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	 29	stycznia	w	Gminie	Kornowac	
w	Gościńcu	Zodiak	odbyła	się	uro-
czystość	wręczenia	nagród	Mieszko	
AD	2016.	Wzięli	w	niej	udział	m.in.	
posłowie	na	Sejm	RP:	Gabriela	Le-
nartowicz	oraz	Czesław	Sobierajski,	
senator	 Adam	 Gawęda,	 samorzą-
dowcy	 ziemi	 raciborskiej,	 przed-
stawiciele	instytucji	i	stowarzyszeń	
naszego	powiatu	oraz	laureaci	na-
grody	z	 lat	ubiegłych	i	 tegoroczni	
nominowani.	 Gospodarzami	 wy-
darzenia	byli	starosta	Ryszard	Wi-
niarski	oraz	wójt	gminy	Kornowac	
Grzegorz	Niestrój.	Podczas	gali	od-
był	się	koncert	Roksany	Lewak.
	 Laureatem	w	dziedzinie	kultury	
został	 ksiądz	 Adrian	 Bombelek.	
W	dziedzinie	społecznej	Nagroda	
Starosty	 Raciborskiego	 trafiła	 do	
wolontariusza	 i	 społecznika	–	To-
masza	Kuryłowicza.	W	dziedzinie	
promocji	 nagrodę	 zdobył	 Browar	
Zamkowy	Sp.	z	o.o.	w	Raciborzu.	
Za	 całokształt	 działalności	 nagro-

dę	otrzymał	Zbigniew	Woźniak.
	 Z	kolei	nagroda	specjalna	trafiła	
w	 tym	 roku	 do	 Wiesławy	 Bochy-
nek.	Pani	Wiesia	od	dziesięciu	lat	
jest	dyrektorem	Gminnego	Ośrodka	
Kultury	w	Kornowacu,	a	przewod-
nią	ideą	jej	życia	jest	praca	z	ludźmi	
i	dla	ludzi.	Znajduje	to	odzwiercie-
dlenie	głównie	w	różnorakich	ini-
cjatywach	kulturalnych,	ale	także	
społecznych	 i	 zdrowotnych.	 Na	
wszystkich	tych	polach	–	wykorzy-
stując	odpowiednie	predyspozycje	
i	ogromną	charyzmę	–	z	powodze-
niem	aktywizuje	do	pracy	i	integru-
je	w	działaniu	nie	tylko	najbliższych	
współpracowników,	ale	także	lokal-
ną	społeczność.	Jednak	szczególną	
atencją	 i	 estymą	 laureatka	 darzy	
dzieci	 i	 młodzież,	 starając	 się	 –	 z	
wielkim	powodzeniem	–	stwarzać	
dogodne	 warunki	 dla	 rozwijania	
ich	talentów,	realizowania	zaintere-
sowań	i	pasji	oraz	spędzania	wolne-
go	czasu.	Działania	te	w	znacznym	

stopniu	 zapewniają	 wyrównywa-
nie	 szans.	 Skuteczność	 laureatki	
zaowocowała	też	współpracą	mię-
dzynarodową	środowisk	twórczych	
pomiędzy	 Kornowacem	 i	 czeską	
Vresiną.	Pani	Wiesława	Bochynek	
realizuje	z	powodzeniem	również	
działania	 menedżerskie.	 Swoją	
wiedzę	 nabytą	 między	 innymi	 w	
Lokalnej	Grupie	Działania	LYSKOR	
skutecznie	 wykorzystuje	 na	 trud-
nym	rynku	zdobywania	źródeł	fi-
nansowania	wszelkiej	działalności	
społecznej.	Przykładem	tej	aktyw-
ności	jest	między	innymi	realizacja	
międzynarodowego	 projektu	 pod	
nazwą	 „Polsko-Czeskie	 spotkania	
artystyczne”.	Dzięki	 jej	 staraniom	
wiele	utalentowanych	osób	mogło	
zaprezentować	się	szerzej,	a	dużo	
ciekawych	i	wartościowych	wyda-
rzeń	zewnętrznych	mogli	u	siebie	
zobaczyć	mieszkańcy	gminy.
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	 Budżet	 gminy	 zamyka	
się	 kwotą	 21.756.448,00	
zł	 po	 stronie	 dochodów	
budżetowych	 (bieżące:	
18.451.227,00	 zł,	 majątko-
we:	 3.305.221,00	 zł)	 oraz	
kwotą	 22.158.288,00	 zł	 po	
stronie	 wydatków.	 Różni-
ca	 między	 planowanymi	
dochodami	 i	 wydatkami	
stanowi	deficyt	budżetu	w	
wysokości	 401.840,00	 zł,	
który	zostanie	pokryty	przy-
chodami	 z	 zaciągniętych	
pożyczek.	 Nadwyżka	 ope-
racyjna	 budżetu	 (różnica	
między	 dochodami	 bieżą-
cymi	a	wydatkami	bieżący-
mi)	wynosi	2.055.441,94	zł	i	
pokrywa	36%	kwoty	plano-
wanych	 wydatków	 mająt-
kowych.	 Spełniony	 został	
art.	242	ustawy	o	finansach	
publicznych,	z	którego	wy-
nika	konieczność	równowa-
żenia	wydatków	bieżących	
dochodami	 bieżącymi,	
ewentualną	nadwyżką	bu-
dżetową	z	lat	ubiegłych	lub	
wolnymi	środkami.	

	 Dochody	własne	budżetu	
na	2017	rok	zostały	zapla-
nowane	w	oparciu	o	prze-
widywane	wykonanie	roku	
2016	z	uwzględnieniem	po-
niższych	czynników.

	 Przy	obliczaniu	wpływów	
z	 podatku	 rolnego	 brana	
jest	pod	uwagę	średnia	cena	
skupu	żyta	za	11	kwartałów	
poprzedzających	 kwartał	
poprzedzający	 rok	 podat-
kowy	i	zgodnie	z	komuni-
katem	Prezesa	GUS	z	dnia	
18.10.2016	r.	(M.P.	z	2016r.,	
poz.993)	średnia	cena	sku-
pu	 żyta	 wyniosła	 52,44	 zł	
za	kwintal	i	jest	ona	niższa	
o	2,44%	w	stosunku	do	ceny	
bazowej	na	rok	2016	(staw-
ka	 stopniowo	 maleje	 od	
2014	 r.).	 Stawka	 dla	 grun-
tów	rolnych	nie	 stanowią-
cych	gospodarstw	rolnych	
tj.	o	pow.	mniejszej	niż	1	ha	
wyniesie	262,20	zł	i	131,10	
zł	dla	gospodarstw	powyżej	
1	ha.	Z	tytułu	podatku	rol-
nego	 do	 budżetu	 wpłynie	
ok.	237.180,00	zł,	z	tego	od	
osób	prawnych	2.680,00	zł	
oraz	234.500,00	zł	od	osób	
fizycznych.	

	 Wpływy	 z	 tytułu	 pozo-
stałych	 podatków	 lokal-
nych	 zostały	 oszacowane	
zgodnie	 ze	 stawkami	 wy-

nikającymi	 z	 przyjętych	
uchwał	 Rady	 Gminy	 Kor-
nowac	z	dnia	27.10.2016	r.	
–	 Nr	 XX.144.2016	 w	 spra-
wie	 określenia	 wysokości	
stawek	 podatku	 od	 nieru-
chomości	na	2017	rok	i	Nr	
XX.145.2016	w	sprawie	po-
datku	 od	 środków	 trans-
portowych	 na	 2017	 rok.	
Wpływy	z	podatku	od	nie-
ruchomości	 szacuje	 się	
na	 kwotę	 1.614.750,00	 zł,	
z	 tego	 od	 osób	 prawnych	
808.340,00	zł	i	806.410,00	zł	
od	osób	fizycznych.	Wpły-
wy	z	podatku	od	środków	
transportowych	szacuje	się	
na	łączną	kwotę	121.850,00	
zł	(47.250,00	zł	od	os.	praw-
nych	 i	 74.600,00	 zł	 od	 os.	
fizycznych).	Wpływy	z	po-
wyższych	 podatków	 przy-
jęto	 na	 poziomie	 ok.	 95%	
wartości	wynikającej	z	pla-
nowanego	 przypisu,	 kie-
rując	 się	 zasadą	 realności	
budżetu.	

	 Kwoty	 subwencji	 ogól-
nej	 i	 udziałów	 gminy	 w	
podatku	 dochodowym	
od	 osób	 fizycznych	 przy-
jęto	 do	 planu,	 zgodnie	 z	
pismem	 Ministra	 Finan-
sów	 Nr	 ST3.4750.31.2016	
z	 14.10.2016	 r.	 Wielkość	
udziału	gmin	we	wpływach	
z	 podatku	 dochodowego	
od	 osób	 fizycznych	 wyno-
sić	 będzie	 37,89%	 (wzrost	
0,1%).	 Wpływy	 z	 tytułu	
udziałów	 gminy	 w	 podat-
ku	 dochodowym	 od	 osób	
fizycznych	przyjęto	do	pla-
nu	 w	 kwocie	 3.815.251,00	
zł.	Plan	jest	o	4,43%	wyższy	
(o	161.985,00	zł)	w	stosun-
ku	do	 roku	poprzedniego.	
Udziały	te	stanowią	domi-
nującą	 pozycję	 w	 docho-
dach	własnych.	

Subwencja ogólna  
dzieli się na:

	część	wyrównawczą	
składającą	się	z	części	
podstawowej		
–	1.235.516,00	zł,	

	część	oświatową		
–	5.843.870,00	zł.	

	 Łącznie	 kwota	 subwen-
cji	 wynosi	 7.079.386,00	 zł	
i	jest	niższa	o	0,45%	w	sto-
sunku	 do	 roku	 bieżącego	
(w	rozbiciu	szczegółowym:	
subwencja	 oświatowa	
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–	 wzrost	 o	 0,9%,	 wyrów-
nawcza	–	 spadek	o	6,4%).	
Subwencja	ogólna	stanowi	
aż	 38,41%	 planowanych	
dochodów	bieżących.	Sub-
wencja	oświatowa	pokrywa	
wydatki	bieżące	szkół,	nie	
uwzględniając	utrzymania	
przedszkoli	publicznych.	

	 Dochody	 przekazywane	
przez	właściwe	urzędy	skar-
bowe	to	głównie	wpływy	z	
tytułu	 podatku	 od	 czyn-
ności	 cywilnoprawnych	
–	100.000,00	zł	oraz	poda-
tek	 od	 spadku	 i	 darowizn	
–	30.000,00	zł.	

	 Dochody	bieżące	z	tytułu	
dotacji	i	środków	na	realizo-
wane	projekty	unijne	szacu-
je	się	na	kwotę	633.720,00	
zł.	Środki	 te	będą	finanso-
wały	następujące	przedsię-
wzięcia:	

	Euroregion	Silesia	
„Polsko-czeska	promo-
cja	zdrowia,	ekologii	
i	spędzania	wolnego	
czasu	48.928,00	zł	(ZSP	
Rzuchów),

	Euroregion	Silesia	„Pol-
sko-czeskie	spotkania	z	
teatrem”	50.985,00	zł		
(ZSP	Kobyla),

	EFS	ERASMUS	„Mo-
bilność	kadry	edukacji	
szkolnej”	2.119,00	zł	
(ZSP	Kobyla),

	EFS	RPO	WSL	„Nowa	
edukacja,	innowacyjne	
podejście,	większe	moż-
liwości	(…)”	107.940,00	
zł		(ZSP	Kobyla),

	Euroregion	Silesia	
„Skąd	jesteśmy,	dokąd	
zmierzamy”	42.850,00	zł	
(ZSP	Pogrzebień),

	EFS	RPO	WSL	„Szkoła	
Marzeń”	189.437,00	zł	
(ZSP	Pogrzebień),

	Euroregion	Silesia	„10	
lat	partnerstwa	–	zwięk-
szenie	intensywności	
współpracy	pomiędzy	
Gminą		Kornowac	i	Vre-
siną”	59.349,00	zł	(UG),

	Fundusz	Spójności	PO	
Pomoc	Techniczna	
„Opracowanie	Lokal-
nego	Programu	Rewi-
talizacji	dla		Gminy	
Kornowac”	27.013,00	zł	
(UG),

	EFS	RPO	WSL	„Dru-
giemu	człowiekowi”	
105.099,00	zł	(OPS).

	 Projekty	 finansowane	 z	
Funduszu	Mikroprojektów	
w	Euroregionie	Silesia	wy-
magają	zaangażowania	wła-
snych	środków	na	poziomie	

10%	kosztów	kwalifikowal-
nych	 (85%	 EFRR,	 5%	 bu-
dżet	 państwa).	 Natomiast	
struktura	 finansowania	 z	
Europejskiego	 Funduszu	
Społecznego	 wynosi	 85%	
i	 5%	 z	 budżetu	 państwa	
(oraz	 10%	 wkładu	 niepie-
niężnego)	dla	projektów	re-
alizowanych	 przez	 szkoły	
oraz	85%	unijnych	i	15%	z	
budżetu	gminy	dla	projektu	
realizowanego	przez	Ośro-
dek	Pomocy	Społecznej.	

	Dochody	majątkowe	z	ty-
tułu	 dotacji	 i	 środków	 na	
inwestycje	dofinansowane	
ze	środków	unijnych	szacu-
je	się	na	kwotę	3.084.721,00	
zł.	 W	 rozbiciu	 na	 zadania	
dofinansowanie	 przedsta-
wia	się	następująco:

	POIŚ	„Uporządkowa-
nie	gospodarki	ścieko-
wej	na	terenie	gminy	
Kornowac	–	etap	I”	
1.663.333,00	zł

	RPO	RIT-y	„Przebudowa	
Szkoły	Podstawowej	w	
Kobyli”	830.428,00	zł,

	EFRR	RPO	WSL	„Popra-
wa	efektywności	ener-
getycznej	budynków	
Gimnazjum	publiczne-
go	wraz	z	salą	gimna-
styczną	w	Kornowacu”	
309.671,00	zł,	

	EFS	RPO	WSL	„Nowa	
edukacja,	innowacyjne	
podejście,	większe	moż-
liwości	(…)”	8.939,00	zł		
(ZSP	Kobyla),

	EFS	RPO	WSL	„Szkoła	
Marzeń”	18.850,00	zł	
(ZSP	Pogrzebień),

	LGD	LYSKOR	"Budowa	
miejsc	rekreacyjnych	w	
Pogrzebieniu	i	Rzucho-
wie”	127.500,00	zł	(UG),

	LGD	LYSKOR	„Przebu-
dowa	wnętrza	Domu	
Kultury	w	Łańcach”	
126.000,00	zł	(UG).

	 Gmina	przystąpiła	do	re-
alizacji	 projektu	 unijnego	
„Uporządkowanie	 gospo-
darki	ściekowej	na	terenie	
gminy	Kornowac	–	etap	I”,	
którego	 szacowane	 koszty	
wynoszą	 35.100.000,00	 zł.	
Poziom	 dofinansowania	
unijnego	 wynosi	 63,75%	
kosztów	kwalifikowalnych	
netto	 zadania.	 Do	 docho-
dów	 roku	 2017	 przyjęto	
kwotę	 1.663.333,00	 zł	 wy-
nikającą	z	harmonogramu	
rzeczowo-finansowego	 in-
westycji.	 Kwoty	 te	 ulegną	
zmianie	 po	 wyłonieniu	 w	
drodze	przetargu	wykonaw-
cy	zadania.	Okres	realizacji	
obejmuje	lata	2016-2022.

	 Modernizacja	drogi	trans-
portu	 rolnego	 w	 Łańcach	
(łącznik	 ul.	 Strażackiej	 i	
Borek)	 będzie	 realizowa-
na	 pod	 warunkiem	 otrzy-
mania	 dofinansowania	 z	
Urzędu	Marszałkowskiego.	
Maksymalny	poziom	refun-
dacji	wynosi	49%	kosztów	
inwestycji,	tj.	220.500,00	zł.	

	 Dotacje	 celowe	 na	 za-
dania	zlecone	i	na	realiza-
cję	 zadań	 własnych	 oraz	
przyjęte	do	realizacji	przez	
gminę	na	podstawie	poro-
zumień	w	poszczególnych	
działach	przyjęto	wg	wskaź-
ników	dotacji	zawartych	w	
decyzji	Wojewody	Śląskie-
go	 Nr	 FBI.3111.262.3.2016	
z	 dnia	 20.10.2016	 r.	 i	 w	
piśmie	 Krajowego	 Biura	
Wyborczego	Nr	DKT-3101-
19/20/16	z	dnia	20.10.2016	
r.

	 Na	 dofinansowanie	 za-
dań	w	zakresie	wychowa-
nia	przedszkolnego	gmina	
otrzymuje	 dotację	 celową	
z	 budżetu	 państwa,	 która	
może	 być	 wykorzystana	
wyłącznie	 na	 dofinanso-
wanie	wydatków	bieżących	
związanych	 z	 realizacją	
tych	zadań,	zgodnie	z	art.	
14d	ust.1	ustawy	o	systemie	
oświaty	(t.j.Dz.	U.	z	2015r.,	
poz.2156	z	późn,	zm.).	

	 Samodzielnie	 oszacowa-
no	 kwotę	 dotacji	 celowej	
w	wysokości	246.192,00	zł	
na	 dofinasowanie	 zadań	
w	 zakresie	 wychowania	
przedszkolnego,	 będącej	
iloczynem	 kwoty	 rocznej	
na	wychowanka	(1.338,00	
zł)	oraz	liczby	dzieci	w	wy-
chowaniu	 przedszkolnym	
(184	 dzieci),	 wykazanej	 w	
systemie	informacji	oświa-
towej	według	stanu	na	30	
września	2016	r.

	 Planowana	 kwota	
dotacji	 celowych	 wy-
nosi	3.444.192,00	zł	na	za-
dania	 zlecone	 z	 zakresu	
administracji	rządowej	oraz	
1.000,00	zł	na	zadania	przy-
jęte	do	realizacji	na	podsta-
wie	porozumień	z	organami	
administracji	 rządowej.	
Plan	 dotacji	 celowych	 na	
realizację	własnych	zadań	
gminy,	 zgodnie	 ze	 wskaź-
nikami	dotacji	podanymi	w	
decyzji	Wojewody,	wynosi	
85.034,00	zł	z	przeznacze-
niem	 na	 realizację	 zadań	
z	zakresu	pomocy	społecz-
nej.	

	 Kwoty	planowanych	do-
chodów	 mogą	 ulec	 zmia-
nie	 po	 ogłoszeniu	 ustawy	
budżetowej	państwa	na	rok	
2017	i	otrzymaniu	decyzji	o	
ostatecznych	wielkościach	
subwencji	ogólnej	z	budże-

tu	państwa,	wielkości	udzia-
łów	oraz	dotacji	na	zadania	
zlecone	i	własne.	

WYDATKI BUDŻETU

	 Plan	 wydatków	 budże-
tu	 gminy	 zabezpiecza	
środki	na	zadania	bieżące	
jednostek	 budżetowych	 i	
samorządowych	 instytu-
cji	 kultury	 w	 wysokości	
16.395.785,06	zł,	 co	 stano-
wi	74%	ogółu	planowanych	
wydatków.

	 W	grupie	wydatków	bie-
żących	 największy	 udział	
mają	 wydatki	 jednostek	
budżetowych	na	poziomie	
11.366.294,09	 zł,	 co	 daje	
69%	wydatków	bieżących.	
Wydatki	 jednostek	 budże-
towych	dzielą	się	na	dwie	
kategorie:

–wynagrodzenia	 i	 skład-
ki	 od	 nich	 naliczane	
7.757.785,00	 zł	 (47%	 pla-
nowanych	 wydatków	
bieżących),	 z	 tego	 kwotę	
5.731.388,00	zł	zabezpiecza	
się	na	płace	nauczycieli	i	ob-
sługi	szkół,	1.436.835,00	zł		
na	płace	pracowników	ad-
ministracji	oraz	302.430,00	
zł	 na	 uposażenie	 pracow-
ników	 Ośrodka	 Pomocy	
Społecznej.	 Wydatki	 na	
wynagrodzenia	 i	 pochod-
ne	 od	 wynagrodzeń	 przy-
jęto		do	projektu	budżetu	w	
wielkościach	przewidywa-
nego	wykonania	roku	2016	
z	uwzględnieniem,	rewalo-
ryzacji	 płac	 pracowników	
obsługi	i	administracji	oraz	
wzrost	o	1,3%	płac	nauczy-
cieli.

–	wydatki	 związane	 z	 re-
alizacją	 ich	 statutowych	
zadań	3.608.509,09	zł	(22%	
wydatków	 	 bieżących),	
środki	tu	zaplanowane	za-
bezpieczają	 funkcjonowa-
nie	 bieżącej	 działalności	
jednostek	 budżetowych	 tj.	
wszystkie	media,	opał,	ma-
teriały	 biurowe,	 artykuły	
gospodarcze,	 podstawowe		
usługi	 (remontowe,	 infor-
matyczne,	poczta,	obsługa	
prawna,	 opieka	 autorska	
nad	 programami	 	 kompu-
terowymi,	 odbiór	 i	 zago-
spodarowanie	 odpadów	
komunalnych).	

	 Wydatki	 budżetu	 z	 po-
działem	 na	 jednostki	 bu-
dżetowe	 kształtują	 się	
następująco:

		Urząd	Gminy		
–	10.482.347,03	zł	(w	
tym:	plan	wydatków	ma-
jątkowych	5.727.202,94	
zł,	dotacje	z		budżetu	
604.434,00	zł,	koszty	ob-

 
Na XXII sesji dnia 21 grudnia 2016 r. Rada Gminy Kornowac przyjęła budżet na 2017. 
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z kalendarza
Wójta i UrzędU

9  styczeń
	Został podpisany  
akt notarialny 
na nieodpłatne 
nabycie działki w 
Pogrzebieniu od 
Agencji Nieruchomości 
Rolnych z Opola

11 styczeń
	Wójt Gminy 
uczestniczył w 
spotkaniu z Starostą 
Raciborskim w sprawie 
modernizacji drogi 
powiatowej od ul. 
Lęgów w Rzuchowie 
do granicy z Gminą 
Lubomia

12 styczeń 
	Wójt Gminy 
Kornowac wręczył 
nagrody w 
Powiatowym Konkursie 
Kolęd w języku 
niemieckim

16 styczeń 
	Odbyła się cykliczna 
narada dyrektorów 
placówek oświatowych 
z terenu Gminy

17 styczeń
	Wójt Gminy 
uczestniczył 
w spotkaniu z 
prezesem ZWiK 
Racibórz w sprawie 
budowy kanalizacji 
w Kornowacu i 
Pogrzebieniu

23 styczeń 
	Posiedzenie 
Komisji Rolnictwa, 
Samorządów, Prawa i 
Ochrony Środowiska

	Wspólne 
posiedzenie Komisji 
Rozwoju i Budżetu oraz 
Komisji Rewizyjnej

24 styczeń 
	Posiedzenie Komisji 
Oświaty, Kultury i 
Zdrowia

25 styczeń 
	XXIII sesja Rady 
Gminy Kornowac

30 styczeń 

	W Starostwie 
Powiatowym w 
Raciborzu odbył się 
Konwent Wójtów, 
Burmistrzów i 
Prezydenta, w którym 
uczestniczył Wójt 
Gminy

31 styczeń
	W Kuratorium 
Oświaty w Rybniku 
Wójt Gminy wraz z 
pracownikiem Urzędu 
odbyli spotkanie w 
sprawie dostosowanie 
sieci szkół do nowej 
reformy oświaty

sługi	długu	50.000,00	zł),	

	Ośrodek	Pomocy	Spo-
łecznej	–	4.223.162,00	zł,

	Gimnazjum	Kornowac		
–	1.675.089,00	zł,

	Zespół	Szkolno-Przed-
szkolny	Kobyla		
–	2.526.792,61	zł,

	Zespół	Szkolno-Przed-
szkolny	Pogrzebień		
–	1.865.817,36	zł,

	Zespół	Szkolno-Przed-
szkolny	Rzuchów		
–	1.385.080,00	zł.

	 Poza	 oświatowymi	 pla-
cówkami	 zadania	 własne	
gminy	 realizuje	 Ośrodek	
Pomocy	Społecznej.	Ponad	
83%	 jego	 wydatków	 po-
krywają	dotacje	z	budżetu	
państwa	w	łącznej	kwocie	
3.501.977,00	zł,	z	czego	na	
obsługę	 i	 wypłatę	 świad-
czeń	 wychowawczych,	
rodzinnych	oraz	alimenta-
cyjnych	przeznacza	się	aż	
3.409.553,00	zł.	W	rozdziale	
85508	„Rodziny	zastępcze”	
zaplanowano	100.200,00	zł	
na	dofinansowanie	pobytu	
dzieci	w	rodzinach	zastęp-
czych.	 W	 chwili	 obecnej	
OPS	 ponosi	 opłaty	 za	 po-
byt	 8	 dzieci	 w	 wysokości	
50%	 kosztów	 utrzymania	
dziecka	 w	 placówce	 lub	
rodzinie	zastępczej.	W	roz-
dziale	85202	„Domy	pomo-
cy	 społecznej”	 w	 ramach	
zadań	 własnych	 zaplano-
wano	kwotę	160.000,00	zł	
na	pokrycie	kosztów	poby-
tu	6	mieszkańców	(1	osoba	
umieszczona	w	10/2016r.),	
z	 uwzględnieniem	 wzro-
stu	kosztów	utrzymania	od	
kwietnia	2017	r.	Pozostałe	
wydatki	(koszt	utrzymania	
Ośrodka,	zasiłki	stałe	i	okre-
sowe)	przyjęto	na	poziomie	
zbliżonym	do	2016	r.

	Środki	do	dyspozycji	samo-
rządów	sołeckich	w	wyso-
kości	 25.255,00	 zł	 zostały	
obliczone	 dla	 każdego	 so-
łectwa	 jako	 iloczyn	 liczby	
mieszkańców	 zamieszka-
łych	daną	miejscowość	na	
dzień	30.06.2016	r.	i	stawki	
5	zł/mieszkańca.	Uchwałą	
Nr	XV.105.2016	Rady	Gmi-
ny	Kornowac	z	dnia	31	mar-
ca	2016	 r.	podjęto	decyzję	
w	 sprawie	 nie	 wyrażenia	
zgody	na	wyodrębnienie	w	
budżecie	gminy	Kornowac	
środków	stanowiących	fun-
dusz	sołecki	w	roku	budże-
towym	2017.

	 W	 budżecie	 uwzględ-
niono	 wydatki	 na	 realiza-
cję	 zadań	 określonych	 w	
gminnym	 programie	 pro-
filaktyki	 i	 rozwiązywania	
problemów	 uzależnień,	
zgodnie	 z	 planowanymi	
wpływami	 z	 tytułu	 wyda-
wania	zezwoleń	na	 sprze-
daż	 alkoholu	 na	 kwotę	

70.000,00	zł.

	 Ponadto	 uwzględniono	
dotacje	na	realizację	zadań	
własnych	gminy,	zlecanych	
do	realizacji	innym	podmio-
tom.	W	dziale	926	Kultura	
fizyczna	 zarezerwowano	
77.000,00	 zł	 dla	 stowarzy-
szeń	 działających	 na	 tere-
nie	 gminy	 i	 realizujących	
jej	zadania	własne	z	zakre-
su	kultury	fizycznej	i	spor-
tu.	Zaplanowano	dotacje	w	
dziale	921	„Kultura	i	ochro-
na	dziedzictwa	narodowe-
go”	 dla	 samorządowych	
instytucji	kultury:

	Gminna	Biblioteka	Pu-
bliczna	76.500,00	zł,

	Gminny	Ośrodek	Kultu-
ry	400.000,00	zł.

	 Zabezpieczono	 także	
kwotę	 50.934,00	 zł	 na	 po-
krycie	kosztów	utrzymania	
0,8	etatu	strażnika	miejskie-
go,	 zgodnie	 z	 porozumie-
niem	zawartym	z	miastem	
Racibórz.	

	 Kolejną	 znaczącą	 katego-
rię,	poza	wynagrodzeniami	
i	wydatkami	na	działalność	
statutową	jednostek	budże-
towych,	 w	 grupie	 wydat-
ków	 bieżących	 stanowią	
świadczenia	 na	 rzecz	
osób	 fizycznych	 w	 kwo-
cie	 3.791.075,00	 zł,	 z	 tego	
przede	wszystkim	na:

	świadczenia	udzielane	
przez	Ośrodek	Pomo-
cy	Społecznej	zgodnie	
z	przepisami	ustawy	
o	pomocy		społecznej	
i	pomocy	państwa	w	
wychowywaniu	dzie-
ci	3.468.792,00	zł	(gł.	
świadczenia	rodzin-
ne,		wychowawcze,	
świadczenia	z	funduszu	
alimentacyjnego,	zasiłki	
stałe	i	okresowe),

	świadczenia	wypłacane	
nauczycielom	(dodatek	
wiejski,	mieszkaniowy)	
231.351,00	zł,

	diety	radnych,	sołtysów	
81.732,00	zł.	

	 Plan	 wydatków	 majątko-
wych	wynosi	5.762.502,94	
zł,	 co	 stanowi	 26%	 ogółu	
wydatków	 budżetowych.	
Na	 wydatki	 majątkowe	 w	
przeważającej	 części	 skła-
dają	 się	 nakłady	 na	 infra-
strukturę	 wodociągową	 i	
sanitacyjną	wsi	w	wysoko-
ści	 3.248.855,82	 zł	 (budo-
wa	 kanalizacji	 sanitarnej	
3.011.000,00	 zł,	 moderni-
zacja	 sieci	 wodociągowej	
237.855,82	 zł).	 W	 rozdzia-
le	 „Transport	 i	 łączność”,	
oprócz	 wspomnianej	 mo-
dernizacji	 drogi	 transpor-
tu	 rolnego	 w	 Łańcach	 na	
450.000,00	zł,	zabezpieczo-
no	697.422,00	zł	dotacji	dla	
Powiatu	 Raciborskiego	 na	

przebudowę	 drogi	 powia-
towej	Nr	3545S	od	skrzyżo-
wania	z	drogą	wojewódzką	
Nr	935	do	granicy	powiatu	
w	 miejscowości	 Pogrze-
bień.	

	 Od	1	lipca	2013	r.	gmina	
przejęła	 od	 mieszkańców	
odpowiedzialność	za	funk-
cjonowanie	 systemu	 go-
spodarowania	 odpadami	
komunalnymi.	 Zgodnie	 z	
zapisami	ustawy	o	utrzyma-
niu	czystości	i	porządku	w	
gminach	(t.j.	Dz.	U	z	2013r.,	
poz.	1399	z	późn.zm.)	„opła-
ta	śmieciowa”	stanowi	do-
chód	gminy,	z	którego	musi	
być	pokryty	koszt	funkcjo-
nowania	 całego	 systemu	
gospodarowania	 odpada-
mi	 komunalnymi,	 a	 więc	
koszt	 odbierania,	 trans-
portu,	 odzysku	 i	 uniesz-
kodliwiania	 odpadów,	
tworzenia	 i	 utrzymania	
punktów	 selektywnego	
zbierania	odpadów	oraz	ob-
sługi	administracyjnej	tego	
systemu.	Planowane	wpły-
wy	z	tytułu	opłaty	wynoszą	
433.400,00	 zł.	 Na	 obsługę	
całego	systemu	przeznacza	
się	 518.880,00	 zł	 (rozdział	
90002	 –	 460.250,00	 zł	 na	
obsługę	 systemu,	 rozdział	
75023	 –	 58.630,00	 zł	 na	
wynagrodzenia	 i	 pochod-
ne).	Szacuje	się,	że	 łączna	
nadwyżka	 dochodów	 nad	
wydatkami	 za	 okres	 od	
06/2013	r.	–	12/2016	r.	wy-
niesie	36.400	zł.	Do	zbilan-
sowania	 systemu	 brakuje	
49.080,00	zł.	Gmina	jest	w	
trakcie	przygotowania	prze-
targu	na	rok	następny	i	po	
jego	rozstrzygnięciu	dosto-
suje	kwoty	do	faktycznego	
zapotrzebowania.	

	 Na	 obsługę	 długu	 prze-
znacza	się	kwotę	50.000,00	
zł	 –	 na	 spłatę	 odsetek	 od	
pożyczek	 z	 WFOŚiGW	 w	
Katowicach	 30.265,00	 zł,	
od	 kredytów	 długotermi-
nowych	 15.414,00	 zł	 oraz	
pozostałą	 kwotę	 na	 spłatę	
odsetek	 od	 kredytu	 w	 ra-
chunku	bieżącym.	

	 Zgodnie	z	art.222	ustawy	
o	finansach	publicznych	w	
budżecie	 tworzy	się	 rezer-
wę	ogólną	w	wysokości	nie	
niższej	niż	0,1%	i	nie	wyż-
szej	niż	1%	wydatków	bu-
dżetu.	Planowana	rezerwa	
ogólna	 wynosi	 101.000,00	
zł	 tj.	 0,46%	 planowanych	
wydatków.	 Ponadto	 utwo-
rzono	 rezerwę	 celową	 na	
realizację	zadań	własnych	
z	zakresu	zarządzania	kry-
zysowego	 w	 wysokości	
43.000,00	 zł.	 Obowiązek	
tworzenia	rezerwy	wynika	
z	art.26	ust.4	ustawy	o	za-
rządzaniu	kryzysowym	–	w	
budżecie	 jednostki	 samo-
rządu	 terytorialnego	 two-
rzy	się	rezerwę	celową	na	
realizację	zadań	własnych	

z	zakresu	zarządzania	kry-
zysowego	 w	 wysokości	
nie	mniejszej	niż	0,5%	wy-
datków	 budżetu	 jednostki	
samorządu	 terytorialnego,	
pomniejszonych	o	wydatki	
inwestycyjne,	 wydatki	 na	
wynagrodzenia	 i	 pochod-
ne	oraz	wydatki	na	obsługę	
długu.	

	 Podobnie	jak	w	roku	2016,	
w	 budżecie	 ujęto	 rezerwę	
celową	 na	 realizację	 pro-
jektów	unijnych	w	wysoko-
ści	100.000,00	zł.	Rezerwa	
stanowi	 zabezpieczenie	
wkładu	 własnego	 w	 pro-
jektach	 „miękkich”,	 które	
będą	realizowane	głównie	
przez	jednostki	oświatowe	
w	ramach	nowego	progra-
mowania	unijnego	na	lata	
2014-2020.	

	 Plan	wydatków	na	zada-
nia	zlecone	został	ustalony	
wg	wskaźników	dotacji	wy-
nikających	ze	wspomnianej	
decyzji	Wojewody	Śląskie-
go	i	pisma	Delegatury	Kra-
jowego	Biura	Wyborczego.	

	 Na	 łączną	 kwotę	 zadań	
zleconych	 3.444.192,00	 zł,	
aż	 99%	 stanowią	 wydatki	
realizowane	przez	tutejszy	
Ośrodek	Pomocy	Społecz-
nej.	 Najwięcej	 środków	
zabezpiecza	się	na	realiza-
cję	 zadań	 wynikających	 z	
ustawy	o	pomocy	państwa	
w	 wychowywaniu	 dzie-
ci	 2.193.580,00	 zł	 i	 świad-
czeniach	 rodzinnych	 oraz	
ustawy	o	pomocy	osobom	
uprawnionym	 do	 alimen-
tów	1.215.973,00	zł.	

	 Kwotę	22.987,00	zł	prze-
znacza	się	na	zadania	nad-
zorowane	 przez	 Wydziały	
Urzędu	 Wojewódzkiego:	
–Wydział	 Spraw	 Obywa-
telskich	 i	 Cudzoziemców	
21.113,00	 zł	 (na	 zadania	
w	zakresie	ewidencji		lud-
ności	 i	 dowodów	 osobi-
stych,	 sprawy	 z	 ustawy	 o	
powszechnym	 obowiązku	
obrony,	 sprawy	 	 zgroma-
dzeń,	 zmiany	 imion	 i	 na-
zwisk),	

–Wydział	Bezpieczeństwa	i	
Zarządzania	Kryzysowego	
1.874,00	zł	(wydatki	osobo-
we	zw.	z		opracowywaniem	
planów	 akcji	 kurierskiej	 i	
świadczeń	 na	 rzecz	 obro-
ny	 1.499,00	 zł	 i	 rzeczowe		
375,00	zł).

	 Zgodnie	z	informacją	Kra-
jowego	Biura	Wyborczego	
kwotę	 dotacji	 3.400,00	 zł	
zabezpiecza	się	na	prowa-
dzenie	i	aktualizację	stałego	
rejestru	wyborców.	

PRZYCHODY  
BUDŻETU

	 Na	rok	2017	zaplanowano	
przychody	budżetu	w	wyso-

kości	756.653,00	zł	tytułem	
pożyczki	 z	 WFOŚiGW	 na	
częściowe	 sfinansowanie	
wkładu	własnego	budowy	
kanalizacji	sanitarnej.	

	 Wolne	 środki	 zostaną	
wprowadzone	 w	 trakcie	
roku	budżetowego	na	pod-
stawie	 wyliczeń	 z	 bilansu	
organu.	

ROZCHODY  
BUDŻETU

	 Rozchody	 budżetu	 w	
wysokości	 354.813,00	 zł	
stanowią	 spłatę	 zaciągnię-
tego	 kredytu	 długotermi-
nowego	 –	 170.000,00	 zł	
oraz	pożyczek	z	WFOŚiGW	
–	184.813,00	zł.

KWOTA DŁUGU

	 Stan	 zadłużenia	 na	 ko-
niec	 2016	 roku	 wyniósł	
1.251.749,51	 zł,	 na	 który	
składają	 się	długotermino-
we	zobowiązania	zaciągnię-
te	w	latach	poprzednich:

	pożyczka	z	WFOŚiGW	
na	termomodernizację	
budynku	przedszkola	
i	montaż	solarów		w	
Pogrzebieniu	12.361,00	
zł	(spłata	w	2017	r.),

	pożyczka	z	WFOŚiGW	
na	wymianę	wodocią-
gu	na	ul.	Brzezkiej	w	
Pogrzebieniu	i	na	ul.	Ra-
ciborskiej	w	Kornowacu	
170.432,00	zł	(spłata	do	
2020	r.)	

	pożyczka	z	WFOŚiGW	
na	budowę	kanalizacji	
sanitarnej	w	Kobyli	
286.280,51	zł	(spłata	do	
2021	r.),

	pożyczka	z	WFOŚiGW	
na	termomodernizację	i	
montaż	instalacji	solar-
nej	na	budynku	szkoły	
w		Kobyli	145.176,00	zł	
(spłata	do	2018	r.),

	kredyt	na	przebudo-
wę	szkoły	w	Kobyli	
637.500,00	zł	(spłata	do	
2020	r.).

	 Zgodnie	 z	 zapisami	 art.	
243	 ustawy	 o	 finansach	
publicznych	od	2014	roku	
obowiązują	 „indywidual-
ne”	 wskaźniki	 zadłużenia	
i	zgodnie	z	wieloletnią	pro-
gnozą	 finansową	 gminy	
Kornowac	 są	 one	 zacho-
wane.	 Szczegółowe	 dane	
liczbowe	dotyczące	wskaź-
ników	zawiera	Wieloletnia	
Prognoza	 Finansowa	 na	
cały	 okres	 spłaty	 progno-
zowanego	 długu	 do	 2028	
roku.	

	 

TAk wygląDA buDżeT gMiny kornowAc nA 2017 rok
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Wraz z początkiem roku zostało zmienionych wiele 
ustaw, jedną z nich jest ustawa o ochronie przyrody. 
Zmiana ta jest o tyle istotna, że dotyka swoimi zapisami 
osoby fizyczne, które są w posiadaniu, w mniejszym lub 
większym stopniu, zadrzewionych nieruchomości, czyli 
praktycznie wszystkich mieszkańców naszej Gminy.

Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy Kornowac zapraszają na IV Gminny Turniej Tenisa Stołowego Oldbojów 

Rozpoczęcie: sobota 4 marca 2017 r. o godz. 10.00 –14.00

Miejsce: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu

Zapisy: telefonicznie (32 430 10 37) lub osobiście do dnia 2 marca 2017 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Kornowac 

ZMiAny w usTAwAch – sprAwDź co się ZMieniło

Gmina z (dobrą)  
enerGią
 
Gmina Kornowac uczestniczy w projekcie 
„Gmina z (dobrą) energią!”. To pierwszy tego 
typu w Polsce projekt, do którego realizacji 
włączone zostanie 28 jednostek samorządu 
terytorialnego (25 gmin oraz 3 powiaty) 
wchodzących w skład Subregionu Zachodniego 
Województwa Śląskiego. 

IV GmInnY TUrnIEj TEnIsA sTOŁOWEGO OlDBOjóW 

	 W	ubiegłym	roku	zostało	wydane	
ponad	100	zezwoleń	na	usunięcie	
drzew	 z	 nieruchomości	 znajdują-
cych	się	na	terenie	Gminy	Korno-
wac.	Urzędnicy	wykonujący	swoje	
obowiązki	czy	to	w	biurze,	czy	pod-
czas	 tzw.	 oględzin	 w	 terenie	 nie	
raz	 słyszeli	 od	 mieszkańców	 nie-
pochlebne	 opinie	 na	 temat	 prze-
widzianego	 prawem	 obowiązku	
uzyskania	 zezwolenia	 na	 usunię-
cie	 drzew	 z	 własnej	 posesji.	 Bez	
znaczenia	było	czy	drzewo	będzie	
usuwane	ze	względu	na	jego	cho-
robę,	zagrożenie	jakie	sprawia	swo-
im	rozmiarem,	czy	też	zwyczajnym	
poczuciem	 estetyki	 tudzież	 gustu	
właściciela.	 Zapewne	 niejeden	 z	
pracowników	tutejszego	czy	inne-
go	Urzędu	Gminy	z	aprobatą	kiwał	
głową	na	podobne	komentarze.	Jed-
nakże,	jak	mawiali	Rzymianie	dura	
lex	sed	lex,	bez	względu	na	to,	czy	

owe	prawo	uznawali	za	właściwe,	
czy	 też	 nie	 do	 końca,	 procedurę	
przewidzianą	 ustawą	 przeprowa-
dzali.	Należy	jednak	zaznaczyć,	że	
w	trakcie	prowadzonych	postępo-
wań	dokonywano	wszelkich	starań,	
żeby	mieszkańcom	sprawić	jak	naj-
mniej	uciążliwości.
	 Jednakże	można	powiedzieć,	że	
postulaty	 i	 życzenia	 sporej	 części	
społeczeństwa	spełniły	się	wraz	z	
dniem	1	stycznia	br.	Otóż	tego	wła-
śnie	 dnia	 weszła	 w	 życie	 zmiana	
ustawy	o	ochronie	przyrody,	która	
to	zdjęła	obowiązek	uzyskania	ze-
zwolenia	 na	 usunięcie	 drzew	 lub	
krzewów	z	wielu	podmiotów,	a	w	
kolejnej	części	ułatwiła	gospodaro-
wanie	 drzewami	 tudzież	 krzewa-
mi	znajdującymi	się	na	władanych	
przez	nich	nieruchomościach.
	 Najważniejszą	 zmianą,	 dotyczą-
cą	większości	mieszkańców	naszej	

Gminy	jest	fakt	zdjęcia	obowiązku	
uzyskania	zezwolenia	na	usunięcie	
drzew	lub	krzewów	przez	osobę	fi-
zyczną,	która	to	wspomniane	drze-
wa	bądź	krzewy	zamierza	wyciąć	
z	 własnej	 nieruchomości	 w	 celu	
niezwiązanym	 z	 prowadzeniem	
działalności	 gospodarczej.	 Należy	
wspomnieć,	że	brak	tu	ograniczeń	
dotyczących	gatunku	drzewa,	jego	
wieku,	wysokości,	czy	też	obwodu.	
	 Kolejną	istotną	zmianą	jest	możli-
wość	usuwania	drzew	lub	krzewów	
w	celu	przywrócenia	gruntów	nie-
użytkowanych	do	użytkowania	rol-
niczego	bez	obowiązku	uzyskania	
zezwolenia.	
	 Istotną	 zmianą	 dla	 osób	 praw-
nych	 bądź	 osób	 fizycznych	 chcą-
cych	usunąć	drzewo	lub	krzew	w	
celu	związanym	z	prowadzeniem	
działalności	gospodarczej	jest	uła-
twienie	w	postaci	braku	potrzeby	

zezwolenia	 na	 usunięcie	 krzewu	
lub	krzewów	rosnących	w	skupisku	
o	powierzchni	do	25	m2.	Ponadto	
nie	jest	wymagane	zezwolenie	na	
usunięcie	 drzew,	 których	 obwód	
pnia	na	wysokości	130	cm	nie	prze-
kracza:
100	cm	–	 w	 przypadku	 topoli,	

wierzb,	kasztanowca	zwy-
czajnego,	klonu	jesionolist-
nego,	 klonu	 srebrzystego,	
robinii	akacjowej	oraz	pla-
tanu	klonolistnego,

50	cm		 –	w	przypadku	pozostałych	
gatunków	drzew.

	 Należy	jednak	pamiętać,	iż	decy-
zję	o	usunięciu	drzewa	może	podjąć	
jedynie	właściciel	nieruchomości.	
Nie	dotyczy	 to	 jednak	pomników	
przyrody,	 które	 to	 są	 chronione	
z	 mocy	 prawa.	 Ponadto,	 żadna	
zmiana	 nie	 nastąpiła	 w	 stosunku	
do	okresu	lęgowego	ptaków,	który	

w	 dalszym	 ciągu	 obejmuje	 okres	
od	1	marca	do	15	października,	w	
którym	 to	 okresie	 zasadniczo	 nie	
powinny	być	prowadzone	prace	w	
obrębie	zadrzewień.
	 W	 razie	 ewentualnych	 wątpli-
wości	 zachęcamy	 do	 kontaktu	 z	
Urzędem	Gminy	Kornowac,	Refe-
rat	Rozwoju,	Infrastruktury	i	Zaso-
bów	 Naturalnych,	 Kornowac,	 ul.	
Raciborska	48,	pokój	12,	tel.	32	430	
10	37	wew.	112.

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o 
zmianie ustawy o ochronie przyrody 
oraz ustawy o lasach (Dz.U z 2016 r., 
poz. 2249)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2016 
r., poz. 2134).
	

Łukasz Czajka

	 Projekt	 potrwa	 do	 połowy	 2018	
roku,	obejmując	dwa	sezony	grzew-
cze	oraz	jeden	inwestycyjny,	co	jest	
kluczowe	w	kontekście	uświadamia-
nia	grup	docelowych	o	skali	proble-
mu	 zanieczyszczeń	 uwalnianych	
przez	 sektor	 budownictwa	 miesz-
kalnego	do	atmosfery.	W	kampanii	
przewidziano	działania	edukacyjne	
dla	trzech	grup	docelowych:	dzieci,	
młodzieży	oraz	dorosłych	mieszkań-
ców	Subregionu	Zachodniego.	Klu-
czowe	znaczenie	w	akcji	będą	mieli	
samorządowcy,	którzy	stworzą	„sieć	
lokalnych	doradców	ds.	efektywności	
energetycznej”.	Ponadto	planowana	
jest	organizacja	seminariów,	szkoleń	
oraz	 wydarzeń	 tematycznych	 dla	
mieszkańców.	 Wsparcie	 w	 promo-
cji	kampanii	zadeklarowały	znane	i	
lubiane	osobistości	z	branży	rozryw-
kowej.	Powstać	mają	także	narzędzia	

ułatwiające	dotarcie	przekazu	do	od-
biorców,	tj.	kalkulator	efektywności	
energetycznej	oraz	poradnik	inwesto-
ra.	Te	ostatnie	w	sposób	szczególny	
pomogą	właścicielom	nieruchomości	
bądź	osobom	planującym	dopiero	jej	
zakup	 czy	 budowę	 w	 optymalnym	
doborze	 techniki	 grzewczo-wenty-
lacyjnej	 o	 najlepszej	 relacji	 ceny	 i	
kosztów	eksploatacji	do	sprawności	
i	efektu	ekologicznego.	Koszt	projektu	
„Gmina	z	(dobrą)	energią!”	oszacowa-
no	na	ok.	400	tys.	zł.	Fundusze	nie-
zbędne	do	sfinansowania	kampanii	
mają	pochodzić	ze	środków	własnych	
uczestniczących	w	akcji	samorządów	
i	wkładu	partnerów	merytorycznych.	
Pozostała	kwota	–	dokładnie	200	932	
zł	–	zostanie	pokryta	z	dotacji	udzielo-
nej	przez	WFOŚiGW	w	Katowicach.
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DAnE sTATYsTYCznE GmInY KOrnOWAC
 
W Gminie Kornowac z roku na rok przybywa mieszkańców. W tabeli poniżej przedstawiono 
jak kształtuje się liczba ludności gminy zameldowanych na pobyt stały.

2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok

Liczba ludności 4743 4738 4746 4808 4847 4894 4914 4954 4975 4987 5044 5054

Kobyla 1055 1045 1033 1042 1053 1075 1095 1090 1090 1087 1101 1104

Kornowac 865 869 871 893 903 908 915 916 925 931 930 931

Łańce 567 565 554 565 554 565 569 586 584 588 596 608

Pogrzebień 1205 1210 1224 1234 1262 1272 1257 1271 1297 1307 1329 1316

Rzuchów 1051 1049 1064 1074 1075 1074 1078 1091 1079 1074 1088 1095

Liczba urodzeń 43 43 46 62 54 58 39 63 60 50 65 57

Liczba zgonów 46 49 59 38 40 42 44 47 46 48 47 48

 
W środę, 21 grudnia 
grupa uczniów z przed-
szkola i szkoły podsta-
wowej w Kobyli, poje-
chała do Komarova, by 
w ramach IV działania 
projektu transgranicz-
nego „Polsko-Czeskie 
spotkania z teatrem” 
wziąć udział w Bożona-
rodzeniowym Koncercie 
Kolęd organizowanym 
w tamtejszej parafii. 

	 Uczniowie	 z	 Kobyli	 i	 Ko-
marova	 śpiewali	 kolędy	 i	
pastorałki,	 które	 przeplatali	
słowem	 głoszącym	 „Dobrą	
Nowinę”	 i	 życzeniami	 dla	
zebranych	 gości.	 Mali	 arty-
ści	 zebrali	 wiele	 gromkich	
braw.	Po	koncercie	był	czas	
na	 tradycyjny	 w	 tamtejszej	
miejscowości	 poczęstunek	
jarmarkowy	 czyli	 brambo-
ry	 z	 kotła	 i	 pieczony	 chleb	
z	 czosnkiem,	 które	 przy	
kilkustopniowym	 mrozie	
cieszyły	 się	 ogromnym	 za-
interesowaniem.	Uczniowie	
z	 Kobyli	 otrzymali	 również	
drobne	upominki	w	postaci	
bożonarodzeniowych	dzwo-
neczków	z	gliny,	a	kolegów	i	
koleżanki	z	Komarova	obda-
rowali	gipsowymi	aniołkami.	
 Katarzyna Cieślik

„Polsko-Czeskie sPotkania  
z teatrem” w ostrawie  
– czyli IV działanie projektu realizowanego przez ZSP w Kobyli oraz ZS z Komarova

Projekt jest współfinansowany e Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2014-2020 oraz z budżetu państwa RP PRZEKRACZAMY GRANICE
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kolorowe ferie
 
Ferie to radosna i wymarzona pora dla dzieci i młodzieży. Gminny Ośrodek Kultury w Kornowacu 
podejmuje wiele starań, aby umilić ten wyczekiwany czas. Program ferii był jak zawsze bogaty  
w wiele wyjazdów i różnorodnych zajęć spędzanych w miły i aktywny sposób.  maria Łomnicka

Bal przebierańców dla dzieci w Domu Kultury w Kobyli
Bal przebierańców, który odbył się 27 stycznia w Domu Kultury w Kobyli był podsumowaniem i zarazem zakończe-
niem tegorocznych ferii zimowych. Odbył się w cudownej atmosferze, wypełnionej uśmiechami i wypiekami na 
twarzy. Dzieci bawiły się wesoło, uczestnicząc z wielką ochotą we wspólnych zabawach i konkursach. Zwycięzcy 
nagradzani byli drobnymi upominkami i smakołykami. Każdy mógł zatańczyć jak najbardziej wymyślne tańce przy 
wesołej i skocznej muzyce. Bal organizowany jest co roku i jak co roku towarzyszą mu niesamowite emocje i nie-
zapomniane przeżycia szczególnie dla tych najmłodszych. Oby jak najwięcej było tak rozbawionych i radosnych 
spotkań, kiedy to bajeczny uśmiech maluje się na wszystkich buziach uczestników.

Wielka koordynacyjna  
zabawa
26 stycznia po raz czwarty i niestety ostatni, dzieci gmi-
ny Kornowac odwiedziły lodowisko w Pszowie. Z dnia 
na dzień można było dostrzec niesamowite postępy, 
jakie zachodziły wśród dzieci. A było różnie, jedne nie 
miały problemu z utrzymaniem równowagi, nie bały 
się prędkości i szybko przyswajały sobie technikę ły-
żwiarską, inne potrzebowały więcej czasu i naukę roz-
poczynały od siadania i wstawania. Trzeba dodać, iż 
łyżwiarstwo wzmacnia całe ciało, wysmukla je, uczy 
gracji i hartuje cały organizm, więc warto było prze-
znaczyć czas na jedną wielką koordynacyjną zabawę.

Turniej tenisa stołowego w rzuchowie
W dniu 19 stycznia w Domu Kultury w Rzuchowie odbył się Gminny Turniej 
Tenisa Stołowego organizowany przez GOK Kornowac. Na wstępie wszyscy 
uczestnicy zostali zapoznani z regulaminem i po krótkiej rozgrzewce z odro-
biną stresu i napięcia wśród zawodników zaczęły się rozgrywki. Zawody 
rozegrano w dwóch kategoriach: dziewczyny i chłopcy – szkoła podstawo-
wa i gimnazjum. W grupie dziewcząt wygrała Patrycja Kura, drugie miejsce 
zajęła Natalia Grycman, trzecia była Natalia Balasińska. W grupie chłopców 
najlepszy okazał się Dawid Kwiatkowski, drugie miejsce zdobył Mateusz Lu-
cek, natomiast trzeci był Paweł Krolik. Sędziowie Jacek Kuźmiński razem z 
Czesławem Drzeniek wręczyli pamiątkowe dyplomy, a wychowawczyni pani 
Małgorzata medale. 

Aktywny wypoczynek  
w rudzie Śląskiej
Priorytetem Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu 
jest propagowanie aktywnego wypoczynku oraz wy-
ciąganie dzieci z domów, sprzed komputerów i telewi-
zorów. Aby uatrakcyjnić i lepiej zagospodarować czas 
ferii, 23 stycznia dzieci gminy Kornowac kolejny raz 
odwiedziły park wodny w Rudzie Śląskiej Aquadrom. 
To miejsce, które pozwala na aktywny wypoczynek i 
świetną zabawę! Przeróżne zjeżdżalnie, gejzery, tram-
poliny, basen z morskimi falami czy rwąca górska rzeka, 
to tylko nieliczne z atrakcji, które sprawiają najwięcej 
przyjemności dzieciakom, a także tym trochę starszym, 
którzy dziećmi się czują. Oglądając zdjęcia, można się 
przekonać jak było naprawdę, jakie panowały nastroje 
i jak wielka radość „zalewała" uczestników wycieczki. 

marzenia się spełniają
Powiedz sobie „potrafię" i idź przed siebie spełniać ma-
rzenia. Z tym pozytywnym przesłaniem grupa dzieci i 
młodzieży wróciła 25 stycznia z kina, do którego poje-
chała z wychowawcami Gminnego Ośrodka Kultury w 
Kornowacu. „Sing" okazał się niezwykle pouczającym 
seansem filmowym dostarczającym wszystkim dużo 
emocji i przyjemności dla oka. Animowane postacie 
na ekranie, szybka i głośna muzyka sprawiła, iż wszy-
scy bawili się doskonale. Czas spędzony w kinie okazał 
się niezmiernie cennym dla dzieci gminy Kornowac, 
ponieważ nie była to tylko okazja do świetnej zabawy, 
ale był on inspiracją do ważnych przesłań. To właśnie 
pewność i wiara w siebie pomagają nam spełniać wła-
sne marzenia, trzeba tylko bardzo chcieć.Kulig w Wiśle

Jak co roku ogromną atrakcją jest kulig, który odbył 
się 17 stycznia w Wiśle w jednej z najbardziej malow-
niczych dolin w Beskidzie Śląskim. Finałem kuligu była 
biesiada w kolibie pasterskiej przy ognisku, gdzie pie-
kły się kiełbaski, można było wypić ciepłą herbatę i 
posłuchać góralskiej muzyki. Po smakowitym posiłku 
dzieci zaopatrzone w lekkie i praktyczne jabłuszka do 
zjeżdżania, korzystały z uroków zimy, rozwijając swo-
je zdolności motoryczne. Wyjazd do Wisły dostarczył 
wszystkim ogromną dawkę emocji i dobrej zabawy.
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	 Niewątpliwie	 najwięk-
szym	 wydarzeniem	 roku	
było	 podpisanie	 umowy	
na	budowę	kanalizacji	sa-
nitarnej	w	Kornowacu	i	Po-
grzebieniu	 z	 Narodowym	
Funduszem	Ochrony	Śro-
dowiska	i	Gospodarki	Wod-
nej	 w	 ramach	 Programu	
Operacyjnego	Infrastruktu-
ra	i	Środowisko	2014-2020	
na	kwotę	prawie	35	mln	zł.
	 Ponadto	 w	 ubiegłym	
roku	 Gmina	 Kornowac	
przystąpiła	do	współpracy	
z	 Powiatem	 Raciborskim	
w	 ramach	 wieloletnie-
go	 rządowego	 programu	
pn.:	 „Program	 rozwoju	
gminnej	 i	 powiatowej	 in-
frastruktury	 drogowej	 na	
lata	 2016-2019”,	 występu-
jąc	o	środki	finansowe	do	
Urzędu	 Wojewódzkiego	
w	 Katowicach	 dla	 wspól-
nego	 zadania	 pn.:	 „Prze-
budowa	drogi	powiatowej	
nr	3545S	od	skrzyżowania	
z	 drogą	 wojewódzką	 nr	
935	do	granicy	powiatu	w	
miejscowości	 Pogrzebień”	
(ul.	 Lęgów	 w	 Rzuchowie,	
ul.	Kolonia	w	Kornowacu	i	
ul.	Potoki	w	Pogrzebieniu).	
Jednostką	 wiodącą	 jest	
Powiat	 Raciborski,	 który	
zlecił	wykonanie	Projektu	
architektoniczno-budow-
lanego	wraz	z	uzyskaniem	
pozwolenia	 na	 budowę	
oraz	 złożył	 15	 września	
ubiegłego	roku	do	Urzędu	
Wojewódzkiego	wniosek	o	
dofinansowanie	 zadania.	
Wniosek	 został	 oceniony	
pozytywnie	 i	 wkrótce	 zo-
stanie	 podpisana	 umowa	
Powiatu	 Raciborskiego	 z	
Województwem	 Śląskim	
o	 współfinansowaniu	 za-
dania.	 Udział	 Gminy	 Kor-
nowac	 to	 wszelka	 pomoc	
w	realizacji	dokumentacji	
oraz	 zabezpieczenie	 do-
finansowania	 w	 wysoko-
ści	51%	wkładu	własnego	
Powiatu	 Raciborskiego	 w	
koszcie	 zadania.	 Zadanie	
to	musi	być	ukończone	do	
końca	2017	r.
	 Kolejną	 ważną	 inwesty-
cją	była	modernizacja	drogi	
transportu	rolnego	w	Kor-
nowacu	 i	 Kobyli	 za	 cenę	
266.682	 zł	 brutto,	 której	
wykonawcą	było	Przedsię-
biorstwo	Robót	Drogowych	
z	 Raciborza.	 Droga	 łączą-
ca	ul.	Wojska	Polskiego	w	
Kornowacu	z	ul.	Willową	w	
Kobyli	została	utwardzona	
nawierzchnią	 asfaltową.	
Połowa	ww.	kwoty	została	
zrefundowana	przez	Urząd	
Marszałkowski	w	Katowi-
cach.

Inwestycje i remonty 
w poszczególnych 
sołectwach:

KOBYlA 

	zabudowa	barierek	
energochłonnych	
na	mostku	na	ul.	
Markowickiej	–	5	313	zł,

	przebudowa	przepustu	
drogowego	na	ul.	
Markowickiej		
–	4	300,00	zł,	

	wykonanie	
dokumentacji	na	
budowę	kładki	przez	
Bodek	przy	Szkole	
Podstawowej		
–	6	150,00	zł,

	remont	ul.	Spacerowej		
–	6	800,00	zł.

KOrnOWAC

	wybudowano	dwa	
odcinki	kanalizacji	
sanitarnej	ciąg	S82-242,	
S264-245	i	S264-267		
–	38	873,00	zł,	

	wykonano	zatoczki	
autobusowe	przy	
DW935	ul.	Raciborska	
prawa	i	lewa	strona		
–	4	800,00	zł,

	zakupiono	i	
zabudowano	nowe	
wiaty	przystankowe	
–	12	000,00	zł	oraz	
oklejono	je	pięknymi	
widokami	naszej	
Gminy		
–	1	944,00	zł,	

	utwardzono	obejście	
wokół	budynku	LKS		
–	12	177,00	zł,

	wymieniono	pokrycie	
dachu	na	budynku	LKS	
–	5	000,00	zł,	

	wykonano	barierki	
ochronne	przy	wejściu	
do	Ośrodka	Zdrowia		
–	3	200,00	zł,	

	poprawiono	i	
uzupełniono	brakujące	
znaki	drogowe		
–	3	000,00	zł,

	zabudowano	lustro	na		
ul.	Starowiejskiej	przy	
zjeździe	obok	Poczty.

ŁAńCE

	wyburzono	pustostan	
przy		
ul.	Wolności		
–	12	000,00	zł,	

	wymieniono	kocioł	c.o.		
w	budynku	Domu	

21 stycznia swoje 101. urodziny obchodzila
pani Agnieszka Grycman z Kobyli

14 stycznia 92. urodziny obchodziła
pani Julianna Konieczny z Pogrzebienia

WójT ODWIEDzIŁ jUBIlATóW

CO SIĘ DZIAŁO w 2016 rOku
 

Dobiegł końca rok 2016 i nadszedł czas na jego podsumowanie.  
Przypomnijmy sobie, co działo się w ubiegłym roku na terenie naszej Gminy.

Kultury	i	OSP		
–	14	789,00	zł,

	wykonano	projekt	
przebudowy	wnętrza	
Domu	Kultury		
–	22	140,00	zł,	

	poprawiono	i	
uzupełniono	brakujące	
znaki	drogowe		
–	1	935,00	zł.

POGrzEBIEń

	wyburzono	2	pustostany	
przy		
ul.	Wiejskiej	i	ul.	
Lubomskiej		
–	50	000,00	zł,	

	wykonano	instalację	
elektryczną	w	budynku	
gospodarczym	obok	
przepompowni		
–	2	693,00	zł	oraz	
rozdzielono	zasilania	
2	budynków:	
gospodarczego	i	
przepompowni		
–	9	262,00	zł,	

	wykonano	odwodnienie	
drogi	rolnej	na	Lutoń	–	
15	623,00	zł,	

	zabudowano	lustro	na		
ul.	Wrzosowej		
–	1	519,00	zł,	

	poprawiono	i	
uzupełniono	brakujące	
znaki	drogowe		
–	5	502,00	zł,	

	wykonano	remont	dróg	
dojazdowych	do	pól		
–	7	700,00	zł.

rzUChóW

	wykonano	zatoczki	
autobusowe	przy	
DW935	„Łapacz”	prawa	
strona	i	Lęgów	lewa	
strona		
–	3	980,00	zł,

	zakupiono	i	
zabudowano	nowe	
wiaty	przystankowe		
–	12	000,00	zł	oraz	
oklejono	je	widokami	
naszej	Gminy		
–	3	888,00	zł,

	zlecono	opracowanie	
dokumentacji	na	
budowę	chodnika		
–	5	535,00	zł

	wykonano	chodnik	w	
ciągu	drogi	powiatowej	
ul.	Lęgów		
–	94	465,00	zł,	w	
porozumieniu	z	
Powiatem	Raciborskim	
(50%	całości),

	wykonano	odwodnienie	
części	drogi	transportu	
rolnego		
–11	488,00	zł,	

	wykonano	nakładkę	
asfaltową	na	łączniku	ul.	
Karola	Miarki		
z	ul.	Boczną		
–	4	850,00	zł,	

	wykonano	skarpę	wraz	
ze	schodami	przy	boisku	
sportowym	–	6	500,00	zł,	

	wykonano	przepust	
drogowy	na	łączniku	
pomiędzy	ul.	K.	Miarki	
a	ul.	Boczną	–	6	300,00	
zł)	oraz	zabudowano	
barierki	ochronne	przy	
tym	przepuście		
–	2	263,00	zł,	

	wykonano	nakładkę	
asfaltową	na	podjeździe	
z	drogi	rolnej	łącznika	ul.	
Pszowskiej	z	ul.	Bukową	
–	5	000,00	zł,

	zabudowano	kratkę	
ściekową	na	ul.	K.	
Miarki	–	1	950,00	zł,	

	zlecono	opracowanie	
dokumentacji	na	
budowę	punktu	
rekreacyjnego	z	funkcją	

placu	zabaw	na	pętli	
Lęgów		
–	6	000,00	zł	oraz	za	
budynkiem	OSP		
–	9	840,00	zł.

	

CO nAs CzEKA  
w 2017 roku

	 Jak	 już	 wcześniej	 wspo-
mniano,	 kluczową	 i	 naj-
ważniejszą	inwestycją	tego	
roku	 będzie	 rozpoczęcie	
budowy	kanalizacji	sanitar-
nej	 w	 Pogrzebieniu	 i	 Kor-
nowacu.	Przystępujemy	do	
realizacji	 zadania	 zgodnie	
z	 przedłożonym	 harmono-
gramem	rzeczowo-finanso-
wym.	Całe	zadanie	zostało	
podzielone	na	kilka	etapów	
na	sześć	lat.	Obecnie	jeste-
śmy	 na	 etapie	 wyłonienia	
inżyniera	 kontraktu	 wraz	
z	 inspektorami	nadzoru	w	
drodze	 przetargu	 nieogra-
niczonego.	 Równocześnie	
będziemy	 przeprowadzali	
przetarg	nieograniczony	na	
wykonawstwo	budowy	ka-
nalizacji	 sanitarnej.	 I	 etap	
budowy	to	odcinek	od	„Igli-
cy”	wzdłuż	ul.	Kornowackiej	
i	ul.	Pamiątki	do	najwyższe-
go	punktu	na	ul.	Pamiątki.	

	 Niewątpliwie	 drugim	
największym	 zadaniem	 w	
tym	roku	 jest	przebudowa	
drogi	powiatowej	nr	3545S	
od	 skrzyżowania	 z	 drogą	
wojewódzką	nr	935	do	gra-
nicy	powiatu	w	miejscowo-
ści	 Pogrzebień	 (ul.	 Lęgów	
w	 Rzuchowie,	 ul.	 Kolonia	
w	 Kornowacu	 i	 ul.	 Potoki	
w	 Pogrzebieniu).	 Zgodnie	
z	 ostateczną	 listą	 rankin-
gową	wniosków	o	dofinan-
sowanie	 w	 ramach	 ww.	
programu	 zatwierdzoną	
przez	Wojewodę	Śląskiego,	
Powiat	Raciborski	otrzymał	
dofinansowanie	 z	 budże-
tu	państwa	na	realizację	w	

2017	 r.	 projektu	 pn.	 „Prze-
budowa	 drogi	 powiatowej	
nr	3545S	od.....”

Pozostałe zadania 
zaplanowane  
na ten rok:

	modernizacja	drogi	
transportu	rolnego	
w	Łańcach	(łącznik	
ul.	Strażackiej	i	
Borek)	–	planowana	
kwota:	450	000,00	zł	
(z	czego	220	500,00	zł	
to	środki	samorządu	
województwa	po	
zlikwidowanym	FOGR),

	rozwój	systemu	ścieżek	
i		dróg	rowerowych,	
parkingów	Park&Bike,	
ciągów	pieszych	
oraz	infrastruktury	
towarzyszącej		
–	planowana	kwota:		
80	000,00	zł,

	poprawa	efektywności	
energetycznej	
budynków	Gimnazjum	
publicznego	wraz	z	salą	
gimnastyczną		
–	planowana	kwota:		
753	905,00	zł,

	budowa	miejsc	
rekreacyjnych	
w	Pogrzebieniu	i	
Rzuchowie	–	planowana	
kwota:158	000,00	zł,

	modernizacja	wnętrza	
budynku	GOK	w	Kobyli	
(w	części	zajętej	przez	
NZOZ)	–	planowana	
kwota:	15	000,00	zł,

	przebudowa	wnętrza	
Domu	Kultury	w	
Łańcach	–	planowana	
kwota:	200	000,00	zł.

Gilbert Kramarczyk
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11 stycznia 2017 r. w naszej szkole odbyło się bajkowe  
spotkanie przedszkolaków z całej Gminy Kornowac. 

	 Dwie	 uczennice	 ZSP	 w	
Rzuchowie	 brały	 udział	 w	
IX	 Powiatowym	 Konkursie	
Kolęd	Polskich	i	Pastorałek,	
który	 odbył	 się	 13	 stycznia	
w	Wodzisławiu	Śl.	Uczenni-
ca	kl.	III	Kinga	Seget	zaśpie-
wała	pastorałkę	pt.	„Aniołek	
maleńki”.	Natomiast	uczen-
nica	kl.	VI	Michalina	Ploch	
wykonała	 kolędę	 pt.	 „Przy-

lecieli	 aniołowie”.	 Uczest-
niczki	 konkursu	 otrzymały	
imienne	dyplomy	za	udział	w	
konkursie.	Ciepła	i	przyjem-
na	atmosfera,	 jaka	panowa-
ła	w	czasie	konkursu,	stroje	
uczestników	i	rekwizyty	na	
scenie	pozwoliły	jeszcze	raz	
przeżyć	 istotę	 rodzinnych	
Świąt	 Bożego	 Narodzenia.
	 henrieta Fojcik

 Po raz kolejny Łukasz Ko-
czy wystartował w konkur-
sie o Mickiewiczu i zdobył 
nagrodę.
	 Uczniowie	 naszego	 gim-
nazjum	Aleksandra	Krasek	i	
Łukasz	Koczy	wzięli	udział	w	
XVIII	Powiatowym	Konkur-
sie	 Historyczno-literackim	
„Wiem	wszystko	o	Mickiewi-
czu”	zorganizowanym	przez	
II	Liceum	Ogólnokształcące	
w	Raciborzu.	Przeznaczony	
był	 dla	 gimnazjalistów,	 któ-
rych	zadanie	polegało	na	wy-

głoszeniu	 referatu	na	 jeden	
wybrany	wcześniej	 temat	z	
jednoczesnym	 przedstawie-
niem	 do	 niego	 prezentacji	
multimedialnej.	 Wzięło	 w	
nim	udział	sześcioro	gimna-
zjalistów	 z	 pięciu	 szkół	 po-
wiatu	raciborskiego.	Łukasz	
Koczy	z	IIa	przygotował	re-
ferat	i	prezentację	na	temat	
„Dzieciństwo	i	młodość	Ada-
ma	 Mickiewicza”	 i	 zajął	 II	
miejsce.	Gratulujemy!

 Celina szafraniec

	 W	atmosferze	Świąt	Bożego	Narodze-
nia	w	czwartek,	12	stycznia	w	Gmin-
nym	Ośrodku	Kultury	w	Kobyli	odbył	
się	Koncert	Kolęd	i	Pastorałek.	Podczas	
kameralnego	koncertu	wystąpiły	solist-

ki	koła	wokalnego,	przygotowane	przez	
panią	 Agnieszkę	 Busuleanu-Jaksik.	
W	 przytulnym	 świątecznym	 klimacie	
przez	ponad	godzinę	mogliśmy	słuchać	
znanych	polskich	i	zagranicznych	kolęd	

i	piosenek	świątecznych.	Artystki	zosta-
ły	bardzo	ciepło	przyjęte	przez	publicz-
ność	i	nagrodzone	gromkimi	brawami.
	 Aleksandra Pytlik

iX Powiatowy konkurs
Kolęd Polskich i Pastorałek
w Wodzisławiu Śląskim

SuKceS ŁuKaSza

Koncert Kolęd i Pastorałek 

w szkole wystawili „kopciuszka”

	 Uczniowie	naszego	gim-
nazjum	 z	 tej	 okazji	 przy-
gotowali	 przedstawienie	
bajki	 o	 Kopciuszku.	 W	
przedstawieniu	 brali	
udział	 uczniowie	 klasy	 I,	
II	i	III,	którzy	zaprezento-
wali	 swoje	 umiejętności	
taneczne,	 wokalne	 i	 te-
atralne.	Całe	przedstawie-
nie	wywarło	na	gościach	
olbrzymie	wrażenie.	Dzie-
ci	tańczyły,	śpiewały	i	ak-
tywnie	 uczestniczyły	 w	
przedstawieniu.	Dużą	rolę	
odegrała	piękna	dekoracja	
wykonana	przez	uczniów	
naszego	 gimnazjum.	 Na-
stępnie	klasy	I	zaprezento-
wały	fragment	książki	pt.	
„W	pustyni	i	w	puszczy”.	
Dzieciom	bardzo	podobał	
się	 ogromny	 słoń,	 z	 któ-
rym	mogły	później	wziąć	
udział	w	zabawie.	
	 Dla	przedszkolaków	zo-
stały	także	przygotowane	
takie	 atrakcje	 jak:	 malo-
wanie	 twarzy,	 odrysowa-
nie	 rączek,	 zabawy	 i	 gry	
ruchowe,	 oglądanie	 wy-
stawy	plastycznej	„Baśnie	
naturalnie”	i	słodki	poczę-
stunek.	Na	koniec	wszyst-
kie	 dzieci	 wyruszyły	 na	
„wycieczkę”,	by	zwiedzić	
gimnazjum.	
	 Uważamy,	 że	 bajkowe	
spotkanie	 było	 udane	 o	
czym	 świadczyły	 uśmie-
chy	na	twarzach	dzieci.
	 Główni	organizatorzy	to	
p.	Katarzyna	Szyra	i	p.	Bar-
bara	Stawinoga.

Uczennice  
j. helis i j. zimermann


