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w finale ogólnopolskiego 

konkursu „WÓJT ROKU 2019”

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wielopole Skrzyńskie, tegoroczne 
Święta Wielkanocne są wyjątkowe z uwagi na panującą epidemię 

koronawirusa. 
Pozostają jednak czasem nadziei i symbolem odradzającego  się życia.

          Niech tegoroczna Wielkanoc będzie także okazją do  wykazania się 

odpowiedzialnością za  zdrowie  i życie innych oraz czasem solidarności 

z osobami potrzebującymi. 

W tych trudnych chwilach życzymy Wam  zdrowych pogodnych Świąt 

Wielkanocnych przepełnionych wiarą i nadzieją.
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Szanowni Państwo, podobnie, jak w latach ubiegłych nasz samorząd w dalszym ciągu dąży do 
poprawy bezpieczeństwa pieszych, dlatego aktywnie zabiegamy o dofinansowanie  zadań,  które swoim 
zakresem obejmują budowę  chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej  Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa 
przebiegającej przez gminę. 

Pragnę poinformować, że Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie 
przyjęcia planu realizacji budowy chodników wzdłuż dróg wojewódzkich w 2020 roku. Nasza gmina 
znalazła się na liście samorządów, które otrzymają dofinansowanie na realizację zadań z zakresu poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Samorząd uzyska dofinansowanie na zadanie, które swoim zakresem obejmuje  kontynuację 
budowy chodnika dla pieszych prowadzącego od rynku w Wielopolu Skrzyńskim w kierunku cmentarza na 
Rzegocinie –  będzie  to odcinek o długości ok. 300 m. Szacunkowa wartość zadania wynosi 285 000,00 zł, 
w tym udział finansowy Województwa to 170 000,00 zł, pozostała kwota to wkład budżetu gminy. 

Aktualnie Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przygotowuje postępowanie 
przetargowe na wyłonienie wykonawcy tej inwestycji. Mam nadzieję, że realizacja zadania nastąpi już w II 
kwartale bieżącego roku. 

W imieniu mieszkańców gminy kieruję  podziękowania do Zarządu Województwa 
Podkarpackiego na czele z Panem Władysławem Ortylem Marszałkiem Województwa Podkarpackiego za 
otrzymane wsparcie, które przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi 
w szczególności dzieci uczęszczających tą drogą do szkoły. 

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa 
w miejscowości Wielopole Skrzyńskie 

Zakup sprzętu komputerowego  przeznaczonego do zdalnej nauki dla uczniów 
i nauczycieli

Zakupiono nowoczesny sprzęt komputerowy dla uczniów, niezbędny do prowadzenia zdalnego 
nauczania. W związku z trwającą epidemią koronowirusa zajęcia stacjonarne 
w jednostkach oświatowych zostały zawieszone, jednak szkoły mają obowiązek nauczania na odległość. 
Podjęto więc decyzję o zaopatrzeniu  w laptopy uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego  im 
realizację zdalnych lekcji.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu ze środków  Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Nasz 
samorząd mógł wnioskować o wsparcie finansowe w wysokości 60 000,00 zł, była to maksymalna kwota 
o jaką mogliśmy się ubiegać. O wysokości dofinansowania decydowało kryterium przydzielenia jednostki 
samorządu terytorialnego do określonej kategorii – uzależnionej od liczby uczniów w danej gminie.  
Inwestycja jest realizowana w całości ze środków Unii Europejskiej.

W ramach zadania zakupiono łącznie 35 szt. laptopów  wyposażonych w słuchawki  i mikrofony. 
Zakupiony w ramach programu sprzęt ułatwi uczniom i nauczycielom dostęp do aplikacji, otwartych 
zasobów edukacyjnych, broszur, opracowań i scenariuszy zajęć. Z drugiej strony przyczyni się do 
doskonalenia umiejętności cyfrowych, niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym świecie.

Sprzęt komputerowy wróci do szkół po zakończeniu zdalnych lekcji i będzie służył uczniom 
także po powrocie do nauki w czasie roku szkolnego.

Wójt Gminy prosi i apeluje do rodziców dzieci uczących się w szkołach podstawowych i nie 
tylko, aby  w miarę możliwości zakupili osobiste komputery typu laptop, które są konieczne do 
prowadzenia nauczania zdalnego. Takie wyposażenie w obecnym czasie (epidemii  koronawirusa) jest 
niezbędne i potrzebne, tak jak  pomoce szkolne typu podręczniki, zeszyty itp. brak posiadania osobistych 
komputerów nie pozwala  na prowadzenie zdalnej pracy szkoły z każdym dzieckiem. 
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Inwestycje realizowane 

Trwa realizacja projektu dofinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej, który swoim zakresem 
obejmuje budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Wielopolu Skrzyńskim.

Zadanie obejmuje zagospodarowanie placu 
w obrębie powstałej w Wielopolu Skrzyńskim oczyszczalni 
ścieków poprzez: budowę dwóch wiat śmietnikowych, 
oświetlenia, ogrodzenia, drogi dojazdowej o nawierzchni 
asfaltowej, montaż wagi wysokotonażowej o nośności 60 
ton, oraz wykonanie utwardzenia terenu.  

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

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

Dodatkowo w  ramach realizowanego projektu przeprowadzona zostanie również akcja 
informacyjno – promocyjna mająca na celu zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców 
w zakresie selektywnej segregacji odpadów komunalnych.

Korzystne warunki pogodowe dopisują i prace postępują z dnia na dzień. W zakresie 
przeprowadzonych  aktualnie robót wykonano już niwelację terenu,  fundamenty zbrojone w postaci 
słupów betonowych osadzonych na ławach betonowych. Realizacja inwestycji przebiega 
prawidłowo,  a termin zakończenia robót budowlanych to sierpień br. 
      Wartość wykonywanych aktualnie  robót budowlanych  wynosi 799 507,00  zł. Na realizację 
przedsięwzięcia samorząd otrzymał dofinansowanie ze środków RPO WP w wysokości 85 % kosztów 
kwalifikowanych.   Wykonawcą inwestycji jest TRANSKOP  Sp. z o.o Sp. Komandytowa z Dębicy.

Przebudowa drogi wewnętrznej Wielopole Rynek Konice 

Trwa realizacja  inwestycji, w ramach której  na 
drodze  Wielopole Rynek Konice wykonana zostanie 
nowa nawierzchnia asfaltowa w trzech warstwach: 
podbudowy gr. 7 cm, warstwy wiążącej gr. 6 cm oraz 
warstwy ścieralnej gr. 4 cm na odcinku o łącznej długości 
98 m i stałej szerokości 4 m.

Wykonany zostanie również chodnik 
obustronny z kostki brukowej o szerokości 1,5 m.

Inwestycja obejmuje zabudowę rowów 
otwartych na kanalizację deszczową  w istniejącym pasie 
drogowym z wpustami ulicznymi 
 i przykanalikami odprowadzającymi wody opadowe z jezdni i całego pasa drogowego. Planowany 
termin zakończenia zadania to II kw. 2020 roku. Wartość inwestycji wynosi 264 533,00 zł, w tym 
dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych  wynosi 185 173,00 zł. Wykonawcą zadania 
jest Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe S.A z Dębicy.
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Ponadto 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. Przedmiot zadania obejmuje także, przebudowę istniejącego rowu otwartego na kanalizację 
deszczową z przykanalikami i kratkami wpustowymi odwadniającymi pas drogowy oraz przebudowę 
skrzyżowania  z drogą Wielopole Podliwek.

Dla przypomnienia w obrębie przebudowywanej drogi znajdują się działki budowlane 
stanowiące własność Gminy Wielopole Skrzyńskie przeznaczone na sprzedaż i zabudowę mieszkaniową.

 Planowany termin zakończenia inwestycji to II kw. 2020 roku. Wartość inwestycji wynosi 
460 376,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych  wynosi 317 614,00 
zł. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe S.A z Dębicy.

Przebudowa drogi wewnętrznej Wielopole Stara Droga

Prowadzone są prace związane z  przebudową drogi 
Wielopole Stara Droga. Przedsięwzięcie swoim zakresem 
obejmuje roboty budowlane, które wynikły z potrzeby 
zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom drogi.

W ramach zadania powstanie nowa nawierzchnia 
asfaltowa na odcinku 296 m. Nawierzchnia bitumiczna zostanie 
wykonana w dwóch warstwach tj. warstwie wiążącej o gr. 7 cm 
oraz warstwie ścieralnej o grubości 5 cm. 

Rozbudowa drogi Wielopole Granice – II etap 

Rozpoczęto realizację inwestycji obejmującej rozbudowę drogi Wielopole – Granice.  Zakres 
zadania obejmuje wykonanie robót ziemnych, zjazdów, lewostronnego rowu, wykonanie nawierzchni 
asfaltowej na istniejących zjazdach, wykonanie murków czołowych na przepuście  pod koroną drogi i na 
zjazdach, a także ustawienie barier. Prace te pozwolą zakończyć w całości inwestycję, której  pierwszy etap 
realizowany był  w roku poprzednim. Wartość inwestycji to 66 776,00 zł. Zadanie jest w całości 
finansowane ze środków budżetu gminy. 
Budowa elementów sieci kanalizacji sanitarnej w Wielopolu Skrzyńskim 

Trwa budowa elementów sieci kanalizacji sanitarnej w Wielopolu Skrzyńskim.  Aktualnie 
powstają  odcinki sieci, które nie były objęte projektem jednak są niezbędne, aby podłączyć poszczególne 
gospodarstwa domowe do sieci kanalizacyjnej.

Przykładowo są to odcinki do budynków mieszkalnych znajdujących się przy drodze Wielopole 
Stara Droga, a także na wprost stacji autobusowej w kierunku prowadzącym na „KABANOSPOL” itp. 
Prace prowadzone są  metodą przewiertu sterowanego mechanicznie oraz wykopowo. Realizacja zadania 
pozwoli na podłączenie kolejnych kilkudziesięciu gospodarstw domowych do sieci kanalizacji sanitarnej 
w Wielopolu Skrzyńskim. 

 Inwestycja  jest finansowana ze środków własnych budżetu gminy, a jej koszt wynosi 
360 000,00 zł. Wykonawcą zadnia jest Zakład Instalacji Sanitarnych Ad am Niedziałek z Czudca.

Zamówienia publiczne 

Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowości Broniszów – etap II

18 marca 2020 roku rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, którego przedmiot obejmuje 
budowę przyłączy do sieci wodociągowej powstałej w Broniszowie w ramach tzw. II etapu prac 
związanych z zaopatrzeniem mieszkańców tej miejscowości w wodę pitną.
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Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie

31 marca 2020 roku nastąpiło otwarci przetargu na realizację zadania obejmującego realizację 
czterech inwestycji drogowych na obszarze Gminy Wielopole Skrzyńskie. Zakresem inwestycji objęto 
następujące drogi: Nawsie na Parysa, Brzeziny Górne k/ Nowak, Wielopole na Rabachę, Wielopole 
Grobla.

Planowany termin realizacji tych inwestycji to lipiec 2020 roku. Aktualnie trwa ocena złożonych 
ofert. Realizacja zadania może zostać ograniczona z powodu korekty budżetu, którą mogą spowodować 
niskie wpływy w budżecie gminy z uwagi na panującą obecnie sytuację pandemii koronawirusa.  

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu wyłoniono wykonawcę  Zakład Instalacyjno 
Budowlany Edward Kwiek  z Czudca, który zaoferował  realizację zadania za kwotę 2 915,78 zł 
brutto – koszt ponoszony przez mieszkańca. 

Firma wykona przyłącza do sieci wodociągowej, przy której prace zakończono w 2020 
roku, co umożliwi podłączyć następne 62 gospodarstwa domowe.  Dla przypomnienia w ramach 
pozyskanych przez samorząd środków z RPO WP  w Broniszowie w roku bieżącym wykonano 
kolejne 6 km sieci wodociągowej.

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

1 kwietnia 2020 roku  ogłoszono przetarg, którego przedmiotem jest usługa polegająca na 
odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości 
zamieszkałych na obszarze Gminy Wielopole Skrzyńskie, a także z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych. Otwarcie ofert nastąpi 15 kwietnia 2020 roku.  

Usługi sprzętowe wraz z obsługą operatorską 

W trybie przeprowadzonego zapytanie ofertowego, którego przedmiotem były usługi sprzętowe 
wraz z obsługą operatorską na obszarze  Gminy Wielopole Skrzyńskie wyłonionych zostało  trzech 
wykonawców.  Dla miejscowości Broniszów i Glinik wykonawcą został Stanisław Madeja z Małej, dla 
miejscowości Nawsie i Wielopole Skrzyńskie usługę świadczył będzie Alfred Reguła z Wielopola 
Skrzyńskiego, natomiast na terenie Brzezin wykonawcą została Grażyna Madeja z Małej.

Budowa  parkingu dla celów budynku wielofunkcyjnego  w Broniszowie - etap III

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia płyty stadionu 
w Wielopolu Skrzyńskim 

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest budowa 
parkingu dla celów budynku wielofunkcyjnego w Broniszowie w ramach III etapu wyłoniono 
wykonawcę, którym została Firma Handlowo – Usługowa Grzegorz Ozga z Niedźwiady. Zakres 
przeprowadzonych prac będzie obejmował: poszerzenie istniejącego nasypu celem pozyskania 3 rzędów 
miejsc postojowych, dokończenie utwardzenia placu, montaż krawężników, barier oraz niwelacje skarp. 
Wartość zadania to 53 949,00 zł, w tym środki funduszu Sołeckiego wynoszą 44 227,00 zł. Planowany 
termin zakończenia realizacji zadania to wrzesień 2020. 

Wyłoniono wykonawcę, który opracuje dokumentację projektową na realizację zadania 
obejmującego swoim zakresem montaż ośmiu słupów oświetlenia  elektrycznego płyty stadionu 
w Wielopolu Skrzyńskim. Wykonawcą dokumentacji został Zakład Usługowo Remontowy ELMIX 
z Ropczyc. Wartość zadania to 9 471,00 zł – środki własne budżetu gminy. 
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Wydarzenia
50 lat razem – Złote Gody Małżeństw z Gminy Wielopole Skrzyńskie

19 lutego 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Wielopolu 
Skrzyńskim odbyła się uroczystość, podczas której wręczone zostały Medale za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie, przyznane przez Prezydenta RP  parom małżeńskim z terenu naszej gminy. 

Aktu dekoracji medalami nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana 
Andrzeja Dudę dokonał Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie Pan Marek Tęczar. W swoim 
wystąpieniu podkreślił rolę, jaką w życiu społeczności i wychowaniu dzieci odgrywa rodzina. 
Pogratulował Jubilatom, życząc długich lat życia i doczekania w dobrym zdrowiu kolejnych 
rocznic. Do gratulacji dołączyły: Przewodnicząca Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie Pani 
Beata Wiśniewska, Sekretarz Gminy Wielopole Skrzyńskie Pani Krystyna Wlezień oraz 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Pani Danuta Szostak. Na ręce Jubilatów przekazano 
okolicznościowe dyplomy, upominki i kwiaty.

W zdrowiu i chorobie, w smutku i szczęściu przeżyli razem pół wieku małżonkowie:

- Sabina i Józef Andreasikowie,
- Genowefa i Emil Bakotowie,
- Maria i Antoni Błasiowie,
- Rozalia i Zenon Dańcowie,
- Halina i Czesław Gawronowie,
- Feliksa i Józef Lisakowie,
- Krystyna i Michał Nogowie,

- Matylda i Stanisław Owczarscy,
- Danuta i Tadeusz Pająkowie,
- Czesława i Władysław Porębowie,
- Zofia i Tadeusz Szczepanikowie,
- Barbara i Leszek Szczyrkowie,
- Helena i Franciszek Świętoniowie,
- Aleksandra i Józef Tenczarowie,
- Kazimiera i Stanisław Ziębowie.

Zostanie opracowana  dokumentacja projektowa na oświetlenie  uliczne poczynając od granicy 
z gminą Ropczyce wzdłuż  drogi 986 z uwzględnieniem oświetlenia odcinka drogi powiatowej 
w kierunku Broniszowa ( to 7 lamp co 50 metrów)  i dalej przy drodze 986 w kierunku Glinika do potoku 
Zapolanka.  ok. 200 m na zjazd  na Zapole. Łącznie wszystkich lamp będzie 35 szt. koszt wykonania tej 
dokumentacji to 21 540,00 zł – środki własne budżetu gminy.  

Przygotowana zostanie również dokumentacja  projektowa na oświetlenie uliczne w ciągu drogi 
wojewódzkiej 986 ze stacji trafo Glinik 7 (od drogi Glinik Zapole w kierunku Ropczyc prowadzącym do 
wyjazdu z drogi Glinik Skórówka). Łącznie będzie to 7 lamp. Wartość zadania 12 294,00  zł – środki 
własne budżetu gminy.

Zostanie opracowana dokumentacja  projektowa na oświetlenie uliczne w ciągu drogi 
wojewódzkiej 986 ze stacji trafo Glinik 13 (na pograniczu Glinika i Wielopola w kierunku od drogi na 
Postronie  koło oczyszczalni -  5 lamp).  Wartość zadania 11 987,00 zł – środki własne budżetu gminy.

Zostanie opracowana dokumentacja projektowa ze stacji trafo Wielopole 17 w kierunku Glinik 
Trafo 13 (począwszy od Państwa Marciów  w kierunku Ropczyc – wypełnienie  luki obok oczyszczalni 
ścieków)  razem 4 lampy.  Wartość zadania 13 355 ,00 zł – środki własne budżetu gminy.

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Zakład Usługowo Remontowy ELMIX 
z Ropczyc. Termin przygotowania dokumentacji to IV kw. 2020 roku

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia wzdłuż drogi 
Wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa 
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Otwarcie Gminnego Żłobka „MALUSZEK” w Wielopolu Skrzyńskim

2 marca 2020 roku w Wielopolu Skrzyńskim odbyło się oficjalne otwarcie Gminnego 
Żłobka „Maluszek”. W wydarzeniu uczestniczyli zaproszeni goście, ale przede wszystkim 
rodzice z dziećmi, które jako pierwsze będą korzystać z nowo powstałego obiektu.

Placówkę utworzono w budynku dotychczasowego Przedszkola Krasnala Hałabały 
znajdującym się w centrum Wielopola Skrzyńskiego. To dogodna lokalizacja dla rodziców 
dzieci z całej gminy.

Żłobek powstał w ramach realizowanego przez gminę projektu pn. „Aktywni Rodzice 
- Aktywne Maluchy. Nowe Miejsca Opieki Żłobkowej w Wielopolu Skrzyńskim".

W ramach projektu zatrudniono personel żłobka, zakupiono m.in. zabawki, książki 
edukacyjne, zastawę stołową, środki czystości, dywany, pomoce dydaktyczne, meble, łóżeczka, 
zestawy pościeli, sprzęt AGD, oczyszczacze powietrza, zamontowano monitoring i zakupiono 
wyposażenie placu zabaw do ogrodu. Jednocześnie w budynku przeprowadzono szereg prac 
remontowych, których celem było dostosowanie pomieszczeń do potrzeb żłobka. Wydzielono 
2 sale zabaw, 2 pomieszczenia leżakowni oraz przewijalnię.

Na realizację przedsięwzięcia Gmina Wielopole Skrzyńskie otrzymała dofinansowanie 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu wynosi 1 096 589,29 zł, w tym 919 500,29 zł stanowią środki Unii 
Europejskiej.

 

Niestety, stan zdrowia bądź inne powody nie pozwoliły wszystkim Jubilatom na 
przybycie. W uroczystości wzięło udział 10 par małżeńskich. 

Jubilatom jeszcze 
raz pragniemy złożyć 
z serca płynące gratulacje 
i życzenia. 

Składamy serdeczne 
podziękowania parom za 
przyjęcie zaproszenia 
i wspólne świętowanie tego 
szczególnego jubileuszu.
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7 lutego 2020 roku w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Gliniku odbyły 
się gminne zawody sportowe w piłce siatkowej Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
Do zawodów zgłosiło się sześć drużyn ze szkół podstawowych m.in. z Brzezin, Glinika 
i Wielopola Skrzyńskiego. Zespoły rywalizowały w dwóch kategoriach, dziewcząt 
i chłopców.

Klasyfikacja końcowa turnieju ukształtowała się następująco:

Informacje jednostek oświatowych 
– zawody sportowe 

Gminne  Zawody Sportowe w Piłce Siatkowej 

Dziewczęta:
1. SP Wielopole Skrzyńskie,
2. SP Glinik,
3. SP Brzeziny.

Chłopcy:
1. SP Glinik,
2. SP Wielopole Skrzyńskie,
3. SP Brzeziny.

Również młodsza grupa uczniów rywalizowała w zawodach sportowych  Igrzysk 
Dzieci w mini – siatkówce, które odbyły się 6 lutego  w Szkole Podstawowej im. mjra 
Ludwika Marszałka „Zbroi” w Brzezinach. W zawodach udział wzięły reprezentacje trzech 
szkół: SP Brzeziny, SP Glinik oraz SP Wielopole Skrzyńskie. 

Zawody rozpoczęły się od powitania przez Pana Józefa Chodak Dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Brzezinach oraz Pana Adama Poręba organizatora zawodów wszystkich 
uczestników turnieju oraz opiekunów. Następnie do rywalizacji przystąpili zawodnicy oraz 
zawodniczki biorący udział w zmaganiach sportowych.
 Po bardzo wyrównanych i emocjonujących meczach klasyfikacja zawodów 
ukształtowała się następująco:

Chłopcy:
1. SP Wielopole Skrzyńskie,
2. SP Brzeziny,
3. SP Glinik.

Dziewczęta:
1. SP Wielopole Skrzyńskie,
2. SP Brzeziny,
3. SP Glinik.

”Cieszę się, że w turnieju wzięło udział sześć drużyn ze Szkół Podstawowych 
z Brzezin, Glinika i Wielopola Skrzyńskie. W Szkole Podstawowej w Brzezinach atmosfera na 
zawodach jest zawsze bardzo gorąca, zawsze jest głośny doping i dużo emocji. Poziom 
rozgrywek  reprezentowany przez młodych adeptów piłki siatkowej  co roku jest coraz wyższy, 
ponieważ dzieci chętnie grają w piłkę siatkową na dodatkowych zajęciach  SKS prowadzonych 
w szkołach przez nauczycieli wychowania fizycznego” – podsumował Pan Adam Poręba 
organizator zawodów.

Najlepsze drużyny w poszczególnych kategoriach otrzymały pamiątkową statuetkę, 
a wszystkie drużyny okolicznościowe dyplomy. 



Organizatorzy składają podziękowania na ręce Pani Wioletty Sarna Dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Gliniku oraz Panu Józefowi Chodak Dyrektorowi 
Szkoły Podstawowej im. mjra Ludwika Marszałka „Zbroi” w Brzezinach za udostępnienie sal 
sportowych, a opiekunom drużyn za przygotowanie zawodników do zawodów. 

 Indywidualne Mistrzostwa Gminny Wielopole Skrzyńskie Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej oraz Dzieci w tenisie stołowym

Miesiąc luty był okresem gdzie na obszarze Gminny Wielopole Skrzyńskie   
rozgrywano  Drużynowe i Indywidualne Mistrzostwa Gminny Wielopole Skrzyńskie Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej oraz Dzieci w tenisie stołowym.

18 lutego jako pierwsi, swoje mistrzostwa rozegrali zawodnicy oraz zawodniczki 
startujący w drużynowych zmaganiach. Zawodnicy reprezentowali  Szkoły Podstawowe   
z Brzezin, Brzezin - Berdechowa, Glinika, Nawsia i Wielopola Skrzyńskiego.

Po prawie czterogodzinnych zmaganiach końcowa klasyfikacja zawodów 
w poszczególnych kategoriach ukształtowała się następująco: 
Kategoria dziewcząt:
1. SP Wielopole Skrzyńskie - Dmuchała Antonina, Małgorzata Poręba.
2. SP Nawsie – Rymut Julia, Błoniarz Karolina.
3. SP Brzeziny- Dąbrowska Aleksandra, Stasik Otylia,Mirowska Julia.

Kategoria chłopców:
1. SP Berdechów  - Świstak Fabian, Tęczar Sławomir, Krok Piotr, Mądro Kamil,
2. SP Wielopole Skrzyńskie - Król Daniel, Borek Sławomir.
3. SP Nawsie - Rymut Mateusz, Boś Kacper.
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Najlepsze trzy zespoły w każdej kategorii otrzymały pamiątkowe dyplomy, medale oraz 
puchary. Dwie najlepsze drużyny reprezentowały naszą gminę na zawodach powiatowych. 
Najlepsza okazała się dziewczęca drużyna z Wielopola Skrzyńskiego, która w tych zawodach 
awansowała do zawodów rejonowych zajmując w nich  trzecie miejsce. 

29 lutego  UKS „Wielopole” zorganizowało Gminny Turniej Tenisa Stołowego, 
w którym udział wzięło ponad 50 uczestników ze Szkół Podstawowych z Brzezin, Brzezin – 
Berdechowa, Nawsia i Wielopola Skrzyńskiego. Uczestnicy rywalizowali w sześciu kategoriach.

Ostatecznie klasyfikacja ukształtowała się następująco:
Kategoria klas 8-7 
Dziewczęta:
1. Froń Izabela- SP Wielopole Skrzyńskie,
2. Cholewa Ilona – SP Brzeziny,
3. Krok Zuzanna – SP Brzeziny – Berdechów. 
Chłopcy:
1. Drozd Paweł - SP Wielopole Skrzyńskie,
2. Śliwa Bartłomiej – SP Brzeziny - Berdechów,
3. Andreasik Piotr – SP Wielopole Skrzyńskie. 

Kategoria klas 6-5 
Dziewczęta:
1. Trałka Anna – SP Wielopole Skrzyńskie,
2. Stasik Otylia – SP Brzeziny,
3. Rymut Julia – SP Nawsie. 
Chłopcy:
1. Tęczar Seweryn – SP Brzeziny - Berdechów,
2. Świstak Fabian – SP Brzeziny - Berdechów,
3. Borek Sławomir – SP Wielopole Skrzyńskie. 

Kategoria klas 4 i młodszych 
Dziewczęta:
1. Poręba Małgorzata – SP Wielopole Skrzyńskie,
2. Poręba Wiktoria – SP Wielopole Skrzyńskie,
Chłopcy:
1. Rymut Mateusz - SP Nawsie, 
2. Śliwa Radosław -  SP Brzeziny - Berdechów,
3. Dziadecki Mikołaj – SP Wielopole Skrzyńskie.
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III Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Skrzatek 

7 marca 2020 roku w Dębicy odbył się 
III Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Skrzatek, 
który zakończył się sukcesem dla Małgorzaty 
Poręby zawodniczki UKS „Wielopole” grającej 
w tenisa stołowego. Młoda zawodniczka 
z Wielopola Skrzyńskiego  pokonała w marszu 
na podium starsze i niejednokrotnie bardziej 
doświadczone koleżanki z innych klubów.  

Życzymy, aby wygrana zmobilizowała 
ją do większej pracy przed Indywidualnymi 
Mistrzostwami Województwa, które będą 
podsumowaniem dotychczasowej pracy  
w sezonie tenisowym  2019/2020.

Najlepsi uczestnicy turnieju otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz medale ufundowane 
przez UKS ,,Wielopole”. Organizatorzy 
dziękują uczestnikom za przybycie na zawody 
oraz ich opiekunom za przygotowanie uczniów 
do zawodów.

Wszystkim zawodnikom składamy 
gratulacje i życzymy dalszych sukcesów 
sportowych.

INFO.UKS Wielopole

Ogłoszenia i informacje

Odwołana zbiórka odpadów wielkogabarytowych 

Uprzejmie informujemy, że w związku 
z zagrożeniem epidemicznym w Polsce 
zaplanowana na kwiecień 2020 roku zbiórka 
odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy 
Wielopole Skrzyńskie zostaje ODWOŁANA.

Powyższa sytuacja nie jest zależna od 
Firmy odbierającej odpady, a wynika jedynie 
z konieczności dbania o bezpieczeństwo i zdrowie 
mieszkańców Gminy, jak również pracowników 
Firmy.

O nowym terminie zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych, zostaniecie Państwo 
poinformowani za pośrednictwem strony 
internetowej Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

       Natomiast comiesięczny termin zbiórki odpadów prowadzony w każdej miejscowości nie 
ulega zmianie i będzie odbywał się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. 
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W związku z sytuacją związaną 
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce 
apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności 
i stosowanie się do zaleceń służb sanitarnych.

Informujemy, że w trosce o Państwa zdrowie 
oraz bezpieczeństwo pracowników obsługującego Was 
Urzędu zostało wprowadzone ograniczenie pracy 
Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim. Urzędnicy 
nadal wykonują swoje zadania w zakresie 
zabezpieczenia zbiorowych potrzeb mieszkańców ze 

Komunikat dotyczący koronowirusa SARS-COVID-19 

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie w finale ogólnopolskiego konkursu na
 „Wójta Roku 2019"

 Informujemy, że decyzją Kapituły Konkursu "Wójt Roku 2019", Pan Marek Tęczar 
został zakwalifikowany do najlepszej dziesiątki Wójtów w Polsce. Konkurs organizowany jest 
przez Telewizję Polską S.A i został objęty honorowym patronatem przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudę. 

W I etapie konkursu  oceniono nadesłane zgłoszenia zawierające opis osiągnięć 
poszczególnych kandydatów. Analizie poddano rodzaj i jakość zrealizowanych inwestycji 
głównie w sferze ochrony środowiska, edukacji, kultury, infrastruktury komunikacyjnej oraz 
społecznej. 
 W II etapie, na podstawie wyników Głosowania SMS zostanie wyłoniony zwycięzca.
Udział w konkursie jest wyróżnieniem dla całej Gminy Wielopole Skrzyńskie, jej 
mieszkańców. To także wspaniała forma promocji naszej Małej Ojczyzny na  arenie 
ogólnopolskiej.

szczególnym uwzględnieniem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa. W dalszym ciągu 
prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 17 22 14 819 lub e-mail sekretariat@wielopole.eu
w celu ustalenia trybu załatwienia danej sprawy, bądź jej załatwienia zdalnie. Kasa Urzędu 
jest nieczynna do odwołania. Płatności zaleca się dokonywać przelewem elektronicznym. 
Jeżeli nie macie Państwo takiej możliwości to wpłaty pierwszej raty podatku można 
dokonać wraz z ratą drugą  do 15 maja  2020 roku i nie będą z tego tytułu naliczane 
odsetki. Ponadto na obszarze gminy wprowadzono zakaz korzystania ze wszystkich placów 
zabaw oraz urządzeń rekreacyjnych obowiązujący do odwołania. 

Przypominamy również, że osoby powracające z zagranicy zobowiązane są do 
odbycia ścisłej 14 – dniowej kwarantanny. Jeżeli mieliśmy kontakt z osobą zakażoną 
koronawirusem bezzwłocznie należy o tym powiadomić Stację Sanitarno - Epidemiologiczną 
w Ropczycach pod nr tel. 608 624 596.

Osoby wymagające szczególnej pomocy i wsparcia, w szczególności objęte 
kwarantanną, osoby starsze, niepełnosprawne, które nie są w stanie samodzielnie zrobić 
podstawowych zakupów spożywczych, lekarstw bądź środków higienicznych i nie mają  
osób bliskich mogących udzielić im wsparcia mogą korzystać z pomocy Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim kontaktując się pod nr tel 
17 22 14 320  lub 793 840 435.

Bądźmy odpowiedzialni, nie narażajmy siebie i innych, opuszczajmy swoje 
mieszkania wyłącznie w najpilniejszych sprawach związanych z życiem codziennym, 
przestrzegajmy zasad izolacji społecznej. 

Zachowajmy się ROZSĄDNIE i potraktujmy wszystkie zalecenia rządowych służb 
sanitarnych z należytą uwagą.

mailto:sekretariat@wielopole.eu


Aby zagłosować na Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie Pana Marka Tęczara 
należy do 12 kwietnia 2020 roku wysłać SMS o treści W10 pod numer 7150. 

  Szczegóły na zamieszczonym plakacie.

Wchodząc na stronę internetową Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie 
www.wielopole.eu  można zapoznać się z materiałem audiowizualnym dotyczącym 
nominacji do konkursu. 

GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
woj. podkarpackie, pow. ropczycko-sędziszowski
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wielopole Skrzyńskie 200

tel./fax: (+48 17) 22-14-819, (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl
www: www.wielopole.eu

Informacje kontaktowe
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http://www.wielopole.eu/
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