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Egzemplarz bezpłatny

Pozyskane środki zewnętrzne w latach 2016-2017
Zasoby finansowe, jakimi dysponuje gmina na realizację zadań, są zawsze
ograniczone i niemal zawsze zbyt małe, by możliwe było finansowanie wszystkich
zamierzeń. Dlatego gmina, w swych działaniach wykorzystuje różne środki
i czynniki, aby pozyskać dodatkowe środki finansowe. Uzyskanie dofinansowanie
zewnętrznego umożliwia prowadzenie wielu inwestycji. W okresie 2016-2017
pozyskano 18 476 359,95 zł, w tym: projekty współfinansowane ze środków:

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA LATA 2014-2020
Dofinansowanie
L.p. Tytuł projektu

1
2
3
4
5
6

1

Przebudowa przedszkola z oddziałem integracyjnym w Pile
Pierwszej
Rozbudowa przedszkola w Węglowicach
Budowa przedszkola we Wręczycy Wielkiej
Termomodernizacja Zespołu Szkół w Węglowicach
Zakup strażackiego samochodu bojowego typu średniego dla
OSP Wręczyca Wielka
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zamłynie-Piła PierwszaBór Zapilski – etap II

1 487444,75
1 562 461,63
4 355 000,00
1 566 935,84
535 823,00
3 647 000,00

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Hutka – etap I (9 miejsce na 1 999 999,00
wstępnej liście projektów przewidzianych do dofinansowania)

2

1
2
3
4
5

Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w m. Wręczyca Wielka

869 523,00

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH
Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających
46 003,20
azbest na 2016 r.
Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających
49 903,56
azbest na 2017 r.
Wykonanie odwiertu studni głębinowej we Wręczycy Wielkiej
459 323,97
Budowa wodociągu wraz z przyłączami w m. Borowe – wymiana 430 000,00
rur azbestowych
100 000,00
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kalej
PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
NA LATA 2016-2019

1

Przebudowa dróg gminnych: ul. Szkolna, 1 Maja, Rynek oraz
Sportowa w m. Truskolasy

1 366 942,00

1

Prowadzone roboty budowlane na terenie
gminy:
 rozbudowa Przedszkola w Węglowicach,
 przebudowa Przedszkola z oddziałem
integracyjnym w Pile Pierwszej
 budowa
Przedszkola
we
Wręczycy
Wielkiej,
 rozbudowa remizy OSP w Kulejach,
 przebudowa drogi powiatowej relacji
Wręczyca Wielka - Długi Kąt (ul. Podgaj)
realizowanej przez Powiat Kłobucki przy
udziale finansowym gminy Wręczyca
Wielka,
 przebudowa ul. Sportowej we Wręczycy Wielkiej,
 usuwaniu osadów dennych na oczyszczalni
potrwa do 30 czerwca br.

ul. Podgaj

Budowa Przedszkola we Wręczycy Wielkiej

ścieków

we

Wręczycy,

które

ul Sportowa

Co słychać w Radzie…
26 kwietnia 2017 roku na XXIV sesji
zwyczajnej Rada Gminy przyjęła:
I.

Informacje z działalności gminnych
jednostek organizacyjnych za 2016 rok:

 Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy
Wielkiej oraz bibliotek (Informacja zawiera
m.in.: dane dot. zatrudnionych pracowników
działalności
merytorycznej-podstawowej,
instruktorów, pracowników administracji
i obsługi. Przedstawia stałe formy zajęć w
GOK, informacje o działalności: świetlicy
środowiskowej, poradni psychologicznej,
poradni terapeutycznej, Koła Emerytów,
Rencistów
i
Inwalidów,
Związku
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i
Byłych
Więźniów
Politycznych,
Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich
Gminy Wręczyca Wielka, Koła Gospodyń

Wiejskich
Wręczyca
Wielka,
punktu
bezpłatnych porad prawnych. Informacja
zawiera dane dot. imprez i konkursów
zorganizowanych przez GOK, laureatów
konkursów, wystaw, a także
wyjazdów
związanych z prowadzoną działalnością.
Informacja obejmuje również sprawozdania
dot. działalności filii bibliotecznych z terenu
gminy),
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
we Wręczycy Wielkiej
(Sprawozdanie
zawiera dane dot. struktury organizacyjnej
oraz zatrudnienia pracowników GOPS,
przedstawia realizację zadań zleconych oraz
dofinansowanie zadań własnych z budżetu
państwa, realizację świadczeń rodzinnych,
świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
zasiłków i pomocy w naturze, informuje
o świadczeniach z pomocy społecznej.
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 Zawiera
charakterystykę
rodzin
korzystających z pomocy społecznej oraz
przyznanych
świadczeń
pieniężnych
i w naturze, zasiłków okresowych, zasiłków
celowych, a także świadczeń niepieniężnych.
Informuje
o
realizacji
programu
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”,
pracach
społecznie
użytecznych, a także o realizacji wielu
innych zadań w ramach prowadzonej
działalności.);
II. Informacje i sprawozdania z realizacji
gminnych programów za 2016 rok:
 Gminnego
Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gminie Wręczyca Wielka,
 Gminnego
Programu
Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Wręczyca Wielka,
 Programu
Przeciwdziałania
Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie dla Gminy Wręczyca Wielka,
 Programu współpracy Gminy Wręczyca
Wielka z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego;
III. Ocenę zasobów pomocy społecznej na rok
2016 dla Gminy Wręczyca Wielka.
(Ocena zasobów została przygotowana
w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej
i
demograficznej. Prezentuje informacje
dotyczące takich obszarów tematycznych jak:
infrastruktura, kadra, organizacje pozarządowe
oraz nakłady finansowe na zadania pomocy
społecznej.
Ocena zasobów obejmuje osoby i rodziny
korzystające z pomocy społecznej, świadczeń
rodzinnych,
świadczeń
z
funduszu
alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego,
rodzaje ich problemów oraz rozkład ilościowy.
Ponadto wskazuje na problemy dotyczące
polityki mieszkaniowej, demograficznej i rynku
pracy.
Ocenę zasobów pomocy społecznej opracowano
na podstawie danych uzyskanych z Urzędu
Gminy
Wręczyca
Wielka
i
jednostek
organizacyjnych Gminy.
Jest ona materiałem poglądowym mającym
ułatwić podejmowanie decyzji związanych
z planowaniem budżetu w kolejnym okresie.)

Zainteresowanych tematyką informacji,
sprawozdań
oraz
realizacją
gminnych
programów zachęcamy do odwiedzenia naszej
strony – BIP Gminy Wręczyca Wielka –
Zakładka: Rada Gminy/Protokoły/ Załączniki do
Protokołu Nr XXIV/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
***
Wśród gości zaproszonych na kwietniową sesję
przybyli przedstawiciele Policji m.in. w osobach:
 Podinspektora Zbigniewa Robaka, który
z dniem 18 kwietnia 2017 roku został
powołany na stanowisko Komendanta
Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej,
 Podkomisarza Roberta Wróbla, który z dniem
18 kwietnia 2017 roku został powołany na
stanowisko Komendanta Komisariatu Policji
w Krzepicach.
Zmiany powyższe nastąpiły na mocy rozkazu
personalnego Komendanta Powiatowego Policji
w Kłobucku z dnia 30 marca 2017 r.
W związku z odejściem Komendanta
miejscowego Komisariatu Policji Podkomisarza
Roberta Wróbla, władze samorządowe złożyły na
Jego ręce serdeczne podziękowania:
„Dziękujemy za lata życzliwej i nacechowanej
otwartością, zrozumieniem i wzajemnym
szacunkiem współpracy.
Jest nam miło, że mieliśmy przyjemność
współpracować z Panem w zakresie zadań
związanych z bezpieczeństwem publicznym
naszej gminy. Życzymy Panu dobrego zdrowia,
wszelkiej pomyślności, realizacji wszystkich
planów w życiu prywatnym oraz sukcesów
zawodowych w nowym miejscu pracy”.
Podkomisarz Robert Wróbel, złożył wyrazy
podziękowania Radzie Gminy oraz Wójtowi
Gminy za lata bardzo dobrej współpracy, życząc
powodzenia w dalszych działaniach.
Równocześnie władze samorządowe powitały
nowego Komendanta Komisariatu Policji we
Wręczycy Wielkiej Podinspektora Zbigniewa
Robaka, który w słowach skierowanych do Rady
Gminy i Wójta Gminy wyraził nadzieję dobrej
współpracy, informując, iż pozostaje do
dyspozycji.
Głos zabrał również Mł. Insp. Tomasz
Górka, pełniący obowiązki
Komendanta
Powiatowego Policji w Kłobucku, który
przedstawił sylwetkę nowego Komendanta
tutejszego Komisariatu.
***
3

Rada Gminy w dniu 26 kwietnia 2017 roku
podjęła następujące uchwały:

Wręczyca Wielka nieruchomości stanowiącej
własność Skarbu Państwa,

1) Uchwała Nr XXIV/229/17 w sprawie
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego obejmującego trzy obszary
miejscowości Bieżeń i Wręczyca Wielka,

4) Uchwała Nr XXIV/232/17 w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2017 rok,

2) Uchwała Nr XXIV/230/17 w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXII/207/17 Rady Gminy
Wręczyca Wielka z dnia 24 lutego 2017 roku
w sprawie określenia kryteriów drugiego
etapu postępowania rekrutacyjnego do
przedszkoli
publicznych
i
oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych, dla których Gmina Wręczyca
Wielka jest organem prowadzącym oraz
określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów,

5) Uchwała Nr XXIV/233/17 w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wręczyca Wielka na lata 2017-2027.
(Powyższe uchwały dostępne są na stronie
internetowej Gminy Wręczyca Wielka (BIP) w
zakładce: Prawo lokalne/Uchwały/Rok 2017)
***
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

3) Uchwała Nr XXIV/231/17 w sprawie
nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kulejach
20 marca br. w Szkole w Kulejach odbył

się już po raz siódmy Gminny Konkurs Języka
Angielskiego "English Is Fun", przygotowany
przez nauczycielkę mgr Joannę
Wachowską.
W konkursie, który został zaplanowany z myślą
o uczniach klasy trzeciej szkoły podstawowej,
wzięło udział 18 uczniów z sześciu szkół z terenu
gminy Wręczyca Wielka. I miejsce zdobył uczeń SP
we Wręczycy Wielkiej – Mikołaj Matuszczyk
(opiekun – p. Ewelina Gwiazdowska-Zych). II
miejsce wywalczyła uczennica SP w Borowem –
Kinga Rychter (opiekun – p. Dorota Popa). III miejsce zdobył uczeń SP w Bieżeniu – Kamil
Kabziński (opiekun – p. Joanna Wachowska). Zarówno laureaci konkursu, jak i pozostali jego
uczestnicy, otrzymali pamiątkowe dyplomy ze stosowną adnotacją oraz piękne nagrody książkowe
ufundowane przez sponsora konkursu – wydawnictwo OXFORD UNIVERSITY PRESS."
Żywa lekcja historii
23 marca uczniowie Szkoły w Kulejach uczestniczyli
w "żywej lekcji historii" z przełomu XIII/XIV wieku.
W czasie zajęć uczniowie nie tylko poznali stroje
chłopów i rycerzy, ale mieli również okazję przebrać się
w ich rekonstrukcje. Lekcja umożliwiła nam poznanie
materiału, z którego wykonano stroje oraz wyjaśniła
tajniki specyficznego wyglądu stroju w odniesieniu do
jego przydatności w życiu codziennym jak i podczas
walk. Nie zabrakło również uzbrojenia, a miecze
jednoręczne i dwuręczne wraz z łukiem zostały dokładnie sprawdzone. Uczniowie mogli na własnej
skórze przetestować wytrzymałość zbroi rycerskiej w konfrontacji z mieczem. Lekcję poprowadził
sam rycerz p. Lucjan Imiołczyk z Bractwa Rycerskiego grodu Boronowskich. Zajęcia zostały
przeprowadzone z inicjatywy nauczyciela – p. Janusza Trzepizura."
4

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Gminie i Samorządzie Gminnym
W dniu 3 kwietnia 2017r. już po raz siedemnasty Szkoła Podstawowa w Borowem gościła
uczestników Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Gminie i Samorządzie Gminnym, objętego
patronatem Rady Gminy Wręczyca Wielka. W konkursie wzięło udział siedem szkół podstawowych
z terenu gminy. W ramach przygotowań do konkursu uczniowie wykonali gry planszowe
tematycznie związane z Gminą Wręczyca Wielka. Uczestnicy konkursu rozwiązywali pisemny test
z wiedzy o samorządzie gminnym, rozpoznawali na fotografiach obiekty z terenu gminy oraz
odpowiadali na pytania m. in. z zakresu historii, geografii i przyrody gminy.
Poziom konkursu był jak co roku
wysoki,
a
różnice
punktowe
pomiędzy poszczególnymi drużynami
– niewielkie. Zwyciężyła drużyna
szkoły z Węglowic, drugie miejsce
zajęli gospodarze, trzecie - uczniowie
z Kalei. Wszystkie szkoły biorące
udział w konkursie otrzymały
nagrody w postaci zestawów gier
planszowych,
a
uczniowie
–
kalkulatory i długopisy. Nagrody dla
szkół i upominki dla uczniów
ufundowała Rada Gminy.

Konkurs wiedzy ekonomicznej - GIMNAZJALNE POTYCZKI
W dniach od 09 do 11 marca 2017 roku uczennice Gimnazjum w Zespole Szkół w Truskolasach
w składzie: Natalia Grzelińska, Natalia Lisek i Natalia Makowska pod opieką pani Grażyny
Kołacz wzięły udział w finale ogólnopolskiego konkursu wiedzy ekonomicznej pt. Gimnazjalne
Potyczki. Finał miał miejsce w siedzibie Narodowego Banku Polskiego. W ogólnopolskim finale
spotkało się 16 gimnazjów,
które
pomyślnie
przeszły
pierwsze dwa etapy konkursu
i uzyskały największą liczbę
punktów. Do I etapu –
szkolnego – mogli przystąpić
wszyscy uczniowie realizujący
program Ekonomia na co
dzień. Trzyosobowe zespoły
miały za zadanie opracować
i przeprowadzić minimum
jedno ćwiczenie z zakresu
edukacji ekonomicznej ze
swoimi młodszymi kolegami.
40
najlepszych
drużyn
zakwalifikowało się do II etapu konkursu. Zadaniem w tym etapie było stworzenie pomysłu na
produkt bądź usługę, która rozwiąże konkretny problem środowiska lokalnego a jednocześnie
przyniesie korzyści finansowe. Z kolei podczas dziewięciu finałowych konkurencji zespoły musiały
wykorzystać wiedzę z zakresu ekonomii, usług firm i instytucji, podatków, a także umiejętności
pracy w zespole. Ponadto uczennice wzięły udział w warsztatach na temat prezentacji i wystąpień
publicznych a także miały możliwość zwiedzenia Centrum Pieniądza oraz Centrum Nauki Kopernik.
W drodze do finału uczennice pokonały 1250 uczniów z całej Polski.
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XXVII Gminny Czwórbój Lekkoatletyczny szkół podstawowych
15 maja 2017 roku w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. Kornela Makuszyńskiego w Kalei odbył
się XXVII Gminny Czwórbój Lekkoatletyczny szkół podstawowych z terenu gminy Wręczyca
Wielka. W turnieju wzięli udział uczniowie klas I - IV z siedmiu szkół z terenu gminy. Uczniowie
brali udział, ze względu na warunki pogodowe, tylko w
trzech konkurencjach: biegu na 300 metrów, biegu na 30
metrów, i rzucaniu piłeczką palantową. Każda szkoła może
wystawić po dwóch zawodników i zawodniczek w czterech
kategoriach wiekowych. Łącznie brało udział ponad 118
uczestników. Rywalizacja była bardzo zacięta. Na
zakończenie zawodów, wszyscy uczestnicy zostali
zaproszeni na poczęstunek. Zwycięzcy otrzymali dyplomy,
medale i nagrody rzeczowe, a zwycięskie szkoły również
puchary i sprzęt sportowy.
Uczniowie z klas starszych V i VI obsługują całe zawody.
Przydzielają uczestnikom numery, stanowią obsadę biura zawodów, pod nadzorem nauczyciela
przeliczają wyniki uzyskane w poszczególnych konkurencjach na punkty, pomagają przy przebiegu
poszczególnych konkurencji sportowych, przeprowadzają zawodników między stanowiskami
startowymi. W zawody i ich przebieg zaangażowana jest cała szkoła. Uczniowie klas młodszych
dopingują swoich przedstawicieli i oklaskują innych zawodników, ucząc się zasad fair play.
Jest to specyficzna impreza sportowa, gdyż jej przebieg i przygotowanie zapewniają uczniowie pod
nadzorem nauczycieli, ucząc się odpowiedzialności, organizacji zawodów i postaw fair play.
GMINNY OŚRODEK KULTURY we WRĘCZYCY WIELKIEJ
XXVI GMINNY KONKURS RECYTATORSKI 21.03.2017 r.
Tegoroczna XXVI edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego była przeprowadzona w sali
widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej. Celem było rozbudzenie wśród
dzieci i młodzieży zainteresowania sztuką, kształtowanie umiejętności operowania walorami
estetycznymi języka, rytmem, intonacją i dykcją jak również pielęgnowanie, krzewienie kultury
języka i zamiłowania do literatury pięknej. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem,
a w szczególności w kategorii I – przedszkola i szkoły podstawowe klasy I-III, gdzie liczba
uczestników wyniosła 54. W konkursie wzięły jeszcze udział dzieci w następujących kategoriach:
kategoria II – szkoły podstawowe klasy IV-VI, kategoria III – gimnazjum. Jury w składzie: Dorota
Musiał, Urszula Kotowicz, Cezary Sowa przesłuchali łącznie 72 artystów. Komisja oceniała przede
wszystkim dobór repertuaru, kulturę słowa, interpretacje utworów oraz ogólny wyraz artystyczny.
Prezentowany repertuar obejmował utwór poetycki i fragment prozy, gdzie łączny czas prezentacji
mógł wynieść maksymalnie 5 minut. Laureaci konkursu wystąpili w Powiatowym Konkursie
Recytatorskim, który odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku.
KONKURS PLASTYKI OBRZĘDOWEJ ,,WIOSNA 2017” - 05.04.2017 r.
Zwieńczeniem XIII Powiatowego Konkursu Plastyki Obrzędowej ,,WIOSNA 2017” było
ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej w Gminnym Ośrodku
Kultury we Wręczycy Wielkiej. Przedmiotem konkursu było wykonanie prac plastycznych
związanych z doroczną obrzędowością i kultywowanymi zwyczajami Wielkanocnymi. Do
prezentacji zgłoszono 559 prac, które zostały poddane ocenie jury w następujących kategoriach:
gaik, palma wielkanocna, zdobienie jaj wielkanocnych (kraszanki, pisanki), kukła ,,marzanna”,
kwiaty, bukiety bibułkowe, papierowe, pająk sufitowy oraz maski obrzędowe. Komisja w składzie:
Małgorzata Chebel, Renata Włóka, Cezary Sowa postanowiła przyznać 204 nagrody.
Zebrana publiczność w trakcie uroczystości mogła spróbować potraw stołu wielkanocnego
przygotowanego przez Koło Gospodyń z Grodziska.
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SPOTKANIE AUTORSKIE Z PISARZEM – PODRÓŻNIKIEM
ROMANEM PANKIEWICZEM
24 kwietnia Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej
zorganizował dwa spotkania autorskie z panem Romanem
Pankiewiczem – pisarzem, podróżnikiem. Pierwsze
spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej im. Stanisława
Ligonia w Truskolasach przy współpracy z Filią
Biblioteczną. Drugie spotkanie zorganizowała Gminna
Biblioteka Publiczna w sali widowiskowej Gminnego
Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej.
PRZEMARSZ DMOD I MAŻORETEK - 3.05.2017 r
Tradycyjnie jak co roku Dziecięco –
Młodzieżowa
Orkiestra
Dęta
wraz
z wszystkimi grupami Mażoretek uświetniła
Gminne obchody uchwalenia Konstytucji
3 Maja, biorąc udział we mszy świętej,
a następnie w pochodzie z kościoła
parafialnego we Wręczycy Wielkiej na plac
przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.
W uroczystościach udział wzięły również
władze lokalne, strażacy, górnicy, uczniowie
szkoły oraz mieszkańcy naszej gminy.
POPIS MUZYKÓW
13 maja w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka
Kultury
odbyły
się
prezentacje
młodych
instrumentalistów.
Ta
cykliczna
impreza
zgromadziła na scenie ponad trzydziestu adeptów
muzyki. Młodzi wykonawcy prezentowali swoje
umiejętności
pod
czujnym
okiem
swych
instruktorów: Bartłomieja Pięty, Ewy Pięty,
Wojciecha Pydy, Stanisława Przygody i Łukasza
Kędziory. We wręczyckiej sali rozbrzmiewały
dziarskie trąbki, subtelne flety i niesforna perkusja.
Wielki entuzjazm wzbudziła ostatnia prezentacja wykonania trzech braci. Cała impreza została
zwieńczona wspólnym wykonaniem wszystkich muzyków. Trzynasty dzień miesiąca tym razem
okazał się szczęśliwy, czego dowodem były rzęsiste owacje.
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XXVI GMINNY KONKURS PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ - 16.05.2017 r.
XXVI Gminny Konkurs Piosenki Przedszkolnej odbył się w sali Gminnego Ośrodka Kultury we
Wręczycy Wielkiej. Celem imprezy była popularyzacja piosenki dziecięcej, wyzwolenie u dzieci
radości śpiewania, aktywizacja przedszkoli w edukacji muzycznej dzieci oraz zapoznanie
społeczeństwa z osiągnięciami przedszkoli
w tej sferze działalności. Jury w składzie:
Małgorzata Kulej, Sylwia Majchrzak,
Cezary Sowa przesłuchało łącznie 38
wokalistów. Komisja oceniała występy
m.in. pod kątem umiejętności wokalnych,
doboru repertuaru ale również ogólnego
wyrazu artystycznego. Młodzi artyści do
konkursu musieli przygotować jeden
dowolny utwór z piosenek objętych
programem nauczania przedszkolnego, skomponowany przez polskiego twórcę. Poziom prezentacji
wokalnych był na wysokim poziomie, ale komisja musiała wybrać najlepszych wykonawców,
którzy będą reprezentować naszą gminę na XXXI Regionalnym Minifestiwalu Piosenki Dziecięcej
dla Przedszkolaków w Boronowie.
XII WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY ,,ZACZAROWANY OGRÓD”
19.05.2017 r.
19 maja w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej nastąpiło
uroczyste otwarcie wystawy, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród w XII Wojewódzkim
Konkursie Plastycznym ,,Zaczarowany Ogród”. Celem konkursu była prezentacja oraz promocja
twórczości dzieci i młodzieży, pobudzenie wyobraźni, rozwijanie myślenia twórczego. Młodzi
artyści musieli wykonać w dowolnej technice kolorystycznej fantastycznej kompozycję, ukazującą
zaczarowany ogród inspirowany światem fauny i flory, wzbogaconej o własną wyobraźnię twórczą.
Do konkursu zgłoszono 679 prac. Komisja w składzie Małgorzata Chebel, Renata Włóka, Cezary
Sowa przyznała 204 nagrody i wyróżnienia. Na szczególną uwagę zasługuje praca Pauliny Kurzacz
- podopiecznej instruktora plastyki Cezarego Sowy z GOK Wręczyca Wielka, która zdobyła
nagrodę Grand Prix. Jak widać popularność naszego konkursu świadczy o potrzebie i sensie jego
kontynuowania. Zapraszamy do kolejnych edycji.
W KRÓTCE:
- Występ Dziecięco –
Młodzieżowej
Orkiestry Dętej z
Mażoretkami
na Festiwalu Orkiestr
Dętych w Giulianovej
– czerwiec
- Powiatowy Przegląd
Orkiestr w
Parzymiechach –
czerwiec
- Zakończenie sezonu
artystycznego w GOK
we Wręczycy Wielkiej - czerwiec
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