
INFORMATOR
SAMORZĄDOWY

GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

Egzemplarz bezpłatny 6 /18, nakład 1500 szt.GRUDZIEŃ 2018

Informacje Wójta Gminy

          Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
oraz nadchodzącego Nowego 2019 Roku 

życzymy  Mieszkańcom i Gościom 
Gminy Wielopole Skrzyńskie, aby ten świąteczny czas wypełniła 

radość i wzajemna życzliwość.

DOŁĄCZ 6 STYCZNIA 2019 ROKU 
DO ORSZAKU III KRÓLI 

W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM

 
Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie 

Marek Tęczar
wraz ze współpracownikami 

Niech te szczególne chwile 
staną się okazją do pełnych ciepła spotkań w rodzinnej 

atmosferze, a zbliżający się Nowy Rok przyniesie wewnętrzny 
spokój, szczęście i pomyślną realizację wszelkich planów 

i zamierzeń.  

INFORMACJA 
W dniu 24.12.2018 roku (Wigilia) Urząd Gminy czynny w godz. 7:30 – 12:00.
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Podsumowanie działalności Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie 

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Gminy Wielopole Skrzyńskie, 

dobiega końca 2018 rok, który w mojej ocenie był czasem wytężonej pracy i  trudnych, ale 
przemyślanych decyzji przynoszących pozytywne zmiany w naszej gminie. Dzięki mojemu 
zaangażowaniu, wsparciu samorządowców, kompetencyjności pracowników  Urzędu Gminy udało się 
zrealizować  i rozpocząć szereg inwestycji, od lat wyczekiwanych przez mieszkańców naszej gminy, 
mających niewątpliwy wpływ na poprawę jakości życia. Mijający rok to również czas, w którym wybrali 
Państwo swoich przedstawicieli władz samorządowych na kolejną 5-letnią kadencję samorządu gminy.

Pragnę Państwu podziękować za aktywny udział w tegorocznych wyborach samorządowych, 
które odbyły się 21 października bieżącego roku. Liczna obecność mieszkańców gminy Wielopole 
Skrzyńskie przy urnach wyborczych, dała wyraz Państwa zainteresowania i zaangażowania w sprawy 
naszej małej Ojczyzny. Dziękuję wszystkim, którzy w tegorocznych wyborach poparli moją kandydaturę 
na Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie. Zaufanie, którym mnie Państwo obdarzyli to dla mnie zaszczyt 
a uzyskane poparcie  traktuję jako zobowiązanie do dalszej sumiennej pracy na rzecz naszej gminy. 
Wyniki wyborów są nie tylko jednorazową decyzją, to także  ocena mojej dotychczasowej pracy.  To dla 
mnie zaszczyt móc z Państwem współpracować przez kolejne 5 lat kadencji. Zapewniam, że 
z największym zaangażowaniem i oddaniem będę wykonywał powierzoną mi funkcję. Pragnę podkreślić, 
że problemy i potrzeby każdego mieszkańca, poszczególnych sołectw, jak i całej naszej społeczności 
gminnej są dla mnie bardzo istotne i uczynię wszystko, aby sprostać Państwa oczekiwaniom, związanym 
z dalszym rozwojem naszego regionu. 

Gratuluję też wszystkim radnym wybranym  do Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie, życząc im 
i sobie dobrej współpracy oraz wzajemnego szacunku, zrozumienia, umiejętności osiągania kompromisu 
i wiary w  to, że praca na rzecz rozwoju gminy warta jest szczególnego zaangażowania i poświęcenia.

Szanowni Państwo, w mojej pracy troszczę się o zrównoważony i wszechstronny rozwój  całej 
naszej gminy bez wyróżnienia któregokolwiek  z sołectw. Inwestuję w każde sołectwo realizując zadania 
w różnych dziedzinach. Wspólną pracą z radnymi, pracownikami Urzędu, kierownikami jednostek 
organizacyjnych przyczyniamy się do pozytywnych zmian. Z sukcesem pozyskujemy środki zewnętrzne 
na realizację priorytetowych inwestycji wpływających na jakość życia mieszkańców. 
 W ostatnich 4 latach Gmina Wielopole Skrzyńskie zyskała: 27 km nowych dróg z czego ponad 
10 km to wybudowane drogi gminne dofinan sowane z środków UE, nowe chodniki oraz nową 
nawierzchnię na całej długości drogi wojewódzkiej 986 przebiegającej przez teren gminy 
z wyznaczonymi przejściami dla pieszych - zrealizowane z udziałem środków budżetowych naszego 
samorządu oraz samorządu województwa podkarpackiego. W ramach dotacji celowych sukcesywnie 
remontowane i budowane są mosty czego przykładem są nowo wybudowane mosty w Gliniku, 
Wielopolu Skrzyńskim na potoku Liwek oraz wyremontowane mosty w Nawsiu i Brzezinach. Aktualnie  
trwa realizacja inwestycji polegającej na zabezpieczeniu osuwiska przy drodze Glinik Łysa Góra -Mała. 

Znaczną ilość środków budżetowych przeznaczyliśmy również na wkład własny w budowę 
oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej w Wielopolu Skrzyńskim, wodociągów, ujęć i stacji 
uzdatniania wody w Gliniku i Broniszowie wykonywanych w ramach projektów dofinansowanych 
z środków UE - RPO WP i PROW.  Sfinansowaliśmy  również budowę wodociągu w Nawsiu – Budzisz.

Ponadto gmina realizuje partnerski projekt parasolowy w ramach, którego mieszkańcy uzyskają 
dofinansowanie do montażu instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. 



W zakresie systemu edukacji pozyskaliśmy środki na utworzenie nowych miejsc 
przedszkolnych w Wielopolu Skrzyńskim, nowych, integracyjnych oddziałów przedszkolnych 
w Broniszowie, Brzezinach, Nawsiu i Gliniku, dzięki dofinansowaniu z EFS od 2020 r., w Wielopolu 
Skrzyńskim powstanie  pierwszy w gminie żłobek. W ramach opieki żłobkowej będą uruchomione dwie 
grupy dzieci w wieku od 22 tygodnia życia do 3 roku życia. Z uwagi na warunki lokalowe realizacja 
inwestycji rozpocznie się od 2020 roku. Założeniem projektu jest, aby rodzice nie ponosili opłat wyższych 
niż 300 zł miesięcznie - to głównie koszty wyżywienia dzieci, materiałów higienicznych i pielęgnacyjnych 
oraz ubezpieczenie maluchów. Żłobek będzie zorganizowany w budynku obecnego Samorządowego 
Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim, natomiast Szkoła Podstawowa w Wielopolu 
Skrzyńskim będzie przeznaczona dla potrzeb przedszkolaków i dzieci z klas I-III. Klasy IV-VIII będą 
korzystały z infrastruktury dotychczasowego Gimnazjum. Konieczna jest także adaptacja lokalu do 
potrzeb żłobka i zakup specjalistycznego wyposażenia, te wydatki w 95% pokryjemy ze środków 
otrzymanej dotacji. Funkcjonujące Szkoły Podstawowe wzbogaciły się o system e-dzienników, sprzęt 
ICT dofinansowany ze środków RPO WP, EFS i rządowego programu Aktywna Tablica. Przy Szkole 
Podstawowej w Broniszowie i Nawsiu powstały nowoczesne kompleksy sportowe – boiska 
wielofunkcyjne i siłownie plenerowe. Przy Szkole Podstawowej w Gliniku wybudowaliśmy 
pełnowymiarową salę gimnastyczną, zmodernizowaliśmy kotłownie i zamontowaliśmy instalacje 
fotowoltaiczną dosto sowaną do potrzeb Szkoły. 

Pozyskaliśmy środki z RPO WP na kompleksowy remont i wypo sażenie Ośrodka 
Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora. Dzięki realizacji tego projektu powstanie 
nowoczesne, multimedialne muzeum poświęcone naszemu sławnemu rodakowi i dziejom regionu 
Wielopolszczyzny. Udało się także pozyskać środki na remont zabytkowej kapliczki na Wielopolskim 
rynku, w przyszłym roku planowana jest realizacja tej inwestycji. 
 Dbamy o estetykę przestrzeni wiejskiej. Pozyskaliśmy środki na termomodernizację Szkół 
Podstawowych w Broniszowie i Wielopolu Skrzyń skim, dawnego przedszkola, budynku Urzędu Gminy i 
OSP w Wielopolu Skrzyńskim. Z środków EFS i PFRON dofinansowaliśmy zagospodarowanie terenu 
poniżej kościoła Parafialnego w Wielopolu Skrzyń skim gdzie powstał ogólnodostępny plac zabaw, 
siłownia na świeżym powietrzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą: oświetleniem, monitoringiem 
i spacerową alejką. Dzięki środkom EFS wybudowaliśmy place zabaw przy Szkołach Pod stawowych na 
terenie gminy. Sukcesywnie budujemy parkingi w centralnych punktach sołectw Wielopole Skrzyńskie, 
Nawsie i Brzeziny. Za środki własne budżetu gminy dokonano zagospodarowania centrum Brzezin 
poprzez wykonanie nasadzeń z roślin wieloletnich. Opracowane zostały także kompleksowe projekty 
tematycznego zagospodarowania centrum wsi Nawsie i Broniszów. 

Sztandarową inwestycją dofinansowaną w ramach RPO WP i PFRON była rozbudowa 
i wyposażenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim, dzię ki której 40 osób głównie 
mieszkańców naszej gminy może zdobywać wiedze i umiejętności niezbędne w codziennym życiu. 

Również dzięki naszym staraniom i przygotowaniu odpowiedniej bazy lokalowej w Wielopolu 
Skrzyńskim stacjonuje karetka pogotowia. 

Gmina Wielopole Skrzyńskie każdego roku z sukcesem pozyskuje środki zewnętrzne na 
realizację inwestycji podnoszących jakość życia naszych mieszkańców. 

W 2018 roku gmina otrzymała dofinansowanie na realizację następujących inwestycji : 
1. Przebudowę drogi wojewódzkiej Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa – 704 356,00 zł ze środków 
dofinansowanych z Samorządu Województwa  Podkarpackiego.
2. Przebudowę drogi Glinik Pasieki – 680 000,00 zł z dotacji celowej Skarbu Państwa na Usuwanie 
Skutków Klęsk Żywiołowych.
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3. Zabezpieczenie drogi gminnej Glinik – Łysa Góra Mała 1 549 048,00 zł z dotacji celowej Skarbu 
Państwa na Usuwanie Skutków Klęsk Żywiołowych.
4. Przebudowę drogi gminnej Nawsie – Rzeczki –  360 000,00 zł z dotacji celowej Skarbu Państwa na 
Usuwanie Skutków Klęsk Żywiołowych.
5. Przebudowę dróg gminnych (Broniszów Zalesie i Brzeziny Podkościele) – 940 000,00 zł z dotacji 
celowej Skarbu Państwa na Usuwanie Skutków Klęsk Żywiołowych.
6. Przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych 55 000,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych. 
7. Remont konserwatorski zabytkowej kapliczki Św. Sebastiana i Floriana zlokalizowanej na rynku 
w Wielopolu Skrzyńskim –  59 763,00 zł z środków PROW na lata 2014 – 2020.
8. Budowę  „Ławki Niepodległości” - 30 000,00 zł ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.
9. Zakup sprzętu ratowniczego dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 13 577,00 zł ze środków 
Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – 
Funduszu Sprawiedliwości.
10. Remont pomnika głównego z okresu I Wojny Światowej znajdującego się na cmentarzu w Wielopolu 
Skrzyńskim – 35 000,00 zł dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.
11. Rozwój opieki żłobkowej -  1 mln zł w ramach  RPO WP na lata 2014 – 2020.

Aktualnie nasza gmina  jest w trakcie realizacji kilku projektów:

1. Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole 
Skrzyńskie – to projekt realizowany  przez Gminę Wielopole Skrzyńskie w partnerstwie z Gminą 
Niebylec. Zadanie obejmuje zakup i montaż  nowoczesnych instalacji OZE w obiektach mieszkalnych. 
Projekt jest realizowany z udziałem funduszy europejskich. Otrzymane wsparcie zostanie przeznaczone na 
montaż 351 szt instalacji OZE (128 szt. kolektorów słonecznych i 223 instalacje fotowoltaiczne) na terenie 
naszej gminy.
2. Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały – zadanie jest  realizowane 
w ramach RPO  WP na lata 2014 – 2020 działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej. W ramach zadania 
zwiększono liczbę miejsc miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, poprzez uruchomienie 
dodatkowych 4 oddziałów Przedszkola Integracyjnego przy szkołach podstawowych 
w Broniszowie, Brzezinach, Nawsiu i Gliniku. Nowo otwarte oddziały oferują min.: 8 godzinną opiekę 
przedszkolną,  podstawowy i specjalistyczny  program edukacyjny dostosowany do potrzeb dzieci w tym 
osób niepełnosprawnych. Zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt ICT, specjalistyczne wyposażenie sal 
dydaktycznych oraz samochód, którym do nowo powstałych oddziałów przedszkolnych  dowożone są 
posiłki dla dzieci.
3. Przebudowa budynku Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu – Muzeum Tadeusza Kantora 
wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza – w 2018 roku przeprowadzono prace 
remontowe w budynku zabytkowej starej plebanii. Prace swoim zakresem obejmowały min.  przebudowę 
budynku wraz  ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza, poprawę energooszczędności  obiektu 
i montaż instalacji poprawiających bezpieczeństwo zabytku.  Wykonano również zagospodarowanie 
otoczenia obiektu. W ramach inwestycji w 2019 roku dostarczone zostanie wyposażenie ekspozycyjne 
i sprzęt multimedialny niezbędny do utworzenia nowoczesnego muzeum.
4. Szkolenia Informatyczne bezpieczny i skuteczny w sieci -  trwa realizacja projektu w ramach którego 
mieszkańcy gminy Wielopole Skrzyńskie podnoszą swoje umiejętności z zakresu korzystania 
 z podstawowych  usług e-administracji m.in. złożenia wniosku „Rodzina 500+”, uzyskania Karty Dużej 
Rodziny, wniosku o uzyskanie dowodu osobistego. Dla uczestników zapewniono bezpłatny bufet kawowy 
i materiały dydaktyczne.

 Nabór do projektu ma charakter otwarty, a głównym kryterium jest spełnienie warunku 
wieku powyżej 25 lat i zamieszkiwania na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz posiadanie 
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 W przypadku rodziców – dziecka będącego uczniem placówek oświatowych z terenu Gminy 
Wielopole Skrzyńskie. Wśród kandydatów dodatkowo premiowana jest niepełnosprawność. Osoby 
zainteresowane udziałem w projekcie mogą jeszcze zgłaszać swój udział 
w sekretariatach szkół.

5. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Wielopole Skrzyńskie – 
aktualnie wykonano budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 11,2 km i trwają prace związane 
z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielopole Skrzyńskie, która będzie wyposażona 
w specjalistyczny sprzęt spełniający wymogi dla tego typu obiektów. Wykonana zostanie również 
instalacja fotowoltaiczna o mocy 37 KW, która pozwoli na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej 
stosowanej w oczyszczalni. Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na rozwój społeczno-gospodarczy gminy 
i przyczyni się do podwyższenia standardów życia mieszkańców naszej gminy.
6. Budowa ujęć i stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej w miejscowościach Broniszów i Glinik 
–  Gmina Wielopole Skrzyńskie -aktualnie wykonano całość głównej sieci wodociągowej o długości 
ponad 9 km dla miejscowości Glinik. Przewidywany termin uruchomienia wodociągu to czerwiec  2019 r. 
Natomiast w Broniszowie wybudowane zostanie 3,5 km wodociągu, 1 ujęcie wody oraz stacja uzdatniania 
wody. W ramach zadania wykonana zostanie również infrastruktura towarzysząca tj, ogrodzenie, dojazd 
i monitoring. Planowany termin zakończenia realizacji zadania dla miejscowości Broniszów to czerwiec 
2019 roku. Gmina stara się o dofinansowanie ze środków RPO WP na kontynuację budowy sieci 
wodociągowej  w Gliniku oraz  Broniszowie i jestem przekonany, że otrzymamy dofinansowanie na 
realizację inwestycji.

Szanowni Państwo wymienione działania i inwestycje to  część zadań zrealizowanych 
w ostatnich czterech latach mojej kadencji, które z pewnością wpływają na jakość życia naszych 
mieszkańców. Patrząc dzisiaj wstecz i dokonując podsumowania tego co udało się zrealizować 
z przekonaniem mogę powiedzieć, że nie był to czas stracony dla naszej gminy.  Gmina się rozwija, stoją 
przed nią nowe szanse i wyzwania. Nie brakuje zagrożeń, ale wierzę, że dzięki ciężkiej pracy zrealizujemy 
jeszcze wiele inwestycji – Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

IV Orszak Trzech Króli w Wielopolu Skrzyńskim 

Gmina Wielopole Skrzyńskie brała udział w konkursie pn. „Głosuj na wielbłąda”, którego 
organizatorem była Fundacja Orszak Trzech Króli. 

Wielopole  Skrzyńskie otrzymało 1199 głosów i tym samym zajęło  III miejsce 
w konkursie, w którym wygraliśmy 2 000 szt. czekoladek  oraz korony do rozdania podczas 
orszaku.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w głosowaniu i pomogli nam 
w propagowaniu naszej wspólnej inicjatywy. Dziękuję za każdy głos oddany na WIELOPOLE 
SKRZYŃSKIE, Wasze zaangażowanie, udostępnienie postów i wszelką życzliwość.

  
  

Już dziś, serdecznie zapraszam  wszystkich 
Mieszkańców gminy wraz z rodzinami na najbliższą edycję 
„Orszaku Trzech Króli”, która odbędzie się 
6 stycznia 2019 roku. Zbieramy się na placu przed 
budynkiem Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, skąd 
o godzinie 12:30 wyruszy barwny Orszak prowadzony 
przez Trzech Króli. W programie uroczystości  m.in. żywa 
szopka, ciepły poczęstunek,  sceny z wydarzeń towarzyszących 
Narodzeniu Pańskiemu oraz  wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych 
 – Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.
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Rozbudowa Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim 

Zakończono prace polegające na rozbudowie istniejącego 
budynku WTZ.  W ramach inwestycji powstał nowy obiekt, w którym 
utworzono  dodatkowe pracownie dydaktyczne. Zakupiono wyposażenie 
sal, zamontowano instalacje solarne i fotowoltaiczne ukierunkowane na 
produkcję energii na potrzeby własne budynku, wykonano ogrodzenie 
obiektu. 

Wartość całkowita inwestycji to 2 748 225,00 zł, w tym 
otrzymane dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego – 1 921 767,00 zł oraz z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 340 128,00 zł.

Dobudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gliniku oraz doposażenie 
pracowni szkolnych i poprawa energetyczności kompleksu

Zakończono prace związane  z dobudową sali 
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gliniku. W ramach 
inwestycji powstał obiekt sportowy o wymiarach areny 
sportowej12mx24m i wysokości 6,5 m. Ponadto zakupiono 
wyposażenie klasopracowni, wykonano przebudowę kotłowni 
gazowej w budynku szkoły, wymieniono  oświetlenie z tradycyjnego 
na ledowe oraz zamontowano instalację fotowoltaiczną 
ukierunkowaną na produkcję energii na własne potrzeby. 

Wartość zadania to 2 063 674,00 zł, w tym dofinansowanie 
z MSiT w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury 
Sportowej 1 000 000,00 zł oraz 907 tys. zł w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

 

Podsumowanie inwestycji za 2018 rok

ze środków UE, którego wartość wynosi 2 846 373,00 zł zł, w tym otrzymane dofinansowanie w ramach RPO WP  to 
 2 419 917,00 zł.

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i OSP w Wielopolu Skrzyńskim

Remont Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu – Muzeum Tadeusza Kantora

Gmina zakończyła realizacje projektu, którego 
przedmiotem była termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej. Projektem ze środków RPO WP objęte były budynki szkół 
podstawowych w Broniszowie, Wielopolu Skrzyńskim, dawnego 
budynku przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim, w których prace  
przeprowadzono w 2017 roku.  Natomiast w 2018 roku zakończono 
modernizację budynku Urzędu Gminy i OSP w Wielopolu 
Skrzyńskim. Prace obejmowały m.in. ocieplenie fundamentów, 
docieplenie ścian budynku i stropu ostatniej kondygnacji oraz 
wykonanie elewacji akrylowej. 

 
Wartość zadania dla budynku UG w Wielopolu Skrzyńskim to 925 074,00 zł, w tym wkład własny 539 761,00 zł. 

       Prace obejmowały: przebudowę istniejącego obiektu,  wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej, renowację tynków zewnętrznych 
i wewnętrznych, zabezpieczenie fundamentów,  wykonanie instalacji 
wewnętrznych: wodno – kanalizacyjnych, gazu, centralnego 
ogrzewania, klimatyzacji, sygnalizacji przeciwpożarowej, monitoringu 
oraz antywłamaniowej. W ramach prac wykonano również 
zagospodarowanie obiektu.  W 2019 roku zostanie dostarczony sprzęt 
multimedialny i aranżacje przestrzeni ekspozycyjnych.
 Zadanie jest realizowane w ramach projektu dofinansowanego 
 



Od 1 lipca 2018 roku w Wielopolu 
Skrzyńskim stacjonuje karetka pogotowia 
ratunkowego wraz z dyżurującymi ratownikami 
medycznymi. Gmina Wielopole Skrzyńskie 
dołożyła wszelkich starań i przygotowała 
odpowiednie warunki lokalowe dla Zespołu 
Ratownictwa Medycznego. Za środki własne 
budżetu gminy przeprowadzono niezbędne prace 
adaptacyjne i zakupiono podstawowe 
wyposażenie lokalu dawnego budynku posterunku 
policji w Wielopolu Skrzyńskim.

Przystosowanie budynku komunalnego  w Wielopolu Skrzyńskim na potrzeby 
Zespołu Ratownictwa Medycznego
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 Wartość inwestycji to ponad 330 000,00 zł – środki własne budżetu gminy.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gliniku

Zagospodarowanie skarpy przy drodze gminnej Brzeziny Łęg – etap II

Zakres inwestycji obejmował: wymianę 
części stolarki okiennej, odnowienie elewacji części 
ścian budynku, wykonanie nowej  od-bojówki 
z kostki brukowej, wymianę ogrodzenia, 
utwardzenie terenu przed budynkiem. 

Wartość zadania to 103 984,00 zł, które 
w całości sfinansowano ze środków własnych 
budżetu gminy. 

W 2018 roku dokonano przedłużenia nasadzeń 
z roślin i krzewów, które nasadzono wzdłuż skarpy przy 
drodze gminnej Brzeziny- Łęg w 2016 roku w ramach 
I etapu prac. Nasadzono berberysy, irgi, jałowce, derenie 
kosodrzewiny, dodatkowo dosadzono buki i brzozy. 

Zadanie zrealizowano z udziałem  środków 
własnych budżetu gminy.

Remont pomnika z czasów I Wojny Światowej znajdującego się na cmentarzu 
w Wielopolu Skrzyńskim

Gmina zawarła porozumienie z  Wojewodą Podkarpackim 
na realizację zadania związanego z  remontem pomnika nagrobnego 
z I wojny światowej znajdującego się na cmentarzu w Wielopolu 
Skrzyńskim, na realizację zadania otrzymaliśmy  dotację celową 
w wysokości 35 000,00 zł, przeznaczoną  na odnowę mogiły 
upamiętniającej  żołnierzy poległych  w bitwie rozgrywającej się na 
terenie Wielopola Skrzyńskiego podczas I Wojny Światowej.

W ramach II etapu prac w 2019 roku zostaną wykonane 
prace związane z zagospodarowaniem obiektu powstanie  ścieżka 
i ogrodzenie.



W ramach zadania zagospodarowano teren obok 
placu zabaw w Wielopolu Skrzyńskim. Prace 
obejmowały: niwelację terenu, budowę alejki z kostki 
brukowej, przebudowę istniejących schodów terenowych 
wraz z montażem balustrad, montaż ławek oraz budowę 
miejsc parkingowych.

Wartość inwestycji to ponad 95 000,00 zł i są to 
w całości środki budżetu gminy. 

Przebudowa alejki spacerowej obok placu zabaw w Wielopolu Skrzyńskim
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Przebudowa drogi wojewódzkiej Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa 

Budowa chodnika wraz z oznakowanym przejściem dla pieszych 

W 2018 roku zakończono przebudowę 
ostatniego, zniszczonego odcinka  drogi wojewódzkiej 
przebiegającej przez teren naszej gminy.  W ramach 
zadania przebudowano odcinek o długości 822 m – 
począwszy od „Sikornika" do zjazdu na drogę gminną 
w kierunku „Nowej Wsi”.

Wartość inwestycji to 532 327,00 zł, w tym 
wkład samorządu gminy wyniósł  190 603,00 zł.

W ramach zadania w centralnym punkcie 
Wielopola Skrzyńskiego w obrębie skrzyżowania drogi 
wojewódzkiej z drogą powiatową w sąsiedztwie pobliskich 
sklepów po stronie lewej,  na odcinku 127 m wykonano 
chodnik dla pieszych. W ramach inwestycji powstało 
oznakowane przejście dla pieszych, zamontowano maszt 
wraz z podświetlonym znakiem informacyjnym 
z pulsującym światłem ostrzegawczym i wykonano 
doświetlenie  przejścia dla pieszych za pomocą zestawu 
solarnego.

Przebudowa drogi gminnej Nawsie k. Pana Traciak 

W ramach zadania powstała nowa 
nawierzchnia asfaltowa na odcinku o długości 260 
m i szerokości 2,5 m wraz z utwardzonymi 
poboczami. 

Wartość zadania to 139 925,00 zł - środki 
własne budżetu gminy. 

Zadanie zrealizowano z udziałem środków budżetu samorządu  Województwa 
Podkarpackiego w wysokości  60% wartości zadania oraz środków budżetu Gminy 
Wielopole Skrzyńskie w wysokości  40% wartości  zadania.



Zakres inwestycji obejmował wykonanie 
stabilizacji istniejącego podłoża, podbudowy 
z kruszywa łamanego, odwodnień liniowych oraz  
nawierzchni asfaltowej  na odcinku 285 mb.

Koszt inwestycji 254 588,00 zł.

Przebudowa drogi Glinik Skórówka
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Przebudowa drogi Glinik Pasieki 

Przebudowa drogi Nawsie – Kąt 

W ramach inwestycji powstała nowa 
nawierzchnia bitumiczna na odcinku drogi o długości 
1460 m.

Wartość inwestycji wyniosła 948 043,00 zł. 
Gmina uzyskała dofinansowanie z dotacji celowej 
Skarbu Państwa na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych w wysokości 680 000,00 zł.

W ramach inwestycji przebudowano drogę 
na odcinku o długości 260 mb.    
      Zakres przedsięwzięcia obejmował: wykonanie 
podbudowy z kruszyw łamanych, nawierzchni 
bitumicznej o szerokości 3,0 m oraz odwodnienia 
drogi w postaci rowów otwartych.                    

Wartość inwestycji to 191 011,00 zł – 
środki własne budżetu gminy.                          

Remont Mostu na rzece Wielopolka w miejscowości Nawsie 

    Inwestycja obejmowała remont istniejącego 
obiektu, który stanowi kontynuację drogi gminnej 
od drogi powiatowej prowadzącej do zabudowy 
mieszkalnej i miejscowego sklepu  w miejscowości 
Nawsie.
    W ramach zadania wykonano: demontaż 
pozostałych części wsporników, oczyszczono 
izabezpieczono  zbrojenia, wykonano wsporniki 
betonowe, bariery zabezpieczającej oraz 
nawierzchnię bitumiczną na obiekcie. 
       Wartość zadania 26 885,00 zł – środki własne 
budżetu gminy.     



Remont drogi k. Pana Janowskiego 
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Przebudowa drogi Brzeziny – Podkościele 

 
Wykonano nową nawierzchnię asfaltową na 

odcinku drogi o długości 102 m i szerokości 2,5 m. 
Należy przypomnieć, że drogę tą  przebudowywano  11 
lat temu i wówczas pozostał do przebudowy odcinek 
drogi, który wykonano w roku bieżącym.

Koszt inwestycji to 46 130,00 zł – środki 
własne budżetu gminy. 

Przebudowa drogi Brzeziny Łęg

Przebudowa drogi Broniszów Zalesie 

Inwestycja obejmowała wykonanie 
nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi o długości 
250 m i szerokości 2,60 m, wykonanie utwardzonych 
poboczy oraz odmulenie rowów. 

Wartość inwestycji  wyniosła 99 000,00 zł. 
Zadanie zrealizowano  z udziałem środków Funduszu 
Sołeckiego w wysokości 40 000,00 zł.  

  W ramach zadania wykonano nawierzchnię 
asfaltową na  odcinku drogi o długości 990 m.

Inwestycja swoim zakresem obejmowała 
również: wykonanie stabilizacji cementem, 
podbudowy z kruszyw łamanych o grubości 10 cm, 
utwardzenia poboczy i odmulenia istniejących 
rowów.
    Wartość inwestycji to 527 802,00 zł, w tym 
dofinansowanie z dotacji celowej Skarbu Państwa 
w ramach Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych 
wyniosło 375 035,00 zł.

    
       Prace prowadzono na odcinku o długości 414 
m, które swoim zakresem obejmowały m.in. 
wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, wymianę 
przepustów pod drogą, a także utwardzenie 
poboczy i odmulenie istniejących rowów.

     Wartość zadania to 273 020,00 zł. Na realizację 
inwestycji gmina otrzymała dofinansowanie 
w wysokości 187 027,00 zł z dotacji celowej 
Skarbu Państwa w ramach Usuwania Skutków 
Klęsk Żywiołowych.



Przebudowa drogi Brzeziny - Pogwizdów 
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Przebudowa drogi Broniszów Dół - Lasek 

 
Wykonano nową nawierzchnię 

asfaltową na odcinku drogi o długości 1,4 km 
drogi gminnej Brzeziny – Pogwizdów.

Koszt inwestycji to 626 453,00 zł. 
Gmina na realizację zadania otrzymała 
dofinansowanie w wysokości 296 922,00 zł, 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014 – 2020.

Przebudowano odcinek drogi 
o długości 3 100 m i wykonano 326 m 
chodnika dla pieszych będącego kontynuacją 
chodnika od Szkoły Podstawowej. 

Wartość zadania to  1 216 174,00 zł. 
Gmina na realizację zadania otrzymała 
dofinansowanie w wysokości  703 757,00 zł
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014 – 2020.                      

Przebudowa drogi Broniszów - Szkoła

Przebudowa drogi Wielopole – Sośnice - Jaszczurowa

W ramach zadania powstał chodnik dla 
pieszych na odcinku 300 m prowadzący do 
budynku Szkoły Podstawowej, który znacznie 
poprawił bezpieczeństwo dzieci uczęszczających 
na zajęcia lekcyjne.  Wykonano również 
przebudowę przepustu na potoku 
Broniszowianka oraz nową  nawierzchnię 
asfaltową na odcinku 300 m.  
     Wartość inwestycji to  449 566,00 zł. Gmina 
na realizację zadania otrzymała dofinansowanie 
w wysokości  286 058,00 zł z PROW.

    
  W ramach zadania przebudowano przepust 
na potoku i wykonano nawierzchnie asfaltową 
na odcinku drogi o długości 3 204 m. Droga ta 
prowadzi do miejscowości Jaszczurowa i łączy 
naszą gminę z sąsiednią gminą Wiśniowa.       

   Wartość zadania to 1 109 372,00 zł. Gmina 
na realizację zadania otrzymała 
dofinansowanie w wysokości  679 261,00 zł 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na 
lata 2014 – 2020.              



Przebudowa drogi Wielopole - Konice
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Zabezpieczenie drogi gminnej  Glinik – Łysa Góra – Mała  ETAP I

 
Inwestycja obejmowała przebudowę drogi. 

Wielopole – Konice poprzez wykonanie 300 mb 
chodnika dla pieszych wzdłuż drogi oraz położenie 
nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 
910 mb i szerokości od 3,5 do 4,5 m

Wartość zadania to 661 987,00 zł.
Gmina na realizację zadania otrzymała 
dofinansowanie w wysokości  393 023,00 zł 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014 – 2020.           

 

  Dobiegają końca prace polegające na  
zabezpieczeniu osuwiska po lewej stronie drogi 
gminnej Glinik –  Łysa Góra – Mała. Droga została  
naruszona przez osuwisko czynne, które powstało 
w wyniku intensywnych opadów deszczu w 2010 
roku. Ponadto gmina stara się o dofinansowanie na 
realizację II etapu prac, które będą prowadzone 
w 2019 roku, wówczas zabezpieczona zostanie 
prawa strona osuwiska  i przeprowadzone zostaną 
prace związane z odbudową zniszczonej drogi.

Trwa realizacja  inwestycji obejmującej budowę 
oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielopole 
Skrzyńskie. Aktualnie wykonano sieć kanalizacyjną, która 
umożliwi podłączenie ponad 250 gospodarstw domowych 
w Wielopolu Skrzyńskim. Powstałą oczyszczalnię 
w przyszłości będzie można rozbudować o kolejny 
kolektor, co umożliwi podłączenie budynków z kolejnych 
miejscowości Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

 

     Wartość inwestycji: 2 037 482,00 zł. Gmina na realizację zadania uzyskała dofinansowanie 
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  w wysokości 1 549 048,00 zł.

Przebudowa drogi Wielopole – Konice - Rzeki

Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej

    W ramach zadania wykonano nawierzchnię 
asfaltową na odcinku drogi o długości 1 km.
Wartość zadania to 591 971,00 zł.

    Gmina na realizację inwestycji otrzymała 
dofinansowanie w wysokości  357 065,00 zł 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014 – 2020.  

    
 



Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Glinik i Broniszów
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  Opracowano również inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, która została 
złożona do ośrodka dokumentacji. Po wykonaniu stacji uzdatniania wody i zbiornika 
(zaawansowanie prac ok 50%) zostaną przeprowadzone próby szczelności sieci i dokonany 
odbiór sieci. Przewidywany termin uruchomienia wodociągu to czerwiec 2019 r. Gmina 
Wielopole Skrzyńskie zleciła opracowanie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego oraz 
specyfikacji budowlanej dotyczących budowy przyłączy do wodociągu.  Po uzyskaniu 
dokumentacji i oszacowaniu wartości przyłączy ( pierwsza połowa stycznia 2019 r.) 
pracownicy Urzędu Gminy rozpoczną podpisywanie umów dotyczących realizacji 
przyłączy. W zależności od warunków atmosferycznych rozpoczęcie  przyłączy 
wodociągowej zaplanowano w okresie marca - kwietnia 2019 r.

Aktualnie trwają roboty ziemne  przy stacji uzdatniania wody w Broniszowie. 
Zostanie również postawiony kontener stacji uzdatniania wody oraz zbiornik wody 
uzdatnionej. W Broniszowie wybudowana zostanie również 3,5 km sieci wodociągowej.
Wartość całej inwestycji to ponad 3 mln zł. Gmina Wielopole Skrzyńskie otrzymała 1 999 
406,00 zł – unijnego wsparcia na realizację przedsięwzięcia w ramach PROW na lata 2014-
2020. 

 Wartość inwestycji to 9 636 815,00 zł, w tym dofinansowanie w ramach RPO WP 6 130 
466,00 zł. Mamy nadzieję, że uda się nam również odzyskać 1 mln 800 tys. zł podatku VAT, 
który nie jest kosztem kwalifikowanym w przedmiotowym zadaniu, co zmniejszy udział 
środków własnych z budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie.

Nowoczesne e-usługi w placówkach oświatowych Gminy Wielopole 
Skrzyńskie 

 Zakończono realizację projektu, w ramach którego opracowano i wdrożono system e-usług 
szkolnych (e-dziennik). W ramach zadania zakupiono 130 sztuk przenośnych komputerów 
do obsługi e-dziennika, które przekazano do placówek oświatowych z terenu Gminy 
Wielopole Skrzyńskie. Zadanie obejmowało również wykonanie infrastruktury serwerowej, 
a także  sieci bezprzewodowej w placówkach. Zakupiono routery sieciowe, przełącznik 
sieciowy oraz  skrzynki metalowe niezbędne do wykonania infrastruktury sieci Wi- fi 
w szkołach. Wartość zadania wyniosła 1 175 445,11 zł, w tym otrzymane dofinansowanie 
970 972,24 zł, w ramach RPO WP.

Aktualnie wykonawca robót wykonał 
całość głównej sieci wodociągowej o długości 
9263 m dla miejscowości Glinik. Zamontowano 
34 szt. hydrantów nadziemnych oraz 2 szt. 
hydrantów podziemnych. Sieć wodociągowa 
wykonana jest z rur polietylenowych 
ciśnieniowych PE, PEHD łączone metodą 
zgrzewalną.  Zostały również wykonane wszystkie 
przejścia pod drogą wojewódzką. Obecnie trwają 
rozliczenia dotyczące płatności za wykonane 
etapy. 
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Zamówienia publiczne
Dostawa aranżacji przestrzeni ekspozycyjnych do Ośrodka Dokumentacji 
i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora

20 listopada 2018 roku rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, którego 
przedmiotem była dostawa aranżacji przestrzeni ekspozycyjnych oraz sprzętu 
multimedialnego i aplikacji interaktywnych do Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu 
Muzeum Tadeusza Kantora.
      Zamówienie podzielono na dwie części:    
- Część 1 – obejmuje dostawę wyposażenia ekspozycyjnego, którego dostawcą została 
firma Centrum Techniczno-Aranżacyjne Władysław Ciemnicki z Łodzi. Wykonawca 
zaoferował wykonanie tej części zamówienia za kwotę 334 357,05 zł. Termin wykonania 
zamówienia to marzec 2019 roku.
- Część 2 - obejmuje dostawę sprzętu multimedialnego i aplikacji interaktywnej na 
potrzeby funkcjonowania „Kantorówki. Wykonawcą został Digiservice Sp. z o.o. 
z Warszawy, który zaoferował wykonanie zamówienia za kwotę 564 432,24 zł. Termin 
wykonania tej części zadania to luty 2019 roku. 

Na realizację inwestycji gmina otrzymała 85%  dofinansowanie ze środków 
RPO WP w ramach realizowanego projektu pn. Przebudowa i zakup wyposażenia 
„Kantorówki”- Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora 
w Wielopolu Skrzyńskim. 

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na 
terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie

      14 grudnia 2018 roku rozstrzygnięto przetarg 
na zadanie pn.”Dostawa i montaż kolektorów 
słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na 
terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie”. 
Wykonawcą zadania została firma FLEXIPOWER 
GROUP SP. Z O.O. SP. K., z miejscowości Wola 
Zaradzyńska. Firma zaoferowała wykonanie 
zamówienia za kwotę 
4 618 809,00 zł netto.

Interwencyjne utrzymanie dróg na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie
w sezonie zimowym 2018/2019 – wyniki przetargu

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, którego przedmiotem 
było „Interwencyjne utrzymanie dróg na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie w sezonie 
zimowym 2018/2019, wyłoniono następujących wykonawców:

Liczba instalacji, które zostaną zamontowane w gospodarstwach domowych z terenu 
gminy Wielopole Skrzyńskie w ramach realizacji inwestycji wynosi 351 szt, w tym: instalacje 
fotowoltaiczne – 223 szt. oraz instalacje solarne 128 szt. Umowa z wykonawcą zostanie 
podpisana w najbliższych dniach.  Ponadto wykonawca będzie zobowiązany powiadomić 
właścicieli nieruchomości o terminie dostawy i montażu kilka dni przed planowaną dostawą. 
Planowany termin zakończenia realizacji zadania to maj 2019 roku. 
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Obszar
y

Wykonawca usługi Odcinki Dróg

Obszar 
nr 1

Rol – Mot Sklep Rolno – 
Przemysłowy, 
Andrzej Łuszcz 

z Wielopola Skrzyńskiego

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

Obszar 
nr 2

TRAK-BET Produkcja 
-Sprzedaż – Usługi
 Stanisław Godek 

z Brzezin

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

Obszar 
nr 3

EUROMONTIG Usługi 
Spawalnicze 

Janusz Bokota 
z Glinik   

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 na Kwiatek, Brzeziny Nowa Wieś k. Świstak

Obszar 
nr 4

Paweł Święch z Brzezin 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. Stanek P., Brzeziny Pogwizdów na 
Chmura K., Brzeziny Pogwizdów na Chmura J., Brzeziny Łęg k. Sikora, 
Brzeziny Podkościele Pogwizdów,Brzeziny na Stanek Z., Brzeziny na 
Panochę, Brzeziny Pogwizdów k. Legęza, Brzeziny Łęg k. Kaczor

Obszar 
nr 5

EUROMONTIG Usługi 
Spawalnicze 

Janusz Bokota 
z Glinika 

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

Obszar 
nr 6

Agrol-Bud Tęczar 
Sp. z o.o. 

z Wielopola Skrzyńskiego

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

Obszar 
nr 7

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

Skrzyńskiego 

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

Obszar 
nr 8

ROL-MOT Sklep Rolno 
Przemysłowy Andrzej 
Łuszcz z Wielopola  

Skrzyńskiego

Nawsie Szkodna – Bystrzyca, Nawsie Budzisz, Nawsie Budzisz na Skocznie, 
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

Obszar 
nr 9

ROL-MOT Sklep Rolno 
Przemysłowy z Wielopola 

Skrzyńskiego

Nawsie na Sitnika, Nawsie Ścieżki, Nawsie na Rzeczki, Nawsie Słotwina, 
Nawsie Rędziny, Nawsie Folwark, Nawsie Rzeki, Nawsie na Staważa, 
Nawsie k. Janowski Z., 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 K., 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
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Wydarzenia

Narodowe Święto Niepodległości -  11 listopada 

11 listopada 2018 roku, w miejscowości Glinik, odbyły się gminne 
uroczystości związane z setną rocznicą odzyskania Niepodległości przez Polskę. 
Obchody święta 11 listopada rozpoczęła Msza Święta koncelebrowana w intencji 
Ojczyzny w kościele parafialnym pw. Św. Maksymiliana Kolbe w Gliniku.

Następnie wszyscy zgromadzeni przy akompaniamencie Gminnej 
Orkiestry Dętej w Brzezinach przemaszerowali na plac przed budynkiem 
wielofunkcyjnym w Gliniku, gdzie odbyła się kulminacyjna część obchodów: 
odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej osobę ppłk Józefa Bokoty 
wywodzącego się z Glinika, zasłużonego żołnierza biorącego udział w I i II Wojnie 
Światowej. Za swoją bohaterską postawę odznaczony  Krzyżem Orderu Virtuti 
Militari. 

Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie rozpoczynając 
uroczystość powitał wszystkich przybyłych, podziękował za przygotowanie 
uroczystości i aktywny udział w obchodach. Kolejno Pan Piotr Szopa Naczelnik 
Oddziału IPN w Rzeszowie przedstawił informację na temat działalności ppłk 
Józefa Bokoty ps. „Malina", "Brzoza".

Z inicjatywy mieszkańców Glinika, w celu upamiętnienia postaci ppłk 
Józefa Bokoty, jego imieniem  został nazwany nowy most na rzece "Wielopolka", 
który powstał w 2016 roku w centralnym punkcie  sołectwa Glinik. Kolejno 
Tadeusz Bokota sołtys sołectwa Glinik, odczytał stosowną uchwałę Rady Gminy 
o nadaniu imienia mostowi. Następnie poświęcono i odsłonięto tablicę 
pamiątkową, którą umieszczono na ścianie budynku wielofunkcyjnego 
w Gliniku. Poszczególne delegacje pod pamiątkową tablicą złożyły kwiaty.

Następnie głos zabrał Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole 
Skrzyńskie, który w swoim przemówieniu nawiązał do wydarzeń związanych 
z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości. Zaznaczył, że 11 listopada to dzień 
zadumy i refleksji, a także doskonały moment, w którym możemy być dumni 
z naszej tożsamości i przywiązania do historii.

Dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II z Glinika 
zaprezentowały patriotyczny montaż słowno – muzyczny pt. „100 lat 
Niepodległej”, który nawiązywał do okresów niewoli i odzyskania Niepodległości 
przez Polskę.
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Uroczystości upamiętniające obchody 100 – lecia odzyskania 
przez Polskę Niepodległości  

 

             

W patriotycznych uroczystościach przygotowanych przez Szkoły 
Podstawowe  udział wziął również Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole 
Skrzyńskie, który w swoich przemówieniach wyraził uznanie dla społeczności 
szkolnej za pielęgnowanie historii Polski i kultywowanie tradycji patriotycznych.

27 listopada 2018 roku 
w miejscowości Nawsie odbyła się 
uroczystość podsumowująca 100 rocznicę 
odzyskania Niepodległości przez Polskę, 
którą połączono  z szóstą rocznicą  nadania 
Szkole Podstawowej imienia „Sybiraków”. 

Wydarzenie rozpoczęła Msza Święta, 
 której przewodniczył ks. Biskup Kazimierz 
Górny. Następnie uczestnicy wydarzenia 
zebrali się przed budynkiem  kościoła 
parafialnego pw. Św. Andrzeja Boboli 
w Nawsiu gdzie złożono kwiaty pod tablicą 
upamiętniającą mieszkańców Nawsia 
przymusowo wywiezionych na Syberię 
w 1944 roku. 

Młodzież szkolna przygotowała 
program słowno – muzyczny, w którym 
wierszem i piosenką przypomniała 
o trudnych momentach w dziejach Ojczyzny.

28 listopada 2018 roku uczniowie  Szkoły Podstawowej im. mjra Ludwika 
Marszałka „Zbroi” w Brzezinach pod opieką nauczycieli przygotowali wieczornicę 
patriotyczną, której tematem przewodnim były wydarzenia związane 
z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości. Wydarzenie połączono 
z przypadającą w tym roku 70 rocznicą śmierci patrona szkoły – mjra Ludwika 
Marszałka „Zbroi”. W związku z tym  ten wyjątkowy wieczór poświęcono 
w szczególności jego osobie. Po wzruszającym występie uczniów, zebrani 
uczestnicy wspólnie odśpiewali pieśni żołnierskie, przenosząc się tym samym 
myślami w dawne czasy, kiedy w życiu naszych przodków towarzyszyła groza, 
niewola i walka o wolność. 

Szkoła Podstawowa im. mjra Ludwika Marszałka „Zbroi” w Brzezinach

Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Nawsiu 



Od 5 do 6 grudnia 2018 roku  
w oddziałach przedszkolnych  z terenu Gminy 
Wielopole Skrzyńskie zorganizowano 
„Spotkanie Mikołajkowe", którego gościem 
specjalnym był  Św. Mikołaj.

Poszczególne grupy przedszkolaków 
z radością powitały długo wyczekiwanego 
gościa, który wysłuchał wierszy i piosenek 
przygotowanych na jego wizytę. Następnie 
wręczył on dzieciom piękne prezenty (puzzle, 
słodycze, czytanki, kolorowanki oraz zabawki). 
Był to dzień pełen radości i uśmiechu, który 
niewątpliwie pozostanie na długo w pamięci 
najmłodszych uczestników tego wydarzenia.

Upominki zakupiono dla dzieci 
z oddziałów przedszkolnych objętych 
realizowanym projektem pn. „Nowa jakość 
Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu 
Krasnala Hałabały”, który jest dofinansowany 
ze środków Unii Europejskiej przez Europejski 
Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dla przypomnienia w ramach 
realizowanego projektu utworzono 4 dodatkowe 
oddziały przedszkola integracyjnego przy 
Szkołach Podstawowych w Brzezinach, 
Broniszowie, Nawsiu i Gliniku, które 
wyposażono w meble, sprzęt multimedialny 
i pomoce dydaktyczne niezbędne do 
prowadzenia zajęć. Oddziały przedszkolne 
zapewniają opiekę pedagogiczną, cykl zajęć 
dodatkowych oraz całodniowe wyżywienie. 
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną 
kadrę pedagogiczną. 

Świąteczne spotkanie Mikołajkowe w oddziałach przedszkolnych 
objętych projektem pn. „Nowa jakość Edukacji w Integracyjnym 
Przedszkolu Krasnala Hałabały”
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Pomocą finansową w ramach projektu 
objęte jest również Przedszkole Krasnala 
Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim.

Ponadto w ramach realizowanego 
projektu zakupiono  nowy samochód marki 
Fiat Doblo Cargo, który wykorzystywany jest 
do przewożenia posiłków przygotowanych we 
własnym zakresie do nowo powstałych 
oddziałów przedszkolnych. Wartość nowego 
pojazdu to 64 206,00 zł, w tym otrzymane 
w ramach realizowanego projektu 
dofinansowanie wynosi 90% wartości zakupu 
pojazdu. 

Wartość ogólna projektu wynosi 1 199 894,40 zł, z czego 1 079 894,40 zł 
stanowią środki Unii Europejskiej natomiast 120 000,00 zł to środki własne (wkład 
budżetu gminy m.in. poprzez udostępnienie sal i tzw. wkład prywatny).

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim zakończył realizację 
zadania pn. „Warsztaty Teatralne i Spotkania Teatralne - Teatr Po Sumie" 

Gminny Ośrodek Kultury 
i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim 
pozyskał środki z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
programu Kultura Dostępna na realizację 
zadania pn. Warsztaty teatralne i spotkania 
teatralne „Teatr po Sumie”. Całkowity koszt 
zadania wyniósł  47.500,00 zł natomiast kwota 
dofinansowania z MKiDN to 38.000,00 zł. 

W ramach realizacji zadania 
uczestnicy projektu brali udział w warsztatach: 
teatralnych, plastycznych, wokalnych 
i aktorskich.  
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Dla uczestników zorganizowano również wyjazdy na spektakle teatralne do 
Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Teatru  Przedmieście w Rzeszowie, 
Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA i Teatru im. Juliusza 
Słowackiego w Krakowie, a także Teatru Maska w Rzeszowie. 

Ponadto w ramach realizacji projektu od czerwca do listopada odbyło się 
6 spotkań teatralnych dla mieszkańców, podczas których swoje umiejętności 
prezentowały: Teatr Młode Dzielne Kuropatwy z Rzeszowa, Świdnicka Grupa Teatralna 
– Teatr Drogi  z Świdnika, Teatr Przebudzeni z Ostródy, Stowarzyszenie Sztuk 
PukSztuka z Rzeszowa, Amatorski Teatr Dramatyczny im. Józefa Żmudy ze Stalowej 
Woli, Teatr Sioło z Rakszawy.

25 listopada 2018 roku realizację  projektu zakończył spektakl pt. „Pewnego 
razu … czyli opowieści przy herbatce!”  w reżyserii Moniki Adamiec, wykonany przez 
Teatr „Kantor Wymiany Myśli” działający przy GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim. 

 



Informacje Klubu HDK PCK „Solidarne Serce” 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy wszystkim 
honorowym krwiodawcom, ich rodzinom 

i bliskim najserdeczniejsze życzenia wielu radosnych 
i ciepłych chwil oraz serdecznych spotkań przy wigilijnym stole. 

Życzymy w nadchodzącym  Nowym 2019 Roku wszelkiej 
pomyślności oraz dużo zdrowia, 

by móc go dzielić z innymi.

Zarząd Klubu HDK PCK "Solidarne Serce" 
przy Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

9 grudnia 2018 roku odbyła się piąta w tym 
roku Akcja Honorowego Oddawania Krwi, 
zorganizowana przez Klub HDK-PCK "Solidarne 
Serce" przy Urzędzie Gminy w Wielopolu 
Skrzyńskim we współpracy z Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.

Na apel o włączenie się do akcji 
odpowiedziało 45 osób z terenu Wielopolszczyzny 
i ościennych miejscowości. Po weryfikacji stanu 
zdrowia krew pobrano od 39 krwiodawców, dzięki 
czemu udało się pozyskać 17,5 l krwi. Podczas akcji 
krwiodawcy mieli także możliwość wykonania 
analizy składu ciała i skorzystania z porad dietetyka 
z Gabinetu Dietetycznego Bonne Sante 
w Ropczycach.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim krwiodawcom za 
tegoroczny udział w  akcjach honorowego krwiodawstwa, których łącznie 
przeprowadzono 5 i uzyskano 97 litrów krwi. 

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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