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Wnioski i dofinansowania

1. Złożenie wniosku o dotację pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych dla 
budynku Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim”.

Gmina Wielopole Skrzyńskie złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wniosek o dotację na zadanie 
z zakresu „Poprawa jakości powietrza oraz Transformacji energetycznej 
gospodarki na rok 2021” pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku 
Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim”. W ramach inwestycji planowane jest 
zbudowanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Urzędu Gminy o mocy 
9,9 kW. Instalacja fotowoltaiczna będzie połączona z wewnętrzną instalacją 
elektryczną budynku. Panele fotowoltaiczne planujemy wyposażyć 
w optymalizatory, które poprawią wydajność instalacji. W wyniku realizacji 
zadania wytwarzana będzie energia w oparciu o odnawialne źródła energii, która 
w części zaspokoi potrzeby energetyczne budynku Urzędu Gminy w Wielopolu 
Skrzyńskim. Montaż instalacji fotowoltaicznej pozwoli również na zmniejszenie 
opłat za energię elektryczną Urzędu. 

W przypadku uzyskania dotacji, zadanie zrealizowane będzie jeszcze w tym roku. 
Przewidywany koszt realizacji zadania to 61 500,00 zł. Wnioskowane 
dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Rzeszowie: 25 000,00 zł (gmina mogła maksymalnie starać się o taką 
kwotę dotacji). Wkład własny Gminy Wielopole Skrzyńskie to 36 500,00 zł.

2. Dofinansowanie do zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej 
Glinik k. Cmentarza”

Gmina Wielopole Skrzyńskie otrzymała również dofinansowanie do zadania 
jednorocznego na rok bieżący, tj. zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej 
Glinik k. Cmentarza.  Długość odcinka to ponad 500 m, a całość zadania wynosi 
757 583,84 zł. Kwota dofinansowania to 606 067.00 zł, co stanowi 80% ogólnej 
wartości zadania.  Termin zakończenia prac - przewiduje się koniec sierpnia br.
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3. Dofinansowanie z zakresu budowy i modernizacji - dróg dojazdowych
 do gruntów rolnych

Gmina Wielopole Skrzyńskie uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie w sprawie podziału środków budżetu Województwa, stanowiących 
dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2021, 
otrzymała dofinansowanie w kwocie 65 000, 00 zł do zadań z zakresu budowy 
i modernizacji - dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie Wielopole 
Skrzyńskie.
Środki te zostaną przeznaczone na przebudowę drogi w Wielopolu Skrzyńskim, 
dotyczy: " Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Konice pod 
Masarnią" - etap II.
Odcinek liczy długość ok. 200 m. Przedmiotem zamówienia jest wyprofilowanie 
i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wraz z uzupełnieniem 
mieszanką z kruszyw łamanych, ustabilizowanie podłoża oraz odmulenie rowów. 
Koszt wykonania zadania to 80 923,91 zł brutto. Termin realizacji zadania 
przewidziany jest na koniec sierpnia 2021 r. 

4. Wniosek o dotację celową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W dniu 13.05.2021 r. Gmina złożyła do Wojewody Podkarpackiego wniosek 
o udzielenie dotacji na usuwanie skutków klęski żywiołowej tj. intensywnych 
opadów deszczu w dniach 21-24 maja 2019 r. Doszło wtedy między innymi do 
uszkodzenia mostu w ciągu drogi Brzeziny – Dół. Uszkodzenia były na tyle duże, 
że obiekt został wyłączony z ruchu. Opracowana przez uprawnionego projektanta 
opinia wskazuje jednoznacznie, że obiekt zagraża bezpieczeństwu użytkowników 
i wymaga przebudowy. W związku z powyższym złożony został wniosek 
o wsparcie finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa. Posiadamy pełną 
dokumentację techniczną wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę dla 
tego zadania. Szacowany wg kosztorysu inwestorskiego koszt realizacji zadania 
wynosi 1 900 000 zł. Wnioskowana kwota dotacji wynosi 1 520 000 zł.

5. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 polegająca na budowie chodnika 
dla pieszych w miejscowości Glinik. 

Celem jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Ropczyce – 
Wiśniowa w miejscowości Glinik w formie chodnika dla pieszych o długości 164 
m.  Zadanie będzie polegało na wykonaniu robót rozbiórkowych, wykonanie 
robót ziemnych, odwodnienie drogi, poszerzenia jezdni. Uwzględniono również 
wykonanie konstrukcji chodnika przy krawędzi jezdni, zatok autobusowych, 
utwardzenie nawierzchni zjazdów.
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Inwestycje realizowane 

Modernizacja drogi gminnej Glinik - Podlas

Gmina Wielopole Skrzyńskie jest 
w trakcie realizacji zadania 
polegającego na modernizacji 
drogi gminnej Glinik - Podlas.  
Prace mają na celu odmulenie  
istniejących rowów z wywozem 
urobku, wykonanie zjazdów 
indywidualnych do działek, 
poboczy ziemnych, profilowanie 
i zagęszczenie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne, dolnej 
warstwy podbudowy z kruszyw 
łamanych rozkładanych 
mechanicznie układarką 
i stabilizowanych mechanicznie, 
górnej warstwy podbudowy 
z kruszyw łamanych, 
rozkładanych mechanicznie 
układarką  i  stabilizowanych 
mechanicznie. 

Został do wykonania ostatni etap, jakim jest montaż przepustów 
betonowych o śr. 400. Długość odcinka drogi to ok. 280 m, 
o szerokości jezdni 3 m. Szacowany koszt to 60 073, 20 zł brutto. 
Inwestycja zostanie sfinansowana w kwocie 48 786,20 zł ze środków 
sołeckich, pozostała część czyli 11 287,00 zł zostanie dofinansowana 
ze środków własnych gminy.  Termin realizacji zadania 
przewidywany jest na koniec czerwca tego roku. 
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Modernizacja drogi gminnej w m. Nawsie na Pana Stawarza

Gmina Wielopole Skrzyńskie realizuje zadanie pn. modernizacja drogi 
gminnej w miejscowości Nawsie na Pana Stawarza o długości 242 m.  
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie profilowania 
i zagęszczenia podłoża, rozebranie istniejącego przepustu pod koroną 
drogi z rur betonowych, wykonanie przepustu z rur polietylenowych 
karbowanych, wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu 
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym. 
Zadanie ma na celu wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszyw 
łamanych, stabilizowanych mechanicznie. Ostatnią częścią zadania jest 
wykonanie nawierzchni z asfaltu, co będzie miało miejsce 
w najbliższym czasie.   

Koszt całej inwestycji to 119 961,88 zł, z czego zadanie 
realizowane jest ze środków sołeckich w kwocie 48 786,20 zł, 
a pozostała kwota 71 175,68 zł ze środków własnych Gminy 
Wielopole Skrzyńskie. 
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Modernizacja drogi gminnej Brzeziny - Łęg na P. Kaczora

W trakcie realizacji jest również modernizacja drogi gminnej 
w miejscowości Brzeziny - Łęg na Pana Kaczora.  Zadania obejmują 
m.in. wykonanie nowych przepustów z rur polietylenowych 
karbowanych  wraz z robot. towarzyszącymi, wykonanie murków 
czołowych na przepustach, profilowanie i zagęszczenie podłoża, 
wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem 
hydraulicznym, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszyw 
łamanych stabilizowanych mechanicznie. Ostatnim etapem jest 
wykonanie nawierzchni asfaltowej.  Długość odcinka drogi to 
ok. 210 m, a szerokość jezdni to 3,5 m nawierzchni asfaltowej.   

Wartość inwestycji wynosi 125 628,51 zł. Zadanie 
realizowane jest ze środków sołeckich w kwocie 48 786,20 zł, 
pozostałą część czyli 76 842,31 zł sfinansowano ze środków 
własnych Gminy Wielopole Skrzyńskie. 
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Przebudowa drogi gminnej Brzeziny – Bukowina - Mała

Zadanie pod nazwą “Przebudowa drogi gminnej Brzeziny – Bukowina 
Mała” realizowane jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 
Dofinansowanie z Funduszu nie może być wyższe niż 70% i wynosić więcej 
niż 1 575 069,00 zł. Całkowita wartość podpisanej umowy z wykonawcą 
wynosi  2 221 209,08 zł  brutto.  Inwestycja prowadzona jest od 2019 r. 
Podzielona jest na trzy lata. W 2019 r. zrealizowano pierwszy etap polegający 
na wykonaniu robót przygotowawczych. W 2020 r. dokonano przebudowy 
przepustów o śr. 80 m. pod koroną drogi. Łącznie wydatki w tych latach 
wyniosły 73 520,48 zł. Wydatki zostały sfinansowane ze środków Funduszu 
Dróg Samorządowych w kwocie 51 222,00 zł i ze środków własnych 
w kwocie  22 298,48 zł.

 

W bieżącym roku planowane jest dokończenie przedmiotowej inwestycji. 
Szerokość nawierzchni drogi asfaltowej to 5 m. W miejscach występowania 
przełomów oraz na poszerzeniach wykonano podbudowy z kruszywa 
łamanego, warstwy kruszywa stabilizowanego cementem. Wykonano 
obustronne pobocza o szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego. Odmulono 
i umocniono rowy elementami betonowymi, wykonano zjazdy.

Wartość robót przewidywanych do wykonania w bieżącym roku wraz 
z kosztami nadzoru inwentorskiego wynosi ok. 2 177 000, 00 zł. 
Przewidywane dofinansowanie na 2021 rok z Funduszu Dróg 
Samorządowych wynosi 1 523 847,00 zł. Środki własne w wysokości         
653 153,00 zł. 
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Gmina Wielopole Skrzyńskie jest w trakcie realizacji zadania pod 
nazwą: „Kulturowe zagospodarowanie centrum wsi Nawsie poprzez 
urządzenie terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych wraz 
z parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą”. 
Zadanie polega na zagospodarowaniu przestrzeni wiejskiej 
w m. Nawsie na przestrzeń rekreacyjną i wypoczynkową wraz 
z parkingiem i wewnętrzną instalacja oświetleniową. 
Łącznie powierzchnia zagospodarowanego terenu objętego 
inwestycją: 3253,30 m2, w tym powierzchnia utwardzona 
1413,70 m2.
Obecnie wykonano następujące prace: zniwelowano teren, wykonano 
znaczą cześć prac ziemnych, wykonano kanalizację deszczową na 
parkingu dla pojazdów, położono część krawężników pod parking, 
wykonano prace zimne pod alejkę  z kostki, ułożono obrzeża betonowe, 
położono sieć pod montaż oświetlenia.  

Zadanie dofinansowane jest z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.
Kwota dofinansowania to 213 478,00 zł. Wkład własny z budżetu 
Gminy Wielopole Skrzyńskie wynosi 239 208,10 zł, a wartość całej 
inwestycji wynosi 452 686,10 zł brutto.  Prace przebiegają sprawnie 
i zgodnie z harmonogramem. Termin wykonania całości inwestycji 
to koniec lipca br. 

Kulturowe zagospodarowanie centrum wsi Nawsie
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Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców północno – 
wschodniej części gminy Wielopole Skrzyńskie – Etap VII

Część I -  Budowa ujęcia wody BR-2 wraz z siecią wodociągową 
i instalacją elektryczną w  miejscowości Broniszów.

Na przełomie kwietnia i maja, wykonawca przystąpił do realizacji 
inwestycji. Obecnie wykonano dojazd do ujęcia wody (nowy mostek 
drogowy), studnie z kręgów betonowych, podłączono dopływ wody 
oraz zasilanie ze stacją uzdatniania wody.                           
Do wykonania pozostało ogrodzenie ujęcia i utwardzenie terenu. 
Kwota   inwestycji to 322 160,00 zł brutto. Gmina Wielopole 
Skrzyńskie przygotowuje się do czynności odbiorowych inwestycji.

Część II -  Budowa sieci wodociągowej w miejscowości 
Broniszów etap III - o dł. 2,9 km. 

Kwota inwestycji: 347 481,46 zł brutto. Wykonano 29 przyłączy, 
a koszt jednego przyłącza wynosi 3020,71 zł brutto od każdego 
gospodarstwa domowego. Wykonawca przystąpił do realizacji zadania 
zgodnie z wyznaczonym terminem. Obecnie zrealizowano 95% 
inwestycji.  Ostatnim etapem było wykonanie przewiertu sterowanego 
pod drogą wojewódzką.

Część III -  Budowa sieci wodociągowej w miejscowości 
Wielopole Skrzyńskie o dł. 1,5 km.

Kwota inwestycji to 492 200,90 zł brutto. Ze względu na problemy 
logistyczne z zaopatrzeniem w materiały budowlane, wykonawca nie 
przystąpił do realizacji zadania. Obecnie mamy deklarację od 
wykonawcy, że na początku czerwca przystąpi do prac. Termin oddania 
inwestycji, tj. 30.09.2021 r. - nie jest zagrożony.

Wszystkie zadania inwestycyjne są realizowane przy pomocy 
środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych w kwocie 1 000 000, 00zł.
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Wydarzenia 
106 rocznica urodzin Tadeusza Kantora

6 kwietnia 2021 r. w Wielopolu 
Skrzyńskim odbyło się uroczyste 
złożenie kwiatów w 106 rocznicę 
urodzin Tadeusza Kantora. Wydarzenie 
miało miejsce na wielopolskim rynku 
pod pomnikiem Tadeusza Kantora 
z siostrą Zosią. Aby upamiętnić ten 
dzień, poszczególne delegacje złożyły 
wiązanki. W uroczystości wzięli udział: 
Zastępca Wójta Gminy Wielopole 
Skrzyńskie – Pan Łukasz Dziok, 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
i Wypoczynku – Pan Marcin Świerad, 
Kierownik Kantorówki       
Ośrodka Dokumentacji i Historii 
Regionu Muzeum Tadeusza Kantora – 
Pani Irena Walat oraz przedstawiciele 
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Ropczyckiej -  Pan Stanisław Paryś 
i Pan Franciszek Ślusarczyk. 
Tadeusz Kantor urodził się 6 kwietnia 1915 roku w Wielopolu Skrzyńskim. 
Twórca awangardowy, malarz, rysownik, teoretyk sztuki, scenograf  i reżyser, 
autor happeningów, wybitny reformator teatru XX wieku, jedna 
z najważniejszych postaci życia artystycznego w Polsce.   Inspiracją dla 
twórczości malarskiej Kantora były najnowsze trendy sztuki światowej, 
z którymi miał okazję się spotkać podczas wielu podróży zagranicznych, między 
innymi do Paryża i Nowego Jorku. Na bazie tych doświadczeń tworzył obrazy 
w nurcie informel, dadaizmu, czy wreszcie nawiązujące do sztuki konceptualnej. 
W początku lat 60. zrezygnował całkowicie z obrazowania rzeczywistości, 
realizując m.in. swoją autorską ideę ambalaży. Od roku 1965 realizował szereg 
akcji artystycznych i happeningów, współpracując z Galerią Foksal 
w Warszawie.  W 1975 roku ogłosił manifest Teatru Śmierci, realizując 
legendarny spektakl Umarła klasa. W latach 80. pokazał z Teatrem Cricot 2 
kolejne słynne spektakle Wielopole, Wielopole (1980), Niech sczezną artyści 
(1985) i Nigdy tu już nie powrócę (1988). Wówczas też nastąpił istotny zwrot 
w jego twórczości malarskiej – powrót do obrazów figuratywnych. Pod koniec 
życia stworzył min. in. wymowny cykl obrazów Dalej już nic, w których dokonał 
rozrachunku z własnym życiem i twórczością. W 1990 Kantor przygotował 
ostatni spektakl „Dziś są moje urodziny”, który pokazany został przez Teatr 
Cricot 2 już po śmierci artysty. Zmarł 8 grudnia 1990 roku w Krakowie. 
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Gminne Obchody 230 rocznica uchwalenia Konstytucji  

3 maja 2021 roku w Wielopolu Skrzyńskim odbyły się Gminne Obchody 
związane z 230 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja, które połączono 
z świętem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. 

Pierwsza część uroczystości miała miejsce w Kościele Parafialnym pw. NMP 
Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim. Odprawiono Mszę Świętą z intencji 
Wójta Gminy Marka Tęczara, której przewodniczył Ks. Mariusz Siniak – 
Proboszcz miejscowej parafii. Następnie uczestnicy wydarzenia zebrali się pod 
pomnikiem „Uczestników Walk o Wolną Polskę” przy Szkole Podstawowej im. 
Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim, gdzie poszczególne delegacje 
złożyły wiązanki kwiatów. W uroczystości wzięli udział: Wójt Gminy Wielopole 
Skrzyńskie Marek Tęczar, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Zięba, 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Tadeusz Opoń, Radny Rady Powiatu 
Ropczycko – Sędziszowskiego – Dyrektor GOKiW Marcin Świerad, Sołtys Wsi, 
Radny Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim Janusz Misiora, Dyrektor 
miejscowej Szkoły Podstawowej Marek Śliwiński oraz delegacja Związku 
Strzeleckiego "Strzelec" z Wielopola Skrzyńskiego. W uroczystości wzięli udział 
mieszkańcy Wielopola Skrzyńskiego, poczet sztandarowy Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Wielopola Skrzyńskiego oraz Chór Rolników im. Stanisława Świerada 
wraz z Chórzystami Chóru „Echo” z Jasła. Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja 
w tym roku miało wyjątkowy charakter. Wiąże się to z faktem, że obchodzono 
230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.Uchwalona jako pierwsza 
w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego 
patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych.
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66 rocznica pożaru baraku szkolnego w Wielopolu 
Skrzyńskim

11 maja 1955 roku w pożarze objazdowego kina w Wielopolu 
Skrzyńskim zginęło 58 osób. Minęło 66 lat od tej tragedii. Mimo 
upływu czasu pamięć pożaru jest ciągle żywa.

11 maja 2021 r upamiętniono pamięć Ofiar poprzez odprawienie Mszy Świętej 
w Kościele pw. NMP Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim.  Następnie 
uczestnicy Mszy udali się pod Pomnik Spalonych, który stoi w miejscu baraku 
szkolnego.
Kwiaty i znicze złożyły następujące delegacje: Wójt Gminy Wielopole 
Skrzyńskie Pan Marek Tęczar, Sołtys Wsi Nawsie Pani Maria Żywot i Radna 
Gminy Pani Zofia Bieszczad - w imieniu Samorządu Gminy Wielopole 
Skrzyńskie, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku Pan Marcin 
Świerad, Kierownik Bibliotek GOKiW Pani Wiesława Śledziona i Kierownik 
Kantorówki Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza 
Kantora Pani Irena Walat. 
Wiązanki złożyli również: delegacja Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Wielopolskiej, delegacja Wielopolskiego Stowarzyszenia Kobiet „Pasjonatki 
Tradycji” oraz Ks. Proboszcz Mariusz Siniak wraz z przedstawicielami 
Ochotniczej Straży Porażnej z Wielopola Skrzyńskiego. 
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Każdego roku mieszkańcy Wielopola Skrzyńskiego  wracają w czas 
przeszły by wspominać tych wszystkich, którzy ponieśli ofiarę życia. 
Seans kina objazdowego rozpoczął się o godz. 19, po majowym 
nabożeństwie.  Sala w baraku była zapełniona i zasiadło w niej około 
200 osób, w tym rodzice z dziećmi. Ope ra tor zdjął szpu lę z czę ścią 
fil mu, ca ły czas trzy ma jąc w ustach za pa lo ne go pa pie ro sa. Pod czas 
zwi ja nia koń ców ki ta śmy do tknął ją koń cem pa pie ro sa, na gle ca ła ta 
śma sta nę ła w pło mie niach. Od rzu cił ją od sie bie, w kie run ku po zo sta 
łych taśm, po czym ktoś krzyk nął: – Pa li się! Ucie kać! W panice część 
widzów zdążyła wydostać się z budynku. Z płonącego jak żagiew 
baraku dobiegały na zewnątrz potworne krzyki umierających 
w płomieniach ludzi. Na ratunek ruszyli miejscowi strażacy, którzy 
osękami rozbili płonącą od strony rynku ścianę baraku i przez powstałą 
w ten sposób wyrwę zdołali uratować jeszcze część ludzi próbujących 
wydostać się na zewnątrz. Niestety, zginęło 58 osób w tym dzieci. 
Pogrzeby ofiar odbyły się w miejscowym kościele. W pierwszy dzień 
pogrzebu na ławach ustawiono 34 trumny. Następnego dnia pochowano 
resztę zmarłych.

Wspomnienia...

Z okazji tegorocznej rocznicy pożaru baraku, Ośrodek Dokumentacji i Historii 
Regionu Muzeum Tadeusza Kantora "Kantorówka" wspólnie z Wielopolskim 
Stowarzyszeniem Kobiet Pasjonatki Tradycji przygotowali w salce regionalnej 
ekspozycję pt. "Wokół książki - Pożar kina w Wielopolu Skrzyńskim 11 maja 
1955 r. Wspomnienia Wielopolan." Na wystawie można zobaczyć oryginalne 
dokumenty m.in budowy pomnika ofiar pożaru kina, fotografie, obrazy 
ilustrujące to wydarzenie, księgę parafialną w której przeczytamy o tragicznych 
chwilach 11 maja 1955 roku spisanych przez Ks. Juliana Śmietanę.

Wystawę można obejrzeć do 11 czerwca 2021 r. w godz. 12:00 – 18:00.
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Ogłoszenia
APEL W SPRAWIE USUWANIA BARSZCZU 

SOSNOWSKIEGO
  W związku z intensywnym wzrostem barszczu Sosnowskiego apelujemy do 
wszystkich mieszkańców gminy,  na których gruntach rośnie w/w barszcz  
o usuwanie tej toksycznej rośliny.        
Przypominamy raz jeszcze, że barszcz Sosnowskiego jest jednym 
z najgroźniejszych gatunków roślin inwazyjnych w Polsce. Wydziela parzącą 
substancję, która może powodować zapalenia skóry oraz błon śluzowych. Jego 
parzące działanie nasila się podczas słonecznej pogody, wysokiej temperatury 
oraz dużej wilgotności powietrza.        
Walka z tą rośliną jest bardzo trudna, gdyż szybko rośnie na małej powierzchni, 
ma ogromną zdolność do regeneracji, a wielka ilość nasion znajdujących się 
w glebie sprawia, że roślina zachowuje zdolność do kiełkowania przez kilka lat.  
Dlatego też  likwidacja barszczu Sosnowskiego powinna być przeprowadzana 
kilkakrotnie w ciągu roku, systematycznie w okresie wegetacyjnym – od wiosny 
do jesieni.
Najprostszą metodą zwalczania barszczu jest niszczenie mechaniczne – przez 
częste koszenie roślin, podcinanie korzeni, usuwanie baldachów nawet 4 razy 
w sezonie . Całkowite wyeliminowanie roślin polega na ich „zmęczeniu” czyli 
bardzo częstym koszeniu przez kilka sezonów wegetacyjnych.
Najlepsze efekty daje stosowanie zabiegów mechanicznych w połączeniu 
ze środkami chemicznymi. Do herbicydów skutecznie niszczących roślinę należą: 
m.in. Kosmik 360 SL, Rundup 360 SL, Rundup Ultra 170 SL lub 
Perzocyd 280 SL.
Wykonując wszelkie zabiegi związane ze zwalczaniem barszczu Sosnowskiego, 
bez względu na stosowaną metodę, wymagane są szczególne środki ostrożności 
spowodowane toksycznością i właściwościami parzącymi rośliny.
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, ustawą o ochronie gruntów rolnych oraz 
stosownymi rozporządzeniami Ministra Środowiska na właścicielu 
nieruchomości spoczywa obowiązek niedopuszczenia do rozprzestrzeniania się 
barszczu Sosnowskiego jako rośliny gatunkowo obcej. Stąd też w przypadku 
wystąpienia poparzeń odpowiedzialnością może zostać obarczony właściciel lub 
zarządca nieruchomości, na której zaistniało przedmiotowe zdarzenie.  
         W związku z powyższym proszę o nielekceważenie problemu i jak 
najszybsze przystąpienie do niszczenia toksycznej rośliny, celem uniknięcia 
wymienionych zagrożeń.

13



Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie informuje, że od 27 kwietnia 
br. mieszkańcy gminy będą mogli uzyskać BEZPŁATNĄ pomoc 
w wypełnieniu wniosku o dopłaty bezpośrednie za pomocą aplikacji 
e-Wniosek Plus. Pomoc będzie udzielana w godzinach od 8:00 do 15:00 
w Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim w pokoju nr 9.

Informujemy, iż w celu sprawnego wypełnienia wniosku należy 
zabrać ze sobą:
 1)  numer identyfikacyjny – (numer gospodarstwa),
 2)  hasło do logowania. 
 3) 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego (numer rachunku 
bankowego       zgodny z numerem w ewidencji producentów),
 4) kwoty z ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR, 
zrealizowanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok 
złożenia wniosku – tj. w 2020 roku.

Proszę także przygotować mapki z rozrysowanymi uprawami i ich 
powierzchnią na poszczególnych działkach (można wykorzystać mapy 
z roku 2020 z naniesieniem na nich upraw lub narysować odręcznie na 
kartce papieru). Jednocześnie informujemy, że ww. pomoc jest jedynie 
pomocą techniczną. Pełną odpowiedzialność za dane wskazane we 
wniosku ponosi wnioskodawca.

BEZPŁATNA POMOC 

W WYPEŁNIANIU WNIOSKÓW 

O DOPŁATY BEZPOŚREDNIE 
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30 maja – Akcja Honorowego Oddawania Krwi

30 maja 2021 roku w Wielopolu Skrzyńskim odbyła się 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.
Do oddania krwi zgłosiło się 49 osób, z czego 36 osób zostało 
zakwalifikowanych do udziału w akcji. 
W efekcie końcowym, pozyskano  16,2 l krwi. Wśród krwiodawców 
liczną grupę stanowiły osoby, które systematycznie oddają krew 
w Wielopolu Skrzyńskim.

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych 
i współuzależnionych

Jeśli niepokoi Cię spożycie czy nadużywanie alkoholu przez bliską 
Ci osobę, chcesz się dowiedzieć czy możesz jej pomóc zapraszamy 
w każdy poniedziałek tygodnia w godzinach od 7:30- 9:30 do Punktu  

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Wielopolu 
Skrzyńskim

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Budynku Kulturalno – 
Oświatowym w Wielopolu Skrzyńskim został ponownie otwarty. 
Porad prawnych udziela prawnik w czwartki w godz. 9:00 - 13:00. 
W związku z pandemią nadal obowiązują zalecenia sanitarne przy 
obsłudze petentów.

Punkt znajduje się w Urzędzie 
Gminy, pokój nr 17 (II piętro) 
lub w pokoju nr 14, w każdy 
dzień roboczy tygodnia 
w godzinach od 7:30- 15:30.

Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
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W związku z rozpoczęciem pracy przez rachmistrzów 
telefonicznych od 4 maja br., informujemy w jaki sposób można 
zweryfikować jego tożsamość:
Poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie: 
https://rachmistrz.stat.gov.pl/.
Poprzez kontakt z infolinią spisową numerem: 22 279 99 99, 
wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,  
a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.

Więcej informacji pod adresem: 
https://spis.gov.pl/jak-sprawdzic-tozsamosc-rachmistrza

Samospisu można dokonać również w Urzędzie Gminy 
w godzinach pracy Urzędu.

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, 
sprawdź tożsamość Rachmistrza

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
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