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Informacje Wójta Gminy

Zakup specjalistycznego wyposażenia dla jednostek OSP 
wpisanych do KSRG z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie

Szanowni Państwo, z radością informuję, że złożony przez gminę wniosek 
o dofinansowanie projektu pn. „Zakup specjalistycznego wyposażenia dla jednostek OSP 
wpisanych do KSRG z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie”  został pozytywnie oceniony 
przez Komisję Oceny Projektów Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Nasz wniosek otrzymał łącznie 69,38 punktów i znalazł się na 6 miejscu spośród 65  
inwestycji wybranych do dofinansowania.

Projekt obejmuje zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia akcji 
ratowniczych oraz usuwania skutków katastrof i awarii dla dwóch jednostek OSP wpisanych 
do KSRG (Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego)  z terenu Gminy Wielopole 
Skrzyńskie.

W ramach inwestycji zakupiony zostanie lekki samochód ratowniczo – gaśniczy dla 
jednostki OSP Wielopole Skrzyńskie. Natomiast dla jednostki OSP Brzeziny zostanie 
zakupiona kamera termowizyjna oraz urządzenie hydrauliczne i pneumatyczne - rozpieracz 
kolumnowy.

Celem realizacji projektu jest wzrost bezpieczeństwa mieszkańców Gminy 
Wielopole Skrzyńskie. Zakup specjalistycznego wyposażenia z pewnością wpłynie również 
na wzrost bezpieczeństwa zespołów OSP prowadzących akcje ratunkowe.

Ogólna wartość projektu to 413 620,85 zł, w tym wkład UE to 249 992,43 zł.
Planowany termin zakończenia realizacji projektu to październik 2020 roku. 

Aktualnie gmina dostarczyła już do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie dokumentację 
niezbędną do zawarcia umowy o dofinansowanie inwestycji. Kolejnym etapem będzie 
ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy przedmiotowej inwestycji.

Gmina wnioskowała o dofinansowanie projektu ze środków RPO WP na lata 2014 – 
2020 w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa 
kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń.
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Dofinansowanie na przebudowę gminnej infrastruktury drogowej
Gmina Wielopole Skrzyńskie uzyska łącznie 2 925 187,00 zł dofinansowania  na modernizację 

gminnej infrastruktury drogowej.
W kwietniu bieżącego roku gmina złożyła do Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie wniosek 

o dofinansowanie realizacji trzech inwestycji  drogowych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. 
Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu możliwa będzie realizacja następujących inwestycji 

obejmujących przebudowę dróg gminnych tj.:
1. Brzeziny – Bukowina – Mała – inwestycja będzie obejmować przebudowę drogi na odcinku 
o długości 1,3 km. W ramach zadania na przebudowywanym odcinku przeprowadzone zostaną 
następujące prace: wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, poszerzenie jezdni do 5 m, odmulenie 
istniejących rowów, przebudowa zjazdów indywidualnych, obustronne utwardzenie poboczy kruszywem. 
Inwestycja obejmuje również przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową Dębica – Wielopole 
Skrzyńskie poprzez budowę chodnika dla pieszych o szerokości 2 m i długości 16 m co umożliw budowę 
przejścia dla pieszych na drodze powiatowej w okolicy dawnego kółka rolniczego 
w Brzezinach.  Przebudowane zostanie również skrzyżowanie z drogą Brzeziny – Rędziny poprzez 
wykonanie prac mających na celu połączenie nawierzchni obydwu dróg. W ramach inwestycji wykonana 
zostanie również zatoka autobusowa wraz z peronem z kostki brukowej, w miejscu istniejącego przystanku 
autobusowego, z którego korzystają głównie dzieci uczęszczające do szkoły. 
W ramach zadania wydzielony zostanie  również pas ruchu dla rowerów na odcinku pierwszych 600 m. 
Planowany termin zakończenia inwestycji to 2021 rok.
2. Wielopole – Stara Droga - w ramach zadania powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa na odcinku 296 
m. Ponadto zaplanowana inwestycja swoim zakresem obejmuje poszerzenie odcinka drogi wewnętrznej do 
szerokości 4,5 m oraz budowę lewostronnego chodnika na długości 193 m, którego szerokość będzie 
wynosić 2 m. Planowany termin zakończenia inwestycji to III kw. 2020 rok.
3. Wielopole Rynek Konice – w ramach zaplanowanej inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia 
asfaltowa na odcinku o długości 98 m i stałej szerokości 4 m. Ponadto zaprojektowano budowę chodnika 
obustronnego z kostki brukowej o szerokości 1,5 m. Planowany termin zakończenia inwestycji to III kw.  
2020 rok.

Aktualnie  gmina podpisała już umowy o dofinansowanie tych inwestycji drogowych 
i ogłoszono przetarg na ich realizację. Otwarcie przetargów nastąpiło 27 listopada 2019 roku i aktualnie 
trwa ocena złożonych ofert.

Doposażenie stanowiska pracy w ramach programu  Stabilne Zatrudnienie 

Gmina otrzyma 26 791, 76 zł  dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania, którego zakres obejmuje   doposażenie stanowiska pracy 
pracownika gospodarczego zatrudnionego w Urzędzie Gminy Wielopole Skrzyńskie w ramach programu 
Stabilne Zatrudnienie.  

Zakres projektu obejmuje zakup wyposażenia stanowiska pracy w sprzęt niezbędny do 
wykonywania powierzonych obowiązków to m.in. odśnieżarka spalinowa, dmuchawa  do liści, kosiarka 
i wykaszarka  spalinowa, zakup maszyny szorująco – zbierającej do podług,  sprzęt ogrodniczy itp. 

Realizacja zadania w całości będzie finansowana ze środków PFRON.
Na realizację zadania ogłoszono zapytanie ofertowe, którego otwarcie nastąpiło 26 listopada 2019 

roku i aktualnie trwa ocena złożonych dokumentów. Termin realizacji zadania to grudzień 2019 roku. 
    Ponadto do wykonywania obowiązków pracownika gospodarczego zatrudniona została osoba posiadająca 
stopień niepełnosprawności, której wynagrodzenie jest dofinansowywane  z funduszu Urzędu Pracy.
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Rozbudowa drogi Wielopole – Granice Etap I 

Inwestycje realizowane

Dobiegła końca realizacja inwestycji polegającej na 
rozbudowie drogi Wielopole – Granice.

Dla przypomnienia w pierwszej kolejności 
wykonano prace związane z przebudową sieci wodociągowej 
oraz gazowej, która kolidowała 
z przeprowadzeniem właściwych prac drogowych.

Wartość tych prac wyniosła łącznie 111 598,00 zł.

 W  ramach inwestycji prowadzono prace na odcinku 652 m, które swoim zakresem obejmowały  
m.in. wykonanie nawierzchni asfaltowej,  utwardzonych poboczy, jednostronnego rowu oraz przepustów 
drogowych.   

Wartość zadania to 540 039,00 zł. Na realizację inwestycji samorząd otrzymał 297 209,00 zł - 
dofinansowania z dotacji celowej Skarbu Państwa w ramach środków przeznaczonych na 
usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wykonawcą zadania było  Przedsiębiorstwo  Drogowo – Mostowe  
S.A. z Dębicy. 

Uroczyste oddanie inwestycji do użytku nastąpi w najbliższym czasie. 

Budowa wspornika na potoku Liwek w Wielopolu Skrzyńskim

Zakończono inwestycję, której  celem było połączenie 
dwóch istniejących chodników przy drodze wojewódzkiej 
Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa położonych w centrum 
Wielopola Skrzyńskiego poprzez wykonanie brakującego 
elementu bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. wspornika, 
a następnie umieszczenia na nim brakującego ciągu dla pieszych 
o długości 15 mb.

Powstały element połączył  chodnik prowadzący od 
wielopolskiego rynku w kierunku Nowej Wsi.

Wartość inwestycji  wyniosła 188 958,00 zł. Dzięki zaangażowaniu samorządu gminy oraz Pana 
Marka Teczara Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie całość zadania  sfinansowana została ze środków 
Samorządu Województwa Podkarpackiego przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Realizacja inwestycji w znaczący sposób przyczyniła się do poprawy warunków bezpieczeństwa 
wszystkich uczestników ruchu drogowego, w szczególności pieszych.

Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w miejscowości Glinik

Trwa realizacja inwestycji polegającej na budowie 
chodnika dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej  
w miejscowości  Glinik.

W ramach zadania powstaje chodnik dla pieszych na 
odcinku o długości 239 m i szerokości 2 m, który będzie 
połączony z istniejącym już chodnikiem  w kierunku budynku 
Filii Ośrodka Kultury w Gliniku. Inwestycja swoim zakresem 
obejmuje również wykonanie m.in.  fragmentu rowu krytego, 
studni wpustowej i poszerzenie pasa jezdni do 3,5 m.

Wartość całkowita zadania to 285 000,00 zł, w tym wkład własny budżetu Gminy Wielopole 
Skrzyńskie wynosi 115 000,00 zł. Wykonawcą zadania jest FHU Grzegorz Ozga z Niedźwiady. 
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Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Brzeziny –  Dół Południowy 

        Trwa realizacja inwestycji polegającej na przebudowie 
mostu w ciągu drogi gminnej Brzeziny – Dół Południowy. 
       Zakres prowadzonych prac obejmuje:
-  rozbiórkę istniejącego mostu o konstrukcji jednoprzęsłowej, 
nawierzchni drewnianej wspartej na stalowych dźwigarach 
wraz z żelbetowymi podporami,
- wykonanie nowego obiektu o konstrukcji stalowo - 
betonowej, stalowym sklepieniu z blach falistych, mocowanym 
w żelbetowych ławach fundamentowych,
- umocnienie koryta potoku na wlocie i wylocie obiektu.

Wartość inwestycji to 1 038 811,88 zł. Na realizację zadania Gmina Wielopole Skrzyńskie 
otrzymała środki finansowe z budżetu państwa, które są przeznaczone na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  gminie przyznane zostało 
dofinansowanie w wysokości 821 799,00 zł, z uwagi na pilną potrzebę naprawy obiektu, którego dalsze 
użytkowanie zagrażało bezpieczeństwu użytkowników.

W ramach inwestycji powstanie most o szerokości  7,4 m, w tym jezdnia 5 m, a pobocza 
2x0,5 m oraz peron dla pieszych o szerokości 1,4 m. Długość przepustu (ław fundamentowych) będzie 
wynosić 13 m. Zaprojektowany obiekt będzie posiadał nośność klasy "B" tj. 40 T.

Wykonawcą inwestycji jest firma REMOST Sp. z o.o. z Dębicy. Planowany termin zakończenia 
prac to grudzień  2019 roku.

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

Budowa przyłączy do sieci wodociągowej w miejscowości Glinik i Broniszów 

Zakończono budowę sieci wodociągowej w Gliniku w ramach projektu dofinansowanego ze 
środków RPO WP. W ramach tej części inwestycji w Gliniku powstało kolejne  10 899,20 m sieci 
wodociągowej. Wykonawcą inwestycji był  ZAKŁAD INSTALACYJNO – BUDOWLANY Edward 
Kwiek z Czudca, który wykonał sieć wodociągową w Gliniku za kwotę 1 595 802,97 zł, w tym otrzymane 
dofinansowanie w ramach RPO WP wyniosło 912 263,61 zł. 

Natomiast w Broniszowie przekazano plac budowy firmie Zakład Instalacji Sanitarnych Adam 
Niedziałek z Czudca, który wykona w tej miejscowości następne  6 036,90 m  sieci wodociągowej 
w ramach pozyskanych przez samorząd środków z RPO WP.  Wykonawca przystąpił już do realizacji 
zadania. Wartość tej części inwestycji wynosi 1 020 547,36 zł, w tym otrzymane dofinansowanie to 
 618 990,96 zł. 

W miejscowości Glinik prowadzone są prace polegające na budowie przyłączy do powstałej sieci 
wodociągowej.  Łącznie w Gliniku w ramach powstałej sieci wodociągowej wybudowanej  w I i II etapie  
inwestycji do sieci podłączonych zostanie 289 gospodarstw. Aktualnie podpisano 180 umów 
z mieszkańcami na budowę przyłączy do sieci wodociągowej i wykonano 111 szt.  przyłączy.  

Koszt wykonania przyłącza wynikający z rozstrzygniętego przetargu, który ponosi mieszkaniec 
wynosi 3 074,86 zł brutto. Wykonawcą zadania jest  Zakład Instalacyjny Edward Kwiek z Czudca. 
Planowany termin zakończenia  budowy przyłączy to czerwiec 2020. 

Ponadto  rozstrzygnięto przetarg na budowę 36 szt.  przyłączy do sieci wodociągowej powstałej 
w Broniszowie w  ramach I etapu inwestycji związanej z zaopatrzeniem w wodę mieszkańców tej 
miejscowości.  Wykonawcą zadania jest Zakład Instalacyjno – Budowlany Edward Kwiek z Czudca.  

Koszt wykonania przyłącza w Broniszowie wynikający z rozstrzygniętego przetargu, który 
ponosi mieszkaniec wynosi  2 971,72 zł brutto. Planowany termin zakończenia realizacji zadania  to 
czerwiec 2020 rok.
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Renowacja cmentarza wojennego znajdującego się w Wielopolu Skrzyńskim – II Etap

Zakończono II etap inwestycji, która swoim 
zakresem obejmowała renowację części cmentarza 
wojennego znajdującego się w Wielopolu Skrzyńskim.

W ramach zadania kontynuowano rozpoczęte 
w roku ubiegłym prace związane 
z odnową mogiły upamiętniającej żołnierzy poległych 
w bitwie podczas I Wojny Światowej.

Dla przypomnienia w ramach I Etapu inwestycji 
w 2018 roku wykonano pomnik nagrobny z piaskowca wraz 
z tablicą upamiętniającą poległych w bitwie. 

Aktualnie w ramach II etapu wykonano prace polegające na: niwelacji istniejącego terenu, 
wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej, zakreślenie miejsca pod "Stelle" ozdobne poprzez wykonanie 
obrzeży z palisady i wysypanie kamienia, budowa muru ozdobnego, wykonanie nasadzeń 
z krzewów iglastych.

Na realizację II etapu inwestycji Decyzją Wojewody Podkarpackiego przyznana została naszej 
gminie dotacja celowa w wysokości 30 000,00 zł.

Gmina Wielopole Skrzyńskie będzie  wnioskować w 2020 roku  do Wojewody Podkarpackiego 
o przyznanie kolejnych środków na zakończenie wszystkich prac przewidzianych w koncepcji 
zagospodarowania terenu cmentarza, która przewiduje m.in.  montaż 6 szt. stelli ozdobnych, wykonanie 
ogrodzenia, umieszczenie tablic z nazwiskami poległych żołnierzy oraz rysem historycznym bitwy.

Uruchomienie powstałej w Wielopolu Skrzyńskim  oczyszczalni ścieków 

Na przełomie października i listopada 2019 roku 
nastąpił proces uruchomienia powstałej 
w Wielopolu Skrzyńskim oczyszczalni ścieków na tzw.  
ściekach bytowo – socjalnych.  Aktualnie instalacja pracuje 
na pierwszym reaktorze biologicznym i oczyszcza ścieki 
docierające  z gospodarstw, które zostały już podłączone do 
sieci kanalizacyjnej oraz ścieki dowożone. 

Wykonano także wstępne badania jakości  
oczyszczanych ścieków i uzyskano bardzo dobry wynik. 
Rozruch oczyszczalni będzie trwał jeszcze od 3 do 4 
miesięcy, celem ustabilizowania procesu oczyszczania.

Ponadto trwa budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w Wielopolu Skrzyńskim.  
Umowy z mieszkańcami zawierane są na bieżąco - aktualnie zawartych jest już  60 umów na realizację 
tego zadania.  Koszt wykonania przyłącza wynikający z rozstrzygniętego przetargu, ponoszony przez 
mieszkańca wynosi 2 004,90 zł brutto. Wykonawcą zadania jest Firma Zakład Instalacji Sanitarnych 
Adam Niedziałek z Czudca. Planowany termin zakończenia  budowy przyłączy to czerwiec 2020. 
Aktualnie do sieci  podpiętych zostało już 34 budynki mieszkalne. 

Dla przypomnienia w ramach realizowanej inwestycji powstał nowoczesny obiekt oczyszczalni 
ścieków, budynek techniczno – socjalny, budynek kraty, wykonano zagospodarowanie otoczenia, 
zamontowano oświetlenie, monitoring i instalację fotowoltaiczną o mocy 37 Kw ukierunkowaną na 
potrzeby powstałego  obiektu. Ponadto wykonano również 11,2 km sieci kanalizacji sanitarnej.  

Oczyszczalnię zaprojektowano w sposób, umożliwiający jej rozbudowę o kolejny kolektor co 
w przyszłości pozwoli podłączyć kolejne budynki z kolejnych miejscowości Gminy Wielopole Skrzyńskie 
(Nawsia, Glinika i Brzezin). 

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



6

Zamówienia publiczne

Rozstrzygnięto przetarg na utrzymanie zimowe dróg w sezonie 2019/2020 na 
obszarze Gminy Wielopole Skrzyńskie. Umowy z wykonawcami zostały już zawarte. 
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu dla poszczególnych obszarów wybrano następujące 
oferty: 

Interwencyjne utrzymanie dróg na terenie Gminy Wielopole 
Skrzyńskie w sezonie zimowym 2019/2020

Obszary Wykonawca usługi Odcinki Dróg

Obszar nr 1 EUROMONTIG 
Usługi Spawalnicze 

Janusz Bokota 
z Glinik   

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   Zakład Handlowo 
Usługowy 

Grażyna Madeja 
z Niedźwiadej

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   Zakład Handlowo 
Usługowy 

Grażyna Madeja 
z Niedźwiadej

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
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Zakup pojazdów dostosowanych do przewozu  osób 
niepełnosprawnych w ramach środków pozyskanych  z PFRON

22 października 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Ropczycach rozstrzygnięto 
przetarg, którego przedmiot obejmuje przebudowę drogi powiatowej  Sędziszów Małopolski 
– Bystrzyca – Wielopole Skrzyńskie poprzez budowę 267 m chodnika dla pieszych 
w miejscowości Nawsie. Chodnik powstanie wzdłuż drogi powiatowej od skrzyżowania 
z drogą Nawsie – Szkodna w kierunku Wielopola Skrzyńskiego. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono Firmę Usługowo – 
Handlową Grzegorz Ozga, który zaoferował wykonanie zamówienia za kwotę 306 126,00 zł. 

Gmina Wielopole Skrzyńskie uczestniczy we wspólnym finansowaniu  tego 
przedsięwzięcia, na realizację którego przeznaczyła 115 000,00 zł. 

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie Marek Tęczar w imieniu mieszkańców całej gminy,
w szczególności mieszkańców Nawsia dziękuje Zarządowi Powiatu Ropczycko – 
Sędziszowskiego na czele z Panem Witoldem Darłakiem Starostą za zrozumienie potrzeb 
budowy chodnika w tej miejscowości  oraz przeznaczenie środków finansowych na realizację 
zadania. Podziękowania kieruje również do Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego na 
ręce Pana Józefa Rojek Przewodniczącego Rady Powiatu.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania to grudzień 2019 roku.

Przebudowa drogi powiatowej Sędziszów Małopolski – Bystrzyca – 
Wielopole Skrzyńskie poprzez budowę chodnika dla pieszych 
w miejscowości Nawsie

18 listopada 2019 roku nastąpiło otwarcie ofert na dostawę dwóch pojazdów dostosowanych do 
przewozu osób niepełnosprawnych. 

Pierwsze postępowanie dotyczy dostawy 18 – osobowego autobusu przystosowanego do 
przewozu  osób niepełnosprawnych dowożonych do placówek oświatowych na obszarze Gminy Wielopole 
Skrzyńskie. Na zakup pojazdu samorząd uzyskał 168 000,00 zł w ramach środków PFRON. 

Natomiast drugie postępowanie obejmuje  zakup  9 – osobowego mikrobusu dostosowanego do 
przewozu osób niepełnosprawnych będących uczestnikami WTZ. Potrzeba zakupu pojazdu wynika ze 
wzrostu liczby uczestników WTZ o 10 osób. Na zakup tego pojazdu  gmina otrzymała dofinansowanie 
ze środków PFRON w wysokości 80 000,00 zł. Aktualnie trwa ocena złożonych ofert. 

Obszary Wykonawca usługi Odcinki Dróg

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

 Andrzej Łuszcz  
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

Utrzymanie zimowe dróg na obszarze Gminy Wielopole Skrzyńskie 
w sezonie zimowym 2019/2020 – odśnieżanie pługiem wirnikowym 

22 listopada 2019 roku ogłoszono drugie postępowanie przetargowe, którego 
przedmiotem jest świadczenie usługi odśnieżania pługiem wirnikowym ok. 156,5 km  dróg 
znajdujących się na obszarze Gminy Wielopole Skrzyńskie.  Otwarcie przetargu nastąpi 
2 grudnia 2019 roku. 



8

Informacje Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wielopolu Skrzyńskim

Informacja dotycząca świadczeń  rodzinnych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim 
informuje, że w 2019 roku wnioski w formie papierowej o świadczenie wychowawcze 
500+, oraz świadczenie dobry start (300), zasiłek rodzinny oraz świadczenie 
alimentacyjne na kolejny okres można składać od 1 sierpnia 2019 roku. 

Bardzo ważną informacją jest to, że aby zachować ciągłość wypłaty 
świadczeń, wniosek o świadczenie 500+ oraz świadczenie alimentacyjne należy 
złożyć do 31 października 2019 roku, a w przypadku zasiłku rodzinnego do 
30 listopada 2019 roku. 

Ustalanie uprawnień do świadczeń na kolejny okres będzie następowało 
zgodnie z datą złożenia wniosku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się 
o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami 
w okresie:
od 1 sierpnia do 31 sierpnia ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 
oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku 
następuje do dnia 31 października tego roku;
od 1 września do 30 września ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 
oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 
30 listopada tego roku;
od 1 października do 31 października ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik 
następuje do dnia 31 grudnia tego roku;
od 1 listopada do 30 listopada ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 
oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 
31 stycznia.

 Zasiłek Rodzinny i Specjalny Zasiłek Opiekuńczy od 1 sierpnia 2019 roku
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy 

okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie:
od 01.08 do 31.08 ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata tego 
świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do 
dnia 30 listopada tego roku;
od 01.09 do 31.10 ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń 
przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia tego roku;
od 01.11 do 31.12 ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń 
przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 28 lutego.

Wnioski można składać: 
- osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim 197 
w godzinach od 7:30 do 15:30 (we wtorki od 7:30 do 17:00) 
- za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim; 39-110 Wielopole Skrzyńskie 197
- drogą elektroniczną poprzez: - Portal Emp@tia, - PUE ZUS, - system bankowości 
elektronicznej.

Szczegółowe informacje dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim, telefon 17 22 14 320 lub 17 22 14 466.
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Wdrożenie nowej struktury organizacyjnej w GOPS 
w Wielopolu Skrzyńskim

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim zakończył 
negocjacje z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dotację ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Wiedza, Edukacja, 
Rozwój 2014-2020: Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku 
pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Projektu 
,,Wdrożenie nowej struktury organizacyjnej w GOPS w Wielopolu 
Skrzyńskim”  i od 1 września 2019 roku  przystąpił do jego realizacji.

Celem głównym projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych 
polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług 
socjalnych. W ramach projektu nastąpi zmiana systemu organizacyjnego jednostki, 
rozumiana jako zmiana organizacji pracy pracowników, przy jednoczesnym 
położeniu nacisku na wykonywanie pracy socjalnej oraz usługi socjalnej. Zmiana 
organizacji pracy polega na rozdzieleniu zadań administracyjnych Ośrodka Pomocy 
Społecznej od pracy socjalnej i usług socjalnych, co przyczynia się do poprawy 
obsługi osób zgłaszających się do Ośrodka Pomocy Społecznej (w zakresie 
umożliwienia im przezwyciężania trudnej sytuacji, w której się znalazły). 

Najważniejszym kierunkiem zmian jest otwieranie się pomocy społecznej na 
osoby i rodziny, które nie tyle mają problemy materialne, ale borykają się również 
z problemami w funkcjonowaniu społecznym. Takie rozszerzenie obszaru działania 
pomocy społecznej wymaga rozwijania nowych, innowacyjnych form wsparcia, 
nastawionych nie tylko na rozwiązywanie problemów, ale również na profilaktykę.

Zostaną wyodrębnione trzy stanowiska/zespoły pracy:
● Stanowisko/zespół ds. pierwszego kontaktu.
● Zespół/stanowisko ds. pracy socjalnej i usług.
● Stanowisko/zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją.

        W ramach projektu odbędą się m.in. warsztaty przygotowujące pracowników 
socjalnych i kadrę zarządzającą Ośrodka do wprowadzonych zmian, superwizja 
i poradnictwo specjalistyczne oraz zostanie wyposażone nowe stanowisko pracy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki 
i edukacji  Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Całkowita wartość projektu wynosi 419 612, 50 zł.
Projekt jest w 100% realizowany ze środków zewnętrznych.
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Wydarzenia
Uroczyste oddanie do użytku stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej 
w Gliniku

1 października 2019 roku w Gliniku odbyło się uroczyste oddanie do użytku stacji 
uzdatniania wody oraz nowo wybudowanej sieci wodociągowej. Inwestycję zrealizowano 
z udziałem środków  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Wydarzenie rozpoczęło się na obiekcie stacji uzdatniania wody w Gliniku, gdzie 
przybyłych gości powitał Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie. W dalszej 
części uroczystości dokonano otwarcia i poświęcenia powstałego obiektu.

Następnie przybyli na uroczystość goście w swoich przemówieniach podkreślali, 
że dzięki tej inwestycji mieszkańcy uzyskają całoroczny dostęp do bardzo dobrej jakości 
wody pitnej bez zawartości chloru, spełniającej odpowiednie normy, co niewątpliwie 
wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców Glinika i Broniszowa.

Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie w swoim przemówieniu 
zaznaczył, że nasz samorząd aktywnie zabiega o środki finansowe na budowę 
infrastruktury wodociągowej. Pan Wójt poinformował, że budowa sieci wodociągowej 
w Gliniku i Broniszowie jest kontynuowana dzięki pozyskanym przez Gminę Wielopole 
Skrzyńskie środkom unijny w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020.

Na zakończenie uroczystości w budynku Filii Ośrodka Kultury w Gliniku 
przedstawiono prezentację multimedialną dotyczącą procesu realizacji inwestycji.

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

Wartość całkowita inwestycji obejmującej budowę sieci wodociągowej oraz stacji 
uzdatniania wody w Gliniku i Broniszowie wyniosła: 4 146 348,42 zł, w tym otrzymane 
ze środków PROW dofinansowanie to: 1 999 406,00 zł.
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Zakończenie inwestycji dotyczącej przebudowy drogi Glinik – Łysa Góra – Mała 
6 listopada 2019 roku w miejscowości Glinik miało miejsce wydarzenie związane 

z oddanie do użytku przebudowanej drogi gminnej Glinik – Łysa Góra – Mała, w ramach 
zabezpieczonego osuwiska.

Uroczystość rozpoczęła się od powitania przez Pana Marka Tęczara Wójta Gminy 
Wielopole Skrzyńskie przybyłych gości.

Następnie Pan Wójt w swoim przemówieniu zaznaczył, że nasz samorząd realizuje 
wiele kosztownych inwestycji drogowych z udziałem środków pochodzących 
z budżetu państwa, które są przeznaczane na odbudowę zniszczonej infrastruktury drogowej, 
czego przykładem jest m.in. zakończona inwestycja w miejscowości Glinik. Pan Wójt 
skierował szczególne podziękowania w kierunku Pani  Lucyny Podhalicz Wicewojewody  
Podkarpackiego za wspieranie wszystkich inwestycji drogowych, o które zabiega nasz 
samorząd. Pan Wójt zaznaczył, że realizacja tego typu inwestycji jest dowodem prawdziwego 
zrównoważonego rozwoju poszczególnych miejscowości i środowisk w kraju dzięki 
przeznaczaniu środków na poprawę i odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku klęsk 
żywiołowych.

W dalszej części wydarzenia głos zabrali przybyli goście, którzy również podkreślali, 
że stabilizacja osuwiska spowodowała zabezpieczenie zarówno infrastruktury drogowej, jak 
i mieszkaniowej co w sposób istotny wpłynie na poprawę bezpieczeństwa 
i warunki życia mieszkańców.

Kolejnym punktem uroczystości było symboliczne przecięcie wstęgi, którego 
dokonali: Pan Kazimierz Moskal Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Lucyna 
Podhalicz Wicewojewoda Podkarpacki, Pani Bernadeta Frysztak Wicestarosta Powiatu 
Ropczycko - Sędziszowskiego, Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, Pani 
Beata Wiśniewska Przewodnicząca Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, Pan Grzegorz Siry 
Przedstawiciel firmy REMOST Sp. z o.o., Pan Marcin Wątróbski oraz Pan Ryszard Witek – 
Kierownicy budowy podczas realizacji inwestycji, Pan Rafał Leń – autor dokumentacji 
projektowo – budowlanej, Pan Tadeusz Bokota Sołtys Sołectwa Glinik oraz Pani Bernadeta 
Bokota mieszkanka Glinika.

Na zakończenie uroczystości w budynku dawnej Szkoły Podstawowej Glinik – Łysa 
Góra przedstawiono prezentację multimedialną dotyczącą procesu realizacji inwestycji.

Dla przypomnienia droga Glinik – Łysa Góra - Mała została uszkodzona przez czynne 
osuwisko, które uaktywniło się na skutek obfitych opadów deszczu w 2010 roku oraz latach 
poprzednich. Powstałe osuwisko spowodowało nie tylko zniszczenie gminnej drogi, ale 
również budynków okolicznych gospodarstw.

Wartość całkowita inwestycji obejmującej: opracowanie niezbędnej dokumentacji 
projektowo – budowlanej, geologiczno – inżynierskiej, wykonanie prac związanych 
z zabezpieczeniem osuwiska oraz odbudowę zniszczonej drogi wyniosła 4 329 705,62  zł. Na 
realizację inwestycji gmina otrzymała 3 379 873,00 zł dofinansowania ze środków dotacji 
celowej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczonych na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych oraz ruchów osuwiskowych ziemi.
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Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości 

11 listopada 2019 roku w Wielopolu Skrzyńskim odbyła się uroczystość 
upamiętniająca 101 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Wydarzenie rozpoczęło się od złożenia przez poszczególne delegacje wiązanek 
kwiatów pod pomnikiem „Uczestników Walk o Wolną Polskę” przy Szkole Podstawowej 
im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim.

Następnie w kościele pw. NMP Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim 
odprawiona została Msza św. w intencji Ojczyzny.

Po zakończonym nabożeństwie przedstawiciele władz samorządowych, 
delegacje szkół i jednostek OSP wraz z pocztami sztandarowymi, a także przybyli 
mieszkańcy przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Brzezin i grupy Mażoretek 
przemaszerowali do budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu 
Skrzyńskim, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości związana z celebracją Święta 
Niepodległości.

Kolejnym punktem obchodów było wspólne odśpiewanie Hymnu Państwowego.
Następnie głos zabrał Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, który 
w swoim przemówieniu podkreślał wagę wydarzeń upamiętniających odzyskanie przez 
Polskę Niepodległości oraz znaczenie symboli patriotycznych. Pan Wójt zaznaczył, że 
11 listopada to dzień zadumy i refleksji, a także doskonały moment, w którym możemy 
być dumni z naszej tożsamości i naszego przywiązania do historii.

Po przemówieniu Wójta przybyli goście obejrzeli część artystyczną 
przygotowaną przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Marii 
Kantora w Wielopolu Skrzyńskim. Młodzież zaprezentowała wzruszający montaż 
słowno – muzyczny pt. „Pisk Orła Białego”, który nawiązywał do okresów niewoli 
i odzyskania Niepodległości przez Polskę.

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

Święto Niepodległości wspólnie z mieszkańcami Gminy Wielopole Skrzyńskie 
celebrowali również Pani Bernadeta Frysztak Wicestarosta Powiatu Ropczycko - 
Sedziszowskiego, Pan Andrzej Bączkowski - Etatowy Członek Zarządu Powiatu 
Ropczycko-Sędziszowskiego oraz Pani Beata Prokop Dyrektor Biura Poselskiego - Posła 
na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Kazimierza Moskala. 

 Odzyskanie Niepodległości i powrót po latach zaborów wolnego państwa 
polskiego dla wszystkich Polaków jest wartością, którą doceniamy i szanujemy również 
na szczeblu lokalnym, dlatego składam serdeczne podziękowania na ręce osób, które 
aktywnie włączyły się w organizację wydarzeń związanych z obchodami Święta 
Niepodległości w naszej gminie – Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.



13

Akcja Honorowego Oddawania Krwi 

17 listopada 2019 roku po raz czwarty 
w tym roku, odbyła się zbiórka krwi, dzięki której honorowi krwiodawcy podzielili się 
najcenniejszym darem z potrzebującymi - darem Życia. 

Była to kolejna akcja promująca ideę honorowego krwiodawstwa w Wielopolu 
Skrzyńskim, zorganizowana przez Klub HDK - PCK "Solidarne Serce" przy Urzędzie 
Gminy w Wielopolu Skrzyńskim we współpracy z Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.
Mobilny punkt krwi czekał na chętnych dawców od godz. 10:00. Mieszkańcy naszej 
gminy i okolic licznie przybyli, aby podzielić się cząstką siebie.

Łącznie zgłosiło się aż 48 osób, krew oddało natomiast 42 krwiodawców. 
Wśród chętnych byli krwiodawcy, którzy systematycznie wspierają tą piękną ideę, jak 
również osoby rozpoczynające swoją przygodę z honorowym krwiodawstwem.

Dzięki akcji udało się zebrać aż 19 litrów tak potrzebnej krwi, która pomoże 
uratować niejedno życie.

Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich krwiodawców, którzy po raz 
kolejny pokazali, jak wielkie mają serca. Podziękowania kierujemy również do 
wszystkich, dzięki którym udało się zorganizować zbiórkę oraz całej ekipie medycznej, 
która wytrwale pracowała przy pobieraniu krwi - Marek Tęczar - Prezes Klubu HDK - 
PCK "Solidarne Serce" przy Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim.

Informacje jednostek oświatowych 
– zawody sportowe 

Gminne Zawody Sportowe w Lekkoatletyce 
16 września 2019 roku na stadionie sportowym Gminnego Ośrodka Kultury 

i Wypoczynku  w Wielopolu Skrzyńskim rozegrano gminne zawody lekkoatletyczne szkół 
podstawowych. 

W zawodach udział wzięli uczniowie ze szkół podstawowych z terenu Gminy 
Wielopole Skrzyńskie tj.: Szkoły Podstawowej im. mjra Ludwika Marszałka „Zbroi” 
w Brzezinach, Szkoły Podstawowej w Brzezinach – Berdechowie, Szkoły Podstawowej im. 
prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie, Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II 
w Gliniku, Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu oraz Szkoły Podstawowej im. 
Tadeusza Marii Kantora  Wielopolu Skrzyńskim.

Po zakończonych zmaganiach sportowych wyniki końcowe zawodów 
ukształtowały się w następujący sposób:



14

                  IGRZYSKA DZIECI

Bieg na 60 metrów 
Dziewczęta 
1. Dmuchała Antonina – SP Wielopole Skrzyńskie,
2. Rymut Julia – SP Nawsie,
3. Kubik Aleksandra – SP Brzeziny.
Chłopcy 
1. Stasiowski Maciej - SP Glinik,
2. Skóra Jakub - SP Broniszów,
3. Kolebuk Krzysztof - SP Broniszów.
Rzut piłeczką palantową 
Dziewczęta 
1. Dąbrowska Aleksandra – SP Brzeziny,
2. Szczypek Aleksandra - SP Glinik,
3. Pacana Anna - SP Brzeziny.
Chłopcy 
1. Król Kacper - SP Wielopole Skrzyńskie,
2. Knych Dawid - SP Wielopole Skrzyńskie,
3. Dziedzic Bartłomiej - SP Brzeziny.
Skok w dal
Dziewczęta
1. Froń Patrycja - SP Wielopole Skrzyńskie,
2. Święch Żaneta - SP Brzeziny,
3. Duwer Klaudia - SP Wielopole Skrzyńskie.
Chłopcy
1. Emanuel Kot - SP Wielopole Skrzyńskie,
2. Broda Karol - SP Broniszów,
3. Drygaś Wiktor - SP Wielopole Skrzyńskie.
Bieg długi 
600 m –  dziewcząt
1. Trałka Anna - SP Wielopole Skrzyńskie,
2. Kuś Izabela - SP Wielopole Skrzyńskie,
3. Pas Natalia - SP Wielopole Skrzyńskie.
1000 m –  chłopców 
1. Wójcik Adrian - SP Wielopole Skrzyńskie,
2. Król Daniel – SP Wielopole Skrzyńskie,
3. Łuszcz Filip – SP Wielopole Skrzyńskie.

     IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Skok w dal
Chłopcy 
1. Raś Hubert – SP Wielopole Skrzyńskie,
2. Ochab Dominik - Broniszów,
3. Ziarnik Sebastian - SP Wielopole Skrzyńskie.
Bieg na 100 m 
Dziewczęta 
1. Myzia Angelika - SP Broniszów,
2. Raś Martyna – SP Berdechów,
3. Trałka Natalia - SP Glinik.
Chłopcy 
1. Bokota Jakub - SP Wielopole Skrzyńskie,
2. Pszonka Paweł – SP Nawsie,
3. Nowak Jan – SP Brzeziny.
Bieg na 300 m
Dziewczęta:
1. Żurawska Magdalena - SP Wielopole Skrzyńskie,
2. Zapał Natalia - SP Glinik,
3. Łuszcz Wiktoria - SP Wielopole Skrzyńskie.
Chłopcy 
1. Ścibior Paweł – SP Glinik,
2. Wajda Kacper – SP Glinik,
3. Góra Nikodem – SP Wielopole Skrzyńskie.
Bieg na 600 m – dziewcząt 
1. Cholewa Ilona – SP Brzeziny,
2. Pas Natalia – SP Wielopole Skrzyńskie.
Bieg na 1000 m – chłopców 
1. Sikora Filip – SP Glinik,
2. Błoniarz Adrian – SP Nawsie,
3. Wójtowicz Maciej – SP Berdechów.

Zawodnicy i zawodniczki otrzymali pamiątkowe dyplomy i uzyskali kwalifikacje do 
zawodów powiatowych.

W tym roku w zawodach gminnych startowała rekordowa liczba uczestników.
Organizatorów zawodów niezmiernie cieszy duża frekwencja zawodników biorących udział 
w zawodach. 
„Poziom reprezentowany przez zawodników,  w niektórych konkurencjach był bardzo wysoki, 
co przełożyło się  później na wyniki osiągane przez nich w zawodach powiatowych a później 
wojewódzkich”– Adam Poręba organizator zawodów. 

W zawodach powiatowych najlepsze  wyniki osiągnęli:

IGRZYSKA DZIECI
● Dmuchała Antonina –  SP Wielopole Skrzyńskie  – pierwsze miejsce na 60 m i awans do 

zawodów wojewódzkich.
● Adrian Wójcik i Król Daniel – SP Wielopole Skrzyńskie – pierwsze oraz drugie miejsce 

w biegu na 1000 m i obaj uzyskali awans do finału wojewódzkiego.
●  Trałka Anna SP Wielopole Skrzyńskie – miejsce 5 w biegu na 600 m.
● Dąbrowska Aleksandra –  SP Brzeziny -miejsce trzecie w rzucie piłeczką palantową.
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● Kolebuk Krzysztof, Sroka Jakub - SP Broniszów – miejsce trzecie i czwarte w biegu na 60 
m.

● Kot Emanuel SP Wielopole Skrzyńskie – trzecie miejsce w skoku w dal.
IGRZYSKA  MŁODZIEŻY SZKOLNEJ  
● Sikora Filip SP Glinik – pierwsze miejsce w biegu na 1000 m i awans do finału 

wojewódzkiego.
● Bokota Jakub SP Wielopole Skrzyńskie – czwarte miejsce w biegu na 100 m.
● Ścibior Paweł SP Glinik – trzecie miejsce w biegu na 300 m.

Organizatorzy składają podziękowania na ręce opiekunów, którzy dołożyli wszelkich 
starań, aby przygotować uczniów poszczególnych szkół do udziału w zawodach sportowych. 

Wojewódzkie podsumowanie współzawodnictwa sportowego  - Finały 
w Lekkiej Atletyce 

We wrześniu 2019 roku odbyły się  Indywidualne Mistrzostwa Szkolnego Związku Sportowego 
w Lekkiej Atletyce, podczas których miał miejsce pierwszy Finał Wojewódzki w nowym roku szkolnym. 
Mistrzostwa rozgrywano w następujących kategoriach wiekowych:  Igrzysk Dzieci oraz Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej.

Po przeprowadzonych wcześniej eliminacjach na szczeblu powiatowym wzięło w nich udział 
około 500 zawodników z całego województwa podkarpackiego. W gronie uczestników znaleźli się również 
zawodnicy ze Szkoły Podstawowej z Wielopola Skrzyńskiego oraz z Glinika.

W kategorii Igrzysk Dzieci  zawodniczka Antonina Dmuchała  z SP Wielopole Skrzyńskie  
w biegu na 60 m zajęła V miejsce. Jej kolega ze szkoły Adrian Wójcik  w swoim biegu na 1000 m również 
zajął V miejsce. Daniel Król z SP Wielopole Skrzyńskie, który startował także w biegu na 1000 metrów swój 
bieg ukończył w czołówce startujących.

W kategorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej  SP z Glinika  reprezentował Filip  Sikora, który 
w biegu na 1000 m znalazł się w drugiej dziesiątce najlepszych biegaczy z Województwa Podkarpackiego. 

Zawodnikom gratulujemy  sukcesów sportowych oraz życzymy powodzenia w kolejnych 
zawodach  sportowych. 



Nabór wniosków o dotację na odbiór folii rolniczej i innych odpadów 
pochodzących z działalności rolniczej 

W związku z możliwością otrzymania przez Gminę dofinansowania 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów 
pochodzących z  działalności rolniczej” Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie zaprasza 
rolników do składania wniosków dotyczących  usunięcia odpadów z działalności rolniczej: 
folii  rolniczej, siatek do owijania balotów, sznurków, opakowań po nawozach i typu Big Bag 
(bez opakowań po środkach ochrony roślin!!!)

Zebrane od Państwa wnioski  będą podstawą do złożenia wniosku 
o dofinansowanie realizacji w/w zadania.

Złożenie wniosku umożliwi bezpłatny odbiór w/w odpadów  w 2020 roku, 
w przypadku otrzymania dofinansowania przez gminę. Program nie przewiduje 
dofinansowania  zbiórki odpadów po środkach ochrony roślin!

Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest w Urzędzie Gminy Wielopole 
Skrzyńskie, pok.   nr 4  oraz na stronie internetowej urzędu.

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie informował już wcześniej o konieczności 
składania tego typu wniosków, dlatego przypominamy jeszcze raz, że ostateczny termin 
przyjmowania wniosków upływa 28 listopada 2019 roku.

Ogłoszenia i informacje

Nośmy odblaski! Zapewnią nam widoczność i bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo pieszych 
i rowerzystów na drodze, zwłaszcza poza terenem 
zabudowanym, zależy od ich dobrej widoczności. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami odblaski 
należy nosić po zmierzchu poza obszarem 
zabudowanym. 

Jednak dbając o swoje bezpieczeństwo, 
naszych dzieci i bliskich tego rodzaju elementy 
powinniśmy zakładać nawet poruszając się

w obszarze zabudowanym. Zasada „widzieć i być widzianym” powinna przyświecać nam 
dorosłym pieszym, ale powinniśmy również mówić o tym naszym dzieciom. 

Po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój jest widoczny przez kierującego pojazdem 
z odległości około 40 m natomiast przechodzień, mający na sobie elementy odblaskowe, 
staje się widoczny nawet z odległości 150 m.

 Odblaski pozwalają kierowcy zmniejszyć prędkość i bezpiecznie ominąć pieszego. 
Dlatego nośmy elementy odblaskowe (kamizelki odblaskowe, opaski, latarki) w miejscu 
najbardziej widocznym, tak by mogli dostrzec nas kierowcy.

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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