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Egzemplarz bezpłatny 5/16, nakład 1500 szt.

Informacje Wójta Gminy
Rozbudowa Warsztatów Terapii Zajęciowej
Szanowni Państwo z radością informuję, że Gmina Wielopole Skrzyńskie jest
w trakcie przygotowań do podpisania umowy z Przedsiębiorstwem Produkcji Handlu
i Usług „KK-BUD” sp. j. J. Klara i F. Kraś na rozbudowę i wyposażenie Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim. Na realizację tej inwestycji złożono
wniosek aplikacyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020,
z którego Gmina uzyska 85% dofinansowania. Dodatkowo planowane jest
pozyskanie środków na dofinansowanie wkładu własnego gminy z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W ramach przedsięwzięcia planowana jest:
1) Przebudowa istniejącego budynku mieszkalno – dydaktycznego Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim w kondygnacji parteru użytkowanej
przez Warsztaty Terapii Zajęciowej;
2) Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej w celu dostosowania
do wymagań p.poż;
3) Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalno - dydaktycznego WTZ;
4) Wyposażenie obiektu w zasilanie energetyczne z OZE;
5) Wyposażenie obiektu w system solarny do przygotowania c.w.u.;
6) Wyposażenie obiektu w systemie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;
7) Wyposażenie w instalacje hydrantów wewnętrznych;
8) Wyposażenie w system oddymiania;
9) Wykonanie platformy dźwigowej;
10) Wykonanie elementów zacieniających na tarasie głównym;
11) Rozbiórka istniejącego budynku garażowego;
12) Zagospodarowanie terenu;
13) Ogrodzenie terenu;
14) Wykonanie grilla zewnętrznego;
15) Wykonanie oświetlenia;

16) Dostosowanie całego obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz do
wymogów sanitarnych;
17) Wyposażenie nowych pracowni i sal terapeutycznych;
18) Wyposażenie szatni, kuchni i spiżarni, pomieszczenia konserwatora, świetlicy
oraz zaplecza sceny, pokoju wyciszeń, pokoju kierownika;
19) Doposażenie pokoju psychologa.
Środki przeznaczone przez Gminę na utrzymanie WTZ to zaledwie 5%
kosztów funkcjonowania placówki. Pozostała cześć jest finansowana ze środków
PFRON 90% oraz środków Starostwa Powiatowego w Ropczycach 5%.
Poprzez rozbudowę i doposażenie Warsztatów Terapii Zajęciowej Gmina Wielopole
Skrzyńskie stworzy osobom niepełnosprawnym możliwość integracji ze
społeczeństwem, rozwijania umiejętności przydatnych w życiu codziennym. Należy
zaznaczyć, że inwestycja ta przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy na
terenie naszej gminy.
Zabezpieczenie osuwiska na drodze gminnej Glinik – Łysa Góra – Mała
Gmina Wielopole Skrzyńskie uzyskała dotację celową z budżetu państwa
w wysokości 100 tys. zł na zabezpieczenie osuwiska na drodze gminnej Glinik –
Łysa Góra – Mała. Czynne osuwisko powstało wskutek obfitych opadów deszczu
w 2010 r. Środkowa część osuwiska spowodowała uszkodzenie drogi gminnej
i zagraża linii energetycznej, zniszczone zostały również budynki gospodarstw.
Gmina aplikowała o uzyskanie środków na przełomie 2015/ 2016 roku.
Do końca bieżącego roku samorząd zobowiązany jest przygotować właściwą
dokumentację geologiczną, w celu uzyskania opinii Wojewódzkiego Zespołu
Nadzorującego Realizację Zadań w zakresie Przeciwdziałania Ruchom
Osuwiskowym oraz usuwania ich skutków. Kolejnym etapem będzie wykonanie
dokumentacji projektowej w 2017 r., natomiast w 2018 r. nastąpi podjęcie
właściwych prac zabezpieczających.
Wykonanie dwóch odwiertów poszukiwawczych za wodą w miejscowościach
Broniszów i Wielopole Skrzyńskie.
W lipcu 2016 r. wystąpiłem do Starosty Powiatu Ropczycko –
Sędziszowskiego o zatwierdzenie przygotowanych projektów prac geologicznych dla
wykonania dwóch odwiertów poszukiwawczych za wodą w miejscowościach
Broniszów i Wielopole Skrzyńskie. Do końca lipca 2016 roku zostanie wydana
stosowna decyzja zatwierdzająca przygotowaną dokumentację.
Planowany odwiert poszukiwawczy za wodą w Wielopolu Skrzyńskim
wykonany będzie na działce w Wielopolu Skrzyńskim graniczącej z miejscowością
Glinik, natomiast drugi odwiert w Broniszowie przeprowadzony zostanie około 200 m
od już istniejącego odwiertu. Celem prac geologicznych jest utworzenie wodociągów
zaopatrujących w wodę gospodarstwa domowe w tych miejscowościach. Wykonanie
zaplanowanych odwiertów nastąpi w sierpniu 2016 r. Wstępny koszt realizacji
tych zadań szacuje się na 70 tys. zł.
Po raz kolejny dziękuję właścicielom działek, którzy wyrazili zgodę, aby
przeprowadzić odwierty na nieruchomościach, które stanowią ich własność.
Współpraca mieszkańców z samorządem Wielopola Skrzyńskiego przyczyni
się do realizacji kolejnej inwestycji w naszej gminie.
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Dodatkowe dofinansowanie na budowę sali gimnastycznej w Gliniku
Informuję, że gmina Wielopole Skrzyńskie uzyskała dodatkowe
dofinansowanie na budowę sali gimnastycznej w Gliniku. W wyniku
poczynionych przez Władze Samorządu starań otrzymaliśmy dodatkowe wsparcie
w wysokości 907 tys. zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Działanie 6.4 Infrastruktura
Edukacyjna. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zmniejsza obciążenie
budżetu gminy i jednocześnie pozwala na przyspieszenie wykonania prac oraz
terminową realizację zadania zgodnie z zamierzeniami.
Koszt realizacji inwestycji to środki z budżetu państwa – 1 mln zł., środki
RPO WP – 907 tys. zł oraz wkład własny budżetu gminy.
Nowa sala gimnastyczna z pewnością zachęci dzieci do udziału w zajęciach
sportowych, które kształtują współpracę zespołową oraz rozwijają umiejętności
społeczne. Aktywność fizyczna uczy podejmowania nowych wyzwań, wyznaczania
ambitnych celów i budowania pewności siebie.
Konkurs Wieńca dożynkowego
Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie zaprasza po raz kolejny mieszkańców
sołectwa Wielopole Skrzyńskie do uczestnictwa w konkursie tradycyjnego wieńca
dożynkowego. Rozpoczęcie konkursu nastąpi 15 sierpnia 2016 r. o godzinie 1000 na
Wielopolskim rynku. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu
uroczystej mszy odpustowej, która odbędzie się o godzinie 1100 w kościele
parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP. Odpust uświetni degustacja tradycyjnych
ogórków kiszonych przygotowanych przez Panie ze stowarzyszeń z gminy Wielopole
Skrzyńskie.

Informacje o inwestycjach
Budowa sali gimnastycznej w Gliniku
Kontynuowana jest budowie sali gimnastycznej w Gliniku, prace przebiegają
prawidłowo co przyczyni się do terminowej realizacji zadania. Aktualnie dokonano już
pokrycia więźby dachowej w części socjalnej i pomieszczeń dla kadry pedagogicznej,
zamontowano również dźwigary nad główną częścią sali i rozpoczęto krycie dachu,
równocześnie prowadzone są prace przy instalacjach wodno - kanalizacyjnych oraz
instalacji elektrycznej.
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Zakończono pracę w ramach II etapu przebudowy drogi gminnej Glinik Polny
Gościniec – Szkodna.
Droga ta prowadzi do miejscowego cmentarza i pól uprawnych. Na odcinku
o długości 300 mb, wykonano nawierzchnię bitumiczną, której szerokość wynosi 3 m.
Prace polegały również na odmuleniu rowów, wykonaniu nowych zjazdów na działki
przyległe do drogi i utwardzeniu poboczy. II etap przebudowy drogi gminnej jest
kontynuacją przebudowy z poprzedniego roku, w którym wykonano odcinek 360 mb.
Inwestycja ta zdecydowanie poprawi dojazd w tej okolicy. Środki na to
działanie przeznaczono z funduszu sołeckiego i budżetu gminy. Całkowita wartość
wykonanego zadania wynosi 76 751,07 zł w tym środki sołeckie w wysokości 29
653,95 zł.
Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie deklaruje, że w 2017 roku droga będzie
miała nawierzchnię bitumiczną na dodatkowym odcinku 650 mb, do samej bramy
cmentarza. Planujemy przed cmentarzem utworzenie nowych miejsc postojowych
mieszczących kilkadziesiąt samochodów. Taka inwestycja z pewnością rozwiąże
problem parkowania samochodów np. w Dniu Wszystkich Świętych.

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 986 Tuszyma – Ropczyce –
Wiśniowa w Gliniku
Rozpoczęto prace związane z budową chodnika w miejscowości Glinik przy
drodze wojewódzkiej 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa.
Zakres inwestycji obejmuje:
●
wykonanie 200 mb chodnika z kostki brukowej o szerokości 2m,
●
wykonanie poszerzenia pasa jezdni do 3,5 m od strony chodnika,
●
wykonanie rowu krytego na odcinku 121 mb.
Pozostałe 67 m chodnika wybudowane zostanie po ogłoszeniu kolejnego
przetargu przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.
Wykonawcą zadania jest F.H.U. Grzegorz Ozga z Niedźwiady. Wartość inwestycji
to 150 000,00 zł, które finansowane jest przez Samorząd Województwa
Podkarpackiego, w tym dofinansowanie zadania z budżetu Gminy Wielopole
Skrzyńskie wyniesie 20 000,00 zł.
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Odbudowa mostu na rzece Wielopolka w ciągu drogi Glinik Sklep –
Krzemienica w miejscowości Glinik
Trwają prace przy odbudowie mostu na rzece "Wielopolka" w ciągu drogi Glinik
Sklep – Krzemienica. Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie informuje mieszkańców, że droga ta
będzie zamknięta do czasu wykonania prac w związku z tym należy korzystać z objazdu.
W miejscu starego drewnianego mostu powstanie nowa żelbetowa budowla bez ograniczeń
tonażu. W ramach prac wykonano:
●
zdemontowania drewnianego pokładu,
●
rozmontowano konstrukcję nośno stalową,
●
wyburzono żelbetowe przyczułki,
●
wykonano 12 żelbetowych pali typu CFA o głębokości 14 m poniżej ławy fundamentowej,
po 6 na każdą ze stron.
Aktualnie trwają prace przy wykonaniu zbrojenia ławy fundamentowej – oczepu,
równocześnie przygotowywane są stalowe dźwigary – poprzez piaskowanie
i malowanie. W dalszej kolejności przewidziane jest wykonanie zbrojenia przyczółków,
umocnienie koryta rzeki, odtworzenie nasypów za przyczółkami, montaż elementów nośnych
i wykonanie żelbetowej płyty.
Koszt inwestycji to 939 155,47 zł, natomiast dofinansowanie z budżetu państwa
w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wynosi 680 000,00 zł – po ostatniej korekcie
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wykonawcą zadania jest Firma
REMOST Sp. z o.o. z Dębicy.
Z informacji uzyskanej od wykonawcy zadania wynika, że przedsięwzięcie zostanie
zrealizowane do końca września 2016 roku.

Przebudowa drogi wojewódzkiej 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa.
Został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę dwóch odcinków drogi wojewódzkiej
Nr 986 w miejscowości Glinik od nawierzchni wykonanej w roku ubiegłym do granicy
Wielopola Skrzyńskiego – 970 m oraz od zabezpieczonego osuwiska do centrum Wielopola
Skrzyńskiego – 650 mb. Prace będą polegać na przebudowie zdeformowanej nawierzchni
bitumicznej i poboczy oraz odwodnienia powierzchniowego z odtworzeniem projektowych
spadków poprzecznych i podłużnych. Wartość inwestycji wynosi 540 660,18 zł, z czego
dofinansowanie z budżetu gminy Wielopole Skrzyńskie wyniesie 10% wartości zadania.
Wykonawcą zadania będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.
26 lipca 2016 roku przekazano plac budowy wykonawcy zadania.
Obecnie przygotowywana jest dokumentacja na zmianę nawierzchni drogi
od przystanku na „Wytrząsce” w kierunku Wielopola Skrzyńskiego na długości 1 km. Środki
przeznaczone na działanie z budżetu gminy to 45 tys zł. Przetarg i wyłonienie wykonawcy
nastąpi w połowie sierpnia 2016 roku. Całkowity koszt odnowy nawierzchni to ok. 305 tys. zł.
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Przebudowa drogi gminnej nr 107733 R Wielopole - Sośnice - Jaszczurowa w km
0+000 - 0+996 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1296 R
Trwają pracę przy kompleksowej przebudowie drogi gminnej Wielopole Sośnice – Jaszczurowa.
Dzięki staraniom Wójta Gminy Wielopola Skrzyńskiego Pana Marka Tęczara,
Zastępcy Wójta Pana Łukasza Dzioka oraz pracowników Referatu Rozwoju
i stanowiska ds. Inwestycji Drogowych samorząd uzyskał dofinansowanie
w wysokości 50 % wartości zadania. Środki te pochodzą z dotacji celowej Skarbu
Państwa w ramach realizacji Narodowego Programu przebudowy Dróg Powiatowych
i Gminnych.
Zakres inwestycji obejmuje:
●
wykonanie przebudowy sieci teletechnicznej gazowej i wodociągowej,
kolidujących z planowaną inwestycją,
●
wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej drogi na odcinku 996 m ,
●
przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową Wielopole – Dębica,
●
wykonanie chodnika dla pieszych na całym odcinku drogi,
●
wydzielenie pasa ruchu dla rowerów na całym odcinku,
●
wykonanie przed szkołą podstawową zatoki postojowej,
●
wykonanie przejścia dla pieszych,
●
oznakowanie pionowe i poziome całego odcinka drogi.
Inwestycja ta wpłynie pozytywnie na otoczenie Ośrodka Zdrowia, Szkoły
Podstawowej, Gimnazjum i cmentarzy. Przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową
znacznie ułatwi widoczność i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Wykonawcą zadania jest EUROVIA POLSKA S.A. Oddział Małopolski z Ropczyc.
Wartość inwestycji to 1 032 492,31 zł.
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Zamówienia publiczne
Budowa boisk wielofunkcyjnych i siłowni terenowych w miejscowości
Broniszów i Nawsie -Etap I
Samorząd gminy Wielopole Skrzyńskie uzyskał dofinansowanie w wysokości
800 tys. zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boisk wielofunkcyjnych i
siłowni terenowych w miejscowości Broniszów i Nawsie.
11 lipca 2016 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę
pierwszego z nich w miejscowości Broniszów. Prace te będą polegać na: budowie
boiska o nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej (EPDM), z ogrodzeniem i siłownią
zewnętrzną poza boiskiem, również o nawierzchni poliuretanowej, budowie trybun
zewnętrznych systemowych stalowych, wykonaniu oświetlenia elektrycznego boiska,
drenażu odwadniającego ze zbiornikiem szczelnym wód opadowych na działkach
w Broniszowie, gdzie ma powstać inwestycja. Planuje się również demontaż
istniejącego odcinka linii napowietrznej nN oraz wymianę istniejącego słupa
energetycznego. Rozpoczęcie prac odbędzie się po wyłonieniu wykonawcy.
Budowa obiektów wielofunkcyjnych i ich wszechstronne przeznaczenie
wpłynie w bardzo wielkim stopniu na wzrost poziomu kultury fizycznej i rekreacji
wśród dzieci i młodzieży. Fakt ten cieszy bardzo Gospodarza Gminy Wielopole
Skrzynskie Pana Marka Tęczara, dzięki któremu uzyskano dofinansowanie
tej inwestycji.
Przetarg nieograniczony na realizacja zadania pod nazwą: „Wykonanie prac
remontowych i adaptacyjnych dla Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w
Wielopolu Skrzyńskim”
15 lipca 2016 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację
zadania pod nazwą: „Wykonanie prac remontowych i adaptacyjnych dla Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim”.
Zadanie zostanie wykonane w ramach projektu pn. Integracyjne przedszkole
Krasnala Hałabały równy start w obliczu nierównych szans współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020. Działanie 9.1 Rozwój Edukacji Powszechnej.
Przedmiot zamówienia podzielono na trzy części i dotyczy wykonania prac
adaptacyjnych i remontowych w trzech budynkach: Samorządowego Przedszkola
Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim, Szkoły Podstawowej w Wielopolu
Skrzyńskim oraz Budynku Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu
Skrzyńskim. Termin składania ofert to 1 sierpnia 2016 roku. Rozpoczęcie prac
nastąpi po wyłonieniu wykonawcy.
Przebudowa linii teletechnicznej przy Szkole Podstawowej w Gliniku
Podpisano umowę na przebudowę linii teletechnicznej kolidującej z budową
sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gliniku. Wykonawcą inwestycji będzie
Firma ELMIX z Ropczyc, a termin realizacji zadania to 31 sierpnia 2016 roku.
Wartość inwestycji wynosi 19 800,00 zł netto i sfinansowane zostanie z budżetu
gminy.
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Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych
z realizacją zadania pod nazwą Budowa wodociągu dla części wsi Wielopole
Skrzyńskie i Nawsie Etap III
15 lipca 2016 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na roboty
budowlane związane z realizacją zadania pod nazwą budowa wodociągu dla części
wsi Wielopole Skrzyńskie i Nawsie Etap III. Przedmiotem zamówienia są roboty
budowlane związane z budową sieci wodociągowej o długości 4070 mb w gminie
Wielopole Skrzyńskie wraz z obsługą geodezyjną, w szczególności, wytyczenie trasy
przebiegu sieci wodociągowej oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej
podwykonawczej. Projektowany wodociąg ma zaopatrywać w wodę miejscowość
Nawsie. W tym celu zaprojektowano sieć wodociągową strefową, rozgałęzieniową,
która będzie przebiegać wzdłuż dróg lokalnych oraz po gruntach rolników.
Termin składania ofert to 1 sierpnia 2016 roku. Rozpoczęcie prac nastąpi po
wyłonieniu wykonawcy.
Usługa cateringowa – zbiorowego żywienia uczniów szkół podstawowych
i gimnazjum w Gminie Wielopole Skrzyńskie
13 lipca 2016 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na usługę
cateringową – zbiorowego żywienia uczniów szkół podstawowych i gimnazjum
w gminie Wielopole Skrzyńskie. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany
będzie do przygotowania i dostarczenia posiłku jednodaniowego dla uczniów.
Otwarcie przetargu nastąpiło 26 lipca 2016 r., obecnie jest on na etapie
wyboru najkorzystniejszej oferty. Rozpoczęcie współpracy nastąpi po wyłonieniu
wykonawcy.
Budowa placu zabaw dla Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały
w Wielopolu Skrzyńskim – część I i II
26 lipca 2016 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę placu zabaw
dla Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim.
Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części:
●
Część I obejmuje wykonanie niwelacji terenu oraz roboty budowlano montażowe
takie jak: ogrodzenie wyznaczonego terenu, montaż architektury placu zabaw,
wylanie bezpiecznej nawierzchni, budowa podjazdu, wysadzenie rabat
sensorycznych.
●
Część II obejmuje wykonanie chodników z kostki brukowej, schodów i jednej
rabaty kwiatowej.
Otwarcie przetargu nastąpi 10 sierpnia 2016 r., a rozpoczęcie prac odbędzie
się po wyłonieniu wykonawcy. Realizacja zadania współfinansowana będzie
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś IX. Działanie 9.1 Rozwój Edukacji
Powszechnej.
Modernizacja dachu na budynku Fili Ośrodka Kultury w Brzezinach
Została podpisana umowa na pracę remontowe w budynku Filii Ośrodka
Kultury w Brzezinach związane z przebudową kominów oraz malowaniem dachu.
Wykonawcą tej inwestycji będzie Firma R.T. Bud z Wiśniowej. Wartość zadania
wynosi 31 tys. zł brutto, które sfinansowane zostanie z budżetu gminy. Termin
wykonania zadania to 16 sierpnia 2016 roku.
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Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie ogłasza II przetarg nieograniczony /licytację/
na sprzedaż
nieruchomości stanowiących
własność Gminy Wielopole Skrzyńskie,
położonych na terenie wsi Wielopole Skrzyńskie wymienionych w wykazie z dnia 19.08.2015r.
nr RR.6840.1.2015.GM
Numer
działki

Pow.
działki w ha

Numer księgi
wieczystej

Obciążenia
nieruchom
ości

Przeznaczenie
nieruchomości

Cena
nieruchomości

Wadium

4867/12

0,1108

RZ1R/00021060/1

brak

4MN – tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

28 700 zł
+ 23 % vat

2870 zł

0,1100

RZ1R/00021060/1

brak

4MN – tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

28 700 zł
+ 23 % vat

2870 zł

0,1086

RZ1R/00021060/1

brak

4MN – tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

28 000 zł
+ 23 % vat

2800 zł

0,1012

RZ1R/00021060/1

brak

4MN – tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

25 900 zł
+ 23 % vat

2590 zł

0,1003

RZ1R/00021060/1

brak

4MN – tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

25 900 zł
+ 23 % vat

2590 zł

0,1235
0,0029

RZ1R/00021060/1

brak

4MN – tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

32 900 zł
+ 23 % vat

3290 zł

0,0624
0,0484

RZ1R/00021060/1

brak

4MN – tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

28 700 zł
+ 23 % vat

2870 zł

0,0851
0,0274

RZ1R/00021060/1

brak

4MN – tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

0,1077

RZ1R/00021060/1

brak

4MN – tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

0,0994

RZ1R/00021060/1

brak

4MN – tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

25 900 zł
+ 23 % vat

2590 zł

0,0344

RZ1R/00021060/1

brak

4R(Zz) – tereny rolnicze
– łąki i pastwiska

2 079 zł

207,90 zł

0,0060

RZ1R/00021060/1

brak

4R(Zz) – tereny rolnicze
– łąki i pastwiska

364 zł

36,40 zł

4867/13

4867/14

4867/15

4867/16

4867/17
2263/7
kompleks
2263/8
4867/18
kompleks

4867/19
2263/9
kompleks

4867/20

4867/21

4867/2

4867/3

29 400 zł
+ 23 % vat

2940 zł

28 000 zł
2800 zł
+ 23 % vat

Przetarg odbędzie się w dniu 18.08. 2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu
Gminy w Wielopolu Skrzyńskim pok. Nr 10 – Sala USC.
Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się 31.05.2016r.
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Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie ogłasza V przetarg nieograniczony /licytację/
na sprzedaż
nieruchomości stanowiących
własność Gminy Wielopole Skrzyńskie,
położonych na terenie wsi Wielopole Skrzyńskie wymienionych w wykazie z dnia 19.08.2015r.
nr RR.6840.1.2015.GM
Numer
działki

Pow.
działki w ha

Numer księgi
wieczystej

Obciążenia
nieruchom
ości

Przeznaczenie
nieruchomości

4867/9

0,1070

RZ1R/00021060/1

brak

5MN- tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

28 000 zł
+ 23 % vat

2800 zł

4867/11

0,1204

RZ1R/00021060/1

brak

5MN- tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

31 500 zł
+ 23 % vat

3150 zł

4867/22

0,2721

RZ1R/00021060/1

brak

3MN- tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

70 700 zł
+ 23 % vat

7070 zł

2245/6
4867/26
kompleks

0,0760
0,0521

RZ1R/00021060/1

brak

3MN- tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

32 900 zł
+ 23 % vat

3290 zł

4867/27
2245/7
kompleks

0,1159
0,0087

RZ1R/00021060/1

brak

3MN- tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

32 200 zł
+ 23 % vat

3220 zł

Cena
nieruchomości

Wadium

Przetarg odbędzie się w dniu 18.08. 2016 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu
Gminy w Wielopolu Skrzyńskim pok. Nr 10 – Sala USC.
Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się 31.05.2016r.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto Urzędu
Gminy w Wielopolu Skrzyńskim nr 889173 0002 0000 0273 2000 0020, w Banku Spółdzielczym
w Wielopolu Skrzyńskim, , tak aby środki pieniężne znalazły się na koncie Gminy najpóźniej w dniu
16.08.2016 r.
Wpłaty należy dokonywać oddzielnie na każdą pozycję przetargową z dopiskiem: „Wadium na działkę
nr ………. w Wielopolu Skrzyńskim„
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
a w razie uchylenia się Nabywcy od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz
sprzedającego.
Uczestnikom przetargu, którzy nie zostali Nabywcami w wyniku przeprowadzonego przetargu wpłacone
wadium zostanie zwrócone w dniu przetargu, po jego zakończeniu.
Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości
będących przedmiotem przetargu.
Sprzedający zbywa nieruchomości zgodnie ze stanem wykazanym w operacie ewidencji gruntów.
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej oświadczenie
o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, ze stanem prawnym i faktycznym, granicami nieruchomości
oraz innymi dokumentami, wg ogłoszenia o przetargu.
Koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego umowy kupna – sprzedaży ponosi Nabywca.
Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Wielopole Skrzyńskie
pok. nr 19, tel. 17 2214458, 17 2214464 .
Informacja dotycząca uzbrojenia terenu:
Sieci – gazowa, energetyczna, wodociągowa oraz teletechniczna zlokalizowane są w odległości ok. 100
– 200 m od działek przeznaczonych do sprzedaży.
Na działce nr 4867/1 znajduje się sieć gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna i teletechniczna.
Możliwość podłączenia się do sieci uzbrojenia istnieje po uzyskaniu warunków podłączenia od zarządców
sieci.
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Wydarzenia
XVII Dni Wielopola Skrzyńskiego
2 -3 lipca 2016 roku obchodzono XVII Dni Wielopola Skrzyńskiego, które rozpoczęły
się od Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie. W rozgrywkach
udział wzięły drużyny z zakładów pracy oraz stowarzyszeń z naszej gminy.
Drużyny zajęły następujące miejsca:
●
I miejsce drużyna KABANOSPOL
●
II miejsce drużyna FANUM
●
III miejsce POGÓRZE Wielopole Skrzyńskie
●
IV miejsce drużyna DREWSPAN
Pamiątkowe dyplomy oraz puchary wręczył drużynom Wójt Gminy Wielopole
Skrzyńskie Marek Tęczar oraz Dyrektor GOKiW Marcin Świerad.
Następnie na stadionie sportowym Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku
w Wielopolu Skrzyńskim odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Do rywalizacji
przystąpiło 6 jednostek OSP z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie. OSP Wielopole
Skrzyńskie dodatkowo wystawiła drużynę młodzieżową MDP chłopców, a OSP Brzeziny
2 drużyny w grupie A i 1 w grupie c/Kobieca. Wszystkie drużyny rywalizowały
w 2 konkurencjach – sztafecie 7x50m oraz ćwiczeniu bojowym, które polegało na rozwinięciu
dwóch linii gaśniczych. Nad całym przebiegiem zawodów czuwała Komisja Sędziowska PSP
Ropczyce pod kierownictwem młodszego bryg. Stanisława Charchuta, który był Sędzią
Głównym Zawodów.
Wyniki rywalizacji Grupa A:
I miejsce OSP Wielopole Skrzyńskie
II miejsce OSP Brzeziny 1
III miejsce OSP Brzeziny 2
IV miejsce OSP Broniszów
V miejsce OSP Sośnice
VI miejsce OSP Nawsie
VII miejsce OSP Glinik.

Uczestnicy zawodów otrzymali: puchary i dyplomy za zdobyte miejsca oraz udział
w zawodach ufundowane przez Wójta Gminy Pana Marka Tęczara. Przeznaczył on również
dla uczestników kwotę 5 700zł z budżetu gminy na doposażenie jednostek OSP, która
została podzielona adekwatnie do zajętych przez drużyny miejsc.
Nagrody wręczał Gospodarz Gminy Marek Tęczar, mł. bryg. Stanisław Charchut,
Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP dh Stanisław Wojnarowski oraz Sekretarz Zarządu
Gminnego OSP Andrzej Kisiel.
Zabierając głos Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie przypomniał o celach
organizowania zawodów pożarniczych. Podkreślił, że ich przeprowadzenie przyczynia się do
intensywnego szkolenia pożarniczego, mającego wpływ na skuteczność prowadzenia akcji
ratowniczo-gaśniczych i pozwala ocenić stan wyszkolenia jednostek OSP. Wójt Gminy
podziękował wszystkim uczestnikom za udział w zawodach i wskazał, że takie działania
wpływają na popularyzację
wśród społeczeństwa zagadnień z zakresu ochrony
przeciwpożarowej.
Na zakończenie Druh Stanisław Wojnarowski Prezes Zarządu Oddział podziękował wszystkim
za udział i zaprosił na kolejne zawody już za rok.
Organizatorem zawodów był Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych w Wielopolu Skrzyńskim oraz Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.
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Wizyta samorządu Bodrogkeresztúr w Wielopolu Skrzyńskim
9 lipca 2016 roku do Wielopola
Skrzyńskiego
przybyła
delegacja
przedstawicieli władz samorządowych
węgierskiej
zaprzyjaźnionej
gminy
Bodrogkeresztúr. Májer József – Burmistrz
Gminy Bodrogkeresztúr, Májerné Blanár
Katalin – pracownik Urzędu Gminy
Bodrogkeresztúr, Dávid Zoltán – notariusz
Gminy Bodrogkeresztúr, Szolyák Szilvia –
pracownik Urzędu Gminy Bodrogkeresztúr
oraz dr Vozdvizsenszkij Vagyim Olegovics.
Delegacja z Węgier spotkała się z przedstawicielami samorządu gminy
Wielopole Skrzyńskie: Wójtem Gminy Panem Markiem Tęczarem, Przewodniczącą
Rady Gminy Panią Haliną Poręba, radnym gminy Panem Janem Świstakiem,
Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku Panem Marcinem Świeradem,
oraz dr hab. Panem Władysławem Tabaszem.
Delegacja samorządu Bodrogkeresztúr wraz z przedstawicielami samorządu
gminy Wielopole Skrzyńskie rozpoczęła wizytę od złożenia kwiatów pod pomnikiem
upamiętniającym ofiary pożaru kina. Następnym punktem spotkania było zwiedzanie
Ośrodka Dokumentacji Historii Regionu – Muzeum Tadeusza Kantora.
Podczas oficjalnej części spotkania przedstawiciele obu samorządów omówili
kierunki współpracy na następne lata, w zakresie wymiany kulturalnej, współpracy
oświatowej, a także gospodarczej. Samorządy mają zamiar solidarnie aplikować
o unijne środki na wspólne projekty w różnych dziedzinach. Samorząd Gminy
Wielopole Skrzyńskie wraz z lokalnymi przedsiębiorcami planuje wizytę
w Węgierskich Izbach Gospodarczych w Miszkolcu i Nyíregyházie, w celu omówienia
współpracy gospodarczej.
IV Koncert Chórów im. Stanisława Świerada
26 czerwca 2016 r. w Kościele Parafialnym w Wielopolu Skrzyńskim odbył
się IV Koncert Chórów im. Stanisława Świerada pod Honorowym Patronatem Wójta
Gminy Wielopole Skrzyńskie Pana Marka Tęczara. Koncert corocznie organizowany
jest w rocznicę śmierci dyrygenta Stanisława Świerada. Przed koncertem wszystkie
chóry spotkały się na cmentarzu, aby złożyć wiązanki kwiatów na grobie Stanisława
Świerada oraz wspólnie odśpiewać pieśń Salve Regina.
Koncert rozpoczął się Mszą św. w intencji ś.p. Stanisława Świerada, którą
koncelebrowali: ks. Władysław Depa – były proboszcz parafii Szufnarowa oraz
proboszcz parafii Wielopole Skrzyńskie ks. Jerzy Sepioł.
W koncercie wzięły udział następujące chóry:
●
Chór „Echo” z Wiśniowej,
●
Chór Mieszany z Glinika,
●
Chór „Seniores” z Nawsia,
●
Chór „Gloria” z Brzezin,
●
Męski Chór Rolników z Wielopola Skrzyńskiego.
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Warsztaty Terapii Zajęciowej Powitały Lato
23 czerwca 2016 roku na terenie Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku
w Wielopolu Skrzyńskim odbył się coroczny piknik integracyjny „Powitanie Lata”,
organizatorem którego były Warsztaty Terapii Zajęciowej. W imprezie uczestniczyli
niepełnosprawni z Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domu Pomocy Społecznej
i Środowiskowego Domu Samopomocy oraz ich opiekunowie i rodzice, a także
przedstawicieli samorządów i administracji państwowej
Imprezę rozpoczął program artystyczny uczestników i pracowników
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim, którzy zaprezentowali
występ „ Co słonko widziało”. Przedstawiono również ciekawostki astronomiczne
dotyczące pory roku jaką jest lato. Następnie Pan Adam Galas podczas prelekcji
przybliżył tematykę pszczelarstwa. Kolejnym punktem imprezy był poczęstunek
i zabawa taneczna prowadzona przez animatorki z Małej Akademii z Rzeszowa.
Piękny wystrój sali został przygotowany przez Panią Monikę Trześniowską z Firmy
Balonowy Świat z Ropczyc.
W tegorocznej imprezie wzięło udział 6 placówek: Warsztaty Terapii
Zajęciowej Caritas Diecezji Rzeszowskiej z Ropczyc i z Różanki; Środowiskowy Dom
Samopomocy z Ropczyc; Dom Pomocy Społecznej z Lubziny, Warsztaty Terapii
Zajęciowej z Haczowa, Dom Senior Wigor z Zawadki.
Wśród zaproszonych gości byli Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy Wielopole
Skrzyńskie, Pan Maciej Szymański – Dyrektor Podkarpackiego Oddziału PFRON,
Pani Dorot Sędłak – Członek Zarządu
Starostwa Powiatu Ropczycko –
Sędziszowskiego, Pani Zofia Mudryk – Dyrektor PCPR, Pani Monika Kwietniewska –
Kierownik Działu do spraw osób niepełnosprawnch PCPR w Ropczycach, Pani
Krystyna Wlezień – Sekretarz Gminy, Pani Janina Drygaś – Skarbnik Gminy, Pani
Bożena Rogińska Olech – Kierownik GOPS, Pani Urszula Rymut - Kierownik WTZ
Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Ropczycach, Pani Renata Kasprzycka - Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy w Ropczycach, Pan Tomasz Boka - Kierownik
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Haczowie, Pani Monika Szlachta - Kierownik
Dziennego Domu SENIOR WIGOR w Zawadce, Pani Dorota Brzoza – Kierownik
Dziennego Domu Emerytów i Rencistów w Ropczycach, Pani Janina Charchut –
Kierownik DPS w Lubzinie, Pan Marcin Świerad – Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim oraz Dyrektorzy z szkół
podstawowych z gminy Wielopole Skrzyńskie, Ks. Stanisław Słowik – Dyrektor
Caritas Decyzji Rzeszowskiej, ks. Józef Kłosowski – Dziekan Dekanatu
Wielopolskiego, ks. Jerzy Sepioł - Proboszcz Parafii Wielopole Skrzyńskie.
Wydarzenie to przyczyniło się do integracji osób niepełnosprawnych ze
społeczeństwem. Wpłynęło również na zwiększenie świadomości i wrażliwości
społecznej
poprzez dostrzeżenie problemów z jakimi zmagają się osoby
niepełnosprawne. Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w pikniku.
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Informacje jednostek organizacyjnych
Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim
poszukuje kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie
ubezwłasnowolnionych. Wykonywanie obowiązków opiekuna prawnego osoby
całkowicie ubezwłasnowolnionej podlega nadzorowi sądu rodzinnego. Ustanowienie
opiekuna następuje postanowieniem sądu rodzinnego, przed którym składa się
przyrzeczenie. Sąd wydaje tzw. zaświadczenie, stanowiące dowód uprawnień
opiekuna lub kuratora.
Sąd rodzinny przyznaje, na żądanie opiekuna, stosowne wynagrodzenie.
Pokrywane jest ono z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun jest
ustanowiony. Jeśli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku,
wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek
pomocy społecznej (art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej).
Wymagania stawiane kandydatom:
• Obywatelstwo polskie
• Pełna zdolność do czynności prawnych
• Pełnia praw publicznych
• Nieposzlakowana opinia
• Stan zdrowia pozwalający na pełnienie obowiązków opiekuna prawnego
• Umiejętność poruszania się w obszarze instytucji wspierających
Do najistotniejszych zadań opiekuna prawnego należy:
• Sprawowanie opieki zgodnie z interesem podopiecznego i interesem społecznym
• Zarządzanie majątkiem podopiecznego - zgodnie z Kodeksem rodzinnym i
opiekuńczym
• Reprezentowanie interesów podopiecznego przed sądem, organami administracji
publicznej oraz innymi instytucjami
• Sporządzanie sprawozdań do sądu z wykonanych działań w terminach określonych
przez sąd
Wymagane dokumenty:
• CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji
• Podanie/list motywacyjny
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego
• Zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie ustanawiania oraz
sprawowania opieki prawnej/kurateli
• Oświadczenie o niekaralności
Szczegółowe informacje i składanie ww. dokumentów w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej, 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200 pok. nr 30
e-mail: gopswielopoleskrz@ops.net.pl
tel. (17)2214466, (17)2214320
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Wakacje w świetlicy
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej serdecznie zaprasza
wszystkie dzieci z gminy Wielopole Skrzyńskie do udziału w wakacyjnych zajęciach
w świetlicy socjoterapeutycznej.
Wszyscy chętni będą mogli ciekawie spędzić czas w przyjaznej i miłej
atmosferze. Świetlica oferuje duży wybór gier planszowych i edukacyjnych, również
możliwość samodzielnego wykonania gier z recyklingu ( memory, scrabble, candy
crash saga itp z nakrętek) oraz ciekawych ozdób z rzeczy codziennego użytku.
Wszystkich chętnych zapraszamy przez całe wakacje w godzinach:
poniedziałek 11.30 - 15.30
wtorek – piątek od 7.30 do 11.30

Ogłoszenia i informacje
UWAGA! Zgłoś się po odbiór worków na śmieci
Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, informuje mieszkańców, którzy nie pobrali
worków na śmieci oraz kodów na 2016/2017r., że mogą je pobrać
w następujących miejscach:
mieszkańcy wsi Wielopola Skrz. - w sklepie elektrycznym GS (obok UG)
mieszkańcy wsi Nawsie - w sklepie GS (Nawsie dół u P.Komorowskiej)
mieszkańcy wsi Brzeziny - w sklepie GS ( Brzeziny Rynek u P.Korzeń)
mieszkańcy wsi Broniszów - w sklepie GS (Broniszów)
mieszkańcy wsi Glinik - w sklepie prywat. (u P. Bieszczad)
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Targ prosiąt w sobotę od 6°° rano !!!
Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, informuje mieszkańców gminy,
że targowisko zwierząt gospodarskich jest czynne w każdą sobotę miesiąca od godz.
6°° - aż do zakończenia targu.
Handel może odbywać się tylko na wydzielonej części placu targowego.
W związku z powyższym, proszę mieszkańców o dostosowanie się do godzin
otwarcia targowiska i wjazd na miejsce wyznaczone do handlu tj. za bramę obok
magazynów Gminnej Spółdzielni.
Stypendia szkolne
Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola informuje, że od 1 sierpnia
do 15 września 2016 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium
szkolnego.
Pomoc materialna o charakterze socjalnym, w formie stypendium szkolnego
przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie, których
miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 514 zł netto.
W szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność,
ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności
wypełniania
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina
jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. O stypendium szkolne mogą ubiegać
się uczniowie szkół publicznych i niepublicznych.
Wypełniony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego oraz zaświadczenia
albo oświadczenia o dochodach członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie
wniosku należy składać w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu
Skrzyńskim (pokój na parterze).
Zwrot podatku akcyzowego za 2016 rok
Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie informuje rolników, że w terminie od 1
sierpnia do 31 sierpnia 2016 roku przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) potwierdzające zakup
oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2016r.
Wnioski o zwrot podatku akcyzowego mogą składać właściciele lub dzierżawcy
użytków rolnych o powierzchni powyżej 1 ha. W przypadku gdy grunty gospodarstwa
rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu
współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili we wniosku
pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.
Obowiązujący wzór wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy pokój nr 1 i 4
lub na stronie internetowej www.wielopole.eu w zakładce Druki do pobrania.
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim w pokoju nr 1 i 4
w godzinach pracy Urzędu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 22
14 450.
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Nadchodzące wydarzenia
25 Rajd Rzeszowski
Przypominamy mieszkańcom, że 4 – 6 sierpnia 2016 r. Automobilklub Rzeszowski
obchodził będzie jubileusz 70 – lecie działalności i w związku z tym organizuje 25 Rajd
Rzeszowski. Trasa rajdu będzie przebiegać po drogach powiatów: rzeszowskiego,
krośnieńskiego, ropczycko-sędziszowskiego i strzyżowskiego.
6 sierpnia 2016 r. w godz. 9:00 – 18:30 przez teren gminy Wielopole Skrzyńskie
przebiegać będzie odcinek specjalny OS Zagorzyce, mogą więc wystąpić utrudnienia w ruchu
drogowym, dlatego kierowców prosimy o zachowanie ostrożności.

Akcja Honorowego Oddawania Krwi
Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Solidarne Serce” przy
Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim zaprasza wszystkie osoby
zdrowe i pełnoletnie na Akcję Honorowego Oddawania Krwi.
Akcja zostanie przeprowadzona 30 lipca 2016 roku (sobota)
w godzinach 10 00 – 1300. krew będzie można oddać w ambulansie
Regionalnego
Centrum
Krwiodawstwa
i
Krwiolecznictwa,
usytuowanym na parkingu przy Urzędzie Gminy w Wielopolu
Skrzyńskim.
Oddając własną krew dobrowolnie i bezinteresownie
przywracamy
wiarę
potrzebującym,
którzy
często
tracą
ją w wyniku choroby, ale przede wszystkim przyczyniamy
się do ratowania ludzkiego życia.
Zachęcam wszystkich do udziału w akcji.
Prezes Klubu
Marek Tęczar
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WIELOPOLANDIA 2016
Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim zaprasza na
festyn integracyjny WIELOPOLANDIA 2016, który odbędzie się 21 sierpnia 2016
roku na Stadionie GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim. Szczegółowe informacje będą
zamieszczone na stronie internetowej GOKiW http://gokiw.wielopole-skrz.pl/
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Informacje kontaktowe
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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