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Informacje Wójta Gminy

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
Mieszkańcom i Gościom Gminy Wielopole Skrzyńskie
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, miłości
oraz wszelkiej pomyślności.
Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie
odrodzenie duchowe, napełni Państwa spokojem, wiarą,
da siłę pokonywania trudności i nadzieję, by z ufnością
patrzeć w przyszłość.
Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie
Marek Tęczar
wraz ze współpracownikami

Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Gminie
Wielopole Skrzyńskie
Szanowni Państwo informuję, że 30 marca 2017 roku Gmina
Wielopole Skrzyńskie podpisała umowę na realizację inwestycji dotyczącej
budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Gminie Wielopole
Skrzyńskie. Inwestycję zakwalifikowano do dofinansowania w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata
2014-2020 (Oś
priorytetowa
IV.
Ochrona środowiska
naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka
wodnościekowa, Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa). Kolejnym
etapem będzie przygotowanie procedury przetargowej i realizacja inwestycji.
Uzyskana przez Gminę Wielopole Skrzyńskie dotacja robi
wrażenie,
gdyż przyznano nam 6 130 466,00 zł. Całkowita wartość
inwestycji to około 10 mln zł, natomiast przewidywany wkład własny budżetu
gminy wyniesie prawie 2 mln zł. Mamy nadzieję, że uda się nam również
odzyskać 1 mln 800 tys. zł podatku VAT, który nie jest kosztem
kwalifikowanym w przedmiotowym konkursie. Niemniej uzyskana dotacja to
ogromne wsparcie, ponieważ z własnych środków nie bylibyśmy w stanie
w takim zakresie przeprowadzić planowanego zadania. Przewidywany
termin zakończenia inwestycji to IV kwartał 2018 roku.
Przedsięwzięcie
będzie
polegało
na
wybudowaniu
oczyszczalni ścieków w Wielopolu Skrzyńskim o przepustowości 180 m3
oraz sieci kanalizacji sanitarnej o długości
11,2 km. Oczyszczalnia
zostanie wyposażona w specjalistyczny sprzęt spełniający wymogi
dla tego typu obiektów. Wykonana zostanie również instalacja
fotowoltaiczna o mocy 37 Kwh, która pozwoli na zmniejszenie zużycia
energii elektrycznej stosowanej w oczyszczalni. Nowo wybudowana
sieć kanalizacyjna, na którą gmina posiada pozwolenie na budowę
zapewnia możliwość podłączenia ponad 250 gospodarstw domowych
zlokalizowanych w Wielopolu Skrzyńskim. Oczyszczalnię zaprojektowano
w sposób, umożliwiający jej rozbudowę o kolejny kolektor, pozwalający
zwiększyć jej przepustowość do wartości 400 m3 /dobę. Umożliwi to
rozbudowę sieci kanalizacyjnej i podłączenie kolejnych budynków
z pozostałych
miejscowości
Gminy
Wielopole Skrzyńskie (Nawsia,
Glinika i Brzezin).
Budowa kanalizacji sanitarnej to duża inwestycja ekologiczna, która
wpłynie na poprawę
warunków
społeczno
–
gospodarczo
–
przyrodniczych w naszej gminie i ograniczy proces przedostawania
się
niebezpiecznych
substancji
do
wody i
gleby. Inwestycja
pozytywnie wpłynie na zwiększenie poprawy jakości życia mieszkańców i ich
przedsiębiorczości.
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Zabezpieczenie osuwiska na drodze gminnej Glinik – Łysa Góra – Mała

7 marca 2017 roku
w
Urzędzie
Wojewódzkim
w Rzeszowie odbyło się uroczyste
wręczenie
promes
dla
podkarpackich samorządów na
realizację
zadań
z
zakresu
usuwania
skutków
klęsk
żywiołowych
oraz
na
zabezpieczenie osuwisk.
Środki w wysokości 22,5
mln zł pochodzą z rezerwy celowej
budżetu
państwa
i
zostaną
przeznaczone na remont lub
odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona
klęski żywiołowej oraz uszkodzonej lub zniszczonej w wyniku działania
osuwisk w latach 2010-2016.
Wsparcie na odbudowę infrastruktury otrzymało 6 powiatów: jasielski,
lubaczowski, sanocki, strzyżowski, dębicki oraz przemyski. Wśród nielicznych
samorządów otrzymujących wsparcie na likwidację osuwisk znalazła się
również Gmina Wielopole Skrzyńskie.
Z rąk Pani Ewy Leniart Wojewody Podkarpackiego otrzymałem
promesę w wysokości 160 000 zł. Za pozyskane środki w 2017 roku
zostanie przygotowana pełna dokumentacja projektowa
niezbędna do
realizacji zadania pn. „Zabezpieczenie drogi gminnej nr 107710 R Glinik –
Łysa Góra – Mała naruszonej przez osuwisko czynne w miejscowości Glinik”.
Droga została uszkodzona przez czynne osuwisko, które powstało wskutek
obfitych opadów deszczu w 2010 roku i latach poprzednich. Osuwisko
spowodowało nie tylko zniszczenie drogi gminnej, ale również budynków
okolicznych gospodarstw i zagraża linii energetycznej. Gmina ogłosiła już
przetarg w celu wyłonienia wykonawcy, który opracuje dokumentację dla tej
inwestycji, natomiast podjęcie właściwych prac zabezpieczających nastąpi
w 2018 r.
Dofinansowanie II etapu budowy placu zabaw w Wielopolu Skrzyńskim

Gmina Wielopole Skrzyńskie uzyskała dofinansowanie ze środków
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie na realizację II
etapu budowy placu zabaw w Wielopolu Skrzyńskim.
Wartość zadania to 289 605,00 zł, natomiast uzyskane
dofinansowanie (w ramach funduszu związanego z robotami budowlanymi
dotyczącymi obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych)
wynosi 144 803,00 zł.
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Inwestycja
pozwoli
zagospodarować
teren
wokół
nowo
wybudowanego placu zabaw, zostanie dobudowane ogrodzenie, schody,
ścieżki, podjazd i oświetlenie całego terenu. W ramach zadania zostanie
utworzona i wyposażona siłownia plenerowa przystosowana dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
i ogród sensoryczny, stanowiący
zaplecze dla
Przedszkola Integracyjnego w Wielopolu Skrzyńskim oraz Warsztatów
Terapii Zajęciowej. Wyposażeniem dodatkowym placu zabaw będzie również
bongos, dzwony rurowe, tablica Braillea, skrzynia wiatrów, tablice do
malowania, ławko-stoły, kosze, ławeczki. Dla przypomnienia w pierwszym
etapie budowy placu zabaw, obiekt został wyposażony w duży zestaw
zabawowy ze zjeżdżalnią, huśtawki, sprężynowce, karuzele, piaskownice,
nawierzchnię bezpieczną i monitoring.
Niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie gmina rozpocznie
procedury przetargowe i przystąpi do realizacji inwestycji. Przewidywany termin
zakończenia zadania to III kwartał 2017 roku. W 2018 r. w ramach III etapu budowy
zaplanowano budowę mini orlika dla najmłodszych rozbudowę oświetlenia i monitoringu.
Realizacja tej inwestycji przyczyni się do powstania ogólnodostępnej
przestrzeni atrakcyjnej i bezpiecznej, bez barier architektonicznych, która
umożliwi korzystanie z niej również osobom niepełnosprawnym oraz wpłynie
na
poprawę estetyki przestrzeni. Obiekt będzie ogólnodostępny dla
wszystkich zgodnie z regulaminem korzystania z placu zabaw. Realizacja
inwestycji ma na celu utworzenie w Wielopolu Skrzyńskim gminnego centrum
rekreacyjno – wypoczynkowego dla rodzin z dziećmi i wszystkich chętnych mieszkańców
gminy.

„Rozwój OZE – szansą na poprawę jakości życia mieszkańców
Gminy Wielopole Skrzyńskie”
W marcu 2017 roku gmina Wielopole Skrzyńskie w partnerstwie
z gminą Niebylec złożyła wniosek w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Podkarpackiego o dofinansowanie zadania pn. „Rozwój OZE szansą na
poprawę jakości życia mieszkańców gmin Wielopole Skrzyńskie i Niebylec”
Oś Priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.1. Rozwój OZE, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2014 - 2020.
Projekt dotyczy montażu instalacji OZE (kolektory słoneczne,
instalacje fotowoltaiczne) w obiektach mieszkalnych na terenie gmin
Wielopole Skrzyńskie i Niebylec. Zawiązane partnerstwo
samorządów
zagwarantowało, że wszystkie
złożone przez mieszkańców gmin,
ankiety/deklaracje uczestnictwa w projekcie zostały uwzględnione
w wniosku aplikacyjnym. Ankiety zostały zweryfikowane zgodnie
z regulaminem i opublikowano listę rankingową na stronie Internetowej
gminy. Termin rozstrzygnięcia konkursu to lipiec 2017 roku. Rozpoczęcie
inwestycji zaplanowano na IV kwartał 2017 r.
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Z chwilą uzyskania przez gminę informacji o weryfikacji wniosku, mieszkańcy
zostaną powiadomieni o dalszym toku podejmowanych działań niezbędnych w celu
uzyskania dotacji. W związku z pojawiającymi się pytaniami mieszkańców
informuję, że na zamontowany sprzęt obowiązywać będzie co najmniej 5 letnia
gwarancja, dodatkowo przed upływem okresu gwarancyjnego, we wszystkich
montowanych instalacjach solarnych, Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu
zostanie zobowiązany do wymiany płynu solarnego na nowy oraz serwisowania
sprzętu zgodnie z zawartą umową przez co najmniej okres trwałości projektu tj.
5 lat od otrzymania ostatecznej płatności końcowej.
Liczba złożonych wniosków z całej gminy: 345 szt. W tym Instalacje solarne
127 szt. Instalacje fotowoltaiczne – 218 szt. Wartość inwestycji dla gminy Wielopole
Skrzyńskie wyniesie: 5 417 949,00 zł.
Kwota wnioskowanego dofinansowania: 4 264 127,00 zł.
Celem realizacji projektu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł
energii, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz obniżenie kosztów
zużycia energii elektrycznej poprzez montaż nowoczesnych instalacji OZE.

Informacje o inwestycjach
Rozbudowa Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim
Trwają prace związane z rozbudową głównego budynku Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim. Celem inwestycji jest min: umieszczenie
wszystkich pracowni w obrębie jednego budynku (dotychczas w dwóch).
Aktualnie Warsztaty Terapii Zajęciowej posiadają sześć pracowni, z których
korzysta 30 uczestników. Po zakończonej rozbudowie budynku, mają być
uruchomione kolejne dwie pracownie florystyczna i fotograficzno – reklamowa co
pozwoli zwiększyć liczbę uczestników o kolejne dziesięć osób.
Przedsięwzięcie swoim zakresem obejmuje przebudowę, rozbudowę
i nadbudowę istniejącego budynku mieszkalno – dydaktycznego Warsztatów Terapii
Zajęciowej, wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej. Obiekt będzie
wyposażony w zasilanie energetyczne z odnawialnych źródeł energii, system solarny
do przygotowania c.w.u., w system oddymiania, system wentylacji mechanicznej
i klimatyzacji, w instalacje hydrantów wewnętrznych. W ramach zadania wyposażone
zostaną nowe pracownie dydaktyczne, rehabilitacyjne, zaplecze kuchenne i socjalne.
Inwestycja obejmuje również wykonanie platformy dźwigowej, ogrodzenie
i zagospodarowanie terenu oraz wykonanie oświetlenia terenu. Cały obiekt będzie
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wymogów sanitarnych.
Termin zakończenia prac to marzec 2018r.
Wartość całkowita inwestycji to 2 753 355,00 zł
w tym dofinansowanie
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
– 1 927 395,18 zł i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
– 340 128,59 zł.
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Wykonawcą inwestycji jest: Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług „KKBUD” sp.j. J. Klara, F. Kraś z Krosna.
Efektem tej inwestycji będzie wzbogacenie oferty terapeutycznej warsztatów.
Nowe pracownie umożliwią rozszerzenie różnorodności rehabilitacji o kolejne zajęcia
poprawiające samodzielność uczestników.

Zamówienia publiczne
Modernizacja, rozbudowa i integracja systemów informatycznych
oraz
uruchomienie e-usług i dostawa sprzętu serwerowego dla gminy Wielopole
Skrzyńskie
7 marca 2017 roku rozstrzygnięto przetarg na modernizację, rozbudowę
i integrację systemów informatycznych wraz z dedykowaną instalacją elektryczną
oraz uruchomienie e-usług i dostawa sprzętu serwerowego dla gminy Wielopole
Skrzyńskie w ramach projektu pt. Nowoczesne e-usługi w gminach Ropczyce
i Wielopole Skrzyńskie. Przedmiot zamówienia podzielono na 3 zadania częściowe:
Zadanie nr 1 – Modernizacja Serwerowni oraz sieci komputerowej wraz
z dedykowaną instalacją elektryczną – w wyniku przetargu dla tej części zamówienia
wyłoniono wykonawcę MPC Magdalena Oleksiewicz z Kutna. Zadanie nr 2 –
Opracowanie i wdrożenie e - usług wraz z dostawą i montażem sprzętu niezbędnego
do ich uruchomienia – wykonawca to Biuro Usług Komputerowych SOFTRES
Sp. z o.o. z Rzeszowa. Zadanie nr 3 – Digitalizacja zasobów informacji przestrzennej
w obszarze ewidencji dróg oraz zakup oprogramowania do zarządzania zasobami
i uruchomienie portalu mapowego – wykonawcą będzie Lehmann + Partner Polska
Sp. z o.o. Konin.

Przebudowa drogi Glinik Polny Gościniec – Szkodna – III ETAP
17 marca 2017 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na
przebudowę drogi Glinik Polny Gościniec – Szkodna - III ETAP. Przedmiot
zamówienia obejmuje przebudowę drogi na odcinku o długości 549 m polegającą na
wykonaniu wymiany istniejących przepustów pod koroną drogi z żelbetowych na rury
z tworzyw sztucznych, wykonaniu nawierzchni bitumicznej, utwardzeniu poboczy
i odmuleniu istniejących rowów, a także innych niezbędnych prac wyszczególnionych
w przedmiarze robót.
6

Otwarcie przetargu nastąpiło 3 kwietnia 2017 r., najkorzystniejszą ofertę za
kwotę 163 440,00 zł złożyło Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A z Dębicy.
Rozpoczęcie współpracy nastąpi po podpisaniu umowy z wykonawcą. Termin
realizacji zadania to 30 czerwiec 2017r. Zadanie zostanie zrealizowane z udziałem
środków własnych budżetu gminy oraz funduszu sołeckiego.
Dostawa materiałów drogowych
21 marca 2017 roku rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na dostawę
materiałów drogowych w 2017 roku. Wybrano najkorzystniejsza ofertę, którą złożyła
Firma AGROL BUD Tęczar Sp. z o.o. z Wielopola Skrzyńskiego.
Wynajem lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku nr 244 w Wielopolu
Skrzyńskim stanowiącego własność Gminy Wielopole Skrzyńskie
z przeznaczeniem na działalność związaną z prowadzeniem siłowni
24 marca 2017 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wynajem lokalu
użytkowego o powierzchni 225,55 m², znajdującego się w budynku nr 244
w Wielopolu Skrzyńskim stanowiącego własność Gminy Wielopole Skrzyńskie
z przeznaczeniem na działalność związaną z prowadzeniem siłowni. Wywoławczy
miesięczny czynsz wynajmu wynosi 451,10 zł + 23% podatku VAT/ słownie: czterysta
pięćdziesiąt jeden złotych 10/100 + 23% podatku VAT/. Bliższe informacje dotyczące
przedmiotu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, pokój nr
14 lub telefonicznie pod nr 17 2214457. Przetarg odbędzie się 24 kwietnia 2017r.
Budowa i Modernizacja dróg lokalnych z środków Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
1 . Przebudowa drogi Brzeziny - Pogwizdów – 28 marca 2017 r.
rozstrzygnięto przetarg na przebudowę drogi Brzeziny – Pogwizdów. Wybrano
najkorzystniejszą ofertę wykonawcy Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów
Sp. z o.o. z Rzeszowa. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi na odcinku
o długości 1,4 km poprzez wykonanie: 2 warstw masy bitumicznej, odwodnienie
drogi, poboczy utwardzonych kruszywem, zjazdów indywidualnych do pól z kruszywa
kamiennego, do posesji z masy bitumicznej. Wartość inwestycji to 626 453, 00 zł.
Realizacja zadania współfinansowana będzie ze środków PROW na lata 2014 – 2020
w wysokości 296 922,00 zł, natomiast wkład własny budżetu gminy wyniesie 329
531,00 zł. Termin zakończenia realizacji zadania to 30 września 2017r.
2. Przebudowa dróg Wielopole – Konice – Rzeki, Wielopole – Konice –
24 marca 2017 r. rozstrzygnięto przetarg na na przebudowę dróg Wielopole – Konice
– Rzeki, Wielopole – Konice. Najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca Miejskie
Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Rzeszowa. Inwestycja obejmuje
przebudowę dróg Wielopole – Konice – Rzeki na odcinku o długości 1 km oraz
Wielopole – Konice na długości 910 mb. Ponadto na drodze Wielopole – Konice
zamawiający przewiduje wykonanie chodnika dla pieszych na odcinku o długości 300
mb. Wartość inwestycji to 1 253 959,00 zł. Realizacja zadania współfinansowana
będzie ze środków PROW na lata 2014 – 2020 w wysokości 750 088,00 zł, natomiast
wkład własny budżetu gminy wyniesie 503 871,00 zł. Termin zakończenia realizacji
zadania to 30 września 2017r.
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3. Przebudowa dróg Wielopole – Sośnice – Jaszczurowa, Broniszów Dół Lasek i Broniszów – Szkoła – 28 marca 2017 r rozstrzygnięto przetarg na przebudowę dróg
Wielopole – Sośnice – Jaszczurowa, Broniszów Dół - Lasek i Broniszów – Szkoła. Wybrano
najkorzystniejszą ofertę wykonawcy Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.
z Rzeszowa. Projekt modernizacji dróg zostanie wykonany jeszcze w tym roku. Wartość
inwestycji dla drogi Wielopole – Sośnice - Jaszczurowa to 1 109 507,00 zł w tym
dofinansowanie zadania w wysokości 679 261,00 zł z środków PROW na lata 20142020 i wkład własny budżetu gminy 430 246,00 zł.
Natomiast wartość inwestycji dla zadania Broniszów Dół - Lasek i Broniszów – Szkoła to
1 666 040,00 zł w tym dofinansowanie w wysokości 989 815,00 zł z środków PROW
na lata 2014 – 2020 i wkład własny budżetu gminy wyniesie 676 225,00 zł.
Terminową realizację inwestycji warunkuje skuteczne ustalenie przebiegu
pasa drogowego dla wyżej wymienionych zadań. Wójt Gminy Wielopole
Skrzyńskie apeluje do mieszkańców o pomoc w sprawnym przeprowadzeniu
tych działań i prosi o ewentualne nieodpłatne przekazanie części działek do
pasa drogi w miejscu gdzie będzie to konieczne.

Opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania pn.: „Zabezpieczenie drogi gminnej
Glinik – Łysa Góra – Mała naruszonej przez osuwisko czynne w miejscowości Glinik”
4 kwietnia 2017 r ogłoszono przetarg na opracowanie kompleksowej dokumentacji
technicznej w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenie drogi gminnej Glinik – Łysa Góra – Mała
naruszonej przez osuwisko czynne w miejscowości Glinik”.
Termin składania ofert to 12 kwietnia 2017r.

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce –
Wiśniowa w miejscowości Glinik
4 kwietnia 2017 r. został ogłoszony przetarg przez Podkarpacki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Rzeszowie na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 986
Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w miejscowości Glinik na odcinku o długości 190
m wraz z zatoką autobusową (począwszy od Szkoły Podstawowej w kierunku
„Zapola”.
Dofinansowanie działania przez samorząd gminy Wielopole Skrzyńskie to
40% szacunkowej wartości zadania. Otwarcie ofert nastąpi 21 kwietnia 2017r.
Po wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu umowy Podkarpacki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Rzeszowie przystąpi do realizacji zadania. Planowany termin
zakończenia realizacji inwestycji to sierpień 2017 r.
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Informacje placówek oświatowych
Drużynowo i indywidualnie o Mistrzostwo Gminy Wielopole Skrzyńskie
Na przełomie lutego i marca 2017 r. w Szkole Podstawowej w Brzezinach odbyły się
drużynowe oraz indywidualne zawody sportowe w tenisie stołowym Igrzysk Młodzieży
Szkolnej dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie.
W zawodach drużynowych w kategorii dziewcząt najlepsza okazała się drużyna
z SP z Nawsia ( Wiśniowska Katarzyna, Grzech Amelia), drugie miejsce zajęła reprezentacja
SP w Wielopolu Skrzyńskim (Froń Izabela, Król Patrycja), a trzecie miejsce zajęła
SP w Brzezinach (Chmura Monika, Cholewa Urszula).
W kategorii chłopców najlepszy okazał się zespół z SP w Wielopolu Skrzyńskim
(Czaja Gabriel, Drozd Paweł), drugie miejsce zajęła drużyna z SP z Nawsia (Mucha Mateusz,
Pas Hubert), a na trzecim miejscu została sklasyfikowana drużyna z SP w Brzezinach
(Rakoczy Mateusz, Wojnarowski Karol).
W zawodach indywidualnych klasyfikacja generalna była następująca :

Kategoria dziewcząt:

Kategoria chłopców :

Kategoria klas 3
1.Julia Trałka - SP Wielopole
Skrzyńskie,
2.Misiura Mariola - SP Wielopole
Skrzyńskie,
3.Król Zuzanna- SP Wielopole
Skrzyńskie,

-

Kategoria klas 4
1.Froń Izabela - SP Wielopole
Skrzyńskie,
2. Cholewa Iwona – SP Brzeziny ,
3.Bujak Zuzanna- SP Wielopole
Skrzyński,

Kategoria klas 4
1.Drozd Paweł – SP Wielopole
Skrzyńskie,
2.Mucha Karol - SP Wielopole
Skrzyńskie,
3.Ogrodnik Jakub- SP Wielopole
Skrzyńskie,

Kategoria klas 5
1.Wojnarowska Zuzanna- SP Brzeziny ,
2.Wojnarowska Katarzyna- SP Brzezin,

Kategoria klas 5
1.Vasilos Alessandro - SP Nawsie,
2.Pociask Hubert-SP Broniszów,
3.Ziarnik Sebastian - SP Wielopole
Skrzyńskie,

Kategoria klas 6
1.Wiśniowska Katarzyna-SP Nawsie,
2.Król Patrycja - SP Wielopole,
3.Cholewa Urszula - SP Brzeziny,

Kategoria klas 6
1.Pas Hubert – SP Nawsie,
2.Mucha Mateusz- SP Nawsie,
3.Róg Mikołaj – SP Nawsie,

Najlepsi zawodnicy turniejów otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz medale
ufundowane przez Prezes UKS Wielopole Annę Poręba. Organizator turnieju UKS Wielopole
dziękuję wszystkich zawodnikom i zawodniczkom sportowej postawy oraz pragnie
podziękować opiekunom za przygotowanie zawodników do zawodów.
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Tenisowe Grand Prix Jasła
111
uczestników
rywalizowało w XI Grand Prix
Jasła, które w lutym i marcu
odbywały się na terenie gminy
Jasło. Grand Prix składało się
z cyklu trzech turniejów, które były
rozegrane w Osobnicy, Szebniach
i Trzcinicy.
W cyklu tych zawodów
startowali
zawodnicy
UKS
Wielopole.
W swoich kategoriach wiekowych zajęli następujące miejsce: Gabriel Czaja –
miejsce pierwsze, Drozd Paweł - miejsce drugie, Froń Izabela – miejsce trzecie,
Bujak Zuzanna – miejsce czwarte, Misiura Marlena – miejsce piąte, Świrad Marta –
miejsce szóste, Mucha Karol –miejsce dziewiąte, Trałka Kamil – miejsce jedenaste,
Sypień Dawid – miejsce dwunaste.
Dodatkowo była prowadzona klasyfikacja drużynowa w której reprezentacja
naszego Klubu dziewcząt jak i chłopców zajęła miejsce pierwsze.
Najlepszym zawodnikom wręczono atrakcyjne nagrody rzeczowe i puchary
ufundowane przez organizatorów turnieju.
A.Poręba
Kurs pierwszej pomocy
W związku z realizacją projektu „Integracyjne Przedszkole Krasnala Hałabały
– równy start w obliczu nierównych szans” w marcu 2017 roku zorganizowano kurs
pierwszej pomocy dla wszystkich grup przedszkolnych. Zajęcia przeprowadzili
ratownicy
z
Podkarpackiego
Centrum
Ratownictwa
Medycznego
w Rzeszowie.
Ratownicy
przedstawili
przedszkolakom informację z zakresu
identyfikacji
i
oceny
zagrożeń
występujących na miejscu wypadku
oraz sposobu udzielania pierwszej
pomocy
poszkodowanym
przed
przyjazdem pogotowia ratunkowego.
Dzieci z zainteresowaniem słuchały
wskazówek ratowników dotyczących
zachowania się w sytuacji zagrożenia
życia np. skaleczenia, oparzenia,
utraty
przytomności,
zatrucia,
złamania czy krwotoku.
Uczestnicy spotkania zdobyli wiedzę z zakresu podstaw reanimacji,
nauczyli się podstawowych numerów alarmowych oraz jak wezwać pomoc przez
telefon. Największe zainteresowanie wzbudził przyjazd karetki pogotowia
ratunkowego. Każde dziecko mogło zobaczyć karetkę „od środka”, zapoznać się
z jej wyposażeniem, a nawet usiąść za kierownicą.
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Wydarzenia
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych"
2 marca 2017 roku z inicjatywy Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie, Rady
Gminy w Wielopolu Skrzyńskim oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku
w Wielopolu Skrzyńskim odbyły się uroczystości poświęcone pamięci żołnierzy
niepodległościowego podziemia.
Określenie „Żołnierze Wyklęci” oznacza żołnierzy, którzy stawili opór
próbie zniewoleniu Polski przez reżim komunistyczny po zakończeniu II wojny
światowej i podjęli się walki zbrojnej. Za tę postawę wielu zapłaciło najwyższą
cenę – własne życie.
W kościele parafialnym pw.
Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej
w Wielopolu Skrzyńskim odbyła się
uroczysta Msza Święta w intencji żołnierzy
Armii Krajowej i wszystkich poległych
w obronie Ojczyzny. Po uroczystym
nabożeństwie nastąpiło złożenie kwiatów
pod tablicą ks. Prałata Juliana Śmietany
będącego kapelanem Armii Krajowej i ks.
Prałata
Jana
Bylinowskiego
przez
poszczególne delegacje:
-Delegacja Wójta Gminy i Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim,
- Delegacja Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego,
- Delegacja Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego,
- Delegacja Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. Tadeusza Kantora
w Wielopolu Skrzyńskim,
- Delegacja Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora
w Wielopolu
Skrzyńskim,
- Delegacja uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu
Skrzyńskim,
- Delegacja Szkoły Podstawowej im mjra. Ludwika Marszalka „Zbroi” w Brzezinach,
- Delegacja Szkoły Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie,
- Delegacja Samorządowego Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim.
Dalsza część uroczystości odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury
i Wypoczynku. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora
w Wielopolu Skrzyńskim pod kierunkiem Pani Haliny Poręby i siostry Ignacji Tomczyk
zaprezentowali program artystyczny poświęcony pamięci Żołnierzy Niezłomnych.
Obchody uświetniły poczty sztandarowe: Publicznego Gimnazjum im. ks.
Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim, Szkoły Podstawowej im. mjra Ludwika
Marszałka „Zbroi” w Brzezinach, Szkoły Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego
w Broniszowie, Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu, Poczty Sztandarowe
Ochotniczych Straży Pożarnych z Wielopola Skrzyńskiego, Wielopola Skrzyńskiego
– Sośnic, Broniszowa, Glinika, Poczet Sztandarowy Zarządu Gminnego Polskiego
Stronnictwa Ludowego.
11

W uroczystości uczestniczyli również: Związek Strzelecki „Strzelec”, Orlęta,
Dyrektorzy Szkół i Przedszkola, nauczyciele, samorządowcy, radni, młodzież
gimnazjalna, dzieci ze szkół podstawowych, oraz mieszkańcy gminy Wielopole
Skrzyńskie.
Świętowanie Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” ma przywrócić
należne miejsce w pamięci narodowej osób, które podjęły walkę o niepodległość
Polski. Wyklęci żyją w naszej pamięci i są dla młodych Polaków wzorem patriotyzmu.

Gminny Dzień Kobiet.
8 marca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku
w Wielopolu Skrzyńskim odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet.
Organizatorami uroczystości był Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie Pan Marek Tęczar
oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim
Pan Marcin Świerad.
W tym szczególnym święcie udział wzięły kobiety, które na co dzień
wykazują się nieocenioną dla rozwoju gminy aktywnością społeczno – kulturalną.
Wszystkie uczestniczki spotkania zostały obdarowanie przez organizatorów
różami i z serca płynącymi życzeniami.
Zwracając się do Pań, Wójt Gminy Pan Marek Tęczar podkreślił ich rolę
w rozwoju gminy, codziennej pracy, nieustannym trudzie, poświęceniu i trosce
o innych oraz życzył dużo zdrowia, radości i pogody ducha każdego dnia.
Uroczystość uświetnił występ artystyczny Pani Beaty Wiater.
Dzień Kobiet to szczególny moment, podczas którego Panie z naszej gminy
mają okazję spotkać się razem w radosnej i serdecznej atmosferze.
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Złote Gody 2017
14 marca 2017r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim
odbył się jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego - Złote Gody. W tym roku w gminie Wielopole
Skrzyńskie uroczystość tę przeżywało 21 par małżeńskich.
Za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swoich rodzin założonych przed pół wiekiem,
wychowanie dzieci, z cierpienia, łzy, radości i każdy siwy włos na ich skroni Jubilaci zostali
odznaczeni przez Prezydenta RP medalami za długoletnie pożycie małżeńskie.
Gratulacje i medale Jubilaci odebrali z rąk
Pana Marka Tęczara Wójta Gminy Wielopole
Skrzyńskie. W swoim wystąpieniu podkreślił rolę, jaką
w życiu społeczności i wychowaniu dzieci odgrywa
rodzina. Pogratulował Jubilatom dotrzymania przysięgi
małżeńskiej, życząc długich lat życia i doczekania
w dobrym zdrowiu kolejnych rocznic. Z tej okazji
wręczył również małżonkom okolicznościowe dyplomy
i symboliczne upominki. Do gratulacji dołączyła Pani
Halina Poręba Przewodnicząca Rady Gminy
Wielopole Skrzyńskie, Pani Krystyna Wlezień
Sekretarz Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz Pani
Danuta Szostak kierownik USC.
W
jubileuszowym
spotkaniu
uczestniczyły następujące pary małżeńskie: Estera
i Marian Chodakowie, Melania i Stanisław Froniowie,
Teresa i Wojciech Grodzcy, Maria i Józef
Kramarzowie, Maria i Czesław Kruczkowie, Helena
i Wojciech Kuligowie, Wanda i Czesław Kuligowie,
Helena i Feliks Misiowie, Cecylia i Andrzej Muchowie,
Cecylia i Feliks Pieprzakowie, Feliksa i Józef
Ptaszkowie, Stefania i Józef Rydzowie, Alfreda
i Bronisław Śliwowie, Krystyna i Eugeniusz Tokarzowie,
Janina i Aleksander Trałkowie, Emilia i Jan
Wojnarowscy.
Ponadto taką uroczystość obchodzili: Aniela
i Władysław Cyrulikowie, Janina i Henryk Mirowscy,
Julia i Ryszard Ozgowie, Elżbieta i Kazimierz
Saletnikowie, Helena i Jan Wójcikowie.
Niepowtarzalną atmosferę zapewnił program
artystyczny zaprezentowany przez Zespół Pieśni
i Tańca Bardo, którego akompaniatorem jest Pan
Grzegorz Piękoś, zaś choreografem i instruktorem
Pani Magdalena Tabasz-Mazur.
Gratulujemy wszystkim Jubilatom, życząc doczekania kolejnych jubileuszy.
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102 Rocznica urodzin Tadeusza Kantora
6 kwietnia 2017 r. w Wielopolu Skrzyńskim obyła się uroczystość z okazji
102 rocznicy urodzin twórcy i reformatora teatru Tadeusza Kantora.
Organizatorami obchodów urodzin artysty był Pan Marek Tęczar Wójt Gminy
Wielopole Skrzyńskie oraz Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu
Skrzyńskim.
Uroczystość rozpoczęła się spektaklem pt. „Ci, co odeszli i nie wrócą już”
w wykonaniu uczniów Publicznego Gimnazjum im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Wielopolu Skrzyńskim pod kierunkiem Pani Katarzyny Szczyrek.
Kolejnym punktem programu było przejście uczestników spotkania do
Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu – Muzeum im. Tadeusza Kantora, gdzie
przedstawiono prezentację fotografii pt. „Moja Rodzina w Wielopolu …” - autorstwa
Pani Małgorzaty Palki. Jak powiedziała autorka, wnuczka siostry Kantora - wiele zdjęć
rodzinnych zaprezentowano po raz pierwszy. Można było zobaczyć m.in. artystę i jego
najbliższych podczas wystawienia sztuki "Wielopole, Wielopole..." w miejscowym
kościele parafialnym.
Drugą ekspozycję pod hasłem "Wielopole, Wielopole... - Wojsko"
przygotowała krakowska Cricoteka natomiast kuratorem wystawy był Pan Bogdan
Renczyński - przed laty aktor Teatru Cricot 2.
Na uroczystość rocznicową przybyli m.in. Pan Stanisław Fundakowski Podkarpacki Wicekurator Oświaty, ks. Mariusz Siniak - proboszcz parafii pw. WNMP
w Wielopolu Skrzyńskim, ks. Michał Polański - wikariusz miejscowej parafii, ks. Jacek
Tomaszewski, Pani Krystyna Palka siostrzenica Tadeusza Kantora, Pani Małgorzata
Palka - wnuczka siostry Tadeusza Kantora, Pani Magdalena Wierzbowska - córka
Małgorzaty Palki, dr Klaudiusz Święcicki - autor książki pt. „Wielopole Skrzyńskie
i Galicja w kliszach pamięci Tadeusza Kantora”, dr hab. Władysław Tabasz, Pani
Małgorzata Hołowińska - zastępca dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie, Pani Bernadeta Frysztak - Wicestarosta Powiatu RopczyckoSędziszowskiego, Radni Gminy Wielopole Skrzyńskie na czele z Panią Haliną
Poręba Przewodniczącą Rady Gminy oraz Dyrektorzy Szkół i Przedszkola wraz
z gronem pedagogicznym i uczniami, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych, lokalni
Przedsiębiorcy z naszej gminy, Pan Adam Sypel Prezes Towarzystwa Przyjaciół
Ziemi Ropczyckiej, Pan Julian Zegar Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi
Wielopolskiej im T. Kantora wraz z Zarządem.
Organizatorzy serdecznie dziękują uczestnikom, kuratorom
młodzieży oraz wszystkim zaproszonym gościom za przybycie.

14

wystawy,

Ogłoszenia i informacje
Złóż zeznanie podatkowe za 2016 rok
Przypominamy, że 2 maja 2017 r. upływa termin składania rozliczeń
podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 rok.
Deklarację PIT 37 muszą
złożyć wszystkie osoby, które
w poprzednim roku uzyskały przychód
z tytułu umowy o pracę. Zeznanie
podatkowe należy dostarczyć do
odpowiedniego Urzędu Skarbowego.
Można to zrobić osobiście, za
pośrednictwem
poczty lub
przez
internet. Podatnicy, którzy deklaracji nie
złożą w terminie powinni liczyć się
z konsekwencjami takiego działania
i karą za opóźnienie.

Złóż wniosek o przyznanie płatności obszarowych za 2017 rok

Od 15 marca do 15 maja 2017 r. można składać w biurach powiatowych
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie płatności
obszarowych. Kto nie zdąży tego zrobić w tym terminie będzie mógł dostarczyć swój
wniosek do 10 czerwca, ale wówczas należne mu płatności będą pomniejszane
o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia.
Stażyści Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie zostali przeszkoleni przez
ARiMR i pomagają w wypełnianiu wniosków z zakresu zasad przyznawania płatności
bezpośrednich i ONW – BEZPŁATNIE. Pomoc świadczona jest w Urzędzie Gminy
w Wielopolu Skrzyńskim w godzinach od 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku
w pok. nr 9, I piętro.
Pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego wypełnia wnioski
w budynku kulturalno – oświatowym w Wielopolu Skrzyńskim obok kościoła od
poniedziałku do piątku (oprócz czwartku) od 8:30 do 15:30 – ODPŁATNIE
i dostarcza wypełniony wniosek bezpośrednio do ARiMR.
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Stop pożarom traw
Przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów
traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw
i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności są
doskonałym materiałem palnym, co w połączeniu z nieodpowiedzialnością ludzi
skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za większość pożarów traw odpowiedzialny
jest człowiek. Niestety, wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalenie suchej
trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy wzrost
młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne.
Wypalanie traw to także
bardzo duże zagrożenie dla lasów.
Ogień z nieużytków niejednokrotnie
przenosi się na obszary leśne,
niszcząc bezpowrotnie bezcenne
drzewostany, które po pożarze
odradzają się przez wiele dziesiątek
lat. Na terenie Polski wypalanie
traw jest zabronione.
Za nieprzestrzeganie tego
zakazu grozi
kara grzywny lub
nawet pozbawienia wolności.
Akcja oddawania krwi
Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Solidarne Serce” przy Urzędzie Gminy
w Wielopolu Skrzyńskim zaprasza 14 maja 2017 r. (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.
Dawcami krwi mogą być osoby zdrowe, legitymujące się dokumentem
tożsamości ze zdjęciem stwierdzającym tożsamość. Kandydaci na dawców krwi
kwalifikowani będą przez lekarza na podstawie wypełnionego kwestionariusza dawcy,
badania lekarskiego oraz wyników badań laboratoryjnych (wykonywanych na
miejscu).
Krew jest lekiem, którego niczym nie można zastąpić. Jej wartość doceniamy
dopiero w obliczu tragedii swojej lub swoich bliskich. W wielu przypadkach tylko
dzięki niej możliwy jest powrót do zdrowia. Nie bądźmy obojętni na cudzy ból
i cierpienia - każda kropla krwi może uratować ludzkie życie. Zachęcamy do udziału.
Zarząd Klubu HDK PCK „Solidarne Serce”
przy Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
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Nowe przepisy dotyczące zwalczania ptasiej grypy
Od 6 kwietnia 2017 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych
z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
Nowe rozporządzenie odwołuje niektóre nakazy w tym m.in. utrzymywanie
drobiu w odosobnieniu i wprowadza ogólne środki zapobiegawcze, które mają być
stosowane w celu zabezpieczenia drobiu przed wystąpieniem grypy ptaków.
Drób ma być utrzymywany w sposób ograniczający ich kontakt z dzikimi
ptakami (nie oznacza to zamknięcia drobiu). Drób i ptactwo ma być karmione
i pojone w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków.
Hodowcy powinni starać się wypuszczać drób na terenie gospodarstwa, gdzie
przebywa człowiek, co w naturalny sposób będzie odstraszało dzikie ptactwo od
przebywania w zbyt bliskiej odległości.

Konkurs na grę planszową pod tytułem: „ Pionkiem i kostką po
Wielopolszczyźnie”

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim zapraszają uczestników
WTZ, uczniów Publicznego Gimnazjum i Szkół Podstawowych z terenu gminy
Wielopole Skrzyńskie do wzięcia udziału w konkursie na najbardziej pomysłową
i wykonaną własnoręcznie grę planszową pt. „ Pionkiem i kostką po
Wielopolszczyźnie”, organizowanym przez świetlicę
socjoterapeutyczną we
współpracy z ODHiR - Muzeum Tadeusza Kantora.
Opisane prace wraz z następującymi załącznikami:
a) zgłoszenie uczestnika;
b) oświadczenie rodzica ;
należy złożyć w Ośrodku Dokumentacji i Historii Regionu- Muzeum Tadeusza
Kantora (Kantorówka) w Wielopolu Skrzyńskim czynnym od wtorku do soboty w
godzinach 10.00- 18.00. Prace konkursowe należy składać do dnia 31 maja 2017r.
Szczegóły w regulaminie na stronie internetowej gminy: www.wielopole.eu
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Nabór uzupełniający o dofinansowanie do instalacji solarnych

Szanowni Państwo, w związku z weryfikacją złożonych ankiet
o dofinansowanie instalacji solarnych zgodnie z regulaminem naboru,
wykreślono 12 potencjalnych
uczestników, dlatego ogłaszamy nabór
uzupełniający. Zapraszamy mieszkańców naszej Gminy do składania
wniosków na instalacje solarne przeznaczone dla rodzin do 4 osób –
instalacja do przygotowywania ciepłej wody użytkowej.
Zostało jeszcze 12 miejsc – decyduje kolejność złożenia kompletnych
ankiet.
Osoby zainteresowane powinny zgłosić się do Urzędu Gminy w Wielopolu
Skrzyńskim – pok. nr 10

Harmonogram zebrań wiejskich
Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz sołtysi serdecznie zapraszają
mieszkańców sołectw, w których nie odbyły się jeszcze zebrania wiejskie, na
spotkania które odbędą się w następujących terminach:
Wielopole Skrzyńskie: 23 kwietnia godz. 10:00
Brzeziny: 7 maja godz. 11:30
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Zwalczanie Barszczu Sosnowskiego
Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie
uprzejmie prosi o włączenie się wszystkich
właścicieli działek, na których rośnie barszcz
Sosnowskiego do akcji jego zwalczania.
W roku ubiegłym większość mieszkańców
odpowiedziała na mój apel. Również Gmina
Wielopole
Skrzyńskie na
działkach
drogowych i komunalnych prowadziła
niszczenie barszczu przez cały 2016 rok.
Zabiegi przyniosły oczekiwane rezultaty –
liczba roślin barszczu Sosnowskiego została
znacznie zredukowana.
Skuteczną metodą usunięcia tej
inwazyjnej rośliny z naszego otoczenia jest
zwalczanie jej w sposób kompleksowy
i systematyczny. Tylko takie działania
odniosą zamierzony efekt.
Gmina Wielopole Skrzyńskie w dalszym ciągu będzie niszczyła siedliska barszczu na
swoich gruntach. Takie same działania winni podjąć również mieszkańcy.
Metodami zapobiegania, rozprzestrzeniania i zwalczania barszczu
Sosnowskiego są:
-metoda chemiczna ( oprysk środkami Rundup, Kosmik lub Penocyd),
-metoda mechaniczna polegająca na wykaszaniu, przycinaniu korzenia, wykopywaniu
i wymianie gleby, utylizacja,
-metoda przykrywania powierzchni stanowiska (folia itp.),
-metoda agrotechniczna (uprawa gruntu).
Zaleca się wykonywanie zabiegów w trzech terminach:
* wiosną – do połowy maja (nasiewki),
* wczesnym latem – czerwiec (w okresie wytwarzania pędów kwiatowych),
* późnym latem – do jesieni (wysokość roślin 15 do 35 cm).
Więcej szczegółów o sposobach niszczenia tej rośliny można uzyskać w pok. Nr 4 i 19
Urzędu Gminy.
Należy pamiętać, że ze względu na toksyczne właściwości barszczu przy prowadzeniu
jakichkolwiek zabiegów zwalczania, lub ograniczania jego ekspansji wymagających kontaktu z tą
rośliną, bądź przebywania w jej otoczeniu, konieczne jest zastosowanie szczególnych środków
ostrożności. Należy bezwzględnie unikać bezpośredniego kontaktu gołej skóry z powierzchnią
omawianej rośliny. Osoby podejmujące pracę przy zwalczaniu barszczu powinny zawsze
używać kompletnej odzieży ochronnej (z nienasiąkliwych i nieprzemakalnych materiałów)
okrywającej całe ciało (wskazane jest stosowanie osłon na buty), długich gumowych rękawic,
pełnych masek ochronnych (w razie możliwości z wymiennymi pochłaniaczami (w ostateczności
prostych jednorazowych maseczek chroniących drogi oddechowe) lub przynajmniej okularów
ochronnych. Osobom pracującym przy zwalczaniu barszczu profilaktycznie zaleca się również
unikanie wystawiania skóry na promieniowanie UV przez kilka dni po zakończeniu działań
terenowych.
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Klub HDK PCK „Solidarne Serce”
Z okazji Świąt Wielkanocnych Klub HDK PCK „Solidarne Serce” przy
Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim składa wszystkim Honorowym Dawcom
Krwi najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha, wzajemnej życzliwości
oraz wielu radosnych chwil spędzonych w rodzinnym gronie przy świątecznym stole.
Niech nastrój tych Świąt przybranych wiosenną radością i beztroską, utrwali
się w Waszych sercach na długi czas i pozostanie z Wami także w poświątecznej
codzienności.
To właśnie Wy Honorowi Dawcy Krwi dajecie więcej niż krew – dajecie życie.
Każda kropla Waszej bezcennej krwi jest źródłem nadziei i życia dla tych, którzy jej
potrzebują.
Dziękujemy Wam.

Zarząd Klubu HDK PCK „Solidarne Serce” przy Urzędzie Gminy w Wielopolu
Skrzyńskim

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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