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Co słychać w Radzie…
W okresie międzysesyjnym, zgodnie
z ramowym planem pracy na 2016 rok,
posiedzenia odbyły wszystkie stałe Komisje
Rady Gminy.
 Dnia 17 maja 2016 r. Komisja Rewizyjna
przeprowadziła kontrolę, mającą na celu
rozpatrzenie sprawozdania finansowego,
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Wręczyca Wielka wraz z opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu
oraz informacji o stanie mienia Gminy za
2015 rok.
Po przeanalizowaniu wykonania budżetu
gminy, Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w jego realizacji, stwierdzając, że
materiały
przedłożone
do
kontroli
odzwierciedlają w pełni realizację budżetu
gminy z uwzględnieniem wykonania dochodów
i wydatków budżetowych.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok
jest prawidłowe i potwierdza zgodność budżetu
uchwalonego z budżetem wykonanym.
To samo stwierdzono przy sprawozdaniach
finansowych i wykazie mienia.
Komisja
Rewizyjna
rozpatrzyła
pozytywnie:
sprawozdanie
finansowe
z wykonania budżetu za 2015 rok wraz
z wykonaniem planu finansowego zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań
zleconych
ustawami
gminie,
sprawozdanie finansowe, informację o stanie
mienia Gminy Wręczyca Wielka i wystąpiła
z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy z działalności
finansowej za 2015 rok.
Wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi
Gminy został przyjęty przez Komisję Rewizyjną
w 100 %.
***
W dniu 31 maja 2016 roku miały miejsce
wspólne obrady Komisji Budżetowej i Komisji
Polityki Społecznej Rady Gminy.

Na posiedzenie Komisji, zostali zaproszeni
Dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu gminy,
którzy zapoznali członków Komisji z sytuacją
panującą w placówkach oświatowych.
W swoich wystąpieniach poinformowali m.
in. o liczbie uczniów danej placówki,
osiągnięciach,
realizowanych
programach
i projektach oraz wydarzeniach mających
miejsce w bieżącym roku szkolnym.
Na posiedzeniu dokonano analizy arkuszy
organizacyjnych na rok szkolny 2016/2017,
gdzie Pan Zenon Kudła, Dyrektor Gminnego
Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego
Oświaty, wyjaśnił wszystkie związane z tym
zagadnienia.
***
Komisje Rady Gminy – Budżetowa
i Polit yki Społecznej, zapoznał y się z:
 informacją
o
planie
remontu
w
placówkach
oświatowowychowawczych w okresie wakacji.
(Zaplanowano jedynie drobne remonty, gdyż
kilka większych zostało przeprowadzonych
w miesiącach
wcześniejszych,
m.
in.
modernizacja oświetlenia na hali we Wręczycy
Wielkiej, piec konwekcyjny w Truskolasach;
Ponadto niebawem rozpoczną się 3 duże
inwestycje w
oświacie tj. rozbudowa
przedszkola
w
Węglowicach,
budowa
przedszkola
we
Wręczycy
Wielkiej
i przebudowa budynku przedszkola w Pile
Pierwszej),
 informacją Wójta Gminy o stanie
technicznym
i
użytkowym
ogólnodostępnych placów zabaw na
terenie gminy.
(Przeprowadzona kontrola stanu placów zabaw
wykazała pewne nieprawidłowości spowodowane zużyciem materiałów, warunkami
atmosferycznymi,
a
także
dewastacją.
Stwierdzone usterki zostały usunięte, jak
również
wymieniony
został
piasek
w piaskownicach.
Na
powyższe
prace
przeznaczono kwotę 37.379,70 zł.
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***
17 czerwca 2016 r. na XV sesji
zwyczajnej Rada Gminy, podejmując Uchwałę
Nr XV/140/16, zatwierdziła sprawozdanie
finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu gminy Wręczyca Wielka za 2015 rok.
Z kolei Uchwałą
zapoznaniu się z:

Nr

XV/141/16,

po

 sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Wręczyca Wielka za 2015 rok,
 sprawozdaniem finansowym,
 opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach o przedłożonym przez Wójta
Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu
za 2015 rok wraz z informacją o stanie
mienia komunalnego,
 informacją o stanie mienia Gminy Wręczyca
Wielka,
 stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Wręczyca Wielka,
Rada Gminy jednogłośnie udzieliła Wójtowi
Gminy Wręczyca Wielka absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.
(Plan wydatków na 2015 rok uchwalony
przez Radę Gminy w wys. 49.013.800,60 zł,
w wyniku zmian w ciągu 2015 roku zwiększony
został łącznie o kwotę 2.651.715,50 zł do wys.
51.665.516,10 zł.
Wydatki roku 2015 zrealizowane zostały
w wys. 49.661.117,58 zł, tj. 96,12% planu
rocznego.
Uchwalony na 2015 rok plan dochodów
w wys. 49.001.660,80 zł, w trakcie roku został
zwiększony w wyniku zmian budżetowych na
ogólną sumę 1.361.355,25 zł i na dzień 31
grudnia 2015 roku zamknął się kwotą
50.363.016,05 zł.
Dochody zostały wykonane w wys.
50.284.873,51 zł, co stanowi 99,84 % planu
rocznego.)
***
Na sesji czerwcowej, Rada Gminy również
jednogłośnie zatwierdziła roczne sprawozdanie
finansowe GOK we Wręczycy Wielkiej za rok
2015. Bilans jednostki zamknął się sumami
bilansowymi w kwocie 169.710,56 zł.

***
Podejmując stosowne uchwały, Rada
Gminy:
- udzieliła dotacji dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kalei (jednostki włączonej
do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego) na dofinansowanie zakupu zestawu
hydraulicznego w kwocie 30.000,00 zł,
udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu
Kłobuckiego w formie dotacji celowej
w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie zakupu 2 samochodów na
użytek Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hutce.
***
W ramach planowanej tematyki czerwcowej
sesji, Rada Gminy przyjęła informację
przedstawioną przez Wójta Gminy, a dotyczące
pozyskiwania środków pozabudżetowych na
realizację gminnych inwestycji.
(W okresie od 30 października 2015 roku
do 17 czerwca 2016 roku, Gmina Wręczyca
Wielka złożyła 9 wniosków na dofinansowanie
inwestycji

gminnych

o

łącznej

wartości

26.262.821,82 zł i wnioskowanym dofinansowaniem na kwotę 14.700.050,40 zł.)
***

06 lipca 2016 roku Rada Gminy odbyła sesję
nadzwyczajną, zwołaną na wniosek Wójta
Gminy w związku z koniecznością podjęcia
uchwał: w sprawie zmian w budżecie gminy na
2016 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata
2016-2027.
Podjęcie przedmiotowych uchwał wynikało
z bieżącej działalności Urzędu i pozwoliło na
pełną realizację planowanych zadań.
***
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
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ we Wręczycy Wielkiej
Uwaga – świadczenia rodzinne - nowy okres zasiłkowy 2016/2017
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej przypomina
o konieczności złożenia wniosków na okres zasiłkowy 2016/2017.
Nowy okres zasiłkowy 2016/2017 rozpoczyna się od 01 listopada 2016 roku i trwa do 31
października 2017 roku. Wnioski będą przyjmowane od 01 września 2016 roku w siedzibie tut.
Ośrodka przy ul. Sienkiewicza 1 pok. 34 w godzinach:
- poniedziałek, środa i piątek od 7.15 do 15.00,
- wtorek od 8.00 do 16.00;
- czwartek od 7.15 do 11.00;
Aby zachować ciągłość wypłat zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego wniosek
w sprawie ustalenia uprawnień do ww. świadczeń na okres zasiłkowy 2016/2017 należy złożyć do
dnia 30 września 2016 r. Jeżeli wniosek wpłynie do Ośrodka w okresie od dnia 1 października 2016r.
do dnia 30 listopada 2016r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń
przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 31 grudnia 2016 r.
Druki wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego
należy pobrać: w GOPS we Wręczycy Wielkiej ul. Sienkiewicza 1, pokój 34.

Trwa nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu
alimentacyjnego.
GOPS we Wręczycy Wielkiej informuje, że od miesiąca sierpnia są przyjmowane wnioski o przyznanie
świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy od 1 października 2016 r. do 30 września 2017r.
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w GOPS we Wręczycy Wielkiej, pokój 35.
Zmiany w prawie
Ustawą z dnia 5 sierpnia 2016 roku o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poza 1177), z dniem 20 sierpnia 2016 roku w ustawie Prawo bankowe oraz
w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo- kredytowych, wprowadzono przepisy określające
odpowiednio: nowy rodzaj umowy rachunku bankowego – rachunek rodzinny oraz możliwość prowadzenia
rachunku rodzinnego na rzecz członka kasy oszczędnościowo – kredytowej.
Rachunki rodzinne wolne od zajęć
Nowelizacja wprowadza specjalne subkonta - bezpłatne, wyodrębnione rachunki rodzinne, do których
komornicy nie będą mieli dostępu. Otwarcie i prowadzenie rachunku rodzinnego oraz wypłaty z tego
rachunku w banku lub kasie prowadzących rachunek będą wolne od jakichkolwiek opłat i prowizji.
Nieodpłatne będzie również wydanie karty do rachunku i wypłaty z bankomatów danego banku oraz
bankomatów wskazanych przez kasę.

Warunkiem uruchomienia rachunku rodzinnego będzie przedłożenie bankowi
bądź kasie zaświadczenia wystawionego przez jednostki wypłacające świadczenia
i zawierającego numery rachunków bankowych, z których te świadczenia są wypłacane.
Świadczenia otrzymywane na dzieci nie będą wpływać na wysokość alimentów.
Na zakres obowiązku alimentacyjnego nie będą miały wpływu otrzymywane przez rodzica na dziecko
świadczenie wychowawcze i dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego, świadczenia i inne środki
pieniężne przysługujące na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, świadczenia z pomocy społecznej lub
funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne.
Wyłączenia z egzekucji z rachunku bankowego
Z egzekucji komorniczej prowadzonej z rachunku bankowego wyłączono kwoty nie podlegających
egzekucji na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w tym świadczenia
wychowawczego oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego.
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Jeśli dotyka Cię przemoc, zgłoś się do GOPS
Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej realizuje Program Ochrony
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy Rodzinie w ramach którego
udzielana jest pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz podejmowane działania korekcyjne,
skierowane do osób stosujących przemoc w rodzinie.
Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się, umyślne działanie lub zaniechanie
naruszające prawa lub dobra osobiste, narażające kogoś na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia,
naruszające godność, nietykalność cielesną, wolność, powodujące szkody na zdrowiu fizycznym lub
psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne.
Osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny
podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Program realizowany jest między innymi poprzez wdrażanie procedury „Niebieskie Karty”, która składa
się z odpowiedniej dokumentacji oraz określonego postępowania zarówno w stosunku do ofiary przemocy,
jak i sprawcy.
Pracownicy GOPS w ramach swojej pracy analizują sytuację rodzin, gdzie istnieje podejrzenie
stosowania przemocy lub zdiagnozowane zostały zachowania przemocowe. GOPS w realizacji działań
pomocowych współpracuje z Policją, pedagogami szkolnymi, służbą zdrowia, kuratorami.
Osoby uwikłane w przemoc mogą korzystać z bezpłatnej pomocy w formie poradnictwa socjalnego,
psychologicznego w Punkcie Konsultacyjnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który
mieści się budynku Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej.

Jeśli dotyka Cię przemoc domowa, jesteś w sytuacji kryzysowej – dołącz do grupy wsparcia!
Tematyka spotkań obejmie: cykle przemocy, zespół stresu pourazowego, wyuczoną bezradność,
przemoc a alkoholizm, współuzależnienie, dzieci, jako świadkowie i ofiary przemocy, prawo wobec
przemocy, procedurę Niebieskiej Karty, zadania służb pomocowych. Uczestnicy spotkań uczą się jak
skutecznie radzić sobie w sytuacjach przemocy, wykorzystywać własne zasoby i umiejętności poszukiwania
pomocy w otoczeniu. Spotkania mają jednak przede wszystkim charakter wspierający; dlatego są
odpowiedzią na oczekiwania uczestników – jest czas na dyskusję, rozmowę, wymianę doświadczeń.
Uczestnicy spotkań mają możliwość nawiązania kontaktów z osobami o podobnych doświadczeniach,
wymiany informacji, wiedzy. Na pewno uzyskają zrozumienie, akceptację, wsparcie
i wzmocnienie; a przede wszystkim pomoc w szukaniu wyjścia z trudnej sytuacji. Można również po prostu
słuchać i czerpać z doświadczeń i wiedzy innych.
Zajęcia odbywają się w każdy piątek w godz. od 17.00 do 20.00 w budynku Urzędu Gminy we Wręczycy
Wielkiej pokój 11. Bliższe informacje w GOPS pod nr telefonu: 34 319 24 66 lub w pokoju nr 31.
Jeśli doświadczasz przemocy, chcesz zmienić swoje życie, uwierzyć we własne siły, wyjść z izolacji,
dać sobie pomóc? Ta grupa jest dla Ciebie!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej informuje, że w Punkcie Konsultacyjnym
mieszczącym się w Gminnym Ośrodku Kultury we Wręczycy Wielkiej przyjmują bezpłatnie
mieszkańców naszej gminy następujący specjaliści:
 psycholog Pani mgr Wiesława Goskiewicz –– udziela porad i konsultacji w sprawach uzależnień,
przemocy w rodzinie, sytuacji kryzysowych w każdą środę w godzinach od 15.00 do 18.00.
 certyfikowany terapeuta ds. uzależnień Pani Marzena Pierz –– udziela porad i konsultacji dla osób
z problemami alkoholowymi oraz członków ich rodzin, w każdy poniedziałek w godzinach od 16.00
do 20.00
Natomiast w Punkcie Konsultacyjnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie mieszczącym się
w budynku Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej przyjmują:
 psycholog Pani mgr Katarzyna Musiał – udziela porad i konsultacji dla rodziców dzieci
z problemami szkolnymi i wychowawczymi w każdy wtorek od godz. 12 do 18.00.
 psychoterapeuta/ mediator Pani mgr Barbara Chybalska - Cichoń –– konsultacje, porady
z elementami terapii dla osób i rodzin z problemami przemocy w rodzinie, uzależnień, konfliktów
rodzinnych, sytuacji kryzysowych - w każdy piątek w godzinach od 10.30 do 16.30, pokój nr 11.
Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejsze zgłoszenie w GOPS pokój 31
lub telefonicznie pod nr telefonu 34 3192466.
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Mediacje
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej oferuje pomoc w rozwiązywaniu konfliktów
poprzez mediację. Celem mediacji jest wypracowanie przez strony dobrowolnej ugody, satysfakcjonującej
obie strony. Jeżeli masz konflikty z bliskimi osobami: mężem, żoną, rodzicami, dziećmi czy dalszą rodziną,
sąsiadami - zgłoś się do pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy
Wielkiej , który umożliwi Ci kontakt z mediatorem. Mediacje są szczególnie przydatne w rodzinach
z dziećmi, osobami w podeszłym wieku i niepełnosprawnymi. Rozwiązują konkretne, trudne kwestie, często
związane z rozwodem, opieką nad dziećmi, podziałem majątku, opieką nad członkiem rodziny.
Mediator jest bezstronny, życzliwy wobec stron sporu, pomaga dojść do porozumienia i zawarcia ugody.
Spotkania są poufne i dobrowolne (można zrezygnować na każdym etapie). Mediacje zastępują długą
i kosztowną drogę sądową, a zawartą ugodę można przedstawić sądowi do zatwierdzenia.
Jeżeli potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu konfliktów zgłoś się do mediatora – Pani Barbary
Chybalskiej – Cichoń, która przyjmuje w każdy piątek w godz. 10.30-16.30 w Urzędzie Gminy we Wręczycy
Wielkiej. Informacja telefoniczna pod nr 34 319-24-66, w godz. od 8 do 15.

Bądźmy wrażliwi.
W Polsce od 1 sierpnia 2010 roku obowiązuje całkowity zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci
oraz zakaz stosowania innych form przemocy. Ponadto w innych obowiązujących aktach prawa polskiego
i międzynarodowego m.in. Konstytucji Rzeczpospolitej, Konwencji o Prawach Dziecka oraz w Kodeksie
rodzinnym i opiekuńczym wyraźnie został wskazany zakaz bicia dzieci:
Obowiązujące prawo chroniące najmłodszych nadal jednak nie jest respektowane przez wszystkich
obywateli w naszym państwie. Wyniki badań* opinii publicznej dotyczące zjawiska przemocy wobec dzieci
wskazują, że 60% społeczeństwa akceptuje lżejsze formy bicia dziecka jako formę wychowawczą, 40%
cięższe formy bicia dziecka, natomiast 20% badanych w ogóle nie reaguje, gdy bite jest dziecko.
Wielu sytuacjom krzywdzenia dziecka można zapobiec lub przerwać je na wczesnym etapie, jeśli tylko
zareagujemy na bicie lub znęcanie się opiekuna/rodzica nad dzieckiem. Dlatego tak ważne jest nasze
działanie, by pomóc najmłodszym, by odpowiedzialnie reagować, gdy dochodzi do przemocy nad dzieckiem.
Jeśli widzisz, że ktoś zaniedbuje, wykorzystuje lub w inny sposób krzywdzi dziecko, słyszysz płacz,
wołanie o pomoc to… Reaguj! Skontaktuj się z Policja lub Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Zostań Partnerem Karty Dużej Rodziny i zyskaj wzrost rozpoznawalności swojej
firmy i zaufanie klientów!
ZAPRASZAMY FIRMY i INSTYTUCJE z terenu gminy Wręczyca Wielka
do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta 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. Od czerwca 2014 r. do Karty Dużej Rodziny przyłączają się firmy i instytucje różnej
wielkości i z różnych branż. Warunkiem udziału jest zapewnienie ulg, zniżek lub innych uprawnień rodzinom
posiadającym Karty Dużej Rodziny. Dokładne warunki przystąpienia firmy lub instytucji są ustalane
indywidualnie.
Jak przystąpić do programu?
1. Określ, jakiego rodzaju zniżki, ulgi Twoja firma może zaoferować rodzinom wielodzietnym.
2. Wejdź na stronę rodzina.gov.pl i wypełnij e-deklarację dołączenia do Karty Dużej Rodziny.
3. Po weryfikacji formularza zostaną uzgodnione z Twoją firmą szczegółowe warunki współpracy.
4. Minister pracy i polityki społecznej lub wojewoda (w przypadku firm działających lokalnie) podpisze
z Twoją firmą umowę o współpracy.
Status partnera programu to nie tylko szereg korzyści i prestiż, ale również możliwość pozyskania grupy
lojalnych klientów. Dodatkowo Partnerzy mogą posługiwać się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej
Rodziny” w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

GOPS informuje, że od 1 września 2016 r. przyjmowane są wnioski o pomoc w formie opłaty za
obiady dla dzieci w szkołach i przedszkolach. Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie nie może
przekroczyć 771 zł netto. Do dochodu nie wlicza się świadczenia wychowawczego (500+).
Wnioski należy składać w pok. 31- Urząd Gminy , 37 i 38 – remiza OSP.
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GMINNY OŚRODEK KULTURY we Wręczycy Wielkiej
VII GMINNY KONKURS LITERACKI
,,MOJA HISTORYJKA”
09.06.2016r.

Organizatorem
konkursu
był
Gminny
Ośrodek
Kultury
oraz
Biblioteka Publiczna we Wręczycy
Wielkiej.
Celem
konkursu
było
zachęcenie
dzieci
do
twórczego
spędzania wolnego czasu, rozbudzenie
zainteresowań
literaturą
piękną,
rozbudzenie
wyobraźni
i kreatywności.
Prace
konkursu
literackiego
oceniano
w
trzech
kategoriach:
klasy I-III tytuł prac ,,Poczytaj mi
mamo, poczytaj mi tato - moja bajka
na dobranoc”; klasy IV-VI - komiks
zatytułowany ,,Przygoda”; gimnazjum,
„Ja jako Sherlock Holmes”. Jury było
pod wrażeniem pomysłowości dzieci.
PRZEGLĄD ORKIESTR DĘTYCH
W CZELADZI
11.06.2016 r.
10, 11 czerwca b.r. w Czeladzi
(woj. śląskie) kolejne Święto Zabytków
Techniki
Województwa
Śląskiego
Industriada. W drugim dniu święta
czyli 11 czerwca mogliśmy wszyscy
podziwiać orkiestry dęte: górnicze,
hutnicze, miejskie, strażackie w tym
Dziecięco - Młodzieżową Orkiestrę
Dętą z Wręczycy Wielkiej. Przemarsz
naszej orkiestry ubarwiły mażoretki

w pięknych strojach z musztrą
paradną.
Po przemarszu przyszła pora na
koncerty sceniczne oceniane przez
profesjonalistów, profesorów szkół
muzycznych.
Nasza
Orkiestra
zaprezentowała
trzy
utwory,
w jednym z nich solistą był Karol
Mastalerz jeden z siedmiu finalistów
"Młody muzyk roku 2016", pokazując
swoją wirtuozerię gry na saksofonie.

Orkiestra
swoim
koncertowym
popisem
wywalczyła
"Nagrodę
Główną Przeglądu".
XVIII POWIATOWY PRZEGLĄD
ORKIESTR DĘTYCH W
KRZEPICACH 12.06.2016 r.
12
czerwca
na
rynku
im.
Powstańców 1863 r. w Krzepicach
miał miejsce XVIII Powiatowy Przegląd
Orkiestr Dętych.
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W imprezie zaprezentowała się
m.in.
Dziecięco
–
Młodzieżowa
Orkiestra
Dęta
z
Mażoretkami
z Wręczycy Wielkiej. Orkiestra grała
pod batutą Bartłomieja Pięty.
Występy
rozpoczęły
się
od
przemarszu wszystkich orkiestr przez
rynek, gdzie zostały nagrodzone
gromkimi brawami przez zebraną
publiczność. Część konkursową, czyli
przemarsz
i
występy
sceniczne
oceniało jury w składzie: Zbigniew
Adamski, Mariusz Dziubek i Tomasz
Doliński.
Orkiestra
z
Wręczycy
Wielkiej zdobyła nagrodę Grand Prix.
Nagrody
dla
orkiestr
wręczali
Burmistrz Krzepic Krystian Kotynia,
Starosta Kłobucki Henryk Kiepura,
Wójt Gminy Wręczyca Wielka Henryk
Krawczyk oraz Jury.
ZAKOŃCZENIE SEZONU
ARTYSTYCZNEGO
20.06.2016 r.

break
dance,
studia
piosenki,
plastyków, perkusistów.
Spotkanie przebiegało w radosnej
atmosferze, a zwieńczeniem było
wręczenie dyplomów i upominków
przez instruktorów zajęć.
IV KONSULTACJE PERKUSYJNE
21.06.2016 r.
Gościem specjalnym spotkania był
Oskar Zembik. W konsultacjach brały
udział dzieci uczęszczające na zajęcia
perkusyjne, które prowadzi instruktor
Łukasz Kędziora.

Na
początek
młodzi
muzycy
zaprezentowali swoje umiejętności
w grze na werblu, kotłach, ksylofonie,
wibrafonie i zestawach perkusyjnych.
Po pokazie przyszedł czas na
konsultacje z panem Oskarem. Muzyk
szczegółowo omówił występy sceniczne
wskazując błędy jak i dobre strony
popisów. Na koniec wszyscy wymienili
wspólne spostrzeżenia.
WARSZTATY MUZYCZNO –
TANECZNE W USTCE
30.07 – 8.08.2016 r.

Kolejny sezon artystyczny dobiegł
końca. Na scenie wystąpiły wszystkie
dzieci, które uczęszczały przez cały
rok
na
zajęcia
organizowane
w Gminnym Ośrodku Kultury. Młodzi
artyści
zaprezentowali
swoje
umiejętności, które szlifowali przez
cały sezon.
Licznie
zebrana
publiczność
podziwiała
następujące
grupy:
mażoretek (IV grupy wiekowe), tańca
towarzyskiego (II grupy wiekowe),

Dziecięco – Młodzieżowa Orkiestra
Dęta z Wręczycy wraz z Mażoretkami
podczas
tegorocznych
wakacji
szlifowała swój warsztat w Ustce.
W warsztatach muzyczno–tanecznych
z elementami programu profilaktycznego uczestniczyło 55 młodych
artystów.
Grupa
doskonaliła
umiejętności muzyczne i taneczne,
a przede wszystkim przygotowywała
się do VIII Ogólnopolskiego Przeglądu
Paradnych Orkiestr Dętych w Rowach.
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Dziewczęta
z
grupy
Mażoretek
doskonaliły
zarówno
elementy
marszowe jak i taneczne, trenowały
ewolucje z pałeczką marszową oraz
spójność ruchu i rytmu. Orkiestra
doskonaliła grę na instrumentach
w
formie
statycznej
koncertu
scenicznego,
jak
również
synchronizację z grupą Mażoretek
podczas parady marszowej.
Oczywiście nie zabrakło też czasu
na odpoczynek na plaży, kąpiel
w morzu oraz rekreację. Dzieci
i młodzież miały okazję zobaczyć
widok okolicy, jaki rozciąga się
z biało-niebieskiej wieży widokowej,
będącej byłym wojskowym punktem
obserwacyjnym,
miasto
Gdańsk,
Muzeum Kultury Ludowej Pomorza
w Swołowie oraz poniemieckie bunkry
w Ustce (zbudowane przed I wojną
światową).

orkiestry. W tej kategorii zajęliśmy
I miejsce.

Następną nagrodą, zdobytą podczas
Przeglądu jest dyplom za „Najlepiej
wykonany
utwór
obowiązkowy”,
którym
był
marsz
Feliksa
Nowowiejskiego
„Pod
sztandarem
pokoju”. Nasz sukces został uzupełniony
nagrodą
dla
„Najlepszego
Solisty” tego przeglądu, a był nim
Karol Mastalerz.
JUŻ WKRÓTCE:
- XI Festiwal Folklorystyczny Powiatu
Kłobuckiego 18.09.2016r.
- Bajka „Jak Marysia mała słonko
złapać chciała” 20.10.2016r.

VIII OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD
ORKIESTR DĘTYCH W ROWACH
6 - 7.08.2016 r.
Dziecięco – Młodzieżowa Orkiestra
Dęta kolejny raz zatriumfowała, tym
razem na Pomorzu. Podczas dwóch
dni prezentacji na VIII Ogólnopolskim
Przeglądzie
Paradnych
Orkiestr
Dętych. W Rowach wystąpiło siedem
orkiestr.
Ocenie jury podlegał przemarsz
ulicami miejscowości Rowy do Muszli
Koncertowej
w
Parku
Kultury
i Wypoczynku z grupą mażoretek
i koncert sceniczny w wykonaniu

- XIII Powiatowe Konfrontacje
Teatralne listopad 2016
- Spotkanie z Mikołajem
Bajka „Gdzie się podział św. Mikołaj”
04.12.2016 r.
- XIII Powiatowy Konkurs na ,,Szopkę,
gwiazdę, ozdobę choinkową,
podłaźniczkę, stroik świąteczny”
grudzień
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