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	 Planowana	struktura	
szkół	naszej	gminy,	w	
związku	z	wprowadzeniem	
reformy	edukacji	będzie	
kształtować	się	następująco:
1.		 Z	dniem	1	września	2017	

r.	Gimnazjum	im.	Jana	
Pawła	II	w	Kornowac	zo-
stanie	przekształcone	w	
Szkołę	Podstawową	im.	
Jana	Pawła	II	w	Korno-
wacu.

2.		 Zespoły	Szkolno-Przed-
szkolne	w	Kobyli,	Pogrze-
bieniu	i	Rzuchowie	
pozostaną	nadal	zespo-
łami	w	niezmienionej	
strukturze.

3.		 Od	1	września	2017	r.	w	
szkołach	podstawowych	
w	Kobyli,	Pogrzebieniu	
i	Rzuchowie	będzie	pro-
wadzone	nauczanie	do	
klasy	VI.

4.		 Od	1	września	2017	r.	
klasa	VII	będzie	konty-
nuowała	naukę	w	Szkole	

Podstawowej	w	Korno-
wacu	aż	do	jej	ukończe-
nia.

5.		 W	kolejnych	latach	kl.	
VII	i	VIII	będą	kontynu-
owały	naukę	w	Szkole	
Podstawowej	w	Korno-
wacu.

6.		 Dotychczasowe	klasy	
gimnazjalne	II	i	III	będą	
kontynuowały	naukę,	aż	
do	ukończenia	szkoły	tj.	
do	31	sierpnia	2019	r.

7.		 31	sierpnia	2019	r.	zakoń-
czy	działalność	Gimna-
zjum	im.	Jana	Pawła	II	w	
Kornowacu.

8.		 Od	1	września	2017	r.	
rozpocznie	się	darmowy	
przewóz	dzieci	do	szkół.

	 Przyjęcie	takiego	rozwią-
zania	dla	oświaty	w	Gminie	
Kornowac	zostało	poparte	
następującymi	argumenta-
mi:
	 kontynuacja	nauki	

uczniów	klas	starszych	

Informacja o zmianach w strukturze  
placówek oświatowych Gminy Kornowac  
w związku z wprowadzeniem od dnia  
1 września 2017 r. reformy oświaty

Reforma edukacji

Wójt	Gminy	Kornowac	i	Gminna	Biblioteka	Publiczna	w	Kornowacu
ogłaszają

	VII	Konkurs	Wielkanocny	na	PISANKĘ WIELKANOCNĄ
 

Termin  oddania prac 3 kwietnia 2017  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kobyli, filii w Pogrzebieniu lub w sekretariacie Urzędu Gminy Kornowac

SZcZeGóły	W	ReGulamInIe	KOnKuRSu	DOStęPnym	na	StROnIe	WWW.KORnOWac.Pl

szkół	podstawowych	
(VII	i	VIII)	w	Szkole	
Podstawowej	w	Korno-
wacu,	spowoduje,	że	nie	
zostanie	zahamowany	
proces	wychowawczy	
mający	na	celu	integra-
cję	społeczną	młodzieży	
z	różnych	środowisk	i	
sołectw	gminy;

	 obecne	trzy	szkoły	
podstawowe	nie	są	
przystosowane	do	reali-
zacji	nauczania	w	ośmiu	
klasach	–	brak	miejsca	w	
szkołach,	brak	zaplecza	
do	realizacji	nauczania	
w	klasach	starszych;

	 przyjęcie	rozwiązania	
umożliwiającego	naukę	

uczniów	kl.	VII	i	VIII	
w	budynku	przekształ-
conego	gimnazjum	
spowoduje	maksymalne	
wykorzystanie	bardzo	
dobrej	bazy	edukacyjnej,	
jaką	posiada	ta	szkoła,	
w	tym	m.in.	klasopra-
cownie:	chemiczna,	
fizyczna,	informatyczna,	
biologiczna,	językowa	–	

zapewniające	realizację	
procesu	dydaktycznego	
na	najwyższym	pozio-
mie;

	 brak	w	obecnych	
szkołach	odpowiedniej	
infrastruktury	sportowej	
szczególnie	w	ZSP	Rzu-
chów.

� 
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3 lutego 
�W Vresinie 
odbyło się 
spotkanie dotyczące 
współpracy Gminy 
Kornowac z Gminą 
Vresina.

6 lutego 
�W Urzędzie Gminy 
odbyło się spotkanie 
z Krzysztofem 
Kubkiem – prezesem 
ZWiK Racibórz, 
Marcinem Kostką 
– prezesem Spółki 
Wodociągowej 
Dzimierz, Beatą 
Dronszczyk – 
kierownikiem referatu 
Inwestycji UG Lyski 
w sprawie remontu 
stacji uzdatniania w 
Dzimierzu. 

7 lutego 
�Wójt uczestniczył 
w spotkaniu z 
posłem Czesławem 
Sobierajskim dot. 
kanalizacji zlewni 
zbiornika Racibórz 
Dolny.

8 lutego

�Odbyło się 
spotkanie z prezesem 
PKS Racibórz – 
Damianem Knurą w 
sprawie transportu 
uczniów do naszych 
szkół.

9 lutego 
�Odbyło się 
spotkanie z 
Mirosławem 
Michalaszkiem dot. 
projektu przyłączenia 
gazu do gimnazjum.

10 lutego 
�Miała miejsce 
cykliczna narada 
dyrektorów placówek 
oświatowych z terenu 
gminy.

13 lutego 
�W centrum 
Społeczno-
Kulturalnym w 
Pietrowicach Wlk. 

odbył się Konwent 
Starosty, Prezydenta, 
Burmistrzów i 
Wójtów, w którym 
uczestniczył nasz 
wójt.

15 lutego 
�W Urzędzie 
Gminy wójt spotkał 
się z prezesem 
PK Racibórz – 
Stanisławem Muchą 
w sprawie linii 14.

�W urzędzie Miasta 
Racibórz odbyło się 
spotkanie w sprawie 
wież widokowych na 
terenie powiatu.

16 lutego 
�W urzędzie Miasta 
Racibórz odbyło się 
cykliczne spotkanie w 
sprawie drogi RDRP.

�W Urzędzie 
Gminy Kornowac 
wójt uczestniczył 
w prezentacji 
Lokalnego Programu 
Rewitalizacji dla 
Gminy Kornowac.

20 lutego 
�Odbyło się 
wspólne posiedzenie 
komisji rozwoju i 
budżetu oraz komisji 
oświaty, kultury i 
zdrowia.

21 lutego 
�Wójt uczestniczył 
w spotkaniu 
emerytów Związku 
Nauczycielstwa 
Polskiego z terenu 
gminy. 

22 lutego

�Miało miejsce 
posiedzenie 
komisji rolnictwa, 
samorządów, prawa i 
ochrony środowiska. 

23 lutego 
�Odbyła się XXIV 
sesja Rady Gminy 
Kornowac.

	 Podstawowym	 aktem	 prawnym	
w	 gminie	 Kornowac,	 na	 podstawie	
którego	 realizowano	 działania	 w	
omawianym	okresie	był:	Gminny	Pro-
gram	 Profilaktyki	 i	 Rozwiązywania	
Problemów	 uzależnień	 na	 rok	 2016,	
przyjęty	do	realizacji	na	mocy	uchwa-
ły	 nr	 XII.80.2015	 Rady	 Gminy	 Kor-
nowac	 z	 dnia	 29	 grudnia	 2015	 roku	
oraz	 uchwały	 nr	 XVII.117.2016	 Rady	
Gminy	 Kornowac	 z	 dnia	 16	 czerwca	
2016	r.	w	sprawie	zmiany	uchwały	nr	
XII.80.2015	Rady	Gminy	Kornowac	z	
dnia	29	grudnia	2015	roku	w	sprawie	
przyjęcia	 Gminnego	 Programu	 Profi-
laktyki	 i	 Rozwiązywania	 Problemów	
uzależnień	 na	 rok	 2016.	 Źródłem	
finansowania	 Gminnego	 Programu	
były	środki	finansowe	z	budżetu	gmi-
ny,	pochodzące	z	opłat	za	korzystanie	
z	 zezwoleń	 na	 sprzedaż	 napojów	 al-
koholowych	zgodnie	z	art.	182	ustawy	
o	 wychowaniu	 w	 trzeźwości	 i	 prze-
ciwdziałaniu	alkoholizmowi	(Dz.	u.	z	
2015r.	poz.	1286	z	późn.	zm.).	
	 Dochody	za	zezwolenia	na	sprzedaż	
napojów	 alkoholowych	 w	 2016	 roku	
wyniosły:	 69.692,17	 zł.	 Budżet	 gmin-
nej	komisji	rozwiązywania	problemów	
alkoholowych	po	zmianach	został	za-
planowany	 na	 69.309,91	 zł,	 z	 czego	
wykorzystano	61.632,98	zł,	natomiast	
budżet	po	zmianach	na	program	„Prze-
ciwdziałanie	 narkomanii	 w	 Gminie	
Kornowac”	wyniósł	7.700,00	zł,	z	czego	
wydano	7.187,58	zł.	łącznie	na	realiza-
cję	Gminnego	Programu	w	2016	roku	
wydatkowano	kwotę:	68.820,56	zł,	dzię-
ki	czemu	budżet	został	wykorzystany	w	
89%.	
	 Gminna	 komisja	 rozwiązywania	
problemów	alkoholowych	gminy	Kor-
nowac	w	2016	roku	koncentrowała	się	
na	kontynuacji	działań	z	lat	ubiegłych,	
związanych	z	profilaktyką	i	rozwiązy-
waniem	problemów	uzależnień	zgodnie	
z	przepisami	wynikającymi	z	ustawy	z	
dnia	26	października	1982	roku	o	wy-
chowaniu	w	trzeźwości	i	przeciwdziała-
niu	alkoholizmowi	(Dz.	u.	z	2015r.	poz.	
1286	z	późn.	zm.)	oraz	ustawy	z	dnia	29	
lipca	2005	roku	o	przeciwdziałaniu	nar-
komanii	(Dz.	u.	z	2015r.	poz.	875	z	późn.	
zm.).
	 Punkt	Konsultacyjny	GKRPa	miesz-
czący	się	przy	ul.	Starowiejskiej	64	w	
Kornowacu,	był	czynny	przez	cały	rok,	
w	każdą	środę	w	godzinach	od	18.00	
do	 20.00.	 Komisja	 przeprowadziła	 z	
osobami	 uzależnionymi	 od	 alkoholu	
30	rozmów	motywujących	do	podjęcia	
leczenia	oraz	27	rozmów	i	3	wywiady	
z	członkami	ich	rodzin.	na	badania	do	
biegłych,	w	celu	otrzymania	opinii	w	
przedmiocie	uzależnienia	od	alkoholu	
komisja	skierowała	2	osoby,	natomiast	2	
osoby	zostały	skierowane	przez	sąd.	W	
2016	r.	złożono	do	wydziału	rodzinnego	
przy	Sądzie	Rejonowym	w	Raciborzu	5	
wniosków	o	leczenie	stacjonarne.	Sąd	
w	tej	sprawie	wydał	1	postanowienie	
o	 obowiązku	 leczenia	 w	 tym	 trybie,	
2	 postępowania	 zostały	 zawieszone,	
jedna	się	nie	odbyła,	natomiast	 jedna	
rozprawa	 dopiero	 się	 odbędzie.	 na	
rozprawach	był	obecny	członek	komi-
sji.	Dzięki	działaniom	komisji	2	osoby	
podjęły,	a	jedna	podejmie	leczenie	od-
wykowe	w	formie	stacjonarnej,	1	oso-
ba	w	formie	ambulatoryjnej	(w	poradni	
leczenia	uzależnień).	Ponadto	4	osoby	

zobowiązały	się	do	dobrowolnej	absty-
nencji,	którą	utrzymują,	co	jest	potwier-
dzane	 przez	 członków	 ich	 rodzin.	 W	
ciągu	roku	GKRPa	odbyła	12	spotkań.	
członkowie	 komisji	 przeprowadzili	
kontrole	w	2	sklepach	oraz	w	punkcie	
małej	gastronomii,	w	zakresie	przestrze-
gania	zasad	i	warunków	korzystania	z	
zezwolenia	na	sprzedaż	napojów	alko-
holowych.	Zaopiniowano	pozytywnie	
12	 wniosków	 o	 wydanie	 zezwolenia	
na	sprzedaż/sprzedaż	i	podawanie	na-
pojów	alkoholowych.

	 Z	 gminną	 komisją	 rozwiązywania	
problemów	alkoholowych	w	zakresie	
działań	 profilaktycznych	 współpraco-
wały:
1.		 Zespół	Szkolno-Przedszkolny		

w	Pogrzebieniu,
2.		 Zespół	Szkolno-Przedszkolny		

w	Rzuchowie,	
3.		 Zespół	Szkolno-Przedszkolny		

w	Kobyli,
4.		 Gimnazjum	im.	Jana	Pawła	II		

w	Kornowacu,
5.		 Oratorium	młodzieżowe		

w	Pogrzebieniu,
6.		 Gminny	Ośrodek	Kultury		

w	Kornowacu,
7.		 młodzieżowa	Drużyna	Pożarnicza	

w	Rzuchowie,
8.		 młodzieżowa	Drużyna	Pożarnicza	

w	Pogrzebieniu,
9.		 młodzieżowa	Drużyna	Pożarnicza	

w	łańcach,
10.	lKS	„Płomień”	Kobyla,
11.	 lKS	„Strzelec”	Rzuchów,
12.	KS	Kornowac,
13.	uczniowski	Klub	Sportowy	

„BłySKaWIca”	Kornowac,
14.	Stowarzyszenie	lokalne	

Salezjańskiej	Organizacji	
Sportowej	SalOS,

15.	Stowarzyszenie	Wspierania	
Rozwoju	Wsi	Kobyla.

	 Programy	profilaktyczne	z	narkoma-
nii	realizowały	Zespoły	Szkolno-Przed-
szkolne:	w	Pogrzebieniu,	Rzuchowie	i	
Kobyli	oraz	Gimnazjum	im.	Jana	Pawła	
II	w	Kornowacu	poprzez	dofinansowa-
nie	do	wyjazdów	uczniów	na	basen	w	
wysokości	łącznej	6.599,58	zł.	W	2016	
roku	zostały	zakupione	za	kwotę	588,00	
zł	ulotki	profilaktyczne	związane	z	te-
matyką	 narkotyków	 i	 dopalaczy	 dla	
Gimnazjum	 im.	 Jana	Pawła	 II	w	Kor-
nowacu,	które	będą	wykorzystane	na	
zajęciach	w	roku	2017.	
	 W	 Zespole	 Szkolno-Przedszkolnym	
w	 Pogrzebieniu	 zostały	 dofinanso-
wane	 zajęcia	 pozalekcyjne	 w	 kółku	
sportowym.	 Kwota	 dofinansowania	
wyniosła	1.292,46	zł.	Dofinansowanie	
działalności	 wychowawczej	 Orato-
rium	młodzieżowego	w	Pogrzebieniu	
oraz	 uczniowskiego	 Klubu	 Sporto-
wego	„BłySKaWIca”	Kornowac	wy-
niosło	po	1.000,00	zł.	Kwoty	te	zostały	
przeznaczone	w	przypadku	oratorium	
na	wyjazd	na	spotkanie	młodzieży	w	
Oświęcimiu,	 natomiast	 uczniowski	
Klub	Sportowy	przeznaczył	środki	na	
zakup	piłek.	Gminny	Ośrodek	Kultury	
w	 Kornowacu	 wykorzystał	 22.772,64	
zł.	 Środki	 te	 zostały	 wydatkowane	
m.in.	na	organizowanie	wypoczynku	i	
zajęć	podczas	ferii	zimowych	i	wakacji	
letnich	oraz	mikołajków.	Dofinansowa-
niu	 podlegały	 także	 kółka	 zaintereso-

wań	dla	dzieci	i	młodzieży	działających	
przy	Gminnym	Ośrodku	Kultury	w	Kor-
nowacu,	Koła	Gospodyń	Wiejskich	w	
Kobyli,	Rzuchowie	i	Pogrzebieniu,	Sto-
warzyszenie	 Gospodyń	 Wiejskich	 w	
łańcach,	Stowarzyszenie	Prężny	Kor-
nowac	oraz	zespoły	ludowe:	Kobylanki	
i	Rzuchowianki.	młodzieżowa	Drużyna	
Pożarnicza	z	Rzuchowa	wykorzystała	
499,18	zł	na	organizację	zawodów	Dar-
ta	i	tenisa	stołowego.	młodzieżowa	Dru-
żyna	Pożarnicza	z	Pogrzebienia	500,00	
zł	przeznaczyła	na	organizację	ogniska	
oraz	 zakup	 koszulek.	 młodzieżowa	
Drużyna	Pożarnicza	z	łańc	za	500,00	
zł	zakupiła	stroje	strażackie,	natomiast	
młodzieżowa	Drużyna	Pożarnicza	z	Ko-
byli	nie	wykorzystała	przyznanych	im	
środków.	Kluby	sportowe	przeznaczyły	
przyznane	im	dofinansowanie	na	zakup	
sprzętu	sportowego	oraz	strojów	o	łącz-
nej	wartości	5.999,40	zł.	Stowarzyszenie	
lokalne	Salezjańskiej	Organizacji	Spor-
towej	SalOS	wykorzystało	3.000,00	zł	
na	sprzęt	sportowy	oraz	wyjazd	dzieci	i	
młodzieży	na	XXIV	Igrzyska	młodzieży	
Salezjańskiej	w	dniach	16	–	18.09.2016	
r.	w	łodzi.	Stowarzyszenie	Wspierania	
Rozwoju	Wsi	Kobyla	zakupiło	za	kwotę	
1.000,00	zł	zestaw	nagłaśniający	związa-
ny	z	planowaną	na	2017	rok	realizacją	
zadania	„Brzozowy	gaj”	–	tworzenie	al-
ternatywnych	plenerowych	miejsc	spę-
dzania	czasu	wolnego	dla	społeczności	
lokalnej.	W	2016	roku	na	organizację	
szkolenia	 dla	 przedsiębiorców	 sprze-
dających	alkohol	przeznaczono	851,72	
zł,	na	opłaty	związane	z	punktem	kon-
sultacyjnym	1.129,98	zł,	a	na	podróże	
służbowe	krajowe	322,62	zł.
	 Wynagrodzenia	 biegłych	 i	 opłaty	
sądowe	wyniosły	 łącznie	880,00	zł.	Z	
rezerwy	 zakupiono	 lampy	 na	 boisko	
KS	 Kornowac	 w	 kwocie	 1.697,71	 zł,	
naświetlacz	 i	 lampę	 na	 boisko	 lKS	
Strzelec	„Rzuchów”	za	708,32	zł,	ma-
teriały	w	ramach	kampanii	„Zachowaj	
trzeźwy	umysł”	w	wysokości	1.230,00	
zł,	która	jest	skierowana	do	uczniów	i	
będzie	realizowana	w	2017	roku	przez	
nauczycieli	poszczególnych	szkół	Gmi-
ny	Kornowac.	
	 Zorganizowano	również	konkurs	na	
najlepszy	 program	 profilaktyczny	 na	
2017	rok,	w	którym	młodzieżowa	Dru-
żyna	 Pożarnicza	 w	 łańcach	 za	 zada-
nie	„Stop	uzależnieniom	wśród	dzieci	
i	młodzieży”	zajęła	I	miejsce	i	za	kwotę	
1.000,00	zł	zakupiono	stroje	strażackie.	
Stowarzyszenie	 Wspierania	 Rozwoju	
Wsi	 Kobyla	 za	 „Brzozowy	 gaj”–	 two-
rzenie	 alternatywnych	 plenerowych	
miejsc	 spędzania	 wolnego	 czasu	 dla	
społeczności	lokalnej”	zajęło	II	miejsce	
i	zakupiło	za	kwotę	700,00	zł	zestaw	na-
głaśniający,	natomiast	KGW	Rzuchów	
za	zadanie	„Przekazywanie	tradycji	ślą-
skich	mieszkańcom	sołectwa	Rzuchów,	
Gminy	Kornowac,	a	szczególnie	młod-
szemu	pokoleniu”	zajęło	III	miejsce	i	za	
kwotę	300,00	zł	zakupiło	zdjęcia	na	wy-
stawę	z	okazji	45-lecia,	które	obchodzić	
będą	w	roku	bieżącym.
	 W	 2016	 roku	 szkoły	 podstawowe	
oraz	gimnazjum	brały	udział	w	ogólno-
polskiej	kampanii	„Zachowaj	trzeźwy	
umysł”.	 Podczas	 zajęć	 nauczyciele	 i	
uczniowie	korzystali	z	materiałów	za-
kupionych	przez	gminną	komisję	roz-
wiązywania	problemów	alkoholowych	
w	2015	roku.	 Krystian Staniek

Działalność w ramach realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Uzależnień w Gminie Kornowac w 2016 roku
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Utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w tym zapewnie-
nie środków na wynagrodzenia pracowników jest zadaniem własnym 
gminy o charakterze obowiązkowym i wynika z art. 17 pkt 18 ustawy o 
pomocy społecznej. Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowni-
ków socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku 
jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pra-
cy na 2000 mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin objętych 
pracą socjalną w stosunku nie więcej niż 50 rodzin na jednego pracow-
nika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy. Ośrodek pomocy 
społecznej zatrudnia nie mniej niż 3 pracowników w pełnym wymiarze 
czasu pracy.

W 2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kornowacu zatrudniał 7 pra-
cowników w łącznym wymiarze 6,75 etatu w tym:
• Pracownicy socjalni – 4 osoby w wymiarze 2,5 etatu
• Pracownik ds. obsługi świadczeń rodzinnych – 1 osoba w wymiarze 
0,5 etatu
• Pracownik ds. obsługi funduszu alimentacyjnego – 1 osoba w wy-
miarze 0,5 etatu
• Pracownik ds. obsługi świadczenia wychowawczego – 1 osoba w 
wymiarze 0,5 etatu
• Księgowa – 1 osoba w wymiarze 1 etatu
• Kierownik – 1 osoba w wymiarze 1 etatu
• Asystent rodziny – 1 osoba w wymiarze 0,75 etatu

W 2016 roku budżet ośrodka pomocy społecznej w Kornowacu wyniósł 
4 291 089,00 zł w tym:
• środki własne w wysokości 506 010,00 zł
• dotacja celowa 112 069,00 zł 
• zadania zlecone z administracji rządowej 3 585 445,00 zł 
• środki przeznaczone na projekt UE 87 565,00 zł 

Środki finansowe wydatkowano następująco w poszczególnych roz-
działach:
Zadania własne i dotowane:
1. W rozdziale 85202 domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 
132 926,00 zł na opłacenie pobytu w domu pomocy społecznej 6 osób.

2. W rozdziale 85204 wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej wy-
datkowano kwotę 93 502,00 zł na opłacenie pobytu 8 dzieci w rodzinach 
zastępczych oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej.

3. W rozdziale 85205 zespół interdyscyplinarny ds. przemocy. W ra-
mach zadania wydatkowano kwotę 140,00 zł. W ramach działalności 
Zespołu Interdyscyplinarnego sporządzono 9 „Niebieskich kart” zwią-
zanych z występowaniem przemocy w rodzinie, z czego 1 sporządzona 
została przez pracownika socjalnego, 8 przez policję po interwencji w 
środowisku. W sumie prowadzono czynności w 12 procedurach. Proce-
dury prowadzone były z uwagi na występującą przemoc o charakterze 
psychicznym jak i fizycznym. Wśród prowadzonych procedur w ofiara-
mi przemocy były kobiety, w 1 przypadku ofiarą był mężczyzna. 

4. W rozdziale 85206 – asystent rodziny, wydatkowano kwotę 27 230,00 
zł na zatrudnienie asystenta rodziny w tym:
– z zadań własnych 6 745,00 zł
– z dotacji Wojewody 4 970,00 zł 
– ze środków UE w ramach projektu 15 515,00 zł 

W ramach zadań własnych oraz zadań dotowanych wypłacane są 
świadczenia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej 
lub życiowej, która uniemożliwia im przezwyciężenie trudności poprzez 
własne zasoby i możliwości. W ramach działalności OPS wypłacono na-
stępujące zasiłki:

Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz działalności 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kornowacu za rok 2016 

Rodzaj zasiłku Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach Kwota świadczeń Źródło finansowania

Zasiłek celowy 40 145 20 739,00 zł Własne

Zasiłek okresowy 11 34 9 694,00 zł 2 081,00 zł własne
7 613,00 zł dotacja

Zasiłek stały 4 7 9 943,00 zł Dotacja

Posiłek dla dzieci 56 134 29 741,00 zł 13 268,00 zł własne
16 473,00 zł dotacja

Zasiłek celowy posiłek 27 121 17 604,00 zł 10 098,00 zł własne
7 506,00 zł dotacja

5. W rozdziale 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre 
świadczenia rodzinne środki finansowe wydatkowano:
§ 2010 składki opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyj-
ny oraz specjalny zasiłek opiekuńczy wydatkowano 8 419,00 zł 
§ 2030 składki opłacane za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy 
społecznej wydatkowano 890,00 zł 

6. W rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 
286 404,00 zł. W ramach tej kwoty 65 481,00 zł wydatkowano z dotacji 
oraz kwotę 220 923,00 zł ze środków własnych w tym na:
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 600,00 zł 
§ 4210 zakup materiałów i – 9 446,00 zł 
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 192 604,00 zł 
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17 123,00 zł 
§ 4110 składki na ubezpieczenie – 40 608,00 zł 
§ 4120 składki na Fundusz Pracy – 4 577,00 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych – 7 053,00 zł 
§ 4280 zakup usług zdrowotnych – 600,00 zł 
§ 4360 usługi komórkowe – 1 617,00 zł 
§ 4410 podróże służbowe – 3 523,00 zł
§ 4440 odpis na ZFSS – 6 427,00 zł 
§ 4700 szkolenia – 1 129,00 zł 
§ 4610 koszty egzekucyjne – 98,00 zł 

Zadania Zlecone 
1. Świadczenie wychowawcze. 
Od kwietnia do grudnia b.r. ośrodek pomocy społecznej rozpoczął re-
alizację świadczenia 500 +. W w/w okresie wydatkowano kwotę 2 278 
946,00 zł na wypłatę w/w świadczenia oraz kwotę 45 302,00 zł na ob-
sługę w/w świadczeń Świadczenie wypłacane jest średnio na 508 dzieci 
w tym ok 164 dzieci jako pierwsze lub jedyne w rodzinie. Średnio ok. 
połowa rodzin z dziećmi pobiera świadczenie. 

Liczba złożonych  
wniosków

Liczba wniosków  
przekazanych do  

Marszałka  
Województwa

Liczba  
wypłaconych 

świadczeń

Liczba świadczeń  
na pierwsze 

dziecko

Kwota  
wypłaconych  

świadczeń

409 14 4574 1477 2 278 946,00 zł

W tym w formie papierowej 365

W formie elektronicznej 44

2. 85212 świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na 
ubezpieczenie społeczne wydatkowano kwotę 1 252 614,00 zł z czego :
• Świadczenia rodzinne 1 072 413,00 zł 

• Fundusz alimentacyjny 95 750,00 zł 
• Składki na ubezpieczenie społeczne 52 585,00 zł 
• Obsługa świadczeń rodzinnych 31 866,00 zł 

Rodzaj świadczenia Liczba rodzin Liczba świadczeń Kwota

 Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 202 3566 428 841,00 zł 

Zasiłki pielęgnacyjne 91 1097 167 841,00 zł 

Świadczenia pielęgnacyjne 11 134 172 748,00 zł 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 1 2 1 040,00zł

Zasiłek dla opiekuna 4 49 25 185,00 zł 

Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 62 64 64 000,00 zł 

Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 11 135 47 548,00 zł 

Fundusz alimentacyjny 18 209 96 750,00 zł

Koszty obsługi świadczeń x x 31 866,00 zł

1. Pozostała działalność OPS
Wzorem ubiegłych lat zorganizowano spotkanie opłatkowe seniorów z terenu 
gminy Kornowac. Zaproszono 354 osoby w wieku powyżej 75 roku życia, z czego 
na spotkanie przybyło 125 osób. Koszt w/w imprezy wyniósł 3 777,79 zł. Impre-
za organizowana jest corocznie od 2004 r. przy współpracy Gminnego Ośrodka 
Kultury w Kobyli.

Corocznie wraz z wójtem gminy odwiedzamy mieszkańców gminy obchodzących 
rocznicę urodzin powyżej 90. Na ten cel zakupiono upominki oraz wiązanki okolicz-
nościowe na łączną kwotę 1 345,00 zł dla 15 osób.

W 2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczył w kolejnej edycji programu 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej FEAD. W ramach w/w progra-
mu objęto 133 osoby, które otrzymały paczki żywnościowe w postaci produktów 
spożywczych. W sumie otrzymaliśmy 3986 kg towaru w następującym asorty-
mencie:
• Makaron jajeczny 280 kg
• Ryż biały 560 kg
• Herbatniki 112 kg
• Mleko UHT 552 kg
• Groszek z marchewką 216 kg
• Fasola biała 216 kg
• Koncentrat pomidorowy 80 kg
• Powidła śliwkowe 159 kg
• Gulasz z warzywami 565 kg
• Makrela w oleju 108 kg 
• Szynka drobiowa 165 kg
• Cukier 532 kg
• Olej rzepakowy 532 kg
Edycja programu trwa od sierpnia 2016 r. do czerwca br. w związku z tym przewi-
dywane są dalsze dostawy artykułów spożywczych. Transport towaru organizo-
wany jest w porozumieniu z dwiema innymi gminami. Koszt transportu wyniósł 
820,00 zł. W rozładunku towaru pomagają strażacy z OSP Pogrzebień.
Na przestrzeni ostatnich kilku lat liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej kształtuje się na podobnym poziomie. W 2016 z pomocy finansowej 
lub materialnej skorzystały 53 rodziny. Następuje jednak rotacja rodzin polegająca 
na tym, że część rodzin usamodzielnia się np. poprzez podjęcie zatrudnienia, część 
zaś rodzin zgłasza się do OPS jako rodziny wcześniej nie korzystające ze świad-
czeń. Zwiększyła się jednak dwukrotnie liczba osób korzystających z pomocy wy-
łącznie w formie pracy socjalnej. W 2016 r była to liczba 122 rodzin. Znacznemu 
zwiększeniu ulega również liczba osób samotnych, starszych, wymagających po-
mocy ze strony rodziny, jednakże nie zawsze rodzina może lub chce udzielać takiej 
pomocy. Powoduje to duże zainteresowanie kierowaniem w/w osób do domu 
pomocy społecznej. W chwili obecnej koszty utrzymania mieszkańców gminy w 
domu pomocy społecznej stanowią znaczny procent budżetu gminy. 

Główne powody przyznania pomocy społecznej

Powód przyznania pomocy Liczba  
rodzin

Liczba osób 
w rodzinach

Ubóstwo 13 34

Bezdomność 1 1

Potrzeba ochrony macierzyństwa 19 95

Wielodzietność 7 45

Bezrobocie 24 85

Niepełnosprawność 21 64

Długotrwała lub ciężka choroba 11 33

Bezradność w sprawach opiekuńczo
-wychowawczych w tym: 22 71

W rodzinach niepełnych 14 42

W rodzinach wielodzietnych 3 21

Alkoholizm 4 15

Trudności w przystosowaniu  
po zakładzie karnym 3 18

Zdarzenie losowe 1 3

Od 2014 r. OPS realizuje Kartę Dużej Rodziny. Zadanie jest finansowane ze środ-
ków budżetu państwa. Koszty obsługi zadania wynoszą 13,40 zł od jednego zło-
żonego wniosku oraz 2,68 zł za wydanie karty na kolejnych członków rodziny wie-
lodzietnej. W 2016 r. wydano Kartę Dużej Rodziny dla 12 rodzin wielodzietnych. 
KDR uprawnia do zniżek na terenie kraju w instytucjach, które honorują w/w kartę 
i przystąpiły do programu. KDR przysługuje rodzinom wielodzietnym ( 3 + ) nie-
zależnie od ich dochodu.
 
Od 2016 r. OPS przystąpił do realizacji dwuletniego projektu współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej pt. „Drugiemu człowiekowi” w ramach IX osi priory-
tetowej Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 
Programy aktywnej integracji dla osób i grup zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym. Koszt projektu wynosi 226 999,00 zł z czego dofinansowanie z EFS 192 
949,15 zł. Projekt realizowany jest w partnerstwie z powiatem raciborskim i skie-
rowany jest do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, przeżywających 
trudności w pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych. W projekcie bierze udział 
12 osób z terenu gminy Kornowac. Działania w projekcie prowadzone są na rzecz 
aktywizacji społecznej i zawodowej w/w osób poprzez zajęcia z psychologiem, do-
radcą zawodowym, trenerem pracy oraz innymi specjalistami oraz poprzez udział 
w imprezach środowiskowych prowadzonych na rzecz społeczności lokalnej. 
 
Od roku 2017 ośrodek pomocy społecznej otrzymał do realizacji nowe zadanie tj. 
stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym 
 Katarzyna Buczek
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	anna	Koczy,	uczennica	Szkoły	
Podstawowej	 w	 Pogrzebieniu,	
przebrnęła	już	przez	dwa	etapy	
(szkolny	i	rejonowy)	Wojewódz-
kiego	Konkursu	Przedmiotowe-
go	z	Języka	Polskiego	i	dotarła	na	
sam	szczyt,	mianowicie	zakwa-
lifikowała	się	do	samego	finału.	
nasza	finalistka,	aby	tego	doko-
nać,	czytała	książki	wskazane	w	
wykazie	literatury	konkursowej,	
„wkuwała”	niełatwą	gramatykę,	
opanowywała	zasady	ortografii	
polskiej	a	także	przyswajała	bar-
dzo	szeroki	zakres	wiadomości	
przypisanych	dla	II	etapu	kształ-
cenia	 edukacyjnego.	 Do	 finału	
konkursu	wojewódzkiego	czeka	
ją	znowu	dużo	nauki	i	czytania.	
literatura,	 którą	 przewidziano	
na	ten	etap	to	„Biały	klaun”	D.	
miloša	oraz	„Bajki	filozoficzne”	
m.	 Piquemala.	 27	 marca	 odbę-
dzie	się	ostateczne	starcie	najlep-
szych	z	województwa	śląskiego,	
mianowicie	finał.	Do	konkursu	
przygotowywała	 ją	 polonistka	
Justyna	Damiętko-Jacek.	Gratu-
lujemy	jej	bardzo	mocno	takiego	
sukcesu	i	trzymamy	kciuki	na	fi-
nał.	Jesteśmy	z	niej	bardzo	dum-
ni	i	wierzymy	w	kolejny	sukces!

Justyna Damiętko-Jacek

	 28	lutego	w	sali	widowi-
skowej	mDK	w	Raciborzu	
odbyło	się	uroczyste	rozda-
nie	nagród	w	Powiatowym	
Konkursie	 Plastycznym	
„moja	Walentynka”.	celem	
konkursu	 było	 rozwijanie	
zainteresowań	i	uzdolnień	
plastycznych	 dzieci	 oraz	
rozwijanie	 wyobraźni	 i	

umiejętności	 wyrażania	
własnych	 uczuć,	 myśli	 i	
doznań	 środkami	 wyrazu	
plastycznego.	
	 W	 konkursie	 wzięło	
udział	20	placówek	powia-
tu	 raciborskiego.	 łącznie	
do	 młodzieżowego	 Domu	
Kultury	 napłynęło	 ponad	
500	prac!

	 uczeń	 ZSP	 w	 Kobyli,	
Jakub	 Król,	 znalazł	 się	 w	
gronie	 laureatów	i	zajął	 II	
miejsce!
	 Serdecznie	 Jakubowi	
gratulujemy	i	życzymy	ko-
lejnych	sukcesów!

Weronika Żymełka

 
We wtorek 14 lutego 
sześcioro uczniów ZSP 
Rzuchów wzięło udział 
w szkolnym etapie 16 
edycji konkursu z języka 
niemieckiego – Deut-
scholympiade. Organi-
zatorem konkursu jest 
Towarzystwo Społecz-
no-Kulturalne Niemców 
Województwa Śląskiego. 

	 uczniowie	 indywidualnie	
rozwiązywali	test,	w	którym	
zmagali	się	z	zadaniami	lek-
sykalno-gramatycznymi,	 jak	
również	musieli	wykazać	się	
wiedzą	z	zakresu	znajomości	
państw	niemieckojęzycznych.	
naszą	szkołę	reprezentowali	
uczniowie	 klasy	 szóstej:	 Ka-
rolina	Franiczek,	michał	Ko-
tewicz,	 Julia	 Primus,	 Jakub	
Rusok,	nikola	Seget	oraz	Pa-
trycja	Wycisk.	

Weronika Kłosek-Nosol

Konkurs z języka niemieckiego dla uczniów  
szkół podstawowych – Deutscholympiade

Dotarła aż do finału!II MIEJSCE JAKUBA KRÓLA  
w powIAtowyM KoNKURSIE pLAStyCzNyM

	 7	 marca	 w	 Szkole	 Pod-
stawowej	 w	 Kobyli	 odbył	
się	 XVII	 międzygminny	
Konkurs	 Recytatorski	 pt.	
„Piękna	nasza	Polska	cała”.	
Wzięli	w	nim	udział	ucznio-
wie	ze	szkół	podstawowych	
:	 Rzuchowa	 Pogrzebienia,	
Pstrążnej	 i	 Kobyli.	 uczest-
nicy	 reprezentowali	 wy-
soki	 poziom	 recytacji.	 W	
komisji	 oceniającej	 zasia-
dły	 panie:	 Barbara	 łuko-
szek	(przewodnicząca	Jury),	
Bogusława	Jureczko,	Izabela	
Janczar,	agnieszka	chomik.	
Wyniki	 konkursu	 były	 na-
stępujące.

W grupie młodszej:
I miejsce –	Hanna	Scheithau-
er	–	uczennica	kl.	I	ze	Szko-
ły	Podstawowej	w	Kobyli	za	
wiersz	Franciszka	Fenikow-
skiego	 „legenda	 o	 Wiseł-
ce”(uczennicę	przygotowała	
Bożena	lenort)
I miejsce –	Fabian	Dąbrow-
ski	–	uczeń	kl.	III	ze	Szkoły	
Podstawowej	 w	 Kobyli	 za	
wiersz	 Wisławy	 Szymbor-
skiej	„Gawęda	o	miłości	do	
ziemi	ojczystej”	ucznia	przy-
gotowała	teresa	Szałkowska)	
II miejsce –	 Kamila	 Szew-
czyk	 –	 uczennica	 kl.	 II	 ze	
Szkoły	 Podstawowej	 w	

Pstrążnej	 za	 wiersz	 alek-
sandra	 Fredry	 „Ojczyzna”	
(uczennicę	 przygotowała	
małgorzata	Wollna)	
III miejsce –	 Filip	 Solich	 –	
uczeń	 kl.	 II	 ze	 Szkoły	 Pod-
stawowej	w	Pogrzebieniu	za	
wiersz	Wandy	chotomskiej	
„Ballada	o	kogucie”	(ucznia	
przygotowała	Bogusława	Ju-
reczko)	

W grupie starszej:
I miejsce –	emilia	Kostelnik	
–	uczennica	kl.	VI	ze	Szkoły	
Podstawowej	w	Pstrążnej	za	
wiersz	 K.	 I.	 Gałczyńskiego	
„Pieśń	 o	 fladze”	 (uczenni-

cę	 przygotowała	 agnieszka	
chromik)
II miejsce –	adam	Scheithau-
er	–	uczeń	kl.	 IV	ze	Szkoły	
Podstawowej	 w	 Kobyli	 za	
wiersz	marka	Grechuty	„Oj-
czyzna”	(ucznia	przygotowa-
ła	monika	Hartman)
III miejsce –	nikola	Seget	–	
uczennica	 kl.	 VI	 ze	 Szkoły	
Podstawowej	w	Rzuchowie	
za	 wiersz	 Wandy	 chotom-
skiej	 „Dzień	 dobry,	 królu	
Zygmuncie!”	 (uczennicę	
przygotowała	 tatiana	 Ko-
czy).
	
� 

XVII MIęDZygMINNy KONKuRS RecyTaTORSKI 
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Szanowne Panie, 
Stowarzyszenie LYSKOR wraz z Cen-
trum Rozwoju Inicjatyw Społecznych 
CRIS zapraszają do udziału w projekcie 
„Klub Kobiet Aktywnych czyli sukces w 
szpilkach”.

dlacZeGo WaRTo?
Projekt zakłada aktywizację społeczno
-zawodową, w ramach której przewi-
dziano m.in.:
• spotkania animacyjne oraz wizytę 
studyjną – poznanie dobrych praktyk
• działania o charakterze środowisko-
wym – organizacja wydarzeń lokalnych 
zgodnie z oczekiwaniami uczestniczek
• ścieżkę zawodową, w tym:
– opracowanie Indywidualnego Planu 
Działania z doradcą zawodowym

– kursy i szkolenia zawodowe
– organizację staży zawodowych.
Zapewniamy opiekę nad dziećmi. 
Udział w projekcie jest bezpłatny!
Uczestniczki na większość zadań pro-
jektowych będą miały bezpośredni 
wpływ – razem określimy, jakie działa-
nia będziecie podejmować.

dla KoGo?
Projekt realizowany będzie na obszarze 
LGD LYSKOR tj. gminy: Lyski, Korno-
wac, Gaszowice, Jejkowice, Pszów. Do 
udziału w pierwszej kolejności zapra-
szamy kobiety z tego obszaru, które:
– korzystają ze świadczeń z pomocy 
społecznej (zgodnie z ustawą o pomocy 
społecznej) albo kwalifikują się do obję-
cia takim wsparciem, lub

– są bezrobotne, zakwalifikowane do III 
profilu pomocy zgodnie z ustawą o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?
Szczegółowe informacje udzielane są 
w biurze Stowarzyszenia LYSKOR w 
Pstrążnej, ul. Szkolna 7 osobiście lub 
telefonicznie pod nr 32 440-76-01 – od 
poniedziałku do piątku w godz. 07.00-
15.00 oraz telefonicznie w CRIS pod nr 
tel. 32 739-55-12 wew. 107 – Agnieszka 
Pytlik. 

TERMINY:
Zainteresowanych prosimy o kontakt 
do 20 marca 2017 r. Rozpoczęcie pro-
jektu planuje się od 1 kwietnia 2017 r.

	 8	 lutego	 zorganizowaliśmy	
piąte	 już	 działanie	 projektu	
transgranicznego	współfinan-
sowanego	 z	 europejskiego	
Funduszu	 Rozwoju	 regional-
nego	na	lata	2014	–	2020	oraz	
z	budżetu	państwa,	który	szko-
ła	w	Kobyli	realizuje	wspólnie	
z	szkołą	z	Komarova.	tym	ra-
zem	nasi	znajomi	z	czech	od-
wiedzili	 nas	 w	 Kobyli,	 gdzie	
wspólnie	 przygotowaliśmy	
przedstawienia	 teatralne	róż-
nych	bajek.	na	początek	wy-
stąpili	aktorzy	teatru	„Duet”	z	
Krakowa,	 którzy	 porwali	 pu-
bliczność	do	wspólnej	realiza-
cji	przedstawienia	pt.	„Foszek	
czyścioszek”.	Potem	wystąpi-
li	aktorzy	–	amatorzy	z	szkół	i	
przedszkoli	Kobyli	i	Komaro-
va.	 mali	 aktorzy	 zachwycali	
grą	 aktorską,	 śpiewem	 i	 tań-
cem	na	scenie,	a	dopełnieniem	
wrażenia	 artystycznego	 były	
przepiękne	 stroje	 i	 scenogra-

fia.	Zobaczyliśmy	bajki	o	ca-
lineczce,	Wilku	i	Koźlątkach,	
Krasnoludkach	 i	 Królewnie	
Śnieżce	oraz	Smoku.	Wszyst-
kie	zdobyły	uznanie	i	gromkie	
brawa	 widzów.	 Po	 południu	
uczniowie	szkół	i	przedszkoli	
wzięli	 udział	 w	 warsztatach	
gry	aktorskiej	prowadzonych	
przez	 profesjonalnych	 akto-
rów.	mieli	też	okazję	wykonać	
teatralne	 pacynki,	 marionet-
ki,	 maski	 i	 kukiełki.	 Zajęcia	
te	 przygotowali	 nauczyciele	
szkoły	oraz	przedszkola	z	Ko-
byli	i	przyniosły	wiele	radości	
uczniom	 szkół	 partnerskich.	
I	choć	od	czasu	do	czasu	po-
jawiały	 się	 małe	 trudności	
w	 porozumiewaniu	 między	
uczniami	Kobyli	i	Komarova,	
każdy	starał	 się	 jak	mógł,	by	
nawiązać	kontakt	 i	 zamienić	
choć	parę	słów.	

Katarzyna Cieślik
Koordynator projektu

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE WóJt oDWieDził
JubilatKę

PolsKo-CzesKie sPotKanie 
z teatRem w Kobyli

23 lutego 90. urodziny obchodziła Aniela Wolny z Pogrzebienia
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	 W	produkcji	rolnej	niezwy-
kle	ważne	znaczenie	ma	do-
brze	 działająca	 melioracja,	
która	 polega	 na	 regulacji	
stosunków	wodnych	w	celu	
polepszenia	 zdolności	 pro-
dukcyjnej	 gleby,	 ułatwienia	
jej	 uprawy	 oraz	 na	 ochro-
nie	 użytków	 rolnych	 przed	
powodziami.	Stan	urządzeń	
melioracyjnych	 na	 terenie	
naszego	powiatu,	jak	i	całej	
Polski	 jest	 coraz	 gorszy,	 co	
można	 było	 zauważyć	 cho-
ciażby	 podczas	 ostatnich	
zagrożeń	 powodziowych.	
W	 naszym	 kraju	 na	 znacz-
nej	 części	 użytków	 rolnych	

ciągle	jeszcze	nadmiary	czy	
niedobory	 wody	 są	 głów-
nymi	 czynnikami	 decydu-
jącymi	 o	 dalszym	 wzroście	
plonów.	 na	 terenach	 nie	
zmeliorowanych	stosowanie	
nowoczesnych	 technologii	
upraw	 jest	 często	 nieopła-
calne	lub	niemożliwe.	Prze-
prowadzenie	melioracji	gleb	
wymagających	tego	zabiegu	
warunkuje	zatem	dalszy	in-
tensywny	rozwój	rolnictwa.	
utrzymanie	 rolnictwa	 na	
poziomie	nie	odbiegającym	
od	standardów	ue	wymaga	
sprawnych	 systemów	 me-
lioracyjnych,	 prawidłowo	

dostosowanych	 do	 określo-
nych	 ekosystemów.	 urzą-
dzenia	 melioracji	 wodnych	
(technicznych)	dzielą	się	na	
podstawowe	 i	 szczegółowe,	
w	zależności	od	ich	funkcji	
i	parametrów.	Do	urządzeń	
melioracji	wodnych	szczegó-
łowych	zalicza	się	m.in.	rowy	
wraz	 z	 budowlami	 związa-
nymi	 z	 nimi	 funkcjonalnie.	
Przez	 teren	 naszej	 gminy	
przebiegają	 rowy	 meliora-
cyjne	szczegółowe	odprowa-
dzające	 wody	 gruntowe	 i	
deszczowe	z	okolicy	wszyst-
kich	sołectw.	Zgodnie	z	art.	
73	ust.	1	pkt	1	w	związku	z	

art.	77	Prawa	Wodnego	utrzy-
mywanie	urządzeń	meliora-
cji	wodnych	szczegółowych	
należy	do	zainteresowanych	
właścicieli	 gruntów,	 a	 jeże-
li	 urządzenia	 te	 są	 objęte	
działalnością	spółki	wodnej	
–	 do	 tej	 spółki	 (na	 terenie	
naszej	gminy	nie	ma	spółki	
melioracyjnej).	 W	 związ-
ku	z	powyższym	informuje	
się	 mieszkańców	 gminy	 o	
obowiązku	 oczyszczania	 i	
udrażniania	 rowów	 melio-
racyjnych	 przebiegających	
przez	ich	działki.
� 

WYPalaNie tRaW
Jak co roku przełom zimy i wiosny to okresy, w których 

pojawia się problem wypalania traw i pozostałości 
roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności 

stanowią doskonałe podłoże palne, co w połączeniu 
z nadal panującym wśród wielu ludzi przekonaniem, 
że spalenie wysuszonej trawy spowoduje jej szybszy 

i bujniejszy odrost, może prowadzić do zagrożeń 
pożarowych a także powoduje inne ujemne skutki w 

postaci np.
wyjaławiania się ziemi, zahamowany zostaje bardzo 

pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz 
asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery z kolei 

przedostaje się szereg trujących związków chemicznych. 
Pożary traw niszczą rodzimą faunę i florę, w płomieniach 

ginie wiele pożytecznych zwierząt oraz owadów. 
Podczas palenia się traw powstaje duże zadymienie, 

które jest szczególnie groźne dla osób przebywających 
w bezpośrednim sąsiedztwie takiego miejsca, z uwagi 

na możliwość zaczadzenia oraz powoduje zmniejszenie 
widoczności na drogach, co może prowadzić do 

powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków 
drogowych. 

Od palącego się poszycia gleby, zapaleniu ulega 
podziemna warstwa torfu, który może zalegać nawet 

do kilkunastu metrów w głąb. Doprowadzić to może do 
długotrwałych i trudnych do ugaszenia pożarów.

Należy pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą 
się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomagają 
także powiewy wiatru. W przypadku gwałtownej zmiany 

jego kierunku, ogień może bardzo szybko wymknąć 
się spod kontroli i przenieść np. na pobliskie lasy lub 
zabudowania, co w bezpośredni sposób może nieść 

zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego a także mienia.

KaRY Dla RolNiKa  
oD aRiMR

Agencja może nałożyć na rolnika, wypalającego trawy, 
karę na podstawie nieprzestrzegania dobrej kultury rolnej. 

Owa dobra kultura jest wymagana przy uzyskiwaniu 
dopłat bezpośrednich. Karą za wypalanie traw może być 
zatem zmniejszenie dopłat przysługujących za dany rok o 
ok. 3%. Sankcja ta nie jest jednak stała i zostaje określona 

indywidualnie przy każdym przypadku wypalania 
traw. W zależności od stopnia winy rolnika, może być 

podwyższona nawet do 5% lub obniżona do 1%. Jeżeli 
rolnik uporczywie i celowo wypalał trawy, ARiMR może 

całkowicie pozbawić rolnika dopłat bezpośrednich za dany 
rok.

Wypalanie traw jest  
niebezpieczne  

i niedozwolone!

PRZEPISY OKREŚLAJąCE SANKCJE KARNE  
ORAZ ZAKAZ WYPALANIA ROŚLINNOŚCI TO:

1. ustawa z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń  
(Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) – art. 82:  

kara aresztu, grzywny lub nagany, której wysokość w myśl  
art. 24 § 1 kw może wynosić od 20 do 5000 zł. 

2. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny  
(Dz.U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) – art. 163 § 1 stanowi: 
„Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu 
osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, 

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

3. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  
(Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), 

 art. 124: „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, 
rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych  

oraz trzcinowisk i szuwarów”

– art. 131: „Kto... wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy,  
pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… 

– podlega karze aresztu albo grzywny”

4. ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach  
(Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.): 

– art. 30 ust. 3 „w lasach oraz na terenach śródleśnych,  
jak również w odległości do 100 m. od granicy lasu,  
zabrania się działań i czynności mogących wywołać 

niebezpieczeństwo, a w szczególności:

– rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi  
do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,

– korzystania z otwartego płomienia,

– wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych” 

	 Początek	każdego	roku	to	
w	 jednostkach	 OSP	 okres	
walnych	 zebrań	 sprawoz-
dawczych.	 Podczas	 zebrań	
podsumowano	miniony	rok	
oraz	 przedstawiono	 plany	
i	zamierzenia	na	rok	bieżą-
cy.	 Strażacy	 dokonali	 oce-
ny	 wyników	 swojej	 pracy,	
określili	 kierunki	 działa-
nia	 swoich	 jednostek	 oraz	
udzielili	absolutorium	zarzą-
dom	OSP.	Omówiony	został	
także	udział	poszczególnych	
jednostek	 w	 szkoleniach,	

ćwiczeniach	i	akcjach	ratow-
niczo-gaśniczych.
	 W	 zebraniach,	 oprócz	
członków	 OSP,	 brali	 rów-
nież	 udział	 zaproszeni	 go-
ście	 między	 innymi:	 wójt	
gminy	 Kornowac	 Grzegorz	
niestrój,	 radni,	 sołtysi	 oraz	
Przedstawiciele	 Komendy	
Powiatowej	 Państwowej	
Straży	Pożarnej	w	Raciborzu	
i	Zarządu	Oddziału	Gminne-
go	Związku	OSP	RP	w	Kor-
nowacu.
	 	

Gminny Turniej WieDzy Pożarniczej
 
Po eliminacjach w jed-
nostkach OSP gminy 
Kornowac. W dniu 27 
lutego odbył się Turniej 
Wiedzy Pożarniczej 
„MŁODZIeŻ ZaPO-
BIega POŻaROM” w 
gminie Kornowac. 

	 Do	 turnieju	 zakwalifiko-
wało	się	6	osób.	Po	dokona-
niu	 oceny	 prac	 pisemnych	
do	turnieju	na	szczeblu	po-
wiatowym	 zakwalifikowali	
się	tomasz	Święty	–	szkoły	
podstawowe	 oraz	 martyna	
Stencel	–	gimnazjum.	

Jan Krolik

Utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych

zakończyły się zebrania 
sprawozdawcze w jednostkach oSP

ZEbRANIA ODbYWAŁY SIĘ W OKRESIE  
OD 28 STYCZNIA DO 19 LUTEGO 2017 ROKU:

28 stycznia – OSP Rzuchów
12 lutego  – OSP Pogrzebień

18 lutego  – OSP Łańce
19 lutego  – OSP Kobyla
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 Niezmiernie miło nam 
poinformować, iż decyzją 
Euroregionalnego Komi-
tetu Sterującego FM 2014-
2020 w Euroregionie Silesia 
projekt Gminnego Ośrodka 
Kultury w Kornowacu pt. 
„Razem po zdrowie!” został 
zatwierdzony do dofinanso-
wania. Wszystkie zaplano-
wane działania zrealizujemy 
wspólnie z czeskim partne-
rem Gminy Kornowac – 
gminą Vřesina.
	 W	chwili	obecnej	podjęli-
śmy	 już	konkretne	kroki	w	
kierunku	realizacji	projektu	
(m.in.	 zakup	 potrzebnego	
sprzętu)	oraz	zamknięte	zo-
stały	 najważniejsze	 sprawy	
organizacyjne.
	 Działania	 realizowane	 w	
projekcie	 to	 cykl	 spotkań,	
podczas	których	będzie	moż-
na	dowiedzieć	się	wielu	przy-
datnych	informacji	na	temat	
zdrowego	trybu	życia	–	zasad	
zdrowego	odżywiania	się,	a	
także	 efektywnego	 wpro-
wadzenia	ruchu	fizycznego	
w	 rytm	 życia	 codziennego.	
ukażemy	również	w	prakty-
ce,	jak	zachowywać	te	zasa-
dy	aby	osiągnąć	jak	najlepsze	
efekty	dla	naszego	zdrowia.
	 czeka	 nas	 trzydniowa	
wycieczka	 do	 Ośrodka	 Re-
habilitacyjno-wypoczyn-
kowego	 w	 ustroniu,	 gdzie	
podczas	 spotkań	 z	 eksper-
tami	 wysłuchamy	 wykładu	
nt.	 zdrowego	 trybu	 życia,	
weźmiemy	czynny	udział	w	
zajęciach	 ruchowych:	 ma-
ratonie	zumby,	warsztatach	
tanecznych.	 Wybierzemy	
się	na	czantorię,	a	także	do	
parku	wodnego.	Przewidzia-

ne	zostały	także	zajęcia	„dla	
ducha”	czyli	odprężenie	przy	
muzyce	 relaksacyjnej.	 Pod-
czas	pobytu	będą	serwowa-
ne	posiłki	przygotowane	ze	
zdrowych	 składników.	 Ko-
lejnymi	 działaniami	 będą	
spotkania	w	Domu	Kultury	
w	 Kobyli	 na	 maratonach	
sportowych:	 fitness,	 pilates	
i	zumby.	W	trakcie	każdego	
z	tych	spotkań	instruktorzy	
udzielą	informacji	na	temat	
prowadzonych	 przez	 siebie	
zajęć	 oraz	 ich	 wpływu	 na	
organizm	człowieka.	Panie	z	
miejscowego	koła	gospodyń	
wiejskich	przygotują	koktaj-
le	 owocowo-warzywne,	 po	
czym	nastąpi	ich	degustacja.	
„Hlucińsko-Vresińskie	space-
rowanie”	to	kolejne	i	ostatnie	
z	działań	jakie	zostały	zapla-
nowane	w	projekcie.	Wspól-
ny	 marsz	 malowniczymi	
terenami	naszego	czeskiego	
partnera	 rozpocznie	 się	 w	
Hlučínie,	zakończy	w	gminie	
Vřesina.	
	 Projekt	 adresowany	 jest	
do	 wszystkich	 osób	 doro-
słych,	 mieszkańców	 gminy	
Kornowac	 i	gminy	Vresina,	
którzy	 zechcą	 dobrowolnie	
uczestniczyć	 w	 działaniach	
obejmujących	kształtowanie	
prozdrowotnego	i	proekolo-
gicznego	stylu	życia.	to	oso-
by,	które	są	zainteresowane	
zdrowym	 i	 pełnowartościo-
wym	jedzeniem,	a	także	ak-
tywnością	fizyczną,	która	jest	
niezbędna	nie	tylko	do	utraty	
nadmiaru	kilogramów,	ale	w	
ogóle	do	prawidłowego	funk-
cjonowania	 całego	 organi-
zmu.

aleksandra Pytlik

	 W	sobotę	4	marca	od	godz.	10.00	w	
Gimnazjum	im.	Jana	Pawła	II	w	Korno-
wacu	odbywał	się	IV	Gminny	turniej	
tenisa	Stołowego	Oldbojów	40+.	

	 W	turnieju	uczestniczyło	13	zawodni-
ków.	Rozgrywki	zostały	przeprowadzo-
ne	w	systemie	„brazylijskim”.
	 W	 wyniku	 zaciętych	 zmagań	 wyło-

niono	zwycięzcę,	którym	został	tade-
usz	Zagrodny,	II	miejsce	zajął	Radosław	
łuszcz,	natomiast	III	miejsce	Jerzy	mro-
zek.		 eg\

IV Gminny Turniej Tenisa Stołowego Oldbojów 40+ 

RUSza PROjeKt 
„Razem po zdrowie!”

	 16	 lutego	 uczniowie	 z	 sa-
morządu	 uczniowskiego:	
Wiktoria	 Gensty,	 Karolina	
Kabot	i	michał	moneta	oraz	
teresa	Szyra	z	panią	dyrek-
tor	uczestniczyli	w	Zjeździe	
Szkół	 im.	 Jana	 Pawła	 II	 w	
Katowicach.	 Spotkanie	 roz-
poczęło	się	miłym	poczęstun-
kiem	w	Domu	Parafialnym,	
po	czym	odbyła	się	msza	w	
kościele	 pw.	 św.	 ap.	 Piotra	
i	 Pawła	 w	 Katowicach.	 Po	
mszy	zostaliśmy	zaproszeni	
do	Szkoły	Podstawowej	im.	
JPII,	gdzie	odbyły	się	różne	
występy,	 zajęcia	 i	 poczę-
stunki.	 Wszystkim	 bardzo	
podobał	się	ten	dzień,	który	
zostanie	na	długo	w	naszej	
pamięci.	mamy	nadzieję,	że	
spotkamy	się	za	rok.

Wiktoria Gensty

zjazd w Katowicach szkół im. jana Pawła ii

Szansa na dodatkowe środki  
na budowę kanalizacji

	 22	 lutego	 miało	 miejsce	 spotkanie	
w	 ministerstwie	 Środowiska	 w	 War-
szawie	wójta	naszej	gminy	Grzegorza	
niestroja	oraz	wójtów	czesława	Bur-
ka	z	lubomi	 i	Grzegorza	utrackiego	

z	Krzyżanowic	w	sprawie	pozyskania	
środków	na	budowę	kanalizacji	przy	
okazji	 budowy	 zbiornika	 Racibórz	
Dolny.	Środki	miałyby	pochodzić	z	fun-
duszy	Banku	Światowego.	Spotkanie	

odbyło	się	z	Podsekretarzem	Stanu	w	
ministerstwie	Środowiska	mariuszem	
Gajdą	przy	udziale	naszego	posła	cze-
sława	Sobierajskiego.
� 

wójt Grzegorz utracki, poseł czesław Sobierajski, wójt czesław burek i wójt Grzegorz niestrój
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	 13	lutego	odbyły	się	finały	powiatowe	w	tenisie	stołowym	szkół	gimnazjalnych	dziewcząt	
i	chłopców.	naszą	szkołę	reprezentowali:	adrian	Pawełek,	Kacper	Bieda,	nicole	Stanienda	
oraz	Patrycja	Kura.	Dziewczyny	zajęły	II	miejsce	nieznacznie	ulegając	drużynie	gospodarzy	
z	Szonowic,	nieco	gorzej	wypadli	chłopcy	zajmując	odległe	V	miejsce.	niestety	do	zawo-

dów	rejonowych	awansowała	tylko	jedna	drużyna,	tym	samym	nasza	szkoła	zakończyła	
zmagania	na	etapie	powiatu.	Gratulujemy	i	życzymy	sukcesu	w	przyszłym	roku.

bartosz Franica

	 Kolejna edycja MAM TA-
LENT w naszym gimnazjum 
odbyła się 22 lutego. Ucznio-
wie prezentowali swoje licz-
ne talenty już po raz czwarty.
	 na	 popołudniowy	 koncert	
przybyli	 licznie	 zaproszeni	
goście:	 mieszkańcy	 gminy,	
uczniowie,	 absolwenci,	 byli	
pracownicy	 oraz	 przedsta-
wiciele	 władz	 gminy.	 Organ	
prowadzący	 reprezentował	
Radosław	 łuszcz,	 sekretarz	
gminy	 i	przewodniczący	ko-
misji	oświaty	Jan	Zaczyk,	ks.	
edward	Fórmanowski	–	pro-
boszcz	 parafii	 w	 Pstrążnej,	
były	 dyrektor	 Jan	 Bugdol	 z	
małżonką.	mottem	przewod-
nim	 całego	 koncertu	 były	
słowa	Stanisława	Staszica,	że	
„talent	jest	jak	kawałek	szla-
chetnego,	 ale	 surowego	 me-
talu;	 dopiero	 pilna	 praca	 go	

obrobi	 i	 wartość	 mu	 wielką	
nadaje”.
	 W	czasie	popisów	młodzież	
zaprezentowała	program,	na	
który	 składały	 się	 występy	
muzyczno-instrumentalne,	
wokalne,	taneczne.	tego	wie-
czoru	 uczennica	 klasy	 IIIB	
emilia	Krawczyńska	i	uczeń	
klasy	 IIa	 mateusz	 twardzik	
prezentowali	swoje	prace	pla-
styczne.
	 talent	był	 i	pozostanie	da-
rem,	 za	 który	 odpowiadają	
wszyscy,	 choć	 otrzymuje	 go	
tylko	jednostka.
	 Popis	 talentów	 rozpoczęła	
słowem	 wstępu	 pani	 dyrek-
tor	Jolanta	Błaszczok,	po	czym	
na	scenie	pojawili	się	prowa-
dzący	 koncert	 Julia	 Szarek	
i	Daniel	Otawa	–	uczniowie	
klasy	 Ia.	 Helena	 Rogowska,	
uczennica	 klasy	 IIB,	 rozpo-

	 14 lutego nasza biblioteka 
przygotowała warsztaty po-
ezjoterapii o tematyce miło-
snej. Każda klasa otrzymała 
w tym dniu inne zadanie do 
wykonania.
	 Dzięki	 akcji	 czytelniczej	
uczniowie	sięgnęli	po	książki,	
na	które	w	innych	okoliczno-

ściach	nie	zwróciliby	uwagi.	
Wszystkie	 klasy	 na	 jednej	
lekcji	zgromadziły	się	na	sali	
gimnastycznej	 i	 pod	 okiem	
nauczycieli	i	wychowawców	
układali	 wiersze,	 poematy,	
przysłowia,	 rymowanki	 na	
wcześniej	 omówiony	 temat:	
klasy	I	a	i	I	b	miłość	do	sportu,	

POwIatOwe zawOdy w tenISIe StOłOwym

Walentynkowe warsztaty poezjoterapii w gimnazjum
klasa	II	a	miłość	do	przyrody,	
klasa	II	b	miłość	do	drugiego	
człowieka,	klasa	III	a	miłość	
do	rodziny	i	klasa	III	b	miłość	
do	ojczyzny.	Po	skończonych	
warsztatach	prace	z	każdej	z	
klas	stworzyły	książkę	na	za-
dany	temat,	którą	przekazali	
do	biblioteki.
	 W	tym	dniu	biblioteka	za-
praszała	na	walentynki	czyli	
na	„randkę	z	książką”.
	 uczniowie	i	nauczyciele	od-
wiedzający	w	tym	dniu	biblio-
tekę	losowali	serduszko,	które	
polecało	 książkę.	 Wybrane	
książki	 pozostawały	 w	 krę-
gu	 zainteresowań	 uczniów.	
uczeń	 otrzymywał	 książkę,	
którą	 wylosował	 a	 nie	 tę,	
którą	 chciałby	 wypożyczyć.	
na	serduszku	z	wylosowaną	
książką	umieścił	swoje	 imię	
i	 nazwisko,	 które	 następnie	
zawiesił	na	walentynkowym	

drzewku.	 Drzewo	 powstało	
przy	okazji	tego	wydarzenia	i	
miało	być	odzwierciedleniem	
czytelnictwa	gimnazjalistów.	
	 Randka	z	książką	przerosła	
nasze	oczekiwania.	Były	kla-
sy,	 których	 frekwencja	 tego	
dnia	 w	 bibliotece	 była	 stu-
procentowa.	Wiele	książek	w	

tym	dniu	zyskało	nowe	życie.	
akcję	 ogłaszaliśmy	 poprzez	
plakaty	i	szkolny	radiowęzeł.	
Wypożyczonych	w	tym	dniu	
zostało	 ponad	 sto	 książek,	
a	 wielu	 randkowiczów	 w	
tym	dniu	pojawiło	się	po	raz	
pierwszy	w	bibliotece	w	tym	
roku.

	 W	 tym	 dniu	 działała	 rów-
nież	 poczta	 walentynkowa.	
Każdy	z	uczniów	mógł	wysłać	
swojej	sympatii	walentynkę,	
a	każda	klasa	przygotowała	z	
tej	okazji	piosenki,	które	umi-
lały	czas	podczas	przerw.	

barbara Stawinoga

Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu; 
dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nadaje

neczny.	W	kolejnym	układzie	
tanecznym	 zaprezentowały	
się	 Wiktoria	 Prokopczuk,	
uczennica	klasy	IIIa,	i	po	raz	
kolejny	Patrycja	Kura.	Swoje	
umiejętności	wokalne	w	na-
stępnym	 utworze	 zaprezen-
towała	 Karolina	 Kowacz	 w	
utworze	zespołu	enej	„Skrzy-
dlate	 ręce”.	 Własne	 wiersze	
odważyła	się	zaprezentować	
uczennica	 klasy	 IIa	 edyta	
Gąsior.	następnie	uczennica	
klasy	 IIIB	 Dominika	 Krolik	
zaśpiewała	 piosenkę	 „angel	
with	 a	 shotgun”.	 niesamo-
witym	 punktem	 programu	
był	 pokaz	 akrobatyczny	 w	
wykonaniu	 Pauliny	 Zyg-
mund	 uczennicy	 klasy	 IIB.	
Wspaniałe	 etiudy	 taneczne	

zaprezentowały	Kamila	mał-
czok	i	w	tańcu	latynoamery-
kańskim	Wiktoria	Gensty.	W	
dalszej	części	popisu	talentów	
wystąpił	kwintet	gitarowy	w	
składzie	 natalia	 Balasińska,	
mikołaj	niestrój,	łukasz	Do-
mański,	Julia	Szarek	i	marek	
Doleżych.	W	ich	wykonaniu	
usłyszeliśmy	 utwór	 „Przyja-
cielu”.	 na	 zakończenie	 trio	
gitarowe	 natalia	 Balasińska,	
mikołaj	niestrój,	łukasz	Do-
mański	zagrali	tytułową	pio-
senkę	z	filmu	„Wkręceni”	do	
której	 zaśpiewała	 Patrycja	
Kura.
	 tym	występem	zakończyli-
śmy	kolejny	pokaz	talentów.	
Pamiętajmy,	 że	 wygrać	 z	 ta-
lentem	możemy	tylko	dzięki	

ciężkiej	 pracy.	 Dziękujemy	
wszystkim	 za	 ciepłe	 przyję-
cie	 naszych	 wykonawców	 i	
za	wspólnie	spędzony	w	tak	
wyśmienitym	gronie	czas.
	 nasza	szkoła	włączyła	się	w	
akcję	„Wszystkie	kolory	świa-
ta”	 objętą	 patronatem	 unI-
ceF.	 uczniowie	 szyli	 lalki,	
które	sami	zaprojektowali.
	 Każdy	w	tym	dniu	mógł	za-
opiekować	się	wybraną	lalecz-
ką,	przekazując	darowiznę	w	
wysokości	co	najmniej	10	zł,	
co	 pozwoli	 na	 uratowanie	
życia	 jednego	 dziecka	 i	 za-
szczepienie	 go	 przeciw	 naj-
poważniejszym	 chorobom	
wieku	dziecięcego.

barbara Stawinoga

częła	 koncert	 piosenką	 „Ra-
dość	 najpiękniejszych	 lat”	
anny	Jantar.	W	drugiej	części	
koncertu	w	jej	wykonaniu	wy-
słuchaliśmy	 wokalno-instru-
mentalnego	„Schowaj	mnie”.	
następnie	na	scenie	pojawiła	
się	 uczennica	 klasy	 IB	 eliza	
Wajda	z	piosenką	„Bal	drew-
nianych	lalek”,	a	zaraz	potem	
wystąpił	 jedyny,	 odważny	 i	
śpiewający	 chłopak	 nasze-
go	 gimnazjum	 marek	 Dole-
żych	w	piosence	„Zabiorę	cię	
właśnie	 tam”.	utwór	bardzo	
charakterystyczny	 z	 jakże	
pozytywnym	 przesłaniem.	
następnie	 Robert	 Krolik	 był	
pierwszym	 instrumentalistą	
tego	 wieczoru.	 Wystąpił	 z	
popisowym	utworem	na	key-
boardzie.	Obdarzona	pastelo-
wym	głosem	uczennica	klasy	
IIIB	 Karolina	 Hulboj	 zaśpie-
wała	 wielki	 przebój	 andrea	
Bociellego	 „time	 to	 say	 go-
odbye”.	W	późniejszej	części	
programu	 zaprezentowała	
jeszcze	jeden	utwór	pt.	„Pod-
nosisz	mnie”.	na	scenie	poja-
wił	 się	 również	prowadzący	
wieczór	Daniel	Otawa	w	roli	
akompaniatora	 do	 utworu	
„Hallelujah”	leonarda	cohe-
na,	 który	 zaśpiewali	 eliza	
Wajda	i	marek	Doleżych.	tego	
wieczoru	 królował	 również	
taniec.	Dziewczyny	z	klasy	IIa	
Patrycja	Kura,	martyna	Sten-
cel,	Klaudia	Furman,	Sandra	
Ber	zaprezentowały	układ	ta-


