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Egzemplarz bezpłatny

X JUBILEUSZOWY FESTIWAL
FOLKLORYSTYCZN
W niedzielne popołudnie 20 września br. miał miejsce
w naszym ośrodku kultury X Jubileuszowy Festiwal
Folklorystyczny
Powiatu
Kłobuckiego,
którego
organizatorem było Stowarzyszenie "PROM" wraz
z Gminnym Ośrodkiem Kultury we Wręczycy Wielkiej oraz
Starostwem Powiatowym w Kłobucku.
Tegoroczna
jubileuszowa edycja zgromadziła rekordową liczbę
uczestników: 14 zespołów śpiewaczych, 13 solistów oraz
3 zespoły ludowe-obrzędowe. X Jubileuszowy Festiwal stał
na wyrównanym poziomie czego dowodem jest nagrodzenie
wielu wykonawców przez komisję w składzie: Przemysław
Spandel (solista zespołu Śląsk), Dorota Janik i Ewa Pięta.

Podatki na 2016 rok
Informacja
dla Mieszkańców Gminy
Wręczyca Wielka
Na podstawie regulaminu
utrzymania porządku
i czystości w gminie,
uchwalonego na sesji Rady
Gminy w dniu 27 listopada br.
informujemy, że od dnia
1 stycznia 2016 roku
popiół i odpady zielone
winny być wydzielone
ze strumienia odpadów
zmieszanych i gromadzone
w dodatkowym pojemniku (w
ramach dotychczasowej opłaty)
 popiół
od października do kwietnia
 odpady zielone
od maja do września
120-litrowy pojemnik
właścicielom nieruchomości
zamieszkałych dostarczy firma,
która odbiera odpady
komunalne z terenu gminy.

Podatki na 2016r. w Gminie Wręczyca Wielka nie
zostały podniesione; stawki podatkowe pozostają na nie
zmienionym poziomie od 2013 r. 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,
- 4,63 zł/m2 związanej z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych.
- 6,60 zł/m2 od pozostałych budynków,
- 2% od wartości budowli.
Od gruntów:
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- 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 obniżony:
- ze 150,00 zł do 134,37 zł od ha przeliczeniowego dla
gospodarstw rolnych,
- z 300,00 zł do 268,75 zł ł od ha fizycznego dla
działkowiczów.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia zdrowia, spokoju,
pomyślności, samych szczęśliwych dni
w Nowym 2016 Roku oraz wszystkiego co najlepsze
Mieszkańcom Gminy
życzą Rada i Wójt Gminy Wręczyca Wielka

1

Podsumowanie inwestycji w 2015 r.
Wodociągi: Kosztem 340 tys. zł wybudowano
2,6 km wodociągów: we Wręczycy Wielkiej
przy ul. Konwaliowej i ul. 3 Maja,
w Truskolasach przy ul. Bursztynowej,
Jaśminowej i Akacjowej, w Kalei przy ul.
Dworskiej oraz w Długim Kącie. Wymieniono
350 wodomierzy. Za 184 tys. zł opracowano
dokumentację na: odwiert studni głębinowej
we Wręczycy Wielkiej, na budowę wodociągów
przy ul. Spokojnej w Borowem, ul. 3 Maja
i ul. Czereśniowej wraz z łącznikiem z ul.
Sportową we Wręczycy Wielkiej, przy ul.
Szkolnej w Kalei, dla Klepaczki i Węglowic
oraz
na
wymianę
rur
azbestowych
w Borowem oraz ul. Polnej, Ogrodowej,
Krótkiej i Częstochowskiej we Wręczycy
Wielkiej,

*

Kanalizacja sanitarna:

ponad 291 tys. zł
pod
kolejne inwestycje związane z kanalizacją,
w tym na: koncepcję rozbudowy oczyszczalni
ścieków we Wręczycy Małej z wykorzystaniem
istniejącej infrastruktury wraz z budowę
kanalizacji sanitarnej w m. Pierzchno, Kalej,
Szarlejka i Wydra, na budowę kanalizacji
w Hutce i przy ul. Czereśniowej z łącznikiem
z ul. Sportową we Wręczycy Wielkiej.

przeznaczono

na

dokumentację

*
Do

końca

br. rozbudowano
uliczne lub wymieniono

listopada

oświetlenie
stare oprawy - w sumie 100 lamp, w tym na
odcinku: Puszczew-Cyganka, w Hutce oraz w
Nowinach, dołożono dodatkowe lampy w tym:
3 w Hutce
oraz po dwie w: Klepaczce,
Golcach,
Truskolasach,
Węglowicach,
Szarlejce i po jednej w Zamłyniu, Kalei,
Borowem i Wręczycy Wielkiej.

*
Kultura fizyczna, sport i rekreacja:
Opracowano koncepcję budowy boisk
sportowych
wraz
z
infrastrukturą
towarzyszącą w Puszczewie (20 tys. zł).
Dla
KS
„Huragan”
Jezioro
wydzierżawiono, trzy pawilony, jako
zaplecze
socjalne,
które
zostaną
wykupione za 67 tys. zł Przeprowadzono
remont nawierzchni boiska w Grodzisku
(16 tys. zł) oraz doposażono plac zabaw
w Pierzchnie (7,2 tys. zł).

Oświata – wykonano projekt na budowę
przedszkola we Wręczycy Wielkiej oraz
zaktualizowano dokumentację na termomdernizację Zespołu Szkół w Węglowicach.
Prowadzono prace przy I etapie modernizacji
basenu przy ZS w Węglowicach, etap drugi
w roku przyszłym przy koszcie całkowitym
706. 970,00 zł. Położono nową nawierzchnię
w salach gimnastycznych w Truskolasach 129 999,97 zł i w Kalei za 93 979 zł.

*
Drogi:
Gmina
kwotą
1 677 000
zł
dofinansowała przebudowę 11 km i 3,5 km
chodników
dróg
powiatowych
relacji:
Truskolasy-Zamłynie-Kuleje-Nowiny-Bór
Zapilski-Piła-Pierwsza. Podpisano kolejne

porozumienie z Powiatem na przebudowę
drogi
powiatowej
Szarlejka-Lgota.
Opracowano projekty na przebudowę dróg
wraz z częściową kanalizacją deszczową: ul.
Szkolnej, 1 Maja i Rynek w Truskolasach
(40 tys. zł) i ul. Czereśniowej wraz
z łącznikiem z ul. Sportową we Wręczycy
Wielkiej za (34 tys. zł).

Utwardzono drogi gminne: w Brzezinkach,
Kulejach, Pile Drugiej, Grodzisku, Szarlejce,
Długim Kącie, Truskolasach oraz wyrównano
wyboje na ul. Kościelnej w Kalei. Ułożono
przepusty przy drogach w Pierzchnie, Pile
Pierwszej i Klepaczce. Kontynuowano prace
przy oznakowaniu dróg gminnych. Zakupiono
i ustawiono trzy wiaty przystankowe w m.
Pierzchno, Klepaczka i Piła Pierwsza.

*
Pozostałe:
Kosztem 162.964 zł zakończono remont
budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej we

Wręczycy

Małej,

przy

dofinansowaniu
środkami unijnymi (92 840 zł). W ramach
promocji gminy za 33.948 zł zamontowano
„witacze” przy wjazdach do gminy oraz
zmodernizowano stronę internetową Urzędu
Gminy przy dofinansowaniu w wysokości
22.080 zł. Opracowano dokumentację na
budowę garaży i zaplecza socjalnego dla OSP
Kuleje (20 tys. zł).
Gmina przekazała 70 tys. dotacji w tym:
30 tys. na modernizację Ośrodka Zdrowia
w Węglowicach oraz 40 tys. na zakup
samochodu Kia dla Komisariatu Policji we

Wręczycy Wielkiej.
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Co słychać w Radzie…
Na VIII sesji zwyczajnej w dniu 24 września 2015 r.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant,
przedstawił informację nt. oświadczeń majątkowych
złożonych na jego ręce przez Radnych Gminy Wręczyca
Wielka na początku kadencji 2014-2018 oraz za 2014 rok wg
stanu na dzień 31.12.2014 r. Wszyscy Radni złożyli swoje
oświadczenia majątkowe w ustawowych terminach.
Wójt Gminy Pan Henryk Krawczyk przedstawił informację
w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez
Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek
organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje
administracyjne w jego imieniu wg stanu na dzień
31.12.2014 roku. W/wym. osoby złożyły oświadczenia
w ustawowym terminie. Przewodniczący Rady Gminy
i Wójt Gminy, własne oświadczenia majątkowe złożyli
w ustawowym terminie Wojewodzie Śląskiemu.
***
Rada Gminy na VIII sesji przyjęła informacje:
1) o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wręczyca
Wielka w roku szkolnym 2014/15,
2) z realizacji zadań w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi. (Ilość odebranych i zagospodarowanych
odpadów z naszej Gminy za 8 miesięcy 2015 r. wynosi:
odpady zmieszane – 3.302,00 ton i odpady segregowane
ogółem - 410,24 ton. Informacje j/w dostępne są na stronie
podmiotowej http://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net
w zakładce Rada Gminy/sesje/załączniki do protokołów.
***
24 września 2015 r. Rada Gminy podjęła 16 uchwał, w tym
Uchwałę Nr VIII/72/15 w sprawie wprowadzenia regulaminu
przyznawania stypendiów Wójta Gminy za osiągnięcia
naukowe, artystyczne i sportowe uczniów zamieszkałych
w Gminie Wręczyca Wielka. Celem stypendium jest
wyróżnienie i promocja godnych naśladowania postaw
młodego pokolenia. Stypendium przyznaje się w wysokości:
1) za osiągnięcia indywidualne – kwota nie niższa niż 500 zł,
2) za osiągnięcia zespołowe – kwota nie niższa niż 800 zł.
Wysokość stypendiów ustala corocznie Wójt Gminy
w
zależności
od
ilości
środków
finansowych
zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy i od ilości
złożonych wniosków.
(Szczegółowe zasady przyznawania stypendium określa
regulamin stanowiący załącznik do uchwały, o której mowa
na wstępie.)
***
27 listopada 2015 r. na IX sesji zwyczajnej, wśród licznych
uchwał w sprawach różnych, Rada Gminy przyjęła Program
Wspierania Rodziny w Gminie Wręczyca Wielka na lata
2016-2018, podejmując w tej sprawie Uchwałę Nr IX/86/15.
Adresatami Programu są rodziny zamieszkałe na terenie
naszej gminy, w tym w szczególności
przeżywające
trudności
w
wypełnianiu funkcji
opiekuńczo
–
wychowawczych, w których wychowują się dzieci oraz
rodziny biologiczne dzieci umieszczonych
w pieczy
zastępczej.
Głównym celem programu jest tworzenie efektywnego
systemu wsparcia rodziny w jej prawidłowym
funkcjonowaniu i wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczej.
Zadania trzyletniego gminnego Programu będą
realizowane i wdrażane etapowo zgodnie z potrzebami
i możliwościami finansowymi Gminy. Środki pochodzić będą

głównie z budżetu samorządu gminnego, w tym jego
jednostek organizacyjnych. Zadania ujęte w Programie mogą
być także finansowane z dotacji w ramach programów
systemowych oraz budżetu państwa.
Zainteresowanych pełnym brzmieniem programu zapraszamy
na stronę BIP, do zakładki Prawo lokalne/Uchwały 2015 rok.
***
Rada Gminy uchwaliła stawki podatkowe na 2016 rok,
podejmując stosowne uchwały j/n:
 Nr IX/91/15 w sprawie podatku od środków
transportowych;
 Nr IX/92/15 w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości;
 Nr IX/93/15 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy
Wręczyca Wielka w sprawie obniżenia ceny skupu żyta
do celów wymiaru podatku rolnego.
Uchwałą Nr IX/94/15 zostały zatwierdzone wzory
formularzy informacji i deklaracji na podatek od
nieruchomości, rolny i leśny.
W/wym. dostępne na stronie BIP w zakładce Prawo
lokalne/Uchwały 2015 rok.
***
Na IX sesji Rada Gminy podjęła również inne uchwały
o charakterze prawa miejscowego, w tym m.in.:
- Uchwałę Nr IX/88/15 w sprawie uchwalenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wręczyca
Wielka.
Uchwalenie nowego regulaminu podyktowane jest
w szczególności wprowadzeniem na wniosek mieszkańców
z dniem 1 stycznia 2016 r. dodatkowego pojemnika na odpady
komunalne segregowane, który w okresie zimowym
przeznaczony będzie na popiół z palenisk, a w okresie letnim
na odpady zielone.
- Uchwałę Nr IX/89/15 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku
letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe.
W dniu 1 lutego 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 28
listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
i wprowadziła szereg nowych uregulowań w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi. Przedmiotowa
uchwała jest następstwem nowych uregulowań prawnych.
***
Z innych spraw będących przedmiotem obrad listopadowej sesji:
Rada Gminy przyjęła informacje Wójta Gminy w zakresie:
- inwestycji realizowanych w gminie w 2015 r. zgodnie
z przyjętymi założeniami - informascja na str. 2,
- przygotowania Gminy do akcji zimowej 2015/2016.
Wzorem lat ubiegłych, ze względów finansowych nie będą
posypywane całe ciągi dróg, tylko wyznaczone odcinki to
jest: rejony przystanków autobusowych, szkół, przedszkoli,
siedzib jednostek organizacyjnych gminy, chodniki,
skrzyżowania, zakręty, spadki, podjazdy, mosty itp.
***
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
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Nagrodzone Sołectwa
W konkursie „Piękna Wieś Województwa Śląskiego” ogłoszonym
w 2015 roku przez Urząd Marszałkowski Sołectwo I Wręczyca
Wielka zajęło III miejsce w kategorii najlepsze przedsięwzięcie
odnowy wsi a Sołectwo I Truskolasy otrzymało wyróżnienie w
kategorii najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy
i zwyczaje. Sołectwa otrzymały po tysiąc złotych nagrody i puchary.
Nagrody z rąk Wicemarszałka Województwa Śląskiego Stanisława
Dąbrowy odebrali Radny Marcin Zomerfeld i Sołtys Robert Broś.
Konferencja „Mądre Sołectwo”

26 września b.r. z inicjatywy radnej Anity Toborek, przy współpracy
radnych Gminy Marcina Zomerfelda i Tomasza Osińskiego oraz
radnej Powiatu Zdzisławy Kall, odbyła się Konferencja „Mądre
Sołectwo”. Tematami przewodnimi konferencji były: sołectwo, jako
jednostka pomocnicza w świetle prawa, sołtys lider czy inkasent oraz fundusz sołecki.
Opłata za odbiór odpadów komunalnych z domków letniskowych i działek rekreacyjnych
Od 1 stycznia 2016 r. na terenie Gminy Wręczyca Wielka wprowadzona będzie ryczałtowa opłata za
pojemnik od domku letniskowego i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno –
wypoczynkowe, gdzie odpady są odbierane sezonowo.
Opłata ta wynosi 60 zł rocznie przy selektywnej zbiórce odpadów i 100 zł jeżeli odpady nie są
segregowane. W celu naliczenia opłaty właściciele domków letniskowych i działek rekreacyjnych, na których
powstają odpady komunalne składają Deklarację C – do pobrania ze strony internetowej lub w pokoju 21
Urzędu Gminy.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ we WRĘCZYCY WIELKIEJ
Ważne zmiany w zasiłkach od o1 stycznia 2016r. - przekroczenie kryterium dochodowego będzie nadal
uprawniało do świadczeń rodzinnych.
Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, opublikowana w Dzienniku Ustaw z 17 lipca 2015 r., poz.
995 przewiduje, że rodziny, które przekroczą próg dochodowy, nie stracą ich - tak jest teraz. Będą je nadal
otrzymywać, ale pomniejszone o kwotę, o jaką przekroczyły kryterium dochodowe. Zmiana ustawy
o świadczeniach rodzinnych zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.
Obecnie gdy rodzina przekroczy próg dochodowy (574 zł na osobę w rodzinie i 664 zł na osobę w rodzinie
z dzieckiem niepełnosprawnym) choćby o złotówkę - traci prawo do zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami.
Po zmianach - które zaczną obowiązywać od stycznia 2016 r. - świadczenia te nie będą już odbierane, ale
stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu dochodowego o 1 zł, łączna
kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł. W praktyce oznacza to, że świadczenia
te będą obniżane o taką kwotę, o jaką przekroczą próg dochodowy.
Bliższe informacje udzielane są w GOPS we Wręczycy Wielkiej, ul. Sienkiewicza 1, pok. 31. tel. 34 377 84 31

Nowe świadczenie od 1 stycznia 2016 roku.
Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku
macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc
między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także
wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych oraz osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą
działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku. Świadczenie to nie będzie uzależnione od kryterium
dochodowego i będzie przysługiwało przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł
miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni.
Istotne jest, że świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia
2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie
rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia
(odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków). (Dz. U. z 2015r. poz.1217)
Wnioski na świadczenie rodzicielskie można składać od 02 stycznia 2016 r. w GOPS we Wręczycy
Wielkiej, ul. Sienkiewicza 1, pok. 31. tel. 34 377 84 31
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Szkoła Podstawowa w Kulejach
29 września br. uczniowie naszej szkoły wraz ze
Szkołą Podstawową w Cisiu gościli w ramach
projektu uczniów i nauczycieli ze Szkoły
Podstawowej nr 26 z Zabrza. Uczniowie po raz
pierwszy spotkali się ze sobą w rzeczywistości.
W
pierwszej
części
uczestniczyliśmy
w
warsztatach
przygotowanych
przez
Nadleśnictwo Herby, a następnie udaliśmy się
do szkoły na wspólne śpiewanie piosenek przy
ognisku i konsumowanie kiełbasek. W ramach
integracji uczniowie zostali podzieleni na
zespoły mieszane i uczestniczyli w przygodowanych
rozgrywkach
sportowych. Jako
pamiątkę ze spotkania, każdy zespół namalował
plakat za pomocą farb i palców z wrażeń z dnia
dzisiejszego. Na pożegnanie, otrzymali upominki od swoich kolegów i koleżanek związane z okolicami Zabrza.
Szkoła w Kulejach od marca br. uczestniczy w projekcie eTwinning pod hasłem „Zdrowa Ziemia, zdrowy
człowiek” i co miesiąc realizuje zadania wspólnie ze szkołami uczestniczącymi w projekcie. Koordynatorami
projektu są: Małgorzata Guzek i Sylwia Kot ze Szkoły Podstawowej nr 26 w Zabrzu, Anita Walczak ze Szkoły
Podstawowej w Cisiu i Janusz Trzepizur ze Szkoły Podstawowej w Kulejach. Janusz Trzepizur
"ŁADNIE, ZDROWO, KOLOROWO”
23 października w Szkole Podstawowej w Borowem w ramach Programu Promocji
Zdrowia "Bliżej Zdrowia" odbyły się warsztaty pt. "Ładnie, zdrowo, kolorowo",
mające na celu propagowanie zdrowego odżywiania. Panie z Koła Gospodyń
Wiejskich w Borowem zaprezentowały uczniom klas III-VI, w jaki sposób
udekorować posiłki, by zachęcić do ich spożywania. Uczniowie pod okiem
prowadzących bardzo chętnie włączyli się w pracę. Przyniesione warzywa szybko
zamieniły się w śliczne róże, zwierzaki, koszyczki itp. Na zakończenie uczestnicy
zostali poczęstowani pysznym koktajlem truskawkowym. Zwieńczeniem
warsztatów było wręczenie paniom pisemnego podziękowania z rąk
przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego. Katarzyna Gworys

,, CHCEMY ŻYĆ – NAŁOGOM MÓWIMY NIE!”
Pod takim hasłem w dniach 19-23. 10 2015 r. w Zespole Szkół
w Węglowicach realizowany był projekt profilaktyczny skierowany do
uczniów Gimnazjum. Organizatorki akcji: Anna Gwiździńska, Anna
Korkus oraz Jolanta Staszczyk nawiązały współpracę z policjantami
z Powiatowej Komendy Policji w Kłobucku, którzy przeprowadzili
z uczniami pogadankę na temat zagrożeń płynących z używania dopalaczy
oraz bezpieczeństwa na drogach, w szkole i poza nią. Uczniowie przygotowali również prezentację
multimedialną na temat skutków używania dopalaczy i bezpiecznego poruszania się po drogach, przedstawili
także mrożące krew w żyłach statystyki wypadków drogowych z ostatnich
lat. W ramach akcji zorganizowano także warsztaty profilaktyczne dla
uczniów klas III Gimnazjum w Węglowicach oraz koncert profilaktyczny
,,Nie jesteś sam”. Zorganizowanie akcji było możliwe dzięki finansowemu
wsparciu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we
Wręczycy Wielkiej oraz Stowarzyszeniu ,,Szkoła w Węglowicach”.
Organizatorki mają nadzieję, że za rok znów uda im się przeprowadzić
podobną akcję, dzięki której uczniowie zdobędą szereg informacji o
zagrożeniach, jakie niesie ze sobą zażywanie substancji psychoaktywnych,
a także o tym, jak przeciwdziałać temu niebezpiecznemu zjawisku. Podobne działania profilaktyczne wpłyną
być może na zmniejszenie się także ilości pijanych kierowców, a młodzi wychowankowie naszej szkoły
wyrosną na świadomych i odpowiedzialnych kierowców. + Anna Korkus
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Obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych
w Kulejach
W ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych
w dniu 9 listopada 2015 roku gościł w Szkole Podstawowej aktor
teatralny i filmowy Pan Michał Kula. Wcześniej uczniowie zapoznali
się z twórczością aktora, dowiedzieli się w jakich filmach
i przedstawieniach teatralnych brał udział. Podczas spotkania Pan
Michał Kula czytał naszym uczniom fragmenty prozy Lucy Maud
Mongtgomery "Ania z Zielonego Wzgórza" oraz bajkę rosyjską "Na
słowo szczupaka". Gość czytał również wiersze J. Brzechwy "Kura", "A-psik", "Paweł i Gaweł", K. I.
Gałczyńskiego "Straszna żaba" oraz piękny wiersz o miłości H.
Poświatowskiej. Na koniec występu Pan Michał Kula zaśpiewał
balladę Bułata Okudżawy p.t. "Balonik", do której akompaniował
sobie na gitarze. Po występie uczniowie zadawali gościowi
pytania dotyczące jego pracy, zainteresowań, ulubionych
przedmiotów w szkole, ale też o techniki szybkiego
zapamiętywania tekstów i szybkiego uczenia się, co może być dla
nich przydatne w szkole. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej
atmosferze, a na koniec Pan Michał Kula chętnie pozował
z uczniami do zdjęć i rozdawał autografy. Janusz Trzepizur

GMINNY OŚRODEK KULTURY we Wręczycy Wielkiej
WARSZTATY PLASTYCZNE
W NOWYM ŁUPKOWIE 12-19.09.2015r.
W Nowym Łupkowie odbyły się Warsztaty
Plastyczne
w ramach Polsko – Ukraińskiej
wymiany młodzieży.
W wyjeździe brało udział
34 uczniów z Gminy Wręczyca Wielka. Dzieci
i młodzież doskonaliły swoje umiejętności
artystyczne realizując prace w tematach: uroki
pejzażu Bieszczad z elementami architektury,

fantastyka
w naszej wyobraźni, malarstwo
dekoracyjne z zastosowaniem nowoczesnych
technik malarskich – akrylu oraz wiele szkiców
związanych z miejscem pobytu. Podczas
warsztatów nie zabrakło również czasu do
odpoczynku oraz zwiedzania okolicy. Uczestnicy
wyjazdu mogli zobaczyć: Klasztor w Komańczy,
schronisko PTTK "Chatka Puchatka" na Połoninie
Wetlińskiej, Zalew Soliński, Cerkiew pod
wezwaniem Opieki Matki Bożej w Komańczy,
Stacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej w Majdanie.

Dodatkowymi atrakcjami była: jazda konna, jazda
Transbeskidzką Kolejką – Strzałą Południa, ognisko
oraz dyskoteki i spotkania integrujące dzieci
i młodzież z Polski i Ukrainy. Zwieńczeniem
warsztatów była wspólna wystawa prac dzieci
i młodzieży z Polski i Ukrainy.
FLETNIA PANA
25.09.2015r.
Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej
gościł znakomitego artystę, wirtuoza gry na fletni
Pana, mieszkającego we Lwowie - Olega Dowgala.
Urodzony
w 1977 roku Oleg Dowgal jest
etatowym muzykiem Filharmonii Lwowskiej oraz
wykładowcą w Wyższej Szkole Muzycznej we
Lwowie. W wolnym czasie komponuje muzykę,
której inspiracją są ludowe utwory z rejonu Karpat.
Na spotkanie z dziećmi ze szkół Gminy Wręczyca
Wielka Oleg Dowgal przygotował specjalny
program. W trakcie imprezy wirtuoz opowiadał
legendy o powstaniu instrumentu, następnie
prezentował możliwości artystyczne w postaci
zagrania kilku znanych
utworów. Drugą częścią
spotkania autorskiego był
konkurs - zgadywanka "jaka
to melodia?" Zaproszony
gość zagrał na fletni Pana
tylko kilka pierwszych nut
światowych szlagierów, a
zadaniem uczniów było
odgadnięcie ich tytułów.
Wszyscy
świetnie
się
bawili,
a nasz gość
rozdawał autografy.
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PORANEK MUZYCZNY W KALEI
I WRĘCZYCY WIELKIEJ

23 października w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Kalei oraz w Zespole Szkół we
Wręczycy Wielkiej miały miejsce
poranki
muzyczne, których celem było zachęcenie dzieci
i młodzieży do nauki i rozwoju muzycznego.
W spotkaniu uczestniczyli zawodowi muzycy
z Filharmonii Częstochowskiej. Są to cykliczne
zajęcia organizowane w szkołach naszej Gminy
przez Gminny Ośrodek Kultury. Wszystkie
zainteresowane osoby chcące rozpocząć przygodę
z muzyką poprzez grę na instrumentach serdecznie
zapraszamy do naszego Ośrodka.

KONCERT DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWEJ
ORKIESTRY DĘTEJ Z WRĘCZYCY
WIELKIEJ I ORKIESTRY
REPREZENTACYJNEJ WOJSK LĄDOWYCH
Z WROCŁAWIA 23.10.2015r.
23 października w jesienny piątkowy wieczór w sali
widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury we
Wręczycy Wielkiej zgromadzona publiczność miała
niesamowitą okazję podziwiać koncert dwóch
orkiestr: Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej
z Wręczycy Wielkiej pod batutą kapelmistrza
Bartłomieja Pięty oraz Orkiestry Reprezentacyjnej
Wojsk Lądowych z Wrocławia której dyrygentem
jest major Mariusz Dziubek. Orkiestry wykonały
wspólnie dziesięć utworów, wśród których były
aranżacje samego majora Dziubka. Dzieci
i młodzież z naszej orkiestry miały niebywałą
okazję zagrać z zawodowymi muzykami. Kinga
Hyra,
Ada
Musialik,
Karina
Bryła
–
instrumentalistki z naszej orkiestry były również
solistkami
w sześciu utworach.
Koncert
zorganizowany został w ramach projektu: "Plan
Współpracy Dowództwa Garnizonu Warszawa
i
Podległych
Jednostek
Wojskowych
z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi
Partnerami Społecznymi Na 2015 Rok". Koncert
cieszył się ogromnym zainteresowaniem nie tylko
wśród mieszkańców gminy o czym najlepiej
świadczyła zapełniona po brzegi sala widowiskowa,
aplauz na stojąco oraz liczne bisy.
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WARSZTATY TEATRALNE
BAJKA ,,CZTERY MILE ZA PIEC''
29 października
Gminny Ośrodek Kultury
odwiedził Teatr Skrzat z Krakowa z bajką pt.
,,Cztery mile za piec" autorstwa Marii
Konopnickiej. Dzieci z przedszkoli i szkół
podstawowych z naszej Gminy licznie przybyły do
sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury na
obejrzenie sztuki teatralnej. Była to pełna humoru
opowieść o przygodach Zosi, która poszukiwała
swojej zaginionej lalki Petroneli. Musiała udać się
do baśniowej krainy, aby ją odnaleźć. Na szczęście
na swojej drodze spotkała różne postacie, które
pomagały jej odnaleźć właściwą drogę ,,za piec''.
Historia ,,szmacianej lalki" bardzo zaciekawiła
młodą widownię, tym bardziej, że niektóre z dzieci
mogły wziąć udział w przedstawieniu jako aktorzy.
Bajce towarzyszyły układy choreograficzne
i elementy wokalne,
a wszystkie dzieci śpiewały
znane piosenki wspólnie z aktorami.

W Gminnym Ośrodku Kultury we Wręczycy
Wielkiej 23 października 2015 roku odbyły się
warsztaty teatralne. Zajęcia prowadziła Pani
Krystyna Koziołek – reżyser teatralny, pedagog
i
właścicielka
Teatru
Otwartego
KIM
w Częstochowie. Szkolenie skierowane było do
nauczycieli i instruktorów przygotowujących
recytatorów.
Zajęcia odbyły się na zasadzie warsztatów, gdzie
każdy mógł zadać pytanie i otrzymywał odpowiedz.
Podczas spotkania nauczyciele, instruktorzy
zespołów teatralnych pracowali nad sztuką
reżyserii, doborem repertuaru. Pani Krystyna
zwracała szczególną uwagę na rozdzielanie ról,
pracę indywidualną z aktorem oraz na tworzenie
elementów scenografii.
Uczestnicy warsztatów byli bardzo zadowoleni,
docenili profesjonalizm prowadzącej.
WARSZTATY OZDÓB CHOINKOWYCH

XII KONFRONTACJE TEATRALNE
Za nami XII Powiatowe Konfrontacje Teatralne.
Odbyły się 17 i 18 listopada w sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej.
Uczestnicy startowali w czterech kategoriach:
przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja
i grupy mieszane. Do konkursu łącznie zgłosiło się
29
zespołów. Zgromadzona widownia była
świadkiem jak dużo serca oraz zaangażowania
wkładały w występ dzieci podczas przedstawień.
Barwne stroje, scenografia, odpowiednia muzyka
dodawały szczególnego charakteru Konfrontacjom,
które na pewno podobały się zgromadzonej
publiczności. Praca teatralna w przedszkolach,
szkołach
i świetlicach owocuje coraz wyższym
poziomem artystycznym. Prezentacja laureatów,
uroczyste
ogłoszenie
wyników,
wręczenie
dyplomów i rozdanie nagród odbyło się w niedziele
22 listopada br.

24 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury odbyły
się
bezpłatne
warsztaty
robienia
ozdób
choinkowych. Zajęcia prowadzone były przez
Andżelikę Bilską z Muzeum Częstochowskiego
i trwały dwie godziny. Warsztaty dotyczyły
tworzenia ozdób choinkowych – bombek z bibuły.
Szkolenie było przeznaczone dla nauczycieli
i opiekunów wysyłających podopiecznych na
konkurs na szopkę, gwiazdę, ozdobę choinkową,
„podłaźniczkę”. Oprócz ćwiczeń praktycznych
prowadząca opowiadała o tradycjach związanych ze
Świętami Bożego narodzenia.

WKRÓTCE:



Mikołaj- 6 grudnia 2015 r. godz.15:30



XII Powiatowy Konkurs na „Szopkę,
gwiazdę, ozdobę choinkową, podłaźniczkę"
16 grudnia 2015 r. godz.13:00



Wręczyckie Jasełka 2016
- ogłoszenie wyników, rozdanie nagród
oraz ,,Niezwykły” Koncert Kolęd
17 stycznia 2016r. godz. 17:00
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