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Egzemplarz bezpłatny

STO FLAG NA STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
W roku obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, członkowie
Stowarzyszenia WeWręczycy, w Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej - 2 maja w parku we Wręczycy Wielkiej rozdali 100 flag mieszkańcom oraz zachęcali do
wywieszenia ich na swoich domach.
OBCHODY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
Tegoroczne obchody 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja odbyły się przed południem
we Wręczycy Wielkiej. Uroczystość ta połączona była
z obchodami 100-lecia odzyskania przez nasz kraj
niepodległości. Obchody z udziałem Dziecięco Młodzieżowej Orkiestry oraz wszystkich grup mażoretek
rozpoczęły się przemarszem z placu przy Urzędzie Gminy
do Kościoła Parafialnego, gdzie ks. proboszcz odprawił
uroczystą mszę w intencji ojczyzny, strażaków obecnych
i zmarłych. Obchodziliśmy 3 maja wspólnie z władzami
lokalnymi, ze strażakami, harcerzami, górnikami oraz
z całą społecznością naszej Gminy.

II DNI GMINY WRĘCZYCA WIELKA
W dniach 8 – 10 czerwca 2018 r. odbyły się II DNI GMINY WRĘCZYCA WIELKA. W tym roku
większość imprez odbyła się na stadionie KS „Olimpia” w Truskolasach. Program był ciekawy
i różnorodny. Obok gwiazdy wieczoru „Bayer Full”, Zespołu „Kadis” oraz Damiana Banasiaka w bloku
artystycznym występował Zespół „Prohibicja”, Studio piosenki GOK we Wręczycy Wielkiej oraz zespoły
szkolne i ludowe, był Zlot Motocykli Harlej-Davidson, pokazy laserów i sztucznych ogni, lądowanie
spadochroniarzy, biegi: przełajowe, nocne z Duchami oraz marsz na orientację „Ku Niepodległości”,
zawody wędkarskie w Jeziorze, zawody rowerowe, mecze: Sportów Walki „Kick-boxing”, piłki nożnej,
trening Nordic Walking, Ogólnopolski turniej Tańca „Breakdance” oraz kino pod chmurką.
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PODZIĘKOWANIA
Wójt i Przewodniczący Rady Gminy Wręczyca Wielka składają serdeczne podziękowania
organizatorom i uczestnikom obchodów II DNI GMINY WRECZYCA WIELKA w dniach 8 -10 czerwca
2018 r.
Wyrażamy podziękowania wszystkim zespołom i wykonawcom, przedszkolakom, uczniom, harcerzom,
zespołom ludowym z KGW za część artystyczną, którzy włożyli dużo wysiłku aby zaprezentować atrakcyjny
repertuar, a sędziom i trenerom za organizację i przeprowadzenie imprez sportowych.
Dziękujemy za wsparcie i pomoc Dyrekcji i pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury, Dyrekcjom
i nauczycielom szkół i przedszkoli, Policji, Druhom Strażakom z OSP, członkom KS Olimpia, Stowarzyszeniu
Pozytywnie Aktywni, Sołtysom, wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji i przeprowadzenia tej
imprezy oraz Mieszkańcom, Gościom i Sympatykom naszej gminy za udział w obchodach II DNI GMINY
WRECZYCA WIELKA .
Szczególnie serdecznie dziękujemy Komitetowi Organizacyjnemu, który przez ostatnie kilka tygodni
pracował nad tym, aby obchody II Dni Gminy Wręczyca Wielka zakończyły się sukcesem.
Przewodniczący Rady Gminy
Wójt Gmin
Marek Prubant
Henryk Krawczyk
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Co słychać w Radzie…
W dniu 23 marca 2018 roku odbyła się XXXI
sesja zwyczajna, na której Rada Gminy podjęła
17 uchwał, w tym m.in.:
 Uchwałę Nr XXXI/325/18 w sprawie podziału
Gminy Wręczyca Wielka na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym.
Na terenie gminy jest 15 okręgów wyborczych.
W każdym okręgu, w najbliższych wyborach
samorządowych wybierany będzie 1 radny;
 Uchwałę Nr XXXI/326/18 w sprawie podziału
Gminy Wręczyca Wielka na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Na terenie gminy powołano 8 Obwodowych
Komisji Wyborczych, mających swoje siedziby: we
Wręczycy Wielkiej (obwód nr 1), w Grodzisku
(obwód nr 2), w Borowem (obwód nr 3), w Kalei
(obwód nr 4), w Węglowicach (obwód nr 5),
w Kulejach (obwód nr 6), w Hutce (obwód nr 7),
w Truskolasach (obwód nr 8).
***
Rada Gminy na sesji marcowej przyjęła:
 Informację z działalności Ochotniczych
Straży Pożarnych w Gminie Wręczyca
Wielka za 2017 rok;
Ogółem jednostki OSP w 2017 r. wyjeżdżały
400 razy do 293 zdarzeń, w tym: 206 razy do
pożarów, 164 razy do miejscowych zagrożeń,
10 wyjazdów na ćwiczenia, 11 wyjazdów
gospodarczych, 6 alarmów fałszywych i 3 wyjazdy
na zabezpieczenie rejonu do PSP w Kłobucku, tj.
o 114 zdarzeń więcej niż w roku 2016;
 Informację nt. planowanych remontów oraz
inwestycji drogowych na terenie gminy
Wręczyca Wielka w roku 2018;
Gmina zaplanowała na rok bieżący remonty
cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni
bitumicznej, polegające na zabudowie 240 ton
masy w dwóch terminach, w pierwszym 200 ton do
30 kwietnia, pozostałą ilość do 29 czerwca br.,
a także wycinkę krzewów, drzew, prześwietlenia
koron drzew oraz oznakowanie dróg gminnych.
Z inwestycji, zaplanowano zadanie p.n.
„budowa drogi gminnej ul. Czereśniowej wraz
z kanalizacją deszczową w m. Wręczyca Wielka”,
przy realizacji której, planuje się także budowę
łącznika między ul. Jabłoniową i Czereśniową.

W budżecie gminy na rok bieżący zabezpieczono
też środki na dofinansowanie przebudowy drogi
powiatowej Grodzisko – Pierzchno - Libidza.
Inwestorem w tym przypadku będzie Powiat
Kłobucki, a środki zostaną przekazane dopiero po
podpisaniu umowy z Powiatem.
Gmina
posiada
również
opracowaną
dokumentację projektową na następujące zadania:
 przebudowę dróg gminnych we Wręczycy
Wielkiej: na ul. Jabłoniową, obejmującą
nawierzchnię, chodnik i kanalizację deszczową
chłonną oraz ul. Strażacką,
 odwodnienie drogi gminnej w Węglowicach.
Z kolei Powiat zaplanował na rok bieżący na
terenie naszej gminy: remont cząstkowy
nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych
w terminie do 15 czerwca br., przebudowę drogi
powiatowej nr 2047 S relacji Grodzisko Pierzchno-Libidza
oraz
opracowanie
kompleksowej
dokumentacji
projektowo
–
kosztorysowej dla budowy chodnika w Pile
Pierwszej;
 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu
wspierania rodziny za 2017 rok;
***
Na XXXII sesji zwyczajnej w dniu 24
kwietnia 2018 r. Rada Gminy przyjęła
informacje i sprawozdania za 2017 rok:
I. Z realizacji programów:
1.
współpracy Gminy Wręczyca Wielka
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
2. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w gminie Wręczyca Wielka,
3.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla
Gminy Wręczyca Wielka;
II.
Z
działalności
gminnych
jednostek
organizacyjnych:
1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
2. Gminnego Ośrodka Kultury i bibliotek.
***
Rada Gminy przyjęła Ocenę zasobów pomocy
społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji
społecznej i demograficznej na rok 2017.
***
Rada Gminy na XXXII sesji podjęła 9 uchwał,
w tym m.in:
 Uchwałę Nr XXXII/331/18 w sprawie zmiany
Studium
uwarunkowań
i
kierunków
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zagospodarowania
przestrzennego
gminy
Wręczyca Wielka;
Przedmiotem zmiany Studium jest:
1. Dostosowanie ustaleń Studium do aktualnego
stanu prawnego;
2. Wyznaczenie w granicach terenu dotychczas
oznaczonego jako tereny zamknięte ustalonego
przez ministra właściwego do spraw transportu terenu kolejowego oraz terenów: usługowego
i mieszkaniowo-usługowego we Wręczycy
Wielkiej, przy ulicy Kolejowej;
3. Zweryfikowanie i uzupełnienie dotychczasowych
ustaleń
Studium
określających
kierunki
zagospodarowania przestrzennego poprzez:
a) uaktualnienie zapisów dotyczących:
autostrady, ochrony zabytków, zasad prowadzenia
infrastruktury
technicznej
(gazociągów,
ropociągów, linii elektroenergetycznych),
b) wprowadzenie zakazu lokalizacji: zakładów
o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia
awarii przemysłowej oraz składowisk odpadów,
kompostowni oraz biogazowni,
c) zweryfikowanie dotychczasowych zapisów
Studium w zakresie określenia obszarów, na
których mogą być rozmieszczone urządzenia
wytwarzające energię z odnawialnych źródeł
energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także
ich stref ochronnych, poprzez: ograniczenie
rodzaju
dopuszczonych
urządzeń
(zakaz
lokalizacji elektrowni wiatrowych i biogazowni),
określenie miejsc, które nie mogą być
dopuszczone do lokalizacji tych urządzeń oraz
odległości od obiektów i obszarów chronionych;
4. Zmiana
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
dla
wydzielonych
39
obszarów,
polegająca
na
dokonaniu
punktowych zmian na rysunku Studium w większości są to niewielkie tereny,
obejmujące pojedyncze nieruchomości lub
kilka sąsiednich działek; w zmianie Studium
dostosowano ich funkcje do potrzeb
i zamierzeń inwestycyjnych właścicieli,
poprzez poszerzenie terenów dopuszczonych
do zabudowy lub zmianę funkcji terenów
dopuszczonych do zabudowy;

Uchwałę Nr XXXII/334/18 w sprawie
zasad usytuowania na terenie Gminy Wręczyca
Wielka miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych (uchwała doprecyzowuje pojęcie
„ciągu komunikacyjnego”, poza tym nie zmienia
zapisów w stosunku do uchwały wcześniej
obowiązującej);

Uchwałę Nr XXXII/335/18 w sprawie
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na

sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy
Wręczyca Wielka (w myśl tejże uchwały ustala się
na terenie Gminy Wręczyca Wielka:
 maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych do spożycia poza
miejscem sprzedaży:
1) 65 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz
na piwo;
2) 50 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości
alkoholu (z wyjątkiem piwa);
3) 55 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.
 maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych do spożycia w miejscu
sprzedaży:
1) 12 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na
piwo;
2) 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości
alkoholu (z wyjątkiem piwa);
3) 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.)
Uchwały o nr XXXII/334/18 oraz XXXII/335/18
zostały podjęte z uwagi na nowelizację ustaw
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, która weszła w życie z dniem 9 marca
2018 r.

***
Wszystkie materiały dot. pracy Rady Gminy, w tym
informacje, sprawozdania oraz uchwały dostępne są na
stronie internetowej gminy: http://www.bip.wreczycawielka.akcessnet.net/
***
W dniu 18 czerwca 2018 r. odbyła się XXXIII sesja
zwyczajna Rady Gminy, poświęcona przede wszystkim
rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2017 rok.
Podejmując Uchwałę Nr XXXIII/341/18 Rada Gminy
zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
Następnie, po zapoznaniu się z:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Wręczyca Wielka za 2017 rok,
2) sprawozdaniem finansowym,
3) opinią RIO w Katowicach o przedłożonym przez
Wójta Gminy Wręczyca Wielka sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2017 rok wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego,
4) informacją o stanie mienia Gminy Wręczyca
Wielka,
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Wręczyca Wielka,
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Rada Gminy Wręczyca Wielka udzieliła Wójtowi
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
rok 2017. Uchwała Nr XXXIII/342/18 w tej sprawie

- została podjęta jednogłośnie.
Również
jednogłośnie
–
Uchwałą
Nr
XXXIII/340/18
–
Rada
Gminy
zatwierdziła
sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury
we Wręczycy Wielkiej za rok 2017.
***
Uchwałą Nr XXXIII/351/18 Rada Gminy postanowiła
zaciągnąć pożyczkę w wysokości 2 000 000 zł
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem
na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Hutka.
***

Uchwałą Nr XXXIII/348/18 Rada Gminy przyjęła
projekt
Regulaminu
dostarczania
wody
i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wręczyca
Wielka.
Funkcję organu nadzoru w sprawach realizacji
zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków powierzono
dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Dyrektorom regionalnych zarządów zostały przekazane
niektóre
uprawnienia
z
zakresu
zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków, które należały do wójta i rady gminy oraz
przyznane zostały im dodatkowe kompetencje, w tym
m.in. opiniowanie projektu regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków, przygotowanego
przez radę gminy oraz zatwierdzanie taryf.
Projekt Regulaminu przyjęty przez Radę będzie
w najbliższym czasie opiniowany przez organ
regulacyjny w zakresie zgodności z przepisami ustawy
i zostanie wydana w drodze postanowienia opinia.
Rada Gminy po jej otrzymaniu, uchwali nowy
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania
ścieków -najprawdopodobniej w miesiącu wrześniu
br.
Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy: każdy piątek
w godz.7.15 – 8.15 w pokoju nr 15 Urzędu Gminy.
Adrese-mail do Przewodniczącego Rady Gminy:
marekprubant@vp.

Gmina Wręczyca Wielka, w partnerstwie z Gminą Kłobuck, złożyła 28 maja 2018 r. wniosek do RPO WSL 20142020 w projekcie pn. „Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków mieszkalnych
gmin Wręczyca Wielka i Kłobuck” – rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest na listopad 2018 r.
CENY I STAWKI OPŁAT
za zbiorowe
zaopatrzenie w
wodę
i zbiorowe
odprowadzanie
ścieków
w okresie
od 15 czerwca 2018 do 14 czerwca 2021 r. na podstawie decyzji z dnia 14 maja 2018 roku
Nr PO.RET.070.33.2.2018.MZ Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Poznaniu – wynoszą:
Taryfowa grupa odbiorców

Cena zł/m3

Lp.

1

2

Grupa W1 - odbiorcy usług wodociągowych rozliczani
na podstawie odczytu wodomierza
Grupa W2 - odbiorcy usług wodociągowych rozliczani
Grupadotyczących
odbiorców przeciętnych norm
na podstawie przepisów
zużycia wody

netto

brutto1

3,00

3,24

Stawka opłaty
abonamentowej
netto
Brutto
zł/odbiorcę/miesiąc
2,50
2,70
to1

3,00

3,24

2,00

2,16

Wysokość cen i stawek opłat dotycząca odprowadzania ścieków
1

Grupa K1 – wszyscy odbiory usług w zakresie
odprowadzania ścieków

5,00

5,40

2,50

2,70
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ we WRĘCZYCY WIELKIEJ
Nowy okres zasiłkowy 2018/2019
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenie wychowawcze (500+)
Wnioski na powyższe świadczenia będą przyjmowane drogą elektroniczną od 01 lipca 2018 roku
a w formie papierowej od 01 sierpnia 2018 roku. Aby zachować ciągłość wypłat wniosek w sprawie
ustalenia uprawnień do ww. świadczeń na okres zasiłkowy 2018/2019 należy złożyć do dnia 31 sierpnia
2018 r. Druki wniosków o ustalenie prawa do powyższych świadczeń należy pobrać: w GOPS we
Wręczycy Wielkiej ul. Sienkiewicza 1, pokój 34.

"Dobry Start" dla ucznia – czyli 300 zł na każde uczące się dziecko
Świadczenie przysługiwać będzie niezależnie od dochodu, na rozpoczynające rok szkolny
w szkole dzieci do ukończenia 18 roku życia, lub 20 roku życia w przypadku kontynuacji rozpoczętej
przed ukończeniem 18 roku życia nauki w danej szkole.
W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole, świadczenie będzie przysługiwać
nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. Pierwszym rokiem realizacji Programu jest 2018 r. i obejmie
uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Od 1 lipca będzie można składać wnioski
o przyznanie świadczenia drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformacyjnego utworzonego przez
ministra właściwego do spraw rodziny empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną.
Od 1 sierpnia wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry start" przyjmowane będę w formie tradycyjnej
(papierowej) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej, ul. Sienkiewicza 1.
Wnioski przyjmowane będę w terminie do 30 listopada 2018 r.

SUKCESY TRUSKOLASKICH UCZNIÓW
W Szkole Podstawowej im. Stanisława Ligonia
w Truskolasach posypała się lawina sukcesów uczniów
należących do Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości,
którego opiekunkami są Marlena Macherzyńska

i Grażyna Kołacz. W eliminacjach centralnych Szkolnej
Olimpiady Przedsiębiorczości, która odbyła się 24 maja
br. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie tytuł
laureata zdobyła Maria Pietrzak, a tytuł finalisty
zdobyli: Natalia Makowska i Marcel Paruzel,
pokonując ponad 4 tys. Uczniów z całego kraju.
W ogólnopolskim konkursie „Potyczki ekonomiczne”
do finału spośród 6,5 tys. zespołów z całej Polski
zakwalifikowało się tylko 15 zespołów, w tym aż dwa

zespoły z naszej szkoły: Marcel Paruzel, Natalia Bekus
i Wiktoria Kościuk oraz Maria Pietrzak, Oliwia Bugaj
i Martyna Kudła. Po licznych konkurencjach
praktycznych sprawdzających wiedzę i umiejętności
zdobyte podczas realizacji programu „Ekonomia na co
dzień” oba zespoły uzyskały tytuł finalistów. Finał
konkursu odbył się podczas trzydniowego pobytu
uczniów i opiekunów w Warszawie.
Ponadto zespół w składzie: Marcel Paruzel, Natalia
Bekus, Julia Kierat, Wiktoria Kościuk, Oskar Pietrzak
i Julia Kotas pod opieką Marleny Macherzyńskiej za
terminowość i rzetelność pracy w kursie „Młodzi
Przedsiębiorczy”,
rzeczowość
i
poprawność
merytoryczną składanych sprawozdań, refleksyjnie
podejście do zadań, nieszablonowe i nowatorskie
podejście do wiedzy z kursu, atrakcyjność, kreatywność
i innowacyjność opisywanych działań, a także ich
autorski charakter, konstruktywne wypowiedzi na
platformie i na forum oraz ogólną aktywność
i zaangażowanie zespołu w programie został wybrany
jako jeden z 12 najlepszych zespołów uczniowskich
realizujących
ogólnopolski
program
„Młodzi
Przedsiębiorczy”.
Do realizacji tego programu
przystąpiło 120 zespołów uczniowskich z 65 szkół
z całej Polski. Prezentacja działań tzw. Pitch odbyło się
15 czerwca br. w siedzibie ING Bank Śląski
w Katowicach.
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Festiwal Nauki w Szkole Podstawowej im. St. Ligonia w Truskolasach
6 kwietnia 2018r. w Szkole Podstawowej
w Truskolasach odbył się Festiwal Nauki będący
podsumowaniem projektu zajęć profilaktyczno wspomagająco - naukowych "Być jak Ignacy".
W ramach projektu od marca 2018 roku co tydzień
odbywały się zajęcia, podczas których uczniowie
poznawali dorobek wybitnych polskich naukowców
takich jak: Mikołaj Kopernik, Maria Skłodowska Curie
czy Kazimierz Prószyński. Wydawali gazetkę pt. "Być
jak ...", uczyli się prezentacji grupy i autoprezentacji.
Festiwal ten był też elementem realizacji przez Szkolne
Koło Naukowe ogólnopolskiego programu “Być jak
Ignacy”. W tym dniu cała społeczność szkolna, władze
lokalne oraz zaproszeni goście zapoznali się
z dokonaniami Szkolnego Koła Naukowego, obejrzeli
wystawę wynalazków, które zmieniły świat, na którą
eksponaty dostarczyli uczniowie, rodzice, nauczyciele
i przyjaciele szkoły. Na wystawie można było obejrzeć
pierwsze lampy naftowe, aparaty fotograficzne,
maszyny do pisania, żelazka z duszą, tary, pralki
wirnikowe, telewizory lampowe, radia, adaptery, ręczne
wiertarki, śruby milimetrowe i wiele, wiele innych.
Zespoły klasowe wzięły udział w konkursie “Coś
z niczego” w ramach którego z surowców wtórnych
wykonane zostały: roboty, wielofunkcyjne urządzenia,
gry dydaktyczne, zawieszki na klucze i biżuterie, turbo
szafę oraz wymyślne lampki na biurko. Ponadto

wszyscy mieli okazję wysłuchać wykładu pana Wiktora
Obroka ze Studia Filmu i Fotografii Gwardian
z Krakowa. W trakcie święta nauki w szkole

rozstrzygnięte zostały ogłoszone wcześniej przez
Szkolne Koło Naukowe konkursy na: portret naukowca,
w którym laureatami zostali Paulina Kurzacz, Emilia
Dąbrowska i Oliwia Centkowska. oraz na ułożenie
hasła krzyżówki. W tym konkursie zwyciężyli
Weronika Gloc, Marcel Górnik i Jan Srokosz.
Fundatorem nagród była Gmina Wręczyca Wielka,
Biuro Podróży Solaris Travel z Kłobucka, Biuro
Turystyczne Piast Tourist z Częstochowy oraz Cinema
City Galeria Jurajska .

GMINNY OŚRODEK KULTYURY we Wręczycy Wielkiej
XXVII GMINNY KONKURS RECYTATORSKI -16.03.2018 r.

W dniu 16 marca 2018 r. miał miejsce w naszym ośrodku kultury XXVII Gminny Konkurs Recytatorski.
Celem konkursu było rozbudzanie wśród dzieci zainteresowania sztuką, kształtowanie umiejętności
operowania walorami estetycznymi języka, rytmem, intonacją i dykcją, jak również pielęgnowanie,
krzewienie kultury języka i zamiłowania do literatury pięknej. Do udziału w tegorocznej edycji
zgłosiły się 92 osoby. W tym roku jury nagrodziło 34 uczestników.
XIV POWIATOWY KONKURS PLASTYKI
OBRZĘDOWEJ ,,WIOSNA 2018” - 27.03.2018
27 marca w Gminnym Ośrodku Kultury we Wręczycy
Wielkiej odbyło się ogłoszenie wyników, rozdanie
nagród i otwarcie wystawy w XIV Powiatowym
Konkursie Plastyki Obrzędowej ,,Wiosna 2018”. Zostało
zgłoszonych 349 prac w następujących kategoriach:
gaik, palma wielkanocna, kraszanki, pisanki, kukły
,,Marzanny”, kwiaty, bukiety bibułowe, papierowe,
pająki sufitowe, maski obrzędowe. Wszystkie zgłoszone
prace musiały być wykonane zgodnie z tradycjami
danego regionu, natomiast technika wykonania była
dowolna. Celem konkursu był powrót do tradycji związanych z okresem Świąt Wielkanocnych,
poszerzenie wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat tradycji polskich, promocja twórczości artystów
ludowych jak również zainteresowanie młodego pokolenia doroczną obrzędowością ludową .
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Jubileusz 20-Lecia Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej
z Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej
Od dwóch dziesięcioleci Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Gminnego Ośrodka Kultury we
Wręczycy Wielkiej zachęca dzieci i młodzież do przygody z muzyką. Dzięki niej, młodzi ludzie rozwijają swoje
muzyczne talenty i zainteresowania, kształtują swoją wrażliwość. Orkiestra Dęta, to zespół niezwykły. Muzycy
z równym wdziękiem i łatwością grają światowe standardy muzyki rozrywkowej i poważnej, tematy ze ścieżek
dźwiękowych znanych filmów, jak i przeboje m.in. Zbigniewa Wodeckiego czy Maryli Rodowicz.
Gdziekolwiek Orkiestra koncertuje, tam pozostają nie tylko dźwięki muzyki, ale też cząstka naszej gminy. Jest
ambasadorem ziemi wręczyckiej, rozsławia ją i promuje. Już na pierwszy rzut oka widać, że młodzi muzycy

kochają muzykę, wykonują ją z wielkim zaangażowaniem, a w swoją pracę wkładają wiele emocji. Wspólne granie
jest dla nich źródłem radosnej zabawy. Nawet wielu z tych, którzy na co dzień już w orkiestrze nie grają (studia,
zmiana miejsca zamieszkania), w chwilach np. takich jak ta dzisiejsza, mobilizują się do udziału we wspólnych
koncertach. Jest to zasługą ich Kapelmistrza, Pana Bartłomieja Pięty, posiadającego za sobą wiele scenicznych
sukcesów. Jubileusz 20-lecia orkiestry to okazja do świętowania ale także sposobność do złożenia podziękowań
i wyrazów uznania, wszystkim którzy angażują się w sprawy orkiestry i przyczyniają się do jej rozwoju.
Dyrektor GOK p. Andrzej Kały –
inicjator powstania orkiestry, jest
i tym, który na co dzień zabiega o to,
aby orkiestra mogła funkcjonować,
a dzieci i młodzież mogły realizować
swoje
zainteresowanie
muzyką.
Kapelmistrz p. Bartłomiej Pięta dzięki pasji i mozolnej pracy orkiestra
pod jego batutą święci triumfy.
Jubileusz był okazją, do złożenia
podziękowań tym wszystkim dzięki
którym
Orkiestra istnieje, Radzie
i Urzędowi Gminy Wręczyca Wielka,
Staroście Kłobuckiemu, instruktorom
i pracownikom Gminnego Ośrodka
Kultury we Wręczycy Wielkiej, Sponsorom, Mażoretkom, które uświetniają
występy orkiestry, oraz wszystkim sympatykom orkiestry. Orkiestra otrzymała
moc życzeń, podziękowań i gratulacji. Życzymy by miłość do muzyki
i wspólnego muzykowania nigdy nie wygasła, a kolejne lata sprzyjały
rozwojowi Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej i przynosiły jej kolejne
sukcesy a Muzykom dużo satysfakcji.
Uroczystości jubileuszowe odbyły się 23 czerwca br. na stadionie KS Sokół
we Wręczycy Wielkiej wspólnym przemarszem i koncertem zaproszonych
orkiestr „Orkiestry Dęte”. Obchody uświetnił KONCERT Z GWIAZDĄ,
a właściwie z gwiazdami, którymi byli: Adam Zdunikowski – tenor,
Katarzyna Trylnik - sopran, Magdalena Tul i Marcin Jujkiewicz. Pomimo
kapryśnej pogody, atmosfera była gorąca. Na zakończenie obchodów publiczność odśpiewała Jubilatom Sto Lat.
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STOP CYBERPRZEMOCY !!!
RODZICU, PRZECZYTAJ, BO WARTO!
To również może dotyczyć Twojego dziecka!
Cyberprzemoc jest we współczesnym świecie najszybciej rozwijającym się zagrożeniem. Dotyka
dzieci w różnym wieku i może im wyrządzić dużą krzywdę. Brak świadomości uzależnienia od sieci,
a także zagrożeń, jakie czyhają na młodzież w Internecie powoduje, że młodzi ludzie padają ofiarą
wirtualnych przestępców, często swoich rówieśników. W odpowiedzi na tego typu zjawiska
zorganizowany został w Szkole Podstawowej w Węglowicach Powiatowy Konkurs Literacki.
Organizatorki: Agnieszka Grządziela–Szleper, Anna Korkus i Jolanta Leszczyńska z 54 nadesłanych prac
literackich wyłoniły laureatów konkursu. Uczniowie udowodnili, że mają świadomość czających się na
nich niebezpieczeństw, co więcej niektórzy sami ich doświadczyli. Poniżej publikujemy nagrodzone
prace:

Facebook’owa zjawa
Ból. Przeszywający moje ciało ból był już
zadowalający.
Odłożyłam
więc
żyletkę
i zaczęłam owijać przedramię bandażem. Kara
skończona – pomyślałam. Od kilku miesięcy
cięłam się regularnie, ran było coraz więcej, za to
ból w sercu nie ustawał nawet na moment. Zeszłam
na dół, aby upewnić się, że mama wróciła do
domu.
–
Mamo?
Jesteś
już?
–
zawołałam.
W odpowiedzi dostałam ciche ,,tak, tak”.
Mama zawsze wracała z pracy o późnej godzinie
totalnie wyczerpana. Zazwyczaj kładła się od razu
spać, ale zdarzało się, że musiała wypełniać jakieś
papiery, co zajmowało jej jeszcze ponad godzinę.
Postanowiłam więc wrócić do swojego pokoju.
*
Godzina 5:42. Obudziły mnie odgłosy wiadomości
z Messengera. Oznaczało to tylko jedno –dzień
mam zepsuty. Przecierając oczy, spojrzałam na
ekran telefonu - 8 wiadomości od ,,Radek
Kotarski’’. Drżącą ręką odblokowałam komórkę
i ujrzałam zdania, które spowodowały u mnie
natychmiastowy
płacz.
Stłumiłam
szloch
w poduszkę, po czym zablokowałam telefon
i ponownie przykryłam się kołdrą, nadal płacząc.
Przepłakałam tak do 6:30. Ubrałam się, jak co
dzień, w workowate, za duże ubrania, by ukryć
moją niedowagę i pomalowałam podkładem,
maskując podpuchnięte od płaczu oczy. Wzięłam
torbę i zamykając za sobą drzwi, ruszyłam do
szkoły.
*
Nazywam się Natalia. Lat 14. Skłonności
autodestrukcyjne i samobójcze. Kilka miesięcy
temu po raz pierwszy napisał do mnie ,,Radek
Kotarski”. Przez ten czas moja psychika
i spojrzenie na świat zmieniły się nie do poznania.
Zaczęłam się również samookaleczać. Normalny
człowiek pomyślałby coś w stylu: ,,Pomyśl
pozytywnie! Porozmawiaj z przyjaciółmi, doradzą

ci coś! A ten chłopak pewnie się bawi! Zgłoś to
gdzieś!”. Tak bardzo bym chciała, by to działało.
Gdybym miała przyjaciół, byłoby mi pewnie
łatwiej,ale niestety - nie mam. Od zawsze byłam
samotnikiem, trzymałam się z boku, podczas gdy
inne dzieciaki wspólnie się bawiły. A jeśli chodzi
o to, dlaczego nie powiedziałam mamie albo
nauczycielom?
Z mamą - nigdy nie miałam zbyt dobrego kontaktu
z powodu jej pracy, w której spędzała praktycznie
cały dzień. Tata - niby był, ale jednak go nie było,
byłneurologiem. A nauczyciele…kogo obchodzi
życie szarej myszki? W gimnazjum w ogóle nie
jest łatwo, a co dopiero, gdy nie ma się dobrych
ocen. Teraz, gdy mam te problemy, jest o wiele
trudniej nawiązać kontakt z nauczycielami czy
rówieśnikami. Zdawałam sobie doskonale sprawę
z faktu, że ,,Radek Kotarski” to tylko pseudonim,
faceebook’owa zjawa, która przyczepiła się do
mnie nie wiadomo dlaczego. Pisał do mnie kilka
razy dziennie, były to głównie pogróżki, czasem
przeróżne zdjęcia typu trumny, itp. Pod takimi
zdjęciami pisał ,,którą wybierasz na swój
pogrzeb?”. Groził wiele razy, że gdy powiem
komukolwiek, to mnie znajdzie, itd.
Na początku nie wierzyłam, ale potem, gdy byłam
poza domem, pisał do mnie, co konkretnie w danej
chwili robię.
Wtedy się przeraziłam i dotarło do mnie, że mnie
śledzi.
*
Odrabiałam pracę domową z historii, gdy nagle
usłyszałam ten straszny dźwięk. Znów napisał:
- No, jak tam? Ile jedynek dostałaś? – napisał.
- Zero – odpisałam, zmuszając się do tego.
- Patrz, co znalazłem. To ty jutro!- wysłał mi
kilka zdjęć trupów i wisielców.

- Weź no się dziewczyno, zabij w końcu, bo to już
jest dla mnie męczące. XDDD I pamiętaj, co ci
obiecałem. Jutro tak ci obiję mordę, że ... XD
Jesteś beznadziejna. XDD
- Wiem – znów odpisałam, chociaż wiem, że nie
powinnam.
Schowałam wszystkie książki i wyciągnęłam
z szuflady żyletkę. Podwinęłam rękaw lewej ręki,
na której nie było żadnych ran, jeszcze. Cięłam
najgłębiej, jak tylko potrafiłam. W moich oczach
momentalnie stanęły łzy. Płakałam robiąc sobie
krzywdę, kreska po kresce. Nagle usłyszałam, jak
drzwi do pokoju się otwierają.
- Hej,Nati…wróciłam wcześniej z pra… - ucięła
moja mama, upuszczając kubek herbaty.
- JEZUS MARIA!! Dziecko drogie! Co ty
najlepszego
wyprawiasz?!
–
krzyknęła,
podbiegając do mnie.

- Ja… nic – odpowiedziałam, zalewając się łzami.
- Jak to nic?! Odłóż to natychmiast!
Rozpłakałam się na dobre. Mama przytuliła mnie
do siebie. Płakałam w jej ramionach dobre dziesięć
minut. Kazała mi wszystko opowiedzieć. Nie
miałam już siły dłużej trzymać tego w tajemnicy.
Pokazałam jej wszystkie wiadomości i rany.
Mama natychmiast zadzwoniła na policję
i piętnaście minut później pojechałyśmy na
komisariat, by pokazać wiadomości i złożyć
zeznania. Policjanci wezwalispecjalistów i kilka
dni później namierzyli osobę, która wysyłała te
groźby. Po jakimś czasie przyjechał tata. Rodzice
byli wyraźnie przejęci. Po raz pierwszy poczułam
się bezpieczna.
Maja, lat 12

ZALOGUJ SIĘ DO REALU
Aśka wróciła do domu, odkąd przekroczyła próg
szkoły, była to przez nią najbardziej wyczekiwana
chwila. Gdy mama ją zobaczyła, odłożyła gazetę
i poszła jej podgrzać obiad. Nie rozumiała mamy, jej
zdaniem czytanie gazet, aby się czegoś dowiedzieć,
powinno przeminąć z XX w. Rzuciła plecak pod
biurko, lekcje spisze z netu. Najwyższa pora się
zalogować. To rozumiała
- 26 zaproszeń do
znajomych i 84 nowe posty. Zaproszenia przyjęła bez
zastanowienia, nawet nie czytała loginów, a teraz
pora na posty. Te zaczęła wnikliwie analizować
i komentować. DING. Napisał/a do ciebie WiSnia429
- cześć
- no, sie ma, znamy się?
- możemy się poznać, dodajesz fajne posty
- dzięki, jak mnie znalazłaś ?
- cóż…
- sorry, ale jak?
- przecież sama przyjęłaś moje zaproszenie,
spotkamy się?
- nie znamy się…
- ja cię znam, masz na imię Aśka, masz 14 lat,
mieszkasz z rodzicami, chodzisz do szkoły
podstawowej nr 2…
Aśkę zmroziło. Skąd on to wie? Po chwili wzięła się
w garść, pomyślała, że zablokuje go i będzie po
sprawie.
Blokuj użytkownika. OK. Akceptuje. Dalej.
Już miała wstać i pójść po ciasteczka, gdy nagle …
DING. Napisał/a do ciebie $Z@RLOTk@
- czemu mnie blokujesz?
Blokuj użytkownika. OK. Akceptuje. Dalej.
Wsta… DING .Napisał/a do ciebie kAktuS534

- NIE BLOKUJ MNIE !!!!!! Ja tylko chcę się spotkać
z tobą, sądząc po twojej lokalizacji możemy się
spotkać na Placu Jesiennym za 20 min.
- KIM TY W OGÓLE JESTEŚ????
-Kim chcę, mam miliony twarzy, jestem niewidzialny
i nieśmiertelny. Jestem wszystkim, jednocześnie nie
istniejąc.
Wtedy zrozumiała dwie rzeczy, że jest tylko muchą
uwięzioną w sieci i że musi usunąć konto, bo inaczej
te widomości nigdy się nie skończą. ODINSTALUJ
(ale co z postami, komentarzami, 273 znajomymi…
trudno) AKCEPTUJE. DALEJ. X.
- Asiu, chodź na obiad.
- Już idę mamo.
Mama podała zupę i zaczęła zmywać garnki.
Dziewczyna po chwili zauważyła, że patrzy na ekran
telefonu, na którym już nie ma co się wyświetlać.
- Mamo, mogę sobie wziąć gazetę?
-O, co to za zmiana? Oczywiście, bierz.
Na pierwszej stronie gazety, którą wzięła, widniał
artykuł, który sprawił, że o mało co nie zemdlała.
„Nowe ustalenie w sprawie porwania nastolatki.
Policja połączyła je ze sprawami dwóch innych ofiar
z ostatnich tygodni, wspólnym mianownikiem są
internetowe wiadomości. Ofiary dostawały je
z różnych kont, ale śledczy ustalili po numerze IP, że
komputer, z którego je pisano, znajduje się
w kawiarence internetowej na rogu ul.
Kasztanowej”…
Aśkę zmroziło, a jej palce same wybrały numer
alarmowy. Plac Jesienny był naprzeciwko tej
kawiarenki i kwadrans drogi od jej domu…
Maja, lat 1

