WRĘCZYCA WIELKA, 07-02-2019

Sprawozdanie z działalności Sołtysów i Rady Sołeckiej we Wręczycy Wielkiej
kadencja 2015-2019

W okresie sprawozdawczym odbyło się dziesięć posiedzeń oraz sześć spotkań roboczych Rady
Sołeckiej. Zebrania wiejskie zwoływane były sześciokrotnie, w tym raz przez Wójta Gminy Wręczyca
Wielka w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rady Sołeckiej oraz pięciokrotnie przez sołtysów.
W posiedzeniach Rady Sołeckiej oraz w obradach zebrań wiejskich uczestniczyli radni z Wręczycy
Wielkiej: Anita Toborek i Wiesław Jaszczyk.

Przedmiotem obrad Rady Sołeckiej było:
 omówienie kompetencji Rady Sołeckiej wynikających ze statutu,
 omówienie harmonogramu prac związanych z wprowadzeniem zmian w statucie sołectwa oraz
opiniowanie nowych statutów sołectw,
 organizacja, administrowanie i finansowanie strony internetowej sołectwa www.wewreczycy.pl,
 omówienie przygotowań do kolejnych edycji konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego"
 organizacja konferencji „Mądre sołectwo”,
 wystąpienie do Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Wręczyca Wielka z wnioskiem o
zapewnienie w budżecie gminy pieniędzy na organizację „Dni Gminy Wręczyca Wielka”,
 organizacja pomocy finansowej dla państwa Matysiaków, poszkodowanych w wyniku pożaru
zabudowań gospodarczych,
 przygotowanie petycji do Rady Gminy Wręczyca Wielka w sprawie podjęcia uchwały
wyodrębniającej fundusz sołecki z budżetu gminy na rok 2017,
 uruchomienie systemu informowania mieszkańców za pomocą wiadomości SMS,
 organizacja dożynek sołeckich.
 zajęcie stanowiska w sprawie przeznaczenia nagród pieniężnych za udział w kolejnych edycjach
konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego”,
 zajęcie stanowiska w sprawie lokalizacji siłowni zewnętrznej zakupionej za pieniądze pochodzące
z nagrody za zajęcie drugiego miejsca w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego 2016”
 omówienie propozycji nowego podziału Wręczycy Wielkiej na dwa sołectwa. Analiza pod kątem
liczby mieszkańców i budynków na poszczególnych ulicach.
 omówienie udziału sołectwa w Konkursie Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych 2018.
 omówienie problemów zgłaszanych przez mieszkańców,
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Spośród działań, które udało się zrealizować w sołectwie Wręczyca Wielka w kadencji
2015-2019 na szczególną uwagę zasługują:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

W kwietniu 2015 roku, na wniosek sołtysów, UG zakupił cztery tablice informacyjne, które
ustawiono przed posesjami sołtysów przy ul. Gwiezdnej 11 i ul. Częstochowskiej 24 oraz w
centrum wsi: przed Ośrodkiem Zdrowia przy ul. Śląskiej oraz na płocie przy ul. Śląskiej 3.
10 czerwca 2015 roku uruchomiona została strona internetowa sołectwa Wręczyca Wielka –
www.wewreczycy.pl, na której umieszczane są ogłoszenia, bieżące informacje oraz relacje z
wydarzeń odbywających się w naszej miejscowości. Za administrowanie stroną odpowiada sołtys
Robert Broś, a koszty związane z jej obsługą pokrywa radna Anita Toborek, sołtys Robert Broś
oraz działające w sołectwie Stowarzyszenie „WeWręczycy”. Równolegle ze stroną internetową
działa, utworzony w lutym, fanpage na Facebooku – Sołectwo Wręczyca Wielka – Piękna wieś
województwa śląskiego 2016.
15 czerwca 2015 roku sołtys Robert Broś zgłosił sołectwo do organizowanego przez Urząd
Marszałkowski Województwa Śląskiego konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” w dwóch
kategoriach: „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” i „Najlepsza strona internetowa sołectwa”.
W lipcu, podczas wizji lokalnej, zaprezentował przed komisją konkursową koncepcję odnowy
sołectwa Wręczyca Wielka, polegającą na budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, poprzez
zaangażowanie mieszkańców w działania organizowane przez instytucje pozarządowe, na
przykładzie aktywności kulturalno-sportowych, zaproponowanych podczas wakacji, przez
Stowarzyszenie „WeWręczycy” i Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „Teatr Wręcz”. Pomysł
na odnowę naszej miejscowości został doceniony przez komisję konkursową, która przyznała
sołectwu III nagrodę w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi”. Nagroda pieniężna
zdobyta w konkursie i wsparcie finansowe Urzędu Gminy pozwoliły na zakup zestawu
nagłośnienia estradowego, który jest wykorzystywany podczas imprez organizowanych dla
mieszkańców Wręczycy Wielkiej i sąsiednich sołectw.
26 września 2015 roku sołtysi Wręczycy Wielkiej uczestniczyli w konferencji „Mądre sołectwo”,
zorganizowanej dla sołtysów powiatu kłobuckiego z inicjatywy radnej Anity Toborek.
Współorganizatorami konferencji było Stowarzyszenie „WeWręczycy”, Rada Sołecka oraz
Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej. Celem konferencji było przybliżenie sołtysom,
jako lokalnym liderom, wiedzy o współczesnych zadaniach sołectw oraz zachęcenie ich do
aktywności na rzecz rozwoju społeczności wiejskiej. Podczas konferencji, w której uczestniczyli
sołtysi i osoby zainteresowane z naszej gminy i gmin ościennych, omawiano m.in. rolę sołtysa na
wsi oraz przeznaczenie i możliwości wykorzystania środków z funduszu sołeckiego.
16 września 2015 roku Rada Sołecka zwróciła się do Wójta Gminy Wręczyca Wielka z pisemną
prośbą o ujęcie w planie budżetu gminy na rok 2016 zadania pod nazwą „Dni Wręczycy”. Stało
się to inspiracją dla radnych Gminy Wręczyca Wielka, do podjęcia prac nad zorganizowaniem I
Dni Gminy Wręczyca Wielka, które odbyły się w 2017 roku.
8 lutego 2016 roku Rada Sołecka wystąpiła do Rady Gminy Wręczyca Wielka z petycją o podjęcie
uchwały wyodrębniającej fundusz sołecki z budżetu gminy na rok 2017. Z treścią petycji
zapoznano radnych na wspólnym posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Komisji Budżetowej
Rady Gminy 9 lutego 2016 roku oraz obecnych na posiedzeniu XI sesji zwyczajnej Rady Gminy 18
lutego 2016 roku. Wniosek o wyodrębnienie funduszu sołeckiego z budżetu gminy na rok 2017
został przez radnych odrzucony. Zaznaczyć należy, że radni z Wręczycy Wielkiej, Anita Toborek i
Wiesław Jaszczyk opowiedzieli się za utworzeniem funduszu sołeckiego.
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7.

W marcu 2016 roku zorganizowano pomoc finansową dla państwa Matysiaków,
poszkodowanych w wyniku pożaru. Inicjatorką pomocy była sołtys Bożena Syguda. W ramach
przeprowadzonej wspólnie z radą parafialną zbiórki pieniędzy, udało się zebrać kwotę 5 365 zł.
Środki te przeznaczono na zakup materiałów budowlanych (piasek, cement) i elementów
pokrycia dachu.
8. Z inicjatywy sołtysa Roberta Brosia, uruchomiono SMS-owy system powiadamiania, w ramach
którego mieszkańcy, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS od sołtysa, są
informowani o wszystkich istotnych sprawach dotyczących funkcjonowania sołectwa. System
działa na terenie Wręczycy Wielkiej, a korzystanie z niego jest bezpłatne. Aby otrzymywać
powiadomienia, należy zgłosić się do sołtysa, podać swój numer telefonu komórkowego oraz
wyrazić pisemną zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS.
9. 9 czerwca 2016 roku sołtys Robert Broś zgłosił sołectwo do organizowanego przez Urząd
Marszałkowski Województwa Śląskiego konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” w dwóch
kategoriach: „Najpiękniejsza wieś” i „Najlepsza strona internetowa sołectwa”. W lipcu, podczas
wizji lokalnej, przed komisją konkursową zaprezentowali się mieszkańcy Wręczycy Wielkiej. W
sali Gminnego Ośrodka Kultury swoim dorobkiem pochwaliły się niemal wszystkie działające w
sołectwie organizacje, artyści i rękodzielnicy. Prezentacji towarzyszyła wystawa fotograficzna,
ukazująca piękno naszej wsi. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców, Wręczyca Wielka
odniosła historyczny sukces, zajmując II miejsce w województwie śląskim w kategorii
„Najpiękniejsza wieś”. Nagroda pieniężna 15 tys. zł, zdobyta w konkursie, została przeznaczona
na zakup urządzeń siłowni zewnętrznej. Początkowo miało to być sześć urządzeń zamontowanych
na trzech podwójnych stanowiskach tzw. pylonach, ale dzięki wsparciu finansowemu z Urzędu
Gminy we Wręczycy Wielkiej, który opłacił transport i montaż urządzeń, udało się
wygospodarować środki na dodatkowe stanowisko z dwoma urządzeniami. Kolejne stanowisko z
dwoma urządzeniami zostało zakupione przez sponsorów: pana Andrzeja Gazdę właściciela firmy
AGG oraz pana Romana Lewickiego właściciela firmy Mega Wag, zaś ich montaż został
sfinansowany środkami przekazanymi przez sołtysa Roberta Brosia, w ramach akcji „Wspieraj
sołectwo – płać podatki u sołtysa”. Ostatecznie, umiejscowiona na terenie KS „Sokół” siłownia,
składa się z pięciu stanowisk, wyposażonych w dziesięć urządzeń: biegacz, narciarz, odwodziciel,
motyl, wioślarz, wahadło, wyciąg górny, drabinka, wyciskanie siedząc i steper. Oficjalne otwarcie
i udostępnienie siłowni mieszkańcom odbyło się 20 maja 2017 roku.
10. 28 sierpnia 2016 roku odbyły się dożynki parafialno-sołeckie połączone z biesiadą dożynkową. Z
inicjatywy wręczyckiego KGW oraz na prośbę mieszkańców, korowód dożynkowy i uroczystości
religijne, zostały dopełnione wspólną zabawą. Za organizację wszystkich uroczystości
dożynkowych odpowiedzialni byli sołtysi, Rada Sołecka, Stowarzyszenie „WeWręczycy” oraz KGW
Wręczyca.
11. W czerwcu 2017 roku, po raz trzeci sołtys Robert Broś zgłosił sołectwo Wręczyca Wielka do
kolejnej edycji konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego”. Tym razem zgłoszenie dotyczyło
kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje ludowe” oraz
„Najlepsza strona internetowa sołectwa”. 10 sierpnia, przed komisją konkursową, w sali
Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej zaprezentowane zostało przedstawienie pt.
"Kosiarze", nawiązujące do obrzędów i zwyczajów związanych ze żniwami w czasach, kiedy nasze
sołectwo było typowo rolniczą wsią. Spektakl został przygotowany przez zespół Wręczynki,
działający przy Kole Gospodyń Wiejskich we Wręczycy. W listopadzie, podczas XV Forum sołtysów
województwa śląskiego, odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu. Reprezentacja naszego
sołectwa odebrała dwie nagrody: 1000 zł za najlepszą stronę internetową sołectwa oraz 1500 zł
za przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje ludowe. Rada Sołecka
postanowiła przeznaczyć:
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 nagrodę pieniężną w wysokości 1 500 zł, na dofinansowanie zakupu strojów ludowych dla
członków zespołu Wręczynki.
 nagrodę pieniężną w wysokości 1 000 zł, na dofinansowanie zakupu namiotu wystawienniczego
dla sołectwa Wręczyca Wielka.
12. We współpracy z KGW Wręczyca, Stowarzyszeniem „WeWręczycy” i KS „Sokół” oraz dzięki
pomocy mieszkańców, firm i organizacji społecznych działających w naszym sołectwie, 27
sierpnia 2017 roku Rada Sołecka zorganizowała dożynki sołeckie. W ramach obchodów święta
plonów, po uroczystej mszy świętej dziękczynnej w kościele parafialnym, odbyła się biesiada
połączona z występami zaproszonych gości oraz wystawą nowoczesnego i zabytkowego sprzętu
rolniczego, zakończona zabawą taneczną.
13. Dzięki interwencji radnej Anity Toborek, wspieranej przez sołtysów, na skrzyżowaniach ulic w
sołectwie zostały ustawione słupki z nowymi tablicami nazw ulic. Wymieniono również stare
tablice na nowe oraz uzupełniono braki.
14. W lutym 2018 roku, na wniosek sołtys Bożeny Sygudy, Rada Sołecka zdecydowała o wystąpieniu
o dofinansowanie w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych, dwóch zadań:
 Wsparcie rozwoju i promocja twórczości poprzez zakup instrumentów muzycznych
 Promowanie sołectwa Wręczyca Wielka poprzez organizację jubileuszu 20-lecia istnienia
Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Wręczycy Wielkiej połączonego z VIII Koncertem z
Gwiazdami.
Łącznie, na realizację obu zadań sołectwo pozyskało 60 tys. zł
15. We wrześniu 2018 roku zakończyły się ostatecznie prace związane z przeprowadzeniem podziału
Wręczycy Wielkiej na dwa sołectwa oraz nadaniem nowych statutów, które obowiązują od 1
stycznia 2019 roku. Jest to konsekwencja działań sołtysów, Rady Sołeckiej oraz radnych Wręczycy
Wielkiej, zapoczątkowanych w 2016 roku, kiedy to na zebraniu wiejskim podjęta została uchwała
o podziale wsi na dwa sołectwa.
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Sprawy poruszane podczas zebrań wiejskich mieszkańców sołectwa Wręczyca Wielka
w kadencji 2015-2019:
1.

2.

3.

4.

8 października 2015 roku, zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Wręczyca Wielka, podjęło
dwie uchwały:
 w sprawie przygotowania nowego statutu sołectwa oraz przeprowadzenia konsultacji
społecznych dotyczących ww. projektu,
 w sprawie przeznaczenia nagrody pieniężnej za zajęcie III miejsca w konkursie „Piękna wieś
województwa śląskiego”. Nagrodę 1000 zł przeznaczono na zakup elementów
multimedialnego zestawu nagłośnienia.
Przedstawiono i omówiono projekt przebudowy drogi wojewódzkiej 494 przebiegającej w
granicach sołectwa.
20 maja 2016 roku, zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Wręczyca Wielka, podjęło trzy
uchwały:
 w sprawie podziału Wręczycy Wielkiej na dwa sołectwa,
 w sprawie przyjęcia projektu statutu Sołectwa I Wręczyca Wielka i poddania go konsultacjom
społecznym,
 w sprawie przyjęcia projektu statutu Sołectwa II Wręczyca Wielka i poddania go konsultacjom
społecznym,
Przedstawiciele zaproszonych stowarzyszeń i organizacji pozarządowych opowiedzieli zebranym
o prowadzonej przez nie działalności na terenie sołectwa. Przekazane zostały informacje na
temat zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy. Omówiono plan przygotowań
do dożynek parafialnych i konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego 2016”. Przedstawiono
propozycje Rady Sołeckiej dotyczące poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na ul. Szkolnej
i Strażackiej.
29 listopada 2016 roku, zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Wręczyca Wielka, podjęło jedną
uchwałę:
 w sprawie przeznaczenia nagrody pieniężnej w wysokości 15 000 zł, otrzymanej za zajęcie
drugiego miejsca w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego” w kategorii
„Najpiękniejsza wieś”, na zakup urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu.
Sołtys Robert Broś zapoznał zebranych z ofertą firmy produkującej urządzenia siłowni
zewnętrznych oraz przedstawił propozycję wójta, dotyczącą sfinansowania przez gminę
transportu i montażu zakupionych urządzeń. Zebranie zakończyło się uroczystym wręczeniem
pamiątkowych dyplomów z podziękowaniami dla osób zaangażowanych w przygotowanie
sołectwa do konkursu. Po zrobieniu wspólnego, pamiątkowego zdjęcia, uczestnicy zostali
poczęstowani okolicznościowym tortem.
20 października 2017 roku, zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Wręczyca Wielka, podjęło
cztery uchwały:
 w sprawie zmiany statutu Sołectwa I Wręczyca Wielka oraz przekazania go do uchwalenia
Radzie Gminy Wręczyca Wielka,
 w sprawie zmiany statutu Sołectwa II Wręczyca Wielka oraz przekazania go do uchwalenia
Radzie Gminy Wręczyca Wielka,
 w sprawie nadania nazwy Tęczowa, nowej ulicy w sołectwie Wręczyca Wielka,
 w sprawie nadania nazwy Malinowa, nowej ulicy w sołectwie Wręczyca Wielka,
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5.

Podczas zebrania radna Anita Toborek przedstawiła mieszkańcom regulamin udziału w projekcie
„Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wręczyca Wielka”. Profesor
Jurand Bień omówił zasady działania instalacji OZE ze szczególnym uwzględnieniem efektywności
kosztowej instalacji fotowoltaicznej.
25 maja 2018 roku, zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Wręczyca Wielka, podjęło dwie
uchwały:
 w sprawie zmiany statutu Sołectwa I Wręczyca Wielka oraz ustalenia nowych granic sołectwa,
 w sprawie zmiany statutu Sołectwa II Wręczyca Wielka oraz ustalenia nowych granic sołectwa,
Podczas zebrania zaproszeni przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa z Zabrza zapoznali
zebranych z planami budowy gazociągu we Wręczycy Wielkiej oraz odpowiadali na pytania
mieszkańców. Sołtys Robert Broś przedstawił mieszkańcom projekt gazyfikacji gminy w oparciu
o budowę instalacji regazyfikacji, jaką zaproponowała naszej gminie firma Novatek.
Podczas wszystkich zebrań wiejskich mieszkańcy zgłaszali sołtysom uwagi i wnioski dotyczące
warunków życia w sołectwie. Najczęściej zgłaszane problemy dotyczyły:
 wałęsających się psów, pozostawionych bez opieki właścicieli,
 braku tablic z nazwami ulic,
 oczyszczenia zarastających trawą chodników przy ulicy Sienkiewicza i 3 Maja,
 regulacji oświetlenia ulicznego na ul. Częstochowskiej, Śląskiej i 3 Maja,
 zabudowa wiaty przystankowej przy ul. Sienkiewicza 1 (obok budynku UG),
 poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na ul. Śląskiej, Szkolnej i Strażackiej,
 zanieczyszczenia powietrza w okresie grzewczym,
 budowy ciepłowni dla Wręczycy Wielkiej,
 stanu technicznego i estetyki placu zabaw,
Problemy i wnioski mieszkańców sołtysi lub członkowie Rady Sołeckiej zgłaszali wójtowi
bezpośrednio lub na posiedzeniach Rady Gminy, bądź za pośrednictwem radnych.
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Finansowanie przedsięwzięć realizowanych w sołectwie Wręczyca Wielka w
kadencji 2015-2019:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nagrody pieniężne otrzymane w kolejnych edycjach konkursu „Piękna wieś województwa
śląskiego”, przeznaczone na: zakup urządzeń siłowni zewnętrznej, zakup elementów zestawu
nagłośnienia estradowego, dofinansowanie zakupu strojów ludowych dla KGW Wręczyca, zakup
namiotu wystawienniczego – 18,5 tys. zł,
Dofinansowanie do zadań zgłoszonych w konkursie Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych,
przeznaczona na: zakup instrumentów muzycznych dla Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej
oraz promowanie sołectwa poprzez organizację jubileuszu 20-lecia istnienia DziecięcoMłodzieżowej Orkiestry Dętej z Wręczycy Wielkiej połączonego z VIII Koncertem z Gwiazdami. –
60 tys. zł,
Środki przekazane przez Stowarzyszenie „WeWręczycy”, będące współorganizatorem większości
przedsięwzięć realizowanych w sołectwie, przeznaczone m.in. na: organizację dożynek sołeckich,
biesiady rękodzieła, wydarzeń o charakterze historycznym i patriotycznym, koncertów, imprez
plenerowych dla dzieci, prowadzenie strony internetowej sołectwa – 27,5 tys. zł,
Środki przekazane przez sponsorów, firmę AGG Andrzej Gazda i Mega Wag Roman Lewicki na
zakup urządzeń siłowni zewnętrznej – 4 tys. zł, radną Anitę Toborek na: prowadzenie strony
internetowej sołectwa, organizację półkolonii dla dzieci – 1,8 tys. zł,
Środki przekazane bezpośrednio przez Urząd Gminy we Wręczycy Wielkiej na: dofinansowanie
zakupu elementów zestawu nagłośnienia estradowego, opłacenie transportu i montażu siłowni
zewnętrznej – 10 tys. zł,
Środki przekazane przez sołtysa Roberta Brosia w ramach akcji „Wspieraj sołectwo – płać podatki
u sołtysa”, przeznaczone na: zakup lamp do oświetlenia boiska treningowego KS „Sokół”,
wynajem dmuchanych placów zabaw dla dzieci podczas imprez plenerowych, organizację
półkolonii dla dzieci, prowadzenie strony internetowej sołectwa, montaż urządzeń siłowni
zewnętrznej, organizację prezentacji w kolejnych edycjach konkursu „Piękna wieś województwa
śląskiego” – 6,3 tys. zł.
Łączna kwota środków przeznaczonych na zakupy oraz organizację przedsięwzięć społecznokulturalnych, historycznych i sportowo-rekreacyjnych to 128,1 tys. zł.
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Sołtysi i Rada Sołecka dziękują za okazaną pomoc i wsparcie przy realizacji
przedsięwzięć w sołectwie Wręczyca Wielka w kadencji 2015-2019:
Członkom organizacji społecznych:
 KGW we Wręczycy, Zespołowi Wręczynki, Kołu Nr 4 PZERiI we Wręczycy Wielkiej, OSP we
Wręczycy Wielkiej, Klubowi Sportowemu Sokół Wręczyca, Klubowi Sportów Walki Mix-Team,
Stowarzyszeniu WeWręczycy, Stowarzyszeniu Inicjatyw Kulturalnych Teatr Wręcz, Gminnemu
Klubowi Sportowemu Aktywna Wręczyca, Grupie ASG Wręczyca Wielka.

Pracownikom urzędów i instytucji:
 Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka, Radnym Rady Gminy Wręczyca Wielka, Pracownikom
Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej, Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej we Wręczycy Wielkiej, Pracownikom Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza we
Wręczycy Wielkiej, Pracownikom Przedszkola im. Małego Księcia we Wręczycy Wielkiej,
Księżom Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa Oblubieńca NMP we Wręczycy Wielkiej.

Właścicielom firm i przedsiębiorcom
 A3XD Daniel Wydmuch, AGG Andrzej Gazda, Kingpol Jacek Staszczyk, Lewiatan Ireneusz
Bednarek, Masterbud Adam Kukla, Mega Wag Roman Lewicki, Vir Jacek Walaszczyk, Zakład
Ogólnobudowlany Dariusz Kotkowski, Zakład Produkcji Metalowej Krzysztof Janik, ZUH
Tadeusz Soluch, Witold Glin, Mariusz Jeziorski, Jarosław Kubiś, Stefan Ligenza, Robert
Mańczyk, Jan Parkitny, Jakub Stępień, Grzegorz Trzepizur, Ireneusz Tukaj, Jarosław Turek,
Waldemar Wilk.

oraz
Wszystkim Mieszkańcom Wręczycy Wielkiej
aktywnie włączającym się w działania na rzecz rozwoju naszej miejscowości!

Sołtys

Sołtys

Sołectwa Wręczyca Wielka

Sołectwa Wręczyca Wielka
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