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Egzemplarz bezpłatny

Pierwsze stypendia
W ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży” Wójt Gminy przyznał za
osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe 6 stypendiów
indywidualnych po 500 oraz jedno stypendium zespołowe
w wysokości 800 zł. Uroczyste wręczenie dyplomów
miało miejsce na sesji Rady Gminy Wręczyca Wielka w
dniu 30 września br. Szczegółowa informacja dotycząca
stypendystów na str. 2.

Jubileusz 95-lecia OSP Wręczyca Wielka

Obchody rozpoczęły się od przemarszu ulicami Wręczycy Wielkiej, w którym udział wzięły wszystkie zastępy
strażackie z terenu naszej gminy i okolic, zaproszeni goście, Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta
i mażoretki. Pochód zakończył się na placu remizy strażackiej. Podczas oficjalnej części przyznawano
odznaczenia zasłużonym strażakom a najważniejszym punktem było poświęcenie i przekazanie strażackiego
samochodu bojowego typu średniego firmy MAN. W tym samym dniu, na stadionie we Wręczycy Wielkiej
odbyła się impreza powiatowa „Powiat kłobucki – tu żyje się bezpiecznie”, której sponsorami byli: Urząd
Marszałkowski Województwa Śląskiego, Starostwo Powiatowe w Kłobucku oraz Zarząd OSP we Wręczycy
Wielkiej. Imprezę uświetnił koncert „Czerwonych Gitar”.

W atmosferze radosnego oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia życzymy
wszystkim szczęścia, uśmiechu który łączy ludzkie serca, wzajemnej dobroci
i rodzinnego ciepła przy wigilijnym stole.
Niech te Święta i Nowy 2017 Rok będą szczęśliwe dla każdego z Was i niech
= miłość i nadzieję.
przyniosą ze sobą zdrowie,
Wójt i Rada Gminy Wręczyca Wielka
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Co słychać w Radzie…
30 sierpnia 2016 r. odbyła się sesja
nadzwyczajna, zwołana na wniosek Wójta Gminy.
Przedmiotem obrad było podjęcie uchwały
w sprawie przystąpienia do projektu „Moim celem
moja przyszłość”.
Projekt realizowany będzie w gimnazjach
i szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Wręczyca Wielka i zgłoszony do
dofinansowania
ze
środków
Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach procedury
konkursowej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
(Zadania przewidziane w projekcie: zakup pomocy
dydaktycznych i sprzętu IT oraz zajęcia
terapeutyczne.) Całkowity budżet Projektu stanowi
kwotę 824 897,75 zł.
Budżet Projektu Gminy Wręczyca Wielka jako
Partnera Projektu wynosi 270 373,20 zł, w tym
kwota uzyskanego dofinansowania 188 130,00 zł
i udział własny w postaci udostępnienia sal
dydaktycznych niezbędnych do realizacji Projektu
na kwotę 82 243,20 zł.
***
Na XVIII sesji zwyczajnej w dniu 30 września
2016 r. w oparciu o Uchwałę Nr VIII/72/15 Rady
Gminy Wręczyca Wielka z dnia 24 września 2015
roku, po raz pierwszy zostały uroczyście przyznane
dyplomy i stypendia za osiągnięcia naukowe,
artystyczne i sportowe dla uczniów zamieszkałych
na terenie naszej gminy.
Wśród nagrodzonych znaleźli się:
 Antoni Chrostowski – uczeń Szkoły
Podstawowej w Zespole Szkół im. Adama
Mickiewicza
we
Wręczycy
Wielkiej
(za sukcesy odnoszone w Mistrzostwach
Polskich Kadetów w „Kick-Boxingu”),
 Daniel Duda – uczeń Gimnazjum w Libidzy
(za uzyskanie tytułu finalisty w Wojewódzkim
Konkursie Przedmiotowym z Matematyki dla
uczniów gimnazjów województwa śląskiego),
 Natalia Korzonek – uczennica Gimnazjum
w Zespole Szkół im. Stanisława Ligonia w
Truskolasach (za uzyskanie tytułu laureata
w eliminacjach centralnych Gimnazjalnej
Olimpiady Przedsiębiorczości),
 Arkadiusz Rutnicki – uczeń Gimnazjum
w Zespole Szkół im. Stanisława Ligonia
w Truskolasach (za uzyskanie tytułu finalisty
w eliminacjach centralnych Gimnazjalnej
Olimpiady Przedsiębiorczości),
 Martyna
Kasperkiewicz,
Magdalena
Krysiak, Karolina Winecka – uczniowie
Zespołu Szkół im. Stanisława Ligonia w
Truskolasach (nagroda zbiorowa za zajęcie III
miejsca
w finale ogólnopolskiego
konkursu „Gimnazjalne Potyczki”),





Tomasz Paruzel – uczeń VII Liceum
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w
Częstochowie (za sukcesy odnoszone na
festiwalach teatralnych i filmowych na szczeblu
krajowym oraz międzynarodowym),
Karol Lizurej – uczeń Gimnazjum w Zespole
Szkół im. Adama Mickiewicza we Wręczycy
Wielkiej (za uzyskanie tytułu finalisty
w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym
z Historii dla uczniów gimnazjów województwa
śląskiego).

***
Uczestniczący gościnnie w sesji Rady Gminy
Pan Robert Mańczyk - Prezes Zarządu OSP
Wręczyca Wielka, na ręce Przewodniczącego Rady
Gminy Pana Marka Prubanta złożył podziękowanie
z okazji jubileuszu 95-lecia OSP we Wręczycy
Wielkiej, w dowód uznania za wspieranie
działalności
ratowniczej
świadczonej
dla
zabezpieczenia
zagrożonego życia,
zdrowia
i mienia ludzkiego.
***
Jak corocznie na sesji w miesiącu wrześniu –
Rada Gminy przyjęła informację o stanie realizacji
zadań oświatowych Gminy Wręczyca Wielka
w roku szkolnym 2015/16.
Infor macj a zawiera dane w zakresie:
I. Zadania oświatowe Gminy;
II. Sieć szkół i przedszkoli w Gminie Wręczyca
Wielka:
 samorządowe szkoły podstawowe i gimnazja,
 samorządowe
przedszkola
i
oddziały
przedszkolne,
 struktura zatrudnienia nauczycieli w szkołach i
przedszkolach samorządowych,
 szkoły i placówki wychowania przedszkolnego,
dla których Gmina Wręczyca Wielka nie jest
organem prowadzącym;
III. Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli;
IV. Formy materialnego wsparcia uczniów;
V. Refundacja kosztów kształcenia młodocianych
pracowników;
VI. Zapewnienie placówkom odpowiednich
warunków do realizacji zadań statutowych;
VII. Obsługa administracyjna i finansowa placówek
oświatowych;
VIII. Funkcjonowanie szkół i przedszkoli
w obszarze ich zadań statutowych;
IX. Sprawdzian i egzaminy zewnętrzne;
X. Sukcesy i osiągnięcia placówek w roku szkolnym
2015/16.
(Szczegółowa informacja stanowi załącznik nr 8 do
Protokołu Nr XVIII/16 z dnia 30 września 2016 r.
i dostępna jest na stronie internetowej:
http://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net
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***
Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie
przyjęła pozytywne stanowisko w sprawie
wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016
roku.
***
Na sesji wrześniowej Rada Gminy podjęła szereg
uchwał w sprawach bieżących gminy, w tym m.in.
Uchwałę Nr XVIII/163/16 w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, składanej przez
właścicieli nieruchomości w Gminie Wręczyca
Wielka.
M.in., zgodnie z postanowieniami uchwały:
 deklaracje składa się pisemnie w siedzibie
Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej, drogą
pocztową lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej,
 deklaracje składa się w terminie 14 dni od
dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości
niezamieszkałej
odpadów
komunalnych,
 w przypadku zmiany danych zawartych
w uprzednio złożonej deklaracji lub wydanej decyzji
określającej wysokość opłaty – właściciel
nieruchomości obowiązany jest złożyć nową
deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia
zmiany.
Zmiana przedmiotowej uchwały miała na celu
dostosowanie jej zapisów do znowelizowanej
ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r. poz. 250).
Uchwała uaktualnia podstawy prawne jej
podjęcia oraz wprowadza możliwość składania
deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej.
Deklaracja może być przesłana przez właścicieli
nieruchomości w formie elektronicznej za
pośrednictwem
Systemu
Elektronicznej
Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP,
dostępnej pod adresem www.sekap.pl.
Deklaracja przysłana w formie elektronicznej
musi być opatrzona bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z
dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.)
***
W dniu 29 listopada 2016 r. odbyła się XIX
sesja zwyczajna Rady Gminy, na której podjętych
zostało łącznie 17 uchwał, w większości będących
wynikiem bieżącej działalności Gminy.
Wśród podjętych uchwał - dwie dotyczyły spraw
podatkowych na 2017 rok, i tak:

Uchwałą Nr IX/179/16 Rada Gminy określiła
wysokość
stawek
podatku
od
środków
transportowych - pozostawiając wysokość stawek
z 2016 roku.
W myśl Uchwały Nr XIX/180/16 - w 2017 roku
pozostaną również na poziomie z 2016 roku stawki
podatku od nieruchomości.
(Treść wszystkich podjętych uchwał - dostępna na
stronie internetowej Gminy Wręczyca Wielka (BIP)
w zakładce: Prawo lokalne/Uchwały/Rok 2016)
***
Na listopadowej sesji Rada Gminy przyjęła
przedstawione przez Wójta Gminy informacje
dotyczące:
 gospodarki odpadami komunalnymi
W okresie dziesięciu miesięcy br. odebrano
od mieszkańców, podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą oraz od pozostałych
instytucji i organizacji - 4 689,723 Mg (ton)
odpadów, w tym:
 220,42 Mg tworzyw sztucznych i plastików
 10,1 Mg metali
 38,34 Mg papieru i tektury
 189,42 Mg szkła
 3 087,62 Mg odpadów zmieszanych
 806,4 Mg popiołów paleniskowych
 32,1 Mg odpadów wielkogabarytowych
 259,34 Mg odpadów ulegających biodegradacji
 16,915 Mg zużytych urządzeń elektrycznych
i elektronicznych
 3,928 Mg urządzeń zawierających freony
 6,4 Mg zużytych opon
 18,74 Mg odpadów betonowych oraz gruzu
betonowego z rozbiórek i remontów;
 przygotowania gminy do sezonu zimowego
W ramach zimowego utrzymania dróg gminnych,
wzorem lat ubiegłych, ze względów finansowych
posypywane będą tylko: skrzyżowania,

przejścia dla pieszych, zakręty, spadki,
podjazdy, mosty, rejony przystanków
autobusowych, przedszkoli, szkół, siedzib
jednostek organizacyjnych gminy oraz
chodniki, itp.
(Informacje j/w w pełnym brzmieniu stanowią załączniki
do Protokołu Nr XIX/16 z sesji Rady Gminy z dnia 29
listopada 2016 r. i dostępne są
na stronie BIP
Gminy Wręczyca Wielka).

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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Najlepszy Szkolny
Klub Przedsiębiorczości
Dnia 4 listopada 2016 roku w siedzibie Narodowego Banku Polskiego w Warszawie odbyła się XI Gala Klubu
Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS.
Jak co roku nagrody Narodowego Banku
Polskiego z rąk prezesa NBP Adama
Glapińskiego oraz prezesa Fundacji
Młodzieżowej
Przedsiębiorczości
Zbigniewa
Modrzewskiego otrzymali
najlepsi
w
Polsce
nauczyciele
przedsiębiorczości, najlepsze w tej
dziedzinie szkoły i najlepsze Szkolne
Kluby Przedsiębiorczości, które w roku
szkolnym 2015/2016 realizowały projekty
edukacyjne z zakresu przedsiębiorczości,
ekonomii i finansów. W tym roku wśród
gimnazjów pierwsze miejsce już po raz
drugi otrzymało Gimnazjum w Zespole Szkół im. Stanisława Ligonia w Truskolasach a działający w szkole
Szkolny Klub Przedsiębiorczości nr 105 otrzymał tytuł Najlepszego Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości. Tytuł
Najlepszego Nauczyciela Przedsiębiorczości w tej kategorii otrzymały panie: Grażyna Kołacz i Marlena
Macherzyńska . Panie ponadto zostały nagrodzone za zajecie I miejsca w konkursie na projekt własny za
zrealizowany według autorskiego scenariusza projekt „Niezależność TAK, Bezrobocie NIE!” oraz za zdobycie
tytułu Najlepszego Nauczyciela Przedsiębiorczości w województwie śląskim. Gimnazjum i Szkolny Klub
Przedsiębiorczości w nagrodę otrzymały po 3000,00 złotych, które mogą być przeznaczone na doposażenie
placówki bądź na realizację projektu o tematyce ekonomicznej. Ponadto uczestnicy gali - nauczyciele i uczniowie
zwiedzili Centrum Pieniądza im. Sławomira, Stanisława Skrzypka, gdzie zapoznali się z historią pieniądza i
bankowości w Polsce, poznali zabezpieczenia polskich banknotów, budowę i zasady funkcjonowania skarbca
oraz cele i zadania Polskiego Banku Centralnego a na koniec wysłuchali wykładu Doroty BartyzelDukaczewskiej – dziennikarki i pisarki, psychoterapeutki i nauczycielki mindfulness. Jej wystąpienie miało tytuł
„Umysłowy fitness, czyli zaproszenie do kreatywnej destrukcji. Samorealizacja jako klucz i cel ekonomiki
szczęścia”. Przekonywała w nim, jak ważna w życiu zawodowym jest uważność, wytrwałość i dążenie do
realizacji założonych celów.

Narodowe Święto Niepodległości
Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Szkole
Podstawowej w Borowem rozpoczęły się 10 listopada
uroczystym apelem dla uczniów i pracowników szkoły.
Po południu odbyła się wieczornica, na którą
zaproszono rodziców, dziadków i innych mieszkańców
miejscowości. 11 listopada poczet sztandarowy szkoły,
uczniowie i nauczyciele wzięli udział we mszy św. za
ojczyznę w kościele pw. św. Jacka w Borze Zapilskim
oraz uroczystościach na miejscowym cmentarzu
parafialnym.
We Wręczycy Wielkiej obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej w
kościele pw. św. Józefa, gdzie Dziecięco–Młodzieżowa Orkiestra Dęta zapewniła oprawę muzyczną.
Oprócz orkiestry wystąpiły dzieci z Zespołu Szkół z Wręczycy prezentując krótki program artystyczny
związany z obchodami Święta Niepodległości oraz Zespół Wręczynki z Koła Gospodyń Wiejskich z
Wręczycy. Po mszy świętej złożone zostały znicze i kwiaty na płycie pamiątkowej upamiętniającej
wydarzenia z 11 listopada 1918 roku.
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Informacje Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej
Informacja
dotycząca zmiany książeczek opłat za odpady komunalne
Od 1 stycznia 2017 r. nastąpi zmiana sposobu płatności za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, polegająca na nadaniu indywidualnego numeru
rachunku bankowego dla każdego płatnika. Książeczki można odebrać osobiście w
pokoju nr 7 Urzędu Gminy bądź zostaną doręczone płatnikom przez inkasentów,
sołtysów lub pracowników Urzędu - do 2 stycznia 2017 r.
Komunikat Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska
w Urzędzie Gminy we Wręczycy Wielkiej
Na
podstawie
§
7
ust.
2
"Regulaminu
utrzymania
czystości
i porządku na terenie Gminy Wręczyca Wielka" wprowadzonego Uchwałą Nr
IX/88/15 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 listopada 2015 r.,
przypomina się o zakazie spalania odpadów komunalnych
w urządzeniach grzewczych budynków.
Kontroli w tym zakresie poddani zostaną właściciele nieruchomości.
Nieprzestrzeganie
powyższego
zakazu,
zgodnie
z
art.
191
Ustawy
o odpadach, podlega karze grzywny (mandat do 500 zł).

Przypomina się, że:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście, z wyjątkiem:
 osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30
dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny;
 osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską,
w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców;
 osoby
ubezwłasnowolnionej
całkowicie
niepozostającej
pod
władzą
rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców;
 osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa
kurator.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego, można złożyć w dowolnym
Urzędzie
Gminy/Miasta na terenie kraju:
 w formie papierowej – wypełniony, podpisany własnoręcznie w siedzibie
Urzędu,
 w formie elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Dowód odbiera się osobiście w tym samym Urzędzie, gdzie złożono/wpłynął wniosek.

Czas oczekiwania na dowód osobisty do 30 dni.
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Jubileusz 65–lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Borowem
W dniu 19.11.2016 w Borowem odbyła się uroczystość 65-lecia
KGW w tej miejscowości. Na uroczystość przybyli między
innymi Henryk Krawczyk Wójt Gminy, przedstawiciel Kółek
i Organizacji Rolniczych Ireneusz Blukacz, radni powiatowi,
przedstawiciele oświaty. Chwilą ciszy uczono pamięć
założycielek i członkiń, które odeszły. W czasie uroczystości
wręczono Ordery Matki Polki Wsi najstarszym członkiniom

Marii Pytel i Teresie Pradela. Na ręce
przewodniczącej Marii Grelińskiej
złożono podziękowania za działalność
koła na rzecz wsi i gminy. W czasie
uroczystości wystąpiły dzieci ze
Szkoły Podstawowej w Borowem
z przedstawieniem „Kopciuszek'' oraz
Zespół „ Grodzianki”.

I Gminny Przegląd Folklorystyczny dla Dzieci i Młodzieży
W dniu 5. 11.2016 w Zespole Szkół w Węglowicach odbył
się konkurs dla dzieci i młodzieży. Aby nasza tradycja nie
zaginęła najlepiej angażować młode pokolenie. Dlatego
Dyrekcja Szkoły oraz Stowarzyszenie KGW Gminy
Wręczyca Wielka zaprosiły uczniów naszej Gminy do
udziału w tym konkursie. Wszyscy uczestniczy wykazali
się zaangażowaniem i dobrze się bawili. Zarówno
solistów, jak i grupy nagrodzono statuetkami, a każdy
uczestnik otrzymał dyplom i drobny upominek. Dzieci,
opiekunowie i wszyscy goście częstowali się swojskimi
potrawami i ciastami przygotowanymi przez pracownice
szkoły oraz panie z KGW. Zorganizowana też była wystawy rękodzieła, rzeźb, kącik historyczny.
Każdy mógł podziwiać gołębie, kozy i psy. Kilka kotów i psów znalazło nowe domy.
zdjęcia Beata Pawlak

Wręczyca Wielka drugą najpiękniejszą wsią województwa śląskiego
W Konkursie „Piękna wieś województwa
śląskiego” drugie miejsce w kategorii
„Najpiękniejsza wieś” zajęła Wręczyca
Wielka. W dniu 24 listopada br. puchar i
dyplom z rąk wiceprzewodniczących
Sejmiku Śląskiego Sylwii Cieślar,
Janusza Wity, Stanisława Gmitruka oraz
wicemarszałka Województwa Śląskiego
Stanisława Dąbrowy, odebrał sołtys
Robert Broś w towarzystwie Henryka
Kiepury Starosty Kłobuckiego, Anity
Toborek
i
Elżbiety
Brodackiej
reprezentujących Radę Gminy oraz
Urząd Gminy Wręczyca Wielka i sołtys
Bożeny Sygudy – Przewodniczącej Rady
Sołeckiej. Nagroda za II miejsca wynosiła 15 tys. zł, które mieszkańcy – uchwałą zebrania wiejskiego zdjęcie -Waldemar Oziębała
postanowili przeznaczyć na zakup urzadzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu.
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GMINNY OŚRODEK KULTURY we WRĘCZYCY WIELKIEJ
XI FESTIWAL FOLKLORYSTYCZNY
POWIATU KŁOBUCKIEGO
18.09.2016 r.

W niedzielne popołudnie 18 września 2016 r.
Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy
Wielkiej zamienił się w Centrum Folkloru
naszego
regionu,
a
to
za
sprawą
organizowanego przez Stowarzyszenie PROM,
Starostwo Powiatowe oraz Gminny Ośrodek
Kultury we Wręczycy Wielkiej jedenastej edycji
Festiwalu
Folklorystycznego
Powiatu
Kłobuckiego. Jury w składzie Robert Garstka,
Michał Knaś, Małgorzata Chebel, Ewa Pięta
oceniało zespoły w trzech kategoriach: zespoły
śpiewacze,
scenka
rodzajowa,
soliści.
Tegoroczna edycja cieszyła się wielkim
zainteresowaniem co świadczy o tym, że ludzie
kultywują tę piękną tradycję naszego kraju.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy
i zapraszamy do udziału w przyszłorocznej
edycji.
BAJKA PT. ,,ASIA W KRAINIE BAŚNI”
30.09.2016 r.
W sali widowiskowej GOK odbyło się
przedstawienie pt. ,,Asia w krainie baśni” w
wykonaniu aktorów Teatru ,,Skrzat” z Krakowa.
Na spektakl przybyły przedszkolaki oraz
uczniowie
najmłodszych
klas
szkół
podstawowych z terenu Gminy Wręczycy
Wielka. Żywa reakcja publiczności oraz
roześmiane buzie maluchów świadczyły
o dobrej zabawie.
PORANEK MUZYCZNY W SZKOŁACH
W TRUSKOLASACH, KALEI, WRĘCZYCY,

11.10.2016 r. Poranki muzyczne w tym roku
zawitały do ZSP w Kalei, ZS we Wręczycy
Wielkiej oraz ZS w Truskolasach.

Celem spotkań było zachęcenie dzieci
i młodzieży do nauki oraz rozwoju muzycznego.
W spotkaniu uczestniczyli zawodowi muzycy
Filharmonii Częstochowskiej z kapelmistrzem
Dziecięco – Młodzieżowej Orkiestry Dętej
z Wręczycy Wielkiej Bartłomiejem Piętą na
czele. Są to cykliczne spotkania organizowane
w szkołach naszej Gminy przez Gminny
Ośrodek Kultury. Wszystkie zainteresowane
osoby chcące rozpocząć przygodę z muzyką
poprzez grę na instrumentach serdecznie
zapraszamy do naszego Ośrodka Kultury.
KONCERT ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA
„CZĘSTOCHOWA” 15.10.2016 r.

Mieszkańcy Gminy Wręczycy Wielka i okolic w
sobotę 15 października mogli podziwiać koncert
Zespołu Pieśni i Tańca „Częstochowa”. Impreza
artystyczna odbyła się na scenie sali
widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury we
Wręczycy Wielkiej.
BAJKA PT. ,,JAK MARYSIA MAŁA
SŁONKO ZŁAPAĆ CHCIAŁA”
20.10.2016 r.
Aktorzy teatru Skrzat z Krakowa przybyli do
nas z przedstawieniem pod tytułem ,,Jak
Marysia mała słonko złapać chciała".
W pamięci dzieci został na pewno morał
płynący z przedstawienia, mówiący że zawsze
należy wierzyć we własne siły, nie poddawać się
i dążyć do wyznaczonego przez siebie celu.
Spontanicznie
reagująca
nasza
młoda
publiczność gromkimi brawami nagrodziła
aktorów za występ.
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XII GMINNY KONKURS LITERACKI
XXIII KONKURS PLASTYCZNY
,,MOJE WYMARZONE
RODZINNE ŚWIĘTA
25.10.2016 r.
XXIII edycja Konkursu Plastycznego pod
hasłem „Moje wymarzone rodzinne święta”
zgromadziła
wyjątkowo
liczne
grono
uczestników. W październikowy poranek dzieci
ze szkół podstawowych i gimnazjów z naszej
Gminy zgromadziły się w Gminnym Ośrodku
Kultury we Wręczycy Wielkiej. Z entuzjazmem
i radością uczestnicy rozpoczęli pracę.
Wyobrażenie o wymarzonych rodzinnych
świętach powoli zamieniało białe kartki
w barwne opowieści. Kolorowe plakaty oceniła
komisja nagradzając wszystkich uczestników
konkursu. Odczytano również protokół z XII
Konkursu Literackiego pod tym samym hasłem.
„Moje wymarzone rodzinne święta” opisywali
uczestnicy z gimnazjów i klas IV-VI szkół
podstawowych. Spośród 64 dostarczonych prac,
komisja nagrodziła 33 osoby, których
opowiadania wyróżniały się pomysłowością
w przedstawieniu marzeń o rodzinnych
świętach. Nagrody w konkursach zostały
ufundowane przez Gminną Komisję ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we
Wręczycy Wielkiej.
XVIII JESIENNY KONCERT
06.11.2016 r.
W niedzielne popołudnie w sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury odbył się XVIII
Jesienny Koncert dla sympatyków kultury. Ideą
uroczystości
jest
prezentacja
dorobku
artystycznego wszystkich grup działających w
GOK. Tegoroczna impreza została podzielona
na dwie części artystyczne. W pierwszej z nich
zaprezentowali się uczestnicy zajęć studia
piosenki, których do występu przygotowała pani
instruktor Dorota Janik. Zgromadzeni goście
mogli
również
obejrzeć
pokaz
tańca
w wykonaniu dzieci prowadzonych przez
instruktora pana Pawła Maźniaka. W tej części
koncertu zaprezentowały się również wszystkie
grupy mażoretek na co dzień trenujące pod
okiem instruktorów pani Marleny Marciniec
i pana Michała Knasia. Free-stylowy popis
umiejętności dały dzieci z grup break dance,
które działają przy GOK we Wręczycy Wielkiej
z instruktorem panią Justyną Puchała oraz

dzieci i młodzież trenująca w Truskolasach pod
okiem instruktora pana Damiana Knopa.
W drugiej części wystąpiła Dziecięco–
Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod batutą
kapelmistrza pana Bartłomieja Pięta.
Muzycy wykonali utwory orkiestrowe, które
towarzyszyły jej przez ten ostatni rok
artystyczny. Podczas koncertu nie zabrakło
podziękowań. Dyrektor GOK pan Andrzej Kała
podziękował osobom, które odeszły z orkiestry
oraz tym, którzy ciągle trwają przy DMOD.
Przez cały czas trwania Jesiennego Koncertu
zebrani mogli podziwiać obrazy w galerii,
będące dorobkiem grupy ,,Pryzmat" – artystów
związanych z pracownią plastyczną prowadzoną
przez instruktora pana Cezarego Sowę.
XIII POWIATOWE KONFRONTACJE
TEATRALNE 20.11.2016 r.
Za nami finał XIII Powiatowych Konfrontacji
Teatralnych. Podczas tegorocznych przesłuchań
w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka
Kultury we Wręczycy Wielkiej udział wzięły 23
zespoły w czterech kategoriach: przedszkola,
szkoły podstawowe, gimnazja oraz grupy
mieszane. Młodych aktorów oceniała komisja w
składzie: Krystyna Koziołek, Urszula Kotowicz
i Cezary Sowa. Celem konkursu było m.in.
rozwijanie uzdolnień teatralnych, pokonywanie
tremy, uczenie obycia się ze sceną, pobudzenie
postaw kreatywnych w procesie zdobywania
umiejętności wyrażania myśli i uczuć.
Przesłuchania grup odbyły się 15 i 16 listopada.
Zespoły przez 30 minut miały do dyspozycji
scenę. Jury oceniało warsztat artystyczny:
dykcję, ruch, interpretację tekstu, budowanie
sytuacji
scenicznej,
oprawę
plastyczną
i muzyczną spektaklu oraz ogólny wyraz
artystyczny. Prezentacja laureatów nastąpiła 20
listopada o godzinie 15.00 w GOK, gdzie
organizatorzy konfrontacji ogłosili wyniki,
wręczyli dyplomy, a także rozdali nagrody
zespołom.
JUŻ WKRÓTCE:
- MIKOŁAJ - 4 grudnia godzina 15.30
- XIII POWIATOWY KONKURS na
„Szopkę, gwiazdę, ozdobę choinkową,
wieniec adwentowy" - 16 grudnia 2016 r.
WRĘCZYCKIE JASEŁKA 2017
- ogłoszenie wyników, rozdanie nagród
14 stycznia 2017 r.
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