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Egzemplarz bezpłatny

Sędzia Anna Maria Wesołowska
W dniach 6 i 7 kwietnia 2016 roku
w Zespołach Szkół Truskolasy i Węglowice odbyło
się spotkanie uczniów, nauczycieli, rodziców oraz
społeczności lokalnej z sędzią Anną Marią
Wesołowską. Sędzia mówiła na temat „Jak
uchronić
dzieci
przed
konfliktem
z prawem” oraz o sposobach szybkiej reakcji
placówek oświatowych i rodziców na współczesne
zagrożenia dzieci i młodzieży.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Gminnej
Komisji
ds.
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych we Wręczycy Wielkiej.
***

Co słychać w Radzie…
30 marca 2016 r. na XII sesji zwyczajnej Rada
Gminy przyjęła informację Komendanta Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych dh
Aleksandra Tukaja z działalności OSP z terenu gminy
Wręczyca Wielka za 2015 rok.
W okresie sprawozdawczym miało miejsce 271
zdarzeń, w tym 139 pożarów, 127 miejscowych
zagrożeń i 5 alarmów fałszywych, tj. o 58 zdarzeń
więcej niż w roku 2014. Najczęstszymi przyczynami
pożarów była nieostrożność oraz celowe wypalanie,
zwłaszcza
nieużytków.
Udział
strażaków
w miejscowych zagrożeniach – to usuwanie
powalonych drzew, konarów oraz plam olejowych

z jezdni, likwidowanie skutków wypadków
drogowych oraz usuwanie gniazd owadów
niebezpiecznych. Zdarzenia, w których jednostki
z terenu gminy brały udział 347 razy, najczęściej
występowały w miesiącach: marcu, lipcu i sierpniu
i miały miejsce w każdej miejscowości gminy.

Nasi
Strażacy
oprócz
działań
typowo
strażackich, udzielali się w różnego rodzaju
pracach społecznie użytecznych na rzecz swoich
środowisk. Ponadto w minionym roku oddali
honorowo 40 litrów krwi – najcenniejszego daru
życia.
(informacja dot. sytuacji w zakresie działalności OSP
znajduje się na stronie internetowej Gminy – BIP,
jako załącznik nr 1 do Protokołu Nr XII/16)

***
Rada Gminy przyjęła sprawozdania za 2015 rok:

z
realizacji
zadań
z
zakresu
wspierania rodziny oraz Gminnego
Programu Wspierania Rodziny .
Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie:
- pracy z rodziną – głównie poprzez usługi asystenta
rodziny, ale rodzina ma prawo liczyć również na
wsparcie w formie: konsultacji i poradnictwa
specjalistycznego,
terapii
i
mediacji,
usług
opiekuńczych i specjalistycznych, pomoc prawną oraz
pomoc grup wsparcia i grup samopomocowych,
- pomocy w opiece i wychowaniu dziecka –
w celu wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte
opieką i wychowaniem w placówce wsparcia
dziennego.
Wsparcie
dla
rodzin
było
kompleksowe
i obejmowało zarówno pomoc materialną, jak
i działania pomagające rodzinom w rozwiązywaniu
problemów w innych obszarach życia, poprzez
poradnictwo specjalistyczne, zajęcia edukacyjne
mające
na
celu
podniesienie
umiejętności
rodzicielskich, organizację dzieciom czasu wolnego
czy pomoc w nauce.
- z realizacji programu w spółpracy
Gminy z organi zacjami pozarządow ymi
i podmiotami prow adzącymi działalność
pożytku publicznego.

Głównym celem programu było: „Włączenie
organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów
w system funkcjonowania Gminy na zasadzie
równoprawnego partnerstwa”. Współpraca Gminy
Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami o których mowa w ustawie
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
polegała m.in. na zlecaniu realizacji zadań
publicznych w formie wsparcia wraz z udzieleniem
dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
Dotacje zostały przyznane na realizację zadań
publicznych na podstawie otwartego konkursu ofert
oraz podpisanych umów.
Podział i wykorzystanie dotacji na poszczególne
działania:
- kultura fizyczna – 240 000 zł
- kultura, sztuka – 22 000 zł
- dziedzictwo narodowe – 6 000 zł.
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Na realizację programu w 2015 roku została
przeznaczona kwota 268 000 zł i jest to wzrost
o 7,2% w stosunku do roku 2014.
(Przyjęte sprawozdania w pełnym brzmieniu - dostępne są
na stronie internetowej Gminy - BIP, jako załączniki do
Protokołu Nr XII/16, odpowiednio nr 6 i 7)

***
W ramach spraw bieżących, w dniu 30 marca br.
Rada Gminy podjęła 6 uchwał, w tym Uchwałę Nr
XII/125/16, na mocy której przekazuje się z dochodów
własnych Gminy środki finansowe na „Fundusz
Wsparcia Policji w wysokości 22 500 zł,
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu
służbowego
samochodu
oznakowanego
dla
Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej.
***

Na marcowym, wspólnym posiedzeniu
Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej
Rady Gminy, Radni przyjęli m.in. informacje na
temat:
- zadłużenia gminy wg stanu na 31.12.2015 roku,
- zdolności kredytowej gminy,
- umorzeń podatków w 2015 roku.
Przedmiotem posiedzenia była również analiza
ściągalności opłat za wodę i ścieki, odpady
i czynsz oraz podatku od środków transportowych,
podatku rolnego i od nieruchomości za 2015 rok.
Wójt Gminy Pan Henryk Krawczyk przedstawił
także informację dot. gospodarki odpadami na
terenie gminy Wręczyca Wielka.
Z kolei Komisja Rewizyjna Rady Gminy na
posiedzeniu w miesiącu marcu zajęła się m.in.
analizą wpływów za wodę, ścieki i odpady
komunalne oraz koszty utrzymania wodociągów
i oczyszczalni ścieków w 2015 roku.
Ponadto
przeanalizowała
wydatki
inwestycyjne związane z remontem i budową dróg
gminnych w 2015 roku. (Łączna suma środków
wydanych w minionym roku na zrealizowane przez
Gminę remonty, przebudowy, nakłady na bieżące
utrzymanie dróg, wycinkę drzew, znaki drogowe,
nazewnictwo ulic, koszenie traw i poboczy,
regulacje geodezyjne, wiaty przystankowe,
projekty przebudowy i budowy dróg gminnych,
wyniosła 1 683 873,19 zł.
Ponadto Gmina współfinansowała zadanie pn.
Przebudowa dróg powiatowych relacji Truskolasy
– Kuleje - Nowiny - Bór Zapilski - Piła Pierwsza
– na kwotę 1 677 000 zł.)
***
Na dzień 05 kwietnia 2016 roku na wniosek
Wójta
Gminy
zwołana
została
sesja
nadzwyczajna.

Konieczne było niezwłoczne podjęcie uchwały
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
związane z tym, że Zespół Szkół im. Stanisława
Ligonia w Truskolasach opracował projekt p.n.
„Niezależność TAK, Bezrobocie NIE!”.
Wniosek o dofinansowanie do Narodowego
Banku Polskiego z/s w Warszawie złożono
w listopadzie 2015 r. Przy całkowitym koszcie
projektu
25 430
zł,
szkoła
uzyskała
dofinansowanie w wysokości 18 580 zł.
Celem przedsięwzięcia jest wzrost wiedzy
i kompetencji związanych z planowaniem ścieżki
edukacyjnej i zawodowej oraz zapoznanie
w okresie od kwietnia do czerwca 2016 roku
z metodami, pozwalającymi odnaleźć się na rynku
pracy i uniknąć w przyszłości wykluczenia
finansowego.
***
Na drugiej kwietniowej sesji – tym razem
zwyczajnej, wynikającej z planu pracy - jak
corocznie, Rada Gminy przyjęła szereg informacji
i sprawozdań z realizacji gminnych Programów:
 Przeciwdziałania Narkomanii,
 Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
 Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Ponadto Rada Gminy przyjęła:
1) Sprawozdanie z realizacj i Programu
Ochrony
Zdrowia
Psychicznego
dla
Gminy Wręczyca Wi elka za lata 2014 2015.
Celem Programu była promocja zdrowia, poprawa
jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich
bliskich oraz zapewnienie dostępności do form
pomocy niezbędnych do życia w środowisku
rodzinnym i społecznym.
2) Infor macj ę dot. Oceny zasobów pomocy
społecznej na rok 2015 dla Gminy
Wręczyca Wiel ka.
Ocena zasobów pomocy społecznej powstała
w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej
i demograficznej mieszkańców gminy Wręczyca
Wielka i dotyczy osób oraz rodzin korzystających z
pomocy społecznej, rodzaju ich problemów, rozkładu
ilościowego oraz stanowi wraz z rekomendacjami
podstawę do planowania budżetu na rok 2017.

Przyjęte zostały również:
- Sprawozdanie z działalności merytorycznej
Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy
Wielkiej oraz z działalności bibliotek za 2015 r.
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Stałe formy zajęć w GOK to m.in.: zajęcia
indywidualne gry na instrumentach dętych –
instrumenty blaszane i drewniane, zajęcia
indywidualne gry na instrumentach perkusyjnych,
zajęcia i koło plastyczne, mażoretki, studio
piosenki, joga, break-dance, zajęcia taneczne.
W
GOK
działają
ponadto:
świetlica
środowiskowa,
poradnia
psychologiczna,
poradnia
terapeutyczna,
Koło
Emerytów,
Rencistów i Inwalidów, Związek Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów
Politycznych, Stowarzyszenie Koła Gospodyń
Wiejskich Gminy Wręczyca Wielka, Koło
Gospodyń Wiejskich Wręczyca Wielka.
Gminny Ośrodek Kultury organizuje m.in.
wszelkiego rodzaju: konkursy, koncerty, wystawy.
Udostępnia sale na zebrania różnych organizacji
pozarządowych, szkolenia, pokazy. Pomaga w
organizacji i uświetnia część artystyczną imprez,
konkursów i koncertów;
- Informacja z działalności Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej za
2015 rok.
Pomoc społeczna polega w szczególności na:
przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych
ustawą świadczeń, pracy socjalnej, prowadzeniu
i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
realizacji zadań wynikających z rozeznanych
potrzeb społecznych, rozwijaniu nowych form
pracy socjalnej i samopomocy w ramach
zidentyfikowanych potrzeb.
Praca
Ośrodka
Pomocy
Społecznej
ukierunkowana jest w szczególności na:
pomoc finansową, pomoc rzeczową, pomoc
instytucjonalną, pomoc w formie usług
opiekuńczych,
poradnictwo
specjalistyczne,
pracę socjalną polegającą na aktywizowaniu
i wzmacnianiu zdolności do wypełniania ról
społecznych i zawodowych, wsparcie rodzin
przeżywających
trudności
opiekuńczowychowawcze pomocą asystenta rodzin.
(Szczegółowe informacje z działalności gminnych jednostek
organizacyjnych za 2015 rok – stanowią odpowiednio
załączniki nr 5 i 6 do Protokołu Nr XIV/16 z dnia
28 kwietnia br. i zamieszczone są na stronie internetowej
BIP Gminy Wręczyca Wielka)

Tradycyjnie na sesji w miesiącu kwietniu,
Rada Gminy przyjęła informację na temat
planowanych w roku bieżącym prac na drogach
gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie
gminy Wręczyca Wielka.
W zakresie dróg gminnych – tegoroczne
warunki atmosferyczne pozwoliły na wcześniejsze

wykonanie
remontu
cząstkowego
dróg
o
nawierzchniach
bitumicznych.
Zgodnie
z zawartą umową wartość robót dla tego zadania
wyniosła 145 622,16 zł. Zakres robót obejmuje
wbudowanie 240 ton mieszanki mineralnoasfaltowej na gorąco. W pierwszym etapie
wbudowano ok. 200 ton materiału. Pozostała
część
mieszanki
będzie
wbudowywana
sukcesywnie, w przypadku gdy wystąpi
zapotrzebowanie, w terminie nie dłuższym niż do
5 września 2016 r. Wykonawcą robót jest Zakład
Robót Drogowo-Budowlanych Rafał Tomala
z Wręczycy Małej. W 2016 roku planowana jest
również przebudowa ul. Sportowej, 1 Maja,
Szkolnej i Rynek w Truskolasach o długości
2 105 m.
Gmina na bieżąco będzie monitorowała stan
techniczny dróg i jeśli zajdzie taka potrzeba,
przeprowadzi remont w ramach bieżącego
utrzymania dróg.
W zakresie dróg powiatowych – złożone
zostały dwa wnioski dot. Gminy Wręczyca
Wielka, o dofinansowanie w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich: odcinek drogi we
Wręczycy Wielkiej ul. Podgaj i odcinek drogi
łączący miejscowość Hutkę w kierunku na
Zakrzew (do końca obrębu Rybno).
Natomiast Gmina będzie partycypowała
w kosztach budowy drogi powiatowej KalejLgota-Biała, zaplanowanej na rok bieżący.
W
zakresie
dróg
wojewódzkich
przebiegających przez teren naszej gminy – trwają
prace nad opracowaniem projektów na
przebudowę dwóch dróg tj. DW nr 492 oraz DW
nr 494.
Po przygotowaniu projektów w roku bieżącym,
określeniu ich zakresu, obie drogi zostaną
zgłoszone do konkursu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego.
Na XIV sesji 28 kwietnia 2016 r. Rada
Gminy podjęła 8 uchwał, wynikających
z bieżącej działalności Gminy.
M.in. Uchwałą Nr XIV/135/16 udzielono
dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Szarlejce na dofinansowanie modernizacji
gaśniczego wozu bojowego w kwocie 12 000 zł.
Uchwałą Nr XIV/136/16 udzielono pomocy
finansowej w formie dotacji celowej w kwocie
10 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
przebudowy zjazdu, budowy podjazdu dla osób
niepełnosprawnych
oraz
budowy
miejsc
parkingowych przed budynkiem Wiejskiego
Ośrodka Zdrowia w Węglowicach.
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Uchwałą Nr XIV/137/16 w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2016 rok, Rada Gminy
zabezpieczyła środki finansowe m.in. na:
- 60 000 zł na opracowanie oceny aktualności
studium i miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz ocenę zgłoszonych
wniosków,
- 20 000 zł na projekt wodociągu przy ul. 3 Maja
we Wręczycy Wielkiej, który będzie wymieniany
przy okazji przebudowy drogi wojewódzkiej 494,
- 25 000 zł na ogrodzenie hydroforni
w Truskolasach.

2017, rozwiązywali pisemny test z wiedzy
o samorządzie gminnym, rozpoznawali na
fotografiach charakterystyczne budowle z terenu
gminy, kolorowali herb oraz odpowiadali na
pytania m. in. z zakresu historii, geografii
i przyrody gminy.

***
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

Konkurs wiedzy o gminie
Dnia 11 kwietnia
Szkoła Podstawowa
w Borowem już po raz szesnasty gościła
uczestników Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy
o Gminie i Samorządzie Gminnym, objętego
patronatem Rady Gminy Wręczyca Wielka.
W zmaganiach konkursowych wzięło udział sześć
trzyosobowych drużyn ze szkół podstawowych
z terenu gminy. W ramach przygotowań do
konkursu uczniowie wykonali kalendarze na rok

Zwycięzcami tegorocznej edycji konkursu
została drużyna z Węglowic. Drugie miejsce
przypadło w udziale uczniom z Bieżenia, a trzecie
– szkole z Kalei. Wszystkie szkoły biorące udział
w konkursie otrzymały nagrody w postaci
zestawów gier planszowych, a uczniowie – książki
i piórniki ufundowane przez Radę Gminy.

***
Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół
Promujących Zdrowie dla SP Borowe
W dniu 15 marca w Szkole Podstawowej
w Borowem odbyła się uroczystość wręczenia
Certyfikatu Śląskiej Sieci Szkół Promujących
Zdrowie. Przyznanie szkole Certyfikatu było
zwieńczeniem jej kilkuletnich działań w zakresie
promocji zdrowia. Certyfikat wręczyli pan
Tomasz Wojtasik oraz pani Barbara DobiasMola
z
Zespołu
Promocji
Zdrowia
w
Regionalnym
Ośrodku
EdukacyjnoMetodycznym
„Metis”
w
Katowicach,
podkreślając, iż w chwili obecnej może się nim
poszczycić jedynie 375 szkół z terenu
województwa śląskiego.

***
INFORMATOR SAMORZĄDOWY GMINY WRĘCZYCA WIELKA - kwartalnik ISSN
1879-7294
Redaktor naczelny: Marianna Liszewska Zespół Redakcyjny w składzie; Andrzej Kała, Janina Kluba, Zenon Kudła, Urszula Rokosa,
Aleksander Tukaj, Wydawca: Urząd Gminy Wręczyca Wielka:: 42-130 Wręczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1,tel. (034) 377-84-02
Adres e-mail: wreczyca@poczta.onet.pl
Nakład: 1000 egz.

4

ZŁOTE GODY
W styczniu 23 pary małżeńskie z naszej gminy, które zawarły związek małżeński
w 1965 roku obchodziły Złote Gody. Uroczystości z tej okazji odbyły się w GOK
Wręczyca Wielka, który zapewnił oprawę artystyczną. Wójt wręczył Jubilatom,
nadane przez Prezydenta RP, Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Bednarek Danuta i Józef, Chłąd Józef i Halina, Debudej Henryk i Janina, Duda Edward i Krystyna,
Dworaczek Gerard i Urszula, Francug Tadeusz i Alfreda, Garus Piotr i Henryka, Glin Józef
i Halina, Jelonek Bronisław i Maria, Kała Józef i Zofia, Kamrowski Jerzy i Monika, Kasprzak
Kazimierz i Józef, Klecha Stefan i Krystyna, Knop Józef i Cecylia, Labocha Tadeusz i Krystyna,
Organa Henryk i Natalia, Porada Jan i Wiesława, Przewłoka Mieczysław i Cecylia, Trzepióra Jan
i Zofia, Tukaj Jan i Halina, Więch Eugeniusz i Wanda, Wójcik Henryk i Lidia, Żydziak Edward
i Krystyna.
42 Zawody Sportowo-Pożarnicze
Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych
5 czerwca 2016 r. na boisku sportowym we
Wręczycy Wielkiej już po raz 42. odbyły się
Zawody Sportowo-Pożarnicze
Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych. Startowało 12 drużyn w
tym 7 dziewczęcych. W grupie dziewcząt pierwsze
miejsce zajęło OSP Grodzisko, drugie OSP
Wręczyca Wielka a trzecie OSP Czarna Wieś.
Natomiast w grupie chłopców pierwsze miejsce
wywalczyła OSP Truskolasy, drugie OSP Czarna
Wieś a trzecie OSP Wręczyca Wielka. Drużyny te
otrzymały puchary i dyplomy, a wszyscy

zawodnicy otrzymali nagrody indywidualne,
którymi były piłki do kosza oraz piłki nożnej.
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GMINNY OŚRODEK KULTURY we WRĘCZYCY WIELKIEJ
BAJKA
„ PRZYGODY DRWALA BARTŁOMIEJA”
orkiestry, którymi kierował kapelmistrz Bartłomiej Pięta.
Licznie zgromadzona widownia mogła wysłuchać takich
utworów z repertuaru artystki jak: ,,Ale to już było”,
,,Małgośka”, ,,Niech żyje bal”, ,,Cicha woda”, ,,Diabeł
i raj”, ,,Hej sokoły”, ,,Kasa i sex”, ,,Kolorowe jarmarki”,
,,Łatwopalni”, ,,Pełnia”, ,,Remedium”, ,,Sing sing”,
,,Wielka woda”, ,,Jadą wozy kolorowe”. Występ z tak
utalentowaną Gwiazdą to wielkie przeżycie dla naszych
młodych muzyków, którym ten piątkowy wieczór na
pewno zapadnie głęboko w pamięć. Orkiestra do
koncertu przygotowywała się kilka tygodni, uczyła się
i szlifowała utwory z repertuaru artystki. Wysiłek
muzyków nie poszedł na marne, aranże w wykonaniu
orkiestry zachwyciły publiczność.
7 marca przyjechali do nas artyści ze Studia Teatralnego
„SKRZAT” z Krakowa. Mieliśmy okazję obejrzeć w ich
wykonaniu spektakl o przygodach dzielnego drwala
Bartłomieja, który poradził sobie z przebiegłą czarownicą
i
pomógł
pustelnikowi
zdobyć żywą
wodę.
Zgromadzonym dzieciom bardzo podobały się zabawne
dialogi, wartka akcja i wspaniałe kostiumy aktorów.
Młoda publiczność żywo reagowała na wydarzenia na
scenie i bardzo przeżywała perypetie bohaterów.

VI KONCERT Z GWIAZDĄ –
MARYLA RODOWICZ

XII POWIATOWY KONKURS PLASTYKI
OBRZĘDOWEJ "WIOSNA 2016"
18.03.2016 r.
Do konkursu zgłoszonych zostało 561 prac. Komisja
w składzie: Małgorzata Chebel, Renata Włóka, Cezary
Sowa postanowiła nagrodzić 217 prac w następujących
kategoriach: ,,Kwiaty bibułkowe, kwiaty papierowe”,
,,Pisanki, kraszanki”, ,,Marzanna”, ,,Palma Wielkanocna”,
,,Pająk sufitowy”, ,,Gaik”, ,,Maski obrzędowe”. Uroczyste
wręczenie nagród i dyplomów oraz otwarcie wystawy
pokonkursowej odbyło się 18 marca w sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury.

11 marca na deskach naszej sceny miał miejsce niezwykły
koncert, którego gwiazdą była Maryla Rodowicz. Koncert
zorganizowany został w ramach 6 edycji przedsięwzięcia
pt. "Koncert z Gwiazdą". Założeniem projektu jest
działanie w celu wspierania rozwoju kulturowego
mieszkańców wsi i gmin powiatu kłobuckiego, a także
wszystkich chętnych, chcących skorzystać z oferty
i programu tutejszego Ośrodka Kultury. Na szczególną
uwagę zasługuje fakt, iż w koncercie tym gwieździe
towarzyszyły dzieci i młodzież, członkowie naszej

Rozdanie nagród poprzedził krótki występ dzieci
uczęszczających na zajęcia do GOK we Wręczycy Wielkiej.
Nagrody wręczali przedstawiciele władz lokalnych
w osobach Starosty Kłobuckiego Henryka Kiepury oraz
Sekretarza Gminy Marianny Liszewskiej. Werdykt komisji
zaprezentował przedstawiciel tegorocznego jury plastyk
GOK Cezary Sowa. Nad całością konkursu, również w dniu
finału pieczę sprawował Dyrektor GOK Andrzej Kała.
Wszyscy zebrani na uroczystości mogli spróbować potraw
stołu Wielkanocnego przygotowanego przez Koła
Gospodyń Wiejskich z Borowego i Puszczewa.
Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do uczestnictwa za
rok w kolejnej edycji konkursu.
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XXV GMINNY KONKURS
RECYTATORSKI
12.04.2016 r.

BAJKA TEATRU KRASNALE
"JEDZ WARZYWKO"
26.04.2016 r.

Za nami XXV Gminny Konkurs Recytatorki. Celem
konkursu było rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży
zainteresowania sztuką, kształtowanie umiejętności
operowania walorami estetycznymi języka, rytmem,

Kolejną odsłoną aktorów Teatru Krasnale z Krakowa
była bajka pt. ,,Jedz warzywko". Wszystkie dzieci
zgromadzone w sali widowiskowej Gminnego
Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej czynnie brały
udział w przedstawieniu odpowiadając na pytania
zadawane przez zaproszonych gości.
Motywem przewodnim bajki było uświadomienie
dzieciom, jak ważną rolę odgrywają warzywa

intonacją i dykcją, pielęgnowanie, krzewienie
kultury języka i zamiłowania do literatury pięknej.
Komisja w składzie: Krystyna Koziołek, Patrycja
Soluch i Cezary Sowa przesłuchała łącznie
59 uczestników w następujących kategoriach:
przedszkola, szkoły podstawowe klasy I-III, szkoły
podstawowe klasy IV-VI oraz gimnazjum. Jury
wyłoniło laureatów, którzy dostali nominacje do
Powiatowego Konkursu Recytatorskiego.

BAJKA TEATRU SKRZAT
"O PLASTUSIU, KTÓRY ZAGUBIŁ
SIĘ W BORZE"
19.04.2016 r.
19 kwietnia na scenie w sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury wystąpili aktorzy Teatru
Skrzat z Krakowa w bajce pt. ,,O Plastusiu, który
zgubił się w borze”. Zgromadzone na widowni dzieci
z przejęciem śledziły przygody Plastusia, który
szukając poziomek w lesie zgubił drogę powrotną.
Na szczęście na swojej drodze napotkał pomocnego
skrzata i z małą pomocą widowni wszystko dobrze
się skończyło.

i owoce w naszej diecie. Przedstawienie zostało
nagrodzone długimi brawami.

WYSTAWA OBRAZU HAFTOWANEGO
,,BITWA POD GRUNWALDEM”
02-08.05.2016 r.
Obraz Jana Matejki ,,Bitwa pod Grunwaldem"
o wymiarach 426 x 987 cm, został namalowany
w latach 1872–1878 techniką olejową. To jeden
z najsłynniejszych obrazów Jana Matejki i zarazem
najbardziej znane polskie dzieło historyczne.
Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej miał
zaszczyt gościć haft ,,Bitwa pod Grunwaldem".
Dzieło powstało w ok. dwa lata, pod kierunkiem
Janiny i Adama Panek z Działoszyna. Obraz składa
się z 50 części i ma rozmiar 405 cm x 920 cm.
Długość zużytych nici wynosi 150 km.
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PRZEMARSZ DMOD I MAŻORETEK
03.05.2016 r.
Dziecięco - Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Wręczycy
Wielkiej wraz z wszystkimi grupami mażoretek
uświetniła Gminne obchody uchwalenia Konstytucji
3 Maja. Jak co roku orkiestra i mażoretki wzięła
udział we mszy świętej, a następnie w pochodzie
z kościoła parafialnego we Wręczycy Wielkiej na
plac przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.

Oprócz dzieci i młodzieży z GOK-u w uroczystościach
udział wzięli przedstawiciele władz lokalnych,
strażacy, górnicy, harcerze, uczniowie oraz
mieszkańcy naszej Gminy.

Jury w składzie: Małgorzata Chebel, Michał Ogonek,
Renata Włóka postanowiło nagrodzi 264 prace
w następujących kategoriach: przedszkola, klasy
I-III, klasy IV-VI, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.
Podczas
uroczystego
ogłoszenia
wyników
i
wręczenia
nagród
wystąpiły
mażoretki
i młodzi wokaliści ze studia piosenki. Po części
artystycznej otwarto wystawę pokonkursową
z pracami laureatów.
XXV GMINNY KONKURS PIOSENKI
PRZEDSZKOLNEJ I SZKOLNEJ
X POWIATOWY KONKURS PIOSENKI
DLA GIMNAZJALISTÓW
19.05.2016 r.
Tegoroczne jury w składzie: Urszula Kotowicz,
Michał Rorat i Sebastian Janik podczas
XXV Gminnego Konkursu Piosenki Szkolnej
i Przedszkolnej po wysłuchaniu 49 wokalistów
w kategorii Przedszkola postanowiła przyznać
4 pierwsze miejsca, 4 drugie oraz 4 trzecie.
Wszystkie nagrodzone dzieci otrzymały nominację
do 30 Regionalnego Minifestiwalu Piosenki
Dziecięcej dla Przedszkolaków w Boronowie.
W kategorii szkoły podstawowe klasy I-III zgłosiło się
38 wykonawców. Komisja wybrała 3 pierwsze,
6 drugich oraz 10 trzecich miejsc.

XI WOJEWÓDZKI
KONKURS PLASTYCZNY
,,ZACZAROWANY OGRÓD”
18.05.2016 r.

W kategorii szkoły podstawowe klasy IV-VI
przyznano 4 pierwsze, 2 drugie i 6 trzecich miejsc.
W kategorii gimnazjalistów wszystkich 10
uczestników zdobyło miejsca kolejno: I - trzy osoby,
II - trzy osoby oraz III - cztery osoby.
Organizatorem konkursu był GOK a patronat
honorowy objął Wójt Gminy Henryk Krawczyk.
Celem konkursu była prezentacja twórczości dzieci
i młodzieży, pobudzenie wyobraźni, rozwijanie
myślenia twórczego oraz uwrażliwienie artystów na
otaczający świat. Zgłoszono blisko 800 prac.

JUŻ WKRÓTCE:
- VII Gminny Konkurs Literacki „Moja
Historyjka” - 09.06.2016 r.
- Zakończenie sezonu artystycznego 2015/2016
– 20.06.2016r.
Serdecznie zapraszamy
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