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Egzemplarz bezpłatny 7/15, nakład 1500 szt.

Jednorazowa zbiórka odpadów
wielkogabarytowych
Urząd Gminy Wielopole Skrzyńskie informuje, że na terenie każdej wsi będzie
przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych: (m.in. stare meble,
dywany, wykładziny, krzesła plastikowe, wanny, umywalki, okna, drzwi, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, chemikalia, farby
i rozpuszczalniki, zużyte baterie i akumulatory oraz opony) w ramach uiszczanej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zbiórka odbędzie się na trasie zbierania odpadów komunalnych.
21 września
22 września
23 września
24 września
25 września

2015r. (poniedziałek)
2015r. (wtorek)
2015r. (środa)
2015r. (czwartek)
2015r. (piątek)

- Broniszów
- Glinik
- Brzeziny
- Nawsie
- Wielopole Skrzyńskie

Odpady wielkogabarytowe należy wystawić
w dniu odbioru do godz. 7:30

Harmonogram zebrań wiejskich
Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz sołtysi serdecznie zapraszają na
zebrania wiejskie, które odbędą się w następujących terminach:
* BRONISZÓW 20 września, godz. 10:45 w budynku Filii Ośrodka Kultury w Broniszowie,
* GLINIK 20 września, godz. 15:00 w budynku wielofunkcyjnym w Gliniku
* NAWSIE 20 września, godz. 12:30 w budynku Filii Ośrodka Kultury w Nawsiu,
* BRZEZINY 27 września, godz. 11:30 w budynku Filii Ośrodka Kultury w Brzezinach,
* WIELOPOLE SKRZYŃSKIE 27 września, godz. 10:00 w Budynku Kulturalno Oświatowym w Wielopolu Skrzyńskim.
Tematyka zebrań:
1. Sprawy wodociągu w Gliniku i Broniszowie
2. Fundusz sołecki
3. Sprawy różne

15 sierpnia – odpust parafialny
w Wielopolu Skrzyńskim
Z inicjatywy Pana Marka Tęczara, Wójta
Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz Pana Janusza
Misiora Sołtysa wsi Wielopole Skrzyńskie, 15
sierpnia br. na wielopolskim rynku zorganizowano
konkurs wieńca dożynkowego.
Imprezie towarzyszył przejazd banderii konnej
oraz degustacja tradycyjnych kiszonych ogórków.
Wielopolski odpust to po pierwsze
uroczystość w
parafii podkreślająca rolę jej
patrona,
związana z przywilejem zyskania
odpustu zupełnego, czyli darowania kary
doczesnej. Z drugiej strony odpust ma charakter
ludyczny i bardzo wspólnotowy, jest okazją do
biesiadowania w gronie rodziny, sąsiedztwa
i członków wspólnoty parafialnej.
Celem tegorocznego przedsięwzięcia było odtworzenie i kultywowanie lokalnych
zwyczajów odpustowych, wieńców dożynkowych, popularyzacja tradycji ludowych
i twórczości artystycznej. W organizowanym konkursie wzięło udział VII grup wieńcowych
z terenu sołectwa Wielopole Skrzyńskie, przyznano trzy nagrody konkursowe:
1 miejsce zajęła Młodzież z Konic i Stachorówki,
2 miejsce przypadło Radzie sołeckiej z Wielopola Skrzyńskiego,
3 miejsce Mieszkańcy Konic i Stachorówki
oraz cztery nagrody specjalne: Nagrodę Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie, Nagrodę
Prezesa Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie oraz Nagrodę Firmy Magia Wesela
i Nagrodę Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim.
Bardzo pozytywnym aspektem konkursu była integracja międzypokoleniowa,
uczestnikami byli zarówno dzieci, młodzież jak i seniorzy. „Dziękuję i gratuluje wszystkim,
którzy przyczynili się do organizacji imprezy, mieszkańcom sołectwa Wielopole
Skrzyńskie biorącym udział w konkursie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku także
będziemy mogli się spotkać i wspólnie świętować podczas wielopolskiego odpustu, na
który serdecznie zapraszam”– Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.

Dożynki gminne - Brzeziny 2015
30 sierpnia br. samorząd Gminy Wielopole
Skrzyńskie jak co roku zorganizował Gminne
Dożynki. Od kilkunastu lat gospodarzami dożynek są
cyklicznie poszczególne sołectwa w gminie, w tym
roku
było
to
sołectwo
Brzeziny.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w intencji
rolników i ich rodzin, w kościele parafialnym p.w.
Świętego Mikołaja w Brzezinach.
Starości
dożynkowi, w tracie procesji z darami, złożyli bochen
chleba upieczony z tegorocznych zbiorów.

Zaproszeni goście obdarowani bochnami chleba

W tradycyjnej paradzie dożynkowej wzięło udział 19 grup wieńcowych z terenu
gminy, zespoły regionalne, miejscowa Orkiestra Dęta, zaproszeni goście i licznie przybyli
mieszkańcy. Na placu, obok Filii Ośrodka Kultury w Brzezinach nastąpiło oficjalne
powitanie wszystkich przybyłych gości i mieszkańców przez Pana Marka Tęczara Wójta
Gminy Wielopole Skrzyńskie. Po zakończeniu okolicznościowego przemówienia, pełnego
słów wdzięczności i uznania dla ciężkiej pracy rolników, nastąpiła ceremonia przekazania
tradycyjnego chleba przez starostów dożynkowych na ręce gospodarza gminy. Jednym
z punktów programu było wyróżnienie i odznaczenie medalem Podkarpackiej Izby
Rolniczej 14 rolników z naszej gminy. Odbył się także konkurs na najpiękniejszy wieniec
dożynkowy, po zakończonych prezentacjach przygotowanych przez poszczególne wsie
wszyscy uczestnicy otrzymali równowartościowe nagrody pieniężne i okolicznościowe
dyplomy.
Przygotowano także dożynkowy program artystyczny realizowany przez zespoły
działające przy Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku. Dożynkom towarzyszyły liczne
prezentacje, stoiska twórców ludowych oraz degustacje. Pięknym gestem było wręczenie
przez Wójta Gminy chlebów w dowód wdzięczności osobom, które aktywnie wspierają
rozwój Gminy Wielopole Skrzyńskie. Ostatnim punktem programu była otwarta zabawa
taneczna.
Razem
z
nami
gminne
dożynki
świętowali
znamienici
goście:
Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: Pani Renata Butryn, Pan Kazimierz Moskal,
Pan Marek Poręba. Przedstawiciele samorządu wojewódzkiego: Radni Sejmiku Pan
Jacek Magdoń, Pan Wiesław Lada Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego w Rzeszowie, Pani Janina Jastrząb – Skarbnik
Województwa Podkarpackiego. Przedstawiciele samorządu powiatowego: Pani Bernadeta
Frysztak – Wicestarosta Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego wraz z radnymi powiatu
i Pani Elżbieta Wojtasik – Sekretarz Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, Pan Pavol
Tchurnik - Zastępca Primatora Mesta Giraltovce wraz z delegacją z zaprzyjaźnionego
kraju.
Księża z dekanatu wielopolskiego na czele z księdzem dziekanem Józefem
Kłosowskim, Dyrektorzy i Kierownicy instytucji szczebla wojewódzkiego, powiatowego
i gminnych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele służb mundurowych, lokalni
przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji działających na terenie
gminy, przedstawiciele samorządu gminy, sołtysi i licznie przybyli mieszkańcy.
„Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włączyli się
w przygotowanie tej pięknej uroczystości. Dziękuję gościom,
że zechcieli spędzić z nami ten czas, dziękować za tegoroczne
plony i świętować z mieszkańcami Gminy Wielopole
Skrzyńskie. Pozdrawiam wszystkich uczestników imprezy,
dziękuję za wspólnie spędzony czas i wspaniałą zabawę” Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.

Dożynki gminne - Giraltovce 2015
W dniu 23 sierpnia br. w ramach
współpracy polsko - słowackiej, Marek Tęczar
Wójt Gminy wraz z grupą wieńcową
z Broniszowa uczestniczyli w tradycyjnych
dożynkach organizowanych w partnerskim
mieście Giraltovce. Na tę okoliczność został
przygotowany przepiękny wieniec dożynkowy
związany z wieloletnią tradycją dziękczynienia
za plony. Wyjazd był okazją do zaprezentowania
rodzimych tradycji kulturowych w kraju, z którym
od wielu lat prowadzona jest współpraca m.in.
w zakresie wymiany kulturowej.
„Bardzo serdecznie dziękuję za przygotowanie wieńca, uczestnictwo w tym działaniu,
a przez to propagowanie naszych bogatych, lokalnych tradycji” – Marek Tęczar Wójt
Gminy Wielopole Skrzyńskie.

Konkurs na pamiątkę lokalną
z Wielopolszczyzny
Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie ma przyjemność zaprosić Państwa
do wzięcia udziału w konkursie na "Pamiątkę lokalną z Wielopolszczyzny".
Celem konkursu jest uzyskanie pamiątki, która będzie symbolizować region
Ziemi Wielopolskiej, służąc jednocześnie jego promocji oraz będąc atrakcją dla
turystów.
Konkurs będzie rozstrzygany w dwóch kategoriach:
I– pamiątka lokalna z Wielopolszczyzny
II– pamiątka mająca na celu uczczenie 100 rocznicy urodzin Tadeusza Kantora .
Konkurs ma charakter otwarty i może w nim wziąć udział każda osoba
fizyczna, bez względu na wiek. Prace konkursowe mogą być przygotowane
w technice: rzeźba i płaskorzeźba, malarstwo na szkle, plecionkarstwo, kowalstwo
artystyczne,
garncarstwo,
wytwory rękodzieła
artystycznego,
wyroby
symbolizujące region, miejscowość lub lokalną tradycję, artystyczne dzieła
z lokalnym motywem.
Termin składania prac: 30 październik 2015r.
Miejsce składania prac: budynek Urzędu Gminy, pok. 18 (świetlica
socjoterapeutyczna) w godzinach pracy Urzędu.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu umieszczonymi
w regulaminie.
Regulamin konkursu można pobrać ze strony www.wielopole.eu lub uzyskać
osobiście w świetlicy socjoterapeutycznej.

Informacje Wójta Gminy dotyczące
zamówień publicznych
Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie informuje, że dokonano przebudowy
dróg gminnych. Środki na te inwestycje przeznaczono z funduszy sołeckich
i budżetu gminy. Inwestycje polegały m.in. na:
- przeprofilowaniu i zagęszczeniu istniejącego podłoża,
- wykonaniu warstwy podbudowy z kruszywa łamanego,
- wykonaniu warstwy profilowej z masy asfaltowej,
- wykonaniu nawierzchniowej warstwy asfaltowej,
- wykonaniu rowów i poboczy.
Przebudowano następujące odcinki dróg na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie:
* Brzeziny Zagrody - całość działań prowadzono na odcinku 574 mb, w tym
nawierzchnię asfaltową ułożono na odcinku 300 mb, koszt inwestycji:
78 056,76zł,
* Glinik Polny Gościniec – Szkodna - całość działań prowadzono na odcinku 360
mb, koszt inwestycji: 98 351,12zł,
* Broniszów Dół – Lasek - wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 305 mb,
koszt inwestycji: 81 861,34 zł.
W Nawsiu przebudowano plac manewrowy i wjazd pod remizą OSP. Inwestycja
polegała
na
przebudowie
istniejącej
kanalizacji
sanitarnej
wraz
z bezodpływowymi zbiornikami na ścieki, likwidacji utwardzenia placu z płyt
drogowych, likwidacji części ogrodzenia, wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej
na podjeździe i placu. Koszt inwestycji: 80 865,85zł.

Brzeziny Zagrody

Plac przed remizą OSP w Nawsiu

Broniszów Dół - Lasek

Glinik Polny Gościniec - Szkodna

W sierpniu wykonano odwiert w miejscowości Glinik Łysa Góra. Odwiert
ten okazał się negatywny, w związku z czym podjęto decyzję o jego likwidacji.
Następnie Gmina Wielopole Skrzyńskie podjęła działania w celu wykonania
czwartego odwiertu w poszukiwaniu wody na granicy Brzeziny – Glinik.
W przypadku pomyślnej próby mieszkańcy Glinika zostaną zaopatrzeni w wodę
z tego ujęcia.
W dniu 27 sierpnia rozstrzygnięto zapytania ofertowe na następujące
zadania: „Wykonanie projektu gminnej sieci wodociągowej dla części
miejscowości Broniszów – Etap I” oraz „Wykonanie projektu gminnej sieci
wodociągowej dla części miejscowości Glinik – Etap I”. Wyłoniono wykonawcę
usługi: Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-INMAT z Tarnowa. We wrześniu zostanie podpisana umowa, a następnie rozpoczną
się prace projektowe. Szczegółowe informacje zostaną przedstawione na
zebraniach wiejskich.
W
okresie
wakacyjnym
w
Szkole
Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim zostały
wyremontowane dwie sale lekcyjne odzyskane od
Gimnazjum oraz zostały utworzone dodatkowe nowe
toalety na I i II piętrze. Pracownia komputerowa
została wyposażona w nowe komputery, odnowiona
została także szatnia i przebieralnie przed salą
gimnastyczną.
„Wyrażam nadzieję, że w znacznym stopniu poprawi
to jakość oferty edukacyjnej Naszej Szkoły” - Marek
Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.
Sala komputerowa

Szatnia przed salą gimnastyczną

Odnowiona sala lekcyjna

Nowo powstała toaleta

Koniec z utrudnieniami dla samochodów ciężarowych. Po ponad sześciu
latach
zostały usunięte
znaki
ograniczające
tonaż na
osuwisku
w Wielopolu Skrzyńskim. Od 2 września przejezdna jest jedna część jezdni dla
wszystkich samochodów. W najbliższym czasie zostanie oddany do użytku drugi
pas jezdni, co znacznie ułatwi komunikację i komfort jazdy. Całość inwestycji
zostanie oddana 30 września 2015 roku.

W dniu 31 sierpnia został przekazany plac pod budowę chodnika przy
drodze wojewódzkiej nr 986 w Wielopolu Skrzyńskim. Chodnik ma powstać po
prawej stronie jezdni w kierunku Wiśniowej. Staraniem Pana Marka Tęczara
Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie wykonane zostanie jeszcze w tym roku 159
mb chodnika, a nie jak zakładano pierwotnie 106 mb.
W najbliższym czasie rozpocznie się budowa chodnika przy drodze
wojewódzkiej w Gliniku. Dokładne informacje dotyczące długości chodnika
zostaną podane po uzyskaniu dodatkowych środków na ten cel z Urzędu
Marszałkowskiego.

Sprzedaż działek gminnych
Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie
informuje, że wyceniono i podano do
publicznej
wiadomości
ceny
nieruchomości gminnych w Wielopolu
Skrzyńskim przeznaczonych do sprzedaży
działek
budowlanych
o
średniej
powierzchni 12 arów. Kwota działek wg
wyceny to 3 tyś. do 5 tys. zł/ar.
W połowie września zostanie
ogłoszony
przetarg
na
zbycie
nieruchomości. Rozstrzygnięcie nastąpi
w październiku.
Szczegółowe
informacje
dotyczące ceny są zamieszczone m. in.
na
stronie
internetowej
gminy
www.wielopole.eu oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy. Informacji dotyczących
warunków przystąpienia do przetargu
można uzyskać w Urzędzie Gminy II
piętro, pokój nr 19.

Pomoc żywnościowa
Osoby korzystające ze świadczeń z pomocy
społecznej mogą zgłaszać się po skierowania w celu
odbioru żywności do tutejszego Ośrodka Pomocy
w dniach : poniedziałek, środa, czwartek, piątek –
w godzinach od 7:30 do 15:00, wtorek od 7:30 do 17:00.
Żywność będzie wydawana w Domu Ludowym w Brzezinach
w dniach:

od 8. 09.2015 do 11.09.2015 w godzinach od 9:00 do 14:00

oraz w dniach: 14.09., 16.09., 21.09., 23.09., 28.09., 30.09. w godzinach od
9:00 do 14:00

Informacje Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim informuje:
w sprawie uzyskania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
●

●

●

od sierpnia 2015r. można pobierać i składać wnioski o ustalenie prawa do
świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2015/2016,
złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia
skutkuje wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dnia 31
października br.,
złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia
1 września do dnia 31 października skutkuje wypłatą świadczeń z funduszu
alimentacyjnego za październik br. do dnia 30 listopada br.
w sprawie uzyskania Świadczeń Rodzinnych

●

●

●

od września 2015r. można pobierać i składać wnioski o ustalenie prawa do
świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2015/2016,
złożenie wniosku wraz z wymaganym dokumentami do dnia 30 września
skutkuje wypłatą świadczeń rodzinnych do dnia 30 listopada br.,
złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia
1 października do dnia 30 listopada skutkuje wypłatą świadczeń rodzinnych za
listopad br. do dnia 31 grudnia br.
UWAGA!!!
Przypominamy, że zaświadczenia ze szkoły potwierdzające kontynuację
nauki w szkole ponadgimnazjalnej należało dostarczyć do 7 września
2015r. w celu wypłaty zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami od miesiąca
września 2015r. Osobom, które nie dostarczyły zaświadczeń zostanie
uchylone prawo do tych świadczeń.
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej

●

✔
✔

●

●

od 1 października 2015r. zaczną obowiązywać nowe kryteria dochodowe
uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej:
dla osoby samotnie gospodarującej – 634 zł
dla osoby w rodzinie – 514 zł.
podwyższeniu ulegnie maksymalna kwota zasiłku stałego z kwoty 529 zł na
604 zł
wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł na
288 zł.
Kierownik GOPS
Bożena Rogińska - Olech

