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Egzemplarz bezpłatny

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragniemy
złożyć Mieszkańcom Gminy Wręczyca Wielka serdeczne
życzenia szczęścia i radości z przeżywania tych najpiękniejszych
dni w roku. Niech ich urok sprawi, że z nadzieją spojrzymy
w przyszłość, a marzenia i plany staną się bliższe i osiągalne. Życzymy,
aby Wigilia we wszystkich domach przyniosła wiele ciepła rodzinnego i spokoju,
a Nowy 2019 Rok, spełniając Państwa oczekiwania dostarczył samych pogodnych dni.
Przewodniczący Rady Gminy
Wójt Gminy
Marek Prubant
Tomasz Osiński
INAUGURACYJNA SESJA RADY GMINY VIII KADENCJI
Przewodniczący Rady Gminy
Marek Prubant

Wójt Gminy
Tomasz Osiński

W dniu 22 listopada 2018 roku odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Wręczyca Wielka, zwołana przez
Komisarza Wyborczego w Częstochowie. Radny Senior Wiesław Żerdziński otworzył obrady
i przewodniczył ich pierwszej części, tj. do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. Zastępca
Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej, p. Jadwiga Lizurej, wręczyła nowo wybranym radnym
oraz Wójtowi Gminy zaświadczenia potwierdzające wybór. Przed przystąpieniem do wykonywania
mandatu, nowo wybrani Radni złożyli ślubowanie. Radny Senior odczytał Rotę ślubowania o treści „Wierny
Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie,
rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”, po czym najmłodszy Radny,
Jakub Józef Winecki, wyczytywał nazwiska Radnych, którzy potwierdzali wolę złożenia ślubowania
słowem „Ślubuję”, dodając lub nie „Tak mi dopomóż Bóg”. Ślubowanie wobec Rady Gminy złożył również
Wójt Gminy Tomasz Jacek Osiński. W głosowaniu tajnym radni wybrali Marka Prubanta na stanowisko
Przewodniczącego Rady Gminy a Artura Klorka i Wiesława Żerdzińskiego na stanowiska
Wiceprzewodniczących Rady. Wybrano również przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy:
1.Rewizyjna – Małgorzata Zatyka
3.Polityki Społecznej – Anita Toborek
2.Skarg, Wniosków i Petycji – Urszula Zomerfeld
4.Budżetowa – Janusz Ogłaza

W wyborach samorządowych, które odbyły się w dniu 21 października 2018 roku,
do Rady Gminy Wręczyca Wielka zostali wybrani:
Siedziba OKW

Nr okręgu

Wręczyca

1

TOBOREK ANITA BARBARA

Wielka

2

BROŚ ROBERT IRENEUSZ

3

OGŁAZA JANUSZ

Grodzisko

4

WINECKI JAKUB JÓZEF

Borowe

8

WYDMUCH PIOTR JÓZEF

9

HENDZLIK MICHAŁ MATEUSZ

5

PRUBANT MAREK WALDEMAR

6

BRODZIAK ARTUR

7

OCIMEK KRZYSZTOF JAN

10

BOGUS BARBARA IRENA

11

Mandat wygaszony*

Kuleje

12

ŻERDZIŃSKI WIESŁAW GRZEGORZ

Truskolasy

13

ZATYKA MAŁGORZATA

14

ZOMERFELD URSZULA ANNA

15

KLOREK ARTUR ROMAN

Kalej

Węglowice

Hutka

NAZWISKO I IMIĘ

W dniu 4 listopada br.
w II turze wyborów na Wójta
Gminy wybrano Tomasza
Jacka OSIŃSKIEGO,
który otrzymał
3 441 głosów.
* w związku z wyborem
Tomasza Jacka OSIŃSKIEGO
na Wójta Gminy – II
Komisarz Wyborczy
w Częstochowie wygasił
mandat na radnego Rady
Gminy Wręczyca Wielka
i w tym okręgu wyborczym
zarządzono wybory
uzupełniające na dzień
10 lutego 2019 r.

Podatki na 2019rok
Stawki podatkowe pozostają od 2013 roku na nie zmienionym poziomie i będą wynosiły:
Podatek od nieruchomości: od powierzchni użytkowej budynków i ich części:
2
- 0,70 zł/m mieszkalnej,
- 21,40 zł/m2 od działalności gospodarczej,
- 4,61 zł/m2 związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
- 6,60 zł/m2 od pozostałych budynków,
- 2% od wartości budowli.
Od gruntów:
- 0,84 zł/m2 od pow. związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej
- 0,20 zł/m2 od pow. pozostałych gruntów,
- 4,51 zł od 1 ha pow. zajętych pod zbiorniki wodne.
Podatek rolny:
- 131,22 zł od ha przeliczeniowego dla gospodarstw rolnych,
- 262,45 zł od ha fizycznego dla działkowiczów.

KURENDA
DO MIESZKAŃCÓW GMINY WRĘCZYCA KURENDA DO MIESZKAŃCÓW
GMINY WIELKA
Szanowni Mieszkańcy Gminy Wręczyca Wielka,
przypominamy o obowiązku:
 przestrzeganiu zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych,
 zakazie mieszania poszczególnych frakcji odpadów, w tym zakazie mieszania popiołu
z innymi odpadami.
Konsekwencją niedopełnienia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, (w tym
mieszania popiołu z innymi odpadami) będzie wydanie przez Urząd Gminy we Wręczycy Wielkiej
decyzji administracyjnej naliczającej wyższą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj.
18 zł/osobę/ m-c.

JUBILEUSZ NIEPODLEGŁEJ
Rok 2018 to rok szczególny – rok narodowego świętowania jubileuszu 100-lecia odzyskania
niepodległości przez naszą Ojczyznę. Szkoły i przedszkola podejmowały wiele inicjatyw, aby
podkreślić wagę tego wydarzenia. Porządkowano groby ofiar walk o niepodległość, projektowano
okolicznościowe karty pocztowe, organizowano ogniska patriotyczne, reprezentanci szkół brali
udział w uroczystościach w kraju i za granicą a wszyscy uczniowie i przedszkolaki zaśpiewali
4 zwrotki hymnu narodowego w ramach ogólnopolskiej akcji zainicjowanej przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży, zatytułowanej "Rekord dla Niepodległej".
W dniu 11 listopada w kościołach parafialnych uczniowie i przedszkolaki tradycyjnie przygotowali
oprawę artystyczną mszy patriotycznych, które w tym roku były wyjątkowo uroczyste. W trakcie
organizowanych w placówkach oświatowych apeli, akademii i wieczornic, przypominano
zgromadzonym wydarzenia oraz sylwetki Polaków związanych z historią naszej Ojczyzny
i odzyskaniem niepodległości w 1918 roku. Na szczególne podkreślenie zasługuje liczny udział
mieszkańców w tych uroczystościach. Sukcesem było również to, że w przygotowanych
uroczystościach brali udział zarówno uczniowie jak i rodzice, mieszkańcy, absolwenci oraz
nauczyciele. Wszystkie podejmowane działania dostarczyły zebranym wielu wzruszeń
i w znacznym stopniu przyczyniły się do umacniania patriotycznej postawy środowisk lokalnych.
Działania poszczególnych szkół i przedszkoli w ramach obchodów rocznicy odzyskania
niepodległości obrazują załączone fotografie.
SZKOŁA PODSTAWOWA W GRODZISKU
Uczniowie wraz z przedszkolakami w niedzielę 11
listopada podczas sumy w miejscowym kościele
zaprezentowali repertuar patriotyczny
dla środowiska lokalnego

Niech ich urok
SZKOŁA PODSTAWOWA SPSK W BIEŻENIU w dniu 11 listopada uczestniczyła w Mszy Św. za
Ojczyznę oraz złożyła kwiaty na cmentarzu parafialnym. 13 listopada na wieczornicy patriotycznej
uczniowie zaprezentowali niezwykle przejmujący program artystyczny pod hasłem Być zwyciężonym i nie
ulec to zwycięstwo.

we

wszystkich

domach

przyniosła

wiele

ciepła

rodzinne

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KALEI W dniu 9 listopada w szkole a 11 listopada
w kościele Parafialnym w Kalei świętowano 100-ną rocznicę Odzyskania Niepodległości. Wspólnie
odśpiewano hymn a nastepnie uczniowie przedstawili wzruszający montaż słowno-muzyczny.
W przedstawienie zaangażowane były również Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Szarlejki.

SZKOŁA PODSTAWOWA WE WRĘCZYCY WIELKIEJ jako jedna z 31 szkół województwa
śląskiego, otrzymała dotację MEN w kwocie 9600 zł na realizację projektu „Byliśmy, Jesteśmy,
Będziemy”. 3 października uczniowie uczestniczyli w wycieczce „Śladami Marszałka Piłsudskiego”.
W dniu 9 listopada odbyła się wieczornica patriotyczna wieńcząca projekt ,,Byliśmy, jesteśmy, będziemy”.

SZKOŁA PODSTAWOWA W WĘGLOWICACH
Istotnym punktem obchodów była uroczysta Msza Św.
w intencji wolnej Ojczyzny z udziałem harcerzy oraz całej
społeczności szkolnej i lokalnej. Po Mszy Św. uczniowie
zaprezentowali
nastrojowy i nostalgiczny program
artystyczno-wokalny ,,W hołdzie dla Niepodległej.
Uwieńczeniem listopadowego święta było Ognisko
Patriotyczne ,,Iskierka Nadziei” - gawęda harcerska przekazanie Iskierki Pokoju, wspólne śpiewanie pieśni
legionowych i recytacja wierszy patriotycznych oraz
zorganizowany w dniu 15 listopada Gminny Konkurs

„Kocham Cię Polsko ….. Ojczyzno Moja….”

SZKOŁA PODSTAWOWA W BOROWEM
Na obchody rocznicy odzyskania niepodległości złożyło się
wiele zadań. Między innymi były to: rajd rowerowy szlakiem
miejsc pamięci narodowej; udział w projekcji filmu
„Dywizjon 303”, Zwieńczeniem tych działań była uroczysta
wieczornica dla społeczności lokalnej „Polska to jest wielka
rzecz” oraz udział w uroczystościach w kościele parafialnym
i przy grobie nieznanego żołnierza.

SZKOŁA PODSTAWOWA W TRUSKOLASACH Uczniowie brali udział w projekcie
eTwinning zatytułowanym "100 lat Niepodległej” oraz realizowano w ciągu całego roku szkolnego
projekt „Niepodległość trudne słowo”. Podsumowaniem świętowania rocznicy odzyskania
niepodległości była część artystyczna zaprezentowana w kościele parafialnym oraz wieczornica,
która odbyła się 12 listopada w remizie OSP.

SZKOŁA PODSTAWOWA W KULEJACH Z okazji stulecia niepodległości przy współpracy
z OSP Kuleje przygotowana została wieczornicę niepodległościową, która odbyła się 11 listopada
w miejscowej remizie. Jej główną częścią było przedstawienie patriotyczne "Pisk Orła", w którym
wystąpili uczniowie, przedszkolaki, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz strażacy.

PRZEDSZKOLA
PRZEDSZKOLE
WE
WRĘCZYCY
WIELKIEJ - przedszkolaki poprzez udział

w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych,
konkursach,
zawodach
sportowych,
zajęciach edukacyjnych poznały pojęcia
i wydarzenia związane z polską historią,
pieśni i wiersze patriotyczne, stroje
regionalne
i
narodowe. W
ogrodzie
przedszkolnym posadzono
„Drzewo
Pamięci” – jako symbol życia i wolności,
które
przez
kolejne
lata
będzie
przypominało o tej wyjątkowej rocznicy.

PRZEDSZKOLE W WĘGLOWICACH w ramach trzydniowych obchodów obchodów Święta
zorganizowano I Festiwal Przedszkolnej Twórczości pod hasłem „ŚPIEWAM DLA MOJEJ OJCZYZNY”,
pokaz mody, oraz przemarsz przedszkolaków ulicami.

PRZEDSZKOLE W TRUSKOLASACH
z Oddziałami zamiejscowymi w Pile Pierwszej
i Hutce
Dzieci przygotowało uroczystą akademię
z okazji 100 - lecia odzyskania niepodległości,
na którą zaproszono rodziców. Niosąc flagę
Polski przedszkolaki przeszły również ulicami
wioski.

GOK - ZATRZYMANE W KADRZE – HISTORIA JEDNEJ FOTOGRAFII
11 listopada 2018 r. w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę w sali widowiskowej Gminnego
Ośrodka Kultury miała miejsce premiera książki pt. „Zatrzymane w Kadrze – Historia Jednej Fotografii”
połączona z otwarciem wystawy, prezentującej fragmenty książki. Działanie to zostało zrealizowane
w ramach wygranego konkursu
w Narodowym Centrum Kultury
„Kultura
Interwencje
–
Etnopolska
2018”,
dzięki
któremu
otrzymaliśmy
dofinansowanie na ten cel.
Premiera książki i otwarcie
wystawy poprzedzone było
występem zespołu „Wręczynki”,
który
na
tę
okoliczność
przygotował
repertuar
patriotyczny.
Pragniemy
serdecznie
podziękować wszystkim, którym
na sercu leży ocalenie od
zapomnienia dawnych czasów,
zwyczajów

i tradycji.

EUROPEJSKI UNIWERSYTET LATAJĄCY
W piątek 26 października 2018 roku
w Szkole Podstawowej w Truskolasach
uczniowie klas III gimnazjum oraz klasy
VII b szkoły podstawowej wzięli udział
w zajęciach Europejskiego Uniwersytetu
Latającego, przygotowanych przez Szkolny
Klub Przedsiębiorczości. Ekspertami
z Europejskiego Uniwersytetu Latającego
byli Aleksandra Saczuk przedstawicielka
Komisji Europejskiej w Polsce i Mateusz
Konieczny,
trener,
który
skorzystał
z europejskich programów dla młodzieży.
Towarzyszyła
im
także
Magdalena
Świderska – koordynatorka programu
i przedstawicielka Centrum Edukacji
Obywatelskiej. Ponadto obecny był
przedstawiciel Gminy odpowiedzialny za pozyskiwanie funduszy unijnych pan Maciej Buchliński.
Celem spotkania było zainteresowanie młodzieży tematyką unijną oraz zwiększenie wiedzy uczniów
na tematy związane z praktycznym wymiarem członkostwa Polski w Unii Europejskiej a tematem
spotkania była „Przyszłość Unii Europejskiej”.
ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W dniach od 12 do 18 listopada 2018 roku w Szkole
Podstawowej w Truskolasach uczniowie pod opieką
pań Grażyny Kołacz i Marleny Macherzyńskiej
brali
udział
w
Światowym
Tygodniu
Przedsiębiorczości, który jest organizowany przez
Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości i Global
Enterpreneurship Week. Światowy Tydzień
Przedsiębiorczości to międzynarodowy projekt
promujący świadomy rozwój, aktywną postawę
wobec życia oraz podejmowanie biznesowych
inicjatyw. W szkole w Truskolasach uczniowie
wszystkich klas brali udział w licznych
wydarzeniach. Były to spotkania w ramach
realizacji
programu
„Otwarta
Firma”
z przedsiębiorcami w ich miejscu pracy, zajęcia w szkole oraz poznawanie zawodów przez
najmłodszych. W realizację ŚTP zaangażowali się wszyscy wychowawcy a także lokalne firmy takie
jak: „Kwiaciarnia” pani Felicji Brzęczek, „Kram” pani Anny Kotarskiej, „Farmer” pana Arkadiusza
Solucha, „Salon Fryzjerski” pani Katarzyny Wągiel, „Zakład Stolarski” pani Beaty Lizurej
z Truskolas oraz „Izabella – salon kosmetyczny” pani Izabelli Pall – Kott z Częstochowy. Uczniowie
odbyli kilka wycieczek do miejsc pracy, podczas których mieli możliwość obserwować
przedsiębiorców w ich miejscu pracy, poznać specyfikę poszczególnych zakładów, dowiedzieli się
też, jak krok po kroku zarejestrować firmę i co należy robić, aby prowadzone przedsiębiorstwo się
rozwijało. W trakcie zajęć w szkole natomiast rozgryzali cechy idealnego pracodawcy i pracownika
a w zaaranżowanych scenkach dramowych mieli okazję wcielić się i w jednych i drugich. Najmłodsi
natomiast obserwowali pracę dyrektora szkoły i pań w sekretariacie a także swoich nauczycieli

w trakcie lekcji oraz przerw. Mamy nadzieję, że tego typu przedsięwzięcia pomogą w przyszłości
uczniom odnaleźć się na rynku pracy a może będą wśród nich prężni biznesmeni.
ZIELONA PRACWNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WĘGLOWICACH
W dniu 7 listopada 2018 roku w Szkole
Podstawowej w Węglowicach odbyła się
uroczystość otwarcia "Zielonej Pracowni".
Pomoże uczniom szkoły w nabywaniu wiedzy
i umiejętności z zakresu wszechstronnej
edukacji. Do dyspozycji uczniów oraz
nauczycieli są: tablica multimedialna,
projektor, laptop, mikroskopy, modele
edukacyjne,
przyrządy
do
badań
i doświadczeń oraz stacja meteo. Wiele
zakupionych pomocy posłuży do obserwacji
i badań w terenie. W pracowni odbywać się
będą nie tylko lekcje z zakresu przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych, także zajęcia
pozalekcyjne poszerzające zagadnienia związane ochroną środowiska, warsztaty i konkursy.
Zgromadzone w pracowni środki dydaktyczne ułatwią prowadzenie zajęć, wpłyną na lepsze
zrozumienie zagadnień związanych z ekologią, ochroną przyrody i środowiska.
Sala została całkowicie odnowiona, wyposażona w nowoczesne meble, została również położona
nowa
podłoga
żywiczna
z nadrukiem 3D. Na korytarzu,
w sąsiedztwie pracowni, znajduje
się źródełko ze zdrową wodą,
wyposażone w filtr jonizujący
wodę, który podnosi jej walory
smakowe. Uroczystemu otwarciu
pracowni
towarzyszyły:
część
artystyczna,
wystawa
"Zioła
i ich zastosowanie", kawiarenka
z
herbatkami
ziołowymi,
doświadczenia chemiczne oraz
"produkcja mydełek".
Uroczystość swoją obecnością
uświetniło wielu przybyłych gości,
a przecięcia wstęgi i symbolicznego
otwarcia
Zielonej
pracowni
dokonali: Henryk Kiepura - Starosta
Kłobucki, Zdzisława Kall –
Wicestarosta, Marek Prubant - Pprzewodniczący Rady Gminy Wręczyca Wielka, Tomasz Osiński Wójt Gminy Wręczyca Wielka, Bożena Sladek - przewodnicząca Rady Rodziców oraz Agata
Trzepizur - dyrektor szkoły w Węglowicach. Fundusze na utworzenie Zielonej pracowni pozyskano
ze środków finansowych WFOŚiGW w Katowicach, wkładu finansowego Stowarzyszenia Szkoła
w Węglowicach oraz Rady Rodziców. Sukces nie byłby możliwy, gdyby nie pomoc
i zaangażowanie rodziców i przyjaciół szkoły.
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