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Drodzy Mieszkańcy,
Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas.

Niech podczas tegorocznej Gwiazdki nie zabraknie w Państwa domach
rodzinnego ciepła i spokoju.

Życzymy zdrowia,
 sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym, 

samych dobrych decyzji, a także wszelkiej 
pomyślności 

w Nowym 2021 Roku.

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

i pomagają wyznaczać właściwy cel na przyszłość.

Przewodniczący Rady Gminy
 w Wielopolu Skrzyńskim 

Piotr Zięba 
wraz z radnymi 

Wójt Gminy
Wielopole Skrzyńskie  

Marek Tęczar 
wraz ze współpracownikami 

INFORMACJA 
24 grudnia 2020 roku (Wigilia) Urząd Gminy będzie nieczynny.
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Podsumowanie 2020 roku
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. 2020 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 również z krótkim opisem działań inwestycyjnych 
planowanych do realizacji w nadchodzącym roku. 

 W 2021 roku realizowane będą m.in. następujące inwestycje,  na które samorząd gminy 
otrzymał dofinansowanie: 

1. Budowa oświetlenia płyty stadionu GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim
Zakres inwestycji obejmuje budowę nowej instalacji Nn oświetlenia płyty stadionu 

GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim. W zakres prac wchodzi m.in.: wykonanie wykopu pod 
budowę linii kablowej, wykonanie wykopów pod słupy oświetleniowe, ustawienie słupów 
oświetleniowych,montaż złącz kablowych, podłączenie kabla zasilającego słupy oświetleniowe 
oraz urządzenia towarzyszące. 

2. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Glinik zasilanej ze stacji TRAFO 7 ”
Zakres inwestycji obejmuje budowę nowej linii napowietrznej Nn oświetlenia 

ulicznego składającego się z 7 nowych słupów oświetleniowych, wraz z montażem opraw LED 
o mocy 69 W każda, oraz innych robót towarzyszących.                                  

3. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Glinik zasilanej ze stacji TRAFO 13 ”
Zakres inwestycji obejmuje budowę nowej linii napowietrznej Nn oświetlenia 

ulicznego z 5 nowych słupów oświetleniowych, wraz z montażem opraw LED o mocy 69 W 
każda, oraz innych robót towarzyszących.  
4. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielopole Skrzyńskie zasilanej ze stacji 
TRAFO 17”

Zakres inwestycji obejmuje budowę nowej linii napowietrznej Nn oświetlenia ulicznego
składającego się z 5 nowych żerdzi wirowanych, wraz z montażem opraw LED o mocy 69 W każda, 
oraz innych robót towarzyszących. 
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5. Nowy Oddział w Gminnym Żłobku „Maluszek” w Wielopolu Skrzyńskim

Gmina Wielopole Skrzyńskie wnioskowała o dofinansowanie utworzenia 
dodatkowych miejsc opieki żłobkowej w Gminnym Żłobku "Maluszek" w Wielopolu 
Skrzyńskim.Aplikowano zarówno o środki na tworzenie,  jak i funkcjonowanie  nowych miejsc 
opieki żłobkowej. Przyznano dofinansowanie w ramach modułu 1b w wysokości  307 528 zł 
stanowiące maksymalny 80 % udział w kosztach utworzenia 15 nowych miejsc żłobkowych. 
Z przyznanej dotacji Gmina wyremontuje i dostosuje do potrzeb najmłodszych dzieci salę 
zabaw, przyległą łazienkę, szatnię, urządzi sypialnię dla maluchów i pokój socjalny dla obsługi 
żłobka. Zostanie zakupione kompleksowe wyposażenie w formie mebli, sprzętu 
komputerowego, klimatyzatorów, zabawek, naczyń dla dzieci. Zaplanowana jest rozbudowa 
funkcjonującego systemu monitoringu i  przyległego do żłobka placu zabaw.

Ruszył nabór dzieci  do nowo utworzonego oddziału, który zacznie funkcjonować  od lutego 
2021 roku. Wiecej informacji pod nr. kontaktowym 17 27 69 200.

Rekrutacja uczestników  
przedmiotowego projektu  
jest prowadzona w biurze 
projektu zlokalizowanym 
w Gminnym Żłobku 
„Maluszek” w Wielopolu 
Skrzyńskim.
Wszystkie niezbędne 
do prowadzonego naboru 
dokumenty będą dostępne 
na stronie internetowej 
www.wielopole.eu lub 
stronie facebookowej 
Żłobka w Wielopolu Skrz. 

http://www.wielopole.eu/
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 6.  Milion złotych dla Gminy Wielopole Skrzyńskie z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych

Gmina Wielopole Skrzyńskie otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych  w  wysokości  1  000  000  zł.  Środki  pieniężne  zostaną  przekazane  na  zadanie
inwestycyjne  :  budowa  studni  głębinowej  w  miejscowości  Broniszów  oraz  na  budowę  sieci
wodociągowych w miejscowościach Glinik, Broniszów oraz Wielopole Skrzyńskie .  Zaplanowano
także  montaż   29  hydrantów  zapewniających  ochronę  przeciwpożarową mieszkańcom obszaru
objętego inwestycją.

8.  Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej  w  miejscowości  Wielopole  Skrzyńskie  
- "os. Podliwek"

Gmina Wielopole Skrzyńskie realizuję obecnie rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej
na osiedlu Podliwek. Prace ruszyły już teraz, a planowany koniec inwestycji przewiduje się 
na 2021 r.  Aktualnie powstają odcinki sieci, które pozwolą na podłącznie nowo powstałych
budynków mieszkalnych na osiedlu.Prace prowadzone są  metodą przewiertu sterowanego
mechanicznie oraz wykopowo. Docelowo powstanie około 820 mb sieci kanalizacyjnej,  
a  koszt  inwestycji  to  190  650,00  zł.  Środki  finansowe  gmina  pozyskała  z  Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych.

9. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Broniszowie 

Gmina Wielopole Skrzyńskie zamówiła projekt rozbudowy szkoły o pełnowymiarową salę gimnastyczną
wraz z przewiązką i dodatkowymi pomieszczeniami dydaktycznymi.
Nowa cześć budynku będzie zawierała 3 kondygnacje – podpiwniczenie pod całością, pierwsze i drugie piętro.
Podpiwniczenia – szatnie szkolne, pomieszczenia gospodarcze, zaplecze / szatnie dla sali gimnastycznej, toalety 
i  prysznice  – męskie i  damskie,  magazyn sprzętu sportowego,  pomieszczenia dla nauczycieli  WF,  kotłownia,
klatka schodowa,szyb windowy, ciągi komunikacyjne.  Parter – sala gimnastyczna, 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.
Budynek będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – podjazd na zewnątrz, winda, toalety.

7. Przebudowa drogi gminnej Brzeziny - Bukowina

W 2021r . Gmina będzie realizowała dalszy ciąg przebudowy drogi „Brzeziny – 
Bukowina”. Zrealizowano m.in.: wymieniono istniejące przepusty pod drogą, bez zmiany 
ich długości średnicy. W 2021r. na całym odcinku drogi tj. 1300m , zaprojektowano 
poszerzenie jezdni do 5m , oraz stabilizację nawierzchni. Przewidziane jest również 
wykonanie zatoki autobusowej w miejsce istniejącego przystanku, utwardzenie poboczy 
kruszywem kamiennym oraz odcinek zostanie oznakowany znakami pionowymi zgodnie
z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu. Na odcinku 600 m  zostanie wydzielony  
pas ruchu dla rowerzystów o szerokości 1.5 m za pomocą znaków poziomych. Na całym 
odcinku zostaną odmulone rowy oraz przebudowa zjazdów indywidualnych. Pozyskano 
dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Dróg Samorządowych 
w kwocie 1 523 847, 00 zł , a cały koszt inwestycji wynosi 2 264 859, 08 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.

10. Zagospodarowanie „centrum” wsi Nawsie

We wrześniu br. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.

Zadanie  będzie  realizowane  w  okresie  od  III-X  2021  r.  przez  Gminę  Wielopole  Skrzyńskie,  
w  miejscowości  Nawsie,  w  powiecie  ropczycko-sędziszowskim.  Celem  projektu  jest  poprawa  jakości  życia
mieszkańców gminy Wielopole Skrzyńskie,  poprzez urządzenie i udostępnienie ogólnodostępnego miejsca  pełniącego
funkcje  rekreacyjne  i  wypoczynkowe,  położonego   w  centrum  wsi  Nawsie,   stwarzającego  dogodne  warunki  
do rozwijania  aktywności i integracji społecznej mieszkańców. 

W ramach zadania planujemy budowę alejki z kostki  brukowej  z tablicami informacyjnymi (12  sztuk)  i  zegarem
słonecznym, (tablice informacyjne będą nawiązywały treścią do losów  historycznych postaci 12 Sybiraków z Nawsia,
których  imieniem nazwana  jest  miejscowa  Szkoła  Podstawowa.  Dzięki  zastosowaniu  tego  rozwiązania  inwestycja
sprzyja realizacji koncepcji tzw. wsi tematycznej, dzięki popularyzacji życia i historii mieszkańców Nawisa zesłanych
na Sybir). Planujemy montaż małej architektury: ławki parkowe (7 sztuk), kosze na śmieci (2szt),  kule betonowe  
(8  sztuk), podwójny stół do gry w warcaby i chińczyka, zegar słoneczny, pergola chromoniklowa (2  szt.), budowa
oświetlenia terenu i montaż trzech lamp podwójnych, wykonanie nasadzeń  z drzew ozdobnych, rabaty kwiatowej,
zasianie trawy, nasadzenie kwiatowej rzeźby nawiązującej do herbu Gminy Wielopole Skrzyńskie, wykonanie parkingu
z 43 miejscami parkingowymi  i jego odwodnienia (bezpłatny parking dla samochodów osobowych w ilości 43 miejsc
oraz jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych).

Łącznie powierzchnia zagospodarowanego terenu objętego inwestycją to 3253,30 m2, w tym powierzchnia  utwardzona
1413,70  m2. Całkowita wartość projektu: 427 446,78 zł, a uzyskane dofinansowanie wynosi 213 478,00 zł.
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Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wielopolu Skrzyńskim

Podsumowanie inwestycji za 2020 rok

  

Likwidacja barier architektonicznych w budynku Samorządowego Przedszkola 
Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim

Budowa parkingu dla celów budynku oraz remont schodów przy budynku 
wielofunkcyjnym w Broniszowie 

Jednym z celów budowy PSZOK jest 
wzrost poziomu selektywnej zbiórki odpadów 
na terenie naszej gminy. Wszyscy mieszkańcy 
będą mogli odwozić do powstałego punktu 
wytworzone odpady (m.in. zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, przeterminowane 
leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, 
meble i inne odpady wielkogabarytowe) - 
w dowolnym momencie nie oczekując na 
wyznaczony w kalendarzu termin zbiórki 
odpadów. 

Na realizację zadania gmina 
uzyskała 85 % dofinansowania 
do kosztów kwalifikowanych.
Koszt inwestycji to 799 507,00 zł.

Przedmiotem zamówienia była likwidacja 
barier architektonicznych w budynku 
Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały 
w Wielopolu Skrzyńskim. Zostały zaadaptowane 
pomieszczenia przedszkolne celem przystosowania 
ich  do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Prace remontowo budowlane dotyczyły pierwszego 
piętra budynku Samorządowego Przedszkola 
Krasnala Hałabały. 
Zadanie obejmowało wykonanie adaptacji 
4 pomieszczeń sanitarnych na toalety, które zostały 
wyposażone w urządzenia spełniające wymogi
w zakresie pełnej dostępności dla osób 
niepełnosprawnych. 

Całkowity koszt inwestycji:147 597,36zł.
Kwota dofiansowania ze środków PF  
Rechabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 
81 277,00 zł.
Wkład własny budżetu Gminy: 
66 320,36 zł

Wykonany został parking przy kaplicy 
cmentarnej w Broniszowie, o powierzchni 
1340 m2. Łączna kwota inwestycji wyniosła 
53 949,77 zł, Część zadania została sfinansowana 
ze środków Funduszu Sołeckiego 
w kwocie 44 227,60 zł. Dodatkowo wykonano 
remont schodów przy wejściu do budynku 
wielofunkcyjnego w miejscowości Broniszów. 
Wykonanie remontu wpływa na poprawę 
bezpieczeństwa osób korzystających 
z budynku. Koszt zadania to 51 823,33 zł - 
w całości finansowane z budżetu gminy.
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Budowa chodnika w ciągu drogi Wojewódzkiej Tuszyma – Ropczyce- Wiśniowa 
w miejscowości Wielopole Skrzyńskie  -  w kierunku cmentarza na Rzegocinie

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Glinik – Zapole oraz Glinik - Krzemienica

      Dzięki zaangażowaniu Samorządu Gminy 
zrealizowano zadanie polegające na budowie 
chodnika w ciągu drogi Wojewódzkiej 
o długości 540 mb. 
Chodnik dla pieszych ma 2 metry szerokości, 
został wykonany z kostki brukowej 
na nasypie nawiezionym, wraz 
z poszerzeniem jezdni do 3,5m pasa. 
Koszt inwestycji ogółem wyniósł 469 000 zł, 
z czego wkład Gminy to 215 000 zł, część 
zadania sfinansował Samorząd Województwa 
Podkarpackiego – 254 000 zł.

Gmina Wielopole Skrzyńskie wykonała 
zadanie polegające na budowie sieci wodociągowej 
w miejscowości Glinik-Zapole. Długość sieci 
wodociągowej to 2 695 m. Powstały fragment sieci 
zapewnił podłączenie ok. 30 gospodarstw 
domowych. Na całej długości zamontowano 
6 hydrantów.
Koszt inwestycji to 276 447,14 zł.

 W trakcie realizacji jest odcinek budowy sieci 
wodociągowej w m. Glinik- Krzemienica. Odcinek 
o długości 1900 m. umożliwi podłączenie 
15 gospodarstw domowych.                
Koszt inwestycji to 254 093,20 zł a koniec 
realizacji zadania przewiduje się jeszcze w tym 
roku. Przyłącz gospodarstw domowych nastąpi 
w 2021r.  
  

Przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej w Wielopolu Skrzyńskim 

W 2020 r. Gmina wykonała ok. 170 przyłączy do gospodarstw 
domowych sieci kanalizacji sanitarnej w Wielopolu Skrzyńskim.
Gmina pośredniczyła między odbiorcami, czyli mieszkańcami naszej 
miejscowości, a firmą która wykonuje przyłącza sanitarne. 
Za usługę przyłącza kanalizacyjnego kwoty zostały opłacone we własnym 
zakresie przez mieszkańców Gminy. 
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Utworzenie ogólnodostępnego obiektu w Wielopolu Skrzyńskim służącego promocji 
i dystrybucji produktów i usług lokalnych

Gmina Wielopole Skrzyńskie zrealizowała projekt dofinansowany z „Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” dotyczący utworzenie ogólnodostępnego obiektu 
służącego promocji i dystrybucji produktów lokalnych. 
Utworzono plac wykonany z kostki brukowej o powierzchni 243 m2. 
Koszt inwestycji to 45 862,27 zł, z czego kwota pozyskana z dofinansowania z PROW 2014-2020 
to 31 815,00 zł.  Pozostałe środki wydatkowane na realizację zadania to wkład własny budżetu 
Gminy Wielopole Skrzyńskie.

W przyszłym roku plac zostanie wyposażony w namiot wystawienniczy oraz stoiska handlowe.

Przebudowa dworca autobusowego w Wielopolu Skrzyńskim

Remont konserwatorski zabytkowej kapliczki św. Sebastiana i św. Floriana na rynku 
w Wielopolu Skrzyńskim                                            

Zakończyły się prace związane 
z remontem zabytkowej kapliczki. Nieznana jest data 
budowy oraz okoliczności ufundowania kapliczki. Jednak, 
najprawdopodobniej została wykonana w celu obrony 
mieszkańców Wielopola przed pożarami i chorobami 
epidemiologicznymi. Zadanie zrealizowano w ramach 
projektu „Odnowa- remont konserwatorski zabytkowej 
kapliczki i została dofinansowana z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach prac 
remontowych m.in. podniesiono kapliczkę do 
pierwotnych jej wysokości, uzupełniono ubytki, 
wykonano konserwację pokrycia dachowego i krzyża, 
instalację oświetleniową.  

Koszt remontu kapliczki to 120 000 zł, w tym pozyskane dofinansowanie z „PROW”
na lata 2014-2020, w wysokości 63,63 %, to kwota 53 504,84 zł.

 W bieżącym roku Gmina przeprowadziła 
prace budowlane związane z remontem dworca 
autobusowego  w części, gdzie znajduje się lokal 
gastronomiczny. 
W tym etapie zostały wykonane m.in.: izolacja 
części ścian fundamentowych, modernizacja 
murków oraz filarów, przełożenie części kostki 
brukowej na płycie rynku, w celu komfortowego 
dostarczania towarów, wykonanie odwodnienia.
Koszt inwestycji to 56 889,27 zł. Zadanie 
wykonano ze środków własnych. Przewidziane 
są również kolejne etapy prac w przyszłości.
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Renowacja  cmentarza wojennego  znajdującego się w Wielopolu Skrzyńskim – etap III

W ramach inwestycji kontynuowano rozpoczęte 
w roku ubiegłym prace związane z  odnową mogiły   
upamiętniającej żołnierzy poległych w bitwie podczas  
I wojny światowej w Wielopolu Skrzyńskim. W III etapie prac 
zamontowano ogrodzenie cmentarza wyznaczającego teren 
mogiły wojennej oraz zamontowano 6 szt. stelli ozdobnych 
wzdłuż powstałej ścieżki. 
Gmina Wielopole Skrzyńskie w całości zrealizowała  zadanie 
z dotacji w wysokości 45 000 zł. 
Prace remontowe znacząco poprawiły stan estetyczny 
cmentarza. 

Zakres robót obejmował wykonanie warstwy 
podbudowy z tłucznia kamiennego, warstwy z betonu 
asfaltowego oraz warstwy ścieralnej. Utwardzono 
również pobocza drogi i odmulono istniejące rowy. 
Koszt prowadzonych prac wyniósł 48 594,23 zł.

Remont chodnika prowadzącego do kwatery z I Wojny Światowej na I cmenatrzu 
w Wielopolu Skrzyńskim

    W ramach zadania zrealizowano chodnik 
prowadzący do mogiły ofiar  I wojny światowej.
Wykonano 143 m2  nawierzchni z kostki brukowej, 
poprzedzone wykonaniem rozbiórki istniejącego 
chodnika z płyt betonowych, korytowaniem nawierzchni 
i wykonaniem podbudowy z kruszywa. 

Koszt chodnika wyniósł 24 924,97 zł ze środków 
własnych Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

Modernizacja drogi gminnej Brzeziny Górne  koło P. Nowak

Zakres inwestycji obejmował wykonanie 
w istniejącym gruncie warstwy stabilizowanej 
cementem, warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego 
oraz warstwy wiążącej z betonu asfaltowego. 
Zakres obejmował również utwardzenie poboczy 
i wykonanie innych robót wyszczególnionych 
w przedmiarze inwestycji. Całość inwestycji 
prowadzona była na odcinku 160 mb.
Koszt prowadzonych prac wyniósł 68 117,09 zł.

Modernizacja drogi gminnej „Nawsie na Parysa”
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Modernizacja drogi wewnętrznej Wielopole Grobla

Zakończono inwestycję, której zakres robót 
obejmował: wykonanie przebudowy  zjazdu z drogi 
wojewódzkiej nr 986, stabilizację istniejącego terenu na 
odcinku 80 mb i szerokości 3,5 m. Ponadto wykonano 
odwodnienie liniowe typu mulda. 

Koszt prowadzonych prac wyniósł 66 418,46 zł.

Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 31 000 zł wykonano 
drogę do gruntów rolnych o długości ok. 340 mb i szerokości 3,5 m jezdni. 
Inwestycja obejmowała m.in. wykonanie nawierzchni z kruszyw łamanych rozkładanej 
mechanicznie układarką, odmulenie istniejących rowów oraz wykonanie nowych zjazdów 
indywidualnych. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 60 476,64 zł.

Modernizacja drogi gminnej Glinik - Siółkówka

Przedmiotem zamówienia było zagęszczenie podłoża, rozebranie koryta oraz 
ponowne wbudowanie, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych oraz uzupełnienie 
podłoża gruntem. 
Koszt inwestycji wyniósł 48 080,70 zł.

Przebudowa drogi Wielopole koło P. Rabachy

Wykonano inwestycję polegającą na przebudowie 
drogi o długości 270 mb i szerokości 3-4 m. Ponadto 
utwardzono obustronne pobocza o szerokości 0,5 m oraz 
przebudowano zjazdy indywidualne.

Wartość inwestycji to 148 965,61 zł.

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brzezinach - Baj 

Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 
Sędziszów Małopolski – Bystrzyca – Wielopole Skrzyńskie w Nawsiu

Udało się zakończyć  budowę chodnika dla 
pieszych, o długości 380 mb. W zakresie robót 
wykonano poszerzenia szerokości jezdni o 0,5 m, 
przebudowę zjazdów indywidualnych oraz prac 
towarzyszących. 
Koszt prowadzonych prac to 412 658,84 zł, wkład 
własny Gminy to 64 000 zł. Kwotę, 348 658,84 zł 
sfinansowało Starostwo Powiatowe w Ropczycach.  
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Przebudowa drogi Nawsie koło P.Traciak – II etap

Wartość inwestycji to 65 126,94 zł. Przedmiotem zamówienia było wykonanie 
nawierzchni bitumicznej wraz z innymi pracami towarzyszącymi. Wykonano 125 mb jezdni 
o szerokości 3,0 m a także inne prace towarzyszące. 

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych  Wielopole Skrzyńskie - Konice

Zakres inwestycji obejmował m.in.: 
demontaż i ponowny montaż przepustu drogowego
z rur żelbetonowych na ławie betonowej, wykonanie 
murków czołowych i barier. 
Koszt całej inwestycji to 60 869,75 zł, pozyskane 
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 
– 41 000 zł.

Modernizacja drogi Broniszów koło P. Woźny

Zakończono realizację zadania przebudowy drogi w miejscowości Broniszów o wartości 
197 792,36 zł. Wykonano stabilizację podłoża wraz z jego profilowaniem, jezdnię bitumiczną drogi 
wewnętrznej o szerokości 3,0 m, pobocza utwardzono kruszywem łamanym o szerokości 0,5 m 
każde, ścianka oporowa z drobnowymiarowych elementów betonowych. Wyremontowano 
odcinki rowów i montaż urządzeń bezpiecznego ruchu. 

Przebudowa drogi Nawsie Kąt koło P. Świerad

Efektem zrealizowanej inwestycji było wykonanie 480 mb drogi wraz z wykonaniem 
inwenteryzacji powykonawczej. W zakres robót wchodziły następujące prace, m.in.: wykonano 
nasypy, przebudowano przepust pod koroną drogi, wykonano warstwę ścieralną oraz zjazdy do 
gospodarstw i dróg bocznych. Koszt inwestycji wyniósł 308 216,84 zł. 

Przebudowa drogi „Wielopole - Sośnice - Rzeki” – Etap I

Wykonano inwestycję w miejscowości Wielopole Skrzyńskie polegającą 
na przebudowie drogi o długości 150 mb i szerokości 3,5 m a także remont przepustu
na cieku wodnym. Koszt prowadzonych prac to 62 657,74 zł. 

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Broniszów 

Wykonana została budowa 
oświetlenia ulicznego w Broniszowie.
 Koszt prowadzonych prac to 161 135,00 zł. 
Zadanie polegało na budowie nowej linii 
napowietrznej oświetlenia ulicznego 
składającego się z 31 nowych żerdzi 
wirowanych i wymianie jednego istniejącego 
słupa wraz z montażem 32 opraw LED 
o mocy 69 W każda.
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Zakup sprzętu komputerowego z Projektu „Zdalna Szkoła+”

Gmina Wielopole Skrzyńskie otrzymała 
dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Wsparcie 
finansowe wyniosło 105 225,12 zł.
Zakupiono 44 laptopy wraz z oprogramowaniem dla 
szkół podstawowych z terenu Gminy Wielopole 
Skrzyńskie, które są niezbędne do prowadzenia 
zdalnego nauczania. W ramach projektu sprzęt 
umożliwi dostęp uczniom i nauczycielom do wielu 
aplikacji, opracowań czy otwartych zasobów 
edukacyjnych. 

Budowa przejścia dla pieszych na drodze Wojewódzkiej 986 Tuszyma – Ropczyce – 
Wiśniowa, w obrębie rynku w  Wielopolu Skrzyńskim

Zadanie polegało na rozbudowie wyspy 
dzielącej drogę wojewódzką do przystanku 
autobusowego, wykonaniu przebudowy 
istniejącego chodnika dla pieszych oraz 
oznakowanie pionowe i poziome przejścia dla 
pieszych wraz z montażem wysięgnika
z zespołem hybrydowym doświetlającym 
przejście. Inwestycja została zrealizowana 
w całości ze środków  Podkarpackiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w kwocie 131 157,46 zł. 

Przebudowa drogi wewnętrznej Wielopole – Stara Droga 

W  ramach  zadania  powstała  nowa  nawierzchnia  asfaltowa  na  odcinku  296  m.  Nawierzchnia
bitumiczna  została  wykonana  w  dwóch  warstwach  tj.  w  warstwie  wiążącej  o  gr  7  cm  oraz  warstwie
ścieralnej o grubości 5 cm. Ponadto  inwestycja  swoim zakresem obejmowała  poszerzenie  odcinka drogi
wewnętrznej  do  szerokości  4,5  m  oraz  budowę  lewostronnego  chodnika  na  długości  193  m,  którego
szerokość będzie wynosić 2 m. Przedmiotem zadania była  także przebudowa istniejącego rowu otwartego 
na kanalizację deszczową z przykanalikami i kratkami wpustowymi odwadniającymi pas drogowy. 
Łączny koszt to 460 376,97 zł, a dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych 315 462,00 zł.

Inwestycja,  w  ramach  której  na  drodze  wykonana  została  nowa  nawierzchnia  asfaltowa  w  trzech
warstwach: podbudowy gr. 7 cm, warstwy wiążącej gr. 6 cm oraz warstwy ścieralnej gr. 4 cm na odcinku o łącznej
długości 105  m i  stałej  szerokości  4  m.  Wykonany  został  również  chodnik  obustronny  z  kostki  brukowej  
o szerokości 1,5 m. Inwestycja obejmowała zabudowę rowów otwartych na kanalizację deszczową   w istniejącym
pasie drogowym z wpustami ulicznymi i przykanalikami odprowadzającymi wody opadowe z jezdni i  całego
pasa.  Łączny  koszt  to  264  533,91  zł,  a  kwota  dofinansowania  z  Funduszu  Dróg  Samorządowych  
wyniosła 185 173,00 zł.

Przebudowa drogi wewnątrznej Wielopole – Konice – Rynek 



Prace remontowe w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Gliniku 

Gmina Wielopole Skrzyńskie zrealizowała 
kolejne prace remontowe w budynku szkoły. Prace 
polegały na wymianie drzwi wewnętrznych 
na parterze i piętrze budynku - łącznie 10 szt. 
Drzwi zostały zakupione i dostarczone do szkoły, 
natomiast część prac montażowych została wykonywana 
przez pracowników Urzędu Gminy. Montaż nowych drzwi 
o odpowiednich wymiarach wpłynie pozytywnie 
na podniesienie bezpieczeństwa korzystania z budynku 
oraz poprawi komfort użytkowania i estetykę. 
Łączny koszt zrealizowanej inwestycji to 12 000 zł
z wkładu własnego Gminy.

Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej 
im. św. Jana Pawła II w Gliniku – etap II

Inwestycja obejmowała remont i modernizację 
wejścia do budynku szkoły. Zadanie miało na celu remont na 
zewnątrz jak i wewnątrz szkoły. Zrealizowano montaż drzwi 
zewnętrznych i okien, wykonano pochylnie dla osób 
niepełnosprawnych (pochylnia, balustrada, miejsce 
parkingowe). 
Również miały miejsce prace w zakresie wyrównania 
posadzek, ułożenie glazury, uzupełnienie tynków 
i zastosowanie sufitów powieszanych. 

Udało się uzyskać dofinansowanie 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych na kwotę 
47 690,00 zł, a wkład własny Gminy 
to 54 812,07 zł.

Rewitalizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu Szkoły
Podstawowej im. Marii Lachman w m. Brzeziny - Berdechów

Prace remontowe Szkoły Podstawowej 
w Berdechowie dobiegły końca. 
Zakończona inwestycja dotyczyła prac 
brukarskich, budowy parkingu obok szkoły, oraz 
renowacji elewacji (tj. montaż barierek 
zabezpieczających, wymiana drzwi wejściowych 
do kotłowni, uzupełnienie ubytków gresowych na 
cokole budynku oraz odnowienie głównego 
wejścia do szkoły). 

Zadanie to sfinansowano ze środków własnych 
Gminy Wielopole Skrzyńskie w kwocie 40 000 zł.
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Wydarzenia

Akcja chryzantemy dla Wielopola Skrzyńskiego 

Obchody 102 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
W tym roku w 102 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości nasze gminne obchody miały

wyjątkowy  przebieg  ze  względu  na  obostrzenia  związane  z  epidemią.  Obchody  Narodowego  Święta
Niepodległości  rozpoczęły  się  w  Kościele  Parafialnym  pw.  Najświętszej  Maryi  Panny  Wniebowziętej  
w  Wielopolu  Skrzyńskim  od  uroczystej  Mszy  Świętej  za  Ojczyznę,  która  została  odprawiona  przez  
Ks. Dziekana Józefa Kłosowskiego z intencji Wójta Gminy.

W dalszej  części  uroczystości  w ciszy  i  zadumie  delegacje:  Samorządu  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie  
na  czele  z  Wójtem  Gminy,  Szkoły  Podstawowej im.  Tadeusza  Kantora  w Wielopolu  Skrzyńskim  oraz
Gminnego  Ośrodka  Kultury  i  Wypoczynku  w Wielopolu  Skrzyńskim  w asyście  Pocztu  Sztandarowego
Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Wielopolu  Skrzyńskim  złożyły  wiązanki  kwiatów  przy  pomniku
„Uczestnikom Walk o Wolną Polskę”.

W Gminie  Wielopole  Skrzyńskie  producenci chryzantem z  uwagi  na  zamknięcie
cmentarzy przed uroczystością Wszystkich Świętych nie zdążyli ich sprzedać. Aby zapobiec
stratom  producentów  Wójt  Gminy  P.  Marek  Tęczar  wystąpił  z  inicjatywą  pozyskania
chryzantem.  We  współpracy  z  Agencją  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa  
w  Ropczycach  Gmina  Wielopole  Skrzyńskie  otrzymała  220  chryzantem.  
Dodatkowo,  Gmina  pozyskała  287  chryzantem doniczkowych  z  terenu  Gminy  Dębica.
Agencja udzieliła wsparcia finansowego sprzedawcom chryzantem.  Gmina upiększyła nimi
nowo powstałą wysepkę koło nowego przejścia dla pieszych w okolicy dworca PKS oraz
rynek.  Dziękujemy  za  owocną  współpracę  producentom  chryzantem  oraz  ARIMR  
Ropczyce i Dębica.



Zakończyły się XI Ogólnopolskie Prezentacje Teatrów Poszukujących o Nagrodę im. Tadeusza Kantora 
„Kantoralia  Wielopole  2020”.

Do konkursu zgłoszono 11 spektakli teatralnych, komisja kwalifikacyjna do ścisłego finału wybrała 5 prezentacji 
konkursowych. Jury w składzie Bogdan Renczyński, Czesław Drąg i Andrzej Piecuch w dniach od 19.09.2020r. 
do 29.11.2020r. obejrzało spektakle konkursowe XI Ogólnopolskich Prezentacji Teatrów Poszukujących o Nagrodę 
im. Tadeusza Kantora. Jury dokonało oceny wszystkich prezentacji teatralnych i postanowiło przyznać nagrody
pieniężne.

I miejsce i nagrodę w wysokości 3000 zł ufundowaną przez Zarząd Województwa Podkarpackiego otrzymał Teatr 
TETRAEDR z Raciborza za spektakl „Gwoli jakiejś tajemnicy” reż. Grażyna Tabor.

II miejsce i nagrodę w wysokości  2000 zł ufundowaną przez Dyrektora  Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie
- Teatr PUK PUK ze Świdnika za spektakl „Łódeczka” reż. Katarzyna Marjasiewicz.

III miejsce i nagrodę w wysokości 1500 zł ufundowaną przez Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie - Teatr NOTOCO
z Kraśniaka za spektakl „Ciała”  reż. Monika Nitkiweicz – Mitrut.

Nagrodę  indywidulaną  dla  najlepszego  reżysera  ufundowaną  przez   Prezesa  Towarzystwa  Przyjaciół  Ziemi
Wielopolskiej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim  otrzymuje Katarzyna Marjasiewicz. 

Główną Nagrodę – „Krzesło Kantorowskie”  oraz jego miniatury ufundował Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie Pan Damian Drąg. Miniatury „Krzesła Kantorowskiego” otrzymały teatry, które dostały się do ścisłego
finału Kantorali.

Zakończenie „Kantoralii 2020”

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim w podziękowaniu

za  pomoc  i  wsparcie  w  organizacji  festiwalu  przyznało  miniaturki  „Krzesła  Kantorowskiego”:  Marszałkowi

Województwa  Podkarpackiego  Panu  Władysławowi  Ortylowi,  Dyrektorowi  Wojewódzkiego  Domu  Kultury  

w Rzeszowie  Panu  Damianowi  Drągowi,  Wójtowi  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie  Panu  Markowi  Tęczarowi,  którą

odebrała  Sekretarz  Gminy  Pani  Krystyna  Wlezień,  Dyrektorowi  Gminnego  Ośrodka  Kultury  i  Wypoczynku  

w Wielopolu Skrzyńskim Panu Marcinowi Świeradowi, Kierownikowi Kantorówki Ośrodka Dokumentacji i Historii

Regionu Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim Pani Irenie Walat, Dyrektorowi Ośrodka Dokumentacji

Sztuki  Tadeusza  Kantora  Cricoteka  w  Krakowie  Pani  Natali  Zarzeckiej  za  wsparcie  merytoryczne  Kantorali,

Dyrektorowi Artystycznego festiwalu Pani Monice Adamiec, Prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej

im.  Tadeusza  Marii  Kantora  w  Wielopolu  Skrzyńskim   Panu  Stanisławowi  Parysiowi,  Jury  Kantorali  –

Przewodniczącemu  Panu  Bogdanowi  Renczyńskiemu,  oraz  Członkom  Jury:  Panu  Czesławowi  Drągowi  i  Panu

Andrzejowi Piecuchowi. 

15



W grudniu 2020 r. dla uczczenia 105. rocznicy urodzin oraz 30. rocznicy śmierci Tadeusza Kantora w naszej
gminie zorganizowano  konkurs  plastyczny pt.  „Moje  spotkanie  z  Tadeuszem Kantorem”.  Jego  przedmiotem było
przedstawienie  sceny, miejsca lub wydarzenia związanego z życiem lub twórczością Tadeusza Kantora.   Inicjatorami
konkursu były: Kantorówka Ośrodek Dokumentacji i Historii Regionu – Muzeum T. Kantora, Biblioteki Gminnego
Ośrodka Kultury i Wypoczynku, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. T.M. Kantora oraz GOKiW. 
Do konkursu zgłoszono 53 prace plastyczne w trzech kategoriach wiekowych.

Jury  w  składzie:  Stanisław  Paryś  (przewodniczący)-  prezes  TPZW,  Wiesława  Śledziona
- kierownik Bibliotek GOKiW oraz Irena Walat – kierownik Kantorówki dokonało oceny prac i postanowiło przyznać
następujące miejsca:
W KATEGORII I (kl. I-IV SP)
I miejsce – Nadia Chmiel i Krystian Michalski
II miejsce – Kornelia Gąsior i Gabriela Wójcik
III miejsce – Zuzanna Cabaj
Wyróżnienia otrzymali:
Dawid Ziajor, Martyna Kurowska, Daniel Czaja, Małgorzata Poręba
W KATEGORII II (od kl. VII do 18 roku życia)
 I miejsce – Aleksandra Kubik i Milena Wójcik
II miejsce Jakub Longosz 
III miejsce Zuzanna Krok 
Wyróżnienia:
Katarzyna Krasoń, Roksana Armata, Julia Mirowska
W KATEGORII III (dorośli)
I miejsce – Ewa Gąsior
II miejsce - Ewa Michalska
III miejsce - Mariola Świętoń

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi
Wielopolskiej im. Tadeusza Marii Kantora. Uczestnikom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przeprowadzenie
konkursu serdecznie dziękujemy.

Konkurs plastyczny pt. „Moje spotkanie z Tadeuszem Kantorem”
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W  galerii  Kantorówki  otwarto  wystawę,  która  jest  podsumowaniem  projektu  artystycznego  
„Lekcje wielopolskie …o wszystkim pamiętać i wszystko zapomnieć...”  

Pomysłodawczyniami  Lekcji  wielopolskich były  dr  hab.  prof.  UR  Marlena  Makiel  -  Hędrzak  oraz  
mgr Irena Walat  kierownik Kantorówki. Na  ich zaproszenie  do Wielopola Skrzyńskiego przyjechali  profesorowie  
i  studenci  Instytutu  Sztuk  Pięknych  Uniwersytetu  Rzeszowskiego,  oraz  dzieci  i  młodzież  z  gminy  Wielopole
Skrzyńskie. W dniach  8.11 – 10.11. 2019 r.  lekcje poprowadzili: dr hab. prof. UR Marlena Makiel-Hędrzak, dr hab.
prof. UR Renata Szyszlak, dr hab. prof. UR Marek Pokrywka, dr Piotr Woroniec, mgr Marek Haba, mgr Małgorzata
Paluch – Cybulska Kierownik Archiwum Ośrodka Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie oraz mgr Irena
Walat Kierownik Kantorówki ODiHR Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim. 
Pamięć miejsca i czasu. Pamięć dziecka zatrzymana w sztuce Tadeusza Kantora. Pamięć w kontekście aktu twórczego 
i postawy artystycznej, to  motywy, które wiążą się z wątkiem tytułowym „I Lekcji wielopolskich”.
Projekt wpisał  się w  obraz  żywego muzeum,   miejsca twórczego i otwartego na interakcję indywidualnej jednostki  
w przestrzeni muzealnej, umożliwiał artystom swobodne obcowanie ze sztuką Tadeusza Kantora.  Każdy artysta mógł
odnaleźć swój własny kod, indiom, jak najlepiej przekazując swoją wrażliwość, temperament i spojrzenie na świat.
Dana artystom wolność w przestrzeni Kantorówki zaowocowała wzajemnym przenikaniem się dzieł.

Prace  pokazane na  wystawie  są  tak  różnorodne jak  sztuka Tadeusza  Kantora.  Znajdziemy  tu  rysunek, malarstwo,
ambalaż.  Ze  względu  na  epidemię  koronawirusa  i  obostrzenia  z  nią  związane  wystawę  można  obejrzeć  online  
na wirtualnym spacerze.
Wernisaż  i  prezentacja  pamiątkowego  albumu  z  dziełami  artystów  i  tekstami  teoretycznymi   odbyły  się  
w 12 grudnia 2020 r. w  galerii Kantorówki uświetniając obchody 105. rocznicy urodzin oraz  30. rocznicy śmierci
Tadeusza Kantora.

Wystawa artystyczna w galerii Kantorówki
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Zawody sportowe 

Udany dla zawodników UKS Wielopole był początek rozgrywek tenisowych sezon 2020/21.
Zawodniczki z przyszkolnego Klubu z Wielopola Skrz. startowały w cyklu zawodów sportowych rozegranych jesienią.

W  Mistrzostwach  Województwa  Podkarpackiego  w  kategorii  „skrzaty”  w  grach  indywidualnych,   
Małgorzata Poręba zajęła III miejsce, zaś jej siostra Wiktoria XIV miejsce.
W grze deblowej, Małgosia Poręba wraz z koleżanką z „UKS Niedźwiada” Wiktorią Skórą zajęły III miejsce.

Kolejnymi  zawodami  gdzie zawodnicy pokazali  się  z dobrej  strony z „UKS Wielopole”, był  Ogólnopolski  Turniej
Tenisa Stołowego w Gdowie koło Krakowa. W tym turnieju Małgorzata Poręba wygrała zawody w kategorii skrzatów.

„I Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Skrzatów” w Dukli oraz „Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego - Od Skrzata
do  Mistrza  Świata”  w  Jarosławiu,   zawodniczki  z  klubu  sportowego  działającego  przy  Szkole  Podstawowej  
im. Tadeusza Marii  Kantora w Wielopolu Skrz. gdzie Małgorzata Poręba wygrała wymienione zawody.

Mamy nadzieję że już wiosną roku 2021 do zawodów przystąpią inni zawodnicy , którzy na co dzień ćwiczą wytrwale
w Klubie. Codzienna działalność Klubu byłaby niemożliwa, gdyby nie przychylność dyrektora szkoły z Wielopola
Skrz.Pana Marka Śliwińskiego  , który nieodpłatnie udostępnia salę sportową klubowi oraz pomoc finansowa Gminy
Wielopole Skrz. na czele z Panem Wójtem Markiem Tęczarem oraz Radą Gminy.

Wszystkim zawodnikom turniejów oraz wygrywającym, gratulujemy i życzymy wszelkich sukcesów na dalsze sezony.



Utrzymanie zimowe dróg na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie w sezonach 
zimowych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
I część zamówienia  - Glinik zachodni (od kościoła w kierunku Broniszowa) i Broniszów (Broniszów Dół 
Lasek, Broniszów Szkoła, Broniszów Zagórzyce, Broniszów Zalesie, Broniszów Zapole, Broniszów 
Łączki, Broniszów k Misiaka, Glinik pod Kościół, Glinik Zapole, Glinik Krzysztoniowa Góra, Glinik Polny 
Gościniec, Glinik na Cmentarz k. Kościoła)

ROL-MOT Sklep Rolno Przemysłowy Andrzej Łuszcz z Wielopola Skrzyńskiego

II część zamówienia – Brzeziny część Zachodnia (Brzeziny Dół na Świerada T., Brzeziny Rędziny, 
Brzeziny k. J. Świstaka, Brzeziny Dół Południowy, Brzeziny Dół na Boruta, Brzeziny Rzeki, Brzeziny 
Łęg, Brzeziny Bukowina, Brzeziny k. Korzeń Jan, Brzeziny k. Kosiba, Brzeziny k. Drygaś, Brzeziny na 
Łękawskiego, Brzeziny k. Bełch, Brzeziny na Przetacznika, Brzeziny Bukowina w kier. Stawy Śliwiński, 
Brzeziny Rędziny k. Wojnarowski Wiesław, Brzeziny Zadzile, Brzeziny Stawki k. Berliński, Brzeziny k. 
Remizy, Brzeziny dół k. Tabasz, Brzeziny k. Krawiec)

TRAK-BET Produkcja -Sprzedaż – Usługi Stanisław Godek z Brzezin

III część zamówienia  - Brzeziny Górne, część Baju, część Rynku i Zagrody (Brzeziny Nowa Wieś 
Kamienica, Brzeziny Górne Nowa Wieś, Brzeziny Górne k. Nowak, Brzeziny Stara droga, Brzeziny 
Rynek, Brzeziny Zagrody, Brzeziny Nowa Wieś k. Sikora Wanda, Brzeziny Nowa Wieś k. Stanek, 
Zapór, Brzeziny Baj k. Kwiatek, Brzeziny Nowa Wieś k. Świstak)

  Zakład Handlowo Usługowy Grażyna Madeja z Niedźwiady

IV część zamówienia – Berdechów, Stawy i Podkościele oraz cały Pogwizdów (Brzeziny Berdechów 
Szkoła, Brzeziny Berdechów Środkowy, Brzeziny Berdechów Podkościele, Brzeziny Podkościele, 
Brzeziny Berdechów Wielki Dział, Brzeziny Pogwizdów, Brzeziny Stawy, Brzeziny Pogwizdów
k Przywary, Brzeziny Pogwizdów k Stanka P., Brzeziny Pogwizdów na Chmura K., Brzeziny Pogwizdów 
na Chmura J., Brzeziny Łęg k Sikory, Brzeziny Podkościele Pogwizdów, Brzeziny 
na Stanek Z., Brzeziny na Panochę, Brzeziny Pogwizdów k. Legęza, Brzeziny Łęg k. Kaczor)

  Zakład Handlowo Usługowy Grażyna Madeja z Niedźwiady

V część zamówienia  - część wschodnia Glinika, Część północna Brzezin oraz część Baju (Glinik 
Sklep Krzemienica, Glinik Pasieki, Glinik Łysa Góra Mała, Glinik Łysa Góra Jamszcze, Brzeziny Dół 
Północny, Glinik Łysa Góra Dąbki, Brzeziny Zalas na Stasika, Glinik k. Sklepu Pacanowskiego (Dryja), 
Brzeziny Baj, Brzeziny Baj Zalas)

ROL-MOT Sklep Rolno Przemysłowy Andrzej Łuszcz z Wielopola Skrzyńskiego

VI część zamówienia – Sośnice, Wytrząska Rynek w Wielopolu (Wielopole Sośnice, Wielopole 
Sośnice Rzeki, Wielopole Sośnice Rzeki k. Malinek, Wielopole Wytrząska, Wielopole Sośnice Rzeki 
na Longosz, Wielopole Nowa Wieś Wytrząska, Wielopole Rynek, Wielopole Wytrząska k. Płoucha, 
Wielopole Rzegocin k. Budziwojski, Wielopole Rzegocin k. Łukaszyk, Wielopole Sośnice Rzeki 
k. Rekiel)

Agrol-Bud Tęczar Sp. z o.o. z Wielopola Skrzyńskiego

VII część zamówienia  - Wielopole Nowa Wieś i Konice (Wielopole Nowa Wieś Różanka, Wielopole 
Nowa Wieś, Wielopole Nowa Wieś k Petki, Wielopole Nowa Wieś k. Arciszewski, Wielopole Nowa Wieś 
k Dudy, Wielopole Różanka k. Kozioł, Wielopole Nowa Wieś Szufnarowa, Wielopole k. Rabacha, 
Wielopole Grobla, Wielopole Konice Stachorówka, Wielopole Konice k Tęczar, Wielopole Konice 
k Jaworka, Wielopole Konice Rzeki, Wielopole Konice k Rządkowskiego, Wielopole Konice 
k. Kurowski, Wielopole Konice k. Śledziona)

Agrol-Bud Tęczar Sp. z o.o. z Wielopola Skrzyńskiego
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VIII część zamówienia – Nawsie Budzisz, Szkodna Glinik Jabłonna, Wielopole Postronie i Granice 
(Nawsie Szkodna –Bystrzyca, Nawsie Budzisz, Nawsie Budzisz na Skocznię, Nawsie 
na Kazimierskiego, Nawsie Szkodna –Bystrzyca, Nawsie Szkodna + Traciak, Noga, Glinik Jabłonna, 
Glinik za Rzeką, Glinik Podlas k. Ziarnika, Glinik Podlas Dział, Glinik Podlas, Wielopole Postronie, 
Wielopole Postronie k. Kipy, Wielopole Granice, Brzeziny Dół Północny na Lisaka)

ROL-MOT Sklep Rolno Przemysłowy Andrzej Łuszcz z Wielopola Skrzyńskiego

IX część zamówienia  - Pozostałe Nawsie (Nawsie na Sitnika, Nawsie Ścieżki, Nawsie Rzeczki, 
Nawsie Słotwina, Nawsie Rędziny, Nawsie Folwark, Nawsie Rzeki, Nawsie na Stawarza, Nawsie
k Janowski Zenon, Nawsie Ulica, Nawsie Kamieniec, Nawsie Kamieniec k. Lasek, Nawsie na Kąt, 
Nawsie k. Maja, Nawsie Stachorówka, Nawsie Kąt k. Świerad, Nawsie Kąt k. Siuta, Nawsie k. Traciak 
Krzysztof, Nawsie k. Kut, Nawsie k. Śledziona, Nawsie Folwark k. Śledziona Wiesława, Nawsie 
Zabirów k. Komorowska, Nawsie k. Walczyk, Nawsie Dół k. Stasiowski, Nawsie k. Sklepu Szpara)

ROL-MOT Sklep Rolno Przemysłowy Andrzej Łuszcz z Wielopola Skrzyńskiego

X część zamówienia – Odśnieżanie pługami wirnikowymi 

ROL-MOT Sklep Rolno Przemysłowy Andrzej Łuszcz z 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

Gmina Wielopole Skrzyńskie w rankingu „Złota Setka Gmin Podkarpacia”

W rankingu 160 gmin z woj. podkarpackiego pn. „Złota Setka Gmin Podkarpacia” 
Gmina Wielopole Skrzyńskie zdobyła szczytny tytuł „Gmina Inwestor Roku”. Oprócz 
zwycięstwa w kategorii „Gmina Inwestor Roku” nasza gmina została wyróżniona również 
w Złotej Dziesiątce w kategorii „Skuteczny beneficjent środków unijnych” obok takich 
samorządów jak Rzeszów, Krosno, Dębica – gmina wiejska oraz Głogów Młp. Natomiast 
w Głównym rankingu gmin wiejskich Gmina Wielopole Skrzyńskie uplasowała się na 
wysokim 16 miejscu. Przy ocenie brane pod uwagę były takie wskaźniki jak : dochody 
ogółem, dochody na 1 mieszkańca, wydatki ogółem, wydatki inwestycyjne na 
1 mieszkańca, udział dochodów własnych w dochodach ogółem, udział wydatków 
inwestycyjnych w dochodach ogółem, udział liczby osób pracujących, liczba podmiotów 
gospodarczych przypadających na 100 mieszkańców oraz saldo : dochody ogółem 
na 1 mieszkańca – wydatki ogółem. 

Ranking ten jest ważnym podsumowaniem osiągnięć samorządów województwa 
podkarpackiego. Jest to ocena przedsiębiorczości, zaradności oraz szeroko rozumianej 
aktywności samorządów. W rankingu były brane dane za 2019 r . 
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