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Wigilia – dzień wolny od pracy

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 2/K/2015 Wójta Gminy 
Wielopole Skrzyńskie z dnia 22 stycznia 2015 roku w dniu 24 grudnia 2015 roku 
(Wigilia) Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu 
Skrzyńskim będzie nieczynny - dzień wolny od pracy za II Dzień Świąt Bożego 
Narodzenia, przypadający w sobotę 26 grudnia 2015 roku.

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie
Marek Tęczar

wraz ze współpracownikami

Życzymy, aby w ciepłej, rodzinnej atmosferze upływał cały 
Nowy 2016 Rok i owocował w same pomyślne wydarzenia 

wypełnione tym, co dobre, piękne i szczęśliwe.  

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy
Wam Drodzy Mieszkańcy i Goście 

najserdeczniejsze życzenia, zdrowia oraz obfitości darów 
od Nowonarodzonego Jezusa Chrystusa. 



2

Podsumowanie roku kadencji przez 
Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie

Szanowni Państwo,

Mija rok od momentu, kiedy objąłem zaszczytną funkcję Wójta Gminy 
Wielopole Skrzyńskie i przed Radą Gminy złożyłem uroczyste ślubowanie. Słowa 
tego ślubowania towarzyszyły mi w każdym dniu służby na rzecz lokalnej 
społeczności. Był to dla mnie rok niełatwy, ale dający mi wiele radości i satysfakcji
z tego, co udało nam się razem zrealizować. 

Bardzo pozytywnie oceniam współpracę z Radą Gminy, współpracownikami 
oraz kierownikami podległych mi jednostek. 

Od początku mojej pracy staram się kierować rozsądkiem, obiektywizmem
i dobrem wspólnym. Doceniam wiedzę, profesjonalizm i zaangażowanie kadry 
zarządzającej, dlatego też wszystkich pozostawiłem na zajmowanych stanowiskach. 

W minionym roku dokonałem zmiany Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
w Wielopolu Skrzyńskim, którym została Pani mgr Danuta Szostak, powołałem na 
brakujący etat nowego Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wielopolu Skrzyńskim Panią mgr Bożenę Rogińską – Olech, wzmocniłem Referat 
Rozwoju i powołałem Zastępcę Wójta, którym został pracujący w urzędzie Kierownik 
Referatu Inwestycji,   Gospodarki   Przestrzennej, Drogownictwa,   Gospodarki 
Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pan mgr Łukasz Dziok. Wiem, że nie 
wszystko było idealnie, zawsze można coś poprawić, ale ciągle doskonalę moje 
metody współpracy z kadrą zarządzającą, z kierownikami gminnych jednostek, 
pracownikami i mieszkańcami.

 W mojej pracy kieruję się dobrem całej naszej gminy bez wyróżniania 
któregokolwiek z sołectw. Staram się właściwie odczytywać potrzeby i rozwiązywać 
problemy mieszkańców, o czym świadczą realizowane i planowane zadania. 
Inwestowałem w każde sołectwo i w różnych dziedzinach.

Rok 2015 był rokiem, w którym trudno było pozyskać środki zewnętrzne, 
wygasły bowiem dotychczasowe programy pomocowe, a nowe są dopiero w fazie 
początkowej. Pomimo to udało się uzyskać dofinansowanie do kilku priorytetowych 
zadań. Kontynuując zobowiązania wcześniejszej ekipy zakończyłem i rozliczyłem 
następujące projekty: adaptacji Budynku Kulturalno – Oświatowego w Wielopolu 
Skrzyńskim (budynek obok kościoła), budowy sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej w Brzezinach, budowy Kompleksu Sportowego w obrębie Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Wielopolu Skrzyńskim. Pozyskałem środki finansowe na: 
- budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gliniku – 1 mln zł
z Ministerstwa Sportu, 
- budowę placu zabaw przy Szkołach Podstawowych w Broniszowie, Gliniku, 
Brzezinach, Brzezinach – Berdechowie i Nawsiu w kwocie 265 tys. zł
z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie,
- modernizację dróg z dotacji na usuwanie skutków powodzi 500 tys. zł,
- z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. „Schetynówka” - 339 tys. 
zł,
- dofinansowanie do budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 986 – 211 tys. zł.



 W moim przekonaniu wykonałem wszystkie plany i zamierzenia mojego 
Poprzednika, które były zaplanowane i przyrzeczone mieszkańcom. Daje mi to 
ogromną satysfakcję. Wszystkie podejmowane przeze mnie działania są jawne, 
przejrzyste i transparentne. O wszystkim rzetelnie informuję Wysoką Radę
i mieszkańców, czynię to na Sesjach Rady Gminy, komisjach, zebraniach wiejskich
i w indywidualnych rozmowach z mieszkańcami, a także za pośrednictwem internetu 
oraz Informatora Samorządowego.

Wyjątkowo czuwam nad jakością, terminowością i zgodnością
ze specyfikacją realizowanych inwestycji gminnych. Staram się, aby były wykonywane 
na najwyższym poziomie i w obowiązującym standardzie.

 W moim mniemaniu, wykorzystuję wszystkie dostępne możliwości 
pozyskiwania środków na rozwój lokalny, zabiegam o realizację inwestycji na terenie 
naszej gminy przez jednostki administracji rządowej i samorządowej, co przełożyło 
się na wiele inwestycji np. związanych z drogą wojewódzką 986, tj. osuwiskiem, 
chodnikiem oraz nową nawierzchnią. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia
i akceptacji moich pomysłów przez Wysoką Radę, wiedzy praktycznej
i merytorycznej współpracowników z Urzędu Gminy, kierowników podległych mi 
jednostek i zatrudnionych w nich pracowników.

Bardzo ważne było i jest dla mnie wsparcie, akceptacja i zrozumienie 
mieszkańców. W tym momencie wszystkim za to serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, 
że przez ten miniony rok pozytywnie kreowałem wizerunek gminy Wielopole 
Skrzyńskie i godnie ją reprezentowałem.

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie
Marek Tęczar
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Konkurs "Cyfrowy Samorząd 2015" 
III miejsce dla Gminy Wielopole Skrzyńskie

     Pragniemy poinformować, że nasza 
gmina zajęła w dniu 26.11.2015 zaszczytne III 
miejsce w konkursie "Cyfrowy Samorząd 2015", 
który odbył się w ramach Kongresu 
Innowacyjnego Marketingu w Samorządach
w Rzeszowie.

Organizatorami konkursu byli: Exacto Sp. 
z o. o. oraz Instytut Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego. W konkursie mogły brać udział 
gminy z terenu Podkarpacia.

Nasza gmina do konkursu zgłosiła swoje 
autorskie rozwiązania: Informator Inwestycyjny 
oraz użytkowany wewnętrznie System 
Utrzymania Drogowego.

Od momentu uruchomienia informatora 1 sierpnia 2015 roku wielokrotnie 
usłyszeliśmy od naszych mieszkańców ciepłe słowa dotyczące jego działania. 
Średnio notujemy ponad 1000 odwiedzających oraz około 4000 wyświetleń 
miesięcznie.

Odwiedzają nas osoby z Polski oraz innych krajów, głównie ze Stanów 
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Węgier oraz Holandii.
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Uroczystość zakończenia obchodów 100. 
rocznicy urodzin Tadeusza Kantora 

W sobotę, 5 grudnia br. Wójt Gminy 
Wielopole Skrzyńskie, Dyrektor 
Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim oraz 
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Wielopolskiej im. Tadeusza Marii Kantora 
zorganizowali uroczystość zakończenia 
obchodów 100. rocznicy urodzin Tadeusza 
Kantora. 

Odbył się pokaz powarsztatowy „Stoję na scenie” w ramach projektu 
„Tadeusz Kantor inspiruje swoich rodaków”, wręczenie podziękowań osobom 
wspierającym Ośrodek Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza 
Kantora, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem Tadeusza Kantora
i siostry Zosi, otwarcie wystawy prac Adama Sypla pt. „Ja i Kantor” oraz 
prezentacja publikacji autorstwa Klaudiusza Święcickiego pt. „Wielopole 
Skrzyńskie. Mała Ojczyzna Tadeusza Kantora”.

Wydarzenie to było podsumowaniem cyklu przedsięwzięć o charakterze 
edukacyjnym i promocyjnym podejmowanych z okazji roku Tadeusza Kantora.

W związku z 25 rocznicą śmierci Artysty delegacja przedstawicieli gminy 
Wielopole Skrzyńskie i Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim odwiedziła 
grób Tadeusza Kantora i złożyła symboliczne kwiaty.

5 grudnia 2014 roku Sejm VII kadencji podjął okolicznościową uchwałę
w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Polskiego Teatru. Zgodnie z uchwałą 
w ramach Roku Teatru Polskiego obchodzona jest także 100. rocznica urodzin 
Tadeusza Kantora. Kantor został patronem 2015 roku decyzją UNESCO.
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Wyniki konkursu pt. 
„Pamiątka lokalna z Wielopolszczyzny”

W dniu 9 grudnia 2015 roku komisja konkursowa w składzie:

1) Marek Tęczar - Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie - przewodniczący komisji
2) Marcin Świerad - Dyrektor GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim - członek komisji
3) Bożena Rogińska - Olech - Kierownik GOPS w Wielopolu Skrzyńskim -             

członek komisji
4) Katarzyna Sikora - Przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej - 

członek komisji
5) Dorota Łuszcz - Prezes LGD C.K. Podkarpacie - sekretarz komisji
wybrała spośród 19 zgłoszonych prac, po trzy najlepsze w dwóch kategoriach. 

Kategoria II – Pamiątka związana z 100. rocznicą urodzin Tadeusza Kantora:
I miejsce – P. Wojciech Świerad
II miejsce – P. Krzysztof Warchoł
III miejsce – P. Anna Rzeźnikiewicz

I miejsce II miejsce III miejsce

I miejsce II miejsce III miejsce

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy !!!

II miejsce

Kategoria I – Pamiątka lokalna:
I miejsce – P. Wojciech Świerad
II miejsce – P. Leokadia Longosz
III miejsce – P. Halina Komórek



Informacje Wójta Gminy 
dotyczące inwestycji

   Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie informuje, że 
dobiega końca remont przepustu w ciągu drogi Wielopole - 
Sośnice – Rzeki.
Zakres inwestycji obejmuje:
● demontaż jednej ze ścianek czołowych,
● demontaż części kręgów betonowych FI 150 cm,
● wykonanie ławy fundamentowej pod kręgami,

    Trwa końcowy etap przebudowy drogi gminnej 
Wielopole - Nowa Wieś – Różanka. Zakres inwestycji 
obejmuje:
● przebudowę przepustu pod koroną drogi o średnicy

Fi 800 mm,
● wykonanie podbudowy z kruszyw kamiennych,
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• ponowny montaż kręgów,
● wykonanie nowego murku czołowego na wylocie z przepustu,
● odbudowę korony drogi w obszarze przepustu.
Koszt inwestycji to 12 514,95 zł. Wykonawcą jest Zakład Handlowo - Usługowy 
Grażyna Madeja z Małej. 

● wykonanie na odcinku 415 mb stabilizacji istniejącego podłoża cementem,
● wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku 815 mb,
● wykonanie utwardzonych poboczy z kruszywa łamanego,
● wykonanie przebudowy trzech zjazdów indywidualnych,
● umocnienie fragmentu rowu i skarpy korytami i płytami ażurowymi.
Koszt inwestycji to 317 752,51 zł , z czego 243 101,00 zł pochodzi z dotacji celowej 
budżetu państwa. Wykonawcą tego zadania jest EUROVIA POLSKA S.A. Oddział 
Małopolski z Ropczyc.

    Na ukończeniu są prace przy budowie chodnika 
dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 986
w miejscowości Glinik. Zakres inwestycji obejmował:
● wykonanie chodnika dla pieszych przy jezdni o szerokości 

2,0 m i długości łącznej 325 mb,
● wykonanie odwodnienia w postaci rowu krytego na całym 

odcinku wraz z przykanalikami,
• poszerzenie pasa jezdni przy chodniku do szerokości 3,5 m.
Koszt inwestycji to 344 213,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Gminy Wielopole 
Skrzyńskie: 233 333,00 zł. Inwestorem zadania był Podkarpacki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie, a Wykonawcą Firma Usługowo Handlowa ANKOP 
Mirosław Stankiewicz z Domaradza.

       Zakończono prace przy budynku remizy OSP w Gliniku. Prace polegały 
na zamontowaniu zbiornika bezodpływowego oraz wykonaniu robót uzupełniających 
w budynku. Wykonawcą tego zadania była firma ASBUD Andrzej Stasiowski
z Glinika. Prace prowadzono od 4.08.2015 roku do 30.09. 2015 roku. 
Koszt inwestycji to 25 784, 31 zł.
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       Zakończono również prace przy budowie 
chodnika w ciągu drogi Wielopole - Sośnice – Jaszczurowa. 
Inwestycja polegała na:
● wykonaniu chodnika dla pieszych o nawierzchni z kostki 

brukowej, szerokości 1,5 m i łącznej długości 86,7 mb,
● wykonaniu umocnienia rowu i skarp  korytami i płytami 

ażurowymi,

       Przystosowano pomieszczenia w budynku 
komunalnym w Wielopolu Skrzyńskim (pomieszczenia nad 
apteką), które przeznaczone będą na nowy gabinet 
stomatologiczny. Wykonawcą tego zadania była firma Pana 
Tomasza Mikuszewskiego Usługi Remontowo – Budowlane 
R.T.BUD. z Wiśniowej. Prace trwały od 1.10.2015 roku do 
27.11.2015 roku. Koszt zadania to 61 990,25 zł.

• wykonaniu umocnienia wlotów i wylotów z przepustów pod zjazdami,
● wykonaniu wpustów ulicznych w ilości 3 szt.
Koszt inwestycji 62 685,41 zł. Wykonawca to MAR-BRUK Marcin Jezior
z Wielopola Skrzyńskiego. 

Odnowiona została nawierzchnia na drodze 
wojewódzkiej 986 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie 
(Wytrząska). Zakres inwestycji obejmował:
● wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku 

200 mb,
● wykonanie oznakowania poziomego całego odcinka.

Koszt inwestycji to 50 000 zł. Inwestorem był Podkarpacki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie, zaś Wykonawcą - Jasielskie Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowo – Mostowych.

W listopadzie 2015 roku odnowiono 
nawierzchnię asfaltową na drodze wojewódzkiej nr 
986 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie. Inwestycja 
polegała na:
● wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej na 

odcinku 204 mb wraz ze zjazdami
i skrzyżowaniami,

● odnowie oznakowania poziomego.
Koszt inwestycji to 76 359,02 zł. Inwestorem był Podkarpacki Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Rzeszowie, Wykonawcą był Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe 
S.A. w Dębicy.

W roku 2016 planuje się wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych
w obrębie rynku w Wielopolu Skrzyńskim. Przed budynkiem Urzędu Gminy powstanie 
5 miejsc postojowych, zaś wzdłuż przebiegającej obok banku wyznaczonych zostanie 
15 miejsc. Ponadto pragniemy poinformować mieszkańców, iż ruch na tej ulicy 
zostanie zmieniony na jednokierunkowy w kierunku od urzędu w stronę kościoła. 
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Wydawca i druk: Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
www.wielopole.eu

e-mail: sekretariat@wielopole.eu
Tel. (017) 22 14 819, fax. (017) 22 14 830

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie informuje, że Gmina Wielopole Skrzyńskie złożyła 
wniosek, który został bardzo dobrze oceniony (14 miejsce w rankingu na 70 złożonych 
projektów) na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Wielopole – Sośnice – Jaszczurowa
w km 0 + 000 – 0 + 996 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Wielopole - 
Brzeziny – Dębica” w ramach programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej. Zakres projektu obejmuje odnowienie i poszerzenie nawierzchni asfaltowej, 
budowę chodnika o szerokości 1,50m, wyznaczenie pasu ruchu dla rowerów, wykonanie 
zatoki autobusowej wraz z peronem w okolicy szkoły, poszerzenie zatoki postojowej, 
wyznaczenie i oznakowanie przejścia dla pieszych. Szacunkowy koszt inwestycji to 1 530 tys. 
zł, z czego dofinansowanie 50% - 765 tys. zł. Termin realizacji -  2016 rok.

W przyszłym roku planuje się rozpocząć przebudowę około 15 km dróg gminnych
z wykorzystaniem dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Przewidywany koszt realizacji zadania to około 5 800 tys. zł. W chwili obecnej trwają prace 
związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Zakłada się, że około 3 mln zł pochodzić 
będzie z dofinansowania z PROW 2014 – 2020.

Kolejnym zadaniem na przyszły rok jest termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej na terenie gminy. W pierwszym kwartale 2016 roku zostanie złożony wniosek
o dofinansowanie tzw. „głębokiej” modernizacji energetycznej następujących budynków: 
Urzędu Gminy, „Starego Przedszkola”, Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim
oraz Szkoły Podstawowej w Broniszowie. Planuje się, że źródłem sfinansowania tego zadania 
w 85% będą środki z Regionalnego Programu Operacyjnego. Szacowany koszt to 1,5 mln zł.

Na 2016 rok planuje się kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej dla części 
Wielopola Skrzyńskiego oraz budowę oczyszczalni ścieków. Gmina posiada pełną 
dokumentację techniczną oraz prawomocne pozwolenie na budowę. Szacowany koszt 
realizacji zadania to około 8 mln zł. Źródłem dofinansowania w 85% będzie Regionalny 
Program Operacyjny. Przewidywany termin zakończenia zadania to IV kwartał 2017 roku. 
Pozwoli to na podłączenie do sieci kanalizacyjnej ponad 250 gospodarstw domowych 
zlokalizowanych w Wielopolu Skrzyńskim. Zadaniem na kolejne lata będzie budowa 
następnych odcinków sieci kanalizacyjnej w kierunku Nawsia, Glinika i Brzezin.

 Priorytetowym zadaniem jest kontynuacja rozpoczętych i budowa nowych 
wodociągów na terenie gminy. W 2016 roku planuje się zakończyć budowę wodociągu
w wsi Nawsie – Budzisz oraz rozpocząć budowę wodociągów dla wsi Glinik i Broniszów. 
Również zakłada się pozyskanie 85% dofinansowania z Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Szacunkowy koszt to 2,5 mln zł. 

Realizowane będą projekty w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej 
mieszkańców poprzez organizację szkoleń i kursów zawodowych, warsztatów dla osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dzięki wsparciu środków z Europejskiego Funduszu 
Społecznego zamierza się utworzyć przedszkole integracyjne w Wielopolu Skrzyńskim 
oferujące 100 miejsc przedszkolnych w tym 25 dla osób niepełnosprawnych.

Planowane realizacje inwestycji w 2016 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim informuje, że od dnia
17 grudnia 2015 roku będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (17) 22 14 466

Pomoc żywnościowa

http://www.wielopole.eu/
mailto:sekretariat@wielopole.eu

