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Egzemplarz bezpłatny

100 urodziny Pani ANNY SOBCZYŃSKIEJ
(z domu Kulesza) z Pierzchna
Z okazji 100 rocznicy urodzin składam
Pani serdeczne gratulacje oraz z serca płynące
życzenia.
Gratuluję osiągnięcia tak pięknego,
a rzadkiego w ludzkim życiu wieku, w którym
zebrać można mnóstwo cennych doświadczeń
i mądrości, przeżyć wspaniałe chwile szczęścia
i radości. Życzę aby kolejne lata mijały Pani
w dobrym zdrowiu, wśród najbliższych,
w atmosferze miłości i wsparcia.
26 marzec 2015r.

Wójt Gminy Henryk Krawczyk

Co słychać w Radzie…
V sesja zwyczajna Rady Gminy w dniu 26
marca 2015 r. poświęcona była m.in. przyjęciu
informacji i sprawozdań za 2014 rok:
- z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych Gminie
Wręczyca Wielka,
- z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz
potrzeb związanych z realizacją zadań z zakresu
wspierania rodziny,
- z realizacji programu współpracy Gminy Wręczyca
Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
W
zakresie działalności OSP – informację
zreferował Komendant Gminny Straży Pożarnych druh
Aleksander Tukaj. W Gminie działa 19 Ochotniczych
Straży Pożarnych, które zrzeszają łącznie 1 761 członków.
W dniu 8 czerwca 2014 r. przeprowadzone zostały 40-te

jubileuszowe gminne zawody sportowo-pożarnicze
drużyn młodzieżowych, w których udział wzięło 13
drużyn, w tym 6 dziewczęcych i 7 chłopięcych.
Pierwsze miejsce w grupie dziewcząt zajęła OSP
Grodzisko, a w grupie chłopców OSP Truskolasy.
Drużyny te w 2014 roku uczestniczyły również
w zawodach wojewódzkich, reprezentując powiat kłobucki
w Jastrzębiu Zdroju. Dziewczęta z Grodziska zajęły tam
IV miejsce, a chłopcy z Truskolas – XV miejsce.
13 lipca 2014 r. na stadionie sportowym we Wręczycy
Wielkiej odbyły się zawody gminne w sporcie
pożarniczym. W grupie „A” mężczyzn uczestniczyło 17
drużyn, a w grupie „C” kobiet 4 drużyny. W zawodach
tych udział wzięły dwie drużyny z Republiki Czeskiej.
Pierwsze miejsce w grupie mężczyzn zajęła OSP Bieżeń,
a w grupie kobiet OSP Grodzisko. (dok. str.2)

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI
Ogłasza nabór do nowopowstałego
Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Hutce ul. Długa 1
Wychowankiem Ośrodka mogą zostać dzieci wykazujące zaburzenia w rozwoju, dzieci i młodzież
z upośledzeniem umysłowym w wieku od 3 do 25 lat.
Rodzice/opiekunowie prawni nie pokrywają kosztów dojazdu ani pobytu dziecka w placówce.
Ośrodek rozpocznie działalność od 1 września 2015 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32/ 253 83 00, 728 476 806
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Ogółem na terenie gminy w roku ubiegłym powstało 213
zdarzeń, w tym 125 pożarów, 86 miejscowych zagrożeń i
2 alarmy fałszywe, tj. o 31 zdarzeń więcej niż w roku
poprzednim.
W przeważającej mierze pożary dotyczyły suchych
traw i nieużytków. Miejscowe zagrożenia – to udział
straży w likwidacji podtopień budynków i gospodarstw,
usuwanie drzew i konarów z jezdni dróg, usuwanie
skutków w kolizjach drogowych, usuwanie plam
olejowych z jezdni, usuwanie gniazd owadów
niebezpiecznych – os i szerszeni oraz udział strażaków w
poszukiwaniu osób zaginionych.
***
Zadania wynikające z Gminnego Programu
Wspierania Rodziny na lata 2013-2015, realizowane są
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wspieranie
rodziny jest prowadzone w formie pracy z rodziną głównie poprzez usługi asystenta rodziny.
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.
Wspieranie rodziny jest prowadzone także poprzez pomoc
w opiece i wychowaniu dziecka – w celu wsparcia
rodziny dziecko
może
zostać objęte opieką
i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego.
***
W ramach realizacji programu współpracy Gminy
Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego, dotacje z budżetu Gminy w 2014 roku
otrzymały organizacje:
 Klub Sportowy „Olimpia” Truskolasy,
 Uczniowski LKSportowy „Herkules” Truskolasy,
 Ludowy Klub Sportowy „Huragan” Jezioro,
 Klub Sportowy „Sokół” Wręczyca,
 Klub Sportów Walki „MIX-TEAM”,
 Ludowy Klub Sportowy „Płomień” Borowe,
 Ludowy Klub Sportowy „Junior” Szarlejka,
 Ludowy Klub Sportowy „Amator” Golce,
 Stowarzyszenie „Koła Gospodyń Wiejskich Gminy
Wręczyca Wielka”,
 ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Kłobuck.
Łącznie na realizację programu na podstawie
otwartego konkursu ofert wydatkowano 250 000 zł.
***
Na marcowej sesji Rada Gminy podjęła sześć uchwał,
wynikających z bieżących potrzeb, w tym uchwałę dot.
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Wręczyca Wielka w 2015 roku.
Na realizację zadań zawartych w Programie,
zapewnione są na br. środki finansowe w wys. 80 000 zł
netto.
***
Zgodnie z ramowym planem pracy, kolejna, VI sesja
odbyła się 30 kwietnia 2015 r.
W obradach uczestniczył Starosta Powiatu Kłobuckiego
Pan Henryk Kiepura, Dyrektor Powiatowego Zarządu
Dróg Pan Zbigniew Wydmuch oraz Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego
Zarządu
Dróg
Wojewódzkich

w Katowicach Pani Małgorzata Drożdżyńska-Dudzińska.
Obecność
w.wym.
Gości,
podyktowana
była
koniecznością
omówienia
spraw
dotyczących
planowanych w 2015 roku inwestycji drogowych na
terenie gminy, w tym na drogach powiatowych
i wojewódzkich.
W zakresie dróg powiatowych – w 2015 roku
planowana jest realizacja jednej z największych
inwestycji w ostatnich latach, tj. drogi relacji Truskolasy Zamłynie - Kuleje - Nowiny - Bór Zapilski - Piła
Pierwsza.
Wartość inwestycji po przetargu wynosi 6 345 217,46 zł.
Termin realizacji zadania – do 30 września 2015 roku.
Na terenie powiatu, w tym naszej gminy, trwają również
pozimowe remonty dróg, a planowany termin
zakończenia, to 15 czerwca 2015 r.
Ponadto została sporządzona dokumentacja na dwie drogi
powiatowe na terenie gminy Wręczyca Wielka, tj.
Truskolasy ul. Dębieczna – Hutka i Hutka – Kłobuck.
W zakresie dróg wojewódzkich - uwagę skupia droga
nr 494 relacji Częstochowa - Wręczyca Wielka –
Truskolasy – Panki. Z uzyskanych na sesji informacji od
przedstawiciela ZDW w Katowicach wynika, że na dzień
dzisiejszy jest sporządzona koncepcja przebudowy drogi.
Jeszcze w bieżącym roku planowane jest ogłoszenie
przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej,
która powinna być gotowa na koniec 2016 roku.
W I kwartale 2017 roku, planowane jest złożenie
dokumentacji do konkursu na jej realizację.
W zakresie dróg gminnych – duży udział Gminy
w przebudowie ciągu dróg powiatowych relacji
Truskolasy - Zamłynie - Kuleje - Nowiny - Bór Zapilski Piła Pierwsza (w kwocie 1 677 tys. zł) w istotny sposób
ograniczył na chwilę obecną możliwości inwestycyjne.
Nie
mniej
poczynione
zostały
przygotowania
i gmina posiada opracowaną dokumentację projektową na:
- przebudowę odcinka ul. Sportowej w Truskolasach
z chodnikiem o dł. 350m wraz z budową kanalizacji
deszczowej o dł. 500 m,
- przebudowę odcinka ul. Sportowej wraz z chodnikami
i zatokami dł. 400 m i ul. Jabłoniowej na odcinku 650m
również z chodnikiem we Wręczycy Wielkiej.
Ponadto zakończono I etap pozimowych remontów
cząstkowych dróg gminnych o nawierzchniach
bitumicznych. Obecnie trwają prace przy II etapie, który
potrwa do 30 września br.
Do 30 marca br. prowadzona była przy drogach gminnych
wycinka krzewów, prześwietlenie koron drzew itp.
Rozpoczęto wykaszanie traw przy drogach gminnych.
Z innych spraw:
 Rada Gminy przyjęła Ocenę zasobów Pomocy Społecznej na rok 2014 dla Gminy Wręczyca Wielka.
Przedstawione w opracowaniu dane oraz analiza
sytuacji w zakresie pomocy społecznej w gminie, pozwala
na sformułowanie wniosków i rekomendację niektórych
potrzeb gminy w zakresie polityki społecznej:
- zabezpieczenie środków finansowych na udzielanie
pomocy i wsparcia w formie świadczeń na poziomie
rzeczywistych i prawnie uzasadnionych potrzeb
mieszkańców gminy zgodnie z prognozami zawartymi w
Ocenie zasobów pomocy społecznej; (dok. 3 str.).
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- opracowywanie i wdrażanie lokalnych programów
pomocy
społecznej
ograniczających
zjawisko
marginalizacji i wykluczenia społecznego określonych
grup społecznych;
- poprawa infrastruktury GOPS we Wręczycy Wielkiej;
- infrastruktura społeczna (m.in. podjęcie działań
zmierzających do utworzenia mieszkań chronionych oraz
rozważnie potrzeby i możliwości budowania nowych
form instytucjonalnego wsparcia adresowanego dla osób
w wieku poprodukcyjnym oraz osób niepełnosprawnych
w formie uruchomienia domu dziennego pobytu).
 Rada Gminy przyjęła informacje z działalności gminnych jednostek organizacyjnych za 2014 rok:

Gminnego Ośrodka Kultury i bibliotek,

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 Rada Gminy przyjęła sprawozdania z realizacji
gminnych programów za 2014 rok:
 Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

 Rada Gminy na kwietniowej sesji podjęła 9 uchwał.
Jedna z nich (Uchwała Nr VI/44/15) dotyczyła przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży.
Program skierowany jest do uczniów szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
zamieszkałych na terenie Gminy Wręczyca Wielka,
którzy uzyskali szczególne osiągnięcia w olimpiadach,
konkursach przedmiotowych, turniejach, zawodach
sportowych lub konkursach artystycznych na szczeblu
wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym.
Szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów,
określi odrębna uchwała Rady Gminy Wręczyca Wielka,
jesienią br.
***
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
***

Informacje i sprawozdania j/w stanowią obszerne materiały
i dostępne są na stronie internetowej: http://www.bip.wreczycawielka.akcessnet.net/ w zakładce: Rada Gminy/sesje/załączniki
do protokołów.

Gimnazjum w Truskolasach zdobyło II miejsce
w ogólnopolskim konkursie na najlepsze
przedsięwzięcie uczniowskie IDEA 2015
Celem
konkursu
było
wyłonienie
najaktywniejszych szkół gimnazjalnych, które łączą
zdobywanie wiedzy z podejmowanym przez uczniów
działaniem kształtującym i rozwijającym ich
umiejętności niezbędne do funkcjonowania w
dorosłym życiu. Konkurs był realizowany w ramach Programu „Przedsiębiorczość". Składał się z dwóch
części. W I etapie zmagań konkursowych wzięły udział wszystkie zrealizowane i zarejestrowane na stronie
programu projekty, w tym projekt „Podaruj dzieciom gwiazdkę” zrealizowany przez uczniów Gimnazjum w
Truskolasach pod opieką Marleny Macherzyńskiej i Grażyny Kołacz. Następnie rozpoczęła się walka o głosy
– zadanie, które polegało na zaktywizowaniu jak największej grupy ludzi, by ci oddali głos na zrealizowany
projekt. Do finału czyli II etapu weszło 20 najbardziej przedsiębiorczych drużyn, które otrzymały największą
ilość głosów wśród internautów. I tu kolejne zadania: trzeba było przygotować gazetkę na temat
zrealizowanego projektu, prezentację na temat rezultatów zrealizowanego projektu oraz nakręcić film –
wywiad z przedstawicielami środowiska lokalnego na temat zrealizowanego projektu. Do tych zmagań
dołączyli się też przyjaciele młodzieży i partnerzy szkoły, za co DZIĘKUJEMY.
Turniej Warcabowy dla dorosłych
15 maja 2015r. w Zespole Szkół w Węglowicach odbył się I Gminny Turniej Warcabowy dla dorosłych.
Był to kolejny etap projektu ,,Warcabowy zawrót głowy"
współfinasowany przez GKRPA. Uczestnicy turnieju
z pełnym zaangażowaniem rozgrywali poszczególne rundy,
ale ostatecznie najlepszymi okazali się: Robert Paruzel z
Bieżenia
I
miejsce,
Mirosław
Chłąd
z Wręczycy Wielkiej - II miejsce-, Paweł Borowski
z Bieżenia III miejsce. Pani Uczestnikom wręczono
dyplomy, a zwycięzcom piękne puchary. Nad przebiegiem
turnieju czuwali: sędzia Zdzisław Porochnicki oraz
organizatorzy Agnieszka Smyła i Maciej Cichopek.
Gratulacje serdeczne dla zwycięzców.
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XV Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Gminie i Samorządzie Gminnym
W dniu 10 kwietnia 2015 r. Szkoła Podstawowa w Borowem już po raz piętnasty gościła uczestników
Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Gminie i Samorządzie Gminnym. Konkurs odbywa się pod hasłem:
„Co wiesz o swojej małej ojczyźnie – Gminie Wręczyca Wielka?”, a jego celem jest upowszechnianie wśród
uczniów wiedzy o samorządzie gminnym oraz Gminie Wręczyca Wielka. Honorowy patronat nad konkursem
sprawuje Rada Gminy. W konkursie corocznie bierze udział siedem szkół podstawowych z gminy Wręczyca
Wielka, reprezentowanych przez trzyosobowe
drużyny składające się z uczniów klas IV-VI.
Uczniowie rozwiązują test dotyczący samorządu
gminnego i odpowiadają na pytania związane z
historią, geografią, przyrodą, tradycjami
ludowym i walorami turystycznymi gminy.
Każdorazowo uczniowie przygotowują też pracę
konkursową; w tym roku był to wywiad z
sołtysem lub radnym. Zwyciężyła drużyna
Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
w Kalei, drugie miejsce zajęli uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół we
Wręczycy Wielkiej, a trzecie – gospodarze.
Nagrody ufundowała Rada Gminy i Gminny
Ośrodek Kultury.

Wycieczka do piekarni w Kłobucku
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kalei realizowany jest wewnątrzszkolny projekt „Poznajemy różne
zawody”, który jest nawiązaniem do ogłoszonego na rok szkolny 2014/2015 - roku Szkoły Zawodowców.

W ramach tego projektu, dzieci z przedszkola, zerówki i klas I-III, wraz ze swoimi
wychowawcami, udały się do Miejskiej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Kłobucku, aby
zwiedzić piekarnię. Po zakładzie oprowadzał nas Pan Eugeniusz Pacak, który bardzo interesująco
opowiadał o całym procesie powstawania chleba. Na początku dzieci zobaczyły magazyn mąki,
gdzie widziały zgromadzone zapasy środków do produkcji chleba. Następnie udały się do głównej
hali produkcyjnej, gdzie obejrzały cały cykl powstawania chleba. Miały możliwość obejrzenia
maszyn produkcyjnych i poznać zasady ich działania. Kolejnym przystankiem była hala, w której
znajdowały się piece, służące do wypieku pieczywa. Na zakończenie wycieczki każde dziecko
otrzymało słodki poczęstunek, specjalnie upieczony dla nich. Radość dzieci była ogromna. Po
powrocie do szkoły wykonały prace plastyczne pokazujące ciężką pracę piekarzy. Nauczyły się też
szacunku oraz zrozumiały znaczenie powiedzenia „chleba naszego powszedniego”.
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Spotkanie z sędzia Anną Marią Wesołowską
20
maja
2015
roku
w
Zespole
Szkół
im.
A. Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej gościliśmy sędzię
Sądu Okręgowego w Łodzi - Panią Annę Marię
Wesołowską (znaną także z programu telewizji TVN), która
przeprowadziła szereg spotkań dla dzieci, młodzieży
i dorosłych na temat współczesnych zagrożeń i sposobów
szybkiej
interwencji
placówek
oświatowych
i rodziców pod hasłem ,,Jak uchronić dzieci przed
konfliktem z prawem”.
W
wykładach
wzięli
udział także przedstawiciele władz
i instytucji działających na terenie
naszej gminy. Sędzia mówiła
o wadze negatywnych skutków
zaniedbań wychowawczych. Na
każdym ze spotkań poruszała
tematykę
przemocy,
agresji,
cyberprzemocy, wczesnej inicjacji
seksualnej.
Zachęcała
też
nauczycieli
do
zakładania
w szkołach „kącików prawnych”,
które mają za zadanie pomagać młodzieży w trudnych sytuacjach. Mówiła
o wszelkich zagrożeniach współczesnego świata i o tym jak szybko w tej
zmieniającej się rzeczywistości można stać się ofiarą tych zjawisk. Starała się
uświadomić młodym ludziom, że dla nich coś, co jest dowcipem, wybrykiem,
żartem może stać się przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności.
Pani
Sędzia
Anna
Maria
Wesołowska nawoływała również
rodziców do współpracy ze szkołą,
do interesowania się tym, co dzieci
robią w czasie wolnym oraz tym,
czym zajmują się w „sieci”.
Podczas trwania prelekcji można
było nabyć „Poradnik dla młodzieży” wydany przez panią sędzię, poprosić o autograf oraz zrobić sobie
pamiątkowe zdjęcie.
Spotkanie odbyło się pod patronatem Wójta Gminy Wręczyca Wielka.
Do 30 czerwca 2015 r. trwa nabór kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego oraz do
Sądu Rejonowego w Częstochowie na kadencję 2016-2019.
Szczegóły na stronie:
http://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net/ w zakładce:
Wybory/Wybory ławników na kadencję 2016-2019.
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Nowe przepisy dotyczące wydawanie kart parkingowych
Od 1 lipca 2015r. zgodnie z ustawą z 23 października 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo o ruchu
drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446) zmieniły się zasady wydawania kart
parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją
niepełnosprawnych. Zgodnie z nowymi przepisami obowiązek wydawania kart parkingowych spoczywa na
przewodniczącym powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, właściwego dla miejsca
stałego pobytu osoby uprawnionej do posiadania karty lub siedzibę placówki zajmującej się osobami
niepełnosprawnymi.

Osoby niepełnosprawne mieszkające na terenie gminy Wręczyca Wielka, po nową kartę mogą
się zgłaszać do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Częstochowie ul.
Al. Niepodległości 20/22. Opłata za wydanie nowej kart wynosi 21 zł.
Od 1 lipca 2014 r. kartę parkingową może otrzymać:
 osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności i znacznie ograniczonymi możliwościami
samodzielnego poruszania się,
 osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, znacznie ograniczonymi możliwościami
samodzielnego poruszania się i kodami w orzeczeniu 04-0 (choroby narządu wzroku) lub 05-R
(upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna),
 osoba do 16 roku życia ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się.
Osoby niepełnosprawne z lekkim stopniem niepełnosprawności od 1 lipca 2015r. nie są uprawnione do
uzyskania karty parkingowej. Jednak posiadający taką kartę, wydaną wcześniej, mogą z niej nadal
korzystać. Karta zachowuje ważność do 30 czerwca 2015 roku lub do dnia jej ważności.

Poniżanie, szarpanie, wyzywanie, izolowanie od rodziny i bliskich - brzmi znajomo?
Więc przerwij milczenie! Zmierz się z przemocą i kryzysem!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej
zaprasza osoby doznające przemocy w rodzinie oraz osoby będące w sytuacjach
kryzysowych do udziału w grupie wsparcia.
Grupa wsparcia to szczególna forma pracy z osobami znajdującymi się w sytuacji kryzysowej, gdyż zapewnia
możliwość uzyskania wsparcia osób będących w podobnym położeniu. Grupa wsparcia prowadzona jest
w formie warsztatów. Uczestnictwo w spotkaniach grupy wsparcia jest dobrowolne i bezpłatne. Możesz
dołączyć do grupy w dowolnym momencie, opuścić ją, kiedy chcesz i wrócić, gdy potrzebujesz.
Celem spotkań grupy wsparcia jest wzmocnienie motywacji do działania, podejmowania decyzji
dotyczących własnego życia, odkrywanie swojego potencjału i uczenie się jego wykorzystywania
w sytuacjach nie tylko kryzysowych.
Uczestniczenie w grupie wsparcia daje możliwość:
 uzyskania wsparcia osób będących w podobnym położeniu,
 korygowania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
Spotkania grupy wsparcia są szansą na:
 wzrost samooceny i poczucia własnej wartości
 poprawę umiejętności korzystania z instytucjonalnych form wsparcia i pomocy
 poprawę umiejętności rozwiązania konfliktów w rodzinie.

W grupie wsparcia obowiązuje zasada dyskrecji – uczestnicy są zobowiązani do pozostawienia tylko
dla siebie tego, co mówią i słyszą podczas spotkań.
Spotkania odbywają się w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1, pokój nr 11.
Zapisy na kolejną edycję grupy wsparcia odbędą się w miesiącu lipcu 2015r. w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej - telefon (34) 3192466.
Zajęcia rozpoczną się w sierpniu 2015r. - 1 raz w tygodniu w godzinach popołudniowych.
Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej informuje, że:


w związku ze zbliżającym się końcem okresu zasiłkowego 2014/2015 (od 01-11-2014 roku do 31-102015 roku) wnioski o przyznanie ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH na nowy okres zasiłkowy 2015/2016
(od 01-11-2015 roku do 31-10-2016 roku) przyjmowane będą począwszy od miesiąca września 2015 r.



Wnioski o przyznanie świadczeń z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO na nowy okres świadczeniowy
2015/2016 (od 01-10-2015 roku do 30-09-2016 roku) przyjmowane będą począwszy od miesiąca sierpnia
2015 roku.
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KONKURS WOKALNY
,,WYGRAJ SZANSĘ”
23.03.2015r.

Naszą Gminę w Konkursie Wokalnym Wygraj Szansę
w Częstochowie reprezentowała Kornelia Kotarska, która
zaśpiewała piosenkę pt. ,,W szkole tańca”. Towarzyszyli jej
Adam, Miłosz i Krzysiu Przygoda. Do konkursu dzieci
przygotowała pani Dorota Janik – instruktor studia
piosenki w Gminnym
Ośrodku Kultury we
Wręczycy
Wielkiej.
Młodych
uczestników
dopingowali uczniowie
ze Szkoły podstawowej
z Wręczycy Wielkiej.

XI POWIATOWY KONKURS PLASTYKI
OBRZĘDOWEJ ,,WIOSNA 2015”
31.03.2015 r.

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA
03.05.2015r.
Gminne

obchody

uchwalenia

Konstytucji

3

Maja

rozpoczęły się mszą świętą w Kościele Parafialnym we
Wręczycy Wielkiej. Oprawę muzyczną w trakcie mszy
zapewniła Dziecięco – Młodzieżowa Orkiestra Dęta
działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury we Wręczycy
Wielkiej. Po uroczystej mszy w pochodzie z Kościoła do
placu przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej udział
wzięły wszystkie grupy Mażoretek w asyście DMOD. Prócz
orkiestry i mażoretek w uroczystościach wzięli udział
przedstawiciele lokalnych władz, strażacy, górnicy,
harcerze, oraz mieszkańcy naszej gminy.

WYSTĘP DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWEJ
ORKIESRTY DĘTEJ I MAŻORETEK
W GLIWICACH
03.05.2015 r.
3 Maja Dziecięco – Młodzieżowa Orkiestra Dęta
wraz z Mażoretkami swoim występem uświetniła
w Gliwicach obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Dzieci i młodzież zaprezentowały się w przemarszu
oraz
koncercie
scenicznym.
Wspólnie
z zaproszonymi orkiestrami z Kędzierzyna-Koźle
i Sośnicy wykonały utwory pod batutą kapelmistrza
Bartłomieja Pięty. Licznie zgromadzona publiczność
na placu Krakowskim brawami nagrodziła młodych
artystów.

31 marca 2015 r. nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników
konkursu „Wiosna 2015”, poprzedzone krótkim
koncertem w wykonaniu dzieci i młodzieży
uczęszczających na zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury
we Wręczycy Wielkiej. Do tegorocznego Konkursu
plastyki obrzędowej zgłoszonych zostało ponad 650 prac
w 7 kategoriach, z czego 223 zostało nagrodzonych.
Licznie zgromadzeni laureaci po ogłoszeniu wyników
i wręczeniu nagród mieli okazję podziwiać ręcznie
malowaną porcelanę, a także skosztować potraw stołu
Wielkanocnego przygotowanego przez Koło Gospodyń
Wiejskich z Kalei.
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SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM
ROMANEM PANKIEWICZEM
13.05.2015 r.

XXIV GMINNY KONKURS PIOSENKI
PRZEDSZKOLNEJ I SZKOLNEJ
IX POWIATOWY KONKURS PIOSENKI
DLA GIMNAZJALISKÓW
19.05.2015 r.
Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej był
miejscem przesłuchań konkursowych XXIV Gminnego

W Gminnym Ośrodku Kultury we Wręczycy Wielkiej oraz
w Zespole Szkół im. Stanisława Ligonia w Truskolasach
odbyło się spotkanie z podróżnikiem Romanem
Pankiewiczem. Gość nasz w czasie 10 letniego pobytu
w różnych krajach potrafił połączyć pracę zawodową
z żyłką odkrywcy. Podróżnik przekazał w ciekawy
i barwny sposób dzieciom informacje dotyczące kultury
i zwyczajów odwiedzanych przez siebie krajów.
Publiczność z zaciekawieniem słuchała i oglądała
prezentację dotyczącą Islandii. Po spotkaniu pan Roman
rozdawał autografy na książce pt. ,, Islandia Trzeci Żywioł”.

WYSTAWA FOTOGRAFICZNA
16.04.-08.05.2015 r.
Uczniowie Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa
w Częstochowie z kierunku fototechnik zorganizowali
wystawę fotograficzną w galerii Pryzmat w Gminnym
Ośrodku Kultury we Wręczycy Wielkiej. Wystawa
prezentuje
fotografie
uczniów powstałe w czasie
zajęć
lekcyjnych
pod
kierunkiem
nauczyciela
fotografii Pana Konrada
Grzyba.
Na
zajęciach
młodzież nabywa nowe
umiejętności w zakresie
fotografowania oraz obróbki
cyfrowej zdjęć.
Wystawa
została ciepło przyjęta przez
zwiedzających.

X WOJEWÓDŹKI KONKURS
PLASTYCZNY ,,ZACZAROWANY OGRÓD”
19.05.2015 r.
Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie
nagród odbyło się dnia 19 maja 2015 r. o godz. 13:00
w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury we
Wręczycy Wielkiej. Po obejrzeniu 703 prac zgłoszonych do
konkursu komisja postanowiła przyznać 190 nagród.
Prace nagrodzone były wystawione w galerii Pryzmat
i każdy odwiedzający naszą instytucję mógł podziwiać
prace młodych artystów

Konkursu Piosenki Przedszkolnej i Szkolnej oraz IX
Powiatowego Konkursu Piosenki dla Gimnazjalistów.
Komisja w składzie Sebastian Wypych, Łukasz Kędziora
i Cezary Sowa przesłuchała i nagrodziła wszystkie 32
dzieci w kategorii przedszkoli oraz nominowali do
Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Przedszkolnej
w Boronowie. Komisja ponadto nagrodziła 15 uczniów
szkół podstawowych i jedyną przedstawicielkę
gimnazjum
Justynę
Maciejewską
reprezentantkę
gimnazjum w Parzymiechach.

Nowe Przygody Koziołka Matołka
14.05.2015 r.
Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej gościł
aktorów z Teatru z Krakowa, którzy przedstawili bajkę
pt. ,,Nowe Przygody Koziołka Matołka”. Dzieci
z przedszkoli i szkół podstawowych z naszej Gminy
wypełniły po brzegi miejsca na widowni. W poszukiwaniu
Pacanowa Koziołek Matołek krążył niemal po całym
świecie. Bajce towarzyszyły elementy wokalne i układy
choreograficzne, które stały na wysokim poziomie
artystycznym. Dzieci w wielkim aplauzem oklaskiwali grę
aktorów i …...

JUŻ WKRÓTCE:
- 03.06.2015r. Gminny Konkurs
Literacki. ,,Moja historyjka”
- 17.06.2015r.,,Dom, rodzina i ja” konkurs
plastyczny i literacki
- 27.06.2015r. Konkurs fotograficzny
,,Fotoigrzyska”
- 01-10.06.2015r. Wystawa ,,Sobieski pod
Wiedniem” (replika o wymiarach 458-894 cm).

ZAPRASZAMY
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