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14 listopada
Wójt uczestniczył w spotkaniu 

z prezesem ZWiK w Raciborzu 
– Krzysztofem Kubkiem w spra-
wie modernizacji przepompowni 
w Pogrzebieniu i budowy kanaliza-
cji w Gminie.

16 listopada
Odbyła się debata społeczna 

pt. „Dziecko w świecie dorosłych 
– rola autorytetu” organizowana 
przez OPS Kornowac.

20 listopada
Wójt uczestniczył w szkoleniu 

Rady LGD LYSKOR.

21 listopada
Spotkanie w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
w sprawie dofinansowania budo-
wy Domu Kultury w Kornowacu 
oraz Programu Ograniczenia Niskiej 
Emisji.

Odbyło się posiedzenie komisji 
rewizyjnej.

22 listopada
Wójt uczestniczył w spotkaniu 

z Radosławem Jaroszem, dyrekto-
rem KOWR Opole w sprawie zaku-
pu działek budowlanych.

28 listopada
Miało miejsce wspólne posiedze-

nie komisji Rady Gminy Kornowac.

30 listopada 
Podpisano umowę w sprawie do-

kończenia budowy suchego zbiorni-
ka Racibórz Dolny.

Wójt uczestniczył w Festiwalu 
Perspektyw.

Odbyła się XXXI sesja Rady Gmi-
ny Kornowac.

5 – 6 grudnia
Wójt brał udział w Międzynaro-

dowej konferencji podsumowują-
cej 10. rocznicę przystąpienia Pol-
ski i Republiki Czeskiej do Układu 
z Schengen – w Cieszynie.

7 grudnia
Wójt uczestniczył w XLIII sesji 

Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego 
Związku Gmin i Powiatów. 

8 grudnia
Dzień Seniora w Domu Kultury 

w Kobyli. 

11 grudnia
W Urzędzie Gminy odbyło się 

spotkanie w sprawie projektu part-
nerskiego OZE z przedstawicielami 
Gmin Lubomia i Gorzyce.





























	 W	 roku	 2013	 w	 całym	 kraju	
weszły	w	życie	nowe	zasady	go-
spodarki	odpadami.	Od	początku	
funkcjonowania	 tego	 	 systemu	
Gmina	 Kornowac	 utrzymywa-
ła	 	 stawki	 opłat	 z	 tym	 związa-
nych	na	jednakowym	poziomie.	
Do	roku	bieżącego	kwota	z	opłat	
wystarczała	 na	 sfinansowanie	
obowiązującego	 systemu.	 Sytu-
acja	 uległa	 jednak	 zmianie	 po	
przeprowadzonym	przetargu	na	
wyłonienie	firmy	mającej	zajmo-
wać	się	wywozem	i	zagospodaro-
waniem	odpadów	w	roku	2018.	
	 Dotychczas  koszt miesięczny 
jaki płaciła gmina wynosił 36 ty-
sięcy. W roku przyszłym zgod-
nie ze złożoną ofertą miałaby on 
wzrosnąć o 23 tysiące miesięcz-
nie. W konsekwencji tej podwyż-
ki Rada Gminy Kornowac, aby 
wywiązać się z obowiązku gospo-
darowania odpadami nałożonymi 
ustawą, jest zmuszona podnieść 
stawki opłat dla mieszkańców na 
rok 2018. Właściciele nierucho-
mości, po uchwaleniu nowych 
stawek otrzymają zawiadomie-
nia o ich wysokości. Nie będzie 
konieczności składania nowych 
deklaracji związanych ze zmianą 
opłat. Obowiązek taki będzie je-
dynie w przypadku zmiany osób 
zamieszkujących daną nierucho-
mość.  Gmina Kornowac była 
jedną z nielicznych gmin gdzie 
stawki utrzymywały się na sto-
sunkowo niskim poziomie przez 
okres ponad 4 lat.
 W poniższej tabeli przedstawio-
no stawki obowiązujące w pobli-
skich gminach. 

Gmina Stawki

Nędza
Stawki zróżnicowane 

od  16,00 zł  do 13,50 zł 
od osoby

Krzyżanowice
Stawki zróżnicowane  
od 13,00 do 8,00 zł  

od osoby 

Pietrowice 
Wielkie

Stawki zróżnicowane   
od 16,00 do 7,00  zł  

od osoby
Racibórz 13,50 zł od osoby
Rudnik 12,00 zł od osoby

Lyski Od 14,00 zł do 10,00 zł 
od osoby

Jejkowice 12,00 zł od osoby
Radlin 12,00 zł od osoby
Rydułtowy 12,00 zł od osoby
Wodzisław Śl. 12,00 zł od osoby
Godów 12,00 zł od osoby
Pszów 12,00 zł od osoby
Gorzyce 14,00 zł od osoby
Mszana 12,00 zł od osoby

 Ponadto od 1 lipca 2017 r. weszła  
w życie nowelizacja przepisów, 
która  wprowadziła nowe zasa-
dy segregacji odpadów komunal-
nych, które będą obowiązywały na 
terenie całego kraju.  Od tej pory 
odpady będą dzielone na cztery 
frakcje.  Do worka niebieskiego 
trafi papier, do zielonego – szkło, 
do żółtego – metale i tworzywa 
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sztuczne, a do brązowego – odpa-
dy ulegające biodegradacji. 
Istotną zmianą jaka będzie doty-
czyła naszych mieszkańców jest 
brak  białego worka, do którego 
do tej pory były wrzucane odpa-
dy kuchenne. Od stycznia 2018  
będzie jeden worek brązowy na 
odpady biodegradowalne czyli 
odpady zielone oraz resztki ku-
chenne. 
 W styczniu właściciel każdej 
nieruchomości otrzyma tzw. pa-
kiet startowy worków oraz har-
monogram na wywóz odpadów. 
Worek brązowy będzie oddawany 
przez cały rok co 2 tygodnie. Jeże-
li chodzi o usługi to w przyszłym 
roku będzie organizowana jedna 
zbiórka odpadów wielkogabary-
towych sprzed posesji. Pozostałe 
usługi zostaną takie same. Mo-
bilny punkt selektywnej zbiórki 
będzie organizowany tak  jak do-
tychczas w każdej miejscowości 
wiosną i jesienią. Nie zmieni się 
również częstotliwość odbioru 
odpadów zmieszanych (worek 
czarny) oraz żużli i popiołów (po-
jemnik).

Co warto jeszcze wiedzieć  
o segregacji
 Prawidłowa segregacja odpadów 
komunalnych zaczyna się w domu. 
Oddzielamy surowce od śmieci, 
które nie nadają się do powtórnego 
przetworzenia. Zbieramy razem 
jedynie te rodzaje odpadów, które 
cechują  się takimi samymi właś-
ciwościami i charakterem. Tych 
odpadów nie wolno wyrzucać 
do śmieci zmieszanych. Posegre-
gowane  stają się wartościowymi 
surowcami. Znaczną część odpa-
dów można przerobić albo ponow-
nie wykorzystać. Z odzyskanych 
surowców powstają nowe, uży-
wane przez nas produkty, m.in. 
kubki, doniczki, a nawet meble 
czy ubrania. 
 Należy podkreślić, że świado-
mość naszych mieszkańców do-
tycząca segregacji jest wysoka. 
Odpady wysegregowane przez 
naszych mieszkańców w 90% na-
dają się do odzysku i ponownego 
wykorzystania. Odpady biodegra-
dowalne odbierane przez przed-
siębiorcę generują wysokie koszty, 
dlatego nakłaniamy mieszkańców 
do  kompostowania. Komposto-
wanie  to najlepszy sposób, żeby 
uzyskać własny materiał do użyź-
niania gleby, a przy tym zagospo-

darować bezkosztowo odpady, 
które powstają w naszej kuchni 
czy ogrodzie.
 Jeśli	 masz	 wątpliwości,	 gdzie	
wyrzucić	 konkretny	 odpad,	 zo-
bacz	podpowiedzi	poniżej.	

Papier – pojemnik/worek 
niebieski

Wrzucamy:
• opakowania z papieru, karton, 

tekturę (także falistą),
• katalogi, ulotki, prospekty,
• gazety i czasopisma,
• papier szkolny i biurowy, 

zadrukowane kartki,
• zeszyty i książki,
• papier pakowy,
• torby i worki papierowe.
Nie	wrzucamy:
• ręczników papierowych i zuży-

tych chusteczek higienicznych,
• papieru lakierowanego i powle-

czonego folią,
• papieru zatłuszczonego lub 

mocno zabrudzonego,
• kartonów po mleku i napojach,
• papierowych worków po 

nawozach, cemencie i innych 
materiałach budowlanych,

• tapet,
• pieluch jednorazowych i pod-

pasek,
• zatłuszczonych jednorazowych 

opakowań z papieru i naczyń 
jednorazowych,

• ubrań.

Szkło – pojemnik/worek 
zielony 

Wrzucamy:
• Butelki i słoiki po napojach 

i żywności (w tym butelki po 
napojach alkoholowych i ole-
jach roślinnych),

• szklane opakowania po kosme-
tykach (o ile nie są wykonane 
z trwale połączonych kilku 
surowców).

Nie	wrzucamy:
• ceramiki, doniczek, porcelany, 

fajansu, kryształów,
• szkła okularowego,
• szkła żaroodpornego,
• zniczy z zawartością wosku,
• żarówek i świetlówek,
• reflektorów,
• opakowań po lekach, rozpusz-

czalnikach, olejach silniko-
wych,

• luster,
• szyb okiennych i zbrojonych,
• monitorów i lamp telewizyj-

nych,
• termometrów i strzykawek.

Metale i tworzywa sztuczne 
– pojemnik/worek żółty

Wrzucamy:
• odkręcone i zgniecione plasti-

kowe butelki po napojach,
• nakrętki, o ile nie zbieramy ich 

osobno w ramach akcji dobro-
czynnych,

• plastikowe opakowania po 
produktach spożywczych,

• opakowania wielomateria-
łowe (np. kartony po mleku 
i sokach),

• opakowania po środkach 
czystości (np. proszkach do pra-
nia), kosmetykach (np. szampo-
nach, paście do zębów) itp.,

• plastikowe torby, worki, rekla-
mówki, inne folie,

• aluminiowe puszki po napo-
jach i sokach,

• puszki po konserwach,
• folię aluminiową,
• metale kolorowe,
• kapsle, zakrętki od słoików,
• zabawki (zabawki z tworzywa 

sztucznego, o ile nie są wy-
konane z trwale połączonych 
kilku surowców).

Nie	wrzucamy:
• butelek i pojemników z zawar-

tością,
• opakowań po lekach i zuży-

tych artykułów medycznych,
• opakowań po olejach silniko-

wych,
• części samochodowych,
• zużytych baterii i akumulato-

rów,
• puszek i pojemników po far-

bach i lakierach,
• zużytego sprzętu elektronicz-

nego i AGD.

Odpady ulegające biode-
gradacji – pojemnik/worek 
brązowy

Wrzucamy:
• odpadki warzywne i owocowe 

(w tym obierki itp.),
• gałęzie drzew i krzewów,
• skoszoną trawę, liście, kwiaty,
• trociny i korę drzew,
• resztki jedzenia.
Nie	wrzucamy:
• kości zwierząt,
• odchodów zwierząt,
• popiołu z węgla kamiennego,
• leków,
• drewna impregnowanego,
• płyt wiórowych i MDF,
• ziemi i kamieni,
• innych odpadów komunalnych 

(w tym niebezpiecznych).

Odpady – nOwe zasady
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 W tym roku przyszedł czas na 
duże wyzwanie – wymiana kot-
łowni węglowej na kotłownię ga-
zową w Szkole Podstawowej w 
Kornowacu.
 Główny problem polegał na tym, 
że wcześniej należało doprowa-
dzić gazociąg do byłego budyn-
ku Gimnazjum. Całą inicjatywę 
przejęła Gmina Kornowac, która 
po podpisaniu stosownych poro-
zumień i umów z Polską Spółką 
Gazownictwa wykonała doku-
mentację techniczną na wykona-
nie gazociągu niskiego ciśnienia 

wraz z przyłączem do budynku 
Gimnazjum. Gazociąg należało 
wybudować pomiędzy pasami 
drogowymi ul. Raciborskiej i ul. 
Starowiejskiej. Po wykonaniu do-
kumentacji i przekazaniu jej PSG 
w Zabrzu, to oni przeprowadzili 
przetarg i wykonali gazociąg do-
prowadzający gaz do Gimnazjum 
zakończony wolnostojącą szafką 
gazową z punktem pomiarowo-
odcinającym na granicy działki.
 Gmina Kornowac już w maju 
przeprowadziła dwa przetargi 
związane z poprawą efektywno-

Palenie śmieci szkodzi Twojemu zdrowiu  
i zdrowiu Twoich najbliższych, zanieczysz-
cza środowisko, w którym mieszkasz!
	 Paląc	 śmieci	 uwalniasz	 do	 środowiska	 wiele	 szkodliwych	 sub-
stancji,	które	rozprzestrzeniają	się	w	sposób	niekontrolowany	i	są	
wdychane	przez	Ciebie	i	Twoje	dzieci.	Substancje	te	kumulują	się	w	
organizmie	uszkadzając	komórki	oraz	narządy	wewnętrzne	i	wcześ-
niej	czy	później	dadzą	o	sobie	znać	np.	w	postaci	chorób	nowotworo-
wych.
PAMięTAJ!
 W piecu domowym nie wolno palić śmieci. Szczególnie niebezpiecz-
ne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. bute-
lek typu PET, worków foliowych a także opakowań po sokach, mleku, 
odpadów z gumy, pampersów, lakierowanego drewna.
dOBrzE WiEdziEĆ!
 Palenie śmieci ma również negatywny wpływ na stan przewodów 
kominowych, powodując odkładanie się tzw. „mokrej sadzy” w komi-
nach. To z kolei może być powodem zapalenia się instalacji i pożaru 
Twojego domu.
uWAGA!
 W przypadku palenia odpadów w piecu  nakładane są sankcje karne 
wynikające z art. 191 ustawy o odpadach. Kara może wynieść nawet 
5.000 zł. Postępowanie o ukaranie sprawcy następuje w trybie okre-
ślonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.
 Zgłoszenia  przypadków spalania odpadów można przekazywać do 
Urzędu Gminy Kornowac pod numer telefonu 32 430 10 37 wew. 112 
lub bezpośrednio do Straży Miejskiej w Raciborzu, tel. 32 415 47 59.

sensor do pomiarów 
jakości powietrza  
w Gminie Kornowac
	 Na	 budynku	 Urzędu	 Gminy	
w	 Kornowacu	 zainstalowano	
czujnik	do	pomiaru	jakości	po-
wietrza.	Czujnik	został	zamon-
towany	 bezpłatnie	 w	 ramach	
współpracy	 samorządów	 Sub-
regionu	 Zachodniego	 z	 firmą	
Airly.
 Czujnik pobiera następujące 
dane pomiarowe:
– temperaturę powietrza wyra-

żoną w stopniach Celsjusza,
– wilgotność,
– ciśnienie,
– stężenie pyłów zawieszonych 

PM1, PM2.5 oraz PM10.
Wizualizacja danych pobiera-
nych z czujnika dostępna jest na 
stronie internetowej www.map.
airly.eu. 

GMINA POSTAWIŁA NA EKOLOGIĘ

Stawki podatkowe na rok 2018  
obowiązujące w Gminie Kornowac
Na XXXI sesji Rady Gminy Kornowac, 30 listopada 2017 roku zostały 
uchwalone stawki podatkowe na rok 2018. Na wniosek Wójta Gminy 
– Grzegorza Niestroja przyjęto stawki podatków lokalnych na poziomie 
roku 2017. Przyjęte wielkości są znacznie niższe niż stawki maksymal-
ne (tabela) określone w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 
dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych 
podatków i opłat lokalnych w 2018 roku (M.P. 2017, poz. 800). 

Podatek od nieruchomości

Podstawa 
opodatkowania 

(m²)

Stawka 
uchwalo-

na na 
2016 r. 

(zł)

Stawka 
uchwalo-

na na 
2017 r. 

(zł) 

Stawka 
max.

na 2018 r. 
(zł)

Stawka 
uchwalo-

na na 
2018 r. 

(zł) 
Budynki mieszkalne  
(lub ich części) 0,71 0,71 0,77 0,71

Budynki (lub ich części) związane 
z działalnością gospodarczą 20,45 20,45 23,1 20,45

Budynki (lub ich części) zajęte  
na prowadzenie działalności  
w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym  
(nie występują) 

10,80 10,68 10,80 10,68

Budynki (lub ich części) zw. udzie-
laniem świadczeń zdrowotnych 4,45 4,45 4,70 4,45

Budynki pozostałe  
(w tym: garaże) 6,26 6,26 7,77 6,26

Grunty związane z działalnością 
gospodarczą 0,81 0,81 0,91 0,81

Grunty pozostałe 
(tereny mieszkaniowe) 0,37 0,37 0,37 0,37

Grunty pod jeziorami 4,58 4,58 4,63 4,58

Podatek rolny
Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
z dnia 18 października 2017 roku (M.P. 2017r. poz. 958) średnia cena 
skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedza-
jący rok  podatkowy 2018 wynosi 52,49 zł za 1 dt, co oznacza, że stawka 
podatku rolnego wynosi 131,23	zł	z	hektara	przeliczeniowego. 

Podatek	od	środków	transportowych – na poziomie roku 2017. 
Beata Orc

ści energetycznej budynków Gim-
nazjum wraz z salą gimnastyczną 
w Kornowacu. Pierwszy doty-
czył wymiany stolarki okiennej 
i drzwiowej w Gimnazjum, który 
wygrała firma Progres z Gliwic za 
cenę 151.442,66 zł. Firma wywią-
zała się z nałożonego im zadania 
w wyznaczonym terminie.
 Drugi przetarg dotyczył przebu-
dowy kotłowni węglowej na kot-
łownię gazową, który wygrała 
firma „Eve-Rom” z Kedzierzyna-
Koźla za cenę 760.853,38 zł.
 Obydwa zadania były współfi-
nansowane z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach działania 4.3 Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020. Dofinansowanie objęło 
85% kosztów kwalifikowalnych.
 Jeżeli chodzi o wymianę kotłow-
ni z węglowej na gazową to inspira-
cją i powodem był stan techniczny 
źródła ciepła, kotłów i pozostałych 
urządzeń, który określono jako zły 
i wymagający niezwłocznego re-
montu.

Od	wielu	lat	Gmina	Kornowac	stawia	na	ekologię.	Po	wykonaniu	termo-
modernizacji	wszystkich	placówek	oświatowych	wraz	z	wymianą	źródła	
ciepła,	w	2014	roku	zrealizowaliśmy	projekt	pn.	„Gmina	Naturalnie	Sło-
neczna”	w	ramach	którego	zamontowano	na	budynkach	mieszkalnych	
452	instalacje	solarne.	Mieszkańcy	również	w	latach	ubiegłych	mogli	
liczyć	na	100%	dofinansowanie	demontażu,	transportu	i	unieszkodliwia-
nia	azbestu	ze	swoich	budynków.	

 Kotłownia węglowa została zli-
kwidowana a miejscu istniejącego 
magazynu opału, znajdującego się 
w piwnicy budynku szkoły, zosta-
ło wykonane pomieszczenie wę-
zła ciepła.
 Całkowita moc kotłowni gazo-
wej została utrzymana na dotych-
czasowym poziomie.
 Przebudowa kotłowni objęła za-
budowę wewnętrznej instalacji 
gazowej, na odcinku od zaworu 

głównego do gazowego źródła cie-
pła – układu kotła gazowego (3szt.) 
i gazowych absorpcyjnych pomp 
ciepła (3szt.). Montaż ww. układu 
gazowego źródła ciepła został wy-
konany na zewnątrz budynku za 
salą gimnastyczną na fundamen-
tach betonowych.
 Sterowanie kotłowni odbywa się 
z pomieszczenia węzła ciepła, któ-
re również jest sterowane zdalnie 
za pomocą łącza internetowego.
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 W uroczystości wzięły 
udział również pary ob-
chodzące 55-lecie pożycia 
małżeńskiego (Szmarag-
dowe Gody): Aniela i Aloj-
zy Granieczni z Kobyli, 
Teresa i Jan Szałkowscy 
z Kobyli, Ernestyna i Józef 

Rogowscy z Kobyli, Ade-
lajda i Józef Kostkowie 
z Kobyli, Joanna i Brunon 
Mańkowie z Rzuchowa, 
Marta i Teodor Zimer-
mann owie z Pogrzebienia, 
Cecylia i Henryk Cube-
rowie z Rzuchowa, Anna 

i Maksymilian Hibszero-
wie z Pogrzebienia.
 Podczas uroczystości go-
ście mieli okazję zobaczyć 
i wysłuchać uczniów ZSP 
Pogrzebień oraz Zespołu 
Rzuchowianki.

Złote Gody w Pogrzebieniu
	 23	 listopada	 2017	 roku	
w	Domu	Kultury	w	Pogrze-
bieniu	 odbyła	 się	 uroczy-
stość	 z	 okazji	 jubileuszu	
pożycia	małżeńskiego.	
 Na uroczystość zaproszo-
no pary obchodzące 50-le-
cie pożycia małżeńskiego 
(Złote Gody): Annę i Hen-
ryka Nawrotów z Kobyli, 
Irenę i Rudolfa Krzykałów 
z Kobyli, Krystynę i Bole-
sława Wyszkowskich z Kor-
nowaca, Janinę i Henryka 
Nowakowskich z Łańc, Ce-
cylię i Jerzego Błaszczoków 
z Pogrzebienia, Wiesławę 
i Ewalda Knurów z Korno-
waca.
 Jubilatom wręczone zo-
stały „Medale za długolet-
nie pożycie małżeńskie’’ 
przyznane przez Prezyden-
ta Rzeczpospolitej Polskiej, 
a także listy gratulacyjne 
od wójta gminy Kornowac. Anna i Henryk nawrotowie

Aniela i Alojzy GranieczniWiesława i Ewald KnurowieAdelajda i Józef Kostkowie

Ernestyna i Józef rogowscyCecylia i Jerzy BłaszczokowieCecylia i Henryk Cuberowie
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Irena i rudolf KrzykałowieJoanna i Brunon MańkowieMarta i Teodor Zimermannowie

Janina i Henryk nowakowscyKrystyna i Bolesław WyszkowscyTeresa i Jan Szałkowscy

Pamiątkowe zdjęcie jubilatów obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiegoAnna i Maksymilian Hibszerowie
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Podsumowanie projektu 
transgranicznego
17 listopada odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu transgranicz-
nego „Tradycje i zwyczaje na pograniczu w czeskiej Vresinie i polskim Kornowacu”. 
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele gmin partnerskich bezpośrednio zaanga-
żowanych w realizację projektu. Na spotkaniu omówiono wszystkie działania projek-
towe oraz współpracę gmin w trakcie ich realizacji. Zapewniono także o kontynuacji 
działań projektowych w przyszłości oraz dalszej współpracy.

 „Rozświetlenie choinki” w Brance 
u Opawy jest ważnym świętem, które na 
terenie Czech obchodzone jest, co roku 
symbolizując miłość, a przysłaniając de-
mony wrogości i zazdrości. W tym roku 
Gminny Ośrodek Kultury w Kornowa-
cu zorganizował wyjazd z projektu pod 
nazwą „Z tradycja, kulturą i smakiem”, 
aby razem z czeskim partnerem wziąć 
udział w tak ważnym dla nich wydarze-
niu. Sześćdziesięciu uczestników z tere-
nu gminy Kornowac na czele z Wójtem 
– Grzegorzem Niestrojem oraz sekreta-

rzem – Radosławem Łuszczem, spędziło 
wyjątkowe popołudnie, które w wyraźny 
sposób przybliżyło tak bardzo wyczekiwa-
ny czas świąt Bożego Narodzenia. Nie za-
brakło gorącej kawy, słodkich pierników, 
a także pięknych świątecznych ozdób, 
które dekorowały czeskie stragany. I choć 
mroźna pogoda dawała się we znaki nie 
przeszkodziła muzyce i śpiewom, które 
wprowadziły wyjątkowy nastrój, a roz-
świetlona choinka ogrzewała wszystkich 
swym ciepłym blaskiem.

Maria Łomnicka 

Rozświetlenie choinki  
w Brance u Opavy

	 W	dniu	8	grudnia	w	sali	
Gminnego	 Ośrodka	 Kul-
tury	 w	 Kobyli	 odbyło	 się	
doroczne	spotkanie	opłat-
kowe	seniorów.	
 Na imprezę zaproszo-
nych zostało ponad 300 
osób powyżej 75 roku życia 
z terenu gminy Kornowac. 
W spotkaniu uczestniczy-

ło 106 seniorów. Program 
artystyczny przedstawiły 
dzieci z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Kobyli, 
które obdarowały senio-
rów własnoręcznie przy-
gotowanymi upominkami. 
Jak co roku w spotkaniu 
uczestniczył wójt gminy 
Kornowac, który złożył 

wszystkim świąteczne ży-
czenia, jak również księża 
z parafii na terenie gminy  
sołtysi oraz przewodniczą-
cy rady gminy Kornowac. 
Jak co roku na stołach goś-
ciła zupa grzybowa oraz 
ryba i kapusta z grzyba-
mi przygotowane przez 
pracowników Gminnego 

Ośrodka Kultury w Kor-
nowacu oraz panie z KGW 
Kobyla. Impreza zorga-
nizowana została dzięki 
zaangażowaniu pracow-
ników ośrodka pomocy 
społecznej oraz Gminnego 
Ośrodka Kultury w Korno-
wacu. 

	 Dzięki	wsparciu	wójta	gminy	–	Grze-
gorza	Niestroja	i	gminnej	komisji	roz-
wiązywania	problemów	alkoholowych	
w	naszej	gminie	po	 raz	pierwszy	po-
wstał	klub	seniora	pod	nazwą	„WSPA-
NIALI	 DOJRZALI”.	 30	 listopada	 w	
sali	Domu	Kultury	w	Kobyli	odbyła	się	
wspaniała	impreza	andrzejkowa,	któ-
rą	poprowadził	Waldemar	Świerczek	
wraz	ze	swoją	córką	Natalią.	Na	naszej	
imprezie	gościliśmy	również	zespół	ta-
neczny	seniorek	z	zaprzyjaźnionej	cze-
skiej	gminy	VRESINA.	Nawet	pogoda	
nie	zepsuła	seniorom	cudnej	zabawy	
–	na	sali	było	prawie	130	osób.
	 Swoją	obecnością	zaszczycił	nas	wójt	
–	 Grzegorz	 Niestrój,	 przewodniczący	
GKRPA	 –	 Krystian	 Staniek	 oraz	 prze-

wodniczący	 komisji	 kultury	 i	 oświaty	
–	Jan	Zaczyk.	
	 Okazuje	się	że	seniorzy	w	naszej	gmi-
nie	potrzebują	wspólnych	spotkań,	chcą	
po	prostu	wyjść	z	domu	i	zrobić	coś	dla	
siebie,	dobrze	czują	w	swoim	towarzy-
stwie.		W	grupie	raźniej!	Gminny	Ośro-
dek	Kultury	w	Kornowacu	stworzył	taką	
możliwość	po	raz	pierwszy,	ale	nie	ostat-
ni.	Już	dzisiaj	zapraszamy	na	spotkanie	
noworoczne	w	styczniu	2018	roku!	Bę-
dzie	tam	przedstawiony	plan	naszej	pra-
cy	na	cały	rok.
Klub	 WSPANIAŁYCH	 	 DOJRZAŁYCH	
W	GMINIE	 KORNOWAC	 UWAŻAMY	
ZA	OTWARTY!		Jeżeli	masz	50+,60+,	70+	
czekamy	na	ciebie!

 Wiesława Bochynek

	 6	grudnia	2017	r.	w	sali	Gminnego	Ośrodka	Kul-
tury	w	Kobyli	odbyła	się	impreza	Mikołajkowa	
zorganizowana	przez	Ośrodek	Pomocy	Społecz-
nej	w	Kornowacu	oraz	Gminny	Ośrodek	Kultury	
w	Kornowacu.	
 Spotkanie Mikołajkowe zorganizowane było 
w ramach projektu pt. „Drugiemu człowiekowi” 
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne-
go. W spotkaniu uczestniczyło 165 dzieci z tere-
nu gminy Kornowac oraz ich rodzice. Wszystkie 
dzieci otrzymały prezenty od św. Mikołaja wcześ-
niej zaś w oczekiwaniu na Mikołaja uczestniczyły 
w programie animacyjnym przygotowanym przez 
Śnieżynkę.

Wspaniali dojrzali 
czekają na ciebie

DZIEŃ SENIORA MIKOŁAJ 
w GOK
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Budowa kanalizacji rozPoczęTa

	 W	 piątek	 24	 listopada	 wójt	
gminy	 Kornowac	 –	 Grzegorz	
Niestrój	pierwszym	symbolicz-
nym	wbiciem	łopaty	rozpoczął	
budowę	kanalizacji	w	ramach	
zadania	 „Budowa	 kanalizacji	
sanitarnej	–	etap	I”.	
 Przy udziale Inspektora nad-
zoru – Andrzeja Siedlaczka 
oraz przedstawicieli wykonaw-
cy – Aleksandra Filipowicza  
–kierownika budowy i Jana Pa-
sternego („AQUA-System” Sp. 
z o.o.) zainaugurowano inwe-
stycję, na którą gmina czekała 
kilka lat. 
 Dzięki dofinansowaniu projek-
tu „Uporządkowanie gospodar-
ki ściekowej na terenie Gminy 
Kornowac – etap I” ze środków 

Unii Europejskiej w ramach 
Funduszu Spójności udało się 
doprowadzić do realizacji sieci 
kanalizacyjnej w obrębie Po-
grzebienia i Kornowaca. Koszt 
całej inwestycji oszacowano na 
ok. 35 mln złotych, z czego dota-
cja unijna pokryje 18 155 933,24 
zł.
 Obecnie gmina wyłoniła wy-
konawcę robót na odcinku sieci 
w miejscowości Kornowac – ul. 
Raciborska od początku do nu-
meru 57 (nieparzyste) i Pogrze-
bień (ul. Kornowacka, fragment 
ul. Pamiątki od skrzyżowania 
z ul. Raciborską do budynku nr 
45 po jednej stronie i budynku 
nr 58 po drugiej stronie).
 Mieszkańcy tego obszaru mie-

li okazję zapoznać się z projek-
towanym przebiegiem sieci 
kanalizacyjnej i lokalizacją stu-
dzienek przyłączeniowych dla 
poszczególnych nieruchomości 
na spotkaniu w Domu Kultury 
Pogrzebieniu w dniu 8 listopa-
da.
 Większość robót prowadzona 
będzie metodą bezwykopową, 
co pozwoli na prowadzenie 
robót mimo dużego natężenia 
ruchu na drodze wojewódz-
kiej i ograniczenie utrudnień 
w ruchu ulicznym. Metoda bez-
wykopowa pozwala również 
zmniejszyć ingerencję w istnie-
jące zagospodarowanie terenu. 
Zgodnie ze wstępnym harmo-
nogramem prac Wykonawcy 

w pierwszej kolejności wykony-
wane będą odcinki sieci wzdłuż 
ul. Raciborskiej (w kierunku 
Raciborza i Zajazdu „Złota Igli-
ca” oraz w kierunku Rybnika 
do posesji nr 29). Wykonawca 
zorganizował już zaplecze bu-
dowy, rozpoczęły się dostawy 
materiałów. Pierwsze studnie 
zostały już osadzone, a Wyko-
nawca przystąpił do przewier-
tów. 
 W pierwszym kwartale 2018 
roku wykonawca planuje wy-
konanie sieci wzdłuż ul. Raci-
borskiej w kierunku Rybnika 
(w sąsiedztwie budynku nr 43). 
Do końca maja 2018 r. wyko-
nawca zamierza ukończyć od-
cinek sieci w ul. Raciborskiej 

do skrzyżowania z ul. Pamiąt-
ki w Pogrzebieniu. Od czerwca 
do października 2018 r. powin-
na zostać wykonana sieć kana-
lizacji sanitarnej grawitacyjnej 
i tłocznej wzdłuż ul. Pamiątki 
– od skrzyżowania z drogą wo-
jewódzką DW 935 do wysoko-
ści budynku nr 45 po jednej 
stronie i budynku nr 58 po dru-
giej stronie. Ostateczny termin 
ukończenia robót budowlanych 
w ramach tego kontraktu mija 
w styczniu 2019 r.
 Obecnie Gmina przygotowu-
je dokumentację przetargową 
dla etapu II obejmującego sieć 
kanalizacji sanitarnej w pozo-
stałej części miejscowości Kor-
nowac.
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Słodkie specjały Remigiusza Rączki
	 Pieczenie	 ciasteczek,	
jako	 pierwsze	 działanie	
projektu	pn.	„Z	tradycją,	
kulturą	i	smakiem”	zgro-
madziło	w	rzuchowskim	
domu	 kultury	 wielu	 mi-
łośników	śląskiej	kuchni.	

21	listopada	przyjechały	
także	 panie	 z	 czeskiej	
Branki	 aby	 wspólnie	
“pomaszkecić”	 z	 przed-
stawicielkami	 KGW	
i	 stowarzyszeń	 z	 gminy	
Kornowac.

 Ale samo wydarzenie chy-
ba nie cieszyłoby się takim 
zainteresowaniem, gdyby 
nie udział eksperta kulinar-
nego Remigiusza Rączki. 
Kucharz podzielił się prze-
pisami na tradycyjne, często 

	 Kiermasz	Bożonarodze-
niowy	 w	 Kornowacu	 to	
przedświąteczna	 impre-
za	 organizowana	 przez	
Wójta	 Gminy	 Kornowac	
wraz	z	Gminnym	Ośrod-
kiem	 Kultury,	 w	 trzecią	
niedzielę	 adwentu.	 Kier-
masz	 cieszył	 się	 ogrom-
nym	 zainteresowaniem	
nie	 tylko	 wśród	 miesz-
kańców	naszej	gminy.
	 W	tegorocznym	kierma-
szu	 dania	 przygotowały	
Panie	 z	 Kół	 Gospodyń	
Wiejskich	 z	 Kobyli,	 Po-
grzebienia	 i	 Rzuchowa,	
Stowarzyszenie	 Gospo-
dyń	Wiejskich	z	Łańc	oraz	
Panie	 z	 Stowarzyszenia	
Prężny	Kornowac.	Panie	
przy	 pięknie	 ozdobio-
nych	 stołach	 oferowały	
przepyszne	pierogi,	ryby,	
ryby	w	galarecie,	sałatki	
śledziowe,	kapustę	z	grzy-

bami,	barszcz	z	uszkami,	
zupę	 grzybową,	 bigos,	
paszteciki	 oraz	 potrawy	
z	mięsa.	 	 Nie	 zabrakło	
także	 moczki	 i	 makó-
wek.	
	 Na	 kiermaszu	 można	
było	kupić	stroiki	i	wszel-
kie	 ozdoby	 świąteczne	
przygotowane	przez	Rady	
Rodziców	z	naszych	szkół.	
Oferta	 była	bardzo	uroz-
maicona.	 Od	 różnorod-
nych	 bombek,	 ozdób,	 po	
gwiazdki,	aniołki,	kartki	
świąteczne	 i	 stroiki	oraz	
ciasteczka	i	ciastka.	
	 W	 świąteczny	 nastrój	
wprowadziły	wszystkich	
występy	dzieci	z	naszych	
szkół,	 występ	 zespołu	
Rzuchowianki	i	Łan.
Przybyłym	 na	 kiermasz	
mieszkańcom	świąteczne	
życzenia	złożył	wójt	gmi-
ny	Grzegorz	Niestrój.	

zapomniane już ciasteczka 
– „na warsztacie” znalazły 
się makrony z haberfloków, 
ciastka ze szpyrek, a la fran-
cuskie z Marklowic, krajan-
ka czekoladowa, ciastka 
z warzonych żółtek, a także 

zozworki, czyli śląskie ciast-
ka imbirowe. Panie, biorące 
udział w warsztatach, pilnie 
słuchały wskazówek pana 
Rączki, przez co ciastecz-
ka wyszły przepyszne. Na 
koniec zbierały autografy 

od mistrza śląskiej kuchni 
na swoich fartuchach.
 Słodki zapach jeszcze 
długo po zakończeniu war-
sztatów roznosił się po ca-
łym Rzuchowie.

aleksandra Pytlik

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

na świeżym powietrzu

Kiermasz Bożonarodzeniowy

Kiermasz BożonarodzeniowyKiermasz Bożonarodzeniowy
na świeżym powietrzu


