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Egzemplarz bezpłatny

Modernizacji dróg powiatowych Truskolasy - Kuleje-Nowiny - Bór Zapilski – Piła Pierwsza zakończona
W sierpniu br. Powiat zakończył prace przy modernizacji prawie 11 km dróg na odcinku Truskolasy - KulejeNowiny - Bór Zapilski – Piła Pierwsza. Oprócz nowych nawierzchni wybudowano 3,5 km chodników, zatoki
przystankowe, przepusty i zjazdy. Od 2010 r.
Powiat, przy współfinansowaniu gminy,
zmodernizował ponad 27 km dróg oraz
wybudował 8 km chodników w gminie
Wręczyca Wielka.

***
Co słychać w Radzie…
19 czerwca 2015 r. miała miejsce VII sesja
obecnej kadencji.
Jak
corocznie,
czerwcowe
obrady
poświęcone były przede wszystkim wykonaniu
budżetu gminy za rok poprzedni.
Rada
Gminy
po
zapoznaniu
się
z pozytywnymi opiniami poszczególnych
komisji dot. wykonania budżetu gminy za 2014
rok, wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady
Gminy
w
sprawie
udzielenia
absolutorium
Wójtowi
Gminy
oraz
pozytywnych
opinii
Regionalnej
Izby
Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta
Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu
z informacją o stanie mienia komunalnego
oraz w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
– jednogłośnie podjęła uchwały:
 Nr VII/54/15
sprawozdania

w sprawie zatwierdzenia
finansowego
wraz
ze

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014
rok,
 Nr VII/55/15 w sprawie udzielenia
absolutorium dla Wójta Gminy Wręczyca
Wielka za rok 2014.
Podjęcie uchwał j/w poprzedzone było
również wystąpieniem Wójta, który na wstępie
zaznaczył, że budżet gminy na 2014 rok był
budżetem okresu
przełomowego,
gdyż
uchwalała go Rada poprzedniej kadencji,
natomiast Radnym obecnej kadencji przypada
w udziale rozpatrzenie sprawozdania z jego
wykonania oraz podjęcie uchwały w sprawie
absolutorium. Wójt Gminy Henryk Krawczyk
poinformował Radnych o zrealizowanych
w 2014 roku inwestycjach, w takich
dziedzinach jak: (dok. str.2)
Gmina Wręczyca Wielka uzyskała możliwość
ubiegania się
o środki finansowe na
Termomodernizację
Zespołu
Szkół
w Węglowicach w ramach Regionalnych
Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego,
w kwocie 1.566.935 zł dzięki Powiatowi
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Kłobuckiemu, który zrezygnował z realizacji
zgłoszonego projektu w ramach poddziałania
4.3.2. Efektywność energetyczna.









oświata – kultura – sport
oświetlenie uliczne
wodociągi
kanalizacja deszczowa i sanitarna
drogi gminne
Ochotnicze Straże Pożarne
pozostałe sprawy (m.in. usuwanie
azbestu, odpady komunalne).

(Sprawozdanie Wójta Gminy dot. realizacji
budżetu gminy za 2014 rok stanowi Załącznik Nr
5 do Protokołu Nr VII/15 z dnia 19 czerwca
2015 r. i dostępne jest na stronie internetowej:
http://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net
***
W celu realizacji bieżących zadań gminy, Rada
podjęła szereg uchwał w sprawach różnych oraz
w sprawach finansowych.
M.in. na mocy Uchwały Nr VII/62/15
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
oraz określenia warunków udzielania pomocy de
minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe
inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie gminy
Wręczyca Wielka - zwalnia się od podatku od
nieruchomości nowo wybudowane budynki,
budowle oraz zajęte pod nie grunty związane
z realizacją nowych inwestycji i utworzeniem
w nich nowych miejsc pracy na terenie gminy
Wręczyca Wielka na warunkach określonych
w niniejszej uchwale.
Zwolnienie od podatku od nieruchomości
stanowi pomoc de minimis w rozumieniu
przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania
art.
107
i
108
Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24 grudnia 2013 r.)

Zwolnienie od podatku od nieruchomości
przysługuje na okres:
1) 3 lat - jeżeli w wyniku nowej inwestycji
utworzono co najmniej 10 nowych miejsc pracy;
2) 5 lat - jeżeli w wyniku nowej inwestycji
utworzono co najmniej 20 nowych miejsc pracy.
Zwolnienie od podatku od nieruchomości
obejmuje tylko te grunty, budynki i budowle lub ich
części stanowiące nowe inwestycje, które
wykorzystywane są przez przedsiębiorcę do
prowadzenia działalności gospodarczej.
Zwolnienie od podatku od nieruchomości
z tytułu tej samej inwestycji może być przyznane
jeden raz.
Stan zatrudnienia stanowiący podstawę do
uzyskania zwolnienia określonego w pkt 1 i 2 nie
może ulec zmniejszeniu w okresie korzystania
przez przedsiębiorcę z tego zwolnienia.
W miejsce pracownika z którym stosunek pracy
wygasł albo umowa o pracę uległa rozwiązaniu
przedsiębiorca zobowiązany jest w ciągu 30 dni
zatrudnić nowego pracownika.
Zatrudnienie musi stanowić przyrost liczby
pracowników
w
danym
przedsiębiorstwie
w odniesieniu do średniego zatrudnienia z ostatnich
12 miesięcy przed spełnieniem warunków do
skorzystania ze zwolnienia w przeliczeniu na osoby
zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zainteresowanych
przedsiębiorców
zapraszamy do zapoznania się z całą uchwałą
(BIP – zakładka: Zbiór aktów prawa
miejscowego)
***
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

Szefowie Kancelarii Prezydenta RP oraz Kancelarii Senatu, zwracają się w imieniu współpracowników
projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991” o zachowanie od zapomnienia wszelkiej dokumentacji, która powstała
w trakcie prac nad reformą samorządową, a następnie podczas jej wdrażania. Apelują do działaczy
o przeszukanie swoich prywatnych archiwów i udostępnienie im dokumentów, fotografii, ulotek, pamiątek,
prasy, w których utrwalona została m.in. nasza działalność w pierwszym okresie odrodzonego samorządu.
Zachęcają także do zapoznania się z portalem internetowym www.archiwaprzełomu.pl.
W związku z tym Marek Prubant – Przewodniczący Rady Gminy - zaproponował, aby mieszkańcy, którzy
brali udział w tworzeniu samorządności – jeżeli zechcą - udostępnili swoje teczki, w których mają
zgromadzone pamiątki z tego okresu. Zainteresowani udostępnieniem materiałów mogą kontaktować z Biurem
Rady Gminy Wręczyca Wielka tel 34 377 84 14, lub na e-mail: rada gminy@wreczyca.pl
.
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

2

Sale gimnastyczne, jak nowe
W okresie wakacji wykonano remonty sal gimnastycznych w Zespole Szkół w Truskolasach i Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Kalei, polegające na zastąpieniu parkietu wykładziną sportową.

Promocja zdrowia w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borowem
W Szkole Podstawowej w Borowem w bieżącym roku
rozpoczęto realizację Programu Promocji Zdrowia „Bliżej
zdrowia”, opracowanego na lata 2014-2017. Program zakłada
wdrażanie szeregu działań zorientowanych na poprawę zdrowia i
kondycji fizycznej uczniów, rodziców i pracowników szkoły.
Jednocześnie prowadzona jest szeroko pojęta promocja zdrowego
stylu życia. W swych działaniach szkoła skupia się na czterech
obszarach: propagowaniu aktywności fizycznej i zdrowego
odżywiania, podniesieniu poziomu bezpieczeństwa uczniów oraz
upowszechnianiu profilaktyki prozdrowotnej.
Program jest
adresowany do całej społeczności szkolnej: uczniów w oddziale
przedszkolnym i klasach I – VI, rodziców, grona pedagogicznego
oraz pracowników niepedagogicznych.
W ciągu minionego roku szkolnego realizowane były zarówno działania okazjonalne, jednorazowe, jak i
cykliczne. Zorganizowano obchody Światowego Dnia Mycia Rąk, Światowego Dnia Walki z Otyłością,
Światowego Dnia Zdrowia i Szkolnego Dnia Sportu. Przeprowadzono konkursy na zdrową potrawę i na zdrowy
jadłospis, konkursy plastyczne dotyczące bezpieczeństwa, konkurs na najlepszego sportowca szkoły, konkurs
fotograficzny „Sport i moja rodzina”. Odbyły się spotkania z policjantami, strażakami i lekarzem oraz warsztaty z
psychologiem. Organizowano lekcje w terenie, wyjazdy na basen
(dwa razy w miesiącu), na kręgielnię oraz do Magicznej Krainy.
Poszczególne klasy były organizatorami tzw. dni sokowych, które
stawały się okazją do degustacji świeżo wyciśniętych soków.
Dzieciom organizowano zajęcia ruchowe podczas przerw, a także
zajęcia sportowe w czasie ferii. Zachęcano je do uczestnictwa w
zajęciach sportowych poza szkołą – w klubach sportowych
działających na terenie gminy. Szkoła uczestniczyła w programach
ogólnopolskich: „Szklanka mleka w szkole” i „Mam kota na
punkcie mleka”. Była także gospodarzem Gminnego Turnieju Mini
Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców. To oczywiście tylko
niektóre z działań. Zrealizowane zadania z pewnością przyczyniły
się do promowania zdrowia i zdrowego stylu życia, a także do
zwiększenia aktywności fizycznej członków społeczności szkolnej. Program zakłada kontynuowanie podobnych
działań w kolejnych latach. Po zakończeniu pierwszego roku realizacji programu szkoła ma zamiar ubiegać się o
uzyskanie Certyfikatu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
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V Gminny Konkurs Języka Angielskiego
10 czerwca odbył się w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kulejach V Gminny Konkurs
Języka Angielskiego dla uczniów klas I-III "English is Fun", zorganizowany przez p. Joannę
Wachowską. W konkursie wzięło udział czternastu uczniów z pięciu szkół z terenu naszej gminy.
I miejsce zdobyła Kinga Hendzlik - uczennica kl. III
ze Szkoły Podstawowej w Borowem (opiekun - p.
Dorota Popa).II, III i IV miejsce zdobyli uczniowie ze
Szkoły Podstawowej we Wręczycy Wielkiej:
Marcelina Arend, Klaudia Gala i Mikołaj Kokot
(opiekun - p. Ewelina Gwiazdowska-Zych).Wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy ze stosowną
adnotacją oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez
organizatorkę konkursu - p. J. Wachowską,
wydawnictwo EDIS oraz p. Patrycję Toborek, która
brała również udział w pracach komisji konkursowej.
Zwycięzcom i ich opiekunom serdecznie dziękujemy!

Ogłoszenie:
Wójt Gminy Wręczyca Wielka informuje o kolejnym naborze wniosków dot. dofinansowania
usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Wręczyca Wielka na 2016 rok.
Podstawą do ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie do Urzędu Gminy Wręczyca Wielka
w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2015r. kompletnego wniosku wraz z: oceną wykonaną
przez wnioskodawcą i 2 kolorowymi zdjęciami budynku – od strony szczytowej i frontowej. Wnioski
niekompletne nie będą przyjmowane. Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy
Wręczyca Wielka: www.wreczyca-wielka.pl. Druk wniosku oraz pozostałe informacje można otrzymać również
w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1, pok. nr 21 oraz pod nr tel. (34) 377-84-21.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.
Gmina w sierpniu br. rozpoczęła prace nad Planem Gospodarki Niskoemisyjnej, który wyznaczy
kierunki rozwoju w takich obszarach jak: gospodarka przestrzenna gminy, budownictwo, odnawialne
źródła energii, efektywność energetyczna oraz zwiększy szanse gminy na pozyskanie dotacji unijnych
z realizowanych w tym zakresie programów. Prace rozpoczęto od inwentaryzacji zasobów. Do tego celu
wykorzystano ankiety, które mieszkańcom dostarczyli sołtysi. Ankiety można było wypełnić również na
stronie internetowej gminy. W badaniu udział wzięło 940 mieszkańców. Wójt Gminy składa serdeczne
podziękowania sołtysom i mieszkańcom za włączenie się do prac nad
Planem Gospodarki
Niskoemisyjnej. Zakończenie prac zaplanowano na połowę października br.
41. Zawody Sportowo – Pożarnicze
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
drużyn z gminy Wręczyca Wielka
30 sierpnia br. na boisku sportowym we Wręczycy
Wielkiej już po raz czterdziesty pierwszy odbyły się
Zawody Sportowo – Pożarnicze Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych dziewcząt i chłopców. Udział
wzięło 17drużyn męskich i 4 kobiece. Czołowe lokaty
w grupie C kobiet zajęły drużyny z Wręczycy
Wielkiej, Bieżenia, Czarnej Wsi i z Grodziska.
Natomiast w grupie A mężczyzn drużyny z: Bieżenia,
Grodziska,
Borowego
i
Hutki.
Zwycięzcy
zakwalifikowali się do zawodów powiatowych.
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ we Wręczycy Wielkiej
ŚWIADCZENIA RODZINNE – nowy okres zasiłkowy 2015/2016
Już od 1 WRZEŚNIA 2015 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej (pokój nr
31) rozpoczął przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na nowy okres
zasiłkowy, który trwa od 1 listopada 2015 r. do 31 października 2016 r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny lub specjalny zasiłek opiekuńczy złoży
poprawnie wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów do dnia 30 września 2015 r. ustalenie
prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30
listopada 2015 r. Jeśli wniosek wpłynie w październiku lub listopadzie ustalenie prawa do świadczeń
rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 31 grudnia
2015 r. Uprzejmie informujemy, że podstawą obliczenia dochodu uprawniającego do zasiłku rodzinnego
i specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy 2015/2016 są dochody za rok 2014
uwzględnieniem dochodów utraconych i uzyskanych.
Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby
uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł.
Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub
orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny
przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie
przekracza kwoty 764,00 zł. W celu usprawnienia obsługi uprzejmie prosimy wszystkich Klientów
o zgłaszanie się z wypełnionym drukiem wniosku oraz kompletem dokumentów.
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej informuje, że od 1 sierpnia 2015r.
przyjmuje wnioski o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres
świadczeniowy 2015/2016. Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata
następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.
Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, któremu przysługują od
rodzica alimenty zasądzone wyrokiem sądu lub wynikające z ugody zawartej przed sądem, pod
warunkiem że egzekucja alimentów prowadzona przez komornika jest bezskuteczna.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:
 do ukończenia przez nią 18 roku życia albo
 w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo
 w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bez względu na wiek.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł.
Bliższe informacje można uzyska pod nr telefonu: 34 317-03-31

Dożywianie dzieci w roku szkolnym 2015/2016
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej informuje, że przyjmuje wnioski na
pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2015/2016 w okresie
od września 2015 do 31 grudnia 2015 .Pomoc w formie dożywiania przysługuje rodzinom, w których
dochód na osobę w rodzinie nie przekracza:
 do września 2015r. - 684,00 zł
 od października 2015r. - 771,00 zł
Do wniosku o pomoc należy dołączyć m. in:
 komplet dokumentów potwierdzających wysokość dochodu netto z miesiąca poprzedzającego
miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury,
zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, itp.),
 zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu, bądź nie posiadaniu gospodarstwa rolnego,
 zaświadczenie ze szkoły (dotyczy gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej).
Bliższe informacje pod numerem telefonu: 34 319-24-66
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GMINNY OŚRODEK KULTURY we WRĘCZYCY WIELKIEJ

Wystawa obrazu
,,Zwycięstwo pod Wiedniem”
01-10.06.2015 r.
Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej miał
zaszczyt gościć haftowaną replikę obrazu Jana Matejki
,,Zwycięstwo pod Wiedniem”. Oryginalny obraz został
namalowany w latach 1882-1883 i obecnie przebywa
w Muzeach Watykańskich. Haftowaną replikę wykonało
78 wolontariuszy z całej Polski, m.in. z Częstochowy,
Miedźna, Kłobucka, Lipia, Blachowni. Obraz składa się
z 50 części, a rzeczywisty wymiar haftu to 458 x 894 cm.
Ciekawostką jest, że haft zawiera 9,5 milionów
krzyżyków i wykorzystano 178 km długości nici.

Babski Kabaret ,,Old Spice Girls”
15.06.2015 r.
Na deskach sceny sali widowiskowej w Gminnym
Ośrodku Kultury we Wręczycy Wielkiej gościł „Babski
Kabaret” w składzie: Lidia Stanisławska, Barbara
Wrzesińska, Emilia Krakowska. Teksty do skeczy, żartów
i piosenek były pomysłami Marii Czubaszek, Mariana
Hemara,
Zbigniewa
Korpolewskiego.
Licznie
zgromadzona widownia żywiołowo reagowała na
dowcip jakim bawił zaproszony kabaret.

VI Gminny Konkurs Literacki
,,Moja Historyjka” 03.06.2015 r.
Celem konkursu było zachęcenie dzieci i młodzieży do
twórczego spędzania wolnego czasu, rozbudzenie
zainteresowań
literaturą
piękną,
wyobraźni
i kreatywności. W konkursie wzięło udział 83 uczniów ze
szkół podstawowych i gimnazjów. Komisja
w składzie
Danuta Rykała i Ewa Ściubidło postanowiły nagrodzić
wszystkich uczestników ,,Mojej Historyjki” za pomysł,
oryginalność i umiejętność łączenia słowa pisanego
z formą graficzną.

6

X Gminny Konkurs Literacki na
opowiadanie
XXI Gminny Konkurs Plastyczny
,,Dom, rodzina i ja” w moich marzeniach
17.06.2015 r.
Do konkursu literackiego zgłosiło się 24 uczniów szkół
podstawowych, a do konkursu plastycznego 17 uczniów
ze szkół podstawowych i 8 gimnazjalistów. Każda szkoła
mogła zgłosić po trzech reprezentantów. Jury
postanowiła
wszystkich
uczestników
nagrodzić
dyplomami i upominkami. Nagrody ufundowane zostały
z budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Wszystkie prace były wykonane
starannie i na wysokim poziomie artystycznym. Konkurs
miał na celu wyzwolenie zainteresowań plastycznych,
szerzenie idei trzeźwości wśród dzieci i młodzieży,
rozwijanie i doskonalenie warsztatowych umiejętności
plastycznych oraz kształtowanie wyobraźni i dyspozycji
twórczej.

XIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
ORKIESTR WOJSKOWYCH I DĘTYCH
W SKALE 21.06.2015r
Dziecięco-Młodzieżowa
Orkiestra
Dęta
wraz
z mażoretkami działająca w Gminnym Ośrodku Kultury
we
Wręczycy
Wielkiej
wystąpiła
w
XIII
Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Wojskowych
i Dętych w Skale. Impreza odbyła się na Placu
Konstytucji 3-go Maja w Skale. W ramach festiwalu
wzięło udział 14 orkiestr m.in. dwie
z zagranicy:
Orkiestra Fanfares of Lviv z Ukrainy, Orkiestra Brass
Band ,,Aukśtyn” z Litwy, Wojskowa Orkiestra
Reprezentacyjna Policji z Katowic, Wojskowa Orkiestra

Reprezentacyjna
Garnizonu
Kraków,
Wojskowa
Orkiestra Reprezentacyjna z Bytomia. DMOD z Wręczycy
wykonała musztrę paradną, która została bardzo ciepło
przyjęta dowodem czego były długo niemilknące brawa
i aplauz publiczności. Było to cenne doświadczenie dla
Orkiestry, ponieważ miała okazję wystąpić wśród
najlepszych profesjonalnych orkiestr w kraju.

FOTO IGRZYSKA
27.06.2015r
Organizatorem foto-igrzysk był klub fotograficzny
„Widzisz więcej” z Gminnego Ośrodka Kultury we
Wręczycy Wielkiej. Uczestnicy zawodów fotograficznych
mieli do wyboru dwa tematy do których wykonywali
swoje prace: „Sylwetka człowieka oddanego pasji” oraz
„Miejsce, które mnie fascynuje”. Zdjęcia należało
wykonać na terenie gminy Wręczyca Wielka. Wszyscy
pasjonaci fotografii otrzymali mapę z zaznaczonymi
atrakcyjnymi miejscami na terenie gminy i wyruszyli na

poszukiwanie niezwykłych ujęć. Gościem specjalnym
oraz jurorem był Maciek Nabrdalik, znakomity polski
fotograf, który jest członkiem prestiżowej amerykańskiej
agencji VII Photo skupiającej najlepszych autorów
z całego świata, a także laureatem wielu polskich
i międzynarodowych konkursów fotografii prasowej.
Wszyscy zainteresowani mieli możliwość wysłuchania
wspomnień
dotyczących
rozwoju
jego
drogi
fotograficznej oraz zapoznania się z realizowanymi przez
niego projektami. (tekst Kulisy Powiatu/Krzysztof Świtalski)
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WARSZTATY MUZYCZNO – TANECZNE
Z ELEMENTAMI PROFILAKTYKI
W OŚRODKU ,,CZARDWOREK”
W PRZYSIETNICY
05-14.07.2015r
Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta wraz
z mażoretkami z Gminnego Ośrodka Kultury
we Wręczycy Wielkiej tegoroczne wakacje

rozpoczęła od Warsztatów Muzyczno –
Tanecznych
z
elementami
profilaktyki
w Ośrodku ,,Czardworek” w Przysietnicy.
W wyjeździe brało udział 53 uczestników.
Dzieci
doskonaliły
swoje
umiejętności
muzyczne i taneczne. Podczas warsztatów nie
zabrakło również czasu do odpoczynku oraz
zwiedzenia okolicy. Uczestnicy wyjazdu mogli
zobaczyć Skansen w Sanoku, Hutę Szkła
Artystycznego ,,Sabina” w Rymanowie, Zalew
Soliński. W ośrodku młodzież mogła jeździć
konno, pływać w basenie, latać na ,,miotle”,
jeździć Transbeskidzką Kolejką Czardworku –
Strzałą Południa, uczestniczyć w wykładzie
o Astrofotografii połączonym z wejściem na
wieżę do obserwatorium astronomicznego.
Integracja i współpraca z Orkiestrą Dętą
,,Aleksandria” Powiatu Równe z Ukrainy
zakończyła się wspólnym koncertem na Dniach
Pogórza Dynowskiego.
PLENER MALARSKI GRUPY
DOROSŁYCH PRACOWNI PLASTYCZNEJ
PRYZMAT W MIEJSCOWOŚCI BRODY
09-19.07.2015r
Tegoroczny plener malarski odbył się
w miejscowości Brody. Uczestniczyło w nim 11
osób z pracowni plastycznej Pryzmat z Gminnego

Ośrodka Kultury. Tematyką pleneru był pejzaż
małopolski, zabudowa drewniana Lanckorony oraz
architektura Kalwarii Zebrzydowskiej. W wolnych
chwilach malarze zwiedzili Wadowice, Lanckoronę,
Kalwarię Zebrzydowską oraz Kraków. Podczas
zwiedzania
uczestnicy
mieli
przyjemność
wysłuchania koncertów granych podczas II
Festiwalu Organowego w Wadowicach oraz
Międzynarodowych
Warsztatów
Gitarowych
w Lanckoronie. Pogoda dopisała artystom, a
owocem ich pracy są obrazy, które będą
prezentowane jesienią na wystawie poplenerowej
w Gminnym Ośrodku Kultury we Wręczycy
Wielkiej.

JUŻ WKRÓTCE:
- Plener Malarski Integracyjny z
Młodzieżą z Ukrainy 12-19.09.2015r.
- Koncert na instrumencie „Fletnia Pana”
25.09.2015r.
- X Jubileuszowy Festiwal Folklorystyczny
Powiatu Kłobuckiego 20.09.2015r.
- Jesienny Koncert Dla Sympatyków
Kultury. Wspólny występ Dziecięco
Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Wręczycy
Wielkiej i Orkiestry Reprezentacyjnej
Wojska Polskiego z Wrocławia
25.10.2015r.
- XII Powiatowe Konfrontacje Teatralne
listopad
- Bajka i spotkanie z Mikołajem
06.12.2015r.
- XII Powiatowy Konkurs na
,,Szopkę, gwiazdę, ozdobę choinkową,
podłaźniczkę, stroik świąteczny”
grudzień 2015 r.
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