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Informacje Wójta Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy 
w Wielopolu Skrzyńskim 

Beata Wiśniewska 
wraz z radnymi

Z okazji Świąt Wielkanocnych Mieszkańcom i Gościom 
Gminy Wielopole Skrzyńskie życzymy  zdrowia, 

wzajemnej życzliwości oraz niegasnącego optymizmu.

Niech Święta Wielkiej Nocy przyniosą wiele wspaniałych chwil 
w gronie najbliższych, wniosą do życia spokój i ciepło.

Życzymy, aby świąteczny czas  stał się okazją do odpoczynku, a szczególna 
atmosfera tych dni wniosła siłę i zapał do realizacji zamierzonych celów.

Spokojnych  i pogodnych Świąt Wielkanocnych pełnych radości i  rodzinnego ciepła

                           życzą:

 Wójt Gminy
 Wielopole Skrzyńskie

Marek Tęczar
wraz ze współpracownikami

INFORMACJA 

W dniu 19 kwietnia 2019 r. (Wielki Piątek) Urząd Gminy czynny od 7:30 – 12:30
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Zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w ramach projektu pn. „Nowa Jakość Edukacji 
w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały”  

Trwa realizacja projektu pn. „Nowa 
Jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu 
Krasnala Hałabały”, który jest dofinansowany ze 
środków Unii Europejskiej. Jednym z celów 
projektu było  stworzenie dodatkowej, 
rozszerzonej oferty edukacyjnej, dostosowanej do 
indywidualnych potrzeb dzieci.

Dzieci z oddziałów integracyjnych mogą 
korzystać z cyklu bezpłatnych zajęć dodatkowych 
tj. logorytmicznych, manualnych, gimnastycznych 
oraz tanecznych.

Inwestycje realizowane

Zajęcia odbywają się w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących przy Szkołach 
Podstawowych w Brzezinach, Nawsiu, Gliniku, Broniszowie oraz w Samorządowym Przedszkolu 
Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim. 

W ramach realizowanego projektu wzbogacono bazę przedszkolną o różnorodne pomoce 
i materiały edukacyjne ściśle związane z charakterem i tematyką prowadzonych zajęć. Zakupione 
przedmioty dydaktyczne umożliwiają pełne wykorzystanie nowoczesnych metod i technik nauczania, co 
przyczynia się do prowadzenia zajęć dodatkowych na jak najwyższym poziomie edukacyjnym. Zajęcia 
dodatkowe prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów.

Projekt jest realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
RPO WP na lata 2014 – 2020. Wartość projektu wynosi 1 199 894,40 zł, z czego 1 079 894,40 zł 
stanowią środki Unii Europejskiej.

Kontynuowane są prace związane 
z montażem kolektorów solarnych oraz 
instalacji fotowoltaicznych na budynkach 
mieszkalnych na terenie Gminy Wielopole 
Skrzyńskie. Inwestycja realizowana jest 
w ramach projektu dofinansowanego ze 
środków  Unii Europejskiej w ramach RPO 
WP.  Projekt obejmuje montaż 351 instalacji 
OZE na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie, 
w tym: 223 instalacje fotowoltaiczne oraz 128 
instalacji kolektorów solarnych. 

Aktualnie trwają odbiory pierwszych, 
wykonanych   instalacji OZE.

Termin zakończenia montażu wszystkich instalacji OZE to 15 maja 2019 roku.
Wykonawcą zadania jest firma FLEXIPOWER Sp. z o.o, Sp. k. z siedzibą w Woli Zaradzyńskiej 
(koło Łodzi). Wartość projektu dla Gminy Wielopole Skrzyńskie to  4 732 375,14 zł. Natomiast 
otrzymane dofinansowanie wynosi 3 689 407,40 zł.

Montaż kolektorów solarnych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy 
Wielopole Skrzyńskie
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Zamówienia publiczne

   Rozstrzygnięto przetarg, którego przedmiotem był odbiór, transport 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na 
terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie.
 W przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę wykonawcy: Zakład Produkcyjno 
Usługowo Handlowy Zenon Haligowski z Glinika Charzewskiego, który zaoferował 
wykonanie zamówienia za kwotę  609 444,00 zł. 

Ponadto Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie zawiadamia, że Rada Gminy 
w Wielopolu Skrzyńskim w dniu 15 marca 2019 r., podjęła nową uchwałę w sprawie 
ustalenia wyboru metody oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
terenie Gminy  Wielopole   Skrzyńskie.                           
        Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy   

                Wielopole Skrzyńskie obowiązują od 1 maja 2019 roku i wynoszą:
 •  8,00 zł   - miesięcznie od jednego mieszkańca za gospodarowanie odpadami
                    komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny,
• 20,00 zł  - miesięcznie od jednego mieszkańca za gospodarowanie odpadami
                    komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny.
  Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy 
właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zabezpieczenie drogi gminnej Glinik – Łysa Góra – Mała naruszonej 
przez osuwisko czynne w miejscowości Glinik

5 kwietnia 2019 roku rozstrzygnięto  postępowanie przetargowe na realizację zadania 
pn. „Zabezpieczenie drogi gminnej Glinik – Łysa Góra – Mała naruszonej przez osuwisko 
czynne w miejscowości Glinik – wykonanie właściwych prac budowlanych – Etap II”. 
Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: REMOST Sp. z o.o. z Dębicy, która zaoferowała 
wykonanie zamówienia za kwotę 2 129 734,59 zł. 

W ramach zadania kontynuowane będą  rozpoczęte w poprzednim roku prace 
związane z zabezpieczeniem prawej strony osuwiska oraz wykonana zostanie odbudowa 
zniszczonej drogi. Planowany termin zakończenia inwestycji to wrzesień 2019 roku. 

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wielopole 
Skrzyńskie

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Glinik 
i Broniszów

2 kwietnia 2019 roku  został ogłoszony przetarg na realizację inwestycji polegającej 
na budowie kolejnych odcinków sieci wodociągowej  w miejscowości Glinik i Broniszów.
 Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części: 
Część I – budowa sieci wodociągowej w miejscowości Glinik o szacowanej długości 
10 899,20 m. Planowany termin zakończenia inwestycji dla tej części to listopad 2019 r.
Część II – budowa sieci wodociągowej w miejscowości Broniszów o szacowanej długości 
6 036,90 m. Planowany termin zakończenia tej części zadania to wrzesień 
2020 r. 

Otwarcie ofert nastąpi 18 kwietnia 2019 roku.
Na realizację inwestycji samorząd otrzymał dofinansowanie w wysokości 

1  715  006,00 zł ze środków RPO WP na lata 2014 – 2020.
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Wydarzenia

104 rocznica urodzin Tadeusza Kantora 

7 kwietnia 2019 roku 
w Wielopolu Skrzyńskim odbyła się 
uroczystość z okazji 104 rocznicy urodzin 
światowej sławy Wielopolanina - 
Tadeusza Kantora. Wydarzenie 
rozpoczęło się w sali Gminnego Ośrodka 
Kultury i Wypoczynku w Wielopolu 
Skrzyńskim, gdzie przybyli na 
uroczystość goście mogli podziwiać 
występy artystyczne grup teatralnych.

Na scenie zaprezentowały się dwa 
teatry młodzieżowe:

1. "Teatr Kantor Wymiany Myśli" 
z Wielopola Skrzyńskiego, który 
zaprezentował spektakl pt. "Pewnego 
razu... czyli opowieści przy herbatce" 
w reżyserii Pani Moniki Adamiec.

2. "Teatr Banalia" z Rzeszowa, który 
przedstawił spektakl pt. "Ptasie trele" 
również w reżyserii Pani Moniki 
Adamiec.

Kolejnym punktem uroczystości 
było przejście uczestników spotkania na 
wielopolski rynek, gdzie pod pomnikiem 
Tadeusza Kantora i siostry Zosi miał 
miejsce happening, podczas którego nie 
zabrakło dobrej zabawy, śpiewu oraz jak 
na prawdziwe urodziny przystało 
słodyczy dla uczestników wydarzenia.

Dziękuję młodzieży i organizatorom za przygotowanie występów 
artystycznych  oraz współpracę przy organizacji wydarzenia. Jestem dumny, że 
mieszkańcy naszej gminy biorąc udział w tej uroczystości, starali się poznawać 
i doceniać dorobek artystyczny naszego rodaka Tadeusza Kantora  – Marek Tęczar 
Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.

 Dla przypomnienia na realizację zadania samorząd otrzymał promesę 
w wysokości 1 810 000,00 zł ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa 
przeznaczanych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz ruchów osuwiskowych ziemi.
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Odznaki dla Honorowych Dawców Krwi 
10 kwietnia 2019 roku  

w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim 
w Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczenia 
odznak, sygnowanych przez Ministra Zdrowia 
„Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla 
Zdrowia Narodu”. Odznaczenia przyznawane 
są osobom, które oddały honorowo minimum 
20 litrów krwi lub odpowiadającej tej objętości 
ilość innych jej składników. Podczas 
uroczystości, odznaczenia z rąk Pani Ewy 
Zawilińskiej – Dyrektor Regionalnego 

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie odebrało ponad 100 Krwiodawców 
z terenu Podkarpacia. Gratulacje wszystkim odznaczonym złożyła Pani Ewa Leniart - 
Wojewoda Podkarpacki.

W gronie wyróżnionych znalazł się Pan Rafał Kozioł - członek Klubu HDK - PCK 
„Solidarne Serce” przy Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, który honorowo oddał 35 
litrów krwi.

Gratulujemy otrzymania odznaki „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia 
Narodu” i dziękujemy  za zaangażowanie w działania wspierające  idee honorowego 
krwiodawstwa - Zarząd Klubu HDK - PCK „Solidarne Serce” przy Urzędzie Gminy 
w Wielopolu Skrzyńskim. 

Zakończenie projektu pn. „W sieci bez barier”

W kwietniu 2019 roku zakończyły 
się szkolenia finansowane z grantu pn. 
„Szkolenia informatyczne – bezpieczny
 i skuteczny w sieci”, realizowanego 
z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, 
w ramach projektu „W sieci bez barier”. 
  Na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie,
w wyniku otwartej rekrutacji uczestników, 
utworzono 12 grup szkoleniowych: 2 grupy 
w Broniszowie, 2 grupy w Nawsiu, 2 grupy 
w Brzezinach, 2 grupy w Brzezinach 
Berdechowie, 1 grupa w Gliniku oraz 
3 grupy w Wielopolu Skrzyńskim. 

Działania szkoleniowe  skupiły się wokół dwóch modułów „Rodzic w Internecie” 
i „Moje finanse i transakcje w sieci”. Wsparciem objętych zostało 144 mieszkańców Gminy 
Wielopole Skrzyńskie, w wieku powyżej 25 lat, którzy chcąc  nabyć lub rozwijać posiadane 
kompetencje cyfrowe uczestniczyli w 32 godzinnym szkoleniu informatycznym. 

Z uzyskanej dotacji sfinansowano głównie wynagrodzenie instruktorów (łącznie 
przeprowadzono 384 godziny szkoleń), udostępnienie sal,  zakupiono sprzęt komputerowy 
i zapewniono uczestnikom skromny poczęstunek podczas przerw kawowych. 
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Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim prowadzą nabór 
nowych uczestników

        Nowo rozbudowany budynek WTZ w Wielopolu Skrzyńskim prowadzi osiem 
pracowni, w których realizowana jest rehabilitacja społeczna i zawodowa uczestników: 
pracownia ogrodniczo – techniczna, gospodarstwa domowego, artystyczno – muzyczna, 
komputerowo – biurowa, fryzjerska z elementami wizażu, florystyczna, fotograficzno – 
reklamowa oraz  edukacyjna i umiejętności życia codziennego.

W ramach zajęć zapewniamy bezpłatnie:
● rehabilitację fizyczną i ruchową

 pod okiem fizjoterapeuty,
● opiekę psychologiczną,
● aktywne spędzanie czasu,
● trening umiejętności społecznych,
● uczestnictwo w aktywnościach 

kulturalnych (wycieczki, występy,
 kiermasze, imprezy integracyjne),

● rozwijanie twórczości artystycznej
uczestników w 8 pracowniach warsztatowych,

● dowóz na zajęcia oraz powrót do miejsca zamieszkania uczestnika.

Uczestnikiem może być osoba, która:
● ma ukończony 18 rok życia,
● posiada orzeczenie o niepełnosprawności

ze wskazaniem do uczestnictwa
 w Warsztatach Terapii Zajęciowej. 

Ogłoszenia i informacje

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim  to placówka pobytu 
dziennego przeznaczona dla osób niepełnosprawnych.         

Uczestnicy WTZ mają możliwość uczestniczenia w zajęciach, podczas których 
zdobywają umiejętności niezbędne do prowadzenia niezależnego,  samodzielnego 
i aktywnego życia. 

Wysoka frekwencja i zaangażowanie mieszkańców biorących udział w projekcie było 
świadectwem profesjonalnie przeprowadzonych szkoleń - dziękujemy wszystkim instruktorom 
za sumienną pracę, dziękujemy za pomoc w akcji rekrutacyjnej  członkom lokalnych 
stowarzyszeń: „Broniszowianki”, „Brzezinianki”, „Nawsianki”, Dyrektorom Szkół 
Podstawowych z terenu gminy, zaangażowanym Radnym Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim 
i Sołtysom. Przede wszystkim dziękujemy i gratulujemy mieszkańcom biorącym udział 
w projekcie. Powodzenie tej inicjatywy zależało głównie od Waszego zaangażowania. 

Wszystkich zainteresowanych prosimy 
o kontakt

tel. (017) 221 41 43/ 570 444 064
e-mail: wtzwielopole@interia.pl  

Serdecznie zapraszamy!
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Uroczyste otwarcie odnowionego budynku „KANTORÓWKI” Ośrodka 
Dokumentacji i Historii Regionu – Muzeum Tadeusza Kantora 
w Wielopolu Skrzyńskim 



Wniosek o dopłaty bezpośrednie do 15 maja 2019 roku

Przypominamy, że 15 maja 2019 roku upływa 
termin składania wniosków o przyznanie płatności 
bezpośrednich dla rolników. Wnioski składa się 
wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem 
aplikacji eWniosekPlus. 

Stażyści Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie 
zostali przeszkoleni przez ARiMR i pomagają 
w wypełnianiu wniosków z zakresu zasad przyznawania 
płatności bezpośrednich – BEZPŁATNIE. Pomoc 
świadczona jest w Urzędzie Gminy w Wielopolu 
Skrzyńskim w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku 
do piątku w pok. nr 9, I piętro. 

Ponadto pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego wypełnia wnioski w budynku 
kulturalno – oświatowym w Wielopolu Skrzyńskim obok kościoła od poniedziałku do piątku 
(oprócz czwartku) od 7:30 do 15:30 – ODPŁATNIE. Telefon – 690 489 817.  

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2019 roku 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  organizuje w czasie letnich wakacji 
turnusy rehabilitacyjne dla dzieci  rolników ubezpieczonych w KRUS. 

Mogą z nich korzystać dzieci urodzone w latach 2004 – 2012, które mają choroby 
układu oddechowego lub układu ruchu. Wnioski należy składać do dnia 31 maja 2019 roku. 
Szczegółowe informacje można uzyskać  w PT Ropczyce, Rynek 7, Tel. (17) 221 80 37, 
(17) 221 80 37

Wyjazd kolonijny dla dzieci i młodzieży 

Uczniowski Klub Sportowy „Wielopole” organizuje dodatkowy nabór chętnych 
dzieci oraz młodzieży szkolnej na wyjazd kolonijny nad morze. 

W ramach wyjazdu zapewniamy: zakwaterowanie w bezpośrednim sąsiedztwie 
morza, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, bogaty program kulturalno oświatowy, rejs 
statkiem po otwartym morzu, zajęcia sportowe i rekreacyjne oraz wiele innych ciekawych 
atrakcji turystycznych. 

Do końca kwietnia cena jedynie 1399 zł (możliwość płatności w ratach) od osoby 
za 14 dni wypoczynku wraz z dojazdem na miejsce.

Zapisy oraz wszelkie informacje dostępne pod numerem tel. 509 560 605

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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