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Jubileusz 60-lecia Kółka 
Rolniczego w Pogrzebieniu

	 W	dniu	14	października	o	godz.	
13.00	z	boiska	KS	Kornowac	już	
po	raz	 trzeci	wyruszył	korowód	
jeźdźców	i	wozów,	zwany	popu-
larnie	 Hubertusem.	 W	 korowo-
dzie	 wzięło	 udział	 11	 jeźdźców	

oraz	 21	 wozów.	 Korowód	 podą-
żył	polnymi	drogami	Kornowaca	
i	Pogrzebienia	gdzie	na	uprzednio	
przygotowanej	łące	odbyła	się	go-
nitwa	za	lisem.
	 „Lisem”	 był	 jadący	 wierzchem	

Mateusz	Fiołka.	Po	kilkunastomi-
nutowej	gonitwie,	lisią	kitę	złapał	
Adam	Bugdol	z	Kornowaca,	tym	
samym	zostając	zwycięzcą	Huber-
tusa	w	Kornowacu.
	 Po	 zmaganiach	 cały	 korowód	

powrócił	na	boisko	w	Kornowacu,	
gdzie	wręczono	nagrody	ufundo-
wane	przez	organizatora	imprezy	
–	Wójta	Gminy	Kornowac	Grzego-
rza	Niestroja.	
	 Święty	 Hubert	 jest	 patronem	

myśliwych,	leśników	i	hodowców	
koni.	To	z	 inicjatywy	tych	ostat-
nich	na	czele	z	Panem	Szymonem	
Kampką	z	Kornowaca	oraz	Stowa-
rzyszeniem	Prężny	Kornowac	zor-
ganizowano	tę	imprezę.	

Piknik Św. Huberta Gminy Kornowac był organizowany w ramach Projektu „Tradycje i zwyczaje na pograniczu - w czeskiej Vresinie i polskim Kornowacu”,  
współfinansowanym z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP „PRZEKRACZAMY GRANICE”  

w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska

Piknik św. Huberta
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W dniu 27 września 2017 r. od-
było się posiedzenie Rady LGD 
LYSKOR, na którym Członko-
wie Rady dokonali oceny wnio-
sków złożonych w ramach 
naboru nr 4/2017. Z terenu 
Gminy Kornowac przeszły na-
stępujące projekty:
•	 Budowa	 wiaty	 wraz	 z	 za-

gospodarowaniem	 terenu	
przy	ul.	Lęgów	w	Rzuchowie	
–	wnioskodawca	Gmina	Kor-
nowac	

•	 Budowa	miejsca	rekreacyjne-
go	przy	ul.	Karola	Miarki	w	
Rzuchowie	–	wnioskodawca	
Ochotnicza	Straż	Pożarna	w	
Rzuchowie

•	 Przebudowa	 wnętrza	 Domu	
Kultury	w	Łańcach	–	wnio-
skodawca	Gmina	Kornowac

•	 Budowa	 miejsca	 rekreacyj-
nego	 przy	 ul.	 Potoki	 w	 Po-
grzebieniu	 -	 wnioskodawca	
gmina	Kornowac

wójta i urzędu
z kalendarza

3 września
Uroczystość 60-lecia Kółka Rolniczego w 

Pogrzebieniu

5 września
Wójt spotkał się z Wiesławem Blutko 

– prezesem PWiK w Wodzisławiu Śl. w spra-
wie budowy wodociągu na drodze transpor-
tu rolnego w Rzuchowie

6 września 
Odbyła się cykliczna narada robocza in-

westorów i wykonawców przebudowy drogi 
powiatowej DP3545S

7 września
Odbyło się 4. posiedzenie wspólnego pol-

sko-czeskiego Euroregionalnego Komitetu 
Sterującego, w którym uczestniczył Wójt 

10 września 
Święto Plonów –Rzuchów 2017

12 września 
W Urzędzie Miasta w Raciborzu Wójt 

uczestniczył w spotkaniu w Prezydentem 
Mirosławem Lenkiem oraz Burmistrzem Mia-
sta Rydułtowy – Kornelią Newy, a spotkanie 
dotyczyło remontu drogi wojewódzkiej 935

W Urzędzie Gminy miała miejsce narada 
roboczo CZ-PL w sprawie wież widokowych

14 września
Wójt wspólnie z Starostą Raciborskim od-

byli spotkanie w sprawie modernizacji drogi 
DP3545S

15 września
Wójt reprezentował naszą Gminę podczas 

750-lecia Pietrowic Wielkich

19 września
Odbyło się posiedzenie Zarządu Związku 

Subregionu Zachodniego, w którym uczest-
niczył Wójt

Odbyło się wspólne posiedzenie Komisji 
Rady Gminy Kornowac

20 września 
Odbyła się cykliczna narada robocza in-

westorów i wykonawców przebudowy drogi 
powiatowej DP3545S

21 września
W Urzędzie Gminy miała miejsce cyklicz-

na narada z dyrektorami placówek oświato-
wych z terenu Gminy

Odbyła się XXIX sesja Rady Gminy Kor-
nowac

27 września
Odbyło się posiedzenie Rady LGD LYSKOR
Odbyła się cykliczna narada robocza in-

westorów i wykonawców przebudowy drogi 
powiatowej DP3545S

3 października
Podpisano aneks do umowy pomiędzy 

Miastem Racibórz, Gminą Krzyżanowice oraz 
Gminą Kornowac, dotyczył  zmian w umowie 
o utworzeniu wspólnej Straży Miejskiej

7 października 
Wójt brał udział w zakończeniu sezonu 

lotowego 2016 PZHGP

9 października 
Wójt uczestniczył w dwudniowym szkole-

niu dla Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów 
orgaznizowanym przez Regionalną Izbę Obra-
chunkową w Katowicach

13 października
W Raciborskim Centrum Kultury odbył się 

pokaz filmu dokumentalnego pt. „KINDERLA-
GER POGREBIN” 









































	 W	 dniu	 28	 września	 2017	 r.	 w	
ramach	projektu	“Promocja	zdro-
wego	trybu	życia	w	ramach	Polsko	
-	Czeskich	spotkań	sportowo	–	tu-
rystycznych”	współfinansowanego	
ze	środków	Europejskiego	Fundu-
szu	Rozwoju	Regionalnego	oraz	z	
budżetu	państwa	RP	“PRZEKRA-
CZAMY	 GRANICE”	 w	 ramach	

Programu	INTERREG	V-A	Repub-
lika	Czeska	–	Polska	 -	odbyła	się	
wspólna	wycieczka	mieszkańców	
Gminy	Kornowac	oraz	Vřesiny.	
	 Uczestnicy	 zwiedzili	 kompleks	
bunkrów	w	Darkovičkach,	zabyt-
kową	 kopalnię	 Landek	 w	 Cze-
chach	 oraz	 Zamek	 Piastowski	 w	
Raciborzu.

WydaWca:
Urząd Gminy Kornowac
ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac
tel. 32 430 10 37, wew. 121
e-mail: promocja@kornowac.pl

RedaKtoR naczelny: Ewa Gołofit

dRUK: Drukarnia Polskapresse Sp. z o.o.

SKład: Wydawnictwo Nowiny Sp. z o.o.

naKład: 1 000 egz.

Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania nadesłanych materiałów i zmiany tytułów,  
a także nie zwraca materiałów niezamówionych.
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W sobotę 16 września 
na boisku LKS Gamów 
odbyły się Powiatowe 

Zawody Sportowo - 
Pożarnicze. Naszą Gminę 

reprezentowała OSP 
Pogrzebień, która zajęła 

7 miejsce w grupie A. 
Strażakom kibicował 

Wójt Gminy Kornowac 
- Grzegorz Niestrój.

Wycieczka po pograniczu  
w Euroregionie Silesia

Wyniki naboru 
nr 4/2017  
LGD LYSKOR

4. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów 	
2014 – 2020 w Euroregionie Silesia – Program INTERREG V-A RCz-PL

Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze

 W dniu 7 września 2017r. w Opavie 
odbyło się 4. posiedzenie wspólnego 
polsko-czeskiego Euroregionalnego 
Komitetu Sterującego, który zatwier-
dził do dofinansowania mikroprojek-
ty złożone w czwartym naborze, w 
ramach “Funduszu Mikroprojektów 
2014-2020 w Euroregionie Silesia” w 
Programie INTERREG V-A Republika 
Czeska - Polska. W czwartym naborze 
do dnia 29.05.2017r. za pomocą syste-
mu MS2014+ wpłynęło 37 wniosków 

o dofinansowanie, do wszystkich trzech 
osi priorytetowych. Z Gminy Kornowac 
zostały złożone 3 wnioski, które otrzy-
mały dofinansowanie. Poniżej tytuły 
wniosków: 
• Tradycje i zwyczaje na pograniczu - w 

Czeskiej Vresinie i Polskim Kornowa-
cu  - partner wiodący Gmina Korno-
wac, partner projektu Obec Vresina 

• Zbliżeni przez granice - zwiększenie 
intensyfikacji współpracy Gminy 
Kornowac i Gminy Branka u Opavy 

– partner wiodący Gmina Kornowac, 
partner projektu Branka u Opavy

• Z tradycją, kulturą i smakiem – part-
ner wiodący Gminny Ośrodek Kultury 
w Kornowacu, partner projektu Bran-
ka u Opavy 

• Poszukiwacze talentów – partner 
wiodący Gmina Kornowac, jed-
nostka realizująca Zespół Szkolno – 
Przeszklony w Pogrzebieniu, partner 
projektu Základní škola a mateřská 
škola Vřesina.
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 Kółko rolnicze w Pogrzebieniu powstało 
w 1957 roku. Jego utworzenie zainicjowa-
ło kilku społeczników. Zebranie organiza-
cyjne odbyło się w listopadzie, a zwołane 
z inicjatywy ówczesnego prezesa gminnego 
ZSCH w Kornowacu Jana Glenca i przewod-
niczącego Gromadzkiej Rady Narodowej 
Korneliusza Gorywody, zgromadziło ok. 60 
rolników. Prezesem został Wincenty Kowol, 
sekretarzem Korneliusz Gorywoda, skarb-
nikiem Józef Krasek, a członkami Andrzej 
Kura, Antoni Kolorz i Antoni Grim. Począt-
ki działalności były trudne i wiązały się 
przede wszystkim z organizacją szkoleń.
	 Pierwszy	 ciągnik	 zetor	 25	 A	 wjechał	 na	
podwórze	prezesa	kółka	Andrzeja	Kury	26	
października	 1959	 roku.	 Zakup	 „bociana”	
nazywanego	tak	od	wysokich	kół,	poprze-
dziła	 zbiórka	 pieniędzy	 wśród	 członków	
stawiających	 na	 mechanizację.	 Ponieważ	
konieczny	był	25-proc.	wkład	własny,	w	cenę	
zakupu,	swoje	części	wnieśli	m.in.:	Andrzej	
Kura,	Antoni	i	Franciszek	Grim,	Paweł	i	Kor-
neliusz	Gorywoda,	Maria	i	Leon	Kłoskowie,	
proboszcz	ks.	Długołęcki,	Teodor	i	Joachim	
Staniek,	 Antoni	 Pieła,	 Antoni	 Gęsty,	 Joa-
chim	Iksal.	W	latach	1960	i	1961	zakupiono	
kolejne	dwa	ciągniki	–	ursus	C	325	i	C	328.	
Jeden	z	nich	nadal	jeździ	w	gospodarstwie	
Eugeniusza	 Kury,	 przerobiony	 na	 ciągnik	
o	wyższej	mocy.	Z	tamtych	czasów	pozosta-
ły	w	nim	oryginalne:	filtr	oleju	i	powietrza,	
ławeczka	oraz	bak.
	 Pierwszymi	traktorzystami,	którym	władze	
komunikacyjne	umożliwiły	w	formie	ulgo-
wej	zdobycie	prawa	jazdy,	byli:	Franciszek	

Grim,	Antoni	Grim	i	Henryk	Zając,	potem	
dołączyli	do	nich	Konrad	Kuźnik	i	Hubert	
Glenc.	
	 Należące	do	kółka	traktory	stały	w	oborach	
gospodarstwa	kościelnego.	Ponieważ	począt-
kowo	kółko	rolnicze	nie	miało	swej	siedziby,	
sprzęt	znajdował	się	też	u	rolników.	W	koń-
cowym	okresie	prowadzenia	samodzielnej	
działalności	 dysponowano	 10	 ciągnikami,	
trzema	młocarniami,	dwoma	snopowiązał-
kami,	orkanem,	przyczepami,	podstawowym	
sprzętem	uprawowym,	dwoma	rozsiewacza-
mi	wapna,	betoniarką	i	wyposażeniem	war-
sztatowym	o	wartości	ok.	2	mln	zł.
	 W	miejscu	obecnej	świetlicy	w	1967	roku	
wybudowano	pomieszczenia	warsztatowe,	
a	w	latach	1972	–	73	boksy	garażowe	i	część	
administracyjną.	 Prowadzono	 działalność	
mechanizacyjną,	warsztatową	i	zaopatrzenia	
w	środki	produkcji.	Kółko	rolnicze	wspiera-
ło	też	działalność	KGW,	organizowało	wy-
cieczki	krajoznawcze.	Zatrudnienie	w	nim	
znalazło	 pięciu	 traktorzystów,	 dyspozytor,	
księgowa	i	pracownik	warsztatowy.
	 W	1974	roku	w	miejsce	kółek	rolniczych	
powstały	Spółdzielcze	Kółka	Rolnicze,	któ-
re	nie	sprawdziły	się	w	swej	działalności	na	
tym	terenie.	Po	upadku	SKR	Gaszowice	cały	
sprzęt	rolniczy	wydzierżawił	pan	Hajduczek.	
Ponieważ	istniało	duże	zapotrzebowanie	na	
usługi	kombajnem,	w	porozumieniu	z	pozo-
stałymi	 kołami	 gminy	 Kornowac,	 przejęto	
od	dzierżawcy:	kombajn	bizon,	dwie	przycze-
py,	kultywator	i	prasę	PZ	224.	Z	czasem,	kie-
dy	rolnicy	zakupili	własny	sprzęt,	stopniowo	
zanikało	zainteresowanie	działalnością	kółka	

Jubileusz 60-lecia Kółka Rolniczego 
w Pogrzebieniu

rolniczego,	która	dziś	ma	wymiar	historyczny.	
W	swoim	czasie	jednak	przełamało	uprzedze-
nia	rolników	do	mechanizacji	zmieniając	na	
lepsze	sposób	gospodarowania,	usprawniło	
najcięższe	 prace	 w	 rolnictwie,	 a	 w	 konse-
kwencji	pozwalało	uzyskiwać	wyższe	plony.	
	 Obecnie	 pogrzebieńskie	 kółko	 liczy	 16	
członków	 i	 ścisłe	 współpracuje	 z	 KGW.	
Z	 tamtych	 lat	w	sołectwie	pozostało	kilka	
maszyn	o	wartości	historycznej.	Stara	mło-
carnia	oraz	prasa	do	słomy	przetrwały	np.	na	
podwórzu	Eugeniusza	Kury.	Dziś	w	Pogrze-
bieniu	działalność	rolniczą	prowadzi	ok.	10	
gospodarzy,	w	tym	sześciu	utrzymujących	
się	wyłącznie	z	rolnictwa.	
	 Jubileusz	koła	uczczony	został	podczas	do-
żynkowej	mszy	i	uświetniony	obiadem	dla	
rolników	oraz	członków	kółka	rolniczego.

Materiały udostępnili: jan krasek, ewa Osiecka 
zdjęcia: jacek Gorywoda

Prezesami kółka rolniczego  
w Pogrzebanie byli: 
Wincenty Kowol	(1957	–	1958)
Andrzej Kura	(1958	–	1968)
Błażej Kozioł	(1968	–	1972)
Andrzej Kura	(1972	–	1998)	
Roman Staniek	(1998	–	2006)
Obecny zarząd tworzą: 
prezes	Jan Krasek
wiceprezes	Krystyna Lenord
sekretarz	Jacek Gorywoda
Członkowie:	
Krystian Staniek	i	Roman Glenc
W	skład	komisji	rewizyjnej	wchodzą:	
Bogusława Pytlik, Krzysztof Kowol  
i Jerzy Grim.
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	 W	 programie	 artystycz-
nym	 wystąpił	 zespół	
„Rzuchowianki”,	 kabaret	
„Masztalscy”,	 Tomek	 CO-
RAL,	MENELAOS,	Mariusz	
Sobczyk	 BAND	 oraz	 FAN-
TASTIC.	
Podczas	trwania	dożynek	zo-
stała	wręczona	statuetka	dla	
Ryszarda	Kubicy	„Złoty	Kół-
kowicz”	oraz	tytuł	„Honoro-
wej	Przewodniczącej	KGW”	
–	 Jadwidze	 Kabut	 i	 Janinie	
Hałas.	Statuetkę	i	odznacze-
nia	zostały	przyznane	przez	

Wojewódzki	 Związek	 Rol-
ników,	Kółek		i	Organizacji	
Rolniczych.	
	 W	konkursie	na	najładniej	
przystrojoną	posesję	na	tra-
sie	korowodu	dożynkowego	
nagrody	 otrzymali:	 Maria	 i	
Marek	Ploch,	Wioleta	i	Ma-
rek	 Mandera	 oraz	 Marian	
Kubek.	 Natomiast	 za	 najle-
piej	przystrojony	pojazd	bio-
rący	 udział	 w	 korowodzie:	
Natalia	 Musiolik,	 Andrzej	
Krakowczyk	 i	 Jarosław	 Dą-
browski.	

Święto plonów
 Gospodarzem tegorocznych Dożynek Gminy Kornowac był 
sołectwo Rzuchów. Dożynki rozpoczęły się 10 września mszą 
w intencji rolników na boisku LKS Strzelec Rzuchów, któ-
rej przewodniczył ks. Edward Fórmanowski. O godz. 14.00 
wyruszył korowód dożynkowy składający się z mobilnych 
przedstawicieli sołectw Gminy. Starostami dożynek byli Do-
rota i Janusz Wichtowscy, którzy na ręce Wójta Gminy Kor-
nowac - Grzegorza Niestroja przekazali chleb dożynkowy. 
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Rzuchów 2017Święto plonów
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	 1.	Zakład	Rzeźniczo-Wędliniarski	Ernestyn	Janeta
	 2.	Rybnicki	Bank	Spółdzielczy
	 3.	Bank	Spółdzielczy	w	Gorzycach	
	 4.	Mechanika	Pojazdowa	–	Rafał	Święty
	 5.	MINI	BAR	„BOBO”	–	Edward	Szebera
	 6.	Międzynarodowy	LUNAPARK	–	Peter	Loffler
	 7.	Kółko	Rolnicze	z	Rzuchowa
	 8.	GRASS	–	DAN
	 9.	Ilona	Wałach	„Rybaczówka”
	10.	Daniel	Krzykała	„Danmar”
	11.	Sklep	ABC	Joanna	Piątek
	12.	Robert	Zaczyk	„Telkom	Serwis”
	13.	Adrian	Buczek	„Buczek	Serwis”
	14.	Mariusz	Krajczok	„Usługi	Budowlane”
	15.	Elwira	Odrozek	–	Salon	fryzjerski
	16.	Martyna	Mazurek	–	Salon	fryzjerski
	17.	Rameta	Maxi	Home
	18.	Rameta	–	Zakład	Pracy	Chronionej
	19.	Marcin	Kwiatkowski	–	MK	Inwestycje
	20.	„HOLDEK”	gospodarstwo	szkółkarskie
	21.	Dawid	Koczy	EGG	POL
	22.	Leonarda	Szewczyk	–	FOTO	OPTYKA
	23.	Larysa	Boberek	–	sklep	TEXAS
	24.	Katarzyna	Machil	–	Centrum	Ogrodnicze
	25.	Róża	Knura	–	sklep	wielobranżowy
	26.	Teresa	Psota	–	RABAN	
	27.	Daniela	Widota
	28.	Aleksandra	Pytlik
	29.	Marcin	Staniek	–	ALUMEG
	30.	Auto	Centrum	Opolony
	31.	Krzysztof	Kozielski
	32.	Kwiaciarnia	ORCHIDEA
	33.	Eugeniusz	Kura
	34.	Piotr	Tomala
	35.	Marek	Mandera
	36.	Małgorzata	Mika	–	sklep	spożywczy	w	Rzuchowie
	37.	Jan	Rumpel
	38.	Zenon	Nowak	–	Sklep	Ogólnospożywczy	w	Kobyli
	39.	Bronisława	Trybisz
	40.	BLUMAR	–	firma	transportowa	
	41.	MIGREX
	42.	Monika	i	Jan	Śliwa
	43.	Chemia	i	odzież	zachodnia	–	Kornowac
	44.	Pizzeria	„U	KRISA”
	45.	Sklep	„Livio”

	 Przypominamy	mieszkańcom	Gminy	
Kornowac,	że	od	1	września	2017r.	na	
terenie	województwa	śląskiego	obowią-
zuje	 uchwała	 antysmogowa	 zgodnie,	
z	którą	nie można stosować węgla bru-
natnego, mułów i flotokoncentratów 
oraz drewna o wilgotności powyżej 20 
procent.	Głównym	celem	uchwały	jest	
poprawa	jakości	powietrza	w	regionie,	
która	przekłada	się	na	stan	zdrowia	i	ja-
kość	życia	mieszkańców.	Niska	emisja	
nie	jest	problemem	teoretycznym.	Ne-
gatywne	skutki	smogu	odbijają	się	na	
naszym	 zdrowiu,	 ale	 i	 na	 jakości	 ży-
cia	 w	 regionie.	 Według	 wielu	 badań	
zajmujemy	 pod	 tym	 względem	 jedno	

z	ostatnich	miejsc	wśród	regionów	eu-
ropejskich,	dlatego	warto	uświadomić	
sobie	negatywne	skutki	tego	zjawiska.	
Uchwała	wprowadza	istotne	zapisy	dla	
tych,	którzy	planują	instalację	urządzeń	
grzewczych.	Od	1	września	użytkowni-
cy	mają	określony	czas,	by	zaopatrzyć	
się	w	kotły	minimum	klasy	5	lub	speł-
niające	wymogi	ekoprojektu.	Harmono-
gram	wymiany	pieców	i	kotłów	został	
rozłożony	na	10	lat	 i	wskazuje	cztery	
daty	graniczne	wymiany	kotłów	w	za-
leżności	od	długości	ich	użytkowania.	
W	 przypadku	 kotłów	 eksploatowa-
nych	powyżej	10	lat	od	daty	produkcji	
lub	pieców	bez	tabliczki	znamionowej	

trzeba	będzie	 je	wymienić	na	klasę	5	
do końca 2021 roku.	Ci,	którzy	użytku-
ją	kotły	od	5-10	lat,	powinni	wymienić	je	
do końca 2023 roku,	a	użytkownicy	naj-
młodszych	kotłów	mają	czas	do końca 
2025 roku.	Ze	względu	na	to,	że	do	roku	
2016	wymiana	na	kotły	3	i	4	klasy	była	
dofinansowywana,	graniczną	datę	ich	
obowiązkowej	wymiany	na	klasę	5	wy-
dłuża	się	do końca roku 2027.	Kto	bu-
duje	nowy	dom	i	zamierza	ogrzewać	go	
węglem	lub	drewnem,	ma	obowiązek	
zainstalować	kocioł	klasy	5	lub	spełnia-
jący	wymogi	ekoprojektu.	Ta	regulacja	
ma	 zastosowanie	 już	 od	 1	 września	
2017	roku.

Uchwała antysmogowa
Przypominamy co warto wiedzieć

W wyniku interwen-
cji strażacy z OSP 
Pogrzebień złapali 
osłabionego bociana, 
który od kilku dni był 
widziany na terenie 
naszej Gminy. Obec-
nie ptak przebywa 
pod specjalistyczną 
opieką. 

	 Aby ułatwić mieszkańcom kontakt z dzielnicowym 
przedstawiamy sierż. sztab. Kazimierza Kruczka, który 
od 1 sierpnia br. pełni funkcję dzielnicowego na terenie 
naszej Gminy. Dzielnicowy jest dostępny pod nr tel.  32 
459 43 63, 727 032 579.
	 Dzielnicowy	pełni	bardzo	ważną	rolę.	Dzielnicowy	to	
policjant	„pierwszego	kontaktu”,	dbający	o	poprawę	bez-
pieczeństwa	mieszkańców	w	swoim	rewirze,	na	terenie	
Gminy.	To	funkcjonariusz,	do	którego	każdy	może	zwró-
cić	się	o	pomoc,	czy	przekazać	informacje	dotyczące	bez-
pieczeństwa.	Ważne	jest,	aby	każdy	wiedział	jak	się	ze	
swoim	dzielnicowym,	szybko	i	łatwo	skontaktować,	aby	
znał	bezpośredni	numer	telefonu.	Dzielnicowi	reagują	na	
każdy	sygnał,	który	może	doprowadzić	do	poprawy	sta-
nu	bezpieczeństwa,	do	ujawniania	osób	naruszających	
porządek	publiczny.	

	 W	lasach	sołectwa	Pogrzebień	dość	
licznie	 występuje	 orzesznica	 (Mu-
scardinus	avellanrius).	Ma	duże	oczy,	
zaokrąglone	 uszy,	 ogon	 gęsto	 owło-
siony,	 wierzch	 ciała	 pomarańczo-
wobrązowy,	 brzuch	 jaśniejszy,	 pierś	
i	podgardle	białe.	Jest	wielkości	myszy.	
Aktywna	o	zmierzchu	i	nocą,	prowa-

dzi	nadrzewny	tryb	życia.	Żywi	się	na-
sionami,	owocami	i	owadami.	Kuliste	
gniazdo	z	trawy,	liści	i	mchu	buduje	
w	dziuplach,	budkach	lęgowych,	a	gdy	
tych	brakuje	–	na	wolnej	przestrzeni.	
Jest	objęta	ochroną.	
	 Zdaniem	 prof.	 Piotra	 Profusa	
z	 Polskiej	 Akademii	 Nauk	 (PAN)	

w	Krakowie,	jest	to	niezwykle	cenna	
informacja,	gdyż	ostatnia	wiadomość	
o	tym,	że	w	okolicach	Raciborza	wy-
stępuje	orzesznica,	pochodzi	z	1925	
roku	 w	 wyniku	 obserwacji	 tego	 ga-
tunku	przez	uczonego	niemieckiego.	

roman Pieła

Poznaj swojego 
dzielnicowego

Okiem leśnika

Podziękowania za pomoc 
w organizacji tegorocznych 
Dożynek Gminnych dla: 

Na ratunek bocianowi
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nasi jubilaci...

 W ramach edukacji ekologicznej Gminna Biblioteka Pub-
liczna w Kornowacu zaprosiła dzieci przedszkolne i szkolne 
(klasy I - III) z Rzuchowa na przedstawienie teatralne „Jaś i 
Małgosia” w wykonaniu Studia Małych Form Teatralnych 
„Sztuka”. 

Sympatycy	turystyki	pieszej	
z	terenu	gminy	Kornowac	i	
czeskiej	Vřesiny	 (choć	nie	
tylko)	spotkali	się	podczas	
„Hlucińsko-vresińskiego	
spacerowania”,	 które	 było	
kolejnym	 działaniem	 pro-

jektu	„Razem	po	zdrowie!”,	
realizowanego	przez	Gmin-
ny	Ośrodek	Kultury	w	Kor-
nowacu.	40	uczestników	z	
Polski,	 w	 pierwszą	 sobotę	
października	 wybrało	 się	
do	Hlučína,	aby	dołączyć	do	

kilkusetosobowej	grupy	są-
siadów	zza	granicy	i	przejść	
się	 malowniczą,	 ok.12-km	
trasą	 do	 Vřesiny.	 Masze-
rowała	 młodzież,	 rodzice	
z	 dziećmi	 i	 dziadkowie	 z	
wnukami.	 Dla	 wielu	 była	

to	świetna	forma	spędzenia	
wolnego	czasu	z	przyjaciół-
mi	 i	 rodziną,	 a	 znakomita	
pogoda	sprawiła,	że	impre-
za	 cieszyła	 się	 ogromnym	
zainteresowaniem.

aleksandra Pytlik

2 października, 92. urodziny obchodziła Pani Ema Komarek 
z Pogrzebienia

	 Maraton	Zumby,	jako	kolejne	działa-
nie	projektu	“Razem	po	zdrowie!”	mia-
ło	miejsce	w	Domu	Kultury	w	Kobyli.	
Uczestnicy	 gminy	 Kornowac	 i	 gminy	
Vresina	 wzięli	 udział	 w	 zajęciach	
opierających	się	głównie	na	aerobiku	
wzbogaconym	 gorącymi	 latynoame-
rykańskimi	rytmami.	Każdy	wzmocnił	

mięśnie	 brzucha,	 kręgosłupa,	 bioder	
i	pośladków	dotleniając	ciało	i	umysł.	
Energia	 i	 ogromny	 dynamizm	 towa-
rzyszył	wszystkim	biorącym	udział	w	
roztańczonych	 zajęciach.	 Dodatkowo	
pyszne	 koktajle	 z	 owoców	 i	 warzyw	
dostarczyły	wszystkim	prozdrowotnej	
bomby	zachęcając	do	zmian	nawyków	

żywieniowych.	Aktywny	czas	spędzony	
na	kilkugodzinnym	maratonie	pomógł	
rozładować	 wewnętrzne	 napięcie,	
bo	 jak	wiadomo	to	przecież	ruch	jest	
idealną	formą	wypoczynku,	który	po-
zytywnie	 wpływa	 na	 nasze	 zdrowie	
równocześnie	pozbywając	się	zbędnych	
kilogramów.	 Maria Łomnicka

Uporządkowanie gospodarki ściekowej 	
na terenie Gminy Kornowac – etap I”

	 Przetarg nieograniczony: Zadanie 1 „Budowa kanalizacji sanitarnej – etap I”.
W sierpniu br. został ogłoszony przetarg nieograniczony na roboty budowlane w ramach Zadania 1 „Bu-
dowa kanalizacji sanitarnej – etap I”. Zadanie polega na budowie grawitacyjno-ciśnieniowego systemu 
kanalizacji sanitarnej, odprowadzającego ścieki z miejscowości Kornowac (fragment ul. Pamiątki) i Po-
grzebień (ul. Kornowacka).

W przetargu wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum „AQUA-System” Sp. z o. o. 
(Bielsko-Biała) i Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych „JAF” Sp. z o. o (Rybnik). Konsor-
cjum zaoferowało wykonanie robót objętych Zadaniem 1 za kwotę 3 665 821,96 zł brutto. 

Kolejnym etapem realizacji inwestycji będzie przeprowadzenie przetargu na Pomoc Techniczną dla Jednost-
ki Realizującej Projekt oraz na roboty budowlane dla zadania 2 „Budowa kanalizacji sanitarnej – etap II”. 10 października, 90. urodziny obchodziła Pani Eufemia Knura  

z Kornowaca

Latynoamerykańskie rytmy  
w Domu Kultury w Kobyli!

Hlucińsko-vresińskie spacerowanie

Ekobajka

Podczas	 przedstawienia	
widzowie	 poznali	 losy		
głównych	 bohaterów,	 Jasia	
i	 Małgosi,	 którzy	 spaceru-
jąc	 po	 lesie	 przekonali	 się,	
jak	 bardzo	 brzydko	 wyglą-
da	 zaśmiecony	 	 las.	 Dzięki	
ich	 sprytowi	 udało	 się	 im	
umknąć	 złej	 czarownicy,	 a	
wracając	do	domu	posprzą-
tali	 wraz	 z	 ochotnikami	 	 z	

widowni	 brudny	 las	 zgod-
nie	 z	 zasadami	 ochrony	
środowiska	oraz	 segregacji	
odpadów.	 Na	 zakończenie	
spektaklu	młodzi	widzowie	
złożyli	obietnicę	bohaterom	
sztuki,	że	nie	będą	śmiecić,	
co	zostało	potwierdzone	od-
powiednim	 dokumentem,	
który	 został	 przekazany	
uczniom.		
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 W Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym nr 4 w Mysłowi-
cach został rozstrzygnięty 
ogólnopolski konkurs pla-
styczny na znaczek XVII 
Pielgrzymki Rodziny Szkół 
Jana Pawła II na Jasną 
Górę.
	 Komisja	 konkursowa	
przyznała	I	miejsce	Zuzan-
nie	Szymiczek	–	uczennicy	
kl.	 IIa	 (oddział	 gimnazjal-

ny)	Szkoły	Podstawowej	im.	
Jana	 Pawła	 II	 w	 Kornowa-
cu.	
	 Zuzia	odebrała	nagrodę	z	
rąk	bpa	Henryka	Tomasika	
podczas	 XVII	 pielgrzymki	
na	Jasną	Górę	4	października	
br.	Jednak	najwięcej	radości	
i	 dumy	 przysporzył	 widok	
kilkunastu	tysięcy	przypię-
tych	znaczków	wykonanych	
wg	projektu	Zuzi.	

	 21	 września,	 w	 Powia-
towej	 Bibliotece	 odbył	 się	
Turniej	 Wiedzy	 o	 Ruchu	
Drogowym,	w	którym	wzię-
ły	udział	szkoły	podstawowe	
powiatu	raciborskiego.	ZSP	
w	 Kobyli	 reprezentowali:	
Szymon	Cieślik,	Kamil	Ko-
zub	 i	 Patryk	 Świerczek	 –	
uczniowie	klasy	V.	Chłopcy	
musieli	zmierzyć	się	z	testem	

sprawdzającym	 znajomość	
przepisów	 ruchu	 drogowe-
go	 oraz	 zasady	 udzielania	
pierwszej	 pomocy.	 I	 choć	
test	nie	był	łatwy	i	nie	obyło	
się	bez	dogrywki,	(w	której	
Patryk	wywalczył	IV	miejsce	
indywidualnie),		nasza	dru-
żyna	ostatecznie	stanęła	na	
podium	i	zdobyła	III	miejsce!	
	 katarzyna Cieślik

 W dniach 31.08-03.09.2017 dwie grupy 
chłopców kategorii młodszej i starszej 
SALOSU POGRZEBIEŃ uczestniczyły w 
Międzynarodowym Turnieju Piłki Noż-
nej w czeskiej stolicy-Pradze. 
	 Do	 Pragi	 zostaliśmy	 zaproszeni	 juz	 w	
maju	 będąc	 na	 Igrzyskach	 w	 Sevilli	 w	
Hiszpanii.	 Po	 pierwszym	 dniu	 zmagań	
piłkarskich	w	typowo	angielskiej	aurze	
nasza	drużyna	starsza	rozegrała	mecz	z	
drużyną	z	Sevilli	nie	dali	żadnych	szans	
rywalom	 i	 zajęli	 I	 miejsce.	 Natomiast	
młodsza	grupa	chłopców	z	rocznika	2007	
i	młodsi	po	pierwszym	dniu	zajęła	II	miej-
sce.	Drugi	dzień	rywalizacji	przyniósł	nie-

co	inne	wyniki.	Nasza	drużyna	w	finale	
uległa	Prażanom	po	zaciętym	boju	3:2	i	
tym	 samym	 zdobyli	 srebro.	 A	 drużyna	
naszej	przyszłości	również	w	finale	prze-
grała	z	Pragą-Kobylisy	2:0	i	uplasowała	się	
na	II	miejscu	podium.
	 Jeden	 z	 naszych	 zawodników	 druży-
ny	 starszej	 Dominik	 Baron	 popisał	 się	
trzykrotnym	 hatrickiem	 i	 z	 12	 bramka-
mi	został	najlepszym	strzelcem	turnieju.	
Oprócz	walorów	czysto	sportowo-piłkar-
skich,	mieliśmy	okazję	poznać	piękną	 i	
bardzo	gościnną	Placówkę	Salezjańską	w	
Pradze-Kobylisach,	a	tym	samym	po	raz	
pierwszy	nawiązać	kontakt	z	Salezjanami	

w	Czechach.	Uczestniczyliśmy	też	wraz	
z	naszym	opiekunem	duchowym	ks.	Zbi-
gniewem	 Święch	 w	 niedzielnej	 czesko-
polskiej	mszy	św.	w	kościele	parafialnym,	
gdzie	Czesi	przywitali	nas	gromkimi	okla-
skami.	
	 Pobyt	nasz	należy	uznać	za	jak	najbar-
dziej	udany	i	owocny.	Duże	słowa	uznania	
i	podziękowania	za	waleczność	i	wytrwa-
łość	do	końca	należą	się	naszym	zawod-
nikom	 i	 ich	 trenerom:	 Remigiuszowi	
Puterczak,	Krzysztofowi	Koczor,	ks.	Zbi-
gniewowi	 Święch	 i	 rodzicom	 biorącym	
udział	w	naszym	wyjeździe	Sebastiano-
wi	Szpilski	i	Luckowi	Wolny.	Dziękujemy	

również	Wójtowi	Gminy	Kornowac,	która	
ufundowała	drobne	upominki	dla	zawod-
ników	Salosu	i	zawodników	z	Czech.
W	turnieju	uczestniczyli:
•	 grupa młodsza:	Wolny	Patrick,	Duliń-

ski	Oliwer,	Knura	Michał,	Pojda	Bartek,	
Puterczak	Dawid,	Szpilski	Oliwier,	Wa-
lach	Franciszek,	Małczok	Szymon,	Pri-
mus	Patryk

•	 grupa starsza:	 Gatnar	 Jakub,	 Miczek	
Rafał,	Baron	Dominik,	Koczor	Kamil,	
Niestrój	Mateusz,	Bezuch	Paweł,	Macia-
szek	Dominik,	Sowa	Dawid	

 koczor krzysztof

SaLoS PoGRZEbIEŃ Z WIZYTĄ W PRaDZE

InauGuRacja ROKu SzKOLneGO 
W szkołach w gminie zainaugurowano rok szkolny 
2017/2018. W tym roku uczniowie do szkoły udali się 
później niż zwykle, bo 4 września. Do placówek oświa-
towych w naszej Gminie uczęszcza 639 uczniów i wy-
chowanków przedszkoli, i tak:

zespół Szkolno – Przedszkolny w kobyli
Szkoła	podstawowa	–	102	uczniów
Przedszkole	w	Kobyli	–	64	wychowanków
Przedszkole	w	Łańcach	–	35	wychowanków

zespół Szkolno – Przedszkolny w Pogrzebieniu
Szkoła	Podstawowa	–	114	uczniów
Przedszkole	–	70	wychowanków

zespół Szkolno – Przedszkolny w rzuchowie
Szkoła	Podstawowa	–	93	uczniów	
Przedszkole	–	25	wychowanków

Szkoła Podstawowa im. jana Pawła ii w kornowacu 
Szkoła	Podstawowa	–	55	uczniów
Klasy	gimnazjalne	–	81	uczniów

Podczas	uroczystego	otwarcia	roku	szkolnego	w	Szkole	
Podstawowej	im.	Jana	Pawła	II	w	Kornowacu	oraz	Ze-
spole	Szkolno	–	Przedszkolnym	w	Kobyli		Wójt	Gminy	
Kornowac	–	Grzegorz	Niestrój	wręczył	akty	powierzenia	
dla	dyrektorek	ww.	placówek.	

III miejsce w Powiatowym Turnieju 
Wiedzy o Ruchu Drogowym

Sukces naszej uczennicy 


