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BUDŻET GMINY na 2017 rok
Budżet gminy na 2017 rok przyjęty uchwałą Nr
XXI/192/16, po stronie dochodów zamyka się
kwotą 65.840.021,72 zł a po stronie wydatków
kwotą 70.879.923,33 zł. Ponad trzy czwarte
wydatków budżetowych, bo aż 75,5% stanowią
wydatki:
 bieżące na oświatę i edukację, 19.356.734,73
zł tj. 27,3 % ogółu wydatków,
 na opiekę społeczną i rodzinę 18.757.784,60
zł, jest to 26,5%,
 na inwestycje - 15.397.679 zł, co stanowi
21,7% ogółu wydatków. W tym na inwestycje
w oświacie przewidziano 9.981.386 zł jest to
64,8% ogółu wydatków inwestycyjnych.
Z kwoty powyższej na inwestycji przeznaczono:
 prawie 2 mln zł na rozbudowę kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociągowej, w tym na:
1) budowę wodociągów: w Jeziorze oraz
w Borowem - wymiana rur azbestowych,
2) budowę kanalizacji sanitarnej we Wręczycy
Wielkiej na ul. Czereśniowej,
3) projekt na budowę: kanalizacji w m. Wydra,
budowę wodociągu przy ul. Kopalnianej
i Torowej w Kalei,
 2,3 mln zł na drogi w tym na:
1) przebudowę ul. Sportowej we Wręczycy
Wielkiej,
2) partycypowanie w kosztach przebudowy drogi
powiatowej nr 2063S ul. Podgaj we Wręczycy
Wielkiej i drogi nr 2041S relacji HutkaKłobuck,

ponad 9,9 mln zł na inwestycje w oświacie:
1) termomodernizacja ZS w Węglowicach,
2) przebudowę
przedszkola
z
oddziałem
integracyjnym w Pile Pierwszej,
3) budowę przedszkola wraz z wyposażeniem we
Wręczycy Wielkiej,
4) rozbudowę przedszkola w Węglowicach,

5)
6)

projekt termomodernizacji SP w Kulejach,
budowa bezodpływowego zbiornika ścieków
w Kulejach,

Pozostałe zadania inwestycyjne:
1) budowa garaży i zaplecza socjalnego dla
budynku jednostki OSP w Kulejach,
2) dofinansowanie do samochodu dla OSP Kalej,
3) budowa placu zabaw w Szarlejce,
4) rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie,
5) wykup nieruchomości gruntowych pod
infrastrukturę gminną.
Realizacja inwestycji
tylko i wyłącznie
z własnych środków byłaby niemożliwa, dlatego
planowane
jest
dofinansowanie
środkami
zewnętrznymi. Jest to kwota 12.064.042,39 zł
pochodząca z programów finansowych z pomocy
zagranicznej, z tego środki z budżetu Unii
Europejskiej wynoszą 6.313.366,43 zł. Środkami
zewnętrznymi wspierana będzie m.in.: budowa,
rozbudowa przedszkoli w Pile Pierwszej,
Węglowicach i Wręczycy Wielkiej, a także
termomodernizacja szkoły w Węglowicach oraz
przebudowa ciągu dróg. W projekcie budżetu ujęto
te zadania, na które są podpisane umowy
z Urzędem Marszałkowskim oraz te, na które jest
przygotowana dokumentacja.
Warunkiem pozyskania środków zewnętrznych
jest zabezpieczenie nie tylko własnego „udziału”
gminy ale przede wszystkim środków na
finansowanie całości projektu, aż do momentu
rozliczenia i uzyskania dotacji. Jednak procedury
w tym zakresie
są długotrwałe, dlatego też
planowana jest emisja obligacji w kwocie 7,1 ml zł,
która jest bardziej opłacalna dla gminy niż kredyty
czy pożyczki.
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Co słychać w Radzie…
W grudniu 2016 roku, Rada Gminy odbyła
2 sesje.
1) 15 grudnia 2016 r. – nadzwyczajną, zwołaną
m.in. w związku z koniecznością podjęcia 2
uchwał, które miały wejść w życie od 1 stycznia
2017 roku, w następstwie najnowszych zmian
ustawy o systemie oświaty. Uchwały Nr
XX/187/16 i XX/188/16 dotyczyły ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji
ze środków
budżetu gminy na prowadzenie szkoły publicznej
przez osoby prawne niebędące jednostkami
samorządu
terytorialnego,
niepublicznych
przedszkoli i innych niepublicznych form
wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu
kontroli
prawidłowości
ich
pobrania
i wykorzystywania.
2) 28 grudnia 2016 roku miała miejsce XXI sesja
zwyczajna Rady Gminy, która poświęcona była
głównie uchwaleniu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 20172027 (uchwała Nr XXI/191/16) oraz uchwaleniu
budżetu gminy na 2017 rok (uchwała Nr
XXI/192/16).
***
Uchwałą Nr XXI/194/16 Rada Gminy udzieliła
pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
w 2017 roku, w tym m.in.: na dofinansowanie
przebudowy dróg powiatowych: ul. Podgaj we
Wręczycy Wielkiej –114.187,00 zł oraz odcinka
drogi Hutka – Kłobuck – 33.518,00 zł.
***
Uchwałą Nr XXI/196/16 Rada Gminy przyjęła
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2017 rok.
Program określa lokalną strategię w zakresie
profilaktyki uzależnień oraz minimalizacji szkód
społecznych i indywidualnych wynikających
z używania alkoholu i narkotyków. Równocześnie
wskazuje kierunki działań w obszarze profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień w Gminie
Wręczyca Wielka.
(Wszystkie uchwały podjęte na sesji - dostępne są
na stronie internetowej Gminy Wręczyca Wielka
(BIP) w zakładce: Prawo lokalne/Uchwały/Rok
2016)
***
Pierwsza sesja w 2017 roku, a XXII
w bieżącej kadencji, odbyła się 24 lutego.
Jak corocznie o tej porze, zgodnie z przyjętym
planem pracy, Radni zapoznali się z informacjami
nt.:

- stanu bezrobocia w Gminie Wręczyca Wielka,
- stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego
na terenie gminy.
Informacje przekazali przedstawiciele jednostek
powiatowych: Powiatowego Urzędu Pracy oraz
Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku.
Zainteresowanych zachęcamy do odwiedzenia
naszej strony – BIP Gminy Wręczyca Wielka –
Zakładka: Rada Gminy/Protokoły/ Załączniki do
protokołów z sesji. Informacje j/w – odpowiednio
załącznik Nr 1 i 2.

***
24 lutego 2017 r. Rada Gminy podjęła łącznie
17 uchwał, w tym m.in.:
 Uchwała Nr XXII/202/17 w sprawie
zatwierdzenia
taryf
dla
zbiorowego
zaopatrzenia
w
wodę
i
zbiorowego
odprowadzania ścieków na okres od dnia
01 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.
(stawki opłat za wodę i ścieki pozostaną
na dotychczasowym poziomie):
 Uchwała Nr XXII/205/17 w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
W związku z wejściem w życie przepisów
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy
wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
niezbędne było dostosowanie planu sieci szkół do
nowego ustroju szkolnego.
Postanowienia w/wym. uchwały zakładają
zachowanie dotychczasowej sieci szkół i ich
obwodów oraz przeprowadzenie takich zmian,
które wynikają wprost z ustawy, a mianowicie:
 dotychczasowe
sześcioletnie
szkoły
podstawowe stają się szkołami ośmioletnimi
(dotyczy Szkół Podstawowych w: Borowem,
Bieżeniu, Kalei, Kulejach, Truskolasach,
Węglowicach i Wręczycy Wielkiej) oraz
w Grodzisku o strukturze organizacyjnej
klas I-III,
 do gimnazjów, poczynając od roku szkolnego
2017/2018 nie przeprowadza się naboru,
a zakończą one działalność z końcem roku
szkolnego 2018/2019 (dotyczy Gimnazjów
w Truskolasach, Węglowicach i Wręczycy
Wielkiej).
 Uchwała Nr XXII/206/17 w sprawie ustalenia
opłat
za
korzystanie
z
wychowania
przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5
w prowadzonych przez Gminę Wręczyca
Wielka
przedszkolach
i
oddziałach
przedszkolnych zorganizowanych w szkołach
podstawowych.
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W
celu
upowszechnienia
wychowania
przedszkolnego i w odpowiedzi na oczekiwania
dużej części rodziców, wprowadza się 100%
zwolnienie z opłat dla dzieci korzystających
z wychowania przedszkolnego zamieszkałych
w Gminie Wręczyca Wielka.
 Uchwała Nr XXII/207/17 w sprawie określenia
kryteriów drugiego etapu postępowania
rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych
i oddziałów przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych, dla których Gmina
Wręczyca Wielka jest organem prowadzącym
oraz określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów.
Konieczność podjęcia uchwały j/w wynikała
z aktualnego prawa, wprowadzonego ustawą z dnia
14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 59).
W pierwszej kolejności do publicznych
placówek wychowania przedszkolnego przyjmuje
się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Wręczyca
Wielka. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo
oświatowe, na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie
następujące kryteria: wielodzietność rodziny
kandydata,
niepełnosprawność
kandydata,
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne
wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie
kandydata pieczą zastępczą. Każde z kryteriów ma
jednakową wartość.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych
na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole
publiczne lub oddział przedszkolny nadal
dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę
kryteria określone przez radę gminy oraz
dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.
 Uchwała Nr XXII/213/17 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Wręczyca Wielka.
Przystąpienie do sporządzania przedmiotowej
zmiany Studium,
jest wynikiem przeprowadzonych analiz zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym gminy Wręczyca Wielka oraz
złożonych wniosków w sprawie dokonania zmian
w obowiązujących dokumentach planistycznych
gminy, a także przeprowadzonych analiz
w zakresie
aktualności
obowiązujących

w granicach gminy Wręczyca Wielka: Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego
oraz
miejscowych
planów
zagospodarowania przestrzennego.
W
wyniku
przeprowadzonych
analiz,
Rada Gminy Wręczyca Wielka podjęła na
podstawie art. 32 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym Uchwałę Nr
XIX/175/16 z dnia 29 listopada 2016r., w której
za celowe uznała przystąpienie do sporządzenia
zmiany obowiązującego Studium.
Celem projektowanej zmiany w Studium ma
być dokonanie weryfikacji jego ustaleń
określających
kierunki
zagospodarowania
przestrzennego gminy, o których jest mowa w art.
10 ust. 2 i 2a ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, wynikającej
ze zmian w przepisach i orzecznictwie, dotyczącej:
 możliwości określenia w planach miejscowych
przeznaczenia
terenów
kolejowych
stanowiących tereny zamknięte,
 określenia zasad prowadzenia infrastruktury
technicznej wiążącej się z ograniczeniami
w zagospodarowaniu terenów sąsiadujących
(urządzeń takich jak: gazociągi, ropociągi lub
linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia),
 określenia zasad ochrony zabytków.
Istotna nie tylko ze względu na wprowadzone
nowe regulacje prawne, ale przede wszystkim ze
względów
społecznych,
jest
konieczność
dokonania zmian w ustaleniach obowiązującego
Studium w zakresie wyznaczenia obszarów, na
których mogą być rozmieszczone urządzenia
wytwarzające energię z odnawialnych źródeł
energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także
ich strefy ochronne i wprowadzenie odpowiednich
regulacji dotyczących lokalizacji elektrowni
wiatrowych i biogazowni.
 Uchwała Nr XXII/214/17 w sprawie
wyodrębnienia w budżecie gminy na 2018 rok
środków stanowiących fundusz sołecki.
Na mocy § 1 w/wym. uchwały Rada Gminy
Wręczyca Wielka nie wyraziła zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy na 2018 rok
środków stanowiących fundusz sołecki.
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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ZMIANY W SEGREGACJI ODPADÓW
od 1 LIPCA 2017 r.
Począwszy od 1 lipca 2017 r. METALE KOLOROWE, TWORZYWA SZTUCZNE
oraz OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
należy gromadzić razem w żółtych workach, dotychczas opisanych „PLASTIK”
podstawa: Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 29.12.2016r. w sprawie szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

W rozliczeniach z odbiorcami usług w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. będą
stosowane następujące ceny i stawki opłat, na podstawie uchwały Rady Gminy Nr XXI/202/17 z dnia
24 luty 2017 r., (ceny i stawki są na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym)
Lp.
1

1.

Jednostka
miary
Wyszczególnienie
Grupa odbiorców
I. ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ
1. cena za 1m³ dostarczonej wody.
zł/m3
Grupa W1
wszyscy odbiorcy usług 2. stawka opłaty abonamentowej na
wodociągowych
odbiorcę/miesiąc
zł/m-c
II. ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
1. cena za 1m³ ścieków zrzuconych
zł/m3
Grupa K1
wszyscy odbiorcy usług do kanalizacji sanitarnej
kanalizacyjnych
2. stawka opłaty abonamentowej na
zł/m-c
dostawcę /miesiąc

stawka
netto brutto
2,60

2,81

2,50

2,70

4,60

4,97

2,50

2,70

Do cen i stawek opłat abonamentowych (netto), zgodnie z § 2 pkt 9 do 11 Rozporządzenia dolicza sie podatek od
towarów i usług (VAT), wprowadzony odrębnymi przepisami, według stawek obowiązujących w okresie
obowiązywania taryfy.

KURENDA
do Mieszkańców
Gminy Wręczyca Wielka
Na podstawie Uchwały Rady Gminy Wręczyca Wielka Nr IX/88/15 z dnia 27 listopada
2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy - Wójt
Gminy Wręczyca Wielka

przypomina o obowiązku:
trzymania psów w granicach posesji,
aby nie zagrażały przechodniom,
a szczególnie dzieciom.
W stosunku do winnych nie stosujących się do ww. obowiązku wyciągnięte będą
konsekwencje karno-administracyjne.
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100 urodziny Pani Weroniki FLOREK z Wręczycy Wielkiej
Mieszkanka Wręczycy Wielkiej Pani Weronika Florek 28 grudnia obchodziła
jubileusz 100 lat życia. Dostojną Jubilatkę odwiedzili m.in. Wójt Gminy
Wręczyca Wielka, Kierowniczka Urzędu Stanu Cywilnego, Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej, Kierownictwo GOPS-u
składając najserdeczniejsze życzenia. Dostojnej Jubilatce życzymy szczęścia
oraz jeszcze wielu lat w zdrowiu.

ZŁOTE GODY
W dniu 7 stycznia 2017 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury
we Wręczycy Wielkiej świętowali swoje 50 – lecie pożycia małżeńskiego
mieszkańcy z terenu gminy Wręczyca Wielka. Na uroczystość zaproszono 34
pary, z czego przybyło 19 par. Pamiątkowe medale w imieniu prezydenta RP
wręczyli wójt gminy Henryk Krawczyk, przewodniczący Rady Gminy Marek Prubant oraz kierownik USC
Anna Flak. Małżeństwa na zdjęciu: z Borowego - Maria i Edward Klimek, Halina i Wiesław Parkitni,
Danuta i Jerzy Paruzel, z Brzezinek - Marianna i Edward Włóczyk, z Hutki - Teresa i Edward Boreccy,
Irena i Leszek Glinko, z Kalei - Marianna i Józef Bednarek, Leokadia i Jan Bogacz, z Piły Drugiej -. Jan
i Genowefa Jamioł, Janina i Mieczysław Włóczyk, z Szarlejki - Halina i Stanisław Siudeja, z Truskolas
- Stanisława i Tadeusz Drewniak, Elżbieta i Sławomir Kubat, Teresa i Bogusław Stodółka, Janina
i Czesław Zachowscy, z Wręczycy Wielkiej - Sabina i Bogumił Groszek, Sabina i Tadeusz Krysiak,
Anastazja i Ireneusz Obała, Jadwiga i Stefan Tomza.

I Powiatowy Konkurs Informatyczny
Dnia 8 lutego w Szkole Podstawowej w Kulejach uczniowie z siedmiu szkół naszego powiatu rywalizowali
w I Powiatowym Konkursie Informatycznym
zorganizowanym przez p. Janusza Trzepizura w ramach
"Dnia Bezpiecznego Internetu". Konkurs ten jest
kontynuacją gminnego, który w naszej szkole odbył się
już pięciokrotnie. Konkurencja składała się z czterech
etapów: test wiedzy, obsługa pakietu biurowego,
programowania, rozpoznawanie urządzeń i pozwoliła
wyłonić zwycięzcę. Został nim Szymon Strzelczyk ze SP
w Zwierzyńcu Pierwszym. Drugie miejsce zajęła
uczennica SP we Wręczycy Wielkiej Łucja Kurzacz
a tuż za nią uplasował się Nikolas Kauf uczeń SP
z Przystajni. Kolejni uczestnicy zajęli następujące
miejsca: Szymon Bajor (SP Kuleje) - IV miejsce,
Roksana Janik (SP w Borze Zajacińskim) - V miejsce,
Dawid Osadnik (SP Truskolasy) - VI miejsce i Filip
Pierzyński (SP w Opatowie) - VII miejsce. Wszystkim
uczestnikom i ich opiekunom serdecznie dziękujemy za czas poświęcony na przygotowanie i zapraszamy już dziś na
kolejną edycję w przyszłym roku.
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Jednorazowe świadczenie wypłacane na podstawie ustawy z dnia 4 listopada
2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym
upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do
jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów
ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U.
z 2016, poz. 1860).
Jednorazowe świadczenie przysługiwać będzie bez względu na osiągane dochody.
Aby uzyskać jednorazowe świadczenie, konieczne będzie spełnienie kilku warunków.
Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, wniosek
o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin
dziecka. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania.
Ww. ustawa, nie ogranicza prawa do jednorazowego świadczenia tylko do dzieci urodzonych po
31 grudnia 2016 r. Jednorazowe świadczenie przysługuje również na dzieci urodzone w
2016r., jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.
Ponadto, podstawowym warunkiem będzie posiadanie przez dziecko zaświadczenia
lekarskiego, potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę
zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
Zaświadczenie takie powinno być wystawionego przez lekarza z którym Narodowy Fundusz
Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest
zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w
dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Obowiązujące przepisy nie
przewidują sformalizowanego wzoru takiego zaświadczenia.
Ponadto, podobnie jak w przypadku jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (tzw.
becikowego), jednorazowe świadczenie przysługiwać będzie tylko w sytuacji, gdy matka dziecka
pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Fakt ten
należy potwierdzić odpowiednim zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym
przez położną. Wzór tego zaświadczenia określony jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do
dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod
ta opieką. Istotne jest, że wymóg legitymowania się zaświadczeniem o pozostawaniu pod opieką
medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu, nie dotyczy opiekuna prawnego,
opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.
Jednorazowe świadczenie nie przysługuje jeśli dziecko zostało umieszczone w instytucji
zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej. Jednorazowe świadczenie nie
przysługuje również w przypadku urodzenia martwego dziecka.
Zgodnie z art. 2 ust. 2 ww. ustawy, z wnioskiem o jednorazowe świadczenie, będzie mogła
wystąpić: matka, ojciec, a także opiekun prawny albo opiekun faktyczny (opiekun faktyczny, to
osoba faktycznie zajmująca się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie
dziecka), będący świadczeniobiorcą świadczeń opieki zdrowotnej lub osobą uprawnioną do
świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji -w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych – spełnienie tego warunku wnioskodawca potwierdza podpisując wniosek o ustalenie
prawa do jednorazowego świadczenia zawierający odpowiednie oświadczenie w części II
wniosku.
Jednorazowe świadczenie, podobnie jak świadczenia rodzinne oraz świadczenie
wychowawcze, podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Właściwym do prowadzenia postępowania i ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia jest
organ właściwy, czyli wójt/ burmistrz/prezydent miasta lub upoważniony kierownik/pracownik
ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, właściwy ze względu na
miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.
Wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej
ul. Sienkiewicza 1, pokój 34; tel. 34 3192466.
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Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień oraz Przemocy w Rodzinie z siedzibą:
Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1, pokój 11
Punkt Konsultacyjny ds.
Uzależnień oraz
Przemocy w Rodzinie zaprasza do korzystania
z BEZPŁATNEJ pomocy specjalistów: psychologów, psychoterapeuty/mediatora, terapeuty ds. uzależnień:
Poniedziałek – terapeuta ds. uzależnień
w godz. 16 – 19.30
Wtorek – psycholog w godz. 12 – 18

Środa – psycholog kliniczny godz. 14.30 – 17.30
Piątek – psychoterapeuta/mediator
w godz. 11.30 – 16.30

Kontakt w sprawie ustalenia terminu konsultacji: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we
Wręczycy Wielkiej, pokój 36 lub 31; tel. 34 319 24 66.
Adresatami bezpłatnych działań są: dzieci,
młodzież i dorośli eksperymentujący lub
uzależnieni od alkoholu, narkotyków, dopalaczy,
komputera i Internetu, hazardu oraz członkowie ich
rodzin, osoby doznające przemocy w rodzinie,
osoby, które doświadczają różnorodnych trudności
adaptacyjnych w codziennym życiu.
W Punkcie Konsultacyjnym znajdziesz:
● wsparcie i wysłuchanie w bezpiecznej atmosferze
bez oceniania
● porady pierwszego kontaktu

● odnalezienie zasobów, które pozwolą poradzić
sobie z kryzysem
● pomoc w wychodzeniu z sytuacji przemocy
poprzez poszukiwanie własnej drogi i sposobu
wyjścia z problemu
● ukierunkowanie na współpracę z przedstawicielami instytucji i służb zobowiązanych do
udzielania pomocy w sytuacji przemocy
● porady psychologiczne
● psychoedukację
● pomoc dla sprawców przemocy

GMINNY OŚRODEK KULTURY WE WRĘCZYCY WIELKIEJ
XV OGÓLNOPOLSKIE WRĘCZYCKIE JASEŁKA
14.01.2017 r.
Udział w XV Ogólnopolskich „Wręczyckich Jasełkach
2017” zgłosiło 43 zespoły. Komisja w składzie: Krystyna
Koziołek, Ewelina Mędrala-Młyńska, Małgorzata Hebel,
Urszula Kotowicz oceniała występy pod kątem:
kultywowania tradycji związanych z obrzędami
i zwyczajami polskiego Bożego Narodzenia, ze
szczególnym uwzględnieniem lokalnych tradycji
świątecznych zgodności z tradycjami, estetyka
wykonania,
spójność,
dykcja,
emisja
głosu,
pomysłowości, ogólny wyraz artystyczny. Celem
konkursu było zachęcenie dzieci i młodzieży do
aktywnego udziału w tworzeniu i kultywowaniu tradycji
świątecznych i wyjątkowego przeżywania Świąt Bożego
Narodzenia. Zespół mógł zaprezentować jeden spektakl
w czasie nieprzekraczającym 30 minut. Do udziału
w przeglądzie mogły zgłosić się zespoły teatralne z całej
Polski działające
w przedszkolach, szkołach
podstawowych, gimnazjach, placówkach oświatowo wychowawczych, domach i ośrodkach kultury,
parafiach
oraz
innych
placówkach
kultury.
Organizatorami oraz sponsorami nagród w tegorocznej
edycji byli: Gmina Wręczyca Wielka, Regionalny
Ośrodek Kultury w Częstochowie, Starostwo
Powiatowe w Kłobucku, Lokalna Grupa Działania
Zielony Wierzchołek Śląska, Stowarzyszenie PROM
Wręczyca Wielka, Proboszcz Parafii św. Józefa
Oblubieńca we Wręczycy Wielkiej ks. Robert Grohs
oraz Gminny Ośrodek Kultury z Wręczycy Wielkiej.
Patronatem honorowym imprezę objął Wójt Gminy

Wręczyca Wielka Pan Henryk Krawczyk. Na naszej
scenie wystąpiło około 1100 młodych aktorów. Każdy
z przybyłych został poczęstowany ciepłym posiłkiem.
Jury w tegorocznej edycji postanowiło przyznać w tym
roku nagrodę GRAND PRIX Wręczyckich Jasełek
grupie "Wiewiórki" z Przedszkola z oddziałem
integracyjnym we Wręczycy Wielkiej , którą zaprosiło
do występu połączonego z uroczystym ogłoszeniem
wyników, wręczeniem dyplomów i nagród. Nagrody
wręczali przybyli goście w osobach Dyrektor
Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie Pani
Małgorzata Majer, Wójt Gminy Wręczyca Wielka
Henryk Krawczyk, Starosta Powiatu Kłobuckiego
Henryk Kiepura, Przewodnicząca Komisji Krystyna
Koziołek, Proboszcz Parafii we Wręczycy Wielkiej ks.
Robert Grohs oraz Dyrektor GOK Andrzej Kała.
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KONCERT – SŁOWIAŃSKI KARNAWAŁ
W ubiegłym roku Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej gościł zespoły taneczne oraz muzyczne z Ukrainy,
Gruzji i Turcji w koncercie pt. Łączy nas folk. W dniu 6 lutego br. GOK oraz Stowarzyszenie ,,WeWręczycy" we
współpracy z Pałacem Młodzieży w Łodzi zorganizowali drugi koncert, tym razem pt. ,,Słowiański Karnawał". Na sali
widowiskowej zaprezentowali się: Narodowy Zespół Tańca Ukrainy Barvinok z Organizacji Społecznej ,,Barvinok –
Kiev" w Kijowie, Narodowy Artystyczny Zespół Tańca Współczesnego Flamingo z Pałacu Dzieci
i Młodzieży w Kijowie oraz Narodowy Zespół Folklorystyczny Namysto.

VII KONCERT Z GWIAZDĄ
W piątkowy wieczór 20 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury miał miejsce kolejny wyjątkowy koncert organizowany
w ramach edycji "Koncert z Gwiazdą". Była to już 7 edycja, której gwiazdą byli trzej tenorzy
w osobach: Adam Sobierajski, Dariusz Stachura oraz Adam Zdunikowski.

Znani artyści przy wspaniałym akompaniamencie
Dziecięco - Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Wręczycy
Wielkiej pod batutą Bartłomieja Pięty, zaśpiewali
najsłynniejsze przeboje, znane arie operowe i operetkowe.
Podczas koncertu strzelało konfetti, nie brakowało
zabawnych sytuacji, a nawet zaśpiewano "Sto lat". To
wszystko dzięki trzem mężczyznom obdarzonym
niezwykłym głosem, a do tego z charyzmą, poczuciem
humoru i umiejętnościami aktorskimi. Koncert z Gwiazdą
z roku na rok cieszy się coraz większym
zainteresowaniem. Dzięki Dyrektorowi Andrzejowi Kała
oraz Kapelmistrzowi orkiestry udało się stworzyć

wspaniałe widowiska muzyczne, które są jedyne w swoim
rodzaju, ponieważ żadna orkiestra dęta w Polsce nie
zagrała tylu koncertów z tak znanymi artystami, a należy
wspomnieć, że we wcześniejszych latach w koncertach
z gwiazdą brali udział m. in. Iwona Socha, Zbigniew
Wodecki, Justyna Steczkowska, Kayah oraz Maryla
Rodowicz.
Wielkie brawa należą się też Dzieciom
i Młodzieży grającej w orkiestrze, która poprzez ciężką
pracę i wyrzeczenia potrafiła zagrać na bardzo wysokim
poziomie artystycznym, co zostało zauważone i docenione
przez nasze gwiazdy.

ZAKOŃCZENIE KARNAWAŁU CHŁOPSKIEGO ,,WODZENIE NIEDŹWIEDZIA” 28.02.2017
Wodzenie niedźwiedzia to rodzaj tradycji na zakończenie
karnawału. Korowód złożony z przebierańców, prowadzi
na uwięzi niedźwiedzia. W tradycji ludowej jest on
symbolem wszelkiego zła, które czyha w każdym kącie
na spracowanego człeka. Korowód, w towarzystwie
muzyków, przeszkadza mieszkańcom w spokojnym
życiu. Zadaniem każdej gospodyni jest zatańczenie
z ,,niedźwiedziem”, bo taniec ma zapewnić szczęście na
cały rok. Na zakończenie gospodarze, w ramach
podziękowań za odwiedziny składają „datki” do koszyka
lub częstują słodyczami.
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