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Informacje Wójta Gminy

Budowa  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
w Wielopolu Skrzyńskim

Szanowni Państwo, z ogromną satysfakcją pragnę poinformować, że złożony przez 
Gminę Wielopole Skrzyńskie  wniosek na realizację  zadania pn. „Budowa  Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Wielopolu Skrzyńskim” 
został pozytywnie zweryfikowany przez Komisję Oceny Projektów Urzędu 
Marszałkowskiego w Rzeszowie.  Nasz wniosek znalazł się na liście projektów 
przewidzianych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 i tym samym otrzymał gwarancję 
uzyskania dofinansowania inwestycji.  

Wartość ogólna projektu wynosi 1 175 281,00 zł, w tym przyznane dofinansowanie 
to 781 889,89 zł.  

Projekt obejmuje zagospodarowanie placu w obrębie powstałej w Wielopolu 
Skrzyńskim oczyszczalni ścieków poprzez: ogrodzenie, oświetlenie i utwardzenie  terenu, 
budowę drogi dojazdowej do punktu selektywnej zbiórki odpadów, budowę wiat 
śmietnikowych oraz montaż wagi wysokotonażowej. Zakupione zostaną również komplety 
kontenerów i pojemników na odpady.   W ramach działania  przeprowadzona zostanie również 
akcja informacyjno – promocyjna mająca na celu zwiększenie świadomości  ekologicznej 
mieszkańców w zakresie selektywnej segregacji odpadów komunalnych.

Głównym celem projektu jest poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi 
poprzez zwiększony udział odpadów zebranych selektywnie.

Mieszkańcy będą mogli odwozić do PSZOK wytworzone w gospodarstwach 
domowych selektywnie zebrane odpady w dowolnym momencie nie oczekując na 
wyznaczony w danym sołectwie termin zbiórki odpadów.  Do PSZOK-u będą trafiały takie 
odpady jak: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, odpady ulegające biodegradacji, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, przeterminowane 
leki i chemikalia powstające w gospodarstwach domowych, zużyte baterie i akumulatory, 
meble, zużyte opony i inne odpady wielkogabarytowe.

 Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to IV kwartał 2020 roku. 
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Dotacja dla jednostek OSP z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie   ze środków 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Dwie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie 
otrzymały dofinansowanie ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na 
realizację zadania publicznego pn. „Przygotowanie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do 
działań ratowniczo – gaśniczych. 

Jednostka OSP Nawsie otrzymała dotację na zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo – 
gaśniczego tj. radiotelefon, hełmy strażackie, oraz rękawice i obuwie strażackie. Całkowity koszt  
tego zadania wynosi 9 299,99 zł w tym pozyskane środki finansowe wynoszą 7 100,00 zł oraz środki 
budżetu gminy 2 199,99 zł.

Natomiast Jednostka OSP Broniszów otrzymała dotację przeznaczoną na remont budynku 
OSP (wymiana bramy garażowej). Całkowity koszt zadania to 15 000,00 zł, w tym pozyskane środki 
finansowe wynoszą 9 000,00 zł oraz środki budżetu gminy 6 000,00 zł. 

Termin zakończenia realizacji zadań to październik 2019 roku.

Gmina Wielopole Skrzyńskie złożyła wniosek do  Podkarpackiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Rzeszowie  o dofinansowanie realizacji zadań drogowych w ramach  Funduszu 
Dróg Samorządowych. Wśród inwestycji przewidzianych do dofinansowania znalazły się 3 zadania 
drogowe: 
1.  Brzeziny – Bukowina – Mała – odcinek 1 300 m.
2. Wielopole – Stara Droga odcinek 296 m.
3. Rynek Konice – Rzeki odcinek 98 m.

Aktualnie ww. zadania zostały umieszczone na liście inwestycji przewidzianych do 
dofinansowania. Mamy nadzieję, że uzyskamy dofinansowanie na realizację tych inwestycji 
i przystąpimy do ich realizacji jeszcze w tym roku. 

Dofinansowanie na zakup pojazdów do przewozu osób 
niepełnosprawnych w ramach środków  PFRON 

Gmina Wielopole Skrzyńskie uzyskała dofinansowanie ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  na zakup dwóch pojazdów dostosowanych  do 
przewozu osób niepełnosprawnych. 

W związku ze wzrostem liczby uczestników WTZ o 10 osób, gmina wnioskowała 
o dofinansowanie  zakupu 9 – osobowego mikrobusu. Na zakup pojazdu dla potrzeb WTZ 
otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości  80 000,00 zł.  

Ponadto gmina wnioskowała o zakup  17 – osobowego autobusu dla potrzeb przewozu 
uczniów niepełnosprawnych, na zakup tego pojazdu otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 
168 000,00 zł w ramach środków PFRON. 

Zakup pojazdów  pozwoli zwiększyć dostęp osób niepełnosprawnych do rehabilitacji 
zawodowej i społecznej  świadczonej w naszym regionie. 

Fundusz Dróg Samorządowych 
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Przebudowa drogi gminnej Brzeziny – Dół Północny 

 Przebudowana droga prezentuje się okazale.  W znacznym stopniu poprawiła się jakość 
dojazdu mieszkańców do swoich posesji. Wartość inwestycji to 796 716,00 zł. Na realizację zadania 
samorząd Gminy Wielopole Skrzyńskie otrzymał dofinansowanie w wysokości  560 956,00 zł  ze 
środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych oraz ruchów osuwiskowych ziemi.  

Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi gminnej Nawsie – Rędziny 

Zakończono  prace związane z przebudową 
drogi gminnej Brzeziny – Dół Północny.  Droga 
została wykonana w bardzo  dobrej technologii 
(podbudowa).

W ramach prac wykonano nawierzchnię 
asfaltową na  długości 956 m o szerokość jezdni 
3,5 m oraz utwardzono pobocza kruszywem 
o szerokości 0,75 cm każde. Zadanie obejmowało 
również odmulenie istniejących rowów i  wykonanie 
zjazdów na wszystkie działki sąsiadujące z drogą oraz 
przepusty pod jezdnią. 

Zakończono i odebrano  inwestycję 
dotyczącą przebudowy drogi Nawsie – Rędziny. 

Łącznie mieszkańcy tego regionu zyskali 105 
mb nowej nawierzchni asfaltowej o szerokości 2,6 m.  

Zakres zadania obejmował również:  
profilowanie i zagęszczanie podłoża, ułożenie 
przepustów, wykonanie podbudowy z kruszyw 
łamanych 25 cm oraz odmulenie rowów.

 Wartość inwestycji to: 68 070,29 zł, w tym 
środki funduszu sołeckiego: 42 653,20 zł.

Przebudowa drogi Nawsie k. Pana Wlezień

Dobiegły końca prace związane 
z przebudową drogi Nawsie k. Pana Wlezień. Zakres 
prac obejmował: wykonanie nawierzchni 
tłuczniowej o gr. 15 cm na odcinku drogi o  długości 
617 mb i szerokości 3,5 m, odmulenie rowów, 
wykonanie zjazdów, przepustów i poboczy 
ziemnych.

Droga ta zapewnia dojazd w szczególności 
do gruntów rolnych położonych w tym obszarze.
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Kontynuowane są prace związane 
z  odbudową  zniszczonej  drogi  oraz 
zabezpieczeniem prawej strony osuwiska na drodze 
Glinik – Łysa Góra Mała w ramach II etapu prac. 

Prace postępują bardzo sprawnie. Termin 
realizacji inwestycji to 30 września 2019 roku, jednak 
z zapewnień wykonawcy wynika, że prace zakończą 
się znacznie wcześniej. 

Wykonawcą inwestycji  jest firma 
REMOST Sp. z o.o. z Dębicy.

Wartość II etapu inwestycji to 2 159 727,00  zł. Na realizację inwestycji samorząd otrzymał 
dofinansowanie w wysokości 1 727 781,00  zł ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu 
państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz ruchów osuwiskowych 
ziemi.  

Gmina będzie starać  się również o wykonanie przebudowy tzw. "Drogi Działowej", która 
prowadzi  w kierunku Wielopola Skrzyńskiego i Górnego Nawsia.  Na realizację przedsięwzięcia 
samorząd otrzymał dofinansowanie w wysokości 80 % wartości zadania  ze środków budżetu 
Województwa Podkarpackiego przeznaczonych na realizację zadań związanych z budową 
i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Użytkownikom przebudowanych dróg życzymy bezpiecznego korzystania. 

Trwa realizacja zadania polegającego na 
budowie brakującego elementu bezpieczeństwa 
ruchu drogowego tj. wspornika o długości ok 15 m, 
który połączy chodnik prowadzący od 
wielopolskiego rynku w stronę Nowej Wsi.

Wartość inwestycji to 188 958,00 zł. Całość 
zadania finansowana jest ze środków samorządu 
Województwa Podkarpackiego ze środków 
przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu 
drogowego.

Budowa wspornika na potoku Liwek w Wielopolu Skrzyńskim 

W imieniu mieszkańców gminy samorząd składa podziękowania Zarządowi 
Województwa Podkarpackiego za przeznaczenie środków finansowych na realizację tej inwestycji, 
która w znaczny sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu 
drogowego, w szczególności pieszych korzystających z powstałego chodnika. Podziękowania 
kierujemy do Pana Władysława Ortyla Marszałka Województwa Podkarpackiego,  Pani Ewy Draus 
Wicemarszałek, która w Zarządzie Województwa Podkarpackiego odpowiada za inwestycje na 
drogach wojewódzkich. Dziękujemy także Panu Piotrowi Miąso Dyrektorowi Podkarpackiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Kazimierzowi Surmaczowi Zastępcy Dyrektora  za wsparcie 
realizacji tej inwestycji.

Zabezpieczenie drogi gminnej Glinik – Łysa Góra – Mała Etap II
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Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Glinik  i Broniszów w ramach środków 
RPO WP na lata 2014 – 2020

Prowadzone są prace związane 
z budową kolejnych odcinków sieci wodociągowej dla 
miejscowości Glinik i Broniszów w ramach 
pozyskanych przez samorząd środków z RPO WP. 

Aktualnie trwa budowa sieci wodociągowej 
w miejscowości Glinik, której łączna długość w ramach 
tej części inwestycji wyniesie 10 899,20 m.  
Wykonawcą inwestycji jest ZAKŁAD 
INSTALACYJNO – BUDOWLANY Edward Kwiek 
z Czudca, który w chwili obecnej wykonał już ponad  
2,5 km sieci wodociągowej. 

Firma zaoferowała wykonanie sieci wodociągowej w Gliniku za kwotę 1 595 802,97 zł, w tym 
otrzymane dofinansowanie w ramach RPO WP wynosi 912 263,61 zł.  Planowany termin zakończenia tej 
części inwestycji to listopad 2019 roku.

Kolejnym etapem inwestycji będzie  budowa sieci wodociągowej o długości 6 036,90 m 
w miejscowości Broniszów. Wykonawcą tej części zadania jest ZAKŁAD INSTALACJI 
SANITARNYCH Adam Niedziałek z Czudca, który zaoferował wykonanie sieci wodociągowej 
w Broniszowie za kwotę 1 020 547,36 zł.   Planowany termin zakończenia budowy tej części wodociągu to 
 wrzesień 2020 roku. 

Na kontynuację budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Glinik i Broniszów samorząd 
otrzymał dofinansowanie w wysokości  1  715  006,00 zł ze środków RPO WP na lata 2014 – 2020.

Dla przypomnienia w ramach pierwszego etapu inwestycji w Gliniku wykonano ponad 9 km 
wodociągu natomiast w Broniszowie wybudowano 3,5 km sieci wodociągowej. Prowadzone wówczas 
prace  zostały wykonane z udziałem środków pochodzących z  PROW. Aktualnie w ramach tej części 
inwestycji trwa procedura zawierania umów z mieszkańcami na budowę przyłączy wodociągowych 
i jednocześnie prowadzone są prace związane z wykonaniem przyłączy do sieci wodociągowej. 

Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II 
w Gliniku – Etap I

Trwa realizacja inwestycji polegającej na 
likwidacji barier architektonicznych w Szkole 
Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Gliniku.

W budynku szkoły  prowadzone są prace, które 
swoim zakresem  obejmują przebudowę toalet  
zlokalizowanych na parterze i pierwszym piętrze budynku. 

W ramach realizacji inwestycji  powstaną toalety 
w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych 
o łącznej liczbie oczek wynoszącej 8 szt. (4 toalety na 
parterze i 4 na  pierwszym piętrze).
Planowany termin zakończenia prac to 30 września 2019 
roku.

Wykonawcą inwestycji jest firma Usługi Remontowo Budowlane R.T Bud Tomasz Mikuszewski 
z Wiśniowej. Koszt realizacji  zadania to 127 060,33 zł.  Gmina otrzymała dofinansowanie na 
realizację przedsięwzięcia ze środków PFRON w wysokości 49 171,56 zł.
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Zamówienia publiczne

1 sierpnia 2019 roku został ogłoszony III przetarg nieograniczony /licytacja/ na 
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielopole Skrzyńskie, położonych na 
terenie miejscowości Wielopole Skrzyńskie.

Przedmiotem sprzedaży jest 13 działek – tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Działki znajdują się na powstającym w południowo – zachodniej części 
Wielopola Skrzyńskiego – Osiedlu pn. Wielopole – Podliwek.  Dojazd do działek odbywa się 
po drodze gminnej, która posiada nową nawierzchnię asfaltową – wykonaną w 2017 roku. 
istnieje możliwość podłączenia wody, prądu, gazu i kanalizacji sanitarnej.

W sąsiedztwie nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż funkcjonuje – 
przedszkole, szkoła podstawowa  Urząd Gminy, Urząd Pocztowy, bank, GOKiW, kościół, 
drogi, sieci sklepów, przychodnia, dworzec autobusowy, plac zabaw, ośrodek sportu. Teren nie 
jest objęty strefą zalewową.

  Przetarg odbędzie się 11 września 2019 roku o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu 
Gminy Wielopole Skrzyńskie. Szczegółowe informacje w tym zakresie  można uzyskać  
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wielopole Skrzyńskie lub w pok. nr 19 Urzędu 
Gminy. 

Usługa cateringowa – zbiorowego żywienia uczniów szkół 
podstawowych w Gminie Wielopole Skrzyńskie

III przetarg nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Wielopole Skrzyńskie

5 sierpnia 2019 roku rozstrzygnięto przetarg, którego przedmiotem jest 
usługa cateringowego zbiorowego żywienia dla uczniów szkół podstawowych 
w Gminie Wielopole Skrzyńskie. Najkorzystniejszą ofertę przedstawił wykonawca 
UNITOP sp. z o.o. z Rzeszowa, który zaoferował wykonanie zamówienia za kwotę 
171 670,32 zł brutto.
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Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Brzeziny - Dół Południowy

29 sierpnia 2019 roku nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu, którego 
przedmiot obejmuje  dostawę artykułów żywnościowych do stołówki przedszkolnej. 
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania wybrano ofertę wykonawcy: Sklep – 
Spożywczo – Przemysłowy Beata Tobiasz z Wielopola Skrzyńskiego.  

Dostawa artykułów żywnościowych dla Samorządowego 
Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim

28 sierpnia 2019 roku nastąpiło otwarcie przetargu, którego przedmiotem 
zamówienia jest przebudowa mostu w ciągu drogi  Brzeziny – Dół Południowy. 
Obiekt został uszkodzony podczas powodzi w latach 2009 – 2010, zły stan techniczny 
mostu spotęgowały nawalne deszcze w 2011 i 2019 roku. 

Zamówienie obejmuje rozbiórkę istniejącego mostu i wykonanie nowego 
obiektu mostowego o konstrukcji stalowo – betonowej. Przedmiot prac obejmuje 
również umocnienie koryta potoku na wlocie i wylocie obiekt. Aktualnie trwa ocena 
złożonych w postępowaniu przetargowym ofert. 

Dzięki staraniom Pana Marka Tęczara Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie 
nasza gmina otrzymała zapewnienie, że na realizację ww. zadania uzyska środki 
finansowe z budżetu państwa przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 

Rozbudowa drogi Wielopole Granice branża drogowa – Etap I

21 sierpnia 2019 roku rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na  
rozbudowę drogi Wielopole – Granice na odcinku 652 m. Wybrano najkorzystniejszą 
ofertę Przedsiębiorstwa  Drogowo – Mostowego S.A. z Dębicy. Wykonawca 
zaoferował realizację zamówienia za kwotę 609 512,18 zł brutto.  Aktualnie 
wykonawca przystępuje do realizacji zadania. Planowany termin zakończenia prac to 
listopad 2019 rok. 

13 sierpnia 2019 roku rozstrzygnięto przetarg  na przebudowę drogi 
Wielopole Granice w zakresie branży sanitarnej – kolidującej z zaplanowaną 
przebudową drogi. Przedmiot zadania podzielono na 2 części i obejmuje:
-  cz. 1 wykonanie przebudowy sieci wodociągowej – najkorzystniejszą ofertę  
przedstawił Zakład Instalacyjno – Budowlany Edward Kwiek z Czudca, który 
zaoferował wykonanie zamówienia za kwotę 79 667,86 zł brutto,
- cz. 2 dotyczy przebudowy sieci gazowej – w wyniku przetargu dla tej części 
wyłoniono wykonawcę  F.H.U Plezia Marcin z Ropczyc, który zaoferował 
wykonanie zamówienia za kwotę 31 930,80 zł brutto.

Aktualnie prace w zakresie przebudowy sieci wodociągowej oraz gazowej 
dobiegają końca.

Rozbudowa drogi Wielopole Granice w zakresie branży sanitarnej
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Wydarzenia

XX Dni Wielopola Skrzyńskiego 

Od 29 do 30 czerwca w Wielopolu Skrzyńskim  odbyła się XX – edycja „Dni 
Wielopola Skrzyńskiego”.

Jak co roku dla uczestników wydarzenia przygotowano szereg różnych imprez 
towarzyszących obchodom. 

W pierwszym dniu wydarzenia  na boisku ORLIK w Wielopolu Skrzyńskim 
odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie 
z udziałem drużyn działających na obszarze naszego regionu.  
I miejsce zdobyli Oldboje LKS Pogórze Wielopole Skrzyńskie, II miejsce zajęła 
reprezentacja Firmy FANUM a III miejsce Firma Kabanospol. Puchar za udział 
w turnieju otrzymała też drużyna OSP Wielopole Skrzyńskie.

Wizyta Samorządu Gminy Wielopole Skrzyńskie w partnerskiej Gminie 
Bodrogkeresztúr

28 czerwca 2019 roku delegacja 
Samorządu Gminy Wielopole Skrzyńskie 
uczestniczyła w uroczystości otwarcia 
nowego przedszkola w partnerskiej Gminie 
Bodrogkeresztúr. 

Budynek powstał dzięki 
dofinansowaniu jakie tamtejszy samorząd 
otrzymał ze środków Unii Europejskiej.

Podczas spotkania Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie 
pogratulował lokalnym władzom samorządowym realizacji inwestycji. W swoim 
przemówieniu podkreślił, że Gmina Wielopole Skrzyńskie również zabiega 
o środki unijne na realizację przedsięwzięć podnoszących standardy usług szkolnych. 
Budowa takich obiektów ma istotny wpływ na poprawę życia mieszkańców każdego 
regionu.
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Akcja honorowego oddawania krwi 

30 czerwca 2019 roku 
w Wielopolu Skrzyńskim odbyła się druga 
tegoroczna 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.

W ramach przeprowadzonej akcji pozyskano  10,35 l krwi. Wśród krwiodawców 
liczną grupę stanowiły osoby, które systematycznie oddają krew 
w Wielopolu Skrzyńskim. 

Podczas akcji, w dowód uznania za długoletnie oddawanie krwi, tytuł 
"Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" III stopnia wraz z odznaką i legitymacją 
stwierdzającą nadanie tytułu otrzymała Pani Dorota Janowska. Gratulujemy.

W imieniu Zarządu Klubu  HDK – PCK "Solidarne Serce" przy Urzędzie Gminy 
w Wielopolu Skrzyńskim  składam podziękowania  wszystkim, którzy włączyli się w akcję, 
dziękuję za wspieranie i propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.  Wasze  
szlachetne i bezinteresowne działanie na rzecz ratowania zdrowia i życia drugiego 
człowieka jest szlachetnym gestem niosącym nadzieję w najtrudniejszych chwilach życia 
- Prezes Klubu HDK – PCK  "Solidarne Serce" przy Urzędzie Gminy w Wielopolu 
Skrzyńskim –  Marek Tęczar.

30 czerwca na stadionie Ośrodka Sportu w Wielopolu Skrzyńskim zgromadzona 
publiczność uczestniczyła w różnego rodzaju atrakcjach przygotowanych przez 
organizatorów i podziwiała występy zespołów działających w GOKiW. W tym dniu 
odbyły się również Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze. Wzięło w nich udział 
5 jednostek z: Wielopola Skrzyńskiego, Brzezin, Broniszowa, Nawsia i  Jednostka OSP 
Wielopole – Sośnice. Zawody były bardzo widowiskowe. 

I miejsce zajęła jednostka OSP Brzeziny, II miejsce – OSP Wielopole 
Skrzyńskie, III miejsce OSP Nawsie.
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Wizyta samorządu Gminy Wielopole  Skrzyńskie w Reventin – Vaugris 
we Francji 

 Od 11 do 15 lipca 2019 roku  
na zaproszenie  miasta Reventin Vaugris 
delegacja samorządu Gminy Wielopole 
Skrzyńskie gościła we Francji podczas 
kolejnej edycji Święta Narodów. Obok 
naszej gminy w wydarzeniu brały udział 
również  delegacje z Węgier, Rumuni oraz 
Francji.

Celem spotkania było poznanie 
wzajemnych kultur, tradycji regionu oraz 
wymiana doświadczeń, a także ustalenie 
planów współpracy na lata przyszłe. 

Akcja informacyjna dotycząca promocji Programu Rodzina 500+

Spotkanie rozpoczęło się od powitania przybyłych gości i przedstawienia 
zagranicznych  delegacji. W kolejnych  dniach każda z przybyłych gmin miała 
możliwość zaprezentowania swoich rodzimych tradycji kulturowych przed zgromadzoną 
publicznością. Nasz region zaprezentował  chór „GLORIA", którego występ wzbudził 
wiele emocji i został nagrodzony gromkimi brawami. Wyjazd stał się również 
wspaniałą okazją do zaprezentowania na arenie międzynarodowej  "Kantorówki" 
Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora.  

17 lipca 2019 roku w Wielopolu Skrzyńskim miała 
miejsce akcja informacyjna dotycząca promocji Programu Rodzina 500+. 

W wydarzeniu udział wzięła m.in.  Pani Małgorzata Dankowska Dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej w Rzeszowie, która spotkała się z mieszkańcami Gminy 
Wielopole Skrzyńskie, aby poinformować o zmianach w rządowym programie 500+. 

Dzięki wprowadzonym zmianom, od 1 lipca 2019 roku świadczenie 
wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18-ego roku życia, bez względu na 
dochody uzyskiwane przez rodzinę. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają 
pracownicy GOPS w Wielopolu Skrzyńskim. Ponadto wydarzenie połączono 
z uroczystym  otwarciem nowej siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, która 
aktualnie mieści się w budynku dawnego przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim.
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XX – edycja festynu integracyjnego „WIELOPOLANDIA 2019”

4 sierpnia 2019 roku w Wielopolu Skrzyńskim odbył się XX festyn integracyjny 
dla osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych „WIELOPOLANDIA 2019”.  

 Wydarzenie rozpoczęła Msza św. polowa na stadionie Ośrodka Sportu 
w Wielopolu Skrzyńskim w intencji uczestników i licznych sponsorów festynu. 

Organizatorzy przygotowali dla uczestników liczne atrakcje m.in.  pokaz sprzętu 
policyjnego, strażackiego i medycznego, oraz loterię fantową, w której do wygrania były 
m.in. rowery, tablety i inne atrakcyjne przedmioty. 

Licznym sponsorom składamy podziękowania za pomoc w organizacji festynu. 

Pani Bożena Rogińska – Olech Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w swoim przemówieniu podziękowała Panu Markowi Tęczarowi Wójtowi 
Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz Radzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim za ogromne 
zaangażowanie w poprawę warunków pracy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Zaznaczyła również, że zmiana siedziby Ośrodka Pomocy ma ogromne znaczenie dla 
jakości świadczonych usług na rzecz mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

Dzień otwarty Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim

30 lipca 2019 roku w budynku 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu 
Skrzyńskim odbył się „DZIEŃ OTWARTY 
WTZ”, którego celem było  zaprezentowanie 
obiektu, jako miejsca efektywnej aktywizacji 
społecznej i zawodowej osób 
z niepełnosprawnością.  

Osoby biorące udział w wydarzeniu 
z zainteresowaniem zwiedzały nowe pracownie, 
w których odbywają się zajęcia dla uczestników 
WTZ.

Podczas spotkania można było również uzyskać informację  o celach i zasadach  
funkcjonowania placówki oraz stosowanych  formach i technikach terapii w zakresie 
aktywizacji zawodowej i społecznej. 

Dla przypomnienia obiekt WTZ został rozbudowany i w pełni wyposażony dzięki 
dofinansowaniu jakie samorząd pozyskał na realizację inwestycji. Wartość rozbudowy 
obiektu wyniosła 2,7 mln zł. Gmina na realizację inwestycji otrzymała 1,9 mln zł 
dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 oraz 340 tys. zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych.
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Tradycyjny Odpust Wielopolski 2019

15 sierpnia 2019 roku w Wielopolu Skrzyńskim odbyła się tradycyjna 
uroczystość odpustowa ku czci Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej – Patronki 
Wielopolskiej Parafii. Zorganizowano pochód odpustowy z wieńcami, orkiestrą  
i przejazdem banderii konnej.  

W tym dniu na wielopolskich ulicach pojawiły się kolorowe stragany, na 
których można było zakupić nie tylko tradycyjne słodkości i dewocjonalia, ale również 
liczne pamiątki.

Po uroczystej sumie odpustowej orszak przemaszerował na wielopolski rynek, 
gdzie przybyłych gości powitał Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie. 
Pan Wójt w swoim wystąpieniu podkreślił ważną rolę kultywowania dawnych tradycji 
i zwyczajów. 

Kolejnym punktem wydarzenia było rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy. W organizowanym konkursie wzięło udział X grup wieńcowych 
z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie: Klub Seniora z Wielopola Skrzyńskiego, Sołtys 
i Rada Sołecka z Wielopola Skrzyńskiego, Młodzież z Rzegocina, Młodzież z Konic, 
Młodzież z Postronia, Dzieci z Granic, Wielopolskie Stowarzyszenie Kobiet „Pasjonatki 
Tradycji", Warsztaty Terapii Zajęciowej z Wielopola Skrzyńskiego, Stowarzyszenie Koła 
Gospodyń Wiejskich „Nawsianki” z Nawsia, Klub Seniora z Glinika.

Każda grupa wykazała się ogromną inwencją twórczą, pomysłowością i dużym 
nakładem pracy przy wykonaniu wieńców.
Uroczystość wzbogacił również występ artystyczny kapeli ludowej „Futomianie” 
z Futomy.

Mieszkańcy oraz przybyli goście mogli skosztować wiejskiego chleba ze 
smalcem oraz tradycyjnych kiszonych ogórków przygotowanych przez Stowarzyszenie 
Gospodyń Wiejskich ,,Gliniczanki” i „Łysogórzanki” z Glinika.
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16 sierpnia 2019 roku w miejscowości 
Nawsie miało miejsce niecodzienne 
wydarzenie - setne urodziny świętowała 
mieszkanka Gminy Wielopole Skrzyńskie Pani 
Anna Sypień. 

W związku z tym pięknym 
jubileuszem z wizytą do Zacnej Jubilatki 
przybyli: Pan Marek Tęczar Wójt Gminy 
Wielopole Skrzyńskie, Pani Danuta Szostak 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
w Wielopolu Skrzyńskim oraz Pan Marek 
Pająk Kierownik Placówki Terenowej KRUS 

100 urodziny mieszkanki Gminy Wielopole Skrzyńskie 

Oddział w Ropczycach. W uroczystości  uczestniczyła rodzina dostojnej Jubilatki. Setne 
urodziny to piękny cały wiek wypełniony codziennymi radościami i troskami, ale także 
pracą i poświęceniem dla dobra bliskich. Sto lat w życiu to czas bogaty w wartości, 
źródło wiedzy, doświadczeń i życiowej mądrości.
Serdecznie gratulujemy tak pięknego jubileuszu, życzymy Pani Annie dużo zdrowia, 
cierpliwości w zmaganiu się z wszelkimi niedogodnościami dnia codziennego oraz 
zasłużonego odpoczynku w tak dobrym klimacie ciepła rodzinnego.

Święto plonów w Gminie Wielopole Skrzyńskie 

1 września 2019 roku w Wielopolu Skrzyńskim odbyły się Dożynki Gminne 
2019. Rodzinna atmosfera, misternie wykonane wieńce dożynkowe, piękna dekoracja, 
a także bogaty program artystyczny sprawił, że gminne Święto Plonów cieszyło się dużym 
zainteresowaniem ze strony mieszkańców  naszej gminy oraz przybyłych gości.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą dziękczynną za zebrane plony w kościele 
parafialnym pw. NMP Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim, podczas której 
poświęcono chleby oraz wieńce dożynkowe. Po zakończonym nabożeństwie delegacje 
dożynkowe prowadzone przez Orkiestrę Dętą z Brzezin i grupę Mażoretek 
przemaszerowały na wielopolski rynek, gdzie nastąpiła dalsza część uroczystości.

Przybyłych gości powitał Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, 
który w swoim przemówieniu przypomniał o wartości chleba i podkreślił, że dzięki 
ciężkiej pracy rolnika trafia on na nasze stoły.  Po zakończeniu okolicznościowego 
przemówienia nastąpiła ceremonia przekazania tradycyjnego chleba przez starostów 
dożynkowych na ręce gospodarza gminy. 
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Pięknym gestem było również wręczenie przez Wójta Gminy chlebów 
wypieczonych z tegorocznego zboża – w dowód wdzięczności osobom, które aktywnie 
wspierają rozwój Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

Kolejnym punktem wydarzenia była prezentacja grup wieńcowych z terenu 
Gminy Wielopole Skrzyńskie. Na scenie zaprezentowało się 21 grup wieńcowych, które 
przedstawiły również bogaty program artystyczny. W uroczystości udział wzięły 
następujące grupy wieńcowe: Klub Seniora z Wielopola Skrzyńskiego, Sołtys i Rada 
Sołecka z Wielopola Skrzyńskiego, Wielopolskie Stowarzyszenie Kobiet „Pasjonatki 
Tradycji” z Wielopola Skrzyńskiego, Warsztaty Terapii Zajęciowej z Wielopola 
Skrzyńskiego, Młodzież z Konic, Młodzież z Postronia, Młodzież z Rzegocina, Dzieci 
z Granic, Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich „Brzezinianki” z Brzezin,  Klub 
Seniora z Brzezin, Rada Sołecka z Brzezin, Koło Gospodyń Wiejskich  Brzeziny – 
Jaszczurowa, Klub Seniora z Broniszowa, Rada Sołecka z Broniszowa, Ochotnicza Straż 
Pożarna z Broniszowa, Klub Seniora z Nawsia,  Stowarzyszenie Koła Gospodyń 
Wiejskich „Nawsianki” z Nawsia, Klub Seniora z Glinika, Stowarzyszenie Gospodyń 
Wiejskich „Gliniczanki” z Glinika, Koło Gospodyń Wiejskich „Łysogórzanki” z Glinika, 
Młodzież z Glinika.

Święto plonów to także  doskonała okazja do podziękowania i uhonorowania 
ciężkiej pracy rolników. Na wniosek Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie pięciu 
rolników z sołectwa Wielopole Skrzyńskie otrzymało odznaczenia za zasługi dla 
rolnictwa. Łącznie wręczono 5 odznak: cztery Honorowe Odznaki Podkarpackiej Izby 
Rolniczej im. Świętego Izydora Oracza oraz medal „Zasłużony dla Rolnictwa”, 
nadawany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wydarzenie zakończył występ kapeli ludowej działającej przy Zespole 
Regionalnym „Wielopolanie” w Wielopolu Skrzyńskim.

W imieniu władz samorządowych dziękuję wszystkim mieszkańcom 
i organizacjom za wspólne przygotowanie i przeżycie Dożynek Gminnych 2019. Dzięki 
Waszemu zaangażowaniu w godny i radosny sposób mogliśmy podziękować za 
tegoroczne plony. Dziękuję mieszkańcom wszystkich pozostałych sołectw Gminy 
Wielopole Skrzyńskie, którzy również ze swoimi sołtysami nie szczędzili sił, czasu i pracy 
na rzecz udanych dożynek. Dziękuję przybyłym gościom, za wspólnie spędzony czas i 
wspaniałą zabawę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie - Marek Tęczar  Wójt Gminy 
Wielopole Skrzyńskie. 
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Ogłoszenia i informacje

Akcja Honorowego Oddawania  Krwi

Klub  HDK  –  PCK  „Solidarne  Serce  
przy Urzędzie  Gminy  w  Wielopolu  Skrzyńskim  
we współpracy z RCKiK 
w Rzeszowie zapraszają 22 września 2019 roku 
(niedziela)  wszystkie osoby    zdrowe 
 i  pełnoletnie na Akcję  Honorowego Oddawania 
Krwi. Krew  będzie  można  oddać  w godzinach 
10:00  –  13:00  w  ambulansie  Regionalnego 
Centrum    Krwiodawstwa    i    Krwiolecznictwa, 
usytuowanym  na  parkingu  przy  Urzędzie  Gminy 
 w Wielopolu Skrzyńskim. 

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola 
w Wielopolu Skrzyńskim  przypomina, że 
15 września 2019 roku mija termin składania 
wniosków o przyznanie stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń 
znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 
wynikającej z niskich dochodów na osobę 
w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie 
występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka 
lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak 
umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – 

Stypendium szkolne – informacja 

wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub 
wystąpiło zdarzenie losowe. Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest 
zamieszkanie na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do 
ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż: 528 zł/ osobę w rodzinie.

Wniosek  o  przyznanie  stypendium  szkolnego  oraz  oświadczenia    
o  dochodach  członków  rodziny  za  miesiąc  poprzedzający  złożenie wniosku  należy  
składać  w  Zespole  Obsługi  Szkół  i  Przedszkola  w  Wielopolu Skrzyńskim (pokój na 
parterze).

Druki wniosków do pobrania w Zespole Obsługi Szkół w Wielopolu Skrzyńskim 
(pokój na parterze) oraz na stronie internetowej www.zosip.wielopole-skrz.pl

http://www.zosip.wielopole-skrz.pl/


Zbiórka makulatury w Wielopolu Skrzyńskim 
Parafia pw. NMP Wniebowziętej 

w Wielopolu Skrzyńskim przyłączyła się do akcji 
wspierającej Misje w Afryce. Pozyskane  ze  sprzedaży  
makulatury  środki  finansowe  organizatorzy przekażą   
polskim   misjonarzom   na   budowę   studni  
w   Afryce. 

Kontener na makulaturę został ustawiony na 
placu parkingowym  obok kościoła parafialnego 
w Wielopolu Skrzyńskim.  Zbieramy stare gazety, 
ulotki, niepotrzebne książki i zeszyty, kartony, pudełka, 
itp. Prosimy o  umieszczanie  makulatury w pudełkach 
lub torbach papierowych. 

 Zapraszamy  wszystkich  mieszkańców  oraz  właścicieli  okolicznych sklepów do 
włączenia się w to dzieło. Zachęcamy także dyrektorów szkół o zorganizowanie  
w  swoich  placówkach  zbiórki  makulatury  na  ten  szczytny cel. Przyłączmy się do tej 
akcji, która może pomóc w ratowaniu ludzkiego zdrowia i  życia.

Urząd Gminy Wielopole Skrzyńskie informuje, że na terenie każdej miejscowości 
będzie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych: (m.in. stare meble, dywany, 
wykładziny, krzesła plastikowe, wanny, umywalki, okna, drzwi, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory oraz opony). 

            Opony ciężarowe i opony rolnicze są traktowane jako odpady pochodzące z działalności 
rolniczej i nie będą odbierane !!!

Zbiórka odbędzie się przy trasie zbierania odpadów komunalnych 
w następujących terminach:

●  9 września 2019 r. (poniedziałek) – Glinik,
●  11 września 2019 r. (środa) – Broniszów,
●  13 września 2019 r. (piątek) – Brzeziny,
●  16 września 2019 r. (poniedziałek) – Nawsie,
●  18 września 2019 r. (środa) – Wielopole Skrzyńskie.

Odpady wielkogabarytowe należy wystawić w dniu odbioru do godz. 7:30.
Prosimy o nie wystawianie worków z odpadami zmieszanymi i segregowanymi, 
ponieważ te odpady są odbierane w innym terminie zgodnie z harmonogramem.

Jednorazowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych

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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