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W minionym roku, na tere-
nie województwa śląskiego, 
czyli obszarze działania Od-
działu Regionalnego KRUS 
w Częstochowie, odnotowa-
no 10 przypadków zgłoszeń 
przez rolników zachorowa-
nia na boreliozę jako choro-
bę zawodową. Borelioza była 
powodem 83 proc. wszyst-
kich zgłoszonych przez rol-
ników przypadków choroby 
zawodowej na tym terenie.
Łagodne zimy powodują ko-
rzystne warunki do rozwoju 
tych pajęczaków, co skutku-
je ich wiosennym wysypem, 
obserwowanym obecnie na 
terenie niemal całej Polski. 
Warto wiedzieć, jak należy 
postępować, aby ukąszenia 
uniknąć, a jeśli już do niego 
dojdzie – jak minimalizować 
skutki kontaktu z tym niepo-
zornym pajęczakiem. 
Powszechnie uważa się, że 
kleszcze mogą występować 
jedynie na drzewach, w lesie 
i to tam niebezpieczeństwo 
kontaktu z nimi jest najwięk-
sze. Tymczasem, spotkać je 
można na łąkach, nad rzeka-
mi i jeziorami, w zaroślach, 
a nawet na miejskich trawni-
kach. Ich największa aktyw-
ność, a zarazem największe 
ryzyko bycia przez kleszcza 

Rada Gminy Kornowac 
przyjęła do realizacji Lokal-
ny Program Rewitalizacji 
dla Gminy Kornowac. 
Jest to dokument, który 
określa kierunki działań 
rewitalizacyjnych. Umiesz-
czenie zadania w tym do-
kumencie jest jednym z 
elementów niezbędnych 
do złożenia wniosku na po-
zyskiwanie m.in. środków 
europejskich na działania 
związane z rewitalizacją. 
Przygotowany dokument 
uwzględnia Wytyczne w 
zakresie rewitalizacji w 
programach operacyjnych 
na lata 2014-2020 opraco-

wane przez Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju.
W trakcie prac nad LPR 
zdiagnozowano i wyznaczo-
no obszary zdegradowane i 
obszary rewitalizowane. 
Wyznaczone obszary re-
witalizowane cechują się 
największą koncentracją 
negatywnych zjawisk spo-
łecznych, przestrzennych 
(w tym infrastrukturalnych 
i środowiskowych) oraz go-
spodarczych. Są to następu-
jące obszary:
• część sołectwa Rzuchów 

(wybrane ulice);
• część sołectwa  

Kornowac.

Projekty ujęte w Programie 
mają charakter zarówno 
infrastrukturalny, jak i nie-
infrastrukturalny. Część z 
nich skierowana jest na roz-
wiązanie problemów na ob-
szarach rewitalizowanych. 
Natomiast część projektów 
pełni funkcje uzupełniającą 
- zlokalizowana jest na tere-
nie całej gminy lub poza 
terenami rewitalizowany-
mi, ale oddziałuje także na 
obszary rewitalizowane i 
na ich mieszkańców. Ujęte 
w LPR zadania to nie tylko 
zadania, za realizację któ-
rych odpowiada Gmina, ale 
również inne podmioty, np. 

organizacje pozarządowe. 
Dzięki Programowi możli-
we będzie takie dobranie 
i ukierunkowanie działań 
podejmowanych przez róż-
ne podmioty, by zapobiec 
dalszej koncentracji nega-
tywnych zjawisk na jednym 
obszarze.
Opracowanie Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 
dla Gminy Kornowac zo-
stało dofinansowane przez 
Unię Europejską w ramach 
Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna na lata 
2014 – 2020.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kornowac

Rolniku – uważaj na kleszcze!
Ponad 1500 osób – tylu ubezpieczonych w 
kruS w ciągu ostatnich dziesięciu lat doznało 
uszczerbku na zdrowiu wskutek zakaźnych cho-
rób zawodowych roznoszonych przez kleszcze 
(w większości z powodu boreliozy). 

Podpisano umowę na peł-
nienie funkcji Inżyniera 
Kontraktu w ramach Projek-
tu „UPORZĄDKOWANIE 
GOSPODARKI ŚCIEKO-
WEJ NA TERENIE GMI-
NY KORNOWAC- etap I”. 
Gminę reprezentował Wójt 
– Grzegorz Niestrój. W imie-
niu Wykonawcy - Domu In-

żynierskiego PROMIS S. A. 
ze Szczecina umowę pod-
pisała Pani Prezes Zarządu 
– Urszula Głod. Wartość 
umowy wynosi 292 740,00 zł 
brutto. Głównym zadaniem 
Inżyniera Kontraktu będzie 
sprawowanie nadzoru inwe-
storskiego nad prowadzony-
mi robotami budowlanymi 

oraz prowadzenie rozliczeń 
wykonanych robót. 
Kolejnym etapem będzie 
przeprowadzenie przetar-
gu na Pomoc Techniczną 
dla Jednostki Realizującej 
Projekt oraz na roboty bu-
dowlane dla zadania „Bu-
dowa kanalizacji sanitarnej 
– etap I”.

niowo-stawowe, bóle głowy, 
osłabienie, nudności. Jeśli 
po ukąszeniu przez kleszcza 
wystąpią takie niepokojące 
objawy, bezwzględnie trzeba 
zgłosić się do lekarza w celu 
wykluczenia boreliozy bądź 
poddania się leczeniu w ra-
zie potwierdzenia choroby. 
Nieleczona borelioza może 
prowadzić do uszkodzenia 
ośrodkowego układu ner-
wowego i układu sercowo-
naczyniowego. 

Aby zmniejszyć ryzyko za-
każenia chorobami odklesz-
czowymi należy: 
- nosić szczelne obuwie 

i ubranie, zakrywające 
większość ciała,

- stosować środki odstra-
szające kleszcze,

- trzymać się z dala od 
miejsc, w których klesz-
cze zazwyczaj przeby-
wają, takich jak wysokie 
trawy i tereny gęsto za-
krzewione,

- po każdym pobycie w ple-
nerze starannie obejrzeć 
swoje ciało - skórę głowy, 
uszy, szyję, a szczególnie 
miejsca w zagięciach rąk, 
kolan, pachwin itp.

Obecnie na rynku dostępna 
jest szczepionka przeciw-
ko zakażeniu kleszczowym 
zapaleniem mózgu (KZM) - 
warto  z niej skorzystać. Nie 
istnieje jednak szczepienie 
chroniące przed zachoro-
waniem na boreliozę.

ukąszonym, przypada na 
okres wiosenno-letni. 
Aby uchronić się przed 
skutkami ukąszenia, należy 
po powrocie do domu do-
kładnie sprawdzić, czy na 
ciele nie ma nieproszonego 
gościa. Jest to bardzo waż-
ne, ponieważ ślina kleszcza 
zawiera substancje znieczu-
lające, co utrudnia odnale-
zienie miejsca ukąszenia. 
Jeśli doszło do ukąszenia, 
kleszcza należy jak najszyb-
ciej usunąć, najlepiej przy 
pomocy specjalnej pompki 
próżniowej lub wyciągnąć 
pęsetą - nie należy jednak 
próbować go wykręcać. Je-
żeli kleszcz tkwi zbyt głę-
boko w ciele, powinno się 
niezwłocznie udać do leka-
rza. Usunięcie kleszcza w 
pierwszej dobie po ukąsze-
niu wielokrotnie zmniejsza 
prawdopodobieństwo zara-
żenia. Po upływie kilku lub 
kilkunastu godzin kleszcz 
zaczyna odżywiać się krwią 
żywiciela i wtedy może za-
razić przenoszonymi przez 
siebie chorobami. 
Okres inkubacji chorób wy-
woływanych przez kleszcze 
trwa od 2 do 32 dni. Gdy 
zatem doszło do zakażenia 
przez kleszcza, w miejscu 
ukąszenia na skórze pojawia 
się charakterystyczny ru-
mień o średnicy od 1 cm do 
1,5 cm, który w długim okre-
sie czasu powiększa się do 
kilku centymetrów, po czym 
blednie od środka i zanika. 
W diagnostyce wystąpiły 
również przypadki, gdy ru-
mień nie wystąpił, a kleszcz 
został niezauważony. Na-
leży pamiętać, że borelioza 
wywołuje czasami objawy 
podobne do grypy, np.: stan 
podgorączkowy, bóle mięś-

Inżynier Kontraktu wyłoniony

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej 
na terenie Gminy Kornowac – etap I”

Pszczelarze naszej Gminy  
zwracają się z apelem 

o nie stosowanie  
śRodKów ochRony RośLin  

w porze aktywności pszczół, 

tj. od ok. 6.00 – 18.00

Prosi się także wszystkich mieszkańców,  
o zgłaszanie do Urzędu Gminy Kornowac 

przypadków dokonywania oprysków  
w ww. godzinach.

w europie 85% gatunków roślin i 70%  
produkcji żywności zależy od pszczół!

4 maj
XV procesja konna ku czci św. 

Floriana w Pogrzebieniu

8 maj
Wójt uczestniczył w posiedze-

niu Komisji Rewizyjnej Stowa-
rzyszenia Gmin Dorzecza Górnej 
Odry w Raciborzu

9 maj
Spotkanie z panem Tomaszem 

Palkaj z ZDW Katowice w spra-
wie bieżącego utrzymania dróg 
wojewódzkich Nr 935 i 923’

10 maj
Spotkanie z panią Teresą Szy-

ra prezesem ZNP w Kornowacu 
w sprawie zmian oświatowych 
w gminie. 

18 maj
Wójt uczestniczył w spotkaniu 

z panem Bogdanem Szymańskim 
i panem Patrykiem Swobodą w 
sprawie projektu dotyczącego 
solarów

19 maj
W Jastrzębiu Zdroju odbyła się 

XLII sesja Zgromadzenia Ogólne-
go Śląskiego Związku Gmin i 
Powiatów, w której uczestniczył 
Wójt Gminy

22 maj
Odbyło się wspólne posiedze-

nie komisji Rady Gminy Korno-
wac

24 maj
XXVII sesja Rady Gminy Kor-

nowac
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Tegoroczna XXVIII edycja 
Ogólnoświatowych Igrzysk 
Młodzieży Salezjańskiej 
odbyła się w dniach 10.05-
15.05.2017 roku w hiszpań-
skiej Sevilli. 
Ponad tysiąc sportowców 
z 14 krajów Europy i Liba-
nu rywalizowało ze sobą w 
pięciu dyscyplinach spor-
towych: siatkówce, koszy-
kówce, tenisie stołowym i 
piłce nożnej dziewczyn i 
chłopców. Nad pomyślnym 
przebiegiem igrzysk czuwa-
ło 300 wolontariuszy z sale-
zjańskich oratoriów z całej 
Hiszpanii. Nasza drużyna 
Salosu  Pogrzebień w kate-
gorii A chłopców rocznik 
1999 i młodsi w poprzedza-
jących eliminacjach Ogólno-
polskich rozgrywek ,które 
odbyły się we wrześniu 2016 

roku w Łodzi zajęła I miej-
sce i tym samym zakwalifi-
kowała się na Igrzyska do 
Sevilli. Tam w swojej grupie 
rywalizowaliśmy z ekipami  
z Pragi, Valencji i Brukseli. 
Po zajęciu I miejsca w gru-
pie D i wygraniu wszystkich 
meczy w efektownym stylu 
ze strzelonymi 25 bramkami 
awansowaliśmy do półfina-
łu i tu niestety po drama-
tycznej końcówce meczu 
przegraliśmy 4:3 z drużyna 
z Belgii. W niedzielę 15.05 
przyszło nam zmierzyć 
się o III miejsce z drużyną 
Słowacji - z Bratysławy. W 
ostatnim meczu ulegliśmy 
Słowakom 7:4 i tym samym 
zajęliśmy IV miejsce na 16 
drużyn. Złoty i srebrny me-
dal przypadł Belgom, brąz 
Słowakom.

Sukces nie byłby możliwy, 
gdyby nie regularne trenin-
gi i mobilizacja chłopców na 
obiektach w Pogrzebieniu i 
Kornowacu.
Duże słowa uznania i po-
dziękowania za waleczność 
i wytrwałość do końca nale-
żą się naszym zawodnikom 
i ich trenerom Krzysztofowi 
Koczor oraz Remigiuszowi 
Puterczak, a także prezeso-
wi naszego Salosu - ks. To-
maszowi Pańczyszyn.
W igrzyskach uczestniczyli: 
Paweł Skatuła, Dawid Cie-
ślik, Paweł Bezuch, Paweł 
Komorek, Radosław Krasek, 
Mateusz Sowa, Szymon Ku-
bala, Dominik Baron, Kamil 
Koczor, Rafał Miczek i Ma-
teusz Niestrój.

W sobotę 20 maja odbył się 
drugi rajd rowerowy Doo-
koła Gminy Kornowac. W 
rajdzie wzięło udział   135 
rowerzystów. Trasa rajdu 
o dłukości ok. 25 km (dla 
profesjonalistów łatwa dla 
amatorów nieco trudniej-
sza) została pokonana w 
trzy godziny. 
Dziękujemy wszystkim mi-
łośnikom rowerów za udział, 
szczególnie mieszkańcom 
naszej Gminy, na których 
zawsze możemy liczyć w ta-
kich wydarzeniach.
Organizatorzy rajdu prag-
ną podziękować wszystkim 

osobom, które w jakikolwiek 
sposób przyczynily się do 
realizacji tego przedsięwzię-
cia.
Szczególne podziękowania 
składamy Strażakom z OSP 
Pogrzebień za pilotowanie 
uczestników i zabezpiecze-
nie trasy, Dyrekcji Gimna-
zjum im. Jana Pawła II w 
Kornowacu za udostępnie-
nie terenu szkoły i pomoc 
personelu szkoły, Stowarzy-
szeniu „Prężny Kornowac” 
za udostępnienie namiotu 
oraz Straży Miejskiej za za-
bezpieczenie newralgicz-
nych przejazdów.

Wielki sukces pogrzebieńskiego Salosu!

Rajd rowerowy „DOOKOŁA GMINY KORNOWAC”
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21 i 22 kwietnia 2017 roku 
odbyło się dwudniowe dzia-
łanie: wycieczka do Flora 
Olomouc i Arboretum Nový 
Dvůr oraz sadzenie roślin - re-
alizowane w ramach projek-
tu „Polsko – czeska promocja 
zdrowia, ekologii i spędzania 
wolnego czasu” współfinan-
sowanego  ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz z budżetu 
państwa „Przekraczamy gra-
nice”.
W działaniu tym brali udział 
uczniowie klasy 5 ZSP Rzu-
chów i ich rówieśnicy - part-
nerzy projektu ze szkoły w 
Brance u Opavy oraz goś-
cinnie uczniowie słowaccy 
z  Liptovskiego Hradoka, któ-
rzy współpracują ze szkołą w 
Brance u Opavy.
To międzynarodowe wy-
darzenie rozpoczęliśmy od 
odwiedzenia największej i 
najstarszej Wystawy Ogrodni-
czej „Flora Olomouc”. Uczest-
nicy wycieczki mieli okazję 
obejrzeć liczne wystawy kwia-
tów, krzewów ozdobnych, a 
także dwa ogrody botaniczne 
i palmiarnię oraz oranżerię z 
kaktusami, roślinnością sub-
tropikalną i tropikalną.
Na terenie targów znajdowały 
się także liczne stoiska przed-
stawiające oferty turystyczne 
oraz punkty sprzedaży regio-
nalnych produktów spożyw-
czych.
W drugiej części dnia, po 
pysznym obiedzie, zaplano-
wana została wizyta w prze-
pięknym, zajmującym aż 23 
hektary powierzchni, arbo-

retum Nový Dvůr. Ogród ten 
specjalizujący się w roślinach 
drzewiastych jest oddziałem 
Śląskiego Muzeum Ziemskie-
go. 
Kompozycja ogólna ogro-
du podporządkowana jest 
podziałowi na strefy geo-
graficzne nazwane “Rośliny 
drzewiaste pięciu kontynen-
tów”. Znajdziemy tu zarów-
no ogromne sosny, cedry, 
gigantyczne różaneczniki, 
hortensje, magnolie, derenie, 
czereśnie, pigwowce, jaśmi-
nowce, jak i buki, jesiony, czy 
zrzucające jesienią igły me-
tasekwoje. W szklarniach, 
znajdują się rośliny tropikal-
ne: kaktusy, liany, paprocie, 
bambusy, orchidee i inne 
piękne rośliny.
Dzień był naprawdę wyczer-
pujący, ale nasi uczniowie 
mieli w sobie tyle energii, że 
po krótkiej regeneracji (ko-
lacja, “budowa” bazy nocle-
gowej) znów byli gotowi na 
nowe atrakcje. W oczekiwa-
niu na zapadnięcie zmroku 
spontanicznie zorganizowali 
dyskotekę, w trakcie której 
odbyły sie pokazy układów 
tanecznych oraz wspólne 
tańce. A po zmroku odbył 
się ostatni punkt programu, 
czyli podchody (svíčkovaná). 
Mieszane grupy miały do wy-
konania zadania. Stanowiska  
- punkty oświetlone świecz-
kami - znajdowały się wokół 
szkoły. Polecenia (np. wy-
mienić miesiące, podać swo-
je imiona, wykonać zadanie 
matematyczne, itp) były na-
pisane w języku angielskim, 

natomiast wykonać je należa-
ło w języku polskim, czeskim 
i słowackim. Wszystkie grupy 
spisały sie znakomicie. 
Dzień dobiegł ku końcowi i 
nadeszła pora  snu. Dla ucz-
niów była to również atrak-
cja, bo spaliśmy w szkole na 
wspólnej sali i piątoklasiście 
nie byli by sobą gdyby i z tego 
faktu nie zgotowali jakieś faj-
nej zabawy - a więc na samo 
zakończenie dnia odbył się 
jeszcze szaleńczy wyścig w 
śpiworach. Potem oddaliśmy 
się już w objęcia Morfeusza. 
Sobota była bardzo pracowi-
tym dniem ponieważ sadzi-
liśmy krzewy i inne rośliny. 
Praca wrzała, podzieleni na 
grupy uczniowie: sadzili rośli-
ny do donic, przygotowywali 
podłoże do sadzenia krzewów, 
a także wykonywali zabawne 
tabliczki z nazwami roślin. W 
całkowitym ukończeniu prac 
ogrodniczych przeszkodził 
nam obfity deszcz, więc w 
oczekiwaniu na obiad ucznio-
wie integrowali sie w świetli-
cy przy wspólnych zabawach 
oraz na zajęciach z języka an-
gielskiego. 
Nasze działanie zakończy-
liśmy wspólnym, typowo 
czeskim obiadem. Po pamiąt-
kowym zdjęciu pożegnaliśmy 
się z partnerami i wyruszyli-
śmy do Rzuchowa. I jak to 
powiedział jeden z naszych 
uczniów, zgodnie stwierdzili-
śmy, że mimo iż było SUPER! 
to “wszędzie dobrze, ale w 
domu najlepiej”...

Mirosława twardzik,  
koordynator projektu

27 kwietnia drugoklasiści 
z Rzuchowa wraz ze swo-
imi rówieśnikami z Bran-
ki u Opavy wybrali się na 
wycieczkę do Arboretum 
Bramy Morawskiej w Raci-
borzu. Wyjazd odbył się w 
związku z realizacją pro-
jektu „Polsko – czeska pro-
mocja zdrowia, ekologii i 
spędzania wolnego czasu” 
współfinansowanego  ze 
środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalne-
go oraz z budżetu państwa 
„Przekraczamy granice”.
Celem wycieczki było roz-
budzanie zainteresowań 
pięknem i bogactwem śro-
dowiska przyrodniczego 
oraz budowanie więzi emo-
cjonalnej z przyrodą. 
Arboretum to wydzielony 
obszar przyrodniczy, na któ-
rym prowadzi się badania 
nad drzewami i krzewami. 
Raciborskie Arboretum sta-
nowi jedno z najcieplejszych 
obszarów w Polsce, ponie-
waż położone jest w strefie 
zaglądającego do nas przez 
Bramę Morawską klimatu 
śródziemnomorskiego.

Pomimo niesprzyjającej 
pogody dzieci z zaintere-
sowaniem zwiedziły Mini 
Zoo - dom dla przeróżnych 
zwierzaków, wśród których 
największą popularnością 
cieszyły się: kuc szetlandzki, 
osioł, kaczka z czterema no-
gami, przepiękny paw i wie-
le innych.  W trakcie spaceru 
uczniowie obserwowali tak-
że dżdżownice - za pomocą 
specjalnych pojemniczków 
zaopatrzonych w lupy. 
Jednak tym, co najbardziej 
zachwyciło małych przy-
rodników, był Zaczarowany 
Ogród. Gigantyczna, zadba-
na i przebogata w roślinność 
konstrukcja pięciopłatkowe-
go kwiatu z alejkami i iglasty-
mi labiryntami. Jego kształt 
podziwialiśmy z wysokiej 
skarpy, żałując że pogoda nie 
pozwala nam na pełne sko-
rzystanie z jego uroków.
Po wizycie w arboretum ucz-
niowie pojechali do szkoły w 
Rzuchowie, aby po krótkim 
odpoczynku przystąpić do 
prac ogrodniczych. Dzieci 
zostały podzielone na cztery 
mieszane grupy. Zadaniem 

każdej z nich było wykona-
nie kompozycji kwiatowych 
w donicach. Pod czujnym 
okiem pani Izabeli Janczar 
uczniowie świetnie pora-
dzili sobie z prawidłowym 
przygotowaniem podłoża, 
odpowiednim doborem 
kompozycji roślinnej, a tak-
że wyszukaniem w atlasach 
nazw łacińskich nasadzo-
nych roślin. 
Na zakończenie prac wyko-
naliśmy pamiątkowe zdjęcia, 
a wszyscy uczestnicy otrzy-
mali nagrody w postaci ży-
wej, aromatycznej roślinki 
- lawendy.
Po dobrze wykonanej pracy 
uczniowie z apetytem zjedli 
przygotowany dla nich posi-
łek - pieczone ziemniaki oraz 
grillowaną pierś z kurczaka 
z warzywami. 
Trochę zmartwiła nas zimo-
wa aura tego dnia, ale rozsta-
jąc się z naszymi czeskimi 
partnerami zgodnie stwier-
dziliśmy, że to było bardzo 
udane spotkanie!

Mirosława twardzik,  
koordynator projektu

W konkursie brało udział 
sześcioro uczniów naszej 
szkoły. Z kl. II wystąpiła 
Magdalena Wszołek z re-
cytacją wiersza pt. „Już nie-
długo feryje”. 
Z kl. III zaprezentowały 
się trzy uczennice – Mar-
tyna Fura, Klaudia Piecz-
ka i Kinga Seget. Martyna 
Fura przedstawiła wiersz 
pt. „Insze czasy”. Natomiast 
Klaudia Pieczka i Kinga Se-
get zaśpiewały piosenkę pt. 
„Dziołszka Marzaneczka”. 
Jakub Mrozek z kl. IV wyre-
cytował wiersz pt. „Nieskory 
słowik”, a Łukasz Staniczek 
zaprezentował utwór pt. „We 
fligrze”. Uczennica Marty-
na Fura zdobyła II miejsce 
w kategorii wiersz. Klaudia 

W dniu 25 kwietnia w Szko-
le Podstawowej w Pogrze-
bieniu odbył się Gminny 
Przedszkolny Konkurs Gwa-
ry Śląskiej zatytułowany 
„Nasza ślonsko godka” dla 
dzieci przedszkolnych. Wzię-
ły w nim udział przedszkola 
z Rzuchowa, Kobyli, Łańc, 
Lubomi oraz gospodarze. 
Przyjechało szesnastu uczest-
ników, którzy prezentowali 
się w kategoriach konkurso-
wych: wiersz lub monolog 
oraz piosenka. Główny celem 
uroczystości było rozwijanie 
zainteresowań gwarą śląską, 
dziedzictwem kulturalnym 
regionu oraz kultywowa-
nie tradycji śląskich wśród 
przedszkolaków.
Na konkurs przybyli goście: 
przewodniczący rady gminy 
Eugeniusz Kura, skarbnik 
Beata Orc, mieszkanka Po-
grzebienia i  autorka teks-
tów gwarowych Anna Zając, 

Iwona Taszka, rada rodziców 
naszego przedszkola oraz wy-
chowawcy, rodzice i dziadko-
wie występujących dzieci.
Pani dyrektor - Joanna Kra-
sek wszystkich serdecznie 
powitała oraz przedstawia-
ła zaproszonych gości i ko-
misję jurorską. Na początku 
wystąpił Filip Adamicki z 
przedszkola w Pogrzebieniu i 
zaprezentował na skrzypcach 
piosenkę „ Szła dzieweczka”, 
a uczniowie klasy IV scenkę 
„ Paweł i Gaweł”. Następ-
nie dzieci z poszczególnych 
przedszkoli recytowały wier-
sze i teksty w gwarze śląskiej. 
Były śmieszne wierszyki: 
Leń, Samochwała, Kto ty 
jesteś, Murzynek, Pan Hila-
ry oraz monologi O procesji 
św.Floriana, Oszkliwo Taśka, 
O utopcu i Hanysie Broncli-
ku, Bajka o przepadzistych 
ludziach, piosenka Z tamtej 
strony wody.

Nagrody, w postaci ksią-
żek ufundowała księgarnia 
Sowa, a poczęstunek piekar-
nia Kijonka oraz piekarnia 
Sieradzki. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali również pa-
miątkowe dyplomy. Można 
było podziwiać piękne stro-
je, pełne humoru wierszyki 
i monologi oraz wspaniale 
przygotowanych małych re-
cytatorów. Dzieci z najstar-
szej grupy przedstawiły bajkę 
w gwarze śląskiej „ Czerwony 
Chutlik”. Podczas konkursu 
panowała miła i serdeczna at-
mosfera. Dziękujemy zapro-
szonym gościom i dzieciom 
za przybycie, a jury za pracę 
w komisji. Natomiast rodzi-
com z grupy starszaków za 
pomoc w przygotowaniu po-
częstunku. Cieszymy się, że 
możemy kultywować naszą 
piękną śląską godkę.

Bogusława nowak,  
Magdalena Franica

Wycieczka do Arboretum Bramy 
Morawskiej w Raciborzu-Oborze

wyjazd uczniów Zespołu szkolno - Przedszkolnego 
w Rzuchowie na dwudniową wycieczkę do czech  
w ramach projektu: „Polsko – czeska promocja 
zdrowia, ekologii i spędzania wolnego czasu”

Udział uczniów ZSP w Rzuchowie
w XIII Międzygminnym Konkursie 
Gwary w Pstrążnej pod hasłem 
„Nasza śląsko mowa” 

Pieczka i Kinga Seget rów-
nież zajęły II miejsce w ka-
tegorii piosenka. Uczniowie 
podczas prezentacji ubrani 
byli w stroje regionalne. Tra-

dycją naszej szkoły jest kul-
tywowanie gwary śląskiej 
poprzez udział w takich kon-
kursach.

Henrieta  Fojcik

Gminny Konkurs Gwary 
Śląskiej Przedszkolaków
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w rozegranym Gminnym turnieju piłki nożnej chłopców ze szkół podstawowych 
na i miejscu uplasowali się uczniowie z kobyli, zdobywając aż 8 goli i pokonując 
rywali z rzuchowa i pogrzebienia. Strzelcami 7 bramek byli uczniowie klasy iV: 
Gracjan cebula i patryk zaczyk, a jedną bramkę strzelił Jakub bochenek z klasy Vi. 
zawody odbywały się w miłej, sportowej atmosferze, według zasad fair play.

10 maja 2017r odbyło się IV 
działanie mikroprojektu Eu-
roregioniu Silesia „Skąd je-
steśmy? Dokąd zmierzamy? 
Odkud jsme? Kam směřuje-
me?” realizowanego przez 
Zespół Szkolno – Przed-
szkolny Szkołę Podstawo-
wą w Pogrzebieniu oraz 
Základní škola a mateřská 
škola Vřesina. Tym razem 
uczniowie odwiedzili Jura-
Park w Krasiejowie.
Przekraczając bramę par-
ku, uczestnicy odbyli nie-
zwykłą podróż w czasie i 
w przestrzeni. Zobaczyli 
odkryte przez polskich na-
ukowców cmentarzyska 
kopalnych zwierząt sprzed 
prawie dwustu trzydziestu 
milionów lat. Zwiedzanie 
rozpoczęli od Tunelu Cza-
su- kina o długości aż trzystu 
metrów. Jadąc specjalną ko-
lejką- uczestniczyli w spek-
taklu popularno-naukowym, 
poznali historię materii od 
powstania Wszechświata, 
sięgając trzynaście miliar-
dów i siedemset milionów 
lat wstecz, aż do momentu, 
w którym skały zamknęły w 
sobie szczątki prehistorycz-
nych zwierząt żyjących w 
Krasiejowie. Uczestnicy zo-
baczyli także terenową wy-
stawę tropów kręgowców. 
Po wyjechaniu z Tunelu 

W ramach projektu „Pol-
sko-czeska promocja zdro-
wia, ekologii i spędzania 
wolnego czasu” 4 maja w 
przedszkolu w Rzuchowie 
odbyło się działanie pt: 
„Woda źródłem życia”. 
Głównym celem tego dzia-
łania było uświadomienie 
dzieciom znaczenia wody 
dla życia i zdrowia ludzi, 
zwierząt, roślin oraz rozwi-
janie kompetencji społecz-
nych dzieci. W działaniu 
wzięło udział 12 osób z Pol-
ski oraz 12 osób z Czech. 
Nasze działanie rozpoczę-
liśmy o godzinie 9.45 od 
rozmowy na temat wyko-
rzystania wody, przyczyn i 
skutków zanieczyszczenia 
oraz sposobów jej ochro-
ny. Następnie wszystkie 
dzieci brały udział w „wod-
nych” doświadczeniach, 
dzięki którym dowiedziały 
się, jakie właściwości ma 
woda oraz dlaczego jedne 
przedmioty toną w wodzie, 
a inne utrzymują się na po-

wierzchni. Omówiliśmy tak-
że obieg wody w przyrodzie 
oraz wsłuchiwaliśmy się w 
odgłosy wody i odgadywali-
śmy poszczególne dźwięki 
(woda kapiąca z kranu, na-
puszczana do wanny, pły-
nąca w strumyku, deszcz, 
burza). Wszystkie wyko-
nywane przez nas zadania 
przeplatane były zabawami i 
tańcami (np. „Burza”, „Desz-
czyk”, „Podaj mi wodę”). Na 
koniec dzieci wspólnie wy-
konały plakat „Kropla wody 
źródłem życia, o nią dbamy 
i ją oszczędzamy” oraz in-
dywidualnie - „Niebieski 
obrazek”. Po zajęciach 
przeszliśmy na salę gimna-
styczną, gdzie odbyła się 
„Wodna olimpiada”. Dzieci 
podzielone zostały na czte-
ry drużyny i wzięły udział 
w rożnych konkurencjach 
(wodny slalom, kałuża, ma-
giczna łyżka, kropelkowy 
wyścig). W trakcie zabaw 
uczestnicy mieli możliwość 
napicia się wody, aby uzu-

Chłopcy z SP w Kobyli będą  
reprezentować Gminę  
Kornowac w Powiatowym 
Turnieju Piłki nożnej w Nędzy

Woda źródłem życia
Skąd jesteśmy?  
Dokąd zmierzamy?

pełnić płyny w organizmie 
oraz utrwalić nawyk picia 
wody. Po zajęciach spor-
towych udaliśmy się na 
obiad do Gościńca Zodiak. 
Po obiedzie wróciliśmy na 
salę gimnastyczną, gdzie 
czekały na dzieci następu-
jące zestawy: Wodny stół 
- Zabawa w wędkowanie, 
Tor wodny Niagara oraz 
Stół wodny - statek piracki. 
Ponadto ustawione zosta-
ły dwa stoliki piknikowe, 
przy których dzieci mogły 
kolorować, układać puz-
zle oraz grać w gry plan-
szowe. O godzinie 14.00 
przeszliśmy do jadalni, 
gdzie zostało przygotowa-
ne „Wodne przyjęcie”, na 
którym dzieci miały okazję 
skosztować różnych boga-
tych w witaminy i minerały 
owoców (np. jabłka, poma-
rańcze, kiwi, winogrona, 
śliwki). Po podwieczorku 
na sali gimnastycznej od-
było się podsumowanie 
całego dnia oraz wręcze-
nie medali „Wodny mistrz” 
wszystkim uczestnikom 
działania.
Projekt pt.: “Polsko - Czeska 
promocja zdrowia, ekologii 
i spędzania wolnego cza-
su” jest współfinansowany 
ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego oraz z budżetu 
państwa „Przekraczamy 
granice”.

Marta Godawa
Koordynator projektu:  

Mirosława twardzik 

Czasu rozpoczęli zwiedza-
nie parku plenerowego oraz 
pawilonu paleontologiczne-
go. Mogli zobaczyć rekon-
strukcje zwierząt żyjących 
miliony lat temu w Krasiejo-
wie, które uzupełniono mo-
delami około 250 zwierząt 
z innych regionów Polski i 
Świata. Stanowisko nauko-
we w Krasiejowie to jedno z 
niewielu miejsc na świecie 
gdzie zachowały się szcząt-
ki tych zwierząt. Uczestnicy 
zwiedzili także Oceanarium 
Prehistoryczne 3D i Kino 
5D, gdzie przenieśli się do 
podwodnego świata. Wiel-
ką atrakcją dla wszystkich 
był udział w warsztatach 
paleontologicznych, gdzie 
każdy mógł zamienić się 
w paleontologa i odkryć z 

gipsowego bloku „szkielet” 
dinozaura. Podczas wizyty 
w Parku Ewolucji ucznio-
wie uczestniczyli w zaba-
wie z udziałem wirtualnej 
rzeczywistości. W specjal-
nych hełmach kosmicznych 
dowiedzieli się wszystkiego 
na temat ewolucji człowie-
ka -jak staliśmy się ludźmi, 
poznali pracę preparatora, 
odbyli swój pierwszy lot w 
Kosmos  w promie kosmicz-
nym  na wystawę ‘okna pre-
historii’. Spotkali się także z 
najstarszą na świecie ludz-
ką mumią „Człowiek z lo-
dowca” – Oetzi. Był także 
czas na zjedzenie obiadu 
oraz wspólną zabawę na 
placu zabaw.

Koordynator projektu  
Joanna Szamara

W Komarovie (Republika Czeska) 
odbyło się kolejne spotkanie w ra-
mach projektu transgranicznego, 
realizowanego w ramach Fundu-
szu Mikroprojektów w Euroregio-
nie Silesia na lata 2014-2020,  który 
szkoła w Kobyli realizuje wspólnie 
z szkołą z Komarova. Tym razem 
spotkanie skupiło się wokół mu-
sicalu, a wiec występy uczennic i 
uczniów szkół i przedszkli partner-
skich zdominował taniec, śpiew i 
muzyka. Po dwugodzinnym przed-
stawieniu w szkole w Komarovie, 
gdzie zobaczyliśmy taniec z pom-
ponami, układ z wstążkami, przed-

stawienie taneczne „Kraina lodu“, 
taniec kotków, lalek Barbie i nowo-
czesne układy gimnastyczne, w wy-
konaniu uczniów oby dwu szkół i 
przedszkoli,  młodsi uczniowie uda-
li się do przedszkola w Komarovie, 
gdzie czekało ich  spotanie z akto-
rami teatralnymi oraz plastyczne 
warsztaty no i oczywiscie dużo za-
bawy w gronie rówieśników. Star-
si uczniowie udali sie natomiast do 
Opawy, gdzie mieli okazję zwiedzić 
kulisy Teatru Śląskiego. Obejrzeli 
również pokaz efektów specjal-
nych (świetlnych i dźwiękowych), 
zaglądnęli do pracowni peruk i 

pod scenę, gdzie siedzi orkiestra 
podczas przedstawienia i gdzie 
przeciętny widz teatru nie ma do-
stepu. Późnym popołudniem przy-
szedł czas na pożegnanie i powrót 
do domu, jednak ogrom emocji i 
wrażeń jakich dostarczył dzisiejszy 
dzień,  na długo pozostanie tema-
tem rozmów i miłych wspomnień.
Projekt „Polsko-Czeskie spotkania 
z teatrem“ jest współfinansowany 
z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju regionalnego na lata 2014-2020 
oraz z budżetu państwa RP.

katarzyna Cieślik
koordynator projektu

Kolejne „Polsko-Czeskie  
spotkanie z teatrem“ za nami
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OGŁOSZEN IE
Informuje się mieszkańców Gminy Kornowac, 
że w dniu 7 kwietnia 2017 r. została przyjęta 

uchwała 
antysmogowa

Sejmik Województwa Śląskiego jednogłośnie 
przyjął uchwałę w sprawie wprowadzenia na ob-
szarze województwa śląskiego ograniczeń w za-
kresie eksploatacji instalacji, w których następuje 
spalanie paliw.
Poniżej terminy wejścia w życie poszczególnych 
zapisów:

Zakaz stosowania węgla brunatnego, mu-
łów i flotokoncentratów, wilgotnego drew-
na – od 1 września 2017 r.

Ostateczny termin instalacji bądź wymiany 
kotłów na kotły klasy 5:

•	1 września 2018 r. – dla nowych obiektów bu-
dowlanych

•	1 stycznia 2022 r. – dla instalacji eksploatowa-
nych w okresie powyżej 10 lat od daty produkcji 
(lub bez tabliczki znamionowej)

•	1 stycznia 2024 r. – dla instalacji eksploatowanych 
od 5 do 10 lat od daty produkcji

•	1 stycznia 2026 r. – dla instalacji eksploatowanych 
poniżej 5 lat od daty produkcji

•	1 stycznia 2028 r. – dla kotłów klasy 3 i 4

Szczegółowe informacje na stronie www.slaskie.pl 
w zakładce Sejmik.

Do Domu Kultury w Kobyli 
zawitali najlepsi krasomów-
cy naszego powiatu. Najlicz-
niejszą grupę uczestników 
stanowiły dzieci z klas I-III 
szkół podstawowych, które 
recytowały wiersze ukocha-
nych przez nas wszystkich 
autorów, m.in.: Juliana 
Tuwima, Jana Brzechwy 
i Wandy Chotomskiej. De-
klamowana proza była już 
bardziej zróżnicowana, 
jednakże wszystkie zapre-
zentowane teksty i sposób 
ich przekazania zachwy-
ciły nas w niepowtarzalny 
sposób. Dla wielu dzieci w 
tej grupie była to pierwsza 
okazja do zaprezentowania 
swoich umiejętności na tak 
wysokim szczeblu, jednak 
każde z nich ma ogromny 
potencjał, który z całą pew-
nością zostanie rozwinięty 
i będzie procentował w ko-
lejnych latach. W drugiej 
grupie wiekowej swoimi 
umiejętnościami raczyły 
nas dzieci z klas IV-VI. Na 
tym poziomie wrażliwość 
recytatorska była już nieco 
inna, czasem bardzo głębo-
ka i nostalgiczna, czasem po-
ważna, innym znowu razem 

zmuszająca odbiorcę do chi-
chotu. Jednak bez względu 
na tematykę, ekspresję i 
ogólny przekaz, wszystkie 
dzieci były przygotowane 
perfekcyjnie w najdrobniej-
szych szczegółach. Grupa 
gimnazjalistów upewniła 
nas w przekonaniu, że po-
ziom konkursu jest na naj-
wyższym poziomie oraz że 
rywalizacja jest wyjątko-
wo wyrównana. Wybrane 
przez młodzież teksty były 
doskonale zaprezentowa-
ne, nie było tu miejsca na 
przypadkowość i sztampę. 
Kunszt, ekspresja i wyjątko-
wość uczestników wprawi-
ła widzów i jury w zachwyt. 
Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom oraz osobom, 
które w jakikolwiek sposób 
służyły im radą i pomocą w 
ich przygotowaniach. Już 
dziś zapraszamy na przy-
szłoroczną edycję konkursu 
w nasze gościnne progi. Li-
czymy, że tegoroczni uczest-
nicy stawią się w komplecie 
razem ze swoimi przyjaciół-
mi, których zarażą swoją pa-
sją do recytacji. 

Joanna Masarczyk

Gminny Ośrodek Kultury w 
Kornowacu razem z czeskim 
Partnerem gminą Vresina 26 
kwietnia  przystąpił do reali-
zacji wspólnego projektu pt. 
„Razem po zdrowie!”. 
Projekt jest kontynuacją do-
tychczasowej współpracy 
pomiędzy społecznościami 
lokalnymi polsko - czeskiego 
pogranicza i ma na celu eli-

minowanie problemu nad-
wagi. Organizatorzy projektu 
chcą osiągnąć zwiększenie 
udziału w aktywności fizycz-
nej osób nieaktywnych tak, 
aby sport stał się ważnym, 
codziennym elementem ży-
cia, a nie sezonowym, czy 
okazjonalnym wydarzeniem. 
Pierwsze działanie projektu 
odbyło się w Ośrodku Re-

habilitacyjno-Wypoczynko-
wym w Ustroniu. Podczas  
trzydniowego pobytu uczest-
nicy projektu wzięli udział w 
zajęciach ruchowych: mara-
tonie Zumby, warsztatach 
tanecznych, a także wybrali 
się na Czantorię i do Parku 
Wodnego w Wiśle. Dodatko-
wo wysłuchali wykładu na 
temat zdrowego żywienia 

i uczestniczyli w zajęciach 
odprężających przy muzy-
ce relaksacyjnej. Cykl róż-
norodnych działań miał na 
celu uświadomić uczestni-
kom projektu, jak ważne jest 
zdrowie i co można zrobić, 
aby je osiągnąć i cieszyć się 
nim przez długie lata.

Maria Łomnicka

Kolejne zajęcia w ramach 
projektu “Razem po zdro-
wie!” odbyły się 10 maja w 
Domu Kultury w Kobyli. 
Uczestnicy z gminy Korno-
wac i gminy Vresina wzięli 

udział w zajęciach Pilates. 
Każdy z nich próbował 
wzmocnić mięśnie brzu-
cha, kręgosłupa, bioder 
i pośladków dotleniając 
ciało i umysł. W krótkich 

przerwach zdrowe kanap-
ki, owoce i pyszne koktajle 
pomogły przetrwać trzygo-
dzinny maraton powolnego, 
ale jakże wyczerpującego 
treningu. Okazuje się, iż nie 

wiek jest przeszkodą tylko 
potrzebne są chęci, aby po-
czuć się lepiej i uzyskać ład-
ną, zgrabną sylwetkę.

Maria Łomnicka

Relacja z Konkursu 
Recytatorskiego  
w ramach X PFTA
Wiele emocji towarzyszyło konkursowi recytatorskiemu, 
który odbył się w ramach X Powiatowego Festiwalu Twór-
czości Artystycznej. Liczne grono uczestników dało nam 
sposobność do przemyśleń, śmiechu oraz spojrzenia na 
poezję i prozę w nieco odmienny sposób. 

Maraton Pilates w ramach  
projektu „Razem po zdrowie!”

Wycieczka do Ustronia w ramach 
projektu „Razem po zdrowie!”
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W dniu 4 maja br. od godz. 8.00 do  20.00 w Kobyli był 
uruchomiony Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych. Niestety część mieszkańców nie 
dostosowała się do tego terminu i pozostawiła odpady 
poza wyznaczonymi godzinami robiąc z pastwiska „dzi-
kie wysypisko śmieci”. Nielegalnie pozostawiono 5,5 tony 
odpadów. 

Ponadto przypominamy, że w ogłoszeniu, które zostało 
zamieszczone na naszej stronie internetowej oraz czyta-
ne w kościele, była zamieszczona informacja o zakazie 
przywożenia odpadów poza wyznaczonymi godzinami. 
Niedostosowanie się do tego zakazu poskutkowało tym, 
że za uprzątnięcie „dzikiego wysypiska” trzeba będzie do-
datkowo zapłacić. 

Modernizacja wnętrza  
ośrodka zdrowia w Kobyli

w dn. 07 kwietnia 95 urodziny obchodził pan alojzy kalisz zam. 
kornowac, 

w dn. 10 kwietnia 91 urodziny obchodziła pani karolina kowol zam. 
kornowac.

w dn. 21 kwietnia 92 urodziny obchodzila pani elżbieta wieczorek z 
łańc

140-ty raz mieszkańcy Pogrzebienia 
modlili się w procesji ku czci Św. Flo-
riana, organizowanej na pamiątkę 
gradobicia z 1877r., której przewod-
niczył ks. Piotr Wala. 
W ciepłe i pogodne popołudnie figura 
Św. Floriana przemierzała Pogrzebień 
w asyście strażaków OSP, mieszkań-
ców i zaproszonych gości, w tym Wój-
ta Grzegorza Niestroja. 
Od kilkunastu już lat kolorytu procesji 
dodają jeźdźcy i bryczki, uczestniczą-
cy w uroczystości.
Jak zwykle w przygotowanie procesji 
zaangażował się Samorząd Pogrzebie-
nia na czele z Sołtysem Eugeniuszem 
Kurą, Kołem Gospodyń Wiejskich i 
Ochotniczą Strażą Pożarną.
Pogrzebieńska procesja ku czci Św. 
Floriana to nasza tradycja i nasz rodzi-
my folklor, łączący modły o urodzaje i 
zachowanie od nieszczęść z upamięt-
nieniem dziewiętnastowiecznego gra-
dobicia w postaci “ciepania jajkami”. 
Warto ją kultywować i przekazywać 
młodszym pokoleniom.

„Na pamiątkę strasznego dnia 
okropnego gradu”

nasi jubilaci...

Po trzech tygodniach 
zakończono moderni-
zację wnętrza Ośrod-
ka Zdrowia w Kobyli. 
Zakres modernizacji 

obejmował:
• likwidacje starych 

ścianek działowych, a 
w ich miejsce zabudo-

wano ścianki działo-
we z płyt kartonowo 

- gipsowych,
• wymiana drzwi we-

wnętrznych (3szt.) 
• wykonano cokoliki z 

płytek gresowych,
• malowanie ścian.

Cały remont koszto-
wał 12 tysięcy brutto.
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W ramach konkursu uczest-
nicy mieli wykonać i prze-
słać na adres organizatora 
prezentację multimedialną 
dotyczącą jednego z poda-
nych problemów. Nasze 
gimnazjalistki wybrały te-
mat pt: „Zasady racjonalne-
go odżywiania”. W piątek, 
w auli ZSO Nr 1 w Racibo-
rzu, uczestnicy zaprezento-
wali swoje prace. Wiktoria i 

Karolina wykazały się dużą 
pomysłowością, a ich prezen-
tacja została przedstawiona 
w formie ciekawego dialo-
gu. Na zakończenie wszyscy 
uczestnicy mogli spróbować 
domowego ciasta upieczone-
go przez Wiktorię wyłącznie 
ze zdrowych produktów, bo 
jak podkreślały – zdrowe, nie 
znaczy niedobre.

Aleksandra Kowalska

Uczeń klasy drugiej Gim-
nazjum im. Jana Pawła II 
w Kornowacu Łukasz Do-
mański uzyskał najlepszy 
wynik w okręgu katowi-
ckim i drugi w Polsce w 
kategorii Ducks (klasy I i 
II gimnazjum) w Ogólno-
polskim Konkursie Języka 
Angielskiego FOX. 
Wynik Łukasza określa się 
jako „bardzo dobry” – w 
przedziale 4% najlepszych 
wyników wśród uczest-
ników konkursu w kraju. 
Jednocześnie za najlepszy 
wynik w regionie katowi-
ckim Łukasz otrzymał nagro-
dę w postaci tygodniowego 
obozu językowego w Stroniu 
Śląskim podczas wakacji let-
nich. 
Konkurs organizowany jest 
co roku pod patronatem 
Instytutu Filologii Angiel-
skiej Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego w Krakowie, a 
koordynatorem w regionie 

katowickim, do którego na-
leży nasz powiat, jest Śląskie 
Stowarzyszenie Oświatowe 
DELTA. W Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Kornowa-
cu do konkursu przystąpi-
ło 15 uczniów w kategorii 
Ducks (kategoria klas I i II) 
i 2 uczennice w kategorii 
Lions (kategoria klas III 
gimnazjum i I szkół ponad-
gimnazjalnych). W kategorii 
Ducks nasze gimnazjum już 
drugi rok z rzędu zajmuje 
pierwsze miejsce w powie-
cie raciborskim - w ubiegłym 
roku był to wynik również  
„bardzo dobry”  Martyny 
Stencel, wówczas uczenni-
cy klasy pierwszej. W tym 
roku w szkole najwyższe 
wyniki uzyskali Łukasz Do-
mański (IIa), Martyna Sten-
cel (IIa), Łukasz Ziental (Ia) 
– uczniowie z grup z dodat-
kowymi zajęciami z języka 
angielskiego. Na szczególne 
wyróżnienie zasługuje także 

Maria Zapotoczny (Ib), któ-
ra zajęła miejsce czwarte w 
szkole, a chodzi do klasy bez 
dodatkowych godzin języ-
ka angielskiego. Na stronie 
Konkursu FOX można zoba-
czyć rankingi szkół według 
najwyższego wyniku w każ-
dej z kategorii, wyniku śred-
niego dla szkoły oraz według 
ilości uczniów. Średni wynik 
naszego gimnazjum w kate-
gorii Ducks to 51,54 %, z cze-
go również jesteśmy bardzo 
dumni – średnia jest dużo 
wyższa niż w roku ubiegłym 
i różnica pomiędzy nami a 
najlepszymi w powiecie o 
wiele mniejsza. Ilościowo 
w naszym gimnazjum w ka-
tegorii Ducks wzięło udział 
stosunkowo dużo uczniów 
- wszyscy chętni, głównie z 
grup z dodatkowym angiel-
skim -  jeśli uwzględnić  fakt, 
że nasza szkoła jest szkołą 
małą (w rankingach według 
ilości uczniów jesteśmy na 

pierwszym miejscu w powie-
cie i na 78 miejscu w kraju).  
Było to możliwe dzięki decy-
zji Rady Rodziców o ufun-
dowaniu chętnym uczniom 
udziału w konkursie – regu-
laminowy koszt wynosił  9 zł 
od ucznia.  Za dofinansowa-
nie serdecznie dziękujemy. 
Uczniowie przygotowywali 
się do konkursu na lekcjach 
dodatkowych pod okiem 
nauczycielek języka angiel-
skiego I. Knury i D.Gatnar 
(wspólne czytanie obowią-
zującej w tym roku lektury, 
rozwiązywanie testów z po-
przednich lat) oraz praco-
wali samodzielnie w domu. 
Zdobywcy nagrody gratulu-
jemy, zaś wszystkim uczest-
nikom dziękujemy za godne 
reprezentowanie szkoły i ży-
czymy sukcesów w konkur-
sie FOX za rok. 
Szkolny opiekun konkursu FOX

i.knura

Każdą ze szkół reprezen-
towała trójka uczniów (SP 
Rzuchów- Beata Sobeczko, 
Julia Primus, Karolina Fra-
niczek, SP Pogrzebień- Julia 
Kowalska, Izabela Twardzik, 
Michał Zając, SP Kobyla- 
Krzysztof Krolik, Kamil Ko-
zielski i Daria Trzcionka). 
Każdy uczestnik miał za 
zadanie rozwiązać test wie-
dzy z zakresu obsługi pro-
gramów komputerowych i 
internetu oraz budowy kom-

putera. Nastepnie każdy miał 
do wykonania siedem zadań 
praktycznych przy kompute-
rze.
Pierwdze miejsce uzyskała 
uczennica Julia Primus (SP 
Rzuchów), drugie miejsce 
otrzymała Izabela Twardzik 
(SP Pogrzebień) i trzecie 
miejsce zajął Krzysztof Kro-
lik (SP Kobyla).
Wszystkim uczestnikom ser-
decznie gratulujemy.

Anna Klyszcz

5 maja w Pietrowicach 
Wielkich odbyły się finały 
powiatowe w piłce nożnej 
chłopców. Drużyna z Kor-
nowaca w składzie: Łukasz 
Koczy, Mikołaj Niestrój, Ma-
teusz Niestrój, Kamil Jęcz-
mionka, Miłosz Musiolik, 

Mariusz Krasek, Michał Mo-
neta, Dariusz Grzyb, Dawid 
Broża, zajęła ostanie 4 miej-
sce przegrywając z gospo-
darzami, Grzegorzowicami 
oraz drużyną z Nędzy.
8 maja w Pietrowicach Wiel-
kich finały powiatowe ro-

zegrały dziewczyny. Nasza 
drużyna w składzie: Ramona 
Gatnar, Ewa Kocjan, Domi-
nika Kapuścik, Nicole Sta-
nienda, Martyna Stachecka, 
Patrycja Kura, Sandra Ber, 
Wiktoria Moskwa, Wiktoria 
Prokopczuk, Wiktoria Kwiat-

kowska wywalczyła drugie 
miejsce. Zespól z Kornowaca 
nie przegrał żadnego meczu 
remisując z gospodarzami 
1:1 oraz wygrywając 1:0 z 
drużyną z Grzegorzowic. 

Bartosz Franica

Sukces Łukasza Domańskiego 
w Konkursie FOX

Gminny Konkurs informatyczny
W piątek, 12 maja odbył się w szkole w Kobyli gminny kon-
kurs informatyczny dla szkół podstawowych. Powiatowe zawody w piłkę nożną 

dziewcząt i chłopców.

i miejsce w KonKURsie  
PRoMocJi ZdRoweGo styLU 
Życia: „chwytaj zdrowie”

W piątek 7 kwietnia uczennice kl. II a – Wiktoria Gensty 
i Karolina Gruszczyk reprezentowały Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w powiatowym konkursie „Chwytaj zdrowie”  
organizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących 
Nr 1 w Raciborzu, w którym zajęły I miejsce ex aequo 
z drużyną z G1.  


