 
2000 1060.
3. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu wydana zostanie decyzja określająca wysokość 
opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu zgodnie  z art. 6m ust. 2b ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach.
4.Zgodnie z założeniami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku                        
   w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się.           
W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne 
jest pobieranie takiej opłaty od właścicieli nieruchomości, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, 
którym została obciążona gmina.

Ogłoszenia i informacje

Komunikat dla przedsiębiorców jednostek handlu detalicznego lub 
hurtowego, w których oferowane są torby na zakupy z tworzywa 
sztucznego 

Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, 
w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą 
recyklingową, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce 
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, powinni uzyskać wpis do Rejestru podmiotów 
wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) 
na wniosek.



Obowiązek ten, należy wypełnić do dnia 31 grudnia 2019 roku składając do 
marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę 
podmiotu, wniosek o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach. 
Marszałek województwa dokonując wpisu do rejestru, utworzy indywidualne konto 
przedsiębiorcy w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami 
jednocześnie zawiadamiając o aktywizacji konta, oraz o identyfikatorze (loginie) i haśle 
dostępu do tego konta.  

Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej rejestru 
https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/web/ 

Prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do rejestru podlega 
administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 1000 zł do 1000 000 zł.
 Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Województwa 
Podkarpackiego pod adresem: www.bip.podkarpackie.pl na ścieżce: BiP – sprawy do 
załatwienia – Ochrona środowiska.

Ponadto przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, 
w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową 
są obowiązani do sporządzenia do 15 marca 2020 roku sprawozdania, zawierającego 
informację  o liczbie nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa 
sztucznego za okres od 1 września 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. Sprawozdanie należy 
wprowadzić do Bazy danych  o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami 
przez wypełnienie elektronicznego formularza za pośrednictwem indywidualnego konta. 
 

V Orszak Trzech Króli w Wielopolu Skrzyńskim

kolędowania i odkrywania bogatej tradycji jasełkowej 
podczas najbliższej edycji „Orszaku Trzech Króli”, 
która odbędzie się 6 stycznia 2020 roku. 

Zbieramy się na placu przed kościołem 
parafialnym w Wielopolu Skrzyńskim, skąd 
o godzinie 12:30 wyruszy barwny Orszak 
prowadzony przez Trzech Króli.

W programie uroczystości min. sceny 
z wydarzeń towarzyszących Narodzeniu Pańskiemu, 
poczęstunek dla uczestników oraz wiele innych 
atrakcji dla dzieci i dorosłych. 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy i regionu do wspólnego  radosnego 

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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https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/web/
http://www.bip.podkarpackie.pl/
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