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Egzemplarz bezpłatny

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego A
" lleluja"
.
życzą
Przewodniczący Rady Gminy Wręczyca Wielka
Marek Prubant
wraz z Radnymi

Wójt Gminy Wręczyca Wielka
Tomasz Osiński
wraz z Pracownikami

Odsłonięcie pomnika
W niedzielę, 25 listopada 2018 r. na placu kościoła parafialnego pw. Apostołów Piotra i Pawła w Grodzisku odsłonięto pomnik, na którym znalazły się postacie papieża Jana Pawła II, ks. Andrzeja Boboli i ks.
Piotra Skargi. Odsłonięcia pomnika i jego poświęcenia dokonał ks. Kazimierz Troczyński. Pomnik został
wykonany w pracowni Rafała Cywińskiego, artysty plastyka z Krakowa. Upamiętnienie monumentem
100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, to inicjatywa proboszcza miejscowej parafii
ks. Adama Koszuta. W realizacji pomysłu, najbardziej pomogli miejscowi przedsiębiorcy i fundatorzy
przedsięwzięcia: Wiesław Winecki, Wiesław Kulej i Jan Czerwiński. Po mszy św. zespół z Wręczycy
Wielkiej dał piękny koncert pieśni patriotycznych. W uroczystościach uczestniczyli Wójt Gminy Wręczyca Wielka Tomasz Osiński, Przewodniczący Rady Gminy Marek Prubant oraz Starosta Kłobucki Henryk
Kiepura

Zdjęcie skopiowane ze strony: www.jd-foto.pl

KONCERT NOWOROCZNY
W niedzielny wieczór 5 stycznia 2019 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury miał miejsce
wyjątkowy koncert noworoczny, który swoim patronatem objął Wójt Gminy Wręczyca Wielka Tomasz Osiński.
Wypełniona po brzegi sala mogła podziwiać występy m.in. chóru „Con Amore”, scholi „Anioły Zbawiciela”, scholi
„Niebiańskie Nutki”, zespołu „Cantate Deo”, zespołu muzycznego „Often Hides Band” z Częstochowy oraz grupy
mażoretek z naszego domu kultury. Wśród solistów zaprezentowali się Kinga Hyra, Ania Majchrzak, Michał
Kiepura, Łukasz Pluta, Tomasz Szewczyk, Maja Paruzel. Cały koncert poprowadziła Pani Beata Młynarczyk. Wśród
zaproszonych gości pojawili się m.in. Starosta Kłobucki Henryk Kiepura, Zastępca Starosty Zdzisława Kall, radni
powiatowi – Aneta Kiepura , Wojciech Oczkowski, radni gminy Wręczyca Wielka na czele z Przewodniczącym
Rady Gminy Markiem Prubantem, Wójt Gminy Miedźno Piotr Derejczyk, były wójt Gminy Wręczyca Wielka
Henryk Krawczyk, a także Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie Małgorzata Majer.

Chór „Con Amore” powstał w listopadzie ub.r. na potrzeby uświetnienia obchodów 100-lecia Niepodległej Polski w szkole podstawowej we Wręczycy Wielkiej. Założycielką chóru i jednocześnie jego solistką jest P. Agnieszka Brodziak. Występy chóru Gminy Wręczyca Wielka cieszą się dużym powodzeniem
wśród odbiorców, w różnym przedziale wiekowym i zaspokajają ich potrzebę obcowania z muzyką chóralną dawną i współczesną.

KONCERT
DZIECIĘCO – MŁODZIEŻOWEJ
ORKIESTRY DĘTEJ
11 stycznia nasza orkiestra miała przyjemność
gościć w Ostrowskim Centrum Kultury, gdzie w ramach
projektu Świąteczne Orkiestr Granie wystąpiła ze
znakomitą Ostrowską Orkiestrą Koncertową.
Repertuar przygotowany i związany był tematycznie ze
świętami, i niepowtarzalną atmosferą tych dni. Program
opracowany i zaprezentowany wespół z ostrowską
orkiestrą bogaty był również w standardy muzyki
jazzowej i rozrywkowej, z wokalnymi prezentacjami
naszych solistów: Kingi Hyry, Marty Kijas i Filipa
Kotta. Ich porywające wykonania sprawiły, że do
śpiewu włączyła się zebrana publiczność. Atmosfera
koncertu była wyjątkowo ciepła do czego niewątpliwie
przyczyniło się humorystyczne słowo wiążące
przygotowane i zaprezentowane przez Kacpra Męckę.

JUBILEUSZ 50 –lecia MAŁŻEŃSTWA
12 stycznia w sali widowiskowej Gminnego
Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej świętowali
swoje 50 – lecie pożycia małżeńskiego mieszkańcy z
terenu gminy Wręczyca Wielka. Na uroczystość
zaproszono 46 par, z czego przybyły 24 pary.
Pamiątkowe medale w imieniu prezydenta RP wręczyli
Wójt Gminy Tomasz Osiński, Przewodniczący Rady
Gminy Marek Prubant oraz kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego Anna Flak

XVII OGÓLNOPOLSKIE ,,WRĘCZYCKIE JASEŁKA”
,,TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE BUDUJĄCE TOŻSAMOŚĆ”
W niedzielne popołudnie 20 stycznia w sali
widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury miał miejsce
finał XVII Ogólnopolskich ,,Wręczyckich Jasełek
2019″
,,Tradycje
Bożonarodzeniowe
budujące
tożsamość”. W trakcie trzech dni przesłuchań
konkursowych komisja w składzie Krystyna Koziołek –
reżyser teatralny, Elżbieta Miszczyńska – etnograf
Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie oraz
Danuta Rykała – kierownik Gminnej Biblioteki
Publicznej
we
Wręczycy
Wielkiej
obejrzała
przedstawienia 33. zespołów, w których wystąpiło ponad
1250 aktorów w następujących kategoriach: przedszkola,
klasy I-III, klasy IV-VI, klasy VII – VIII, grupy teatralne.
Na gali finałowej wystąpiły następujące zespoły: koło
teatralne ,,Widzi mi się” z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Częstochowie, ,,Przedszkolne Gwiazdeczki” z
Przedszkola Samorządowego w Gorzkowicach, Słoneczka z klasy IIb ze Szkoły Podstawowej we Wręczycy Wielkiej
oraz Zespół Teatralny „Mandaryn” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 5 w Częstochowie,
zdobywców nagrody specjalnej „Wręczyckich Jasełek 2019”. Organizatorami i fundatorami nagród tego wydarzenia
był Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, Starostwo Powiatowe w Kłobucku, Lokalna Grupa Działania
„Zielony Wierzchołek Śląska” w Kłobucku, Gmina Wręczyca Wielka, Stowarzyszenie PROM i Gminny Ośrodek
Kultury we Wręczycy Wielkiej. W gronie fundatorów nagród tradycyjnie był proboszcz parafii św. Józefa z
Wręczycy Wielkiej.

WERNISAŻ GRUPY ,,PRYZMAT”
Z radością pragniemy Państwu zaprezentować
kolejną wystawę grupy ,,Pryzmat”, która działa w pracowni
plastycznej Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy
Wielkiej od 2003 r. Wernisaż miał miejsce 6 lutego, na
który przybyli licznie zaproszeni goście oraz autorzy.
Tegoroczna wystawa prezentuje 41 prac z lat 2017 - 2018.
Obrazy powstały przede wszystkim w pracowni, ale
również są efektem pleneru, który odbył się w
miejscowości Huta Szklana pod Świętym Krzyżem.
W wystawie udział: wzięli Fornalczyk Barbara, Gandor
Danuta, Idzikowska Teresa, Jarząbek Maria, Jóźwiak Irena,
Klimczak Jerzy, Kwiatkowska Alina, Maźniak Anna,
Mańczyk Hanna, Onysyk Krystyna, Syguda Barbara, Sowa
Cezary, Węgiel Agnieszka, Zgierun Urszula. Tematyka prac
rocznych jest niezwykle różnorodna. Zawiera nie tylko martwą naturę, pejzaże, ale również najpiękniejsze zakątki
Polski i nie tylko. Nie zabrakło także kopii największych mistrzów malarstwa. Obrazy plenerowe natomiast
przedstawiają urocze krajobrazy południowej Polski. Istnieje możliwość zakupu przedstawionych prac.

9 KONCERT Z GWIAZDĄ
W sobotnie popołudnie 2 marca publiczność na sali
widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy
Wielkiej podziwiała wyśmienity 9. Koncert z Gwiazdą.
Tegoroczną gwiazdą był zwycięzca programu ,,Mam
talent”, wykładowca Akademii Muzycznej im. Karola
Szymanowskiego
w
Katowicach
i
członek
Amerykańskiego Stowarzyszenia Akordeonistów Marcin
Wyrostek– akordeon z zespołem Corazon w składzie
Marcin Jajkiewicz – wokal, Agnieszka Hassen-Rendchen –
fortepian, Mateusz Adamczyk – skrzypce, Daniel
Popiałkiewicz – gitara, Piotr Zaufal – gitara basowa,
Krzysztof Nowakowski – instrumenty perkusyjne. Całemu
wydarzeniu akompaniowała Dziecięco – Młodzieżowa
Orkiestra Dęta z Wręczycy Wielkiej pod batutą Bartłomieja
Pięty. Muzycy zabrali publiczność w swoistego rodzaju podróż muzyczną po różnych zakątkach świata. Bisy oraz
długo trwające owacje na stojąco świadczyły, że widzom przybyłym na koncert ta wyprawa naprawdę się podobała.

WARSZTATY PLECIONKARSKIE

Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej
zorganizował warsztaty plecionkarskie. Zajęcia odbywały
się w dwóch grupach: dziecięcej i dla dorosłych, i trwały
cztery
godziny.
Prace
wykonywane
były
nieskomplikowaną techniką plecionkarską dostępną dla
wszystkich. Uczestnicy podczas zajęć mieli możliwość
nauki wyplatania na bazie szkieletu lub ,,od zera” m.in.
koszyków na gotowej podstawce i z dawnej epoki oraz
wianków ze zdobieniami.

Jubileusz 130-lecia powstania Szkoły Podstawowej we Wręczycy Wielkiej
W tym roku Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza we
Wręczycy Wielkiej rozpoczęła nowy, jubileuszowy rok
szkolny, w którym obchodzi 130 lat istnienia. Jubileusz
szkoły jest okazją do wspomnień, które, choć minione,
zawsze pozostają w pamięci. Chociaż czas je porządkuje,
czasem dodaje blasku, jednak dźwięk szkolnego dzwonka
przywołuje ponownie chwile spędzone w szkolnej ławie.
W tym ważnym dla szkoły roku stworzono projekt obchodów
jubileuszu, w którym ujęto wiele działań wokół historii i
tradycji szkoły. Dla naszej szkoły to rok radosnego
świętowania, pielęgnowania tradycji naszego regionu, czas
niezapomnianych wspomnień, spotkań ze wspaniałymi
ludźmi. W ramach obchodów zaplanowano: reaktywację
żeńskiego chóru szkolnego, który przez wiele lat prowadził nauczyciel muzyki, pan Waldemar Jasnos, rajd
jubileuszowy, ciekawe projekty wspomnieniowe, m.in. Galerię Mistrzów, czyli wspomnienia o nauczycielach,
publikację monografii poświęconej historii szkoły we Wręczycy Wielkiej, wystawy zdjęć z dawnych lat, koncert
absolwentów ,,Powróćmy jak za dawnych lat", film jubileuszowy, posadzenie 130 tulipanów w szkolnym ogrodzie,
,,Drzewo życzeń”; księgę pamiątkową, i wiele innych działań skierowanych również do uczniów, jak ślubowanie
sprzed lat, obchody Dnia Samorządności w oldschoolowym stylu, warsztaty kulinarne ,,Przepisy naszych babć"
zabawy z dawnych lat, wyjazdowa lekcja w ,,Klasie sprzed lat" zaplanowana w skansenie w Chorzowie czy
projekcja filmu prezentującego absolwentów szkoły, czytających fragmenty ,,Pana Tadeusza".
Główne obchody 130-lecia – uroczystość kończąca obchody jubileuszowe to Jubileuszowy Zjazd Absolwentów,
który zaplanowany jest na 7 czerwca. Rozpocznie się on mszą świętą, następnie odbędzie się uroczysta gala
jubileuszowa. Uczestnicy spotkania będą mieli okazję do zwiedzania okolicznościowych wystaw prezentujących
dorobek oraz działalność szkoły, w klasach odbędą się spotkania absolwentów przy poczęstunku, a wieczorem
odbędzie się bal absolwentów, sympatyków oraz przyjaciół szkoły.

DZIEN BABCI I DZIADKA,
BAL KARNAWAŁOWY I WALENTYNKI

Początek nowego roku kalendarzowego to w przedszkolach
okres bardzo dynamiczny. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że
to czas przygotowań do uroczystości z okazji Dnia Babci i
Dziadka. Każdy wnuczek chce zaprezentować się z jak
najlepszej strony, i nieważne, że podczas finałowego występu
spędzi cały czas na kolanach babci czy dziadka. Chciał.
A to jest przecież najważniejsze! Dostojni goście przedszkola w
Węglowicach na tegorocznych spotkaniach, zorganizowanych
przez kadrę przedszkola,
z pewnością te chwile będą
wspominać bardzo długo. Bawiąc się wspólnie z wnukami nie
tylko przypomnieli sobie swoje dziecięce igraszki i harce, ale dzielnie dotrzymywali kroku uczestnicząc w
nieznanych sobie zabawach.
Kolejnym ogromnie ważnym dla przedszkolaków przedsięwzięciem jest coroczny bal karnawałowy. Dzieci stroje
wybierały już dużo wcześniej, aby wcielić się w ulubionego bohatera czy bohaterkę. Na balu księżniczki tańczyły z
supermanami, rycerze Jedi strzegli galaktyki.
Chociaż Walentynki wypadły w tym roku w czasie ferii zimowych, to fakt ten nie przeszkodził w obdarowywaniu się
uprzejmościami, miłymi gestami czy wreszcie wymienieniem się „Walentynką”. W naszym przedszkolu
zorganizowany został także konkurs plastyczny pt. „Moja walentynka”.

,,Podróż na Planetę Grzeczności”- zimowisko w Karpaczu.
W czasie ferii młodzi turyści ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej uczestniczyli w
zimowisku, w Karpaczu, które zostało zorganizowane w formie warsztatów wyjazdowych
i zrealizowane w ramach
projektu ,,Podróż na Planetę Grzeczności". Projekt ten to projekt szkolny, promujący uczenie się skutecznych działań na rzecz
dobra wspólnego, dbania o zdrowie psychiczne, zapobieganie zaburzeniom w relacjach społecznych, odpowiedzialności za
siebie i innych, wydajnej pracy na rzecz środowiska szkolnego. To szereg zadań profilaktycznych realizowanych przez
społeczność szkolną, przez cały rok szkolny (akcje, wystawy, konkursy, kampanie, prelekcje itp.). Sam wyjazd miał formę
warsztatów wyjazdowych i zakładał realizację działań tematycznie związanych z ,,Magiczną Krainą Narnii". Uczestnicy
wyprawy poprzez liczne wędrówki, zabawy w terenie, wycieczki zapoznawali się z historią Karkonoszy, ale też wypoczywali w
miłej i przyjaznej atmosferze. To był wyjazd pełen wyzwań oraz niesamowitych atrakcji.
Uczestnicy wędrowali nad Zaporę nad Łomnicą; poznali niesamowitą historię Świątyni Wang, podążali śladami Ducha Gór,
odkrywali mistyczne tajemnice i legendy w ,,Karkonoskich Tajemnicach", relaksowali się na basenie ,,Tropicana" i torze
saneczkowym ,,Kolorowa"; zwiedzili Ścięgny i miasteczko ,,Western City"; wędrowali do Wodospadu Kamieńczyk; zwiedzili
Leśną Hutę Szkła oraz Muzeum Minerałów Juna w Szklarskiej Porębie…
Karkonosze to magiczne i piękne miejsce. Zajęcia odbywały się wokół tematów: ,,Wyprawa z Łucją do Starej Szafy”; ,,Wizyta u
Lwa Aslana”; ,,Zdobywamy szczyty własnych możliwości”; ,,Ognisko z Białą Czarownicą”; ,,Spotkanie Pana Tumnusa”
czy ,,Skarby Walonów”. Chcieliśmy, aby dzieci zrozumiały morały płynące z powieści i uwierzyły, że każdy jest wartościowym
człowiekiem, że warto sobie pomagać i warto spełniać swoje marzenia. Opiekunami podczas wyjazdu były: Panie A. Matysiak,
E. Najda- Sikorska, D. Przygoda i A. Mazik. W przygotowaniu projektu brała udział także P. K. Mazik. Należy dodać, że
współorganizatorem wyjazdu była GKRPA,. Ogromnie dziękujemy za dofinasowaniu naszych działań.

Sieć szkół i przedszkoli w Gminie Wręczyca Wielka
Bieżący rok szkolny to okres, w którym kończy się reforma systemu edukacji wdrożona przez Ministra Edukacji
Narodowej p. Annę Zalewską. Mury szkół opuszczą ostatnie klasy gimnazjalne i od 1 września 2019 roku sieć szkół
i przedszkoli na terenie Gminy Wręczyca Wielka kształtować się będzie następująco:
1. Przedszkole w Truskolasach z oddziałami zamiejscowymi w Pile Pierwszej oraz Hutce.
2. Przedszkole w Węglowicach.
3. Przedszkole z oddziałem integracyjnym imienia Małego Księcia we Wręczycy Wielkiej z oddziałem
zamiejscowym w Grodzisku.
4. Szkoła Podstawowa imienia Marii Konopnickiej w Borowem.
5. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kulejach.
6. Zespół Szkolno-Przedszkolny imienia Kornela Makuszyńskiego w Kalei.
7. Szkoła Podstawowa imienia Stanisława Ligonia w Truskolasach.
8. Szkoła Podstawowa imienia Synów Pułku w Węglowicach.
9. Szkoła Podstawowa imienia Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej.
10. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bieżeniu (prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół
Katolickich w Częstochowie).
11. Szkoła Podstawowa imienia Elizy Orzeszkowej w Grodzisku (z klasami I-III - prowadzona przez
Stowarzyszenie na Rzecz Krzewienia Kultury i Oświaty we Wsi Grodzisko).

ZEBRANIA WIEJSKIE
Mieszkańcy Gminy podczas zebrań sołeckich, które odbyły się w dniach od 7.01 do 12.02.br. Wybrali nowych
sołtysów i rady sołeckie. Wszystkim wybranym Sołtysom serdecznie gratulujemy
SOŁECTWO

IMIĘ I NAZWISKO SOŁTYSA

Bieżeń

Halina Szleper

Borowe

Tobiasz Smyła

Bór Zapilski

Anna Kała

Brzezinki

Wiesława Włóczyk

Czarna Wieś

Henryk Kurzacz

Długi Kąt

Jan Knop

Golce

Joanna Parkitna

Grodzisko

Sylwester Kęsy

Hutka

Jacek Praszczyk

Jezioro

Danuta Smusz

Kalej

Ewa Chłąd

Klepaczka

Grzegorz Skwara

Kuleje

Agata Sośniak

Nowiny

Agnieszka Pilarz- Chłąd

Nowa Szarlejka

Danuta Brożyna

Pierzchno

Monika Sowińska

Piła Pierwsza

Anna Wącław

Piła Druga

Joanna Zając

Puszczew

Zofia Warnel

Szarlejka

Henryk Brzezicha

Truskolasy I

Danuta Oziębała

Truskolasy II

Ilona Augustynowicz

Węglowice

Zbigniew Wach

Wręczyca Wielka I

Maria Polak

Wręczyca Wielka II

Bożena Syguda

Wręczyca Mała

Tomasz Kała

Wydra

Jerzy Woźniak

Zamłynie

Marcin Antończak

W wyborach uzupełniających, które odbyły się w dniu 10 lutego 2019 roku, Radnym Rady Gminy
Wręczyca Wielka w okręgu nr 11 wybrany został Paweł Kocik – KWW Solidarni z Gminą

Szansa na gazyfikację Gminy Wręczyca Wielka
Wójt Gminy Tomasz Osiński podpisał z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. List intencyjny.
List został podpisany w związku z planowanym przez PSG rozwojem sieci gazowej oraz optymalizacją
przyłączy gazowych.
Urząd Gminy we współpracy z Sołtysami przeprowadza obecnie badanie rynku nt. potrzeb mieszkańców
naszej gminy na gaz ziemny. Wyniki ankiet przedstawione zostaną
Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o., która po wykonaniu ekonomicznej analizy, podejmie decyzję
rozbudowy sieci.
Planowane rozpoczęcie prac już w 2019 roku.

Wszystko co jest, posiada bowiem duszę, czy to kamień, czy roślina, czy zwierzę, czy nawet myśl.
To, co znajduje się na ziemi i pod jej powierzchnią, ani przez chwilę nie przestaje się przeistaczać, bo
ziemia jest również bytem żywym i posiada własną duszę. My stanowimy część tej duszy i rzadko zdajemy
sobie sprawę z tego, że ona działa zawsze na naszą korzyść.
Paulo Coelho
Stop Wypalaniu Traw !!!
W okresie wiosennym, jak co roku, odnotowuje się wzrost
liczby interwencji Straży Pożarnej związanych z
wypalaniem suchej roślinności. W rzeczywistości
wypalanie traw to jeden z najbardziej brutalnych
sposobów niszczenia środowiska. Wbrew pozorom, nie
przynosi ono żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie –
jedynie szkody dla przyrody, jak i samego człowieka.

W miesiącu lutym bieżącego roku rozpoczęły się
kontrole w zakresie przestrzegania przez mieszkańców
naszej Gminy zasad prawidłowej segregacji odpadów
komunalnych, do odwołania. Główną przyczyną
podjęcia powyższych działań jest zgłaszana przez firmę
odbierającą odpady niewłaściwa segregacja odpadów
w gospodarstwach domowych.

Azbest
W miesiącu marcu br. została podpisana umowa na wykonanie
zadania
pn.:
„DEMONTAŻ,
TRANSPORT
I
UNIESZKODLIWIANIE
WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH
AZBEST Z TERENU GMINY WRĘCZYCA WIELKA” z firmą
Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.cz siedzibą w Warszawie, ul.
Marynarska 15 na łączną kwotę 45 298,76 zł (brutto). W ramach
przedmiotowego zadania zrealizowane zostaną 43 wnioski
mieszkańców gminy Wręczyca Wielka, w terminie do 15 sierpnia
2019 r.

Spalanie odpadów nie pomaga zaoszczędzić na kosztach opału, wydajność
energetyczna śmieci jest niewielka, a może stać się przyczyną bardzo poważnych
powikłań zdrowotnych. Ekolodzy alarmują, że domowe kominy, pozbawione
filtrów, produkują więcej zanieczyszczeń niż zakłady produkcyjne czy spalarnie
śmieci. Zanieczyszczenia w powietrzu wpływają na nasz cały organizm. Skutki ich
oddziaływania nie są widoczne natychmiast. Często dolegliwości zaczynają się od
kaszlu i uczucia duszności, za co odpowiedzialny jest dwutlenek siarki. Tlenki
azotu podrażniają płuca, zaś tlenek węgla powoduje zatrucia i ma negatywny
wpływ na centralny układ nerwowy. Szczególnie dzieci są narażone na choroby
związane z układem oddechowym i obniżoną odpornością, która objawia się w
postaci alergii.

Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy:
Program określa działania, których
każdy piątek w godz.7.15 – 8.15 w pokoju nr 15 celem będzie:
Urzędu Gminy.
zwiększenie w środowisku lokalnym dostępności
Adres e-mail do Przewodniczącego Rady Gminy:
i skuteczności pomocy dla osób uwikłanych w
przemoc, podnoszenie kompetencji lokalnych
przewodniczacy@wreczyca-wielka.pl
służb działających w obszarze przemocy
domowej, zwiększenie wrażliwości społecznej
wobec zjawiska przemocy w rodzinie.

Co słychać w Radzie…
Ostatnia sesja w 2018 roku, a trzecia obecnej
kadencji, w dniu 28 grudnia, poświęcona była
przede wszystkim uchwaleniu Uchwały Budżetowej
Gminy Wręczyca Wielka na rok 2019 oraz
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej
Gminy
Wręczyca Wielka na lata 2019-2027.
Dochody budżetu gminy ustalono w łącznej
kwocie 72.179.329,68 zł, natomiast wydatki 71.619.387,68 zł.
Różnica między dochodami i wydatkami
stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie
559.942,00 zł, którą przeznacza się na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
pożyczek i kredytów.

***
Uchwałą Nr III/28/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
Rada Gminy przyjęła Program Wspierania Rodziny
w Gminie Wręczyca Wielka na lata 2019-2021.
Program zakłada kontynuację wybranych
celów i zadań wskazanych do realizacji w
poprzednich programach. Przy tworzeniu Programu
uwzględniono aktualną sytuację społecznoekonomiczną polskich rodzin m.in. rządowe
programy: Rodzina 500 Plus oraz „Dobry Start”.
Wypłacane środki finansowe w ramach
powyższych programów służą jako częściowe
pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem
potrzeb życiowych i edukacyjnych dzieci, które
nie zawsze są uwzględniane w rodzinach funkcji
opiekuńczo-wychowawczych.

***
Uchwałą Nr III/26/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
Rada Gminy przyjęła Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
Program ma charakter ramowy i w sposób
kompleksowy podejmuje problemy z obszaru
uzależnień. Zadania oraz sposoby i metody ich
realizacji ujęte w Programie, są dostosowane do
lokalnych potrzeb oraz możliwości ich realizacji
w oparciu o istniejące zasoby osobowe,
instytucjonalne i organizacyjne.
***
Uchwałą Nr III/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
Rada Gminy przyjęła Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Gminie Wręczyca Wielka
na lata 2019-2023.
Działania przedstawione w Programie mają
charakter długofalowy i będą realizowane
w kolejnych latach.
Podczas realizacji programu zadania związane
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie mogą
ulec zmianie w miarę potrzeb, sytuacji społecznej
i warunków życia rodzin.

Celem Programu jest przywracanie rodzinom
zdolności do przezwyciężania ich problemów
opiekuńczo-wychowawczych przy współpracy
samorządu, organizacji pozarządowych i innych
instytucji zajmujących się rodziną.

***
Uchwałą Nr III/29/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
Rada Gminy uchwaliła gminny wieloletni program
osłonowy „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata
2019-2023.
Celem Programu jest ograniczenie zjawiska
niedożywienia
wśród
dzieci
i
młodzieży
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
poprawa stanu zdrowia dzieci
i młodzieży
oraz
kształtowanie
właściwych
nawyków
żywieniowych.
Objęcie dzieci i uczniów zgłaszających chęć
zjedzenia posiłku pozwoli na zabezpieczenie ich
podstawowych potrzeb życiowych.
Program będzie realizował Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej we
współpracy z innymi samorządowymi jednostkami
organizacyjnymi
gminy
oraz
placówkami
edukacyjnymi lub przedszkolami prowadzonymi
przez inne samorządy gminne i powiatowe, a także
podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola
niepubliczne, do których uczęszczają dzieci
i młodzież z terenu gminy Wręczyca Wielka.
W ramach Programu udziela się wsparcia:
dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole
podstawowej, uczniom do czasu ukończenia
szkoły
ponadpodstawowej
lub
szkoły
ponadgimnazjalnej.
Program jest finansowany ze środków własnych
gminy oraz dotacji celowej z budżetu państwa
otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019-2023.
***
Uchwałą Nr III/33/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
Rada
Gminy
przyjęła
„Roczny
Program
współpracy
Gminy
Wręczyca
Wielka
z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami,, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.
Planowana
wielkość
środków
finansowych
na realizację programu w 2019 roku wynosi
370 000 zł.
***

***
Rada Gminy na ostatniej sesji ubiegłego roku
przyjęła również ramowe plany pracy na 2019 rok.
Termin oraz tematyka posiedzeń sesji i komisji,
która została w nich zawarta, w ciągu roku
może być zweryfikowana na skutek potrzeb
wynikających z bieżącej działalności organów
Gminy.
***
W ramach realizacji planu pracy na rok bieżący,
Rada Gminy na IV sesji zwyczajnej w dniu
26 lutego 2019 roku przyjęła informacje złożone
przez przedstawicieli jednostek powiatowych w
zakresie:
sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie
Kłobuckim, z uwzględnieniem Gminy
Wręczyca Wielka wg stanu na dzień 01.01.2019 r.,
stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na
terenie Powiatu Kłobuckiego, w tym gminy
Wręczyca Wielka za okres od 01.01.2018 r. do
31.12.2018 r.
oraz
złożone przez Wójta Gminy:
sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych przez
Gminę Wręczyca Wielka za 2018 rok,
informację dot. wydanych decyzji
o naliczeniu jednorazowych opłat tzw. rent
planistycznych z tytułu zmiany lub uchwalenia
planu przestrzennego zagospodarowania gminy oraz
opłat adiacenckich z tytułu wybudowania sieci
wodociągowej w 2018 roku.
(Powyższe informacje stanowią załączniki do
Protokołu Nr IV/19 z sesji Rady Gminy
i dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej).
Na sesji w dniu 26 lutego 2019 r. :

ślubowanie złożył Radny Pan Paweł Kocik wybrany
w Okręgu Wyborczym Nr 11 w wyborach
uzupełniających do Rady Gminy Wręczyca Wielka,
zarządzonych przez Wojewodę Śląskiego na dzień
Na sesji 28 grudnia 2018 r. Rada Gminy 10 lutego 2019 r.
zarządziła wybory sołtysów i rad sołeckich
Radny został członkiem Komisji Polityki
na terenie gminy, które odbyły się w okresie Społecznej Rady Gminy.
od 7 stycznia 2019 r. do 12 lutego 2019 r.

***
Jako wyraz najwyższego uznania za osiągnięcia
sportowe, działalność społeczną i charytatywną,
Rada Gminy podjęła uchwałę Nr IV/34/19 w
sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy
Wręczyca
Wielka
Panu
Jakubowi
Błaszczykowskiemu.
Podjęcie uchwały skwitowano aplauzem.
Sportowiec
pochodzi
z
miejscowości
Truskolasy, tam się urodził i ukończył Szkołę
Podstawową.
Jakub Błaszczykowski to nie tylko wybitny
piłkarz, szanowany za swoje osiągnięcia, to
człowiek skromny, o niezwykle silnym charakterze i
wielkim sercu. Jest wzorem do naśladowania dla
dzieci i młodzieży.
Rada Gminy już wkrótce odbędzie sesję, na
której dokonana wręczenia laureatowi aktu nadania
tytułu Honorowego Obywatela naszej Gminy.

***
Rada Gminy podejmując Uchwałę Nr IV/44/19
w dniu 26 lutego 2019 r. przystąpiła do Śląskiego
Związku Gmin i Powiatów.
Głównym polem działalności Śląskiego
Związku Gmin i Powiatów jest:
kształtowanie wspólnej polityki samorządów
lokalnych,
reprezentowanie interesów samorządu lokalnego,
informowanie i szkolenie gmin i powiatów
w dziedzinie polityk i programów UE,
polityka miejska,
działalność na rzecz rozwoju gospodarczego gmin i
powiatów, i ich promocja,
realizacja programu „Rozwój obszarów wiejskich w
gminach i powiatach województwa śląskiego”,
Działalność informacyjno- szkoleniowa
i edukacyjna na rzecz gmin i powiatów.
***

***
Uchwałą Nr IV/38/19 Rada Gminy ustaliła zasady
nieodpłatnego przejmowania na własność Gminy
Wręczyca Wielka nieruchomości stanowiących
drogi wewnętrzne.
Drogi te postanowiono przejmować od
wnioskodawców
wyłącznie
przy
spełnieniu
wymagań określonych w uchwale.
W innych przypadkach, drogi wewnętrzne
pozostaną drogami prywatnymi, zarządzanymi przez
właścicieli gruntów.
Jednocześnie postanowiono o dopuszczeniu
przejmowania
dróg
na
własność
gminy
w sytuacjach wyjątkowych, o ile służyć ono będzie
potrzebom i interesom Gminy.
***
Biorąc pod uwagę fakt, że Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej będzie
realizował od dnia 01 kwietnia 2019 r. zadania
w zakresie naliczania i wypłaty dodatków
mieszkaniowych, Rada Gminy powierzyła z tym
dniem Dyrektorowi GOPS zadania z zakresu
administracji publicznej w sprawach przyznawania
i wypłaty dodatków energetycznych.
Na mocy ustawy Prawo energetyczne, dodatek
energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu,
tj. osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy
w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest
stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży
energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem
energetycznym
i
zamieszkuje
w
miejscu
dostarczania energii elektrycznej.

Podejmując Uchwałę Nr V/61/19 Rada Gminy
wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy
środków stanowiących fundusz sołecki.
W budżecie gminy można wydzielić środki,
o których przeznaczeniu zdecydują mieszkańcy
sołectwa. Środki te tworzą tzw. fundusz sołecki.
Wielkość środków funduszu sołeckiego na dane
sołectwo jest wyliczana według algorytmu
określonego ustawą.
Środki funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone
na realizację przedsięwzięć służących poprawie
warunków życia mieszkańców pod warunkiem, że są
one zgodne ze strategią gminy i należą do katalogu
zadań własnych gminy.
Rada Gminy na IV sesji w dniu 26 lutego 2019 r.
podjęła łącznie 24 uchwały, których treść w całości
dostępna jest na stronie internetowej gminy:
http://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net/
w zakładce Prawo lokalne/Uchwały/Rok 2019

Rada Gminy podczas sesji, która miała miejsce w dniu 28 marca 2019 r. podjęła Program opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt wypełniając tym samym ustawowy
obowiązek.
Uchwałą Nr V/61/19 Rada Gminy wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki.
Tym samym o przeznaczeniu wydzielonych środków finansowych zdecydują mieszkańcy sołectwa.
Wielkość środków funduszu sołeckiego na dane sołectwo jest wyliczana według algorytmu określonego
ustawą i zależy od ilości mieszkańców danego sołectwa.
Środki funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone na realizację przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców pod warunkiem, że są one zgodne ze strategią gminy i należą do katalogu zadań własnych gminy.
W całej Polsce rosną opłaty za odbiór odpadów komunalnych. W niektórych przypadkach ceny
wzrosły nawet o 100%. W naszej Gminie nowe ceny za zagospodarowanie odpadów obowiązywać będą
od 1 maja 2019 r. Właściciele nieruchomości, którzy będą odpady będą segregować , uiszczą opłaty w wysokości 15,00zł/osobę/m-c, a w przypadku braku segregacji 30,00zł/osobę/m-c. Wysokość nowych stawek
ustalona została uchwałą Nr V/59/19 Rady Gminy. Uchwała dostępna na stronie internetowej
http://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net/ w zakładce Prawo lokalne/Uchwały/Rok 2019
Przyczynami rosnących kosztów gospodarki odpadami są m.in.. rosnące koszty pracy, brak rynku zbytu
odpadów wysegregowanych, i rosnące ceny w RIPOK-ach.
RIPOK—Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych– jest to zakład zagospodarowania
odpadów komunalnych, którego podstawowym celem jest odzysk i unieszkodliwianie odpadów.
Przyczyną rosnących cen jest także niski poziom recyklingu. Im większy strumień odpadów podlegałby
odzyskowi– tym mniej odpadów zmieszanych byłoby deponowanych na składowiskach.
Dlatego zwracamy się z apelem i prośbą do naszych Mieszkańców o prawidłową segregację odpadów komunalnych. Niestety przeprowadzone na terenie naszej gminy przez pracowników tut. urzędu kontrole potwierdziły nieprawidłowości w segregacji.
W związku ze zmianą wysokości opłaty właściciele nieruchomości nie mają obowiązku składania nowych
deklaracji. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniach, które dostarczone będą przed terminem płatności zmienionej opłaty. Nowe deklaracje należy
złożyć w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość lub zmiany sposobu zbierania
odpadów.

Szanowni Państwo
W marcu br. miał miejsce wizyta pracowników oczyszczalni ścieków we Wręczycy
Wielkiej w bliźniaczej jednostce zlokalizowanej w miejscowości Sochocim, celem której było zapoznanie się z zastosowanym tam procesem technologicznym oraz rozwiązaniami pozwalającymi na
nieuciążliwe działanie oczyszczalni typu Lemna. W oparciu o doświadczenia technologów i pracowników oczyszczalni w Sochocinie i na podstawie planów technologicznych naszej oczyszczalni przygotowano harmonogram zmian mający na celu poprawienie działania naszej gminnej oczyszczalni. W
pierwszej kolejności usunęliśmy nadmiar osadu z dna zbiornika, który latami gromadził się w warstwach podpowierzchniowych. Kolejnym krokiem jest zmiana sposobu i intensywności napowietrzania w poszczególnych częściach zbiornika. Ostatnim, najważniejszym krokiem jest zastosowanie
czynnika biologicznego w postaci wkładu, zasypywanego do zbiorników. Eksperyment polega na pobraniu z dna zbiornika osadu i poddaniu go działaniu mikroorganizmów. Jeżeli wyniki okażą się zadowalające środek zostanie wprowadzony do zbiornika głównego. Pożądanym efektem ma być rozkład
pozostałego na dnie zbiornika osadu i całkowita niwelacja wydobywającego się nieprzyjemnego zapachu. Proces jest co prawda długotrwały, gdyż wprowadzony środek biologiczny potrzebuje czasu na
zasiedlenie naszej oczyszczalni. Uciążliwości zapachowe w pierwszych wiosennych miesiącach będą
z pewnością odczuwalne, jednak cel, który chcemy osiągnąć wart jest podjętych środków. Dążymy do
całkowitego wyeliminowania odorów z oczyszczalni oraz zwiększenia jej wydajności, w celu umożliwienia rozbudowy sieci kanalizacyjnej o kolejne miejscowości. Jesteśmy w stałym kontakcie z technologami i pracownikami oczyszczalni w Sochocinie, którzy trzymają za nas kciuki i obiecali nam
pomoc na każdym etapie wprowadzania zmian.

