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20 października w urzędzie gminy wójt Grzegorz Niestrój w imieniu Gminy 
Kornowac podpisał umowę na roboty budowlane w ramach Zadania 1 „Bu-
dowa kanalizacji sanitarnej – etap I”.  Wykonawcą jest konsorcjum firm 
„AQUA-System” Sp. z o.o. (Bielsko-Biała) i Przedsiębiorstwo Robót Inżynie-
ryjnych i Budowlanych „JAF” Sp. z o.o. (Rybnik). Wartość umowy wynosi 
3 665 821,96 zł brutto.
Zadanie obejmuje budowę grawitacyjno-ciśnieniowego systemu kanalizacji sa-
nitarnej, odprowadzającego ścieki z miejscowości Kornowac (fragment ul. Raci-
borskiej) i Pogrzebień (ul. Kornowacka i fragment ul. Pamiątki).
Zadanie będzie realizowane w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ście-
kowej na terenie Gminy Kornowac – etap I” współfinansowanego ze środków 
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko 2014 – 2020.

UmoWA NA BUdoWę KANAlIZAcJI 
PodPISANA
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15 października 
Jubileusz 50-lecia KGW w Kobyli. 

16 października
Odbyło się spotkanie wójta gminy z dy-

rektorem Zakładu Karnego w Raciborzu ppłk. 
Grzegorzem Kosińskim, a dotyczyło nawiąza-
nia współpracy.

W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
wójt wspólne ze skarbnikiem gminy podpi-
sali umowę pożyczki na budowę kanalizacji 
w gminie.

Odbyły się gminne obchody Dnia Edukacji 
Narodowej.

18 października 
Odbyła się cykliczna narada robocza in-

westorów i wykonawców przebudowy drogi 
DP3545S.

19 października
Wójt uczestniczył w Konwencie Burmi-

strzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i 
Powiatów.

20 października 
Została podpisana umowa z firmą AQua 

System z Bielsko-Białej oraz „JAF” Sp z o.o. 
z Rybnika na budowę kanalizacji etap I. 

21 października
Jubileusz 45-lecia KGW w Rzuchowie.

24 października
Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy 

Kornowac.

25 października
Wójt uczestniczył w posiedzeniu Zarządu 

Związku Subregionu Zachodniego w Rybni-
ku.

Odbyła się cykliczna narada robocza in-
westorów i wykonawców przebudowy drogi 
DP3545S.

Posiedzenie komisji rewizyjnej.

26 października
XXX sesja Rady Gminy Kornowac.

27 października
Odbyła się konferencja podsumowująca 

projekt „Promocja zdrowego trybu życia w 
ramach Polsko-Czeskich spotkań sportowo-
turystycznych”.

31 października
Spotkanie z laureatami Gminnego Progra-

mu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.

3 listopada 
Odbyło się spotkanie z prezesem PKS Ra-

cibórz – Damianem Knurą, a dotyczyło prze-
wozów na terenie Gminy.

Odbyła się cykliczna narada robocza in-
westorów i wykonawców przebudowy drogi 
DP3545S.

6 – 7 listopada
Wójt uczestniczył w kongresie pn. „15-

lecie odnowy wsi w województwie śląskim 
– doświadczenie i perspektywy”.

8 listopada
Odbyła się cykliczna narada robocza in-

westorów i wykonawców przebudowy drogi 
DP3545S.

10 listopada
Przekazanie motopompy do OSP Rzu-

chów.









































	 23	 października	 gmina	 Kor-
nowac	 otrzymała	 darowiznę	
w	postaci	13	łóżek	modułowych	
z	 podnośnikiem	 przeznaczo-
nych	 dla	 osób	 schorowanych,	
leżących,	jak	również	wózki	in-
walidzkie	oraz	balkoniki	prze-
znaczone	 dla	 osób	 mających	

	 24	 października	 odbyło	 się	
spotkanie	konsultacyjne	dotyczą-
ce	 współpracy	 gminy	 Kornowac	
i	miasta	Odry	w	Czechach.	Gmi-
nę	Kornowac	reprezentował	Wójt	
Grzegorz	Niestrój,	czeskie	miasto	
Odry	reprezentował	Ing.	Libor	He-
lis	–	starosta.
	 Spotkanie	dotyczyło	współpracy	
w	zakresie	projektowania,	a	w	przy-

szłości	budowy	wieży	widokowej	
na	terenie	Gminy	Kornowac.	Mia-
sto	 Odry	 posiada	 doświadczenie	
w	 realizacji	 tego	 typu	 projektów	
budowlanych.	 Gmina	 Kornowac	
będzie	 czerpać	 z	 doświadczeń	
czeskiego	partnera	w	tym	zakresie	
w	trakcie	tworzenia	dokumentacji	
na	potrzeby	realizacji	podobnej	in-
westycji	u	nas.

problemy	 z	 samodzielnym	 po-
ruszaniem	się.	
	 Darczyńcą	jest	prywatna	osoba	
pan	Johan	Jegliczka,	Polak	miesz-
kający	 na	 stałe	 w	 Niemczech.	
Łóżka	przekazano	mieszkańcom	
gminy	 Kornowac	 na	 zasadzie	
bezpłatnego	 użyczenia.	 Pomoc	
przy	rozładunku	transportu	za-
pewnili	 strażacy	 z	 Ochotniczej	
Straży	Pożarnej	w	Kobyli.	
	 Łóżka	 oraz	 sprzęt	 pozostanie	
w	 dyspozycji	 Ośrodka	 Pomocy	
Społecznej	w	Kornowacu.	Osoby	
zainteresowane	otrzymaniem	w/
w	sprzętu	proszone	są	o	kontakt	
z	 pracownikami	 OPS	 osobiście	
lub	 telefonicznie	 pod	 nr	 tel.	 32	
430	12	11.

Początek nowej współpracy  
ZA PołUdNIoWą GRANIcąPomoc 

potrzebującym

31	października		w	Urzędzie	Gminy	Kornowac	wójt	gminy	–	Grzegorz	
Niestrój	wręczył	nagrody	w	postaci	bonów	laureatom	konkursu	na	
dofinansowanie	zadań	z	zakresu	profilaktyki	uzależnień	na	2018	rok.	
Wśród	nagrodzonych	znaleźli	się:

1.	Ochotnicza	 Straż	 Pożarna	 w	 Łańcach,	 która	 zajęła	 I	 miejsce	
i	otrzymała	bon	o	wartości	2.000,00	zł	za	projekt	„Umiem	–	Potra-
fię	–	Pomogę”;

2.	Gminny	Ośrodek	Kultury	w	Kornowacu,	który	zajął	II	miejsce	
i	otrzymał	bon	o	wartości	1.000,00	zł	za	projekt	„Dojrzali	Wspa-
niali!	Jeżeli	masz	50+,	60+,	70+...	Dołącz	do	nas!	Czekamy	na	
Ciebie!”;

3.	Oratorium	Młodzieżowe	w	Pogrzebieniu,	które	zajęło	III	miejsce	
i	otrzymało	bon	o	wartości	500,00	zł	za	projekt	„Wsparcie	zajęć	dla	
dzieci	i	młodzieży	uczęszczającej	do	Oratorium	w	Pogrzebieniu”.

W	tym	roku	dodatkowo	zostały	przyznane	wyróżnienia	w	postaci	bo-
nów	o	wartości	200,00	zł,	które	otrzymali:
1.	Stowarzyszenie	Gospodyń	Wiejskich	w	Łańcach;
2.	Koło	Gospodyń	Wiejskich	w	Pogrzebieniu;
3.	Ludowy	Klub	Sportowy	„STRZELEC”	Rzuchów;
4.	Stowarzyszenie	Lokalne	Salezjańskiej	Organizacji	Sportowej	

RP	Oratorium	Pogrzebień.
Zaproszeni	przedstawiciele	nagrodzonych	organizacji,	po	wręczeniu	
nagród	przedstawili	zebranym	zakres	projektów,	jakie	zamierzają	zre-
alizować	w	2018	roku	dzięki	dofinansowaniu	gminnej	komisji	rozwią-
zywania	problemów	alkoholowych.
	 Konkurs	obejmował	wnioski	związane	z	przeciwdziałaniem		alkoho-
lizmowi	i	narkomanii,	alternatywnymi	formami	spędzania	czasu	wol-
nego,	 kształtowaniem	 pozytywnych	 postaw	 społecznych,	 zdrowego	
i	higienicznego	trybu	życia	oraz	pozytywnych	nawyków.
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	 W	 sobotę	 14	 października	 obchodziliśmy	 szczególnie	
święto	–	Dzień	Edukacji	Narodowej,	nawiązujący	swoją	
genezą	do	XVIII		wieku,	kiedy	to	Sejm	Wielki	powołał	Ko-
misję	Edukacji	Narodowej.	Twórcy	Komisji	Edukacji	zwró-
cili	szczególną	uwagę	na	rolę	nauczycieli,	którzy	tworzą	w	
szkole	odpowiednią	atmosferę	–	wychowują	ludzi,	a		jak	to	
powiedział	Stanisław	Staszic	„ludzi	prawdziwie	szlachet-
nych,	zdolnych	do	niepłatnej	miłości	ojczyzny”.

	 Jak	każdego	roku,	także	w	naszej	gminie,	jednak	16	paź-
dziernika,	odbyły	się	pod	patronatem	wójta	oraz	Zarządu	
Związku	Nauczycielstwa	Polskiego	Oddział	w	Kornowacu		
uroczyste	obchody	Dnia	Edukacji	Narodowej.	
	 	Spotkanie	wszystkich	pracowników	oświaty	naszej	gmi-
ny	było	okazją	do	złożenia	życzeń,	podziękowań	oraz	prze-
kazania	nagród	i	wyróżnień.	W	spotkaniu	oprócz	władz	
gminy	uczestniczyli	przedstawiciele	kuratorium	oświaty	

oraz	Zarządu	Okręgu	Związku	Nauczycielstwa	Polskiego.	
	 W	trakcie	uroczystości,	w	uznaniu	działań	związanych	
z	prowadzeniem	dialogu	społecznego,	współpracą	z	ZNP	
oraz	za	działalność	społeczną	i	oświatową,	która	wpłynęła	
na	podniesienie	rangi	pracowników	oświaty,	Zarząd	Okrę-
gu	Śląskiego	ZNP	przyznał	wójtowi	gminy	Kornowac	tytuł	
Przyjaciela	Związku	Nauczycielstwa	Polskiego.

Dzień Edukacji Narodowej

 10 listopada odbyło się uroczyste przekazanie motopompy Tohatsu ochotniczej Straży Pożarnej 
w Rzuchowie.  Pompa o wartości  34 000,00 zł została zakupiona dzięki dotacji uzyskanej z minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz z budżetu Gminy Kornowac. Uroczystego przekazania 
dokonał Wójt Gminy – Grzegorz Niestrój w obecności członków Zarządu oddziału Gminnego Związku 
oSP RP w Kornowacu oraz zaproszonych gości.

Przekazanie motopompy ochotniczej Straży 
Pożarnej w Rzuchowie
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	 21	października	Koło	Gospo-
dyń	 Wiejskich	 w	 Rzuchowie	
świętowało	 jubileusz	 45-lecia	
koła.	Jubileusz	odbył	się	w	sobo-
tę,	jednak	przygotowania	trwały	
cały	tydzień.	W	czwartek	panie	
ugotowały	pyszny	bigos,	upiekły	
słodkie	babeczki	oraz	wykona-
ły	 inne	 tradycyjne	 smakołyki,	
które	 goście	 mogli	 skosztować	
podczas	 sobotniej	 imprezy.	 W	
ramach	 projektu	 została	 przy-
gotowana	wystawa	zdjęć	przed-

stawiająca	działalność	KGW	w	
Rzuchowie	na	przełomie	45	lat	
oraz	pokaz	strojów	śląskich	ty-
powych	 dla	 naszego	 regionu.	
Wystawę	mogły	zobaczyć	dzieci	
z	 zespołu	 Szkolno-Przedszkol-
nego	w	Rzuchowie,	które	wraz	z	
dyrektor	Wandą	Knurą	i	swoimi	
wychowawczyniami	zawitały	w	
piątkowy	poranek	do	Domu	Kul-
tury	w	Rzuchowie.
	 Sobotni	 jubileusz	 rozpoczął	
się	 mszą	 św.	 w	 kościele	 Św.	

Krzysztofa	na	Lęgowie.	Dalsze	
świętowanie	 miało	 miejsce	 w	
sali	 Domu	 Kultury	 w	 Rzucho-
wie,	 gdzie	 Przewodnicząca	
KGW	 Dorota	 Wieczorek	 po-
witała	 wszystkich	 zaproszo-
nych	gości,	wśród,	których	byli	
przedstawiciele	 gminy	 Kor-
nowac	 z	 wójtem	 Grzegorzem	
Niestrojem	na	czele,	oraz	przed-
stawicielki	z	zaprzyjaźnionych	
Kół	Gospodyń	Wiejskich	i	Sto-
warzyszeń.	 Zasłużone	 człon-

kinie	 otrzymały	 kwiaty	 oraz	
pamiątkowe	dyplomy	wykona-
ne	 na	 warsztatach	 rękodzieła.	
Kolejnym	 przykładem	 współ-
pracy	 z	 młodym	 pokoleniem	
było	przedstawienie	p.t.	„Śnież-
ka	i	krasnoludki”	na	podstawie	
tekstu	 Marka	 Szołtyska,	 gdzie	
członkinie	KGW	wystąpiły	ra-
zem	z	dziećmi	z	grupy	teatralnej	
„Na	śląskim	podwórku”.	Całość	
uświetnił	 występ	 zespołów	
„Kobylanki”	 i	„Rzuchowianki”	

oraz	przepyszny	tort	wykonany	
przez	Kasię	Kajstrę	dla	 jubila-
tek.	 Uroczystość	 zakończono	
wspólnym,	radosnym	biesiado-
waniem.	
	 Uroczystość	 współfinansowa-
na	była	z	projektu	„Łączenie	po-
koleń	 poprzez	 przekazywanie	
tradycji	śląskich	w	gminie	Kor-
nowac”,	 który	 realizowany	 jest	
przez	GOK	w	Kornowacu.
  Małgorzata drzeniek

45-lEciE KGW RzuchóW

	20	października	w	Domu	Kultu-
ry	w	Rzuchowie	odbyło	się	spot-
kanie	uczniów	ZSP	w	Rzuchowie	
z	członkiniami	KGW	z	okazji	45-
lecia	istnienia	koła.	
	 W	 spotkaniu	 uczestniczyła	 dy-
rektor	 Szkoły	 Podstawowej	 w	

Rzuchowie	oraz	nauczyciele.	Mał-
gorzata	Drzeniek	opowiadała	o	hi-
storii	działalności	koła,	o	strojach	
i	osiągnięciach.	W	czasie	spotka-
nia	uczniowie	aktywnie	zadawali	
pytania	i	oglądali	wystawę.	Na	za-
kończenie	Pani	Dyrektor	wpisała	

podziękowanie	 do	 pamiątkowej	
księgi.	Uczniowie	na	koniec	otrzy-
mali	 słodycze.	 Była	 to	 wspaniała	
lekcja	regionalizmu,	która	na	dłu-
go	pozostanie	w	pamięci	uczniów	
naszej	szkoły.

Henrieta Fojcik

45 lat KGW w Rzuchowie

Spotkanie pokoleń 
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45-lEciE KGW RzuchóW
	 W	niedzielę,	15	października	
uroczyście	 obchodzono	 50-le-
cie	działalności	Koła	Gospodyń	
Wiejskich	w	Kobyli.	
	 Obchody	 jubileuszu	 rozpo-
częły	 się	 mszą	 św.	 w	 kościele	
parafialnym	 Niepokalanego	
Serca	 Maryi.	 Następnie	 wszy-
scy	 zaproszeni	 goście	 udali	 się	
do	Domu	Kultury,	gdzie	odbyła	
się	dalsza	część	święta	 jubileu-

szowego.	 Wśród	 zaproszonych	
gości	 byli	 obecni	 m.in.	 przed-
stawiciele	Gminy	Kornowac	na	
czele	z	wójtem	Grzegorzem	Nie-
strojem.	 Na	 uroczystość	 przy-
była	również	Małgorzata	Dorna	
–	kierownik	biura	Stowarzysze-
nia	 LYSKOR,	 Kornelia	 Bugdol	
–	przedstawiciel	Zespołu	Szkol-
no-Przedszkolnego	 w	 Kobyli,	
delegacje	oraz	przedstawicielki	

z	zaprzyjaźnionych	Kół	Gospo-
dyń	Wiejskich	i	Stowarzyszeń.
	 Gości	powitała	dyrektor	Gminne-
go	Ośrodka	Kultury	w	Kornowacu	
–	Wiesława	Bochynek.	W	trakcie	
uroczystości,	 najstarsze	 członki-
nie,	bardzo	wzruszone	otrzymały	
dyplomy,	a	każda	z	pań	Koła	Go-
spodyń	otrzymała	kwiaty.	
	 Uroczystość	 uświetnił	 ludo-
wymi	 piosenkami	 zespół	 „Ko-

bylanki”	 i	 „Rzuchowianki”	pod	
kierownictwem	 Waldemara	
Świerczka	i	Zbigniewa	Niestroja.	
Nie	zabrakło	także	muzyki	i	do-
brej	zabawy.	Śląską	biesiadę	po-
prowadził	Waldemar	Świerczek	
z	 córką	 Natalią,	 wprowadzając	
zebranych	 w	 taneczne	 rytmy.	
Do	prowadzących	zabawę	dołą-
czyła	również	pani	Aniela	Zając,	
która	swoim	żartem	doprowadza-

ła	wszystkich	do	łez.	
	 Ten	 jubileusz	 był	 wyjątkową	
chwilą,	w	której	warto	było	za-
trzymać	się	na	moment	i	opowie-
dzieć	 o	 50-letniej	 działalności	
Koła,	 był	 to	 czas,	 aby	 złożyć	
piękne	życzenia	 i	wspólnie	po-
rozmawiać,	pobawić	się	i	podzie-
lić	wspomnieniami,	które	każda	
z	pań	nosi	w	swoim	sercu.
 Maria Łomnicka

JubilEusz 50-lEcia 
Koła Gospodyń Wiejskich w Kobyli

	 W	 sobotę	 słodki	 zapach	
unosił	 się	 nad	 Kobylą	 już	
od	wczesnych	godzin	popo-
łudniowych.	Panie	z	KGW	
Kobyli	 i	 Rzuchowa	 posta-
nowiły	 upiec	 smakowite	
„Kobylskie	kreple”.	
	 Warsztaty	cukiernicze,	od-
bywające	się	w	Domu	Kultu-
ry,	były	kolejnym	działaniem	

projektu	w	ramach	Progra-
mu	 „Działaj	 Lokalnie”	 pt.	
„Łączenie	pokoleń	poprzez	
przekazywanie	tradycji	ślą-
skich	w	gminie	Kornowac”.	
Do	 pań	 z	 KGW	 dołączyło	
również	młodsze	pokolenie	
kobiet,	 które	 z	 wielką	 pre-
cyzją,	dokładnością	 i	 zaan-
gażowaniem	 podchodziły	

do	 słodkiego	 regionalnego	
wypieku.	 Wiadomo	 było,	
że	„Kobylskie	kreple”	będą	
zapełniały	stoły	na	50-lecie	
istnienia	 Koła	 Gospodyń	
w	 Kobyli.	 Starania	 były	
ogromne,	aby	ten	słodki	wy-
piek	dopieścił	podniebienia	
wszystkich	 zaproszonych	
gości.	 Maria Łomnicka

Kobylskie kreple
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Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
oraz z budżetu państwa RP

	 W	 dniu	 08.11.2017	 r.	 w	
Sali	 Domu	 Kultury	 w	 Po-
grzebieniu	odbyło	się	spot-
kanie	 dotyczące	 realizacji	
Zadania	1	„Budowa	kanali-
zacji	sanitarnej	–	etap	I”.	
	 Zadanie	obejmuje	budowę	
grawitacyjno-ciśnieniowego	
systemu	kanalizacji	sanitar-
nej,	odprowadzającego	ście-
ki	z	miejscowości	Kornowac	

-	ul.	Raciborska	od	początku	
do	numeru	57	(nieparzyste)	
i	Pogrzebień	 (ul.	Kornowa-
cka,	 fragment	 ul.	 Pamiątki	
do	budynku	nr	45	po	jednej	
stronie	i	budynku	nr	58	po	
drugiej	stronie).	
	 Zadanie	 jest	 realizowane	
w	 ramach	 projektu	 „Upo-
rządkowanie	 gospodarki	
ściekowej	na	terenie	Gminy		 W	 wyniku	 przeprowa-

dzonego	 postępowania	
wyłoniono	 wykonawców	
na	 tegoroczne	 zimowe	
utrzymanie	 dróg	 gmin-
nych	 na	 terenie	 gminy	
Kornowac.	 Zapytania	
skierowano	 do	 9	 prze-
woźników	 z	 naszego	 te-
renu.	 Zainteresowanie	
tematem	 wykazało	 tyl-
ko	 2	 przewoźników	 z	
których	 wybrano	 oferty	
o	najniższej	cenie.	
	 I	tak	na	terenie	sołectwa	
Rzuchów	i	Łańce	zimowe	

utrzymanie	 dróg	 gmin-
nych	przeprowadzi	Firma	
Sabiny	Przybyła,	na	terenie	
sołectwa	Kornowac,	Koby-
la	i	Pogrzebień	Firma	PHU	
Wacława	Maciaszka.
	 24	października	w	urzę-
dzie	 gminy	 odbyło	 się	
spotkanie	 wójta	 z	 prze-
woźnikami	i	sołtysami,	na	
którym	 omówiono	 szcze-
gółowo	 zadania	 i	 zasady	
tegorocznego	 odśnieża-
nia	naszych	dróg.	W	tym	
samym	 dniu	 podpisano	
umowy	z	przewoźnikami.

	 Pojazdy	 do	 przepro-
wadzenia	 odśnieżania	
wyposażone	 zostały	 w	
urządzenia	 nawigacyjne	
GPS,	 które	 w	 znacznym	
stopniu	ułatwią	nam	ste-
rowanie	akcją	zima.
	 Miejmy	 nadzieję,	 że	
wzorem	 ubiegłych	 lat	
przewoźnicy	 spiszą	 się	
doskonale	 oraz	 prosimy	
wszystkich	mieszkańców	
o	zrozumienie	dla	ich	pra-
cy	w	bardzo	ciężkich	wa-
runkach.

aKcJa ziMa 2017/2018

	 27	października	odbyło	
się	 spotkanie	 podsumo-
wujące	realizację	projektu	
transgranicznego	 Gminy	
Kornowac	 i	Gminy	Vřesi-
na	u	Hlucina.	
	 W	 ramach	 projektu	 zre-
alizowano	 „Turniej	 spor-
towy	w	Łańcach”,	„Turniej	
piłki	 nożnej	 we	 Vřesinie”	
i	 wspólną	 wycieczkę	 do	
po	pograniczu	polsko-cze-
skim:	 Obszar	 Umocnień	

Czechosłowackich	Hlučín	
–	Darkovičky,	Landek	Park	
–	Muzeum	Górnictwa	pod	
Ostrawą,	 Zamek	 Piastow-
ski	w	Raciborzu.	
	 W	trakcie	spotkania	omó-
wiono	 wszystkie	 niedo-
ciągnięcia	 organizacyjne	
zarówno	w	Kornowacu	jak	
i	Vresinie.	Określono	także,	
co	należy	dopracować	aby	
te	 działania	 powtarzać	
w	kolejnych	latach,	wpisu-

jąc	je	jednocześnie	w	kalen-
darz	imprez	partnerskich.
	 Na	 spotkaniu	 został	
przedstawiony	spot	(krótki	
film)	prezentujący	działania	
projektowe	 w	kontekście	
aktywizacji	 mieszkańców	
gminy	 do	 prowadzenia	
zdrowego	 trybu	 życia	 po-
przez	sport	i	turystykę.	
	 Film	 dostępny	 jest	 na	
stronie	 www.kornowac.pl	
w	zakładce	aktualności.

spotkanie podsumowujące realizację  
projektu transgranicznego Gminy Kornowac 
i Gminy Vřesina u Hlucina

	 W	całej	Polsce	trwa	ak-
cja	 Szlachetna	 paczka	
–	konkretny	człowiek	po-
maga	 konkretnemu	 czło-
wiekowi.	 Wolontariusze	
odnajdują	w	swoin	otocze-
niu	 porzebujace	 rodziny,	
poznaja	ich	historie	i	po-
dejmują	decyzje	o	formie	
odpowiedniej	 pomocy.	
Dla	 jedych	 będzie	 to	 po-
moc	materialna	w	postaci	
paczki,	dla	innych	-	pomoc	
specjalistyczna.	
	 Dzięki	naszym	wolonta-
riuszko,	które	biorą	udział	
w	tej	akcji	już	po	raz	trze-
ci	 	 tj.	Monika	Biły	 i	Alek-

sandra	Daniel	pracownicą	
Ośrodka	Pomocy	Społecz-
nej	 w	 Kornowacu,	 mogło	
skorzystać	wiele	 rodzin	z	
naszej	gminy.		W	tym	roku	
pomoc	 otrzymają	 trzy	 ro-
dziny	z	naszych	miejscowo-
ści.			Na	pomoc	mogą	liczyć	
te,	które	spełnią	określone	
kryteria.	 A	 więc	 takie,	 w	
których	 są	 osoby	 niepeł-
nosprawne	 samotne	 czy	
chore.	 Wolontariusze	 od-
wiedzają	wybraną	rodzinę	
dwa	razy.	Podczas	pierw-
szej	wizyty	sprawdzają,	jak	
ciężka	jest	sytuacja	życio-
wa	podopiecznych	i	 jakie	

są	tego	przyczyny.	Podczas	
drugich	odwiedzin	sporzą-
dzają	listę	rzeczy,	jakich	ta	
konkretna	rodzina	potrze-
buje	 najbardziej.	 I	 takie	
dary	 potem	 trafią	 do	 niej	
w	 przygotowanej	 przez	
darczyńcę	 paczce.	 Siłą	
napędową	akcji	są	przede	
wszystkim	wolontariusze	i	
ludzie	dobrej	woli,	ktorzy	
chcą	sie	dzielić	z	 innymi.	
W	Szlachetnej	Paczce	wie-
rzymy	w	potencjał	i	piękno	
każdej	z	rodzin,	którą	spo-
tykamy.	I	na	nim	właśnie	
chcemy	pracować.	

Monika Biły

Spotkanie z mieszkańcami  
w sprawie budowy kanalizacji

Kornowac	–	etap	I”,	współ-
finansowanego	ze	środków	
Funduszy	 Spójności	 Unii	
Europejskiej.
	 W	spotkaniu	z	mieszkań-
cami	 oprócz	 Wójta	 Gminy	
-	Grzegorza	Niestroja	i	przed-
stawicieli	 Urzędu	 Gminy	
uczestniczył	przedstawiciel	
Wykonawcy	–	Pan	Aleksan-
der	 Filipowicz	 (kierownik	
budowy),	 inspektor	 nadzo-
ru	–	Pan	Andrzej	Siedlaczek	
oraz	 przedstawiciel	 firmy	
projektowej	–	Pan	Mirosław	
Michalaszek.	
	 Mieszkańcy	 mieli	 okazję	
zapoznać	 się	 z	 projekto-
wanym	 przebiegiem	 sieci	
kanalizacyjnej,	 lokalizacją	
studzienek	 przyłączenio-
wych	 dla	 poszczególnych	
nieruchomości	oraz	wstęp-
nym	harmonogramem	prac	
Wykonawcy.

szlachetna 
paczka

	 Po	serii	spotkań	warsztatowych,	jakie	
od	kwietnia	do	października	odbywały	
się	na	obszarze	polsko-czeskim	nadszedł	
czas	na	podsumowanie,	które	odbyło	się	
w	gminie	Vresina.	
	 Ostatnie	działanie	odbyło	się	w	kameral-
nym	gronie	czeskich	i	polskich	organiza-
torów	i	realizatorów	projektu	“Razem	po	
zdrowie!”	Głos	zabrali	uczestnicy,	którzy	
zwrócili	szczególną	uwagę	na	zasadność	
wdrażania	 niestandardowych	 i	 cieka-
wych	 działań	 oraz	 podkreślili	 wartość

zdobytego	 doświadczenia	 zarówno	
w	kontekście	zawodowym	jak	i	społeczno	
–	kulturowym.	Ponadto	odbył	się	również	
pokaz	zdjęć	robionych	podczas	każdego	
działania,	który	przywołał	dużo	pozytyw-
nych	i	miłych	wspomnień.	
	 Spotkanie,	które	przebiegło	w	radosnej	
i	przyjacielskiej	atmosferze	utwierdziło	
wszystkich	w	przekonaniu,	iż	warto	rea-
lizować	projekty,	które	przynoszą	tak	wy-
mierne	korzyści	 i	pozwalają	z	nadzieją	
patrzeć	w	przyszłość.

Maria Łomnicka

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
oraz z budżetu państwa RP

Podsumowanie projektu 
„Razem po zdrowie!” 

11 listopada 92. urodziny obchodziła pani Małgorzata Kostka z Kobyli.
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W loTAch GołęBI  
doRoSłych:
Mistrz – Alojzy michałek
Wicemistrz  
– Rajmund Wieczorek
Drugi wicemistrz  
– marek otawa
Pierwszy przodownik  
– Tadeusz Iksal

W loTAch GołęBI  
młodych:
Mistrz –Tadeusz Iksal
Wicemistrz – Alojzy  
michałek 
Drugi wicemistrz – Andrzej 
hajduczek
Pierwszy przodownik  
– Rajmund Wieczorek

Tytuł Najlepszy lotnik 
w lotach gołębi dorosłych 
zdobył: marek otawa,  
a w lotach gołębi młodych 
Tadeusz Iksal. 

	 2	października	w	Rzucho-
wie	w	wyniku	pożaru	spa-
leniu	uległa	znaczna	część	
dachu	 budynku	 mieszkal-
nego.	
	 Rodzina	 zamieszkująca	
w	 w/w	 budynku	 poniosła	
znaczne	straty	spowodowa-
ne	pożarem,	a	w	jego	następ-
stwie	 zalaniem.	 Budynek	
wymagał	natychmiastowego	
remontu,	gdyż	nie	nadawał	
się	do	zamieszkania.	
	 Naprawy	 wymagał	 za-
równo	dach,	instalacja	elek-
tryczna	 jak	 i	 wyposażenie	
mieszkania.	 Wójt	 gminy	

Kornowac	pomógł	rodzinie	
w	postaci	zasiłku	na	remont	
dachu.
	 Dużą	empatią	wykazali	się	
również	mieszkańcy	gminy	
Kornowac	oraz	parafianie	z	
parafii	św.	Mikołaja	w	Pstrąż-
nej,	którzy	w	odpowiedzi	na	
prośbę	 proboszcza	 z	 w/w	
parafii	 wspomogli	 rodzinę	
finansowo.	 Zbiórkę	 prze-
prowadzono	 przy	 udziale	
dzieci	 z	 Zespołu	 Szkolono-
przedszkolnego	 w	 Rzucho-
wie.	 Puszki	 z	 zebranymi	
pieniędzmi	przekazał	rodzi-
nie	wójt	gminy	Kornowac.	

	 W	sobotę	14	października	Stowa-
rzyszenie	Gospodyń	Wiejskich	w	
Łańcach	zorganizowało	„Jesienne	
popołudnie	z	Piekielną	Kuchnią”	
-	 realizacja	 projektu	 z	 2016	 roku	
dofinansowana	 z	 GKRPA	 w	 Kor-
nowacu.	Projekt	był	skierowany	do	
grupy	dzieci	i	dorosłych	do	wspól-
nego	wykonania	dekoracji	okolicz-
nościowych	i	posiłku.	Członkinie	
SGW	przygotowały	salę,	stanowi-

ska,	farsz	do	pierogów	oraz	poczę-
stunek	–	kompoty	z	jabłek	i	dyni,	
herbatę	liściastą	czerwoną	i	czar-
ną,	owoce	–	melon,	arbuz,	ananasy,	
pomarańcze.
	 Po	przywitaniu	grupy	przez	„sze-
fa	Piekielnej	Kuchni”	–	Emilię	Wie-
czorek	 nastąpił	 krótki	 opis	 czym	
zajmuje	się	SGW	w	Łańcach	oraz	
jak	 będzie	 przebiegać	 spotkanie.	
Ogłoszono	konkurs	na	najpiękniej-

szy	stroik,	najlepiej	zrobiony	piero-
żek	i	najładniejsze	słoneczko.
	 Wszyscy	uczestnicy	wzięli	się	do	
pracy,	z	której	wyszło	6	półmisków	
pierogów	do	wspólnej	degustacji,	
6	stroików,	które	są	i	będą	ozdobą	
krzyża	na	skrzyżowaniu	ul.	Szkol-
nej	i	Strażackiej	i	3	słoneczka,	które	
będą	stanowiły	dekoracje	dożynko-
we.
Laureatkami	 zostały:	 Weronika	

Rumpel	z	wnuczką	–	w	kategorii	
pierogów,	Jadwiga	Knura	i	Maria	
Koczy	w	kategorii	stroików,	Izabela	
Sulska	w	kategorii	słoneczek.

Efekty	 i	 problemy	 rozwiązane	
dzięki	realizacji	projektu:	
1.	Prezentacja	działalności	Stowa-

rzyszenia	 –	 pokazanie	 alterna-
tywnych	 możliwości	 działań	
społecznych,

2.	Integracja	 międzypokoleniowa	
–	 przekaz	 tradycyjnych	 zacho-
wań,

3.	Nauka	 wykonania	 dekoracji	
–	sposób	na	spędzenie	wolnego	
czasu	pożytecznie	i	atrakcyjnie,

4.	Nauka	 przygotowania	 posiłku	
–	 kształtowanie	 pozytywnych	
postaw	zdrowego	i	higieniczne-
go	trybu	życia.

 emilia wieczorek

Podsumowanie sezonu lotów gołębi 
pocztowych w gminie Kornowac

Jesienne popołudnie z Piekielną Kuchnią

Podsumowanie	 sezonu	 lo-
towego	 Hodowców	 Gołębi	
Pocztowych	 Oddział	 Lyski	
Sekcja	 nr	 4	 Kobyla	 odbyło	

się	27	października	w	Domu	
Kultury	w	Kobyli.	Wójt	gmi-
ny	 Kornowac	 –	 Grzegorz	
Niestrój	 wręczył	 puchary	

najlepszym	 w	 trzech	 ka-
tegoriach:	 w	 lotach	 gołębi	
dorosłych,	 w	 lotach	 gołębi	
młodych	i	najlepszy	lotnik.

Pogorzelcy
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	 Ostatnie	działanie	w	ra-
mach	projektu	„Łączenie	
pokoleń	 poprzez	 przeka-
zywanie	tradycji	śląskich	
w	Gminie	Kornowac”	od-
było	się	w	Domu	Kultury	
w	 Kobyli.	 Podczas	 prze-
glądu	zespołów	artystycz-
nych	na	kobylskiej	scenie	
zaprezentowały	się	najlep-
sze	głosy	z	naszej	okolicy.	

	 W	 przeglądzie	 udział	
wzięły	następujące	zespo-
ły:
•	 Rzuchowianki,
•	 Melodia,
•	 Trojok,
•	 Dzimierzanki,
•	 Syryniczki,
•	 Gołężanki,
•	 Klika	Machnika.
Repertuar	 występów	 był	
bardzo	 zróżnicowany	 –	
od	nut	folklorystycznych,	
poprzez	pieśni	patriotycz-
ne	 aż	 	 do	 „Dwóch	 morg	
słońca”.	Prym	w	większo-
ści	utworów	wiodła	nasza	
ukochana	 gwara.	 Kilka	 z	
grup	 popisało	 się	 nawet	
występami	 w	 autorskim	

	 W	 przedszkolu	 należącym	 do	
Zespołu	 Szkolno-Przedszkolnego	
w	 Pogrzebieniu	 w	 roku	 szkolnym	
2017/2018	realizowany	jest	projekt	
pt.	 „Poszukiwacze	 talentów”.	 Pro-
jekt	 ten	 jest	 współfinansowany	 ze	
środków	 Europejskiego	 Funduszu	
Regionalnego	oraz	z	budżetu	pań-
stwa	 RP	 „Przekraczamy	 Granice”,	
a	działania	w	ramach	tego	projektu	
przeznaczone	są	dla	dzieci	w	wieku	
przedszkolnym.
Celem	projektu	jest:
•	 ułatwienie	orientacji	w	otaczają-
cym	świecie	i	wskazanie	co	samo-
dzielne	i	we	współpracy	z	 innymi	
można	zdziałać	dla	siebie	i	otocze-
nia,
•	 rozwijanie	motywacji	do	podejmo-
wania	różnych	form	aktywności	u	
dzieci,

•	 budzenie	świadomości,	że	czas	po-
zostający	do	dyspozycji	zawsze	jest	
istotną	wartością,
•	 dostarczenie	 różnorodnych	 pro-
pozycji	 sensownego	 wypełniania	
czasu	 wolnego,	 mając	 na	 uwadze	
rzeczywiste	potrzeby	dziecka,
•	 wyrabianie	 nawyku	 ekonomicz-
nego	 gospodarowania	 własnym	
czasem	 oraz	 umiejętności	 podej-
mowania	 decyzji	 i	 wprowadzania	
w	życie	dokonanych	wyborów.
	 Pierwszym	działaniem	były	WAR-
SZTATY	 PLASTYCZNO-TECH-
NICZNE,	które	odbyły	się	w	sobotę	
21	października	w	czeskim	przed-
szkolu	we	Vřesinie.
	 Po	przyjeździe	 i	przywitaniu	się	
z	dziećmi,	opiekunami	i	nauczycie-
lami,	przedstawiono	plan,	po	czym	
dzieci	z	Polski	i	Czech	zostały	po-

dzielone	na	dwie	mieszane	grupy.	
Każda	z	grup	miała	możliwość	na-
uczyć	się	wyrabiać	przedmioty	de-
koracyjne	z	gliny	np.	zwierzątka	lub	
różnego	rodzaju	postacie.	W	trakcie	
zajęć	plastycznych,	każdy	uczestnik	
wcielił	się	w	wielkiego	artystę,	ma-
lując	na	płótnie	piękne	krajobrazy	
jesienne,	z	których	później	zrobio-
no	wystawę.	Dzieci	pracowały	pod	
okiem	 doświadczonych	 instrukto-
rów	plastycznych.
	 Wspólnie	spędzony	czas	na	war-
sztatach	 był	 okazją	 do	 obejrzenia	
przedszkola	 naszych	 sąsiadów	
z	Czech,	poznania	języka	czeskiego,	
nowych	kolegów	i	integracji	z	nimi	
podczas	wspólnego	działania.
	 Mamy	nadzieję,	że	kolejne	spotka-
nie,	które	odbędzie	się	wiosną	w	Po-
grzebieniu,	będzie	również	udane.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
oraz  z budżetu państwa RP „Przekraczamy Granice”

Przegląd zespołów 
artystycznych w Kobyli

Przedszkolaki z Pogrzebienia z wizytą w czechach w ramach  
projektu transgranicznego cZ-Pl „Poszukiwacze talentów”

iV MięDzyGMiNNy KoNKurs 
„czytam i słucham ze zrozumieniem”
	 Już	od	czterech	lat	mamy	
przyjemność	uczestniczyć	
w	konkursie	„Czytam	i	słu-
cham	 ze	 zrozumieniem”	
zorganizowanym	 dzięki	
współpracy	Bibliotek	Pub-
licznych	z	Pstrążnej	i	Koby-
li	oraz	Szkół	Podstawowych	
z	Kobyli	i	Pstrążnej.
	 W	 tegorocznym	 spot-
kaniu,	 które	 odbyło	 się	
31	 października,	 wzięło	
udział	pięć	szkół	z	nastę-
pujących	 miejscowości:	
Rzuchowa,	 Pogrzebienia,	
Lysek,	 Pstrążnej	 i	 Koby-
li.	 Rywalizowało	 ze	 sobą	
piętnaścioro	 uczniów	
z	klas	od	IV	–VI.	Konkurs	
składał	się	z	trzech	części.	
Dla	 uczestników	 zostały	
przygotowane	 trzy	 teksty	
o	 różnorodnej	 tematyce	
i	zróżnicowanym	stopniu	
trudności.
	 I	 miejsce	 zajęła	 Emilia	
Kostelnik	 ze	 Szkoły	 Pod-
stawowej	 w	 Pstrążnej,	 II	
miejsce	 ex	 aequo	 Marty-
na	Nowak	z	klasy	VI	i	Szy-
mon	 Rybiński	 z	 klasy	 IV	
ze	 Szkoły	 Podstawowej	
w	 Kobyli.	 Natomiast	 III	
miejsce	zajął	uczeń	klasy	

27	października	uczniowie	Szkoły	Podstawowej	w	Ko-
byli	wzięli	udział	w	V	Powiatowym	Konkursie	Pięknego	
Pisania	„Zostań	Mistrzem	Kaligrafii”	w	Raciborzu	w	ka-
tegorii	klas	I-III	i	IV	-VI.	Uczennica	klasy	drugiej	Hanna	
Scheithauer	zajęła	III	miejsce.

V	–	Adam	Scheithauer	ze	
Szkoły	Podstawowej	w	Ko-
byli.
	 Wszystkim	uczestnikom	
konkursu	gratulujemy,	nie-
zwykłej	i	niestety	rzadkiej	
w	 dzisiejszych	 czasach,	

umiejętności	 czytania	
i	 słuchania	 ze	 zrozumie-
niem,	a	także	zapraszamy	
za	rok,	bo	warto	pamiętać	
o	tym,	że	„czytanie	jest	dla	
umysłu	tym,	czym	gimna-
styka	dla	ciała”.

repertuarze,	który	trakto-
wał	 o	 ich	 małych	 ojczy-
znach	i	ich	sprawach.	
	 Wszystkie	zespoły	otrzy-
mały	 pamiątkowe	 statu-
etki	 przygotowane	 przez	
Gminny	 Ośrodek	 Kultu-
ry,	 aby	 pamiętały	 wspa-

niałą	 atmosferę	 panującą	
u	 nas	 i	wracały	 do	 nas,	
aby	 raczyć	 słuchaczy	 cu-
downymi	 głosami	 i	 pro-
miennymi	 uśmiechami,	
które	nie	schodziły	z	twa-
rzy	 podczas	 występów.

joanna Masarczyk

V Powiatowy Konkurs Pięknego  
Pisania „Zostań mistrzem Kaligrafii”


