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Egzemplarz bezpłatny

INWESTYCJE 2017 roku
Z przyjętych do budżetu gminy na 2017 rok inwestycji, w okresie minionych
trzech kwartałów realizowano następujące zadania:
1.
W ramach projektu z Programu Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na
lata
2014-2020
przebudowano ul. Sportową we Wręczycy
Wielkiej. Dodatkowo wybudowano łącznik ul.
Sportowej z Czereśniową oraz utwardzono teren
przylegający do drogi;

ul. Sportowa we Wręczycy Wielkiej

2.
W oświacie prowadzone są trzy inwestycje
dofinansowane środkami z UE:
- budowa przedszkola we Wręczycy Wielkiej planowany termin zakończenia prac budowlanych –
czerwiec 2018 r.;

- przebudowa przedszkola z oddziałem
integracyjnym w Pile Pierwszej oraz
rozbudowa Przedszkola w Węglowicach –
termin zakończenia prac - luty 2018r.

Budowa przedszkola we Wręczycy Wielkiej

Przedszkole Piła Pierwsza

Przedszkole Węglowice
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3. Powiat Kłobucki wybudował dwa odcinki dróg: 3.367 mb drogi powiatowej Hutka–Kłobuck,
w tym 203 mb na terenie naszej gminy oraz 694,4
mb drogi Wręczyca Wielka - Długi Kąt (ul.
Podgaj) - przy udziale finansowym gminy Wręczyca
Wielka;

droga Hutka-Kłobuck

4.
zakończono roboty przy budowie garaży
i zaplecza socjalnego budynku OSP w Kulejach;
5.
zakupiono lekki samochód ratowniczo - gaśniczy
dla OSP Kalej;
6.
trwają prace przy budowie sieci wodociągowej
w Jeziorze (466 mb) oraz w Kalei przy ul. Krótkiej;
7.
kontynuowane są również prace przy wymianie rur
azbestowych wodociągu w Borowem – zakończenie
planowane jest na 30 kwietnia 2018 roku;
8.
wybudowano 933 mb kanalizacji sanitarnej przy ul.
Czereśniowej we Wręczycy Wielkiej;
przeprowadzono naprawy urządzeń i ogrodzeń na placach zabaw na terenie gminy;
11.
przeprowadzono remont dróg gminnych na
odcinkach:
Jezioro-Łebki, drodze nr 369/1
w Jeziorze, ul. Wrzosowej i Nadrzecznej
w Grodzisku, Gruszowej we Wręczycy Wielkiej;

9.

10.

wykonano monitoring wizyjny na boisku
sportowym KS „Sokół” we Wręczycy Wielkiej,

12.
wybudowano
oświetlenie
uliczne
oraz
zainstalowano dodatkowe lampy przy ul. Sportowej
i Kwiatowej we Wręczycy Wielkiej, Kowalskiej w
Kalei oraz ul. Sportowej w Szarlejce;

***
 w lipcu br. podpisano umowę z wykonawcą na
termomodernizację Zespołu Szkół w Węglowicach
- dofinansowanie projektu z UE 1.566.935,93 zł – termin
realizacji do 31 sierpnia 2018 rok;

łącznik ul. Sportowej z Czereśniową

 we wrześniu b.r. została podpisana umowa z Zarządem
Województwa Śląskiego na realizację projektu p.n. Budowa
Kanalizacji Sanitarnej etap II - Bór Zapilski - z terminem
realizacji do 30 listopada 2018 r. Planowana wartość projektu
wynosi 7.286.719,98 zł

***
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Co słychać w Radzie…
13 czerwca 2017 roku Rada Gminy odbyła
XXV sesję zwyczajną, która poświęcona była głównie
rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2016 rok.
Głosowanie nad projektami uchwał dot.
powyższej tematyki, poprzedzone było zgodnie
z procedurą:
 wystąpieniem Wójta Gminy w zakresie realizacji
inwestycji w minionym roku i dyskusją,
 odczytaniem wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy w spr. udzielenia absolutorium,
 opinii
Regionalnej
Izby
Obrachunkowej
w Katowicach:

o przedłożonym przez Wójta Gminy
Wręczyca Wielka sprawozdaniu z wykonania budżetu
za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego,

w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Wręczyca Wielka.
Podsumowaniem
wykonania
budżetu
gminy
za 2016 rok było głosowanie stosownych uchwał.
Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie
podjęła:
 Uchwałę
Nr
XXV/235/17
w
sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016r.
 Uchwałę Nr XXV/236/17 w sprawie udzielenia
absolutorium dla Wójta Gminy Wręczyca Wielka.
W imieniu całej Rady Gminy Przewodniczący
Marek Prubant pogratulował Wójtowi Gminy
z tyt. udzielenia absolutorium, podziękował za
realizację zadań o których była mowa w Jego
wystąpieniu, stwierdzając, że miniony rok był
naprawdę bardzo pracowity.
Wójt Gminy Henryk Krawczyk podziękował
Radzie
Gminy
za
udzielone
jednogłośnie
absolutorium, podkreślając, iż inwestycje minionego
roku są efektem pracy całej Rady Gminy. Ich
realizacja była możliwa dzięki wzajemnemu
zrozumieniu oraz dobrej współpracy.
***
Rada Gminy jednogłośnie zatwierdziła roczne
sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury
we Wręczycy Wielkiej za rok 2016, składające się
z: bilansu jednostki, rachunku zysków i strat oraz
informacji dodatkowej z wykonania budżetu. W spr.
j/w podjęta została Uchwała Nr XXV/234/17.
***
Rada Gminy na czerwcowej sesji uchwaliła m.in.:
Regulamin udzielania pomocy materialnej
o
charakterze
socjalnym
dla
uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Wręczyca Wielka.
Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu
zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji,
umożliwienia pokonywania barier dostępu do
edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej
ucznia, a także wspierania edukacji uczniów
zdolnych.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń
znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej,
wynikającej z niskich dochodów na osobę
w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie
występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub
długotrwała
choroba,
wielodzietność,
brak
umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczowychowawczych, alkoholizm lub narkomania,
a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło
zdarzenie losowe.
Z kolei zasiłek szkolny może być przyznany
uczniowi szkoły, zamieszkałemu na terenie gminy
Wręczyca Wielka znajdującemu się przejściowo
w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia
losowego (śmierć rodziców lub opiekunów prawnych,
ciężka, długotrwała choroba członków rodziny,
nieszczęśliwy
wypadek
powodujący
trwały
uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia,
znaczna szkoda materialna spowodowana pożarem,
kradzieżą lub klęską żywiołową, innych szczególnych
zdarzeń losowych).
Szczegółowe
zasady
udzielania
pomocy
materialnej, takie jak: sposób ustalania wysokości
stypendium szkolnego, formy oraz tryb i sposób
udzielania stypendium, a także tryb i sposób
udzielania zasiłku szkolnego, zostały określone
w Regulaminie, przyjętym Uchwałą Nr XXV/241/17
z dnia 13 czerwca 2017 r.
Od 1 stycznia 2017 roku postępowanie
w sprawach o świadczenie pomocy materialnej
o
charakterze
socjalnym
prowadzone
jest
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we
Wręczycy Wielkiej.
***
Wójt Gminy Henryk Krawczyk złożył serdeczne
podziękowania Komitetowi Organizacyjnemu I Dni
Gminy Wręczyca Wielka w składzie: Radni P.P.
Anita Toborek, Tomasz Osiński, Marek Prubant,
Marcin Zomerfeld, Paweł Kania, Wiesław Jaszczyk
i dyr. GOK Andrzej Kała. Wysiłek i zaangażowanie
zespołu pozwoliło na organizację imprezy z tak
dużym rozmachem.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Prubant
przyłączył się do podziękowań, które złożył także
Komendantowi Komisariatu Policji we Wręczycy
Wielkiej Podinsp. Zbigniewowi Robakowi za
asekurację oraz Ochotniczym Strażom Pożarnym
z terenu gminy, które w jakikolwiek sposób wsparły
organizację
imprezy.
Równocześnie
wyraził
przekonanie, że Dni Gminy Wręczyca Wielka już na
stałe wpiszą się w kalendarz imprez naszej gminy.
***
Łącznie na sesji absolutoryjnej Rada Gminy Wręczyca Wielka
podjęła 14 uchwał. (Uchwały Rady Gminy dostępne są na stronie
internetowej Biuletyn Informacji Publicznej - w zakładce:
Prawo lokalne/Uchwały/Rok2017).

Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy: każdy piątek w
godz.7.15 – 8.15 w pokoju nr 15 Urzędu Gminy. Adres email do Przewodniczącego Rady Gminy:
marekprubant@vp.pl
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PODZIEKOWANIA
Wójt Gminy Wręczyca Wielka składa serdeczne podziękowania za wsparcie i pomoc przy
organizacji I DNI GMINY WRĘCZYCA WIELKA w dniach 9-11 czerwca 2017 roku
Wszystkim zespołom i wykonawcom, którzy włożyli dużo wysiłku aby zaprezentować atrakcyjny
repertuar. W szczególności dziękuję: Młodzieżowej Orkiestrze Dętej i młodym artystom ze Studia
Piosenki przy Gminnym Ośrodku Kultury we Wręczycy Wielkiej, Teatrowi „Wręcz„ za spektakl „Allo,
allo”, harcerzom, Kołom Gospodyń Wiejskich i zespołom śpiewaczym: Grodzianki, Jarzębina, Kalina,
Szarlejka, Wręczynki, przedszkolakom i uczniom za część artystyczną, DJ Marten Disco, uczestnikom
Ogólnopolskiego Turnieju Breakedance Trubreak.
Organizatorom; „Białej niedzieli” i badań profilaktycznych oraz zachęcenie do udziału w Akcji
„Dzień Dawcy Szpiku”, skoków spadochronowych, pokazów ratownictwa zaprezentowanych przez
Strażaków i Policję, laserów i sztucznych ogni, wystawcom, producentom i rzemieślnikom,
Sędziom i trenerom za organizację i przeprowadzenie imprez sportowych: biegów: „Noc z duchami”,
„Złomiarza”, biegu przełajowego, Mini Triatlonu, pokazu Klubu Sportów Walki, zawodów pływackich
i rajdu rowerowego, Dziecięco-Młodzieżowego Turnieju Piłki Nożnej, turnieju piłki plażowej,
Rodzinnego Turnieju Szachowo-Warcabowego, Nordic Walking, Fitness Day, oraz zawodów
wędkarskich.
Dziękujemy za wsparcie i pomoc Dyrekcji i pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury, Zespołów
Szkół w Węglowicach i Wręczycy Wielkiej oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kalei, Policji,
Druhom Strażakom z OSP, członkom KS Sokół i Olimpia, Stowarzyszeniu Pozytywnie Aktywni,
Sołtysom i członkom Rady Sołeckiej z Wręczycy Wielkiej, wszystkim osobom, podmiotom
gospodarczym i Stowarzyszeniom, które przyczyniły się do organizacji i przeprowadzenia tej imprezy.
Podziękowania kieruję do mediów, konferansjerów. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za pomoc,
ponieważ bez Państwa wsparcia i zrozumienia nie bylibyśmy w stanie podjąć się realizacji tak dużego
przedsięwzięcia. Takie gesty i serdeczność nie mają ceny.
W szczególny sposób dziękuję grupie ludzi, których wysiłek doprowadził do organizacji
I Dni Gminy Wręczyca Wielka. Animatorem imprezy był Komitet Organizacyjny w skład którego
wchodzili: Anita Toborek, Tomasz Osiński, Marek Prubant, Marcin Zomerfeld, Paweł Kania, Wiesław
Jaszczyk i Andrzej Kała. Wasze zaangażowanie pozwoliło na organizację imprezy z tak dużym
rozmachem.
Serdeczne słowa podziękowania kieruję do Mieszkańców naszej gminy, Sympatyków
i przybyłych Gości za udział i udane wspólne świętowanie I DNI GMINY WRĘCZYCA WIELKA.

Komunikat
Od dnia 17 czerwca 2017 roku obowiązują nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów, (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1074). Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzewa z działki stanowiącej własność osoby fizycznej, gdy
wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą nie dotyczy drzewa, którego obwód pni mierzony na
wysokości 5 cm nie przekracza: 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego, oraz 50 cm –
w przypadku pozostałych gatunków drzew.
W przypadku usunięcia drzewa bez zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także
pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną za usunięcie
drzewa bez zezwolenia. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych
oględzin w terenie, jego usunięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ w związku ze złożonym
zgłoszeniem usunięcia drzewa złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę mającą związek
z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte
drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska w Urzędzie
Gminy we Wręczycy Wielkiej pok. Nr 21 i 23 lub pod nr tel. 34 377 84 21 (23).
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Segregacja odpadów komunalnych w gospodarstwie domowym, zakładzie
Kolorowe worki – który, na jaki rodzaj odpadów:
Od 1 lipca 2017 r. weszły w życie nowe zasady segregacji odpadów komunalnych, które będą obowiązywały na
terenie całego kraju. Od tej pory odpady są dzielone na:
PAPIER – WOREK NIEBIESKI
Wrzucamy: opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma,
papier szkolny biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe.
Nie wrzucamy: ręczników papierowych, zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego
i powleczonego folią, papieru mokrego, zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach,
papierowych worków po nawozach, cemencie i
innych materiałów budowlanych, tapet, pieluch
jednorazowych i podpasek, zatłuszczonych jednorazowych opakowań i naczyń z papieru, ubrań.
SZKŁO – WOREK ZIELONY
Wrzucamy: szkło bezbarwne i kolorowe, w tym: butelki i słoiki po napojach i żywności (butelki po napojach
alkoholowych i olejach roślinnych), szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale
połączonych kilku surowców).
Nie wrzucamy: ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła okularowego, szkła żaroodpornego,
zniczy z zawartością wosku, żarówek i świetlówek, reflektorów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach
silnikowych, luster, szyb okiennych i zbrojonych, monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów i strzykawek
oraz opakowań szklanych z zawartością.
METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – WOREK ŻÓŁTY
Wrzucamy: odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno
w ramach akcji dobroczynnych, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania
wielomateriałowe (kartony po mleku i sokach), opakowania po środkach czystości (proszkach do prania),
kosmetykach (szamponach, paście do zębów), plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, aluminiowe
puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od
słoików, zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).
Nie wrzucamy: butelek i pojemników z zawartością, opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
opakowań po aerozolach i po olejach silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów,
puszek i pojemników po farbach i lakierach, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI – pojemnik 120 l odpady zielone/ popioły
Wrzucamy: odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę
drzew, resztki jedzenia. Nie wrzucamy: kości i produktów pochodzenia zwierzęcego, odchodów zwierząt,
drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, ziemi i kamieni, leków, innych odpadów komunalnych
(w tym niebezpiecznych), a w okresie od maja do września popiołów.
Wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych,
wyrzucamy do POJEMNIKA Z ODPADAMI ZMIESZANYMI.
Uwaga na odpady niebezpieczne
Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte
baterie, akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np.
środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Te odpady można oddać
w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, na PSZOK-u w Grodzisku na ul. Floriańskiej 11.
ODPADY WIELKOGABARYTOWE
będą zbierane dwa razy w roku w ramach tzw. zbiórki zgodnie z ustalonym harmonogramem.
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNE we WRĘCZYCY WIELKIEJ

Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień oraz Przemocy w Rodzinie
Informujemy, iż w Urzędzie Gminy we Wręczycy Wielkiej funkcjonuje Punkt Konsultacyjny
ds. Uzależnień oraz Przemocy w Rodzinie we Wręczycy Wielkiej
Bezpłatnych porad udzielają specjaliści:
w pokoju nr 27 - Pani Katarzyna Musiał (psycholog) wtorki w godz. 13:00 – 19:00
w pokoju nr 11
 Wiesława Gostkiewicz (psycholog kliniczny) środy w godz. 14:30 – 17:30
 Marzena Pierz (terapeuta ds. uzależnień) poniedziałki w godz. 15:30– 19:30
 Pani Barbara Chybalska – Cichoń (psychoterapeuta , mediator) wtorki (wg
uzgodnienia) piątki w godz. 10:30 – 16:30
Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz będących
w sytuacjach kryzysowych - w piątki w godz. 16:30 – 20:00
Zapisy oraz bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 34 319 24 66 Janina Kluba,
Monika Mańczyk oraz w pokoju 18 i 36 GOPS we Wręczycy Wielkiej.
Jeśli doznajesz przemocy w rodzinie lub jesteś świadkiem przemocy możesz otrzymać pomoc
dzwoniąc na bezpłatną Infolinię Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia” 801 12 00 02 czynny całą dobę, dyżur prawny 22 666 28 50 działa: poniedziałek,
wtorek 17.00 do 21.00
Jeśli w rodzinie występuje problem związany z nadużywaniem alkoholu
Skontaktuj się z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Wręczycy Wielkiej
ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka



Monika Mańczyk - tel. 534 166 280 lub 34 319 24 66
Grażyna Wróbel - tel. 34 317 02 45

GMINNY OŚRODEK KULTURY we WRĘCZYCY WIELKIEJ
OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TWÓRCZOŚCI
MARYJNEJ SANCTA MARIA 2017
28.05.2017 r.
Trzy dziewczyny ze studia piosenki: Ania

Majchrzak, Kinga Hyra i Karina Bryła pod okiem
instruktora Pani Doroty Janik zajęły pierwsze
miejsca w Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości
Maryjnej „Sancta Maria”. Była to XI edycja tego
konkursu, która w tym roku przebiegała pod
hasłem "Maryja Królowa Polski". W festiwalu
wzięło udział około 800 uczestników.
VIII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENEK
JANUSZA GNIATKOWSKIEGO w PORAJU
9-11.06.2017 r.
Anna Majchrzak zajęła II miejsce w VIII
Ogólnopolskim Festiwalu Piosenek Janusza
Gniatkowskiego w Poraju. Do konkursu artystkę
przygotowała pani Dorota Janik - instruktor studia
piosenki z Gminnego Ośrodka Kultury we
Wręczycy Wielkiej.
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XVIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
ORKIESTR DĘTYCH I MAŻORETEK
W GIULIANOVA 30.05-06.06.2017 r.

Festiwal w Giulianova we Włoszech przyciąga co
roku młodzież z różnych stron świata. W XVIII
Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych
i Mażoretek w Giulianova we Włoszech wzięło
udział 20 orkiestr, między innymi z Meksyku.
Francji, Bułgarii, Sycylii. Również DziecięcoMłodzieżowa Orkiestra Dęta z Mażoretkami
z Wręczycy Wielkiej uczestniczyła w tym
prestiżowym konkursie. Dziecięco-Młodzieżowa
Orkiestra Dęta i Mażoretki zdobyły III Nagrodę
Publiczności oraz II miejsce w kategorii Pokaz
Musztry Paradnej. Zmęczeni, ale pełni wrażeń
wrócili do domu zwiedzając po drodze Padwę
i uroczą Wenecję.

BAJKA KRASNALE
Dnia 14.06.2017 r. gościli w Gminnym Ośrodku
Kultury we Wręczycy Wielkiej artyści z Kabaretu
Krasnoludków z Krakowa w składzie: Renata
Nowicka, Krzysztof Bochenek i Andrzej
Jurczyński. Na przedstawienie p.t. „Na biwaku,
czyli pierwsza pomoc”
zaproszono dzieci
z przedszkoli z naszej gminy. Przedszkolaki razem
z „Krasnoludkami” uczyły się numerów
alarmowych, które należy zapamiętać, aby
wezwać: pogotowie ratunkowe, policję lub straż
pożarną.
XIX POWIATOWY PRZEGLĄD ORKIESTR
W DANKOWIE
25 czerwca odbył się XIX Powiatowy Przegląd
Orkiestr Dętych w Dankowie, gdzie Dziecięco –
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Mażoretkami
zdobyła nagrodę Grand Prix.

FINISAŻ MALARSKI
W dniu 21.06.2017r. w Ośrodku Kultury miał
miejsce finisaż wystawy I Regionalnego
Interdyscyplinarnego Pleneru Wiejsko-Miejskiego
pod tytułem - "Ja, my, wy, oni...to tu, to tam w
Częstochowie i trochę dalej" - komisarz Marek
Czarnołęcki - dla uczczenia pamięci znanych
twórców związanych z pejzażem Częstochowy
i jej okolic: Stefana Chabrowskiego, Jerzego
Pogorzelskiego i Tadeusza Gierymskiego. GOK
jako gospodarz
przygotował ekspozycję 50
obrazów twórców Częstochowy i okolic w tym 10
prac autorstwa grupy "Pryzmat".

VII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
TWÓRCZOŚCI MŁODYCH
,,FOLKOWE INSPIRACJE” W ŁODZI
26.06.2017 r.
Dziecięco-Młodzieżowa
Orkiestra
Dęta
z Wręczycy Wielkiej wraz z Mażoretkami
uświetniła swym udziałem VII Międzynarodowy
Festiwal Twórczości Młodych FOLKOWE
INSPIRACJE. Orkiestra poprowadziła Folkowy
Korowód ulicą Piotrkowską. W tegorocznej edycji
brało udział około 400 uczestników z 15 krajów
świata i różnych regionów Polski.
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KONCERT ,,WRĘCZYCA NA FOLKOWO”
28.06.2017 r.
W ramach VII Międzynarodowego Festiwalu
Twórczości Młodych ,,Folkowe Inspiracje”
w Łodzi, Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy
Wielkiej oraz Stowarzyszenie WeWręczycy przy
współpracy z Pałacem Młodzieży Juliana Tuwima
w Łodzi zorganizowali koncert muzyczno –
taneczny pt. ,,Wręczyca na folkowo”. Wręczycka
sala widowiskowa gościła następujące zespoły:
Narodowy
Zespół
Tańca
Współczesnego
,,Flamingo” z Ukrainy, Zespół Artystyczno –
folklorystyczny z Palestyny ,,al. Zebabdeh Dabka
Group”, Narodowy Zespół Artystyczny Muzyki
Ludowej ,,Pervocvit” z Ukrainy, Zespół Taneczny
,,Ge Folk” z Gruzji, Narodowy Zespół Tańca
Ukraina ,,Barvinok”.

WARSZTATY MUZYCZNO – TANECZNE
W PRZYSIETNICY -8-15.08.2017 r.
Dziecięco–Młodzieżowa
Orkiestra
Dęta
z Mażoretkami z GOK we Wręczycy Wielkiej
udała się na warsztaty do Przysietnicy w ramach
projektu Polsko –Ukraińska wymiana młodzieży. Była
to już druga wizyta z programu realizowanego przez
Narodowe Centrum Kultury.
XII WRZESIŃSKI FESTIWAL ORKIESTR DĘTYCH
WE WRZEŚNI 2-3.09.2017 r.
Dziecięco–Młodzieżowa
Orkiestra
Dęta
z Mażoretkami wzięła udział w XII Wrzesieńskim
Festiwalu Orkiestr Dętych we Wrześni. wykonała utwór
obowiązkowy ,,Wielkopolskie wariacje” w aranżacji
Grzegorza Duchnowskiego.

PLENER MALARSKI GRUPY PRYZMAT
Grupa plastyczna "Pryzmat" przy GOK we
Wręczycy Wielkiej wzięła udział w plenerze
malarskim w Poroninie, który odbył się w dniach
1-10 lipca br. Prace będzie można zobaczyć
podczas jesiennej wystawy w Gminnym Ośrodku
Kultury.

WARSZTATY MUZYCZNO –TANECZNE
Z ELEMENTAMI PROGRAMU
PROFILAKTYCZNEGO W GRONIU
2-10.07.2017
Groń to miejsce wakacyjnych warsztatów
muzyczno–tanecznych. Wyjazd zorganizował
Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej.
W szkoleniach brali udział najmłodsi artyści
uczęszczający na co dzień na zajęcia ze śpiewu,
mażoretek oraz gry na instrumentach dętych
blaszanych, dętych drewnianych i perkusyjnych.

Wręczycka Orkiestra z Mażoretkami działająca przy
Gminnym Ośrodku Kultury we Wręczycy Wielkiej
zajęła II miejsce. Wyprzedziła ją węgierska orkiestra
Tiszafüredi Ifjúsági Fúvószenekar. Należy dodać, że
tak dobre miejsce jest wynikiem ciężkiej pracy podczas
pobytu na warsztatach muzyczno - tanecznych
w Groniu i w Przysietnicy, które odbyły się w wakacje.
Orkiestra i Mażoretki ciężko pracowali również przez
ostatnie dwa tygodnie w Gminnym Ośrodku Kultury we
Wręczycy Wielkiej pod okiem kapelmistrza
Bartłomieja Pięty.
WKRÓTCE:
- XII Festiwal Folklorystyczny Powiatu
Kłobuckiego – 10.09.2017 r.
- Bajka ,,Z kulturą na ty” – 25.09.2017 r.
- Fletnia pana – Oleg Dowgal – 29.09.2017 r.
- Bajka ,,Strach ma wielkie oczy” – 24.10.2017 r.
- XIV Wojewódzki Konkurs na ,,Szopkę, gwiazdę,
ozdobę choinkową… - grudzień 2017
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