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INFORMACJA 
24 grudnia 2021 roku (Wigilia) Urząd Gminy nieczynny

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy Mieszkańcom 
Gminy Wielopole Skrzyńskie najserdeczniejsze życzenia.

Niech Bożonarodzeniowa Tajemnica napełni nasze serca 
pokojem, radością, ciepłem oraz nadzieją na lepsze jutro.

Życzymy, aby tegoroczne święta spędzone z najbliższymi 
w blasku choinki i wśród rozbrzmiewających kolęd, 

wypełniała atmosfera życzliwości i wzajemnego zrozumienia.

Oby nadchodzący Nowy 2022 Rok
spełnił wszystkie nasze zamierzenia i oczekiwania.
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INFORMACJE WÓJTA GMINY

Szanowni Państwo,
 Drodzy  Mieszkańcy Gminy Wielopole Skrzyńskie, 
dobiega końca 2021 rok, dlatego chciałbym poinformować Państwa o najistotniejszych 
projektach, zadaniach i inwestycjach gminnych prowadzonych, kontynuowanych bądź 
zakończonych w ostatnich dwunastu miesiącach. Pragnę również przedstawić Wam w krótkim 
sprawozdaniu plany i zamierzenia przewidziane do realizacji w 2022 roku.  

W mojej ocenie mijający rok był jak zwykle czasem intensywnej pracy, która jednak 
przyniosła oczekiwane przez mieszkańców efekty w każdej dziedzinie życia.
 Nie ustajemy w realizacji naszych priorytetowych zamierzeń, dążąc do tego, aby 
wszelkie podejmowane działania podnosiły komfort Państwa życia oraz wprawiały 
w zadowolenie i dumę z faktu wieloaspektowego rozwoju Gminy Wielopole Skrzyńskie.

Szanowni Państwo, „Nasza Mała Ojczyzna”  intensywnie się  rozwija, stoją przed nią 
nowe szanse i wyzwania. Zdaję sobie sprawę, że pracy jest jeszcze wiele, jestem jednak głęboko 
przekonany, że dzięki wspólnym działaniom zrealizujemy kolejne ważne dla społeczeństwa 
inwestycje.

Zapraszam do lektury niniejszego numeru Informatora Samorządowego, w którym 
stworzona została Państwu możliwość zapoznania się najważniejszymi działaniami 
zmierzającymi do poprawy jakości życia na terenie naszej gminy – Marek Tęczar Wójt Gminy 
Wielopole Skrzyńskie.

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

1. Przebudowa sieci dróg Gminnych z Rządowego Programu Polski Ład -Gmina Wielopole 
Skrzyńskie uzyskała 9 486 808,00 zł dofinansowania na realizację inwestycji polegającej na 
przebudowie sieci dróg gminnych z udziałem środków finansowych pochodzących 
z Rządowego Programu pn. Polski Ład. Samorząd uzyskał wsparcie finansowe na realizację 
następujących inwestycji:
- Brzeziny Bukowina – Mała odcinek o długości 2 365 m - szacunkowa wartość inwestycji: 
2 mln 508 tys. zł,
- Brzeziny Zalas k. Stasika odcinek o długości 942 m - szacunkowa wartość inwestycji: 770 tys. zł,
- Brzeziny – Dół k. Bełch odcinek o długości 505 m wraz z przebudową mostu- szacunkowa wartość 
inwestycji: 2 mln 271 tys. zł,
- Wielopole Nowa Wieś - Szufnarowa odcinek o długości 720 m - szacunkowa wartość inwestycji: 
623 tys. zł,
- Glinik Łysa Góra Jamszcze odcinek  o długości 1 284 m - szacunkowa wartość inwestycji:
1 mln 519 tys. zł,
- Brzeziny k. Śliwińskiego odcinek o długości 531 m - szacunkowa wartość inwestycji: 774 tys. zł,
- Brzeziny Stara Droga odcinek o długości 674 m - szacunkowa wartość inwestycji: 701 tys. zł,
- Budowa Parkingu przy drodze gminnej w Wielopolu Skrzyńskim k. II Cmentarza 
Wielopole Sośnice szacunkowa wartość inwestycji: 820 tys. zł

2. Rozbudowa obiektu Szkoły Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie
Gmina Wielopole Skrzyńskie przystąpiła do realizacji inwestycji zmierzającej do poprawy jakości 
kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie.
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3. Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Gminie Wielopole Skrzyńskie 

Gmina Wielopole Skrzyńskie otrzymała środki finansowe pochodzące z budżetu państwa, 
na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Rząd podjął decyzję, by wesprzeć 
dodatkowymi środkami regiony, będące w największej potrzebie jeśli chodzi o wodociągi 
i kanalizację. Nasza gmina otrzymała na ten cel sporą sumę pieniędzy  w łącznej wysokości 
8 862 647,00 zł., w tym kwota  3 676 647 zł, którą przeznaczono na zaopatrzenie mieszkańców 
w wodę oraz   5 186 000,00 zł do wykorzystania na budowę sieci kanalizacyjnej.

Podział środków nastąpił automatycznie na postawie danych wskazanych w ustawie oraz 
danych GUS uwzględniających  m.in. poziom zamożności gminy oraz udział liczby 
mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ogólnej liczbie 
mieszkańców tej gminy. Aktualnie gmina zleciła opracowanie dokumentacji projektowej, 
dotyczącej rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej dla miejscowości: Nawsie, Broniszów 
i Glinik, która obejmuje następujący zakres inwestycji:
 - Nawsie - nowo wybudowana sieć będzie połączona z istniejącą siecią wodociągową, 
należącą do Gminy Wielopole Skrzyńskie zasilaną z wodociągu sędziszowskiego. Dla 
przypomnienia z istniejącego wodociągu w tej części Nawsia zasilane jest 15 gospodarstw 
domowych. Prognozowana liczba przyłączy do gospodarstw domowych to około 45 oraz 
budynki użyteczności publicznej, takie jak: szkoła podstawowa, budynek wielofunkcyjny OSP, 
budynek kościoła. Szacunkowa długość sieci wodociągowej to ok. 3 km.

W ramach przedsięwzięcia nastąpi rozbudowa 
istniejącego budynku szkoły o 4 sale lekcyjne i salę 
gimnastyczną. Powstanie budynek zawierający 3 
kondygnacje z wielospadowym dachem: Podpiwniczenie 
pod całością budynku, gdzie powstaną szatnie szkolne, 
pomieszczenia gospodarcze,  toalety, prysznice  damskie 
i męskie, magazyn sprzętu sportowego, pomieszczenia dla 
nauczycieli wychowania fizycznego, kotłownia, klatka 
schodowa, szyb windowy, ciągi komunikacyjne. 

Parter – gdzie zlokalizowana zostanie sala gimnastyczna o wymiarach areny sportowej 
12 m x 24 m i wysokości 7,5 m, 2 sale dydaktyczne, toalety, pomieszczenia biblioteki szkolnej, 
klatka schodowa, szyb windowy, ciągi komunikacyjne.
Piętro – 2 sale dydaktyczne, pokój nauczycielski, toalety, antresola - miejsce dla publiczności 
obserwującej rozgrywki na sali gimnastycznej, klatka schodowa, szyb windowy, ciągi 
komunikacyjne.

Ponadto budynek będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – podjazd 
na zewnątrz, toalety, winda. Obiekt będzie wyposażony w system odzyskiwania wody 
deszczowej, instalację fotowoltaiczną, pompę ciepła oraz windę. Zostanie zakupione 
wyposażenie niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych. W wyniku realizacji inwestycji 
powstanie budynek o wysokim standardzie edukacyjnym.

Inwestycję podzielono na dwa etapy, planowany okres realizacji - 3 lata.  Aktualnie w ramach 
realizowanego już pierwszego etapu prac wykonany zostanie tzw. „stan surowy/otwarty 
budynku”. Naszym zamierzeniem jest pozyskiwanie  zewnętrznych środków finansowych na 
realizację kolejnego etapu prac.

Planowana wartość inwestycji to  ok 7 mln 900 tys zł. Na realizację inwestycji otrzymaliśmy 
dofinansowanie w wysokości 2 681 487 zł w ramach Rządowego Programu Sportowa Polska 
oraz  1 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
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 -  Broniszów -  w ramach zadania przewiduje się połączenie projektowanej sieci 
z istniejącym wodociągiem, wykonanie nowych przyłączy wodociągowych oraz infrastrukturę 
konieczną do pełnego funkcjonowania tj. hydrofornii (zwiększającej ciśnienie wody 
w rurociągach tłoczonych). Proponowana lokalizacja hydrofornii to budynek gospodarczy przy 
Szkole Podstawowej oraz budynek OSP Broniszów. Prognozowana liczba przyłączy do 
gospodarstw domowych to około 60. 

Termin przygotowania kompletnej dokumentacji budowlano - kosztorysowej wraz 
z uzyskaniem pozwolenia na budowę to maj 2022 roku. Następnie gmina przystąpi do realizacji 
przedsięwzięcia .
4. Realizacja działań związanych z przeciwdziałaniem Covid 19 

Gmina Wielopole Skrzyńskie zdobyła I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Rosnąca 
Odporność”, uzyskując jednocześnie nagrodę pieniężną w wysokości 1 000 000,00 zł. 

Konkurs prowadzony był w terminie od 1 sierpnia do 31 października 2021 roku i premiował 
gminy, które osiągnęły najwyższy przyrost poziomu zaszczepienia mieszkańców. Należy 
zaznaczyć, że nasza gmina osiągnęła najwyższy wskaźnik przyrostu zaszczepionych w powiecie 
ropczycko-sędziszowskim, w terminie pomiędzy 1 sierpnia, a 31 października 2021 roku.
Odpowiedzialna postawa mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie przyczyniła się do 
osiągnięcia najwyższego w naszym powiecie wskaźnika wzrostu zaszczepionych, tym samym 
dając samorządowi  prawo do otrzymania milionowej nagrody. 

Zgodnie z regulaminem konkursu uzyskane środki zostaną przekazane na działania związane 
z przeciwdziałaniem COVID-19, a więc wszelkie czynności związane ze zwalczaniem 
zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków 
pandemii, w tym społeczno-gospodarczych”.
5. Budowa oświetlenia ulicznego – istotnym aspektem mającym wpływ na poprawę 
bezpieczeństwa mieszkańców ma budowa oświetleń ulicznych przebiegających wzdłuż dróg, 
dlatego gmina zleciła przygotowanie dokumentacji na budowę oświetleń dróg dla miejscowości:
 Wielopole Skrzyńskie ze stacji Trafo 16 - oświetlenie ma obejmować odcinek  o długości 

1 478 m wzdłuż drogi wojewódzki w Wielopolu Skrzyńskim od granicy z gminą Wiśniowa 
w kierunku tzw. Sikornika oraz oświetlenie drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką  
na tzw. Wytrząsce w kierunku Sośnic- odcinek 400 m.
●  Wielopole Skrzyńskie ze stacji Trafo  4 - oświetlenie drogi wojewódzkiej na odcinku 

627 m od stadionu w Wielopolu Skrzyńskim w kierunku tzw. Sikornika. 
● Nawsie - oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej – odcinek długości 2,5 km od stacji paliw 

Pana Reguły w kierunku Nawsia oraz Nawsie od sklepu przed tzw. „Radajem - do 
skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Strzyżowa” . 

● Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Sędziszów-Zagorzyce-
Wielopole- oświetlenie wzdłuż drogi powiatowej, od zakrętu pod masarnią w kierunku 
Szkodnej, do granicy z gminą Sędziszów Małopolski – odcinek długości ok. 4 km.

● Broniszów -  oświetlenie wzdłuż drogi powiatowej  Gnojnica-Broniszów na dł. 3,9 km od 
skrzyżowania z drogą wojewódzka przez całą miejscowość do drogi Broniszów-Dół-Lasek.

● Broniszów „na szkołę”. Oświetlenie ma obejmować drogę gminną, od drogi powiatowej 
w kierunku Szkoły Podstawowej w Broniszowie i będzie kończyć się równo z istniejącym 
chodnikiem – odcinek długości ok. 570 m.

● Brzeziny - oświetlenie parkingu k. kościoła i oświetlenie wzdłuż drogi powiatowej – na 
odcinku o długości 4 km od granicy z Wielopolem Skrzyńskim do skrzyżowania z drogą 
Brzeziny Stara Droga.
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Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie

Podsumowanie inwestycji za 2021 rok

Trwają prace związane z rozbudową obiektu 
Szkoły Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego 
w Broniszowie o salę gimnastyczną i 4 sale lekcyjne.       
   Aktualnie realizowany jest I etap inwestycji, w ramach 
którego  powstaną fundamenty budynku, mury oraz 
stropy.  W ramach prac wyburzono część budynku 
gospodarczego zlokalizowanego na działce szkolnej, 
wykonano podbudowę pod płytę fundamentową 
i prowadzone są prace związane z przygotowaniem 
wewnętrznych odcinków kanalizacji sanitarnej.

 Dodatkowo ziemię z prowadzonych wykopów wykorzystano do poszerzenia pobocza w pasie 
drogowym bezpośrednio przed budynkiem szkoły, gdzie w przyszłości planowana jest budowa 
parkingu. 
 Wartość pierwszego etapu inwestycji to 1 781 334,05 zł. Planowany termin zakończenia tej 
części zadania to III kw. 2022 r.  Wykonawcą zadania jest firma ALTERECO  
z Nockowej.
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Broniszów

Zakończono inwestycje polegającą na budowie 2,9 km nowego  odcinka sieci wodociągowej 
w Broniszowie - do której podłączonych zostało 28 gospodarstw domowych ( przysiółek tzw. Fiołkówka 
i odcinek przy drodze wojewódzkiej w stronę Ropczyc) zamontowano również 12 hydrantów. 

Wartość inwestycji to 347 481,00 zł brutto, w tym  otrzymane dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych: 245 779,97 zł.

Wykonawca: Zakład Instalacyjno–Budowlany Edward Kwiek z Czudca.
Budowa ujęcia wody w Broniszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą  

W ramach zadania w Broniszowie powstało nowe ujęcie wody – studni głębinowej
o głębokości 99 m wraz z infrastrukturą zewnętrzną tj. plac manewrowy, ogrodzenie, oświetlenie, 
monitoring. Studnia została uruchomiona i podłączona do zbiornika głównego  wody uzdatnionej 
w Broniszowie. Posiada maksymalną wydajność 2,52 m3/h. Budowa studni w znaczny sposób 
zwiększyła zasób wody pitnej. 

Wartość zadania to 322 160,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych: 227 869, 20 zł.

Wykonawca:  Przedsiębiorstwo Budowlane „EKO-BUDOWA” Wiesław Wójcik. 

Sukcesywnie, po kompletnym przygotowaniu przedmiotowych projektów  gmina 
będzie przystępować do budowy oświetlenia ulicznego dla poszczególnych miejscowości.  
Dalszy ciąg projektowania oświetlenia ulicznego dla miejscowości Brzeziny i Brzeziny – 
Berdechów nastąpi w 2022 roku.

Ponadto w 2022 roku gmina będzie realizować zgłaszane przez Państwa inwestycje 
wybrane przez mieszkańców sołectw z tzw. środków sołeckich.  Wykorzystując dostępne 
możliwości pozyskiwania  środków zewnętrznych gmina będzie starać się o dofinansowanie na 
przebudowę dróg dojazdowych we wszystkich sołectwach gminnych. Dodatkowo jeżeli 
pozyskamy środki z Rządowego Programu Polski Ład gmina przystąpi  również do realizacji 
kolejnych inwestycji oświatowych. 
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Wykonanie odwiertu poszukiwawczego za wodą w miejscowości Glinik
Roboty obejmowały wykonanie  odwiertu poszukiwawczego za wodą o głębokości 100 

m na potrzeby zaopatrzenia w wodę mieszkańców Glinika. W wyniku prowadzonych prac 
uzyskaliśmy pozytywny wynik odwiertu. Wstępne badanie wykazało wydajność 1,5m3/h. 

Po przeprowadzonych badaniach jakości – stan wody został oceniony jako dobry.  
W najbliższym czasie studnia zostanie podłączona do Stacji Uzdatniania Wody w Gliniku. 
Wykonawcą zadania jest firma „HYDROEL” Zakład Wiertniczo – Geologiczny z Zagórzan, 
który zaoferował wykonanie zadania za kwotę 65 100 zł. 

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Podliwek

W 2021 roku zakończono prace polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej  dla 
Osiedla Podliwek. W ramach zadania powstało ok. 930 m sieci kanalizacji sanitarnej, do której 
podłączono nowo powstałe budynki mieszkalne na tym osiedlu. Natomiast budynki, które będą 
dopiero budowane na poszczególnych działkach mają możliwość podłączenia się do biegnącej 
sieci. 

Wartość zadania to 198 296, 00 zł, w tym 160 501,00 zł to dofinansowanie  ze środków 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykonawca: Zakład Instalacji Sanitarnych Adam 
Niedziałek z Czudca. 
„Aktywni rodzice - aktywne maluchy. Nowe miejsca opieki żłobkowej w Wielopolu 
Skrzyńskim”

Dobiega końca realizacja projektu pn „Aktywni rodzice - aktywne maluchy. Nowe 
miejsca opieki żłobkowej w Wielopolu Skrzyńskim”. W ramach zadania  w Wielopolu 
Skrzyńskim powstał pierwszy w gminie żłobek oferujący opiekę dla 16 dzieci w wieku  do 3 roku 
życia. W budynku dotychczasowego Przedszkola Krasnala Hałabały przeprowadzono szereg prac 
remontowych, których celem było dostosowanie pomieszczeń do potrzeb żłobka. Wydzielono 2 
sale zabaw, 2 pomieszczenia leżakowni, przewijalnię oraz dostosowano pozostałe pomieszczenia.

Ponadto  zatrudniono personel żłobka i zakupiono m.in. zabawki, książki edukacyjne, 

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie 

Zakończono budowę  sieci wodociągowej o długości 1,5 km w Wielopolu Skrzyńskim, 
która umożliwi podłączenie zlokalizowanych w centrum Wielopola Skrzyńskiego obiektów 
użyteczności publicznej. Na zbudowanej sieci zamontowano 10 szt. hydrantów 
przeciwpożarowych. Realizacja tej inwestycji jest niezwykle ważna z uwagi na potrzebę 
zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia przeciwpożarowego  dla całego centrum 
miejscowości Wielopole Skrzyńskie. Po wielu latach nasza miejscowość została zaopatrzona 
w  hydranty o normatywnej wydajności, które pozwolą na szybką reakcję straży w przypadku 
pożaru. Sieć wodociągową utworzono na odcinkach od istniejących zbiorników Spółki Grawitacja 
biegnącą przez osiedle Podliwek w kierunku rynku, a także w kierunku budynku szkoły 
podstawowej oraz do budynku kościoła parafialnego.

Ponadto wykonano również zdrój uliczny, który powstał na płycie wielopolskiego rynku. 
To urządzenie do poboru wody pitnej, z którego mieszkańcy  będą mogli korzystać darmowo 
jeżeli zajdzie taka potrzeba.  Aktualnie uruchomiono hydrofornię i trwają prace odbiorowe. 

Koszt realizacji zadania to 492 200,00 zł brutto, w tym  dofinansowanie pozyskane ze 
środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to  348 142,10 zł.
Wykonawca: Zakład Instalacji Sanitarnych Adam Niedziałek z Czudca.



7

dywany, pomoce dydaktyczne, meble, łóżeczka, 
zestawy pościeli, sprzęt AGD, sterylizatory, 
zamontowano monitoring i zakupiono wyposażenie 
placu zabaw. Projekt realizowano od stycznia 2020 
roku do grudnia 2021 roku.
 Działanie zrealizowano dzięki środkom  
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
RPO WP na lata 2014 – 2020. 
     Wartość projektu to 1 096 589,29 zł, w tym 
919 500,29 zł stanowią środki Unii Europejskiej.

 (sprzęt komputerowy, meble do  sali zabaw, sypialni dla dzieci oraz kuchni, naczynia, sprzęt AGD, 
dywany oraz gotowe zestawy zabawowe). Ponadto pomieszczenia żłobka zostały wyposażone w nowe 
rolety i moskitiery. Zakupiono antyalergiczną pościel, zabawki, pomoce dydaktyczne i doposażono 
istniejący żłobkowy plac zabaw  poprzez dostawę nowych zestawów zabawowych, rozbudowano 
monitoring i system wideomofonu.       Wartość całkowita realizowanego  projektu to 384 410,00 zł.

„Maluch + 2021” 

 W 2021 roku Gmina Wielopole Skrzyńskie 
otrzymała wsparcie z Resortowego programu 
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 
lat 3 - „ Maluch + 2021”  w wysokości  307 528 zł 
stanowiące maksymalny 80 % udział 
w kosztach utworzenia 15 nowych miejsc opieki 
żłobkowej. Z przyznanej dotacji rozbudowano 
obiekt Gminnego Żłobka Maluszek, 
przeprowadzono remont i adaptację części 
pomieszczeń budynku. Dodatkowo zakupiono 
m.in.  kompleksowe wyposażenie żłobka.

Publiczny internet w Gminie  Wielopole Skrzyńskie 

Dobiega końca realizacja projektu 
obejmującego utworzenie bezpłatnego, publicznego 
dostępu do internetu dla wszystkich mieszkańców naszej 
gminy  w budynkach użyteczności publicznej oraz 
zewnętrznej przestrzeni ogólnodostępnej.

Wewnętrzne punkty dostępu do sieci 
bezprzewodowej powstały w budynkach: Urzędu 
Gminy, GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim, Budynku 
Kulturalno – Oświatowym w Wielopolu Skrzyńskim, 

Filii GOKiW w Brzezinach, Broniszowie, Gliniku, Nawsiu. Natomiast zewnętrzne punkty dostępu 
swoim zasięgiem obejmują następujące miejsca na terenie gminy: rynek  w Wielopolu Skrzyńskim, 
plac zabaw w Wielopolu Skrzyńskim, Ośrodek Sportu w Wielopolu Skrzyńskim, Dworzec 
autobusowy w Wielopolu Skrzyńskim, Filia GOKiW w Broniszowie, Filia GOKiW w Brzezinach, 
Filie GOKiW w Nawsiu.

Korzystanie z usługi jest bardzo proste - wystarczy połączyć się z siecią Wi - Fi 
o nazwie "Publiczny Internet dla Każdego", zaakceptować regulamin i kliknąć przycisk "zaloguj". 
Nie ma konieczności podawania żadnych danych uwierzytelniających.
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Budowa parkingu na potrzeby budynku wielofunkcyjnego w Broniszowie 

informacyjnymi - grafikami (13 szt.), nawiązującymi do losów historycznych postaci dwunastu 
Sybiraków z Nawsia, zamontowano ławki parkowe (7 szt.), kosze na śmieci (2 szt.), kule betonowe 
(8 szt.), podwójny stół do gry w warcaby i chińczyka, zegar słoneczny, pergola metalowa (2 szt.), 
wykonano oświetlenie terenu i zamontowano trzy lampy podwójne, - wykonano nasadzenia 
z drzew ozdobnych, rabaty kwiatowej, nasadzenie kwiatowej rzeźby -  nawiązującej do herbu Gminy 
Wielopole Skrzyńskie, wykonano parking w ilości 43 miejsc, w tym jedno dla osób 
niepełnosprawnych).

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „TRANS-
ART” , Łęg Tarnowski.
Wartość inwestycji wyniosła 448 682,00 zł. Na realizację zadania gmina otrzymała  213 478,00 zł 
dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ponadto w trakcie realizacji zadania ze środków własnych budżetu gminy  wykonano 
inwestycję towarzyszącą  w formie remontu przylegającego chodnika, którego wartość wyniosła 
35 889,00 zł, a także wykonano nasadzenia z roślin ozdobnych o wartości 7 330,00 zł.

Kulturowe zagospodarowanie centrum wsi Nawsie

Inwestycja swoim zakresem obejmowała 
zagospodarowanie przestrzeni publicznej 
w centralnym punkcie wsi obok budynku filii 
ośrodka kultury i kościoła parafialnego 
w miejscowości Nawsie. W ramach zadania powstał 
obiekt o charakterze rekreacyjno - wypoczynkowym  
wraz z parkingiem i wewnętrzną instalacją 
oświetleniową.

Inwestycja obejmowała:
- budowę alejki z kostki brukowej wraz 
z towarzyszącą infrastrukturą tj. tablicami 

Przedmiotem prac było urządzenie 
parkingu dla samochodów osobowych na placu 
znajdującym się obok budynku wielofunkcyjnego 
oraz kaplicy w Broniszowie. W ramach 
inwestycji powstało 39 miejsc postojowych, 
w tym jedno dla osób niepełnosprawnych. 

Wartość inwestycji to 70 971,00 zł, w tym 64 368,00 zł to dofinansowanie jakie gmina 
pozyskała ze środków programu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

Wykonawcą zadnia jest firma Energobilans Sp. z o.o. z Warszawy.

Zadanie obejmowało m.in: wykonanie dwóch zjazdów publicznych z drogi 
powiatowej, poszerzenie jezdni drogi powiatowej na odcinku  ok. 85 m, wykonanie chodnika 
dla pieszych na odcinku o długości 65 m, wykonanie kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni 
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Budowa drogi gminnej Glinik k. cmentarza 

Zakończono realizację zadania 
obejmującego budowę drogi gminnej Glinik k. 
cmentarza. 

W ramach inwestycji  przebudowano 
odcinek drogi na długości 539,25 m.

Inwestycja obejmowała m.in.: wykonanie 
stabilizacji z cementu o gr. 30 cm na całej 
długości przebudowywanej drogi, wykonanie 
nawierzchni asfaltowej, a także utwardzenie 
poboczy, zjazdów indywidualnych do 
sąsiednich działek oraz umocnienie 
prawostronnego rowu na całej długości drogi.

Przebudowa drogi gminnej Brzeziny- Bukowina – Mała

W ramach inwestycji powstała 
nawierzchnia asfaltowa na odcinku 
o długości    1,3 km, poszerzono jezdnię do 5 
m, odmulono istniejące rowy, przebudowano 
zjazdy indywidualne i wykonano 
utwardzenie poboczy kruszywem 
o szerokości 0,75 m.

Ponadto wykonano przebudowę 
skrzyżowania z drogą powiatową Dębica – 
Wielopole Skrzyńskie poprzez budowę 
chodnika dla pieszych o szerokości 2 m 
i długości 20 m.

   W ramach inwestycji wykonana została również zatoka autobusowa wraz z peronem 
z kostki brukowej, w miejscu istniejącego przystanku autobusowego, z którego korzystają 
głównie dzieci uczęszczające do szkoły. 

Wartość inwestycji: 641 793,60 zł, w tym 327 563,00 zł to dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. 
z Dębicy. Dodatkowo  ze środków własnych budżetu gminy wykonano m.in. połączenie parkingu 
kościelnego z przebudowywaną drogą, wykonano nawierzchnię asfaltową na parkingu  
i  wyznaczono 31 miejsc postojowych, w tym jednego miejsca dla osób niepełnosprawnych. 
Wartość tych prac wyniosła 139 531,00 zł – środki własne budżetu gminy. 

parkingu z kostki brukowej, przeprowadzono prace wykończeniowe i porządkowe. Całkowita 
powierzchnia utwardzona wynosi 1 180 m2, w tym chodnika dla pieszych 100,7 m2.

Wartość wykonanych prac to 123 579,00 zł, w tym 48 786,00 zł to środki funduszu sołeckiego. 
 WYKONAWCA F.H.U. Grzegorz Ozga Niedźwiada. 
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Zadanie obejmowało przebudowę drogi na 
odcinku o długości 242 m. W ramach prac wykonano 
profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonano nowe 
przepusty i  nawierzchnię asfaltową.

Wartość zadania to 119  961,00 zł, w tym środki 
funduszu sołeckiego wyniosły 48 786,00 zł. 
Wykonawcą zadania była firma PDM Dębica.

Modernizacja drogi gminnej Nawsie na Stawarza

Modernizacja drogi gminnej Brzeziny - Rędziny

W ramach przeprowadzonych prac 
wykonano m.in.: podbudowę z kruszyw 
łamanych i nawierzchnię asfaltową na odcinku 
200 m,  odmulono istniejące rowy, 
przebudowano przepusty, utwardzono pobocza 
kruszywem. Koszt nowej nawierzchni 
asfaltowej to kwota 57 000,00 zł.
Wykonawcą zadania była firma PDM Dębica.

Modernizacja dróg gminnych Nawsie k. Potwora oraz Nawsie K. Bykowskich 

Dobiegła końca modernizacja dróg gminnych Nawsie k. Potwora - odcinek ok. 240 m oraz 

Nawsie k. Bykowskich – odcinek ok. 150 m. Szerokość powstałych dróg wynosi 3 m.
Zakres prac obejmował: wykonanie podbudowy z tłucznia oraz mieszanki kruszywa o gr. 15 cm.  
 Wykonawcą zadania był  TRANS Ziem Ryszard i Jan Cynarski z Zawadki.

Inwestycje zrealizowano w całości ze środków własnych budżetu gminy.

W najbliższym czasie zostanie zamontowana tam wiata przystankowa, którą zakupimy ze 
środków własnych budżetu gminy. Dodatkowo  w ramach inwestycji wydzielony został 
również pas ruchu dla rowerów na odcinku pierwszych 600 m. Dla przypomnienia realizacja 
zadania została podzielona na trzy lata i prowadzona była od 2019 roku, kiedy  to wykonano  
roboty przygotowawcze. Natomiast w 2020 roku dokonano przebudowy przepustów  pod 
koroną drogi.

 Całkowity koszt inwestycji to 2 250 099,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg to 1 575 069,00 zł. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Drogowo – 
Mostowe S.A. z Dębicy. 
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Przebudowa drogi Wielopole - Konice pod Masarnią – Etap II

W ramach inwestycji powstała   
nawierzchnia asfaltowa na odcinku o długości 204 
m i szerokości 4,5 m. Ponadto odmulono istniejące 
rowy i wykonano utwardzone pobocza. 
Wartość inwestycji 80 923,00 zł.

Na realizację przedsięwzięcia samorząd 
otrzymał dofinansowanie w wysokości 65 000,00 
zł ze środków budżetu Województwa 
Podkarpackiego, przeznaczonych na realizację 
zadań związanych z budową i modernizacją dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych.

Modernizacja drogi gminnej Glinik Podlas Dział 

Prace prowadzono na odcinku o długości 
280 m. Zadanie swoim zakresem obejmowało, 
odmulenie istniejących rowów, wykonanie 
zjazdów indywidualnych do działek, poboczy 
ziemnych oraz wykonanie nawierzchni 
z kruszywa.

Wartość inwestycji to 48 786,00 zł – środki 
funduszu sołeckiego. 
Wykonawcą inwestycji był Trans –Ziem 
Ryszard Cynarski, Zawadka.

Przebudowa drogi Gminnej Brzeziny Łęg na Kaczor

Zakres inwestycji obejmował wykonanie 
nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku 
o długości  210 m i szerokości 3,5 m oraz 
utwardzonych kruszywem poboczy o szerokości 
0,5 m każde. Ponadto wykonano nowe przepusty 
i odmulono istniejące rowy.

Wartość inwestycji to 125 628,00 zł, 
w tym środki funduszu sołeckiego wyniosły 48 
786,00 zł.
     Wykonawcą zadania była firma PDM Dębica. 

Droga Nawsie k. Potwora 
wartość inwestycji: 24 796,00 zł. 

Droga Nawsie k. Potwora 
wartość inwestycji: 24 796,00 zł. 

Droga Nawsie k. Bykowskich 
wartość inwestycji: 15 498,00 zł.
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Modernizacja drogi Wielopole Różanka k. Kozioł

Zakończono prace na odcinku 
o długości 190 m i szerokości 3,5 m. Zadanie 
obejmowało: profilowanie i zagęszczanie 
podłoża, wykonanie podbudowy o gr. 15 cm, 
odmulenia rowów, wykonanie poboczy 
ziemnych szer. ok. 0,5 m.
 Wartość inwestycji 29 266,00 zł – środki 
własne budżetu gminy. Wykonawcą inwestycji 
był Trans –Ziem Ryszard Cynarski, Zawadka.

Modernizacja drogi Glinik – Szmulówka 

Prace swoim zakresem obejmowały: 
odmulenie rowu, niwelację drogi na długości ok. 
150 mb, przebudowę przepustów, 
umocnienie rowu korytem kolejowym o długości 
ok. 13 mb oraz zabezpieczenie skarp płytami 
ażurowymi.

Wartość zadania 19 300,00 zł – środki 
własne budżetu gminy.

Wykonawcą zadania była firma Usługowa SŁAW-DOM Sławomir Lepak z Brzezin.

Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej w miejscowości Glinik

Inwestycja obejmowała budowę chodnika 
dla pieszych w miejscowości Glinik. W roku 
bieżącym powstało  445 m chodnika o szerokości 
2 m na najbardziej newralgicznym odcinku drogi 
wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Ropczyce – 
Wiśniowa przebiegającej przez Glinik. 

     W ramach prac wykonano m.in. roboty 
pomiarowe, umocnienie rowu, poszerzenie jezdni, 
utwardzenie nawierzchni zjazdów, a także 
wykonanie elementów odwodnienia drogi, 
wykonanie zatoki autobusowej, ułożenie chodnika
z kostki brukowej.

Nowy trakt dla pieszych połączył się z powstałym w latach poprzednich chodnikiem 
prowadzącym od budynku Filii Ośrodka Kultury w Gliniku -  i przebiega wzdłuż lewej strony drogi 
kończąc się na wjeździe do P. Pazdana. 

   Wartość inwestycji wyniosła 522 199 zł. Dofinansowanie inwestycji przez Gminę Wielopole 
Skrzyńskie wyniosło 212 200 zł, pozostałe środki to wkład Samorządu Województwa Podkarpackiego. 
Wykonawcą inwestycji była Firma Usługowo-Handlowa Grzegorz Ozga z Niedźwiady.

Ponadto ze środków własnych budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie zakupiono wiatę 
przystankową, którą ustawiono na powstałej zatoce autobusowej. Koszt zakupu wiaty to 7 964,00 zł, 
dostawcą była firma Budotechnika z Pilchowic. 

Zrealizowana inwestycja chodnikowa, znacząco przyczyni się do poprawy jakości życia 
i bezpieczeństwa mieszkańców Glinika w  szczególności dzieci uczęszczających do miejscowej szkoły.
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Budowa Oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej w miejscowości 

Wielopole Skrzyńskie, Glinik i Broniszów 

Stacja Trafo 13 Wielopole Skrzyńskie  – 
W ramach  inwestycji wykonano budowę nowej linii 
napowietrznej oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi 
wojewódzkiej Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa 
obok budynku powstałej Oczyszczalni Ścieków, 
zasilanego ze stacji Trafo 13. Zamontowano 
6 słupów wraz z oprawami led o mocy 69 W każda.  
Wartość zadania 26 032,00 zł.

 
Stacja Trafo 17 Wielopole Skrzyńskie  – 
w ramach tego zadania  zamontowano 7 słupów 
z oprawami led o mocy 69 W każda. Prace 
prowadzono również wzdłuż drogi wojewódzkiej 
w Wielopolu Skrzyńskim na odcinku od Wielopola 
Skrzyńskiego (od P. Marć) w kierunku budynku 
oczyszczalni ścieków. Wartość zadania 27 320,00 zł.

Stacja trafo 7 Glinik zamontowano 7 słupów wraz 
z oprawami led o mocy 69 W każda. Wartość 
inwestycji 32 493 zł. (Prace prowadzono wzdłuż 
drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi gminnej 
Glinik Polny Gościniec w kierunku Ropczyc.)

Wykonawca: Firma PET-POL" z Czarnej. 

Stacja Trafo 6 w miejscowości Glinik aktualnie 
prowadzone są prace związane z budową 
oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej 
986  na odcinku łączącym Broniszów z Glinikiem o 
długości 1,3 km, na którym zamontowanych 
zostanie 30 szt. lamp - od odcinka, na którym 
zakończono poprzednie prace montażowe w 
kierunku Ropczyc do zjazdu na Broniszów – 
Zapole. 

 

Budowę oświetlenia realizuje firma  PETPOL Tomasz Petela z Czarnej.  Zadanie w 
całości finansowane jest ze środków własnych budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie. 
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Budowa oświetlenia płyty stadionu GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim 

Celem zadania była budowa nowej 
instalacji oświetlenia płyty stadionu wraz 
z osprzętem towarzyszącym. Wykonano m.in. 
wykop pod budowę linii kablowej, wykop pod 
słupy oświetleniowe i ustawiono 6 szt. słupów 
oświetleniowych.

Wartość zadania wyniosła 136 850,00 zł – 
środki własne budżetu gminy. 
Wykonawca: Zakład Usługowo-Remontowy 
ELMIX z Ropczyc.

Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

Zrealizowano inwestycję, która swoim zakresem 
obejmowała montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,9 
kw dla budynku Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim. 
Wykonano modernizację rozdzielni głównej elektrycznej na 
parterze budynku oraz zamontowano dodatkowy moduł, 
który umożliwia odczyt pełnego zużycia energii pobranej 
z sieci.  Montaż instalacji pozwoli zmniejszyć 
zapotrzebowanie obiektu Urzędu Gminy na energię 
elektryczną, produkowaną w sposób konwencjonalny. 

Wykonawcą zadania była firma Ress Inwestycje z Przeworska. Wartość inwestycji 
wyniosła  44 085,00 zł, w tym 25 000,00 zł to dotacja jaką gmina pozyskała z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 

Modernizacja i doposażenie budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu 
Skrzyńskim

Trwa realizacja inwestycji obejmującej modernizację i doposażenie budynku WTZ. 
Zadanie podzielono na 3 części.
I  Prace brukarskie i instalacyjne na zewnątrz budynku m.in.: Budowa instalacji 
nawadniającej ogród dydaktyczny, budowa ścieżek ogrodowych o nawierzchni z kostki 
betonowej, montaż ławek ogrodowych, budowa  krawężnika  w celu ochrony placu przed 
napływającymi wodami opadowymi. Wykonawcą tej części zadania jest: firma Usługowo – 
Handlowa Grzegorz Ozga. Termin realizacji: 28.12.2021 r.  Koszt realizacji: 122 892,23 zł.

II Prace remontowo – modernizacyjne wewnątrz 
budynku m.in. montaż mobilnego oświetlenia pracowni 
fotograficznej, systemu przywoławczego w łazienkach, 
poręczy dla niepełnosprawnych, wykonanie na ścianach 
korytarza okładziny z płytek ceramicznych, nowych drzwi 
do pomieszczenia archiwum. Wartość zadania 55 000,00 zł. 
Wykonawcą zadania jest firma Kompleksowe Usługi 
Budowlane Max – Dom Marcin Szkotnicki z Nawsia.
III Zakup i dostawa wyposażenia: kserokopiarka, 
strugarka grubościowa, wyrzynarka precyzyjna, mikser 
kuchenny, router WI -FI. 
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Gmina Wielopole Skrzyńskie zakupiła  autobus marki Mercedes  mocy 190 KM 
i pojemności 2.9 – Diesel, o liczbie miejsc 22 + 1 miejsce dla kierowcy, w tym dwa miejsca dla 
osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

Pojazd posiada odpowiednie wyposażenie, które zapewnia bezpieczeństwo i komfort 
podróżowania  oraz jest w pełni przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. 
Wyposażony jest w platformę najazdową umożliwiającą wjazd wózka oraz uchwyty ułatwiające 
wsiadanie i wysiadanie osób niepełnosprawnych.

Wartość zakupu nowego pojazdu to 350 550,00 zł., w tym otrzymane dofinansowanie ze 
środków PFRON to 240 071,00 zł.

Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Wykonawcą tej części zadania jest firma WAM Wojciech Smolak ze Świlczy. Wartość 
III części zadania to 32 911,00 zł.
      Na realizację zadania inwestycyjnego samorząd otrzymał dofinansowanie ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości: 160 000,00. zł.

Dostawcą samochodu była firma TRUCK 
EXPORT - IMPORT WYNAJEM sp. z o.o z Warszawy.

Zakupiony autobus będzie służył jako środek 
transportu dla osób z terenu naszej gminy korzystających  
z usług ośrodków szkolno – wychowawczych 
w Ropczycach, Frysztaku i Strzyżowie. Dzięki 
otrzymanemu dofinansowaniu ze środków PFRON 
samorząd Gminy Wielopole Skrzyńskie 
zrealizował kolejne zadanie, które przyczyni się do poprawy warunków życia, aktywności 
społecznej  oraz pełnoprawnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu społeczności lokalnej.

Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej im. 
Sybiraków w Nawsiu 

Zakończono przebudowę łazienek w budynku  
Szkoły Podstawowej w Nawsiu. 
 W ramach zadania utworzono nowoczesne 
łazienki na parterze i pierwszym piętrze 
budynku. Łazienki zostały w pełni dostosowane 
do potrzeb dzieci, w tym w szczególności osób 
niepełnosprawnych.

W ramach zadania  ułożono płytki, 
zamontowano sanitariaty, pomalowano ściany, 
wymieniono okno, wykonano ścianki działowe, 
zamontowano kabiny i wydzielono sanitariaty. 

Wykonawcą zadania był Zakład Projektowo-Wykonawczy Instalatorstwa Marian 
Włodyka ze Strzyżowa. 

Wartość zadania to:  259 654,17 zł. Uzyskane na ten cel dofinansowanie ze środków 
PFRON wynosi 150 000,00 zł.
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Wykonanie ogrodzeń przy budynkach Szkół Podstawowych

Dla Szkoły Podstawowej w Broniszowie wykonano  
80 mb ogrodzenia.  
Koszt dostawy ogrodzenia  dla SP Broniszów wyniósł 
6 440,00 zł brutto. Dostawca: Antoni Michnik Firma 
Produkcyjno Handlowo Usługowa EL- BET z Dębicy. 

Natomiast  Wykonanie ogrodzenia 
zrealizowała firma Usługowa SŁAW-DOM Sławomir 
Lepak z Brzezin z kwotę 5 510,00 zł.
Docelowo w przyszłych latach cały teren szkoły 
zostanie ogrodzony.

Dla Szkoły Podstawowej w Gliniku  wykonano 200 
mb ogrodzenia.   Koszt  dostawy  ogrodzenia wyniósł 
16 762,00 zł. Dostawcą elementów ogrodzeń  była 
Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa EL- BET 
Antoni Michnik z Dębicy.   Natomiast koszt wykonania 
ogrodzenia to kwota 15 000,00 zł. 

Wykonawcą zadania była:  Firma Usługowa SŁAW-
DOM Sławomir Lepak  z Brzezin.

Dla Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim 
wykonano  245,5 mb ogrodzenia. Wartość dostawy 
przedmiotowego ogrodzenia  wyniosła  23 594,00  zł.
Dostawcą elementów ogrodzeń była 
Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa
EL- BET Antoni Michnik z Dębicy.  
Koszt wykonania 220 m ogrodzenia przy Szkole 
Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim to kwota 
16 910,00 zł. Wykonawcą zadania była:  
Firma Usługowa SŁAW-DOM Sławomir Lepak  
z Brzezin. 

Realizacja inwestycji została sfinansowana w całości ze środków własnych budżetu gminy. 
Budowa ogrodzeń dla placówek oświatowych ma na celu m.in. zapewnienie bezpieczeństwa 
uczniów zarówno przed swobodnym wyjściem poza teren szkoły, jak 
i dostępem niepożądanych osób w czasie trwania zajęć szkolnych. Ponadto obowiązek 
zabezpieczenie terenu szkół poprzez wykonanie ogrodzeń wynika z aktualnie obowiązujących 
przepisów oświatowych. 

Dla Szkoły Podstawowej w Brzezinach  zakończono prace przy montażu 115 m 
ogrodzenia, którego koszt dostawy wyniósł 11 000,00 zł  natomiast koszt montażu  to 7 
900,00 zł. Ponadto w ramach zadania zakupiona zostanie jeszcze brama wjazdowa na teren 
szkoły.
Wykonawcą zadania jest:  Firma Usługowa SŁAW-DOM Sławomir Lepak  z Brzezin
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Utwardzenie placu przy boisku wielofunkcyjnym w Broniszowie 

Zakończono realizację zadania inwestycyjnego 
polegającego na  wykonaniu prac ziemnych 
i brukarskich na parkingu przy boisku 
wielofunkcyjnym należącym do Szkoły 
Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego 
w Broniszowie.

W ramach zadania wykonano m.in: 
podbudowę i położono nową nawierzchnię z kostki 
betonowej – łącznie 280 m2 i wyznaczono miejsca 
postojowe w ilości 9 szt.
Wykonawcą zadania była firma: "Eden - Ogrody Marzeń" Usługi Ogólno - ogrodnicze 
Krzysztof Zegar  z Łączek Kucharskich. Koszt inwestycji: 39 457,82 zł. Środki własne budżetu 
gminy.

Montaż trybun sportowych przy boisku ORLIK w Wielopolu Skrzyńskim 

Gmina Wielopole Skrzyńskie we współpracy 
z Szkołą Podstawową w Wielopolu Skrzyńskim 
wykonała inwestycję polegającą na montażu trybun 
sportowych oraz urządzeniem terenu wyznaczonego 
na jej montaż. W odpowiedzi na liczne potrzeby 
zgłaszane przez osoby korzystające z obiektu, 
zamontowano nowoczesną 40 – miejscową trybunę 
sportową. Montaż trybuny stanowi bezpośrednie 
zaplecze boiska do piłki nożnej i znacząco poprawi 
komfort korzystania z obiektu osobom obserwującym 
rozgrywki lub oczekującym na grę.  
Trybuna sportowa została dostarczona przez firmę „Prostar”  z Poznania
Środki budżetu Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim, zakup trybun sportowych 
4 674,00 zł oraz zakup materiałów niezbędnych do montażu trybun tj. kruszywo, beton itp. - 
1 150,00 zł. Środki budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie – kostka betonowa pochodząca 
z zasobów magazynowych gminy 75 m2 o wartości 1 875,00 zł.

Wykonanie wjazdu oraz utwardzenie terenu przy Szkole  Podstawowej im. Marii Lachman
 w Brzezinach - Berdechowie

Inwestycja swoim zakresem obejmuje: demontaż 
starych płyt drogowych, wykonanie podbudowy, nowej 
nawierzchni z kostki betonowej – łącznie 170 m2, nowego 
przyczółku na wjeździe oraz montaż barierek 
zabezpieczających.
Koszt inwestycji: 41 192,70 zł – środki własne budżetu 
gminy.
Wykonawca: Firma Usługowa SŁAW-DOM Sławomir 
Lepak z Brzezin.
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Wydarzenia

 Akcja honorowego oddawania krwi

7 listopada 2021 r. w Wielopolu 
Skrzyńskim przeprowadzona została akcja 
honorowego poboru krwi. Akcję poprowadził 
Klub HDK-PCK „Solidarne Serce” przy 
Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim  we 
współudziale Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Rzeszowie. 

Spośród 49 osób, które zgłosiły się do 
udziału w akcji  po wypełnieniu ankiety

 i przeprowadzonych  badaniach lekarskich krew oddało 36 z nich, dzięki czemu 
pozyskano 16,2 litrów krwi. Składam serdeczne podziękowania wszystkim 
krwiodawcom, którzy włączyli się w akcję oraz pomagali  w jej organizacji – Marek 
Tęczar Prezes Klubu HDK- PCK „Solidarne Serce” przy Urzędzie Gminy 
w Wielopolu Skrzyńskim.

Seminarium Muzealne  w  Ośrodku Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum 
Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim 

 Od 27 do 29 sierpnia 2021 roku 
w Ośrodku Dokumentacji i Historii Regionu 
Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu 
Skrzyńskim  odbyło się pierwsze Seminarium 
Muzealne, w którym wzięło udział 18 
muzealników z całej Polski. Podczas spotkań 
podzielili się warsztatem pracy, dyskutowali 
o wyzwaniach stawianych dzisiejszym muzeom. 

Tematem przewodnim seminarium był 
Tadeusz Kantor i Wielopole Skrzyńskie, a także  
sama Kantorówka i próba podsumowania jej

dotychczasowej działalności jako  muzeum biograficznego, miejsca żywego, rozwijającego się, 
pielęgnującego i wykorzystującego swoje dziedzictwo. 

Istotnym elementem wielopolskiego spotkania była integracja środowiska muzealników 
oraz wymiana  doświadczeń z akcentem na promocję dobrych praktyk 
w muzealnictwie. Ważnym aspektem wielopolskiego seminarium była także integracja z lokalną 
społecznością. Zorganizowane warsztaty teatralne, plastyczne i muzyczne skierowane do 
mieszkańców Wielopolszczyzny cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców. 

Ważnym punktem spotkań była dyskusja  panelowa, podczas której poruszono m.in. 
sposoby prezentacji zbiorów poprzez platformy internetowe oraz inicjatywy w sieci w okresie 
trwania epidemii i związanego z nią całkowitego lockdownu. 
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„Bieg charytatywny dla Zuzi” w Wielopolu Skrzyńskim

Wspaniała  atmosfera, ambitna walka i zdrowa rywalizacja na trasie – tak 
można podsumować bieg charytatywny „Biegniemy dla Zuzi”, który odbył się  5 
grudnia 2021 roku na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

Bieg miał cel charytatywny, z którego całkowity dochód przeznaczono  na 
leczenie i rehabilitację -  Zuzi, sześcioletniej mieszkanki Gminy Wielopole 
Skrzyńskie, zmagającej się z wieloma schorzeniami. Zatem biegaczy najbardziej 
motywowała nie chęć zwycięstwa lecz możliwość niesienia pomocy.

 Obchody Narodowego Święta Niepodległości
    11 listopada 2021 roku w Wielopolu 
Skrzyńskim odbyła się uroczystość 
upamiętniająca 103 rocznicę odzyskania 
Niepodległości przez Polskę. Wydarzenie 
rozpoczęło się od złożenia przez 
poszczególne delegacje wiązanek kwiatów 
pod pomnikiem „Uczestników Walk 
o Wolną Polskę” przy Szkole Podstawowej 
im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu 
Skrzyńskim. 

Następnie w miejscowym kościele pw. NMP Wniebowziętej w Wielopolu 
Skrzyńskim odprawiona została Msza św. w intencji Ojczyzny. Po zakończonym 
nabożeństwie uczestnicy wydarzenia zebrali się w budynku Gminnego Ośrodka 
Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim, gdzie swoje występy artystyczne 
zaprezentowały zespoły: Zespół Regionalny WIELOPOLANIE działający przy 
GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim oraz Mażoretki TIA działające przy Filii Ośrodka 
Kultury w Brzezinach. 

Uroczystość zakończył koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu  
 Męskiego Chóru Rolników im. Stanisława Świerada z Wielopola Skrzyńskiego.

   Do uczestnictwa w biegu na 
dystansie 5 i 10 km zgłosiło się 
prawie 300 osób z różnych regionów 
Polski. Dla uczestników biegu 
w budynku szkoły wydawano  posiłek 
regenerujący, który przygotowały 
Panie z Wielopolskiego 
Stowarzyszenia Kobiet "Pasjonatki 
Tradycji". Poczęstunek dla 
uczestników przygotowało także 
Stowarzyszenie KGW Łysogórzanki, 
KGW Nawsie oraz KGW 
Jaszczurowa.

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Młodzi Aktywni z Ropczyc. 
Honorowy patronat nad imprezą objął: Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie Pan 
Marek Tęczar oraz Starosta Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego Pan Witold 
Darłak.



Szanowni Państwo!
        W listopadzie 2021 roku Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim podjęła uchwałę 
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Wielopole Skrzyńskie konsultacji 
dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Wielopole Skrzyńskie. Konsultacje trwać 
będą do końca stycznia 2022 r. W każdym sołectwie  będą organizowane spotkania 
konsultacyjne z mieszkańcami gminy, poświęcone tematyce nadania  praw miejskich, podczas 
których i bezpośrednio po nich   Zespoły ds. przeprowadzenia konsultacji będą udostępniać 
ankiety konsultacyjne. Udostępnianie ankiet  przez Zespoły będzie ponadto prowadzone przy 
okazji innych spotkań mieszkańców, w  tym podczas spotkań wywiadowczych w szkołach 
i podczas  zebrań OSP.
     Informacje o terminach spotkań,  składy Zespołów wyznaczonych do prowadzenia 
czynności udostępniania ankiet w poszczególnych sołectwach i inne ważne informacje 
związane z nadaniem praw miejskich dla Wielopola Skrzyńskiego  będą  zamieszczane na 
stronie internetowej Gminy www.wielopole.eu, w zakładce „Prawa miejskie dla Wielopola 
Skrzyńskiego” i na tablicach ogłoszeń  w sołectwach.
        Przywrócenie praw miejskich dla Wielopola Skrzyńskiego  to szansa rozwoju całej 
gminy. W Państwa ręce przekazujemy ulotkę dołączoną do niniejszego numeru Informatora 
Samorządowego - o tematyce związanej z nadaniem praw miejskich dla Wielopola 
Skrzyńskiego. Serdecznie zachęcamy Mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie do wzięcia 
udziału w konsultacjach oraz do oddania swojego głosu na TAK. 
        Piotr Zięba                                                                                  Marek Tęczar
Przewodniczący Rady Gminy                                                             Wójt Gminy
w Wielopolu Skrzyńskim                                                             Wielopole Skrzyńskie   

Sprawdź jakość powietrza 

Na budynku Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim został zainstalowany czujnik 
jakości powietrza - sensor. Czujnik podaje parametry dotyczące: stężenia pyłów zawieszonych, 
czyli tak zwanego ,,smogu, wilgotności powietrza, ciśnienia atmosferycznego, temperatury. 
Zachęcamy do korzystania z informacji przesyłanych przez system. Możecie je Państwo 
odczytywać za pośrednictwem strony internetowej www.naszepowietrze.pl  oraz aplikacji 
mobilnej Syngeos – dostępnej na urządzeniach z systemem Android oraz iOS lub za 
pośrednictwem strony internetowej urzędu – widget prezentujący wyniki znajduje się 
w zakładce „Sprawdź jakość powietrza”.

Bieżąca wiedza o stanie zanieczyszczeń, ma służyć mieszkańcom do podejmowania 
decyzji o pobycie na zewnątrz budynków osób, szczególnie narażonych na działanie smogu. 
Działanie sensora ma również charakter prewencyjny - uświadamiający mieszkańcom, jak 
duży wpływ na jakość powietrza, ma spalanie odpadów  w piecach 
i kotłach c.o. czy ogrzewanie domów słabej jakości paliwem.

Ogłoszenia i informacje 
 Przywrócenie praw miejskich dla Wielopola Skrzyńskiego

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.wielopole.eu/
http://www.naszepowietrze.pl/
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