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Egzemplarz bezpłatny

Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia dużo radości, zdrowia,
pomyślności oraz samych szczęśliwych dni w Nowym 2018 Roku
życzy Wójt i Rada Gminy Wręczyca Wielka

Realizacji zadań inwestycyjnych w 2017 roku
Na realizację zadań inwestycyjnych pozyskano 17.837.576,50 zł środków zewnętrznych, dzięki
którym była możliwa realizacji większości inwestycji na terenie gminy, w tym:
Wodociągi i kanalizacja:
- trwa wymiana rur azbestowych wodociągu
w Borowem, zakończenie 30 kwietnia 2018r;
- wybudowano 1.233,35 mb sieci wodociągowej
w: Jeziorze; w Kalei na ul Krótkiej, w Pierzchnie,
w Grodzisku,
- we Wręczycy Wielkiej wybudowano 933 mb
kanalizacji sanitarnej przy ul. Czereśniowej i 306
mb kanalizacji deszczowej przy ul. Sportowej;
- wykonano studnię wodomierzową w m.
Grodzisko na ul. Nadrzecznej oraz podłączono
przepompownię na sieci w Pierzchnie;
- przeprowadzono częściowy remont budynku
hydroforni w Pile Pierwszej;

Drogi gminne:
 we Wręczycy Wielkiej przebudowano ul
Sportową, oraz wybudowano łącznik ul.
Sportowej z Czereśniową wraz z utwardzeniem
terenu przylegającego do drogi, o łącznej długości
1.047 mb, w tym, zatoki postojowe
o powierzchni 1.758 m2 oraz chodniki o pow.
3.289 m2.;
 w Kalei przebudowano 770 mb; ul. Irysową,
Liliową i Kalinową oraz łącznik z ul. Główną,
 przeprowadzono
remont
dróg
gminnych:
w Klepaczce, Jeziorze,
ul. Wrzosowej
w Grodzisku; ul. Gruszowej we Wręczycy
Wielkiej. Oprócz prowadzonych remontów
cząstkowych uzupełniano ubytki na drogach
tłuczniowych na ul. Leśnej i Wczasowej

- opracowano dokumentację projektową na
budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości
Pierzchno, Kalej, Szarlejka, uwzględniając już
istniejącą kanalizację w Grodzisku. W trakcie
opracowania jest dokumentacja dla m. Wydra
uwzględniająca część nowopowstałych ulic w m.
Kalej, oraz na budowę wodociągu przy ul: Torowej
w Kalei, Piaskowej, ul bez nazwy w Bieżeniu.
***
Drogi powiatowe:
Powiat Kłobucki, przy udziale finansowym Gminy
Wręczyca Wielka wybudował dwa odcinki dróg:
3.367 mb drogi powiatowej Hutka–Kłobuck,
w tym 203 mb na terenie naszej gminy oraz 694,4
mb drogi Wręczyca Wielka (ul. Podgaj) - Długi
Kąt;
w Borowem, oraz drodze gminnej w Długim
Kącie;
 systematycznie wykonywane jest oznakowanie
dróg gminnych znakami drogowymi oraz
tablicami z nazwami ulic;
 opracowano projekty budowlane przebudowy
dróg gminnych: ul. Kościelnej w Kalei, ul.
Strażackiej we Wręczycy Wielkiej wraz
z przeprojektowaniem chodników przy ul.
Czereśniowej, oraz na odwodnienie drogi
w Węglowicach,
 złożono wniosek do Programu Rozwoju Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata
2016-2019, dla projektu „Budowa drogi gminnej
ul. Czereśniowa w m. Wręczyca Wielka”
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Oświata:
Energetyczny
wymienił
47
lamp
Trwają roboty budowlane na trzech zadaniach:
w Truskolasach na ul. Dębiecznej, Szkolnej
i Krótkiej;
 na budowie przedszkola we Wręczycy Wielkiej
- termin zakończenia prac budowlanych –
 dofinansowano zakup urządzeń siłowni
czerwiec 2018 rok;
zewnętrznej we Wręczycy Wielkiej, oraz
monitoring na boisku sportowym we Wręczycy
 na przebudowie przedszkola z oddziałem
Wielkiej;
integracyjnym w Pile Pierwszej oraz
 przeprowadzono naprawę urządzeń na placach
rozbudowie Przedszkola w Węglowicach.
Zakończenie tych inwestycji zaplanowano na
zabaw na terenie gminy;
koniec lutego 2018 roku;
 wykonano projekt usunięcia kolizji sieci
 w Węglowicach trwa termomodernizacja
elektroenergetycznej
przebiegającej
przez
szkoły, termin realizacji do 31 sierpnia 2018 r.
planowane do budowy boisko sportowe w
Puszczewie,
 wybudowano zbiornik bezodpływowy na ścieki
w szkole w Kulejach;
 zakupiono budynek po byłym pawilonie
Pod przyszłe inwestycje w oświacie opracowano
handlowym
w Szarlejce,
który zostanie
projekty na:
przeznaczony na potrzeby mieszkańców;
 termomodernizację i modernizację instalacji
 usunięto i unieszkodliwiono 112 ton azbestu
centralnego ogrzewania w budynku szkoły
z 41 pokryć dachowych;
w Kulejach, koncepcję rozbudowy szkoły w Kalei
 wykonano termomodernizację agronomówki
o pomieszczenie przedszkola i sali gimnastycznej
w Borowem;
oraz
budowę
wielofunkcyjnego
boiska
 wykupiono działki pod rozbudowę oczyszczalni
sportowego z placem zabaw.
we Wręczycy Małej;
Pozostałe inwestycje:
 podpisano umowę na dofinansowanie budowy
 wybudowano i oddano do użytku garaże
kanalizacji sanitarnej na zadaniu pn. Zamłyniei zaplecze socjalne dla budynku jednostki OSP
Piła Pierwsza-Bór Zapilski - Etap II - Bór
w Kulejach;
Zapilski, oraz na budowę kanalizacji sanitarnej
 dofinansowano zakup samochodu dla OSP
w Hutce – etap I,
Kalej;
 złożono 2 wnioski do Europejskiego Funduszu
 w oświetleniu ulicznym wybudowano 1.900 mb
Społecznego dla projektów: Kraina Malucha linii napowietrznych, 44 słupy i zainstalowano
przyjazne przedszkola w Węglowicach oraz
33 nowe oprawy m.in. przy ul. Sportowej
Pile Pierwszej oraz Razem dla dobra dziecka
i Kwiatowej we Wręczycy Wielkiej,
- wsparcie przedszkoli we Wręczycy Wielkiej
Kowalskiej w Kalei oraz ul. Sportowej
oraz w Kalei.
w Szarlejce, ul. Sosnowej w Borowem oraz
w
Jezioro-Puszczew.
Ponadto
Zakład
Pozyskane środki zewnętrzne na inwestycje gminne:
Wyszczególnienie zadanie
ul Sportowa Wręczyca Wielka
ul. Czereśniowa Wręczyca Wielka
przedszkole we Wręczycy Wielkiej
przedszkole w Pile Pierwszej
przedszkole w Węglowicach
termomodernizacja szkoły w Węglowicach
zakup samochodu dla OSP Kalej
demontaż i utylizacja azbestu
kanalizacji sanitarnej dla m. Bór Zapilski
kanalizacja sanitarnej dla m. Hutka
Kraina Malucha Piła Pierwsza i Węglowice
studnia głębinowa we Wręczycy Wielkiej
Razem dla dobra dziecka Wręczyca Wielka i Kalej
RAZEM
Dwie pożyczki
w części
umarzalne na: studnię
głębinową we Wręczycy Wielkiej i na wymianę rur
azbestowych wodociągu w Borowem

dofinansowanie
869 523,00
1.120.767,00
4.335.000,00
1.487.444,75
1.562.461,63
1.566.935,93
100.000,00
49.903,56
3.647.000,00
1.999.999,00
337.816,18
430.000,00
330.725,44
17.837.576,50
430 000,00
430.000,00
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Co słychać w Radzie…
13 września 2017 r. na wspólnym posiedzeniu
Komisji Budżetowej i Komisji Polityki
Społecznej Rady Gminy, gościli przedstawiciele
ZOZ Kłobuck, w osobach Dyrektora Naczelnego
oraz Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa.
Przedstawiciele jednostki poinformowali m.in.,
że w planach inwestycyjnych ZOZ-u dotyczących
naszej gminy znalazły się:
 przeróbka poradni dziecięcej we Wręczycy
Wielkiej,
polegająca
na
przeniesieniu
rejestracji w inne miejsce, w celu
wygospodarowania
pomieszczenia
na
dodatkowy gabinet lekarski,
 budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy
ośrodku zdrowia w Truskolasach - termin
realizacji tej inwestycji jest uzależniony od
uzyskania środków unijnych,
 rozszerzenie diagnostyki o badanie USG
poprzez zakupienie aparatu dla placówki
we Wręczycy Wielkiej.
***
Komisja Budżetowa i Komisja Polityki
Społecznej Rady Gminy, dokonały analizy
wykonania budżetu gminy za I półrocze br., po
czym zapoznawszy się z opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w przedmiotowej sprawie,
jednogłośnie
pozytywnie
zaopiniowały
informację o przebiegu wykonania budżetu
gminy za I półrocze roku budżetowego 2017.
***
Na wspólnym wrześniowym
posiedzeniu
Komisji, z dużym zainteresowaniem Radnych
spotkała się tematyka z zakresu pozyskiwania
środków finansowych dla mieszkańców gminy
na odnawialne źródła energii z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
W ogłoszonym konkursie w ramach
poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii
istnieje możliwość pozyskania przez samorządy
środków dla osób indywidualnych na instalacje
wykorzystujące energię słoneczną, wiatrową,
wodną, biomasy czy geotermalną. Są dwa
sposoby realizacji projektu, tzw. projekty
parasolowe lub formuła grantowa. Nabór
wniosków rozpoczyna się 25 września br.,
a kończy 26 marca 2018 r.
Po przeprowadzeniu w powyższym temacie
dyskusji, Komisje jednogłośnie zaopiniowały
wniosek o przystąpienie do konkursu w
ramach działania 4.1. Odnawialne źródła
energii
poprzez
realizację
projektu
parasolowego i zabezpieczenie środków dla
mieszkańców Gminy Wręczyca Wielka na jego
realizację.

***
Temat pozyskania środków finansowych
z RPO na odnawialne źródła energii dla
mieszkańców gminy był również kontynuowany
na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetowej
i Komisji Polityki Społecznej w dniu 11
października br.
Wójt
Gminy
przedstawił
propozycję
regulaminu oraz wzory wniosków – ankiet
i deklaracji uczestnictwa mieszkańców gminy
w projekcie dla instalacji fotowoltaicznej oraz
solarnej.
Po odbyciu dyskusji i przegłosowaniu przez
Komisje
Rady
Gminy
poprawek
do
przedłożonych materiałów, Zarządzeniem Wójta
Gminy z dnia 12 października 2017 r. został
przyjęty regulamin udziału w projekcie pn.
„Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii
na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie
Wręczyca Wielka”. Regulamin ustala zasady
uczestnictwa w w/w projekcie.
Celem projektu jest instalacja 500 odnawialnych
źródeł energii, które przyczynią się do
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do
atmosfery.
Na mocy Regulaminu:
 Środki na realizację Projektu będą pochodzić z:
 środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020, działania 4.1.
Odnawialne źródła energii,
 wkładu własnego uczestników Projektu,
 środków własnych Gminy Wręczyca Wielka.
 Udział dofinansowania z EFRR ustala się
w wysokości ok. 85 % przewidywanych
kosztów
kwalifikowanych
Projektu
bezpośrednio związanych z instalacją solarną
tj. kolektorów słonecznych lub ogniw
fotowoltaicznych.
 Udział uczestnika (mieszkańca) ustala się
w wysokości ok. 15 % przewidywanych
kosztów
kwalifikowanych
zadania
bezpośrednio związanego z instalacją solarną
oraz podatek VAT od całkowitej wartości
instalacji solarnej (8 lub 23%). W przypadku
możliwości odliczenia podatku VAT przez
Gminę, wkład finansowy uczestnika w tym
zakresie może ulec zmianie.
 Koszty kwalifikowane stanowią dostawę
i montaż instalacji solarnej oraz niezbędne
wydatki wymagane specyfikacją Projektu.
***
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W nawiązaniu do wniosku ze wspólnego
posiedzenia Komisji Budżetowej i Komisji
Polityki Społecznej z 13 września 2017 r.
dotyczący pozyskania środków finansowych dla
mieszkańców na odnawialne źródła energii, Rada
Gminy na XXVI sesji zwyczajnej w dniu 26
września br. przyjęła propozycję Wójta Gminy w
sprawie zabezpieczenia w budżecie gminy
środków w wys. 40-45 tys. zł na opracowanie
dokumentacji aplikacyjnej.
W kwocie tej byłyby ujęte m.in. środki na
inwentaryzację
obiektów zgłoszonych
do
programu (tzw. audyty), tak by mieszkańcy nie
byli obciążeni kosztami na etapie przygotowania
dokumentacji. Opracowanie dokumentacji będzie
pierwszym etapem aplikowania o środki na
odnawialne źródła energii.
***
Na wrześniowej sesji Rada Gminy podjęła
12 uchwał w sprawach bieżących, w tym również
w sprawach finansowych.
M.in. została podjęta Uchwała Nr XXVI/256/17
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej Gminy Wręczyca Wielka, procedury
uchwalania budżetu Gminy Wręczyca Wielka,
oraz rodzaju i szczegółowości materiałów
informacyjnych
towarzyszących
projektowi
budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wręczyca
Wielka za I półrocze roku budżetowego.
Uchwała określa m.in. sposób oraz terminy
składania umotywowanych wniosków do budżetu
gminy. Uchwalenie budżetu przez Radę Gminy
następuje do 31 grudnia roku poprzedzającego rok
budżetowy.
(Wszystkie uchwały dostępne są na stronie internetowej
Gminy Wręczyca Wielka – BIP, w zakładce: Prawo
lokalne/Uchwały/Rok 2017)

***
Rada Gminy przyjęła informację o stanie
realizacji zadań oświatowych Gminy Wręczyca
Wielka w roku szkolnym 2016/17.
W roku sprawozdawczym Gmina była organem
prowadzącym dla 3 przedszkoli, 2 szkół
podstawowych z oddziałami przedszkolnymi,
zespołu
szkolnoprzedszkolnego
(szkoła
podstawowa i przedszkole) oraz 3 zespołów szkół
(szkoła podstawowa i gimnazjum).
Informacja
zawiera
dane
dot.
m.in.
funkcjonowania szkół i przedszkoli w obszarze
ich zadań statutowych – nauczanie indywidualne
i zajęcia rewalidacyjne, dodatkowe zajęcia w
przedszkolach i szkołach, udział szkół
podstawowych w konkursach, udział gimnazjów
w konkursach przedmiotowych.

Materiały obejmują również wyniki egzaminu
w klasie III gimnazjum oraz osiągnięcia placówek
w roku szkolnym 2016/17.
(Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się
z informacją w pełnym brzmieniu, stanowiącą
Załącznik nr 7 do Protokołu Nr XXVI/17 z dnia
26 września 2017 r.)
***

28 listopada 2017 r. odbyła się XXVII sesja
zwyczajna Rady Gminy, na której zostało podjętych
14 uchwał, z czego 6 uchwał dotyczyło stwierdzenia
przekształcenia szkół na terenie Gminy Wręczyca
Wielka.
Zmiany w tym zakresie podyktowane są
założeniami reformy systemu edukacji, zgodnie
z którymi, z dniem 1 września 2017 roku:
 dotychczasowa
sześcioletnia
szkoła
podstawowa staje się ośmioletnią szkołą
podstawową (dotyczy placówek: w Borowem
i w Kulejach),
 zespół szkół który składa się ze szkoły
podstawowej i przedszkola pozostaje nadal
zespołem z tym, że dotychczasowa
sześcioletnia szkoła podstawowa wchodząca w
skład zespołu staje się ośmioletnią szkołą
podstawową wchodzącą w skład zespołu
(dotyczy placówki w Kalei),
 zespół publicznych szkół, w skład którego
wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia
szkoła
podstawowa
i
dotychczasowe
gimnazjum, staje się z mocy prawa ośmioletnią
szkołą podstawową (dotyczy placówek:
w Truskolasach, w Węglowicach i we
Wręczycy Wielkiej).
Uczniowie
gimnazjum
kontynuują
naukę
w
klasach
gimnazjalnych
prowadzonych
w ośmioletniej szkole podstawowej.
Poszczególne uchwały w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowych placówek
szkolnych, w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe –
stanowią
akty
założycielskie
szkół
w obowiązującym kształcie.
***
Uchwałą Nr XXVII/260/17 z dnia 28 listopada
2017 r. Rada Gminy przyjęła „Roczny program
współpracy
Gminy
Wręczyca
Wielka
z
organizacjami
pozarządowymi
oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018
rok”.
Głównym celem programu jest włączenie
organizacji
pozarządowych
oraz
innych
podmiotów w system funkcjonowania Gminy na
zasadzie równoprawnego partnerstwa.
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Celami szczegółowymi programu są:
 Podniesienie skuteczności i efektywności działań
podejmowanych w sferze zadań publicznych;
 Określenie obszarów, kierunków i form
wzajemnej współpracy oraz udzielania pomocy
organizacjom
pozarządowym
i
innym
podmiotom przez samorząd gminy;
 Wzmocnienie
potencjału
organizacji
pozarządowych i innych podmiotów;
 Stworzenie warunków do powstania inicjatyw
i struktur funkcjonujących na rzecz
społeczności lokalnej;
 Umacnianie w świadomości społecznej
poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje
otoczenie i lokalną wspólnotę.
Przedmiotem
współpracy
Gminy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami jest:
1. Realizacja
zadań
Gminy
określonych
w ustawie;
2. Podwyższenie
efektywności
działań
kierowanych do mieszkańców Gminy.
Jako zadania priorytetowe na rok 2018 określa
się zadania z zakresu:
 wspierania
i
upowszechniania
kultury
fizycznej,
 podtrzymywania i upowszechniania tradycji
narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju
świadomości
narodowej,
obywatelskiej i kulturowej,
 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego,
 ochrony i promocji zdrowia,
 wypoczynku dzieci i młodzieży,

 działalności na rzecz osób w wieku
emerytalnym,
 promocji i organizacji wolontariatu,
 działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
***
Na listopadowej sesji w ramach realizacji
planowanej tematyki, Wójt Gminy Pan Henryk
Krawczyk przedstawił Radzie Gminy informacje:
 o stanie przygotowań gminy do sezonu
zimowego 2017/18,
 stopniu wykonania gminnych inwestycji
zaplanowanych na 2017 rok oraz o środkach
pozabudżetowych pozyskanych na ich
realizację.
Powyższe informacje dostępne są na stronie:
http://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net/
odpowiednio jako załącznik nr 1 i załącznik nr 2
do Protokołu Nr XXVII/17 z dnia 28 listopada
2017 r.
***
Rada Gminy podjęła uchwały w sprawach
podatkowych na 2018 rok:
 Uchwałę Nr XXVII/272/17 w sprawie
podatku od środków transportowych.
 Uchwałę Nr XXVII/273/17 w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
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

Podatki na 2018rok
Podatki na 2018r. w Gminie Wręczyca Wielka nie zostały podniesione.
Stawki podatkowe pozostają od 2013 r na nie zmienionym poziomie i będą wynosiły:
Podatek od nieruchomości:
od powierzchni użytkowej budynków i ich części:
- 0,70 zł/m2 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:
2
- 0,84 zł/m 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.
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DOPALACZE - Co warto wiedzieć
Dopalacze to produkty zawierające substancje psychoaktywne nie znajdujące się na liście substancji
zakazanych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Spożycie ich ma na celu wywołanie w organizmie jak
najwierniejszego efektu narkotycznego substancji zdelegalizowanych. Skład chemiczny w dopalaczach ulega
ciągłej zmianie w celu ominięcia zakazów antynarkotykowych. Wraz z wejściem ustawy zabraniającej obrotu
konkretną substancją psychoaktywną producenci zamieniają ją na substancję, która ma bardzo podobne
działanie, a jeszcze nie została zakazana.
Dopalacze, podobnie jak narkotyki, mają działanie psychoaktywne, czyli mają wywoływać
w organizmie określone stany – odurzenia, pobudzenia, euforii, halucynacje. W zależności od składu i siły,
mogą zadziałać z opóźnieniem, bądź też już po około minucie. Efekt, jaki wywołują w organizmie również
może trwać dłużej lub krócej – może minąć po trzydziestu minutach, a może utrzymywać się nawet do
dwudziestu godzin. Dopalacze mogą przyjmować postać kadzidełek, suszu, skrętów, fajek, tabletek (tzw. party
pills), proszków w torebkach, znaczków do lizania czy mieszanek aromatycznych. Główny składnik
dopalaczy to BZN (benzylopiperazyna), która działa jak amfetanina. BZN powoduje przyśpieszenie tętna,
odwodnienie organizmu i prowadzi do uzależnienia. Dopalacze, szczególnie w postaci kapsułek, są zażywane
przez młodych ludzi w celu wprowadzenia się w stan błogości, nastrój euforyczny oraz do poprawy kondycji
seksualnej i fizycznej. Najbardziej popularniejszym rodzajem dopalaczy w Polsce są środki typu „spice” w
postaci suszu i mieszanek roślinnych. Najczęściej po dopalacze sięgają młode osoby, często nieświadome
zagrożenia, jakie niosą one dla zdrowia i psychiki. Dilerzy narkotykowi znaleźli nowy sposób na wciągnięcie
dzieci w groźny nałóg - tabletki w kształcie misiów, nietoperzy, czy innych bajkowych postaci. W nich
składzie natomiast znajdują się groźne specyfiki: pochodne ecstasy oraz inne środki odurzające, które mogą
spowodować nieodwracalne zmiany w organizmie. W zależności od wrażliwości organizmu skutki dopalaczy
obejmują: nudności, bóle głowy, zawroty głowy, stany lękowe, bezsenność, drgawki, problemy
z oddychaniem, znużenie, urojenia, ataki szału, wysoką gorączkę, nadmierna potliwość, śpiączkę, wymioty,
biegunkę, brązowienie na skórze.
Co robić, gdy mamy do czynienia z osobą pod wpływem ,,dopalaczy”?
W takim przypadku należy wezwać natychmiast pomoc lekarską - dzwoń pod numer 112 i postaraj się opisać
dyspozytorowi zaistniałą sytuację. Każde objawy nadmiernego pobudzenia, aktywności, nadciśnienia
tętniczego, poszerzenia lub zwężenia źrenic, agresji, domaganie się leków przeciwbólowych, zatrzymanie
oddechu, zaburzenia świadomości, halucynacje wymagają konsultacji lekarskiej. Co możesz zrobić gdy
znalazłeś stronę internetową gdzie sprzedawane są ,,dopalacze”? Zgłoś sprawę na numer bezpłatnej
infolinii 800 060 800 i podaj link do strony.
Numery telefonów zaufania:
Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego
800-060-800
Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu można
uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia.
Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze.
Na infolinię GIS można przekazywać również informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób
handlujących tymi nielegalnymi substancjami.
Narkomania — Pomoc Rodzinie, Infolinia Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych
„Powrót z U” - 800 120 359 Czynny codziennie pon.–pt. w godzinach 10.00–20.00, soboty 10.00–19.00.
Połączenie bezpłatne.
Pomarańczowa Linia - porady i konsultacje dla rodziców, których dzieci sięgają po alkohol
801-140-068, 800-140-068 Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-20.00. Więcej informacji
na temat infolinii można znaleźć na stronie pomaranczowalinia.pl
Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” - 800 120 002
Zadzwoń, jeśli ktoś w Twojej rodzinie krzywdzi Cię – bije lub obraża. Możesz tam opowiedzieć o swojej
sytuacji i i dowiedzieć się gdzie szukać pomocy w Twoim otoczeniu. Bezpłatna pomoc dostępna przez całą
dobę. http://www.niebieskalinia.org/
Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży - 116 111 Zadzwoń lub napisz, gdy coś Cię martwi, masz jakiś
problem, nie masz z kim porozmawiać lub wstydzisz się o czymś opowiedzieć. Bezpłatny telefon jest czynny
od poniedziałku do piątku od godziny 14.00 do 22.00, wiadomość przez stronę www.116111.pl możesz
przesłać całą dobę. Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 12 12 12 Telefon jest bezpłatny i jest
czynny od poniedziałku do piątku od godziny 8:15 do 20:00 .
Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - 800 120 226. Pod tym
numerem telefonu można uzyskać wsparcie w sytuacji przemocy w rodzinie. Specjaliści obsługujący linię
udzielają informacji na temat procedury "Niebieskiej Karty", np. jakie inne podmioty poza policją, mogą ją
założyć. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 15.30 (połączenie bezpłatne).
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Gimnazjum Truskolasy - Najlepsza Szkoła Przedsiębiorczości w Polsce
27 października, w gmachu Domu Bankowego Wilhelma Landaua w Warszawie, pedagodzy wraz z uczniami
zostali nagrodzeni za aktywny udział w realizacji
projektów edukacyjnych z zakresu ekonomii,
finansów i przedsiębiorczości. Tegorocznymi
laureatami
w
rankingu
ogólnopolskim
w
kategorii
gimnazjum
zostały: Marlena
Macherzyńska i Grażyna
Kołacz, nauczycielki
ze Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości 105
w Gimnazjum w Zespole Szkół w Truskolasach.
Szkolny Klub Przedsiębiorczości uzyskał tytuł
Najlepszego a szkoła Najlepszej Szkoły
Przedsiębiorczości w Polsce. Zarówno klub jak
i szkoła otrzymały w nagrodę po 3000,00 zł. Panie
Marlena Macherzyńska i Grażyna Kołacz zostały
też docenione za projekt własny o tematyce
patriotyczno - ekonomicznej "Śladami naszych przodków - ekonomiczna podróż w przeszłość", który zdobył
pierwsze miejsce w Polsce.

PUBLICZNE LOSOWANIE WNIOSKÓW
W dniu 6 grudnia 2017 r. Komisja (3 Radnych i 2 Sołtysów) w składzie: Janusz Ogłaza –
Przewodniczący, Zofia Warnel Zastępca Przewodniczącego, członkowie: Paweł Adamik, Paweł Kania
i Bożena Syguda, przy udziale 13 mieszkańców przeprowadziła publiczne losowanie spośród 587 wniosków
zakwalifikowanych (na 841 złożonych) do projektu pn ”Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii na
potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Wręczyca Wielka”.
Na Listę podstawową, która będzie podstawą do aplikowania o środki unijne, wylosowano – 500
wniosków, na Listę rezerwową – 30 wniosków i 57 wniosków na Listę zapasową. Wykaz wylosowanych
wniosków na poszczególne listy zamieszczony jest na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy –
www.wreczyca-wielka-pl w zakładce instalacje solarne.

CZYM GROZI SPALANIE ODPADÓW W PIECU DOMOWYM ?
Trwa sezon grzewczy – zastanówmy się co wrzucamy do pieca, uświadamiajmy
domowników i sąsiadów, że spalanie śmieci w domowych piecach jest niebezpieczne
dla nas wszystkich, a zwłaszcza dla dzieci.
Rozpoczyna się od alergii, zapalenia gardła, problemów z górnymi drogami
oddechowymi, a efekty spalania śmieci w domu prędzej czy później odczujemy wszyscy.
Rocznie każdy z nas produkuje około 350 kg śmieci. Temperatura w piecach domowych
jest zbyt niska do spalania śmieci. Podczas spalania śmieci z domowych palenisk do
atmosfery wydostają się szkodliwe substancje chemiczne. Zanieczyszczenia te wpływają
na cały nasz organizm i chociaż skutki ich oddziaływania nie są widoczne natychmiast, to
gromadzące się toksyny mają znaczący wpływ na nasze zdrowie. Szczególnie dzieci są
narażone na choroby związane z układem oddechowym i obniżoną odpornością, która
objawia się w formie alergii.
Palenie śmieci ma również negatywny wpływ na stan przewodów kominowych,
powoduje odkładanie się tzw. mokrej sadzy w kominach. To z kolei może być powodem
zapalenia się instalacji i pożaru Twojego domu.

Spalanie odpadów poza miejscami do tego wyznaczonymi podlega karze grzywny do 5000 zł.
art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
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GMINNY OŚRODEK KULETURY WE WRĘCZYCY WIELKIEJ
W Gminnym Ośrodku Kultury we Wręczycy Wielkiej w dniach:
17 września br.
– odbył się XII FESTIWAL FOLKLORYSTYCZNY POWIATU
KŁOBUCKIEGO. Organizatorami byli Starostwo Powiatowe w Kłobucku, Stowarzyszenie
,,PROM” na rzecz rozwoju, wspierania kultury, sportu i turystyki Gminy Wręczyca Wielka oraz
GOK we Wręczycy Wielkiej.
25 września - aktorzy teatru ,,Skrzat” z Krakowa zaprezentowali
najmłodszym spektakl ,,Z KULTURĄ NA TY”
26 września młoda artystka Anna Majchrzak ze studia piosenki w GOK we
Wręczycy Wielkiej zajęła II miejsce w XIX JURAJSKIM FESTIWALU
PIOSENKI ,,Mój Ulubiony Przebój”
11 września –GOK zorganizował
WARSZTATY TEATRALNE
przeznaczone dla instruktorów i nauczycieli
10 października - GOK zorganizował PORANKI MUZYCZNE , które
odbyły się w ZSP w Kalei, SP we Wręczycy i SP w Węglowicach. Celem
spotkań było zachęcenie dzieci i młodzieży do nauki gry na instrumentach
muzycznych
17 października - odbył się XXIV KONKURS PLASTYCZNY, XIII KONKURS LITERACKI
,,RODZINA – MÓJ PRZYJAZNY ŚWIAT” adresowany dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjum z terenu Gminy. Fundatorem nagród była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
22 października - w sali widowiskowej GOK we Wręczycy Wielkiej odbył się KONCERT –
(NIE) ZAKAZANE PIOSENKI. Przed zebraną publicznością zaprezentowała się sekcja wokalna
prowadzona przez panią Patrycję Kik, a także Chór Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu,
24 października - aktorzy teatru Skrzat z Krakowa zawitali do GOK-u z bajką ,,STRACH MA
WIELKIE OCZY”
8 listopada odbyła się PROMOCJA KSIĄŻKI MARKA SIKORSKIEG „Na tropach smoka
wawelskiego” oraz ,,Smoki i samobije”. Spotkania miały miejsce w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Kalei oraz w Gminnym Ośrodku Kultury.
11 listopada - GOK chcąc uczcić Narodowe Święto Niepodległości zorganizował dla wszystkich
sympatyków muzyki pierwszy KONCERT PATRIOTYCZNY w wykonaniu 60 młodych muzyków
z zaproszonej Orkiestry OSP z Ostrów nad Okszą oraz naszej Dziecięco – Młodzieżowej Orkiestrze
z Wręczycy Wielkiej
13 listopada miała miejsce X JUBILEUSZOWA WYSTAWA POPLENEROWA malarstwa
Grupy ,,PRYZMAT, działającej w GOK-u od 2003 r.
17 listopada w sali widowiskowej GOK miało miejsce wyjątkowe wydarzenie - KONCERT
CHARYTATYWNY „PETARDA”. Spotkanie zorganizowane zostało przez Radnego Rady
Miejskiej w Kłobucku Tomasza Wałęgę, Komitet Społeczny ,,Lepsze Jutro”, Gminę Wręczyca
Wielka oraz GOK we Wręczycy Wielkiej. Na koncercie wystąpiły zespoły: Menhor, Proletaryat,
TSA,
26 listopada odbyły się XIV POWIATOWE KONFRONTACJE TEATRALNE - ta cykliczna
impreza ma na celu m. in. rozbudzenie zainteresowań żywym słowem i teatrem, pokonanie tremy
i nieśmiałości, rozwijanie od najmłodszych lat uzdolnień teatralnych.
26 listopada odbył się JESIENNY KONCERT DLA SYMPATYKÓW KULTURY - ideą
którego jest prezentacja wszystkich grup artystycznych działających w naszym GOK-u.
03 grudnia odbyło się SPOTKANIE ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM poprzedzone bajką pt. ,,List
do Św. Mikołaja” w wykonaniu aktorów teatru ,,Skrzat”
W KRÓTCE:
- XIV Wojewódzki Konkurs na „Szopkę, gwiazdę, ozdobę choinkową, wieniec adwentowy – 15.12.2017 r.
- I zlot bliźniaków ,,Nas dwoje, ich troje” – 6.01.2018 r.
- XVI Ogólnopolskie "Wręczyckie Jasełka 2018" – przesłuchania 16,17,18.01.2018 r.
- XVI Ogólnopolskie "Wręczyckie Jasełka 2018" – prezentacja laureatów 21.01.2018 r.
- Bajka dla dzieci pt. ,,Czarująca żaba” – 15.02.2018 r. godz. 9.00
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