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Premier u Kombatanta z Jeziora 

Pan Józef Węgiel z Jeziora 30 kwietnia 2014 r. obchodził setne urodziny. Z tej okazji  

3 maja br. Premier Donald Tusk 

odwiedził Pana Józefa w domu  

w Jeziorze. Podczas rodzinnego 

śniadania premier wręczył Jubilatowi 

nominację na stopień kapitana oraz 

pamiątkową szablę kapitańską. 

Obchody jubileuszu miały wyjątkowo 

uroczysty charakter, rozpoczęły się 

śniadaniem z premierem, następnie msza święta 

w intencji Jubilata w której uczestniczyli m.in. 

płk. dypl. Krzysztof Tarapacz Komendant WKU, 

major Jan Trzciński  Prezes ZKRPiBWP, Henryk 

Krawczyk Wójt Gminy i Henryk Kiepura 

Wicestarosta Kłobucki. Pan Józef jest 

kombatantem. Podczas II wojny światowej  

w 1939r. walczył  pod Mławą i w obronie 

Warszawy. Mąż Genowefy, ojciec  

4 dzieci, dziadek 9, wnuków i 7 prawnuków.  

JUBILEUSZ 600 – LECIA  KALEI 

Życie przeplata się z historią, historia z życiem. W Kalei ta historia trwa już 600 lat. 

Najstarsze zapiski  pochodzą  

z czasów króla Władysława 

Jagiełły z roku 1414r. Jest to 

sześćset lat istnienia  

w złych i dobrych czasach. 

Jubileusz był dobrym okazją, 

aby przybliżyć  historię Kalei  

oraz podziękować minionym 

jak i obecnym pokoleniom, 

pracującym przez sześć 

wieków dla dobra wsi   

i zmieniających jej oblicze.  

                  
  Dostojny  Jubilat 

Pan Józef Węgiel z Jeziora  
 

    Z okazji 100 urodzin składam Panu 
serdeczne gratulacje. Osiągnął Pan wiek,  
o którym marzymy wszyscy i którego życzymy 
sobie wzajemnie w szczególnie uroczystych dla 
nas chwilach, ale który osiągają tylko nieliczni 
wybrańcy.  
    Wraz z gratulacjami proszę przyjąć  najlepsze 
urodzinowe życzenia wszelkiej pomyślności, 
długich jeszcze lat życia w zdrowiu, spokoju  
i radości. 
                        Henryk Krawczyk Wójt Gminy   
 

Foto Andrzej Kała GOK Wręczyca Wielka 
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Co słychać w Radzie… 

 

   Jak corocznie na marcowej sesji Rady Gminy – 

Komendant Gminny Ochotniczych Straży 

Pożarnych Aleksander Tukaj przedstawił 

informację z działalności jednostek OSP w 

Gminie Wręczyca Wielka za 2013 rok.  

Ogółem na terenie gminy w ub. roku powstały                    

182 zdarzenia, w tym: 81 pożarów, 99 

miejscowych zagrożeń (m.in. wypompowywanie 

wody, kolizje drogowe) i 2 alarmy fałszywe, tj. o 

87 zdarzeń mniej niż w 2012 roku.  

Zdarzenia miały miejsce we wszystkich 

miejscowościach gminy, a najwięcej  odnotowano 

w miesiącach marzec-wrzesień (162). 

W działaniach ratowniczych uczestniczyło łącznie 

1470 strażaków z naszej gminy plus załogi 

Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku. 

Przyczyny powstałych pożarów były różne. 

     W przeważającej większości, to ludzka 

nieostrożność, celowe wypalanie traw oraz 

wadliwa instalacja elektryczna. 

Szybka interwencja straży pożarnych 

spowodowała niedopuszczenie do 

rozprzestrzenienia się zarzewi ognia, przez co 

zminimalizowano straty popożarowe.  

      Poza działaniami na terenie gminy, nasze                     

straże uczestniczyły dwukrotnie przy gaszeniu 

pożarów nieużytków w Kłobucku oraz                           

przy przygotowywaniu worków z piaskiem                                

i zabezpieczaniu posesji w Kłobucku - również                    

2 razy. 

Ponadto: przy umacnianiu i nadbudowie wałów 

przeciwpowodziowych za pomocą worków                          

z piaskiem w gminie Popów - 3 OSP (Grodzisko, 

Kalej i Truskolasy) oraz w Starokrzepicach –                            

4 OSP (Bieżeń, Czarna Wieś, Truskolasy                                  

i Węglowice). 

     Oprócz typowych  działań dla OSP, strażacy                         

z naszej gminy udzielali się w różnego rodzaju 

pracach społecznie użytecznych na rzecz swoich 

środowisk. 
 

*** 
 

      Rada Gminy przyjęła informację na temat 

pozyskanych środków unijnych na realizację 

gminnych inwestycji w okresie programowania 

2007-2013. 

Większość środków na zadania inwestycyjne 

pozyskano z: 

- Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, 

- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013, 

- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013 (Leader-Zielony Wierzchołek Śląska). 

Średnia wartość dofinansowania projektów – 

59,58%. 

M.in. na budowę kanalizacji sanitarnej                               

w Truskolasach – etap II oraz budowę kanalizacji 

sanitarnej w m. Zamłynie i Piła Pierwsza 

pozyskano łącznie 10 073 674,56 zł.   
 

Dla zainteresowanych - szczegółowe informacje 

dot.: działalności OSP za 2013 rok oraz 

pozyskanych środków unijnych – stanowią 

odpowiednio załączniki nr 1 i 7 do Protokołu Nr 

XXX/14 z dnia 28 marca 2014 r. i dostępne są na 

naszej stronie internetowej (BIP).   
 

*** 
W okresie międzysesyjnym, Komisja Budżetowa 

oraz Komisja Polityki Społecznej na wspólnym 

posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2014 r. przyjęły 

informację dot. gospodarki odpadami na terenie 

gminy za II półrocze 2013 roku. 

Za 6 miesięcy ub. roku odebrano z gminy 2 470 

ton odpadów zmieszanych, natomiast odpadów 

segregowanych  zaledwie  179,1 ton, w tym ponad 

86 ton tworzyw sztucznych i prawie 77 ton szkła.   

       Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości           

i porządku w gminach oraz przepisami 

wykonawczymi do w/wym. ustawy,  gminy są 

zobowiązane m.in. do osiągnięcia do dnia                           

31 grudnia 2020 roku poziomu recyklingu                               

i przygotowania do ponownego użycia odpadów 

komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% 

wagowo. 

Wymagany wskaźnik na 2013 rok wynosił 12%,                              

a nasza gmina osiągnęła 15%.  

Na 2014 rok wskaźnik ten wynosi 14% i będzie  

systematycznie z roku na rok wzrastał, aż do 

docelowego poziomu 50% w roku 2020.  

Jeżeli gmina nie osiągnie tego poziomu, 

zmuszona będzie zapłacić karę pieniężną 

wymierzoną przez wojewódzkiego inspektora 

ochrony środowiska. 

   W  interesie nas wszystkich, jest zredukowanie 

ilości wytwarzanych w gospodarstwach 

domowych śmieci oraz ich segregacja, gdyż 

ewentualne kary nałożone na Gminę, będą 

znajdowały swoje odzwierciedlenie we wzroście 

opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. (Dokończenie na str. 6) 
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AKCJA „MIŚ” 16 kwietnia tego roku Szkoła Podstawowa w Borowem włączyła 

się w ogólnopolską “Akcję MIŚ, chcąc zwrócić uwagę na problem przemocy wobec 

dzieci. Niestety wciąż słyszymy, że do szpitali trafiają dzieci, których obrażenia zostały 

spowodowane agresywnym zachowaniem osoby dorosłej. Nie zgadzając się z taką 

sytuacją i stanowczo protestując przeciwko takim 

zachowaniom uczniowie ze szkoły w Borowem pod opieką 

pani Renaty Wilk przeprowadzili akcję w swojej 

miejscowości. Celem  akcji, było zwrócenie uwagi 

przechodniów na umieszczone przez dzieci w różnych 

miejscach  miejscowości zabandażowane i oklejone plastrami 

misie z karteczką "Nie bij mnie, kochaj mnie". Uczniowie 

naszej szkoły chcieli spowodować, aby ludzie zatrzymali się 

na chwilę i przeczytali co pluszowy miś ma im do 

powiedzenia. Liczyła się reakcja, bowiem  warto jest podejść 

do małej, bezbronnej osoby i sprawdzić co się dzieje - to 

często ratuje życie i zdrowie – po prostu REAGOWAĆ!  

 Konkurs Wiedzy o Gminie i Samorządzie Gminnym, 

8 kwietnia 2014r. Szkoła Podstawowa w Borowem już po raz 

czternasty gościła uczestników Konkursu Wiedzy o Gminie  

i Samorządzie Gminnym, objętego patronatem Rady Gminy 

Wręczyca Wielka. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 

21 uczniów z klas IV – VI ze szkół podstawowych z  gminy. 

Uczniowie zaprezentowali m.in. kilkuminutowy film pt. 

„Pokażę Ci naszą gminę”. Zwycięzcę tegorocznej edycji 

konkursu została  szkoła z Węglowic. Drugie miejsce przypadło w udziale gospodarzom, a trzecie – szkole  

z Truskolasów. Nagrody i upominki ufundowała  Rada Gminy.         Tekst: Ola Tukaj Zdjęcia: Renata Wilk, Zofia Świerkosz 

WOLONTARIAT W SZKOLE – CZYTANIE BAJEK PRZEDSZKOLAKOM 

W Gimnazjum w Zespole Szkół w Truskolasach od października 2013 roku pod opieką Grażyny Kołacz 

nauczycielki języka polskiego działa Szkolny Klub Wolontariatu, w ramach którego chętni uczniowie 

codziennie po lekcjach udają się w dwu lub trzyosobowych grupach do Przedszkola w Truskolasach, aby 

czytać dzieciom bajki, baśnie lub wiersze Jana Brzechwy, Juliana Tuwima i innych poetów, w ten sposób 

wpisując się w ogólnopolską akcję "Cała Polska czyta dzieciom". Ponadto oprócz czytania bajek 

wolontariusze z gimnazjum organizują 

przedszkolakom zabawy i konkursy rozwijające 

ich wyobraźnię oraz umiejętności manualne, 

plastyczne czy muzyczne. Każde dziecko biorące 

udział w konkursie otrzymuje drobne nagrody. 

Uczniowie swoje działania realizują w oparciu o 

umowę o wolontariacie, którą każdy chętny 

nawiązuje z panią dyrektor Przedszkola w 

Truskolasach przed rozpoczęciem pracy jako 

wolontariusz. Celem tego projektu jest niesienie 

pomocy młodszym kolegom, zachęcenie ich do 

sięgnięcia po książkę i włączenie się w kampanię "Cała Polska czyta dzieciom" w nadziei, że w przyszłości 

te maluchy będą czytelnikami i będą zachęcać kolejne pokolenia do czytania. Przedsięwzięcie to zostało 

zgłoszone do ogólnopolskiego konkursu IDEA i znalazło uznanie w oczach internautów oraz jury i zostało 

zakwalifikowane do grupy 12 najciekawszych przedsięwzięć. 
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Jubileusz 600 – lecia KALEI 
24 – 25 maja 2014r. 

 

W obchodach trwających dwa dni, 24 i 25 maja 2014r. uczestniczyli. m.in. Stanisław Dąbrowa – Marszałek 

Województwa Śląskiego, Władysław 

Serafin radny Sejmiku Śląskiego, 
Roman Minkina – Starosta Kłobucki  

i Henryk Kiepura – Wicestarosta, Jerzy 

Zakrzewski Prezes Zarządu LGD 

„Zielony Wierzchołek Śląska”  

w  Kłobucku, Krzysztof Nowak –

Burmistrz Kłobucka, Henryk Krawczyk 

Wójt i radni Rady Gminy Wręczyca 

Wielka z Przewodniczącym Markiem 

Prubantem i wielu  szacownych gości. 

Na brak atrakcji nikt nie mógł narzekać. 

Uczestników witało Bractwo Ziemi 

Ogrodzienieckiej, które zapre-

zentowało turniej bojowy na miecze,  

były rycerskie potyczki na ubitej ziemi,  

koncerty: Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej GOK Wręczyca,  zespołów; The Neverender,  

NUTSHELL, „W DWIE STRONY” „MIG”, „Leśne Ludki”, koncert skrzypaczki Mileny Le Minh, 

grupy muzycznej Damiana Banasiaka i Natalii Jureczko, występy dzieci z Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Kalei. Pokazy KICKBOXINGU,  starych samochodów, kowalstwa, garncarstwa  

i rzemieślników oraz moc specjałów kuchni regionalnej i pokaz sztucznych ogni.  
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Jubileusz 600 – lecia KALEI 

 

 

 

 

 

 

   
     Z okazji tak szacownego jubileuszu, w imieniu własnym i Radnych Rady Gminy Wręczyca Wielka składam 
serdeczne gratulacje oraz życzenia sukcesów i radości wszystkim Mieszkańcom Kalei. Życzę, aby kolejne lata 
przyniosły Wam pełną realizację przedsięwzięć i projektów, dzięki którym Kalej będzie się rozwijała i piękniała  
z każdym rokiem.   
     Szczególne słowa podziękowania i uznania składam Panu Markowi Prubantowi  pomysłodawcy  
i organizatorowi obchodów, Dyrekcji i nauczycielom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kalei, Sponsorom, druhom 
strażakom z jednostki OSP Kalej i Wręczyca Wielka,  Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich, którzy nie szczędzili 
czasu i sił w przygotowaniu obchodów, oraz wszystkim zaangażowanym w organizację jubileuszu 600-lecia Kalei.      
                                                                                 Wójt Gminy Henryk Krawczyk 
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*** 

Komisje Rady Gminy przyjęły informację Wójta 

Gminy podsumowującą akcję „Zima 2013/14”. 

Łagodny przebieg zimy umożliwił w br. 

wykonanie wielu remontów bieżących dróg  

i przepustów. Przeprowadzono także prace 

pielęgnacyjne (w tym m.in. wycinkę drzew  

i krzewów). 

       W budżecie gminy na 2014 rok w wydatkach 

przewidzianych na drogi gminne zaplanowano kwotę 

1 540 314 zł, w tym na usługi remontowe – 350 114 

zł. Środki przewidziane na remonty dróg, są 

nieadekwatne do potrzeb w tym zakresie. 

       Oprócz remontów cząstkowych po zimie, na 

które przeznaczono 148 470,32 zł, pozostaje już 

niewiele środków na prace remontowe na drogach                                  

o nawierzchniach tłuczniowych. 

Ponadto z uwagi na przeznaczenie w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego nowych 

terenów pod zabudowę, konieczne będzie również 

utwardzenie przejętych przez Gminę dróg                                  

o nawierzchniach gruntowych, gdzie wytyczono 

nowe działki budowlane, na których właściciele 

przystąpili do inwestycji.  
 

*** 

      Na XXXI sesji zwyczajnej w dniu 28 kwietnia br. 

Rada Gminy przyjęła szereg sprawozdań i informacji 

za 2013 rok, m.in.:  
 

 z działalności jednostek organizacyjnych gminy:  

 Gminnego Ośrodka Kultury i bibliotek, 

(W 2013 roku zarejestrowano w Gminie ogółem 

2072 czytelników. Biblioteki zarejestrowały 

następującą liczbę odwiedzin: 

- ogółem w bibliotekach – 14276, 

- ogółem w kącikach czytelniczych – 1002 

- ogółem w czytelniach internetowych – 6976.) 

 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
(GOPS realizował zadania wynikające z ustawy  

o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie, ustawy o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych 

oraz ustawy o świadczeniach z funduszu 

alimentacyjnego. Podejmował również działania 

wobec dłużników alimentacyjnych oraz 

kontynuował realizację zadań z zakresu wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

W roku 2013 w sferze działań pomocy społecznej 

znalazło się ponad 8% mieszkańców gminy. 

Pomocą finansową objęto 421 rodzin, tj. o 24 

rodziny więcej niż w 2012 r. oraz 128 rodzin 

wyłącznie pracą socjalną.) 
 

 z realizacji gminnych programów: 

 Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, 
(Ilość przyjętych osób nadużywających alkoholu – 

209. Program realizowany był przez Gminną 

Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

we Wręczycy Wielkiej we współpracy z Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej, Policją, służbą zdrowia, 

oświatą, instytucjami, które organizacyjnie  

i merytorycznie przygotowane były do 

wykonywania zadań   z zakresu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów uzależnień.)  

 Programu Przeciwdziałania Narkomanii, 

(Działania związane z przeciwdziałaniem 

narkomanii realizowane były poprzez: 

działalność wychowawczą, edukacyjną, 

informacyjną i zapobiegawczą oraz ograniczenie 

szkód zdrowotnych i społecznych.) 

 Programu Przeciwdziałania Przemocy                      

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy                            

w Rodzinie dla Gminy Wręczyca Wielka, 
(Realizatorami zadań określonych w Programie był 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki 

oświatowe, Policja, Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, placówki służby zdrowia, 

Punkt Konsultacyjny, Zespół Interdyscyplinarny, 

kuratorzy sądowi. Główny cel Programu był 

realizowany poprzez: 

- monitorowanie i diagnozowanie zjawiska przemocy  

w rodzinie na terenie gminy, 

- podnoszenie poziomu wiedzy i wrażliwości społecznej 

mieszkańców gminy na temat zjawiska przemocy, 

- zintegrowanie środowisk i działań na rzecz 

ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie na terenie 

gminy, 

- zapewnienie kompleksowej pomocy rodzinom,                        

w których występuje przemoc z uwzględnieniem 

potrzeb wszystkich członków rodziny.)  

 Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 
dla Gminy Wręczyca Wielka (za lata 2012-2013).  

(W ramach Programu w 2013 roku zostały podjęte 

różnorakie działania, mające na celu: 

- upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, 

kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla 

zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności efektywnego 

radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu 

psychicznemu, 

 - zapobieganie zaburzeniom psychicznym, 

- zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami 

psychicznymi, 

- organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach 

kryzysu psychicznego, 

- upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej 

opieki zdrowotnej, 

- upowszechnianie zróżnicowanych form pomocy                          

i oparcia społecznego 

- aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami 

psychicznymi.) 
Wszystkie sprawozdania oraz informacje w pełnym 

brzmieniu, będące przedmiotem obrad kwietniowej 

sesji, dostępne są na stronie internetowej (BIP):                

www.bip.wreczycawielka.akcessnet.net,                                  
w zakładce Rada Gminy/sesje/załączniki do 

Protokołów/załączniki do Protokołu Nr XXXI/14.  

Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy: każdy piątek 

w godz.7.15 – 8.15 w pokoju nr 15 Urzędu Gminy. 

Adres e-mail do Przewodniczącego Rady Gminy: 

marekprubant@vp.pl 

 

http://www.bip.wreczycawielka.akcessnet.net/
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej  

zaprasza osoby doznające przemocy w rodzinie oraz osoby będące  

w sytuacjach kryzysowych 

na spotkania  w grupie wsparcia. 
   Grupa wsparcia prowadzona jest w formie warsztatów. Jest to grupa półotwarta, tzn. w każdym stadium 

grupy może przyłączyć się nowa osoba. Uczestnictwo w grupie jest bezpłatne. Spotkania będą prowadzone 

przez terapeutę a tematyka zajęć będzie dostosowana do potrzeb członków grupy. 

Podczas zajęć uczestnicy doświadczający przemocy, żyjący w poczuciu bezradności i niepewności będą 

mogli uzyskać wsparcie. Celem spotkań jest wzmocnienie motywacji do działania, podejmowania decyzji 

dotyczących własnego życia, odkrywanie swojego potencjału i uczenie się jego wykorzystywania  

w sytuacjach nie tylko kryzysowych. 

Na   zajęciach  w grupie   możesz dowiedzieć   się   o: 

 prawidłowościach psychologicznych związanych ze zjawiskiem przemocy domowej; 

 możliwych strategiach obrony przed sprawcą przemocy; 

 mitach dotyczących przemocy w rodzinie; 

 powodach, dla których pozostajesz w związku krzywdzącym; 

 sposobach radzenia sobie w sytuacjach trudnych; 

 możliwościach uzyskania pomocy ze strony instytucji i osób zobowiązanych do jej udzielania 

ofiarom przemocy, są nimi np. sądy, policja, ośrodki pomocy społecznej, hostele, liczne 

stowarzyszenia itd. 

Spotkania odbywać się będą  w  Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1, pokój 

nr 11 od miesiąca sierpnia 2014r. 
UWIERZ, ŻE MASZ W SOBIE SIŁĘ, ŻEBY ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE. 

PAMIĘTAJ, PRZEMOC NIE KOŃCZY SIĘ SAMA.    
Zapisy i informacje pod numerem telefonu (34) 3192466. 

 

 

Powstrzymaj pijanego kierowcę! 
     Pod takim hasłem odbywa się ogólnopolska akcja informacyjno – edukacyjna, której celem jest 

zwrócenie naszej uwagi na sytuacje, w których kierowcy będący pod wpływem alkoholu mają zamiar 

prowadzić lub prowadzą samochód. 

     Jak pokazują badania przeprowadzone na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, 

aż 35% Polaków jest świadkami prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Częstym powodem dla, 

którego rezygnujemy z interwencji są relacje łączące nas z tą osobą. Nie należy jednak milczeć i być 

obojętnym kiedy małżonek, dorosłe dzieci bądź dalsza rodzina czy znajomy zamierza prowadzić samochód 

po spożyciu alkoholu. Należy wówczas pomyśleć, jakie konsekwencje mogą wyniknąć z jazdy pod 

wpływem alkoholu. Reakcja może uratować tą osobę, naszych najbliższych  bądź innych członków ruchu 

drogowego od tragedii.  

     Jak powinniśmy się zachować, gdy nasz członek rodziny lub znajomy chce prowadzić samochód 

pomimo tego, że wcześniej pił alkohol? Jak reagować, widząc nietrzeźwego kierowcę? Zawsze możesz 

odebrać kluczyki lub zadzwonić pod numer alarmowy 112.  

     Tak postępując, wielu wypadków z udziałem pijanych kierowców można uniknąć.  

Na stronie www.powstrzymaj.pl możesz znaleźć instrukcję o tym, jak postępować z osobami, które po 

spożyciu alkoholu zamierzają wsiąść za kierownicę. 
                                                                 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

                                                                                                       we Wręczycy Wielkiej 
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