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Egzemplarz bezpłatny

Inwestycje w przedszkolach


Zakończono roboty budowlane na dwóch zadaniach inwestycyjnych w oświacie tj.:
przebudowie Przedszkola z oddziałem integracyjnym w Pile Pierwszej - całkowita wartość projektu 2 235 385,32 zł w tym dofinansowanie z UE: 1 487 444,75 zł

Przedszkole w Pile Pierwszej



rozbudowie Przedszkola w Węglowicach - całkowita wartość projektu wynosi 3 913 635,51 zł
z dofinansowaniem z UE: 1 562 461,63 zł . Przedszkola te zostały już wyposażone w niezbędny sprzęt.
Projekty przyczynią się do zmniejszania terytorialnego deficytu w dostępie do placówek wychowania
przedszkolnego na obszarach słabiej rozwiniętych, tj. obszarach wiejskich.

Przedszkole w Węglowicach
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Kiedy gaz ?
Na posiedzeniu komisji Rady Gminy 13 lutego 2018 r. przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa
z Zabrza Krzysztof Gubisz przedstawił stan realizacji projektu, który obejmuje swoim zasięgiem Kłobuck,
Wręczycę Wielką, Opatów i Krzepice. Jest to jedna z większych gazyfikacji w skali kraju, która została
objęta dofinansowaniem unijnym. Zakładana wstępnie koncepcja budowy gazociągu wysokiego ciśnienia
z Aleksandrii do stacji w Pierzchnie, uległa zmianie z powodu trudności związanych m. in. z problemem
uzyskania tytułów prawnych do nieruchomości. Obecnie forsowana jest opcja budowy gazociągu średniego
ciśnienia od Blachowni do Wręczycy Wielkiej wzdłuż drogi 492 i dalej poprzez Kłobuck, Opatów, aż do
Krzepic. Najwcześniej można rozpocząć realizację inwestycji po roku 2020 z uwagi na wyremontowaną
część drogi z Wręczycy do Kłobucka, a co za tym idzie konieczność utrzymania trwałości projektu w celu
zachowania gwarancji obejmujących tę drogę. Oprócz Wręczycy Wielkiej spółka zakłada rozbudowę sieci
do większych miejscowości gminy, ale to od zainteresowania mieszkańców zależy, czy dana wieś zostanie
zgazyfikowana. Popyt na pobór paliwa gazowego bada się za pomocą ankietyzacji, na podstawie której
tworzona jest analiza opłacalności ekonomicznej, gdyż tylko projekty opłacalne mogą być realizowane.

Smog

nieustannie szkodzi naszemu zdrowiu - niestety
wciąż wiele osób nie stosuje się do zaleceń i pali w piecach
szkodliwymi śmieciami/odpadami, które po cichu nas
zabijają. Ciągle poszukujemy sposobów na skuteczniejszą
walkę ze źródłami smogu. Urząd, w ramach sprawdzania,
czym w swoich piecach palą mieszkańcy, wykorzystał drona,
który skanował obszar Wręczycy Wielkkiej, wskazując
nieruchomości, w których prawdopodobnie wykorzystuje się
niedozwolony opał. W dniu 1 marca 2018 roku w godz. 1718:00 na zlecenie Gminy wykonano zdjęcia z drona, aby
zobrazować zjawisko smogu nad Wręczycą Wielką.
Dokumentacja fotograficzna zostanie wykorzystana w działaniach podejmowanych w walce ze smogiem, jak
i w celach edukacyjnych.

AKCJA EDUKACYJNA
W ramach kształtowania poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie poszanowania
środowiska w miesiącu lutym bieżącego roku pod patronatem Wójta Gminy Wręczyca Wielka
przeprowadzona została akcja edukacyjno-informacyjna, adresowana do wszystkich przedszkolaków
i uczniów klas 1-3 z terenu gminy Wręczyca Wielka, poprzez realizację programu ekologicznego
w formie spektaklu teatralnego pt.
„SmoG Wawelski”. Spektakl
przygotowany
na
podstawie
najbardziej znanej krakowskiej
legendy a jego fabuła to ochrona
powietrza. Spektakl wskazuje
dzieciom potrzebę kierowania się
w życiu codziennym zasadami
ochrony przyrody. Dzieci uczą się,
jakie są konsekwencje palenia
śmieci w piecach, dlaczego lepiej
poruszać się po mieście na rowerze
lub autobusem.
Opracowanie
tekstu, piękna muzyka, kolorowe
krakowskie stroje i rekwizyty
stwarzają
atmosferę
nauki
i rozrywki z mnóstwem wrażeń
artystycznych. Spektakl w wykonaniu Studia Teatralnego „Sztuka” z Trzebini okazały się zabawną
i niezwykle pouczającą bajką o ochronie przyrody.
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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
 Katarzyna Musiał (psycholog) wtorki w godz. 1300 – 1900
w pokoju nr 11
Wiesława Gostkiewicz (psycholog kliniczny) środy w godz. 1430 – 1730
Barbara Chybalska-Cichoń (psychoterapeuta, mediator) wtorki (wg uzgodnienia)
piątki w godz. 1030 – 1630
Marzena Pierz (terapeuta ds. uzależnień) poniedziałki w godz. 1630– 1930
Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie
oraz będących w sytuacjach kryzysowych piątki w godz. 1630 – 2000
Zapisy oraz bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 34 319 24 66 Janina Kluba,
Monika Mańczyk, Judyta Drążek oraz w pokoju 38 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
 Judyta Drążek tel. 534 166 230

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego
- nowo otwarta linia Fundacji ITAKA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej przekazuje informacje o Centrum
Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego prowadzonym przez Fundację ITAKA,
którego celem jest pomoc osobom znajdującym w stanie kryzysu psychicznego z powodu np.
utraty pracy, rozwodu, śmierci lub zaginięcia bliskiej osoby, oraz zapobieganie depresji,
samobójstwom i innym zachowaniem autodestrukcyjnym.
Centrum Wsparcia działa 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
W Centrum Wsparcia dyżurują psychologowie gotowi do wysłuchania, zrozumienia i akceptacji
osób w kryzysie psychicznym. Pomogą również w znalezieniu odpowiednich placówek
specjalistycznych w danym regionie kraju, w którym można otrzymać bezpośrednią pomoc.
W wyznaczonych godzinach w Centrum pełnią dyżury także specjaliści: lekarze psychiatrzy,
prawnicy oraz pracownicy socjalni.
W ramach Centrum Wsparcia Fundacja ITAKA prowadzi:
 Telefoniczne Centrum Wsparcia 800 70 2222
Bezpłatną linię, która działa 24 godziny przez 7 dni w tygodniu
 E-mail: porady@liniawsparcia.pl
 Strona www.liniawsparcia.pl
 Czat
W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu mailowego biuro@liniawsparcia.pl,
lub telefonicznego pod numerem 22 620 16 10
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Co słychać w Radzie …
XXVIII sesja Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 28 grudnia 2017 r., poświęcona była głównie
uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wręczyca Wielka na lata 2018-2027 (Uchwała Nr
XXVIII/274/17) oraz budżetu gminy na 2018 rok (Uchwała Nr XXVIII/275/17). Dochody budżetu gminy ustalono
w łącznej kwocie 75 866 220,61 zł, natomiast wydatki - 81 368 890,61 zł. Planowany deficyt budżetowy w
kwocie 5 502 670,00 zł zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych. Na wydatki
majątkowe tj. inwestycje zaplanowano 18 779 729,00 zł, co stanowi 23,08 % ogółu wydatków budżetowych.
***
Uchwałą Nr XXVIII/276/17 Rada Gminy udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
w formie dotacji celowych w kwocie 620 855,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez i zawodów
sportowych między gminnych i powiatowych (3 000,00 zł), sfinansowanie kosztów pobytu i opieki nad
osobami w stanie nietrzeźwym dowiezionych z terenu Gminy Wręczyca Wielka do Ośrodka Pomocy
Osobom z problemami Alkoholowymi w Częstochowie (5 200,00 zł), dofinansowanie przebudowy drogi
powiatowej Nr 2067 S relacji Grodzisko-Libidza (612 655,00 zł).
***
Na grudniowej sesji, Rada Gminy przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 (Uchwała Nr XXVIII/280/17).
Program zawiera zadania, które będą realizowane z uwzględnieniem aktualnych potrzeb lokalnych oraz
wykorzystaniem istniejących zasobów służących rozwiązywaniu problemów wynikających z uzależnień.
Adresatami Programu są mieszkańcy gminy Wręczyca Wielka, a w szczególności dzieci i młodzież szkolna,
osoby uzależnione od alkoholu i środków psychoaktywnych, osoby pijące substancje szkodliwe
i eksperymentujące z narkotykami i dopalaczami, a także rodziny (w tym osoby współuzależnione)
i najbliższe otoczenie osób z problemem alkoholowym i narkotykowym. Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej na bieżąco uczestniczy w działaniach profilaktycznych i realizuje zadania w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.in. inicjuje i monitoruje działania
związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działań jest
ograniczenie dostępności alkoholu, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom
uzależnionym, podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz
zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane
działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz
pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych.
***
Uchwałą Nr XXVIII/281/17 Rada Gminy ustaliła tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół
i placówek wychowania przedszkolnego niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby
prawne inne niż Gmina Wręczyca Wielka oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania. Dotacji udziela się na pisemny wniosek organu prowadzącego, złożony w Urzędzie Gminy
we Wręczycy Wielkiej w terminie do dnia 30 września roku bazowego. Wysokość dotacji ustala się
oddzielnie odpowiednio dla każdej szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego na rok
budżetowy. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania
dotacji.
***
Uchwałą Nr XXVIII/283/17 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi uregulowano system płatności za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Każdemu płatnikowi został przyporządkowany indywidualny numer rachunku
bankowego, co przyczynia się do usprawnienia księgowania wpłat. Terminy uiszczania opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostają bez zmian, tj.:
1) za miesiąc styczeń i luty – do 28 lutego,
2) za miesiąc marzec i kwiecień – do 30 kwietnia,
3) za miesiąc maj i czerwiec – do 30 czerwca,
4) za miesiąc lipiec i sierpień – do 31 sierpnia,
5) za miesiąc wrzesień i październik – do 31 października,
6) za miesiąc listopad i grudzień – do 31 grudnia.
Ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości,
na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno –
wypoczynkowe wykorzystywane przez część roku, uiszcza się w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji.
Na ostatniej sesji w 2017 roku Rada Gminy łącznie podjęła 12 uchwał. Wszystkie dostępne są na stronie
internetowej Gminy Wręczyca Wielka - BIP, w zakładce: Prawo lokalne/Uchwały/Rok 2017.
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***
Na sesji w dniu 23 stycznia 2018 roku Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXIX/286/18 w sprawie
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki
tej opłaty. Na mocy w/wym. uchwały od 1 marca 2018 roku: ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w wysokości 9,00 zł za jedną osobę miesięcznie, jeżeli odpady są zbierane
i odbierane w sposób selektywny, ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w wysokości 18,00 zł za jedną osobę miesięcznie, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane
w sposób selektywny. Przedmiotowa uchwała określa również stawki opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady:
 jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Miesięczne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na indywidualne
rachunki bankowe Gminy Wręczyca Wielka w Banku Spółdzielczym we Wręczycy Wielkiej nadane
każdemu płatnikowi. Szczegóły dot. sposobu naliczenia miesięcznych opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi reguluje uchwała o której mowa na wstępie.
***
27 lutego 2018 roku na XXX sesji zwyczajnej, ze spraw objętych tematyką posiedzenia, Rada Gminy
przyjęła informacje złożone przez przedstawicieli jednostek powiatowych w zakresie:
 stanu bezrobocia w Powiecie Kłobuckim, w tym w Gminie Wręczyca Wielka,
 stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu i Gminy Wręczyca Wielka,
oraz sprawozdanie i informację, złożone przez Wójta Gminy w zakresie:
 wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka,
 wydanych decyzji o naliczeniu rent planistycznych z tytułu
zmiany lub uchwalenia planu
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz opłat adiacenckich z tytułu wybudowania sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej.
(Powyższe informacje stanowią załączniki do Protokołu Nr XXX/18 z sesji Rady Gminy i dostępne są
w Biuletynie Informacji Publicznej).
***
Uchwałą Nr XXX/298/18 Rada Gminy uchwaliła „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018-2020”.
Wieloletni plan zawiera informacje dot.:
 planowanego zakresu usług wodociągowo-kanalizacyjnych w latach 2018-2020,
 obecnego stanu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
 planowanych przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych,
 przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,
 nakładów inwestycyjnych na poszczególne lata w okresie 2018-2020 i sposobu finansowania.
Plan obejmuje okres 3-letni i ma charakter otwarty, w związku z czym może być sukcesywnie
uzupełniany i korygowany. Dotyczy to zmian w zakresie rozwojowym i kosztowym planowanych
przedsięwzięć oraz kierunków pozyskania środków na ich realizację, które nie zawsze można przewidzieć.
***
Rada Gminy nie wyraziła zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2019 rok środków stanowiących
fundusz sołecki, podejmując w tej sprawie Uchwałę Nr XXX/310/18. Uchwała została przyjęta stosunkiem
głosów: 9 „za” , 4 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się”.
***
Uchwałą Nr XXX/312/18 Rada Gminy udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej
w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego autobusu do przewozu osób
niepełnosprawnych, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Hutce.
***
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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Zespół Śpiewaczy KALINA,
działający przy Polskim Związku Emerytów
i Rencistów -Koło nr 7- w Truskolasach, to
16-osobowa grupa (Jadwiga Kubat, Zenona
Łowisz, Janina Gruca, Grażyna Rokosa,
Eugenia Janik, Henryka Kiepura, Janina
Krauze, Anna Bogus, Elżbieta Kubat,
Barbara Żyłka, Jadwiga Kurzacz, Halina
Paruzel, Aniela Gworys, Aleksandra Cichoń,
Zbigniew
Krauze,
Sławomir
Kubat)
i instruktor muzyki M. Dróżdż.
Zespół
z dumą zaprezentował nowe stroje ludowe,
na uroczystej mszy w Kościele Parafialnym
– Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
w Truskolasach. Zakup strojów,
był
możliwy dzięki środkom pozyskanym
z Gminy Wręczyca Wielka.
EKOPRACOWNIA
23 lutego nastąpiło uroczyste otwarcie EKOPRACOWNI w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kalei.
pierwszej tego typu w gminie Wręczyca Wielka i czwartej w powiecie
kłobuckim. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz: Stanisław
Gmitruk Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego i równocześnie
Dyrektor Funduszy Europejskich w WFOŚiGW w Katowicach, Alicja
Janowska Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach, Henryk
Kiepura Starosta Powiatu Kłobuckiego, Marek Prubant Przewodniczący
Rady Gminy Wręczyca Wielka wraz z radnymi gminy, Zenon Kudła
Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, dyrektorzy
zaprzyjaźnionych szkół oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Pracownia
powstała przy finansowym wsparciu WFOŚiGW w Katowicach, Gminy Wręczyca Wielka oraz Rady
Rodziców. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł prawie 50 000 zł. Dzięki pozyskanym środkom
zostały zakupione nowe meble, zestaw multimedialny,
pomoce naukowe oraz zamontowane zostały filtry, które
uzdatniają wodę w procesie odwróconej osmozy.
W związku z tym powstało przy pracowni „źródełko”
z wodą pozbawioną ewentualnych szkodliwych substancji,
przeznaczoną do bezpośredniego spożycia „prosto
z kranu”. Nowoczesne pomoce dydaktyczne uatrakcyjnią
naukę i pozwolą zdobywać wiedzę w najbardziej
optymalny i nowoczesny sposób. W nowej pracowni 21
kwietnia odbędzie się Gminny Konkurs Wiedzy o Ekologii,
który co roku organizowany jest tej placówce.

ZAPRASZAMY …..
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II POWIATOWY KONKURS INFORMATYCZNY "ENIAC 2018",
28 lutego 2018 roku odbył się II Powiatowy
Konkurs Informatyczny "Eniac 2018", który
jest
wspólną
inicjatywą
Szkół
Podstawowych w Kulejach i Truskolasach.
W konkursie uczestniczyli przedstawiciele 9
szkół podstawowych powiatu kłobuckiego.
Na początku uczniowie wykazywali się
wiedzą, później rywalizowali w obsłudze
pakietu
biurowego
(edytora
tekstu
i arkusza kalkulacyjnego). Trzeci etap
konkursu sprawdzał umiejętności związane
z programowaniem gier komputerowych
w języku Scratch i Baltie. Ostatnim
sprawdzianem wiedzy było rozpoznawanie
urządzeń z zakresu IT i ich funkcjonalności.
Konkurs wyłonił następujących zwycięzców
ze szkół podstawowych:
I miejsce - Szymon Strzelczyk ze Zwierzyńca
II miejsce - Dawid Paruzel z Węglowic
III miejsce - Mateusz Kędziora z Kamyka
IV miejsce – Dawid Osadnik z Truskolas
V miejsce – Szymon Bajor z Kulej

VI miejsce – Łucja Kurzacz z Wręczycy Wielkiej
VII miejsce – Jakub Heluszko z Opatowa
VIII miejsce – Karol Klimas z Borowgo
IX miejsce – Maciej Makowski z Ostrów

GMINNY OŚRODEK KULTURY we WRĘCZYCY WIELKIEJ
I OGÓLNOPOLWSKI ZLOT BLIŹNIAKÓW ,,NAS DWOJE, ICH TROJE”
6 stycznia w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej odbył się
I Ogólnopolski Zlot Bliźniaków pt. ,,Nas dwoje, ich troje”. W spotkaniu wzięły udział 22 pary bliźniąt
oraz 2 rodzeństwa trojaczków. Najstarsza para miała 67 lat , a najmłodsza 4 lata. W trakcie zlotu zebrani
goście opowiadali o ciekawych historiach ze swojego życia. Rodzeństwa prezentowały swoje
umiejętności artystyczne na scenie m. in. śpiew, taniec, grę na instrumentach jak również recytowanie
wierszy. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom. Należy nadmienić, że bliźnięta to znane, lecz
wciąż zadziwiające ,,zjawisko”. W Polsce rodzi się ok. 10 tysięcy bliźniąt rocznie z czego jedna trzecia to
rodzeństwa jednojajowe. Identyczne pary mają różne odciski palców. Jedna trzecia wszystkich bliźniąt
jest identyczna, jedna trzecia jest dwujajowa i jedna trzecia jest dwujajowa – dwupłciowa (rodzi się
„parka”). Wszystkie te zjawiska mogliśmy podziwiać w sali w GOK Wręczyca. Mamy nadzieję, że
kolejne spotkania odbywać się będą w większym
gronie.
WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ
POMOCY
14 stycznia 2018 r. w całej Polsce odbył się już 26
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pt.
,,Dla wyrównania szans dla noworodków”. Również
w naszej miejscowości odbywała się zbiórka.
Imprezę zorganizowała Szkoła Podstawowa we
Wręczycy Wielkiej, na której wystawił swój blok
artystyczny Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy
Wielkiej. Zebranej publiczności zaprezentowały się
mażoretki i Dziecięco–Młodzieżowa Orkiestra Dęta.
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XVI OGÓLNOPOLSKIE ,,WRĘCZYCKIE JASEŁKA”
21 styczeń był zwieńczeniem XVI Ogólnopolskich ,,Wręczyckich Jasełek 2018”, wystąpiło 49 zespołów
z przedszkoli, szkół i domów kultury. Łącznie na scenie zaprezentowało się około 2000 młodych
aktorów. Organizatorami imprezy byli: Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej, Stowarzyszenie
,,PROM” na Rzecz Rozwoju, Wspierania Kultury, Sportu i Turystyki
Gminy Wręczyca Wielka, Regionalny Ośrodek Kultury w
Częstochowie, Starostwo Powiatowe w Kłobucku oraz Lokalna
Grupa Działania ,, Zielony Wierzchołek Śląska”.
WODZENIE NIEDŹWIEDZIA
13 stycznia w naszej Gminie odbyło się ,,Wodzenie Niedźwiedzia”.
Jest to rodzaj tradycji na zakończenie karnawału chłopskiego. Barwny
korowód złożony z przebierańców chodził przez wieś, a zadaniem
każdej gospodyni było zatańczenie z ,,niedźwiedziem”. Słoma pocięta
na sieczkę i taniec mają zapewnić szczęście rodziny na cały rok.
WKRÓTCE:
- XXVII Gminny Konkurs Recytatorski – 16.03.2018r.
- XIV Powiatowy Konkurs Plastyki Obrzędowej „WIOSNA 2018” – 27.03.2018 r.
- XXVII Gminny Konkurs Piosenki Przedszkolnej – 16.05.2018 r.
- XIII Wojewódzki Konkurs Plastyczny „ZACZAROWANY OGRÓD”

ZŁOTE GODY
W dniu 13 stycznia 34 pary obchodziły jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Uroczystość odbyła się
w sali widowiskowej GOK we Wręczycy Wielkiej. Oprawę artystyczną zapewniła młodzież i dzieci
z Gminnego Ośrodka Kultury.

Blukacz Waldemar i Helena z Szarlejki, Bryła Stefan i Jadwiga z Borowego, Chłąd Józef i Halina
z Grodziska, Cichoń Marian i Irena z Wręczycy Wielkiej, Cierpiał Zdzisław i Maria z Truskolas, Drzewiecki
Zdzisław i Halina z Puszczewa, Garus Jan i Stanisława z Truskolas, Garus Tadeusz i Halina z Truskolas,
Grzyb Jan i Zofia z Klepaczki, Hadrian Czesław i Wiesława z Bieżenia, Janic Czesław i Alicja z Borowego,
Janik Henryk i Cecylia z Wręczycy Wielkiej, Janik Władysław i Jadwiga z Grodziska, Jasnos Waldemar
i Krystyna z Wręczycy Wielkiej, Kaśków Jan i Stanisława z Nowin, Kiepura Edward i Genowefa z Wydry,
Kiepura Józef i Wiesława z Puszczewa, Klimas Ryszard i Czesława z Puszczewa, Kłobusiński Józef i Teresa
z Truskolas, Konieczny Zygmunt i Alfreda z Bieżenia, Kuc Franciszek i Krystyna z Kalei, Lisiecki Franciszek
i Wiesława z Boru Zapilskiego, Lizurej Józef i Halina z Piły Drugiej, Paciepnik Alfred i Danuta z Piły
Pierwszej, Paduch Stanisław i Dorota z Truskolas, Parkitny Zygmunt i Helena z Bieżenia, Paruzel Roman
i Danuta z Borowego, Pasieka Henryk i Danuta z Truskolas, Pradela Jan i Anna z Truskolas, Rataj Witold
i Monika z Wręczycy Wielkiej, Strzelczyk Jerzy i Teresa z Hutki, Tukaj Aleksander i Eugenia z Czarnej Wsi,
Tukaj Bronisław i Alina z Borowego, Wilk Wiktor i Krystyna z Nowin.
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