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Egzemplarz bezpłatny

Złote Gody
W dniu 10 stycznia 34 pary z naszej gminy, które w 1964 roku zawarły związek małżeński, obchodziły Złote
Gody. Uroczystości z tej okazji odbyły się w sali widowiskowej GOK we Wręczycy Wielkiej. Wójt Gminy
wręczył Jubilatom, nadane przez Prezydenta RP, Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Oprawę
artystyczną zapewniła młodzież i dzieci z Gminnego Ośrodka Kultury.

Złote Gody świętowali: Józefa i Henryk Banasiak, Irena i Zdzisław Beim, Krystyna i Stanisław Bogus, Irena i Edward
Boreccy, Maria i Jerzy Cebula, Anastazja i Grzegorz Dobosz, Feliksa i Czesław Gawęda, Gertruda i Feliks Jelonek,
Zofia i Jerzy Jelonek, Barbara i Roman Jelonek, Danuta i Bronisław Koch, Wacława i Władysław Kołodziejczyk,
Jadwiga i Henryk Kotas, Marianna i Franciszek Kozak, Maria i Marian Krysik, Maria i Włodzimierz Kuc, Krystyna
i Marian Kudła, Matylda i Eugeniusz Mach, Elżbieta i Eugeniusz Marszałek, Helena i Edmund Mastalerz, Janina i Jan
Matuszczyk, Michalina i Piotr Matyja, Kazimiera i Roman Mielczarek, Krystyna i Józef Najgebauer, Zofia i Stanisław
Nocuń, Janina i Kazimierz Palutek, Zofia i Zygmunt Pasieka, Zofia i Stefan Sikora, Mirosława i Ryszard Strózik,
Janina i Jan Suchańscy, Krystyna i Euzebiusz Werner, Wiesława i Stanisław Wręczyccy, Bernarda i Józef Zachwyc,
Stanisława i Władysław Zając, Irena i Ryszard Strzelczyk, Irena i Ryszard Hudy.

BUDŻET GMINY NA 2015 ROK
Budżet został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr
II/13/14 z 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia
Budżetu Gminy Wręczyca Wielka na rok 2015. W ciągu
roku budżet podlega zmianom w związku ze
zwiększonymi
dochodami
lub
nieprzewidzianymi
wydatkami, koniecznymi do zrealizowania zadań.
Na dzień 1 stycznia 2015 roku budżet gminy wynosi:
DOCHODY
PRZYCHODY

49.001.660,80

WYDATKI

49.013.800,60

1.700.000,00

ROZCHODY

1.687.860,20

Pełnych wiary, nadziei i miłości
Świąt Wielkiej Nocy oraz radosnego
wiosennego nastroju
życzą
Radni i Wójt Gminy
Wręczyca Wielka
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STRUKTURA DOCHODÓW
W
2015r.
gmina
otrzyma
subwencję
ogólną
w wysokości 20.468.062 zł w tym: subwencję na
zadania oświatowe 13.240.994 zł. Z podatków i opłat
wpłynie do budżetu gminy 7.892.259 zł. Z udziałów
w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych
prognoza
wpływów
wynosi
9.596.709
zł.
Za
dostarczanie wody i odebranie ścieków planujemy do
budżetu kwotę 2.600.000 zł. Na zadania zlecone
otrzymamy kwotę w łącznej wysokości 4.367.331 zł, na
zadania własne dotację w wysokości 602.008 zł.
Pozostałe dochody to kwota 3.475.291,80 zł.
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
Rolnictwo i łowiectwo
Utrzymanie wodociągów
Remonty dróg
Utrzymanie bloków

42.928.794,60

192.677
1.038.000
1.059.006,80
377.500

Plan zagospodarowania
przestrzennego

75.000

Obsługa Rady, Urzędu,
pobór podatków
Rejestr wyborców
Obrona Narodowa
Utrzymanie OSP

5.336.010,80

Odsetki od kredytów

Rezerwa ogólna
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc Społeczna
Utrzymanie świetlic
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
Utrzymanie GOK i
bibliotek
Ochrona pomników
przyrody

Utrzymanie obiektów
i dotacje dla LZS

3.075
300
344.276

854.400

300.000
19.572.121
229.900
7.139.293
445.043
4.056.892
1.478.500

Na
przychody
budżetu,
wynoszące
zgodnie
z uchwałą budżetową 1.700.000 zł, składa się wpływ
środków z planowanego do zaciągnięcia kredytu.
Rozchody budżetu to kwota planowanych do spłat rat
kredytów i pożyczek. Jest to kwota 1.687.860,20 zł.
Planowana kwota długu gminy Wręczyca Wielka na
koniec 2015 r. wyniesie 15.643.420 zł.
Uchwała jest opublikowana w BIP na stronie
www.bip.wreczycawielka.akcessnet.net

WYDATKI MAJĄTKOWE
w tym:
Wykonanie projektu na budowę wodociągu do budynków przy ul.
Szkolnej w Kalei
Wykonanie projektu budowy wodociągu w miejscowości Wręczyca
Wielka ul. Czereśniowa
Wykonanie projektu budowy wodociągu w Wręczyca Wielka ul. 3-go
Maja
Wykonanie projektu wraz z budową wodociągu w m. Klepaczka
Wykonanie projektu na budowę wodociągu wraz z przyłączami w
miejscowości Borowe (wymiana rur azbestowych)
Wykonanie projektu na budowę wodociągu wraz z przyłączami w
miejscowości Wręczyca Wielka ul. Polna, Ogrodowa i Krótka
(wymiana rur azbestowych)
Budowa wodociągu w miejscowości Kalej ul. Dworska
Budowa wodociągu w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Konwaliowa
Budowa wodociągu w miejscowości Truskolasy w ciągu ulic
Bursztynowej, Jaśminowej i Akacjowej
Projekt i wykonanie odwiertu studni głębinowej we Wręczycy Wielkiej
Zakup wraz z montażem zestawów pompowych wraz ze sterowaniem
w hydroforni w Borowem
Wykonanie rozbudowy i przebudowy instalacji odprowadzającej ścieki
oczyszczone na oczyszczalni ścieków w Truskolasach
Wykonanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Wręczyca Wielka ul. Czereśniowa
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zamłynie – Piła Pierwsza – Bór
Zapilski – etap II
Opracowanie koncepcji rozbudowy oczyszczalni ścieków we Wręczycy
Małej z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury wraz z koncepcją
budowy kanalizacji w miejscowościach Pierzchno, Kalej, Szarlejka i
Wydra uwzględniając już istniejącą kanalizację w miejscowości
Grodzisko
Dotacja dla Powiatu na przebudowę sieci dróg powiatowych relacji:
Truskolasy – Zamłynie – Kuleje – Nowiny – Bór Zapilski – Piła
Pierwsza
Wykonanie projektu budowy ul. Czereśniowej we Wręczycy Wielkiej
Wykup gruntów na terenie gminy
Dotacja dla Powiatu na modernizację ośrodka zdrowia w Węglowicach
Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego
„E-region częstochowski”
Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu
służbowego dla Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej
Zakup kserokopiarki
Zakup komputerów, oprogramowania i licencji
Modernizacja basenu przy ZS w Węglowicach

19.000

407.800

Ułożenie nowej nawierzchni w miejsce parkietu na sali gimnastycznej
w ZS w Truskolasach
Ułożenie nowej nawierzchni na sali gimnastycznej w ZSP w Kalei
Przebudowa przedszkola z oddziałem integracyjnym w Pile Pierwszej
(wraz z projektem)
Budowa przedszkola w miejscowości Wręczyca Wielka wraz z
wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu (wraz z projektem)
Rozbudowa przedszkola w Węglowicach (wraz z projektem)
Budowa, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego
Opracowanie koncepcji budowy boisk wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w miejscowości Puszczew

6.085.006

20.000
25.000
12.000
65.000
60.000
25.000
160.000
60.000
125.000
185.000
85.000
140.000
30.000
276.500
60.000

1.600.000
35.000
70.000
30.000
1.292.240
40.000
15.000
30.000
400.000
130.000
94.000
387.500
250.000
262.766
100.000
20.000
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Co słychać w Radzie…
II sesja obecnej kadencji, która odbyła się
22 grudnia 2014 r. poświęcona była głównie uchwaleniu
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca
Wielka na lata 2015-2027 oraz budżetu gminy na 2015 rok.
Zgodnie z obowiązującą procedurą, podjęcie uchwał
w powyższych sprawach, poprzedzone było odczytaniem
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach do
przedstawionych projektów uchwał, a także w przypadku
budżetu gminy – opiniami i wnioskami Komisji Rady
Gminy, wystąpieniem Pana Wójta oraz dyskusją.
Po dopełnieniu wszystkich czynności, Rada Gminy
Wręczyca Wielka jednogłośnie uchwaliła Wieloletnią
Prognozę Finansową Gminy Wręczyca Wielka na lata
2015-2027 (Uchwała Nr II/12/14) oraz budżet Gminy
Wręczyca Wielka na rok 2015 (Uchwała Nr II/13/14).
Podjętych zostało również szereg innych uchwał
w sprawach finansowych na 2015 rok, m.in.:
 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminnej
Spółki Wodnej we Wręczycy Wielkiej (na konserwację
urządzeń melioracyjnych szczegółowych);
 w
sprawie
udzielenia
pomocy
finansowej
dla Powiatu Kłobuckiego (na dofinansowanie:
imprez i zawodów sportowych między gminnych
i powiatowych, przebudowy sieci dróg powiatowych
relacji
Truskolasy-Zamłynie-Kuleje-Nowiny-Bór
Zapilski-Piła Pierwsza, modernizację Wiejskiego
Ośrodka Zdrowia w Węglowicach);
 w sprawie przekazania środków finansowych na
Fundusz Wsparcia Policji (z przeznaczeniem na
dofinansowanie zakupu służbowego samochodu
oznakowanego dla Komisariatu Policji we Wręczycy
Wielkiej).
Ponadto:
 Uchwałą Nr II/19/14 z dnia 22 grudnia 2014 r. Rada
Gminy przyjęła Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015
rok.
Program kierowany jest do wszystkich grup
społecznych,
w jakikolwiek sposób związanych
z
problemem
alkoholowym,
bądź
zagrożonych
prawdopodobieństwem jego wystąpienia.
Uwzględniono w nim również przedsięwzięcia
adresowane bezpośrednio do dzieci i młodzieży, poprzez
tworzenie warunków i możliwości alternatywnych form
spędzania wolnego czasu, sprzyjających zdrowemu
rozwojowi (organizowanie otwartych imprez szkolnych
oraz
środowiskowych,
konkursów
tematycznych
o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym).
Istotnym celem zawartym w Programie jest kontynuacja
wspierania działalności Punktu Konsultacyjnego. Jest to
miejsce pierwszego kontaktu dla osób zgłaszających
zaistnienie sytuacji kryzysowych, związanych z problemem
używania alkoholu i innych środków psychoaktywnych.
Specjaliści pracujący w Punkcie Konsultacyjnym
udzielają porad, prowadzą rozmowy motywujące z osobami
uzależnionymi, jak również inicjują interwencje
w przypadku ujawnienia przemocy domowej.
Zadania Programu są w dużej mierze kontynuacją
zadań realizowanych w latach ubiegłych. Z kolei sposób ich
realizacji dostosowany jest do potrzeb lokalnych
i możliwości prowadzenia określonych działań w oparciu
o posiadane zasoby instytucjonalne i osobowe.

 Uchwałą Nr II/20/14 przyjęto ramowe plany pracy
Rady Gminy i stałych Komisji Rady na 2015 rok.
Terminy
oraz
tematyka
posiedzeń
zawarta
w ramowych planach pracy, może być poszerzona lub
zweryfikowana na skutek potrzeb, wynikających
z bieżącej działalności Gminy.
 Uchwałą Nr II/21/14 Rada Gminy zarządziła wybory
sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Wręczyca
Wielka.
***
1 lutego 2015 r. weszła w życie znowelizowana ustawa
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Z tym dniem straciła moc uchwała rady gminy
dotycząca wysokości stawek opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
W związku z tym, aby Gmina mogła prawnie pobierać
opłaty z tego tytułu – na wniosek Wójta Gminy została
zwołana na dzień 6 lutego br. nadzwyczajna sesja Rady
Gminy. Przedmiotem posiedzenia było podjęcie uchwały
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie
wysokości stawki tej opłaty.
W/wym. uchwała nie powoduje żadnych zmian
wysokości stawek opłaty za śmieci, a jedynie została
dostosowana do znowelizowanych przepisów.
***
Pierwsza
zwyczajna
sesja
Rady
Gminy
w 2015 roku, a IV-ta w nowej kadencji, zwołana została
na 23 lutego.
Na sesji gościli przedstawiciele powiatowych jednostek
organizacyjnych:
1) Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Kłobucku Pani Ewelina Kotkowska, która
szczegółowo przedstawiła sytuację na lokalnym rynku
pracy w powiecie kłobuckim z uwzględnieniem gminy
Wręczyca Wielka.
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym
Urzędzie Pracy na 31.01.2015 r. - 4 652 osób, z tego 1052
osoby z terenu Gminy Wręczyca Wielka (22,6% do ogółu
bezrobotnych).
W 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku
pozyskał łącznie 2491 ofert pracy, w tym 274 oferty zostały
zgłoszone przez pracodawców z terenu Gminy Wręczyca
Wielka.
Zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 27
maja 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy, udzielając
bezrobotnemu pomocy, niezwłocznie po rejestracji ustala
dla każdego bezrobotnego profil pomocy, który oznacza
właściwy ze względu na jego indywidualne potrzeby zakres
form pomocy określonych w ustawie.
Profil pomocy I – dla osób aktywnych, gotowych od razu
do podjęcia zatrudnienia;
Profil pomocy II – dla osób wymagających intensywnego
wsparcia ze strony urzędu w celu znalezienia zatrudnienia;
Profil pomocy III – dla osób oddalonych od rynku pracy,
wymagających szczególnego wsparcia ze strony urzędu
i innych instytucji rynku pracy.
Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku w 2014 r. pozyskał
na finansowanie programów na rzecz promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej, środki finansowe przyznane decyzjami
ministra pracy i polityki społecznej w kwocie 8.611.300 zł.
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Ponadto w 2014 r. Urząd kontynuował realizację projektów
konkursowych współfinansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego, dla których umowy podpisane
zostały z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach
w latach 2012-2014.
Łączna wartość projektów opiewała na kwotę 5.005.842,19
zł, z czego na 2014 rok przypadała kwota 2.831.478,62 zł.
2) Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji
w Kłobucku Mł. Insp. Tomasz Górka, omówił stan
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu
Kłobuckiego za 2014 rok.
W minionym roku, w Komendzie Powiatowej Policji
w Kłobucku zostało wszczętych ogółem 1183 postępowań
przygotowawczych w sprawach o popełnienie przestępstw,
tj. o 324 postępowania mniej niż w 2013 roku.
Zarejestrowano 1094 przestępstwa stwierdzone, co
w porównaniu do roku poprzedniego oznacza mniej o 464.
W skali województwa to najniższy wskaźnik.
Pod względem ogólnej wykrywalności w 2014 roku
osiągnięty został wskaźnik 81,1% przy średniej
wojewódzkiej 69,9% i jest to 5 najlepszy wynik
w województwie. Natomiast wskaźnik wykrywalności
przestępstw o charakterze kryminalnym osiągnięto na
poziomie 66,2%, przy średniej wojewódzkiej 56,8%.
W zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym:
W 2014 r. na drogach powiatu kłobuckiego zaistniało 45
wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 12 osób,
odnotowano 603 kolizje drogowe oraz 46 osób zostało
rannych w wypadkach drogowych.
Miejscami szczególnie zagrożonymi w ruchu drogowym na
terenie powiatu kłobuckiego są drogi:

- DK 43 Kłobuck-Opatów-Krzepice
- DW 494 Wręczyca-Panki-Przystajń
- DW 491 Miedźno-Kłobuck-Popów
- DW 492 Wręczyca-Kłobuck-Miedźno.
W zakresie tzw. siedmiu kategorii mających największy
wpływ na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców (m.in.
kradzieże, przestępstwa rozbójnicze, bójki i pobicia,
uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie mienia) – w 2014 r.
odnotowano 275 wszczęć, tj. mniej o 122 w porównaniu do
roku 2013. Dynamika wszczęć jest jedną z najniższych
w woj. śląskim.
(Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji na rynku pracy
oraz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego,
z wyszczególnieniem danych dotyczących Gminy Wręczyca
Wielka, stanowią odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do
Protokołu Nr IV/15 i znajdują się na stronie BIP Gminy
Wręczyca Wielka, w zakładce: Rada Gminy/sesje/załączniki
do protokołów.)
Rada Gminy podjęła szereg uchwał w sprawach
różnych, w tym m.in.:
- w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na okres od dnia 01 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.
***
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

ZEBRANIA WIEJSKIE
W dniach od 7 stycznia do 11 lutego br. odbywały
się zebrania wiejskie, w których na 14 468
uprawnionych do głosowania, udział wzięło 1.616
wyborców, to jest 11,2%. Tylko jedno zebranie, na
Wydrze, odbyło się w pierwszym terminie, przy
frekwencji 37,33%.Na 26 zebraniach wybrano 28
sołtysów i 26 rad sołeckich oraz zgłoszono 107
wniosków. Wnioski dotyczą: budowy i poprawy
l.p.
1
2
3
4
5
6

Miejscowość
Borowe
Bieżeń
Bór Zapilski
Brzezinki
Czarna wieś
Długi Kąt

7
8
9
10
11
12
13

Golce
Grodzisko
Hutka
Jezioro
Kalej
Klepaczka
Wręczyca
Wielka

Imię i nazwisko sołtysa

Bogumiła Bejm
Halina Szleper
Barbara Bogus
Wiesława Włóczyk
Witold Matyja
Jan Knop
Joanna Parkitna
Sylwester Kęsy
Jacek Praszczyk
Danuta Smusz
Zofia Szczepanik
Leszek Matyja
Bożena Syguda
Robert Broś

stanu dróg, rozbudowy
oświetlenia ulicznego,
poprawy komunikacji, gospodarki komunalnej
i inwestycji z tym związanych, ochrony zdrowia. Te,
które dotyczą gminy będą wprowadzane do budżetów
na poszczególne lata, pozostałe przekazano do
adresatów, zarówno na szczeblu powiatowym, jak
i wojewódzkim.
Wykaz wybranych sołtysów na nową kadencję:
l.p.
14
15
16
17
18
19

Miejscowość
Kuleje
Nowiny
Nowa Szarlejka
Pierzchno
Piła Pierwsza
Piła Druga

20
21
22
23
24
25
26

Puszczew
Szarlejka
Węglowice
Wręczyca Mała
Wydra
Zamłynie
Truskolasy

Nazwisko i imię sołtysa

Krzysztof Kmieć
Małgorzata Paruzel
Danuta Brożyna
Monika Sowińska
Katarzyna Lisek
Stefan Pytel
Zofia Warnel
Henryk Brzezicha
Zbigniew Wach
Tomasz Kała
Damian Banasiak
Jan Matuszczyk
Danuta Oziębała
Andrzej Paruzel
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O Truskolasach się mówi
Zespół Szkół im. Stanisława Ligonia w Truskolasach, ze względu na wspólnego patrona, od lat współpracuje
z Polskim Radiem Katowice. Ostatnie miesiące zaowocowały kilkakrotnymi wizytami dziennikarzy tej rozgłośni
w Truskolasach. W 2014 rozpoczęto obchody stulecia pobytu tego wielkiego twórcy. Kilkakrotnie Truskolasy były
tematem programu „Ligoniowe Radio” emitowanego w każdą sobotę o godz. 1615. Prowadząca ten program red.
Anna Musialik odwiedziła Truskolasy między innymi 1 czerwca podczas Biesiady Ligoniowskiej. 4 grudnia
natomiast, w 87. rocznicę uruchomienia Radia Katowice, z Truskolasów została nadana audycja „Dźwięk dobry”.
Dyrektor Zespołu Szkół Małgorzata Zatyka mówiła wówczas o planowanym na 18 kwietnia 2015 r. zjeździe
absolwentów szkoły podstawowej. Będzie to już czwarty zjazd, tym razem najmłodszymi uczestnikami, którzy
będą mogli wziąć udział w uroczystości są absolwenci ostatniej ósmej klasy, urodzeni w 1985 roku, czyli jak
wspomniała dyrektor zespołu szkół – „rocznik Jakuba Błaszczykowskiego”.
"Ciekawe ferie” w Szkole Podstawowej w Borowem
W pierwszym tygodniu ferii zimowych w Szkole Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Borowem zorganizowano zajęcia pod hasłem „Ciekawe
ferie”, w których uczestniczyło 25 uczniów klas I – VI. Projekt
zagospodarowania czasu wolnego uczniów podczas ferii to jedno z zadań
ujętych w Szkolnym Programie Promocji Zdrowia „ Bliżej zdrowia”,
realizowany od września 2014 r. Program ma na celu promocję zdrowia,
a jego adresatami jest cała społeczność szkolna, tj. uczniowie, rodzice
i pracownicy szkoły. Szkolny zespół ds. promocji zdrowia t.j panie: Renata Wilk, Katarzyna Debudej, Mariola
Nowiszewska i Ola Tukaj opracowały projekt, przeprowadziły większość zajęć i sprawowały opiekę nad uczniami.
Nad całością czuwała dyrektor Sławomira Mrowiec. Fundusze na realizację projektu pozyskano ze środków
Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Wręczycy Wielkiej. Dzięki uczestnictwu
w projekcie „Ciekawe ferie” uczniowie przypomnieli sobie, w jaki sposób należy dbać o własne zdrowie i jak
wielkie znaczenie ma tu odpowiedni styl życia. Tekst: Ola Tukaj Zdjęcia: Renata Wilk
V Gminnym Konkursie Informatycznym
13 marca w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kulejach uczniowie szkół podstawowych gminny Wręczyca
Wielka sprawdzali swoją wiedzę i umiejętności w trzy etapowym V Gminnym Konkursie Informatycznym. Jak co
roku konkurs składał się z III etapów: pierwszy zawierał wiedzę teoretyczną (test wiedzy), drugi sprawdzał
umiejętności wykorzystania obsługi komputera, a w ostatnim uczniowie musieli
wykazać się znajomość sprzętu komputerowego i jego przeznaczenia. I miejsce
zajął zeszłoroczny zwycięzca Dawid Augustynowicz z ZS w Truskolasach, a II
miejsce Wiktoria Bryła ze SP w Borowem, która powtórzyła swój sukces z przed
roku. Na III miejscu uplasował się Patryk Olszewski ze SP w Kulejach.
Pozostałe miejsca zajęli uczniowie z ZSP Kalei i ZS w Węglowicach. Konkurs
ten jest jedynym konkursem tego typu w naszej gminie i został przeprowadzony
przez p. Janusza Trzepizura, ze wsparciem sponsorów (PHU Pracuś, ATMA s.c.,
Wydawnictwo Nasza Księgarnia i Wydawnictwo STENTOR), którym z całego serca dziękujemy! Podziękowania
należą się również uczestników i ich opiekunom.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczy Wielkiej
przypomina że, rodziny z trójką i więcej dzieci mogą korzystać z Ogólnopolskiej Karty Dużej
Rodziny. Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym, w której rodzice (rodzic) lub małżonek rodzica
mają na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia lub 25. roku życia w
przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej. Taka karta ma uprawniać m.in.: do
zniżek w komunikacji publicznej, placówkach sportowych, muzeach, galeriach, parkach narodowych.
Wnioski o wydanie Dużej Karty Rodziny można pobierać i składać w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej we Wręczycy Wielkiej ul. Sienkiewicza 1, pok. 31.
Bliższe informacje:www.gopswreczycawielka.pl oraz pod nr tel. 34 319 24 66.
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Urząd Gminy we Wręczycy Wielkiej
przypomina
o upływającym terminie ważności
dowodów osobistych wydanych
w latach 2001 - 2005
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Cena wody i ścieków
Rada Gminy Wręczyca Wielka uchwałą Nr
IV/28/15 z dnia 23 lutego 2015 roku
zatwierdziła taryfy
dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na okres od dnia
01 kwietnia 2015r. do 31 marca 2016r.
W tym
okresie będą obowiązywały
następujące ceny i opłaty:

Wyszczególnienie
cena za 1m³ dostarczonej wody.
2. stawka opłaty abonamentowej na
odbiorcę/miesiąc
cena za 1m³ odebranych ścieków
2. stawka opłaty abonamentowej
na dostawcę /miesiąc

Jednostka
miary

stawka
Netto brutto

zł/m3

2,60

2,81

zł/m-c

2.50

2.70

zł/m

4,60

4,97

zł/m-c

2,50

2,70
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W związku ze skargami mieszkańców zgłaszanymi na zebraniach wiejskich - działając na
podstawie Uchwały Rady Gminy Wręczyca Wielka Nr XXII/262/13 z dnia 27 marca 2013r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie oraz - Wójt Gminy Wręczyca
Wielka przypomina o obowiązku:
 trzymania psów w granicach posesji, aby nie zagrażały przechodniom, a szczególnie
dzieciom,
 uporządkowania poboczy dróg w granicach posesji,
 oczyszczenia rowów przydrożnych i przywróceniu drożności przepustów,
Ponadto przypomina o zakazie:
 wypalania traw na pastwiskach, łąkach, odłogach, nieużytkach i rowach,
 odprowadzania ścieków komunalnych do rzek, rowów i urządzeń melioracyjnych

Pomyśl zanim spalisz
Spalanie plastikowych butelek, folii, różnego
rodzaju tworzyw sztucznych oraz śmieci niesie ze
sobą ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.
Spalając jeden kilogram polichlorku winylu
(potocznie zwanego plastikiem) w takich warunkach
jak to się dzieje w piecach CO i ogniskach
(niskotemperaturowe i niepełne spalanie) wydziela
się 280 litrów trującego chlorowodoru.
Spalanie PVC (czyste PVC składa się
w 57% z chloru) prowadzi do powstania kwasu
chlorowodorowego, furanów i dioksyn,
które
są
najbardziej
trującymi
chemicznymi syntetykami znanymi
człowiekowi. Natomiast jeden kilogram
poliuretanów
(pianka
montażowa,
gąbki, uszczelki, podeszwy) daje od 30
do 50 litrów cyjanowodoru, czyli tak
zwanego kwasu pruskiego, a więc
jednej z najsilniejszych trucizn.
Powstające w wyniku spalania plastyku
DIOKSYNY są 10 tys. razy bardziej trujące od
cyjanku potasu, stanowią 500 razy większe
zagrożenie od strychniny - są rakotwórcze, działają
mutagennie, naruszają strukturę kodu genetycznego,
obniżają odporność immunologiczną, osłabiają
proces wzrostu i powodują zaburzenia neurologiczne
i hormonalne, powodują poronienia i wysypki
alergiczne.

Toksyczne działanie tych związków polega na
powolnym
uszkadzaniu
wielu
narządów
wewnętrznych takich jak płuca, wątroba, nerki,
rdzeń kręgowy i kora mózgowa.
Wytwarzane przy spalaniu plastików dioksyny
opadają na glebę, pola uprawne i wodę, przedostają
się do wód gruntowych i łańcucha pokarmowego.
Ponad 90% dioksyn przenika do naszego organizmu
z pożywieniem, głównie w postaci produktów
mięsnych, mleczarskich i ryb. Ponadto dioksyny są
niezwykle trwałe z uwagi na to, że w glebie
rozkładają się około 10 lat, natomiast w organizmie
ludzkim odkładają się w tkance tłuszczowej
oraz w wątrobie i działają tam bardzo
destrukcyjnie.
Spalając
różnego
rodzaju
odpady
z
tworzyw
sztucznych
powodujemy
przenikanie dioksyn do naszego otoczenia,
wsiąkanie ich w ściany domów, w glebę,
organizmy ludzi i zwierząt. Najbardziej
zagrożeni są ci, którzy przebywają najbliżej
źródła skażenia, a więc osoby, które w sposób
oszczędny pozbywają się odpadów i ich najbliżsi
sąsiedzi.
Uświadomienie sobie jakie konsekwencje może
mieć spalanie odpadów plastikowych w nie
przystosowanych do tego urządzeniach, może nas
wszystkich
uchronić
przed
najgorszym
zachorowaniem na nieuleczalną chorobę.
Zanim spalisz śmieci, pomyśl o swoim zdrowiu.
Ośrodek Edukacyjny Zespołu Parków Krajobrazowych w Kalinie
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PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE dla ROLNIKÓW
Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW
oraz programu rolno-środowiskowego, bez sankcji
należy składać od 15 marca do 15 maja 2015r.
Ostateczny termin przyjmowania w/w wniosków to
09.06.2015r. Sankcja w wysokości 1% naliczana jest
za każdy dzień roboczy zwłoki.
Rodzaje płatności o jakie beneficjent może ubiegać
się w ramach płatności bezpośrednich:
1) Przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia
bezpośredniego, tj.:
- jednolitej płatności obszarowej oraz płatności za
zazielenienie, oraz płatności dodatkowej,
- płatności dla młodych rolników,
- płatności do pow. uprawy buraków cukrowych,
- płatności do pow. uprawy konopi włóknistych,
- płatności do pow. upraw roślin
wysokobiałkowych
- płatności do pow. uprawy ziemniaków
skrobiowych,
- płatności do pow. upraw owoców miękkich
truskawek lub malin),

- płatności do powierzchni uprawy pomidorów,
- płatności do powierzchni uprawy lnu, chmielu,
- płatności do krów, bydła, owiec, kóz,
- płatności niezwiązanej do tytoniu
2)
Przyznanie
płatności
dla
obszarów
z ograniczeniami naturalnymi lub innymi
szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW);
3) Przyznanie płatności rolno-środowiskowoklimatycznej (PROW 2014-2020), w tym
zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych
zwierząt w rolnictwie;
4) Przyznanie płatności ekologicznej (PROW 20142020);
5) Przyznanie płatności rolno-środowiskowej
(PROW 2007-2013), w tym zachowanie
zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt
w rolnictwie;
6) Wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 20072013).
7) Przyznanie płatności na zalesienie gruntów
rolnych.

Wnioski o w/w płatności można składać osobiście, drogą pocztową oraz drogą internetową, po uprzednim
otrzymaniu od ARiMR nadanego loginu oraz hasła dostępu do danych wniosku.
Szczegółowych informacji dot. poszczególnych rodzajów płatności udzielają pracownicy Kłobuckiego Biura
Powiatowego ARiMR ul. Wojska Polskiego 2 oraz pod nr tel. 34 310 04 31.
Leszek Stępień

ŚLĄSKA IZBA ROLNICZA
informuje, że 31 maja 2015 r. odbędą się wybory członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej.
Prawo kandydowania przysługuje rolnikom. W Gminie Wręczyca Wielka wybiera się dwóch członków do Rady
Powiatowej Izb Rolniczych.
Rolnik, ubiegający się o mandat musi złożyć do 11 maja 2015 r. w Śląskiej Izbie Rolniczej w Katowicach ul.
Jesionowa 9A, następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata, oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie
oraz listę co najmniej 50 podpisów poparcia.
Lokal wyborczy: Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej - wybory w godz.: 8:00 – 18:00.

Z ekologią za pan brat
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na
gminę
obowiązek
prowadzenia
działań
informacyjnych
i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami
komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania
odpadów komunalnych.
Prawidłowa gospodarka odpadami
komunalnymi nie obędzie się bez udziału świadomych swoich praw
i obowiązków mieszkańców gmin, dlatego też w miesiącu lutym
bieżącego roku pod patronatem Wójta Gminy Wręczyca Wielka
przeprowadzona została akcji edukacyjno-informacyjnej adresowana
do wszystkich dzieci i młodzieży z terenu gminy Wręczyca Wielka,
poprzez realizację programu ekologicznego w formie spektakli
teatralnych pt. „Jaś i Małgosia” oraz „Lekcja Ekologii”. W fabułę spektakli wplecione zostały
podstawowe terminy i pojęcia ekologiczne, tj. segregacja odpadów, recykling, dbanie o naturę. Dzięki
żywej muzyce, wartkiej akcji i bajkowej scenografii, nawet najmłodsi widzowie zrozumieli przesłanie.
Przedmiotowe spektakle w wykonaniu Studia Małych Form Teatralnych „Sztuka” z Trzebini okazały się
zabawną i niezwykle pouczającą bajką o ochronie przyrody.
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GMINNY OŚRODEK KULTURY we WRĘCZYCY WIELKIEJ

V KONCERT Z GWIAZDĄ – KAYAH
08.03.2015 r.
8 marca 2015 r. był ważną datą w kalendarzu Gminnego
Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej. Cykliczna
impreza jaką jest Koncert z Gwiazdą doczekała się
5 edycji. Tegoroczną artystką była wybitna polska
wokalistka KAYAH – swoim koncertem w Dzień Kobiet
obdarowała wszystkie panie obecne na sali
widowiskowej naszego ośrodka uśmiechem i dobrym
humorem, lecz nie zapominajmy o panach, którzy
również z zadowoleniem słuchali koncertu.
Dziecięco – Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Wręczycy
Wielkiej do tego koncertu przygotowywała się kilka
miesięcy, uczyła się i szlifowała utwory z repertuaru
artystki. Wysiłek młodych muzyków nie poszedł na
marne, aranże w wykonaniu orkiestry zachwyciły nie
tylko widownię ale tez samą Kayah, która powiedziała,
że chętnie i ponownie zaśpiewa jeszcze raz z naszą
orkiestrą.
Widzowie mogli wysłuchać takich utworów
z repertuaru Kayah jak: „Tabakiera”, „To nie ptak”,
„Embarcacao”, „El Elijahu”, „Rekeka”, „Muszlo moja”,
„Testosteron”, „Prócz Ciebie nic” (utwór artystka
wykonała wspólnie z Damianem Hyrą członkiem
Dziecięco – Młodzieżowej Orkiestry Dętej), „Na
językach”, „Za późno”, „Supermenka”, „Prawy do
lewego”. Swoje zdolności wokalne jako chórek mogły
zaprezentować również Kinga Hyra i Karina Bryła –
uczestniczki Studia Piosenki i Dziecięco – Młodzieżowej
Orkiestry Dętej. Koncert z tak sławną, utalentowaną
i wybitną Gwiazdą to dla naszej orkiestry ogromne
wyróżnienie oraz wielkie przeżycie.
Artystka wypowiadała się bardzo życzliwie i ciepło
o młodych muzykach, a także obdarowała ich wieloma
pochwałami.

WYSTAWA MALARSTWA
ELŻBIETY I CEZAREGO SOWA
09.01.2015 r.

Galeria ART FOTO Regionalnego Ośrodka Kultury
w Częstochowie, dzięki wieloletniej współpracy
z Gminnym Ośrodkiem Kultury we Wręczycy Wielkiej
zaprosiła do prezentacji artystycznej – malarstwa
Elżbietę i Cezarego Sowa. Wernisaż wystawy miał
premierę 9 stycznia 2015 r. i zgromadził liczne grono
przyjaciół, uczniów oraz sympatyków ich malarstwa.
Wystawę można było podziwiać do 4 lutego 2015 r.

OPOWIEŚĆ WIGILIJNA TEATRZYK
„WRĘCZ” 22.02.2015 r.
Spektakl pt. „Opowieść wigilijna” przygotowany przez
amatorski Teatrzyk „Wręcz” miał swoją premierę
22 lutego 2015 r. w sali widowiskowej GOK we Wręczycy
Wielkiej. Był to udany debiut sceniczny niedawno
powstałej grupy pasjonatów aktorstwa i teatru.
Pomysłodawcą
przedstawienia
była
Magdalena
Pietrulewicz. Występ okazał się sporym sukcesem,
bardzo licznie zgromadzona publiczność na stojąco
oklaskiwała występujących.
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