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Inauguracyjna sesja Rady Gminy VII kadencji. 
W dniu 27 listopada 2014 roku odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Wręczyca Wielka, 
zwołana przez Komisarza Wyborczego w Częstochowie. Senior, Pan Tomasz Szymański 

otworzył obrady i przewodniczył ich pierwszej części,  
tj. do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.  
Pan Zenon Kudła - Przewodniczący Gminnej Komisji 

Wyborczej  wręczył 15  nowo wybranym radnym  oraz 
Wójtowi Gminy zaświadczenia potwierdzające wybór. 
Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu, 
wybrani w dniu 16 listopada 2014 roku, Radni  oraz 
wybrany w I turze wyborów Wójt Gminy, złożyli 
ślubowanie. Rotę ślubowania o treści „Wierny 
Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję 
uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, 
rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej 
gminy i jej mieszkańców” - odczytał Pan Tomasz 

Szymański, po czym najmłodszy Radny, Pan Paweł Adamik wyczytywał nazwiska 
Radnych, którzy potwierdzali wolę złożenia ślubowania,  słowem „Ślubuję”  dodając lub nie 
„Tak mi dopomóż Bóg”. Ślubowanie wobec Rady Gminy złożył również Wójt Gminy.  
 

 
Rada Gminy Wręczyca Wielka wybrała: 

 Przewodniczącego Rady Gminy  - Marka Prubanta  i dwóch Wiceprzewodniczących 
Rady  - Włodzimierza Drążka i Wiesława Żerdzińskiego.  

 oraz trzy stałe komisje z następującymi składami osobowymi:    (dokończenie na str. 2)  
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1. Komisja Rewizyjna  – Przewodniczący Paweł Kania, Członkowie: Wiesław Jaszczyk  
i Janusz Ogłaza; 

2. Komisja Polityki Społecznej – Przewodniczący Krzysztof Krawczyk, Członkowie: 
Tomasz Szymański, Anita Toborek, Ryszard Francik, Barbara Markowska, Paweł 
Adamik; 

3. Komisja Budżetowa – Przewodniczący Tomasz Osiński,  Członkowie: Dorota Fiącek, 
Marcin Zomerfeld, Wiesław Żerdziński, Włodzimierz Drążek. 

 

 
Nasi zawodnicy na Mistrzostwach 

Świata w Kickboxingu w Rimini  
we Włoszech 

 
Na sesji Rady Gminy Wręczyca Wielka  
w dniu 7 listopada 2014r. władze 

samorządowe uhonorowały dyplomami  
i nagrodami pieniężnymi  Pana Krzysztofa 
Mikę-trenera Klubu Sportów Walki „MIX-
TEAM” Wręczyca Wielka oraz zawodników: 

Aleksandrę Kucharczyk  i  Kamilę Kalek za osiągnięte wyniki na Mistrzostwach Świata 
w Kickboxingu w Rimini, a Antoniego Chrostowskiego i Macieja Kucharczyka  za 
zakwalifikowanie się  do kadry na Mistrzostwa Świata w Kickboxingu w Rimini.  Młodzi 
zawodnicy uczestniczyli w sesji wraz z rodzicami. 

* * *
PODATKI na 2015 r. 

Podatki na 2015r. w Gminie Wręczyca Wielka nie 

zostały podniesione,  stawki podatkowe pozostają na nie 

zmienionym poziomie   2014 r. i będą wynosiły: 

Podatek od nieruchomości: 

od powierzchni użytkowej budynków i ich części: 

-   0,70 zł/m
2
   mieszkalnej,  

- 21,40 zł/m
2
  od   działalności gospodarczej,  

-  4,63 zł/m
2
   związanej  z udzielaniem  świadczeń   

                      zdrowotnych. 

- 6,60 zł/m
2
  od pozostałych budynków, 

-   2% wartości od budowli. 

 

 

Od gruntów: 
 

- 0,84 zł/m
2
  od pow. związanej z prowadzeniem      

                     działalności  gospodarczej, 

- 0,20 zł/m
2
  od pow.  pozostałych gruntów,  

- 4,51 zł od 1 ha pow.   zajętych pod zbiorniki wodne. 

 

Podatek rolny: 

 

- 150,00 zł od ha  przeliczeniowego dla   gosp. rolnych,  

- 300,00 zł od ha  fizycznego dla działkowiczów. 

 

Pan  

Krzysztof Mika 

Klub Sportów Walki  

„MIX-TEAM” Wręczyca Wielka 

 
      W imieniu władz samorządowych Gminy 
Wręczyca Wielka, z ogromną satysfakcją  

i radością mamy zaszczyt przekazać na Pana ręce  
serdeczne gratulacje i wyrazy uznania w związku 
ze zdobyciem  przez Zawodników Klubu Sportów 
Walki „MIX-TEAM” z Wręczycy Wielkiej  
wspaniałych wyników w Word Kickboxing 
Championships w Rimini. 
   Reprezentowanie Polski na Mistrzostwach 
Świata w Kickboxingu i osiągnięte tam 
zwycięstwo, w niezwykle emocjonującej 
rywalizacji, sprawiło nam wiele radości. Dowiódł 
Pan, że  upór i ambicja oraz systematyczna praca 
z Zawodnikami, to najlepsza, najbardziej 
skuteczna droga wiodąca do sportowych 

sukcesów.   
Życzymy Panu i Zawodnikom „MIX-TEAM” 
kolejnych udanych startów i nowych wspaniałych 
zwycięstw. Każdy sukces stanowić będzie 
jednocześnie wspaniałą promocję naszej Gminy  
w różnych zakątkach świata.  
     Przewodniczący Rady Gminy           Wójt Gminy 
            Marek Prubant                    Henryk Krawczyk 

 

Na zbliżające się Święta Bożego 
Narodzenia życzymy Mieszkańcom 

naszej Gminy dużo radości, zdrowia, 
pomyślności oraz samych    

szczęśliwych dni 
w Nowym 2015 Roku 

  Radni i Wójt Gminy Wręczyca Wielka                                                               
               



 

3 
 

100 urodziny Pani WŁADYSŁAWY PAWELAK  
z Długiego Kąta

 W dniu 17 października 2014 roku swoje setne urodziny 

świętowała Pani Władysława Pawelak z Długiego Kąta. 

Z tej okazji Wójt Gminy i Kierownik Urzędu Stanu 

Cywilnego odwiedzili Jubilatkę, składając gratulacje  

i życzenia. W uroczystości uczestniczyła rodzina Jubilatki 

oraz m. in. przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury z Wręczycy 

Wielkiej i przedstawiciele ZUS z Częstochowy. 

 

Przygotowania do akcji zimowej 
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego firma Robót Drogowo-Budowlanych  

z Wręczycy Małej będzie zajmowała się zimowym 

utrzymania dróg  gminnych. Wzorem lat 

ubiegłych, nie będą posypywane całe ciągi dróg, 

tylko wyznaczone odcinki,  tj.: rejony przystanków 

autobusowych, szkół, przedszkoli, chodniki, 

skrzyżowania, zakręty, spadki, podjazdy, mosty 

itp. Ustawiono 8 pojemników z piaskiem, w tych 

samych miejscach co w roku ubiegłym. 

Budowa sieci światłowodowej 
W 2014 roku firma „Spidernet” z siedzibą  

w Puszczewie,  rozpoczęła budowę sieci 

światłowodowej, poprzez którą jest już oferowany 

dostęp do internetu, telefonii stacjonarnej oraz 

telewizji wysokiej rozdzielczości. Inwestycja 

dofinansowana ze środków Unii. Projekt jest 

realizowany w miejscowościach: Borowe, Bór 

Zapilski, Brzezinki, Czarna Wieś, Długi Kąt, 

Nowiny, Kuleje, Kalej i Szarlejka – planowane 

zakończenie prac  w 2015roku. 

Pani WŁADYSŁAWA PAWELAK 
Z okazji wspaniałego Jubileuszu pragnę złożyć Pani serdeczne gratulacje. Osiągnęła Pani 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.                                                                                                       
                                                                                                                                       Wójt Gminy Henryk Krawczyk                                                                                                    

Utraciłeś dokumenty?    Nie ryzykuj!    Zastrzeż w banku! 
Co robić po utracie dokumentów? 

1. Natychmiast zastrzegamy je w systemie „DOKUMENTY ZASTRZEŻONE” 

2. Powiadamiamy Policję (jeżeli dokonano kradzieży). 

3. W gminie wyrabiamy nowe dokumenty. 

Gdzie je zastrzec: 

1.  dowolnej placówce w banku, 

2. gdy ktoś nie ma rachunku w banku, powinien iść do banku przyjmującego zastrzeżenia nie tylko od swoich 

klientów (aktualna lista znajduje się na stronie:  www.dokumentyzastrzeżone.pl) 
Jakie dokumenty zastrzegać? 

Najważniejsze są: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta pobytu, książeczka wojskowa, dowód 

rejestracyjny i karta płatnicza.  

Dlaczego trzeba zastrzegać dokumenty? 

Nie ma znaczenia czy dokumenty skradziono czy zgubiono. Dziennie zdarza się kilkadziesiąt prób posłużenia 

się cudzym lub podrobionym dokumentem: 

 wyłudzenia kredytów pożyczek, 

 wynajem mieszkań i pokoi hotelowych (unikanie opłat, kradzieże wyposażenia), 

 kradzieże wypożyczonych samochodów i innych rzeczy, 

 zakładanie fikcyjnych firm do wyłudzenia kredytów i zwrotu podatków. 

Jak działa system DOKUMENTY ZASTRZEŻONE 

Dane trafiają do wszystkich banków i innych uczestników systemu np. telefonia komórkowa, notariusze, 

placówki poczty, pośrednicy finansowi, agencje rozliczeniowe, firmy leasingowe, firmy ochroniarskie, 

wypożyczalnie, hotele, agencje pośrednictwa sprzedaży oraz wynajmu nieruchomości. 

http://www.dokumentyzastrzeżone.pl/
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Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka 

W dniu 20 listopada, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kalei, odbył się apel poświęcony obchodzonemu - po raz 

pierwszy w naszym kraju - Ogólnopolskiemu Dniu Praw Dziecka. Dzień ten, na wniosek Rzecznika Praw Dziecka, został 

uchwalony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 listopada br. 

Ustanowienie takiego dnia, ma uświadomić dzieciom, iż mają swoje prawa i 

powinny wiedzieć, jak z nich korzystać, a dorosłym ma przypomnieć, że mają 

tych praw zawsze przestrzegać. Jednocześnie w tym dniu świętowaliśmy 25 

rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych  

najważniejszego dokumentu określającego prawa dziecka – Konwencji o Prawach 

Dziecka. Polska jest inicjatorem   i współtwórcą Konwencji, która dzisiaj jest 

nazywana Światową Konstytucją Praw Dziecka. Historię tego dokumentu 

przedstawił przewodniczący Samorządu Szkolnego – Patryk Moll. Następnie 

uczniowie klasy VI przedstawili prawa dziecka i obowiązki. Organizatorzy apelu 

p. Ramona Wiora (Rzecznik Praw Ucznia)  i p. Tomasz Krzypkowski (Opiekun Samorządu Uczniowskiego) 

zaprezentowali tablicę   z wszystkimi informacjami związanymi z Dniem Praw Dziecka, a także poinformowali   

o instytucjach pomagających dzieciom. Informacje o działających w Polsce organizacjach  a także numery telefonów do 

nich i numery telefonów zaufania, zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń Samorządu.   Tomasz Krzypkowski 

Kierowco! Włącz myślenie! 

         Pod takim hasłem  28 października w Gimnazjum w Węglowicach odbył się po raz pierwszy happening, który miał 

uzmysłowić gimnazjalistom oraz okolicznym mieszkańcom, jak wielkie zagrożenie stanowią na naszych drogach pijani 

kierowcy.    Centralnym punktem dnia był przemarsz uczniów  

i nauczycieli ulicami Węglowic i Puszczewa, by zwrócić uwagę 

społeczności lokalnej na palący problem nietrzeźwych kierowców  

w naszej gminie. Barwny korowód uczniów i nauczycieli,  trzymających  

w rękach kolorowe  transparenty i plakaty, cieszył się dużym 

zainteresowaniem mieszkańców, którzy otrzymali od  gimnazjalistów  

ulotki informacyjne dotyczące akcji. Jednak największą atrakcją dla 

młodzieży był Sznupek – policyjna maskotka, w którą przebrał się jeden  

z gimnazjalistów – Przemek Puchała. Uczniowie przygotowali również 

prezentację multimedialną na temat bezpiecznego poruszania się po 

drogach, przedstawili także  mrożące krew  w żyłach statystyki wypadków drogowych z ostatnich lat. Ukoronowaniem 

akcji było wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych nagrodzonym uczniom, którzy wzięli udział w Szkolnym 

Konkursie Literackim oraz Szkolnym Konkursie Plastycznym na temat: ,, Kierowco! Włącz myślenie”. Anna Korkus 

APEL DO MIESZKAŃCÓW Gminy Wręczyca Wielka 

W związku z licznymi, powtarzającymi się przypadkami oszustw, w tym przez osoby podające się za 

pracowników pomocy społecznej, których ofiarami stają się starsze osoby, samotnie mieszkające  

i łatwowiernie odnoszące się do nieznajomych, apelujemy do Państwa o ostrożność i zdrowy rozsądek  

w kontaktach z osobami pukającymi do naszych mieszkań. Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwość, co do osoby, 

która go odwiedza, powinien poprosić o okazanie dokumentu lub wezwać policję dzwoniąc pod numer 

997. Można  też skontaktować się z tutejszym ośrodkiem pomocy społecznej pod numerem tel.: 34 319 24 66. 

Jednocześnie informujemy, iż prawo do przeprowadzenia wywiadów środowiskowych oraz wizyt  

w środowisku na terenie tut. gminy  mają wyłącznie pracownicy socjalni z Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej we Wręczycy Wielkiej,  którzy posiadają legitymację pracownika socjalnego ze zdjęciem, 

opatrzoną pieczątką instytucji i podpisem kierownika.                      

Pamiętajmy, że tylko nasza ostrożność, czujność i rozsądek spowodują, 

iż nie staniemy się kolejną ofiarą oszustwa! 
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ we WRECZYCY WIELKIEJ 

Nie bądź obojętny! 
W związku ze zbliżającą się zimą Ośrodek Pomocy 

Społecznej we Wręczycy Wielkiej zwraca się  

z apelem do społeczności lokalnej o zwrócenie 

szczególnej uwagi na osoby, które  z uwagi m.in. na 

wiek, niepełnosprawność, szeroko rozumianą 

niezaradność życiową mogą być zagrożone 

wyziębieniem  lub bezdomnością. Pracownicy 

socjalni naszego Ośrodka starają się na bieżąco 

monitorować miejsca, w których takie osoby mogą 

przebywać, jednakże to sygnały ze strony środowiska 

lokalnego sprawiają, że pomoc do takich osób trafia 

najszybciej.   

 Liczymy na współpracę i jesteśmy przekonani, że 

skoordynowane działania wszystkich służb oraz 

pomoc międzysąsiedzka, pozwolą uniknąć 

tragicznych w skutkach następstw zimy. 

Wszelkie informacje na temat osób bezdomnych oraz 

zagrożonych wyziębieniem należy zgłaszać do: 

* Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy 

Wielkiej, ul. Sienkiewicza 1; tel. 34 3192466; (od 

poniedziałku  do piątku w godz. od 8.00 do 15.15), 

 * Policji (tel. 997 lub 112), 

* Pogotowie Ratunkowe - 999 

 
JEŚLI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ 

PRZESTĘPSTWEM – PAMIĘTAJ! MOŻESZ 

OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC 
Może to być przede wszystkim informacja 

prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie 

kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa  

i materialna. W całej Polsce działają podmioty – 

przede wszystkim organizacje pozarządowe, które 

uzyskały dotacje z Funduszu Pokrzywdzonym oraz 

Pomocy Postpenitencjarnej na udzielenie 

bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym 

przestępstwem. 

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną 

przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się 

do takiego podmiotu. Lista adresatów wraz  

z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów 

specjalistów, dostępna jest na stronach 

Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl  
wzakładce: Działalność/Pokrzywdzeni 

przestępstwem oraz na stronie internetowej dla 

osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl 

Karta Dużej Rodziny 

 

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we 

Wręczycy Wielkiej, ul. Sienkiewicza 1, zaprasza 

rodziny z co najmniej trójką dzieci do złożenia 

wniosku o przyznanie Ogólnopolskiej Karty Dużej 

Rodziny. Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski 

program opracowany przez Ministerstwo Pracy  

i Polityki Społecznej. To system zniżek dla rodzin 

3+ zarówno w instytucjach publicznych jak i w 

firmach prywatnych. Karta ułatwia rodzinom 3+ 

dostęp do kultury, aktywnego spędzania czasu oraz 

obniża koszty codziennego życia. Wykaz 

wszystkich dostępnych uprawnień i zniżek dla 

rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej 

Rodziny można znaleźć na stronie internetowej: 

https//rodzina.gov.pl/duzarodzina/uprawnienia. 

Ponadto dodatkowe informacje można uzyskać 

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we 

Wręczycy Wielkiej, tel. 34 319 24 66 

 

O przemocy   

Przemoc w rodzinie to jeden z najbardziej 

bulwersujących opinię społeczną tematów. Dużo 

słyszy się i mówi o przemocy, codziennie dochodzi 

do różnych objawów agresji i przemocy  

w środowisku. Ofiary najczęściej ukrywają fakt bicia 

i wykorzystywania przed otoczeniem, rzadko 

również decydują się na fachową pomoc. Większość 

przestępstw przeciwko rodzinie dokonywanych jest 

pod wpływem alkoholu. Najczęstszą przyczyną stają 

się zatargi na tle finansowym i problemy związane  

z utrzymaniem rodziny. Przemoc może objawiać się 

w różny sposób i w różnych miejscach, jest obecna  

w codziennym życiu i dotyka rodzin o różnym 

statusie społecznym. Przemoc doznawana w rodzinie 

rodzi konsekwencje niezmiernie głębokie  

i szkodliwe, dając o sobie znać w postaci zaburzeń 

emocjonalnych, w bliższej lub dalszej perspektywie 

czasowej. 

    Istnieje przekonanie, że problemy rodzinne, 

zwłaszcza zaś małżeńskie, nie powinny wykraczać 

poza ściany domu. Jednocześnie ofiary przemocy 

pozostawiane samym sobie, odtrącane przez 

otoczenie, pozbawione pomocy najczęściej godzą się 

z sytuacją nie widząc szans na przerwanie zaklętego 

kręgu bezsilności, łudząc się, co gorsza, że sytuacja 

sama ulegnie zmianie... 

Przemoc w rodzinie nie jest sprawą prywatną rodziny, jest przestępstwem ściganym przez prawo. Nawet po 

wielu latach możesz szukać pomocy. Nigdy nie jest za późno, aby powiedzieć nie! Przemoc nie skończy się 

sama z siebie. Pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie milczenia. Nie masz powodu, by się 

wstydzić.   Dokończenie  str. 6 

http://www.ms.gov.pl/
http://www.ms.gov.pl/
http://www.pokrzywdzeni.gov.pl/
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Dokończenie ze str. 5 „O przemocy” 

 

     Na terenie gminy Wręczyca Wielka działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy 

powołany przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka. Celem działania zespołu jest diagnozowanie problemu 

przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych 

oraz podejmowanie interwencji w środowiskach dotkniętych kryzysem. 

Jeśli Ty lub ktoś z Twojego otoczenia dotknięty jest zjawiskiem przemocy w rodzinie i potrzebuje pomocy, 

zgłoś się po pomoc  do właściwej instytucji np.: 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej, tel. 34 319 24 66; 

 Komisariat Policji we Wręczycy Wielkiej, ul. Śląska 27;  tel. 997; 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Wręczycy Wielkiej, ul. Sienkiewicza 1, 

pok. 18 lub 35 i 36; 

 Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie- Niebieska Linia tel. 801-120-002 

Jeżeli jesteś osobą dotkniętą przemocą w rodzinie, znajdujesz się w sytuacji kryzysowej  możesz dołączyć do 

grupy wsparcia. Bliższe informacje dotyczące funkcjonowania i zapisów go grupy wsparcia możesz uzyskać 

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej 

 
                                                  * * * * *  

14 września 2014 roku  Ochotnicza Straż Pożarna w Hutce obchodziła 

piękny Jubileusz 90-lecie istnienia.  W uroczystości udział wzięli 

przedstawiciele Związku OSP RP w osobach:  st. bryg. Jan Błoński, mł. 

bryg. Robert  Ladra Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Kłobucku  

oraz przedstawiciele powiatowych i gminnych władz samorządowych.  

Z tej okazji 26 druhów zostało odznaczonych odznakami „Za wysługę 

lat” w tym 3 za 55 lat pracy – dh.  Edward Borecki, Józef Matyszczak i 

Wacław Wójcik a dh. Stanisław Ogrodnik  za 45 lat. Zarząd Główny 

przyznał „Złoty Znak Związku OSP RP” niedawno zmarłemu dh. Feliksowi Stacherczakowi - odznaczenie 

odebrała małżonka Pani Lucyna. Druhowie strażacy odznaczeni zostali: dwoma złotymi i  jednym brązowym 

”Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”  oraz 10 „Medalami za Zasługi dla Powiatu Kłobuckiego”.  
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GMINNY OŚRODEK KULTURY we  WRĘCZYCY WIELKIEJ  

Warsztaty muzyczno – taneczne    
w Kowarach 

Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej 

zorganizował w dniach 04-13 lipca 2014 r. warsztaty 

muzyczno-taneczne dla Dziecięcej Orkiestry Dętej  

i mażoretek. Umiejętności muzyczne oraz taneczne 

dzieci i młodzież doskonaliła w Kowarach, prócz 

ciężkiej pracy był również czas na odpoczynek  

i zwiedzanie okolicy. Dużą atrakcją dla uczestników 

warsztatów była wycieczka do Pragi, która rozpoczęła 

się od zwiedzania dzielnicy Hradczany  a zakończyła 

na jednym z najsłynniejszych zabytków w Pradze  

a mianowicie moście Karola.    
IV Międzynarodowy Festiwal 

Chórów i Orkiestr w Paryżu  

Dziecięco – Młodzieżowa Orkiestra Dęta wraz  

z mażoretkami w dniach 20 – 24 sierpnia 2014r. 

uczestniczyła w IV Międzynarodowym Festiwalu 

Chórów i Orkiestr w Paryżu. Orkiestra zagrała koncert 

na placu Kiosque Champ -de-Mars niedaleko wieży  

Eiffla i otrzymała Dyplom w nominacji „Orchestral 

Arts”. Podczas festiwalu orkiestra i mażoretki mieli 

okazję zwiedzania najciekawszych miejsc Paryża.  

 
IX Festiwal Folklorystyczny Powiatu 

Kłobuckiego 21.09.2014 
 
Zespoły śpiewacze i obrzędowe po raz IX spotkały się 

na scenie sali widowiskowej Gminnego Ośrodka 

Kultury we Wręczycy Wielkiej. W Konkursie wzięło 

udział dziesięć zespołów śpiewaczych, dziesięciu 

solistów oraz dwa zespoły ludowe prezentujące scenkę 

rodzajową. Prócz śpiewów obserwować można było 

tańce, grę na akordeonie a przede wszystkim świetną 

zabawę, integrację oraz energię i pasję jaką wnosili ze 

sobą na scenę kolejni uczestnicy festiwalu.  

 
Obchody Jubileuszy 

60 lat Gminnej Biblioteki Publicznej 
40 lat Gminnego Ośrodka Kultury 

we Wręczycy Wielkiej 
Kabaret „Pod Wyrwigroszem”  20.10.2014 

 

Obchody Jubileuszu zapoczątkował występ kabaretu 

„Pod Wyrwigroszem”. Humor, satyra, dowcip, 

zabawne skecze i licznie zgromadzona, roześmiana 

publiczność to dowód, że odchody rozpoczęto na 

wesoło.  Kabaret w składzie  Maurycy Polaski, Łukasz 

Rybarski, Beata Rybarska oraz Andrzej Kozłowski 

zaprezentowali m.in. „Donald marzy”, „Ona nie 

tańczy dla mnie”, „Telemarketing domowy”, „Na 

budowie”. 
Spotkanie z pisarką  Wiolettą Piasecką                          

22.10.2014 

      

 Autorka książek dla dzieci Pani 

Wioletta Piasecka w stroju 

wróżki prowadziła spotkanie  

z dziećmi i młodzieżą. W barwny 

sposób opowiadała o swoich 

książkach, nie zabrakło również 

konkursów dzięki czemu dzieci 

czynnie oraz z uśmiechem 

uczestniczyły w spotkaniu.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Wioletta_Piasecka_(2008).jpg


 

 

Spotkanie z Tomaszem Jelonkiem 
27.10.2014   

 

 Językoznawca Pan Tomasz Jelonek  doktorant 

Katedry Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki 

na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu 

Jagiellońskiego  w Krakowie 

przeprowadził spotkanie, 

którego temat brzmiał 

"Krajobraz Gminy Wręczyca 

Wielka w świetle nazw 

terenowych". W sali 

widowiskowej Gminnego 

Ośrodka Kultury zgromadzona 

młodzież dowiedziała się 

wielu ciekawych i istotnych 

informacji na temat języka polskiego oraz jego 

ewolucji na przestrzeni lat.  
 

V Konkurs fotograficzny „Moja gmina 
w obiektywie”      5. 11.2014 

 

Tematem zdjęć konkursowych był motyw związany 

geograficznie z gminą Wręczyca Wielka. Oceniano 

prace w dwóch kategoriach: „Tu i teraz” i „Wehikuł 

czasu”. Zgłoszone prace zostały nagrodzone  

a ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i otwarcie 

wystawy pokonkursowej odbyło się 05.11.2014 roku.  

 

Prezentacja książki i filmu 07.11.2014  
Z okazji Jubileuszy wydano książkę oraz film 

prezentujące działalność Gminnego Ośrodka Kultury i 

Biblioteki we Wręczycy Wielkiej. Książka 

zatytułowana „Spotkajmy się po latach” to 

kontynuacja wydawnictwa GOK „Zatrzymane  

w kadrze”, zawiera krótki rys historyczny, ale w 

szczególności to wspomnienia utrwalone na fotografii. 

Zaprezentowane zostały m.in. wydarzenia kulturalne, 

festiwale, spotkania z autorami aktorami i znanymi 

artystami oraz osiągnięcia uczestników zajęć GOK.  

Film pt. „Czy pamiętasz te miejsca...? tych ludzi...?”, 

zawierający archiwalne materiały video, jest 

uzupełnieniem wspomnień i ukazuje  ważniejsze 

wydarzenia, w których uczestniczył Gminny Ośrodek 

Kultury we Wręczycy Wielkiej na przestrzeni lat. 

Książkę, film oraz „Kalendarz na rok 2015” można 

nabyć w Gminnym Ośrodku Kultury we Wręczycy 

Wielkiej.  
 

XVI Jesienny Koncert  dla Sympatyków 
Kultury 09.11.2014 

Koncert był połączony z Obchodami Jubileuszy 60 lat 

Gminnej Biblioteki Publicznej i 40 lat Gminnego 

Ośrodka Kultura we Wręczycy Wielkiej. Impreza 

została podzielona na dwie części artystyczne.  

W pierwszej zaprezentowali się uczestnicy Studia 

Piosenki i Mażoretek, odbył się także pokaz tańca 

towarzyskiego. W przerwie koncertu można było 

podziwiać obrazy prezentujące dorobek grupy 

„PRYZMAT”- artystów z pracowni plastycznej GOK 

we Wręczycy Wielkiej. Druga część artystyczna 

koncertu należała do Dziecięco - Młodzieżowej 

Orkiestry Dętej, która pokazała profesjonalizm i pasję 

do muzyki. Na scenie swoje umiejętności taneczne 

zaprezentowały także wszystkie grupy Mażoretek.  
XI Powiatowe Konfrontacje Teatralne 

23.11.2014                                                              
 Na zakończenie Obchodów Jubileuszy w sali 

widowiskowej GOK odbyła się prezentacja laureatów 

XI edycji Konfrontacji Teatralnych. Przesłuchania  

w czterech kategoriach wiekowych wyłoniły 

zwycięzców, których przedstawienia ubarwione 

pięknymi strojami, odpowiednią muzyką i scenografią 

podziwiała publiczność w niedzielne popołudnie 

23.11.2014 r. Ogromny wkład pracy, zaangażowanie 

dzieci i młodzieży owocuje coraz wyższym poziomem 

artystycznym Konfrontacji Teatralnych.  


