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X.60.2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia wysoko-
ści stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok przyjęto stawki niższe, 
aniżeli określa rozporządzenie Ministra Finansów i skutki obniżenia górnych 
stawek wynoszą za okres sprawozdawczy: 30.038,02 zł od osób prawnych i 
147 239,42 zł od osób fizycznych. Natomiast skutki udzielonych zwolnień w 
podatku od nieruchomości osób prawnych na mocy § 2 cytowanej uchwały 
wynoszą 30 416,07 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 2 decyzje uma-
rzające zaległości podatkowe od osób fizycznych tj. na kwotę 85 zł dla łącz-
nego zobowiązania pieniężnego, w tym: podatek od nieruchomości 47 zł; 
rolny 37 zł i  leśny 1 zł oraz na kwotę 9 217,00 zł dla podatku od spadków i 
darowizn. Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków trans-
portowych na mocy uchwały Nr X.61.2015 z 29 października 2015 roku, 
określającej stawki na rok 2016, wynoszą 67 101,87 zł od osób fizycznych i 
34 381,15 zł od osób prawnych. 

Łączne skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 278 760,46 zł, natomiast 
skutki zwolnień na mocy podjętych uchwał wynoszą 30 416,07 zł i są zbliżone 
do poziomu z roku 2015.

Na dzień 31.12.2016 r. saldo należności podatkowych wymagalnych, których 
organem właściwym do poboru jest wójt gminy, zamknęło się kwotą 205 239,34 
zł. Największą pozycję stanowią zaległości od osób fizycznych z następujących 
tytułów:
• podatek od środków transportowych 89 305,60 zł,
• podatek od nieruchomości 67 769,60 zł.

Zaległości podatkowe są monitowane na bieżąco. Wystawiono 218 upomnień 
oraz 80 tytułów wykonawczych.

Z dniem 1 lipca 2013 r. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tj. Dz. U. z 2012, poz. 391) nałożyła na gminy obowiązek wprowadzenia 
nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na prze-
jęciu odpowiedzialności przez gminę za odbiór i zagospodarowanie odpa-
dów komunalnych. Zgodnie z zapisami ustawy „opłata śmieciowa” stanowi 
dochód gminy, z którego musi być pokryty koszt funkcjonowania całego 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a więc koszt odbierania, 
transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, tworzenia i utrzymania 
punktów selektywnego zbierania odpadów oraz obsługi administracyjnej 
tego systemu. Wpływy z tego tytułu wyniosły 424 528,22 zł, ściągalność na 
poziomie 96%. 
Z kolei saldo zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi wynosi 20 934,96 zł, na które wystawiono 43 tytuły wykonaw-
cze i 358 upomnień. W całym okresie funkcjonowania systemu (rok 2013 
– 2016) zrealizowano dochody na kwotę 1 443 153,42 zł, natomiast wydatki 
– 1 378 174,51 zł. Nadwyżka wynosi 64 978,91 zł i do zbilansowania systemu 
w roku 2017 może zabraknąć kwoty 20 500,00 zł, dlatego gmina rozważy 
konieczność aktualizacji stawek opłaty.

Dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 4 092 251,70 zł stanowią 
21,80% zrealizowanych dochodów bieżących gminy. Dotacje te w głównej 
mierze dotyczą zadań wykonywanych przez OPS (dział 852 Pomoc społecz-
na) z zakresu administracji rządowej – 3.585.445,21 zł oraz zadań własnych 
112.801,69 zł. 

Udział dochodów bieżących i majątkowych w dochodach ogółem gminy Kor-
nowac
 

Struktura dochodów bieżących w budżecie gminy Kornowac

wójta i urzędu
z kalendarza

13 marca
Spotkanie z sołtysami z okazji 

Dnia Sołtysa

14 marca
Odbyło się spotkanie w Da-

riuszem Zabrowarnym – Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Katowi-
cach oraz Moniką Mużelak – dy-
rektor  Powiatowego Zarządu 
Dróg w Raciborzu w sprawie 
stanu  dróg wojewódzkich i po-
wiatowych na terenie gminy

17 marca
Wójt wraz z pracownikiem 

urzędu uczestniczył w spotkaniu 
w WDK Lubomia w sprawie pro-
jektu przez Śląsk na Morawy

21 marca
Wójt wraz z przewodniczącym 

rady uczestniczyli w uroczystej 
sesji jubileuszowej z okazji ob-
chodów 800-lecia nadania praw 
miejskich Raciborzowi

22  marca
W urzędzie gminy odbyło się 

spotkanie z przedstawicielami 
firmy TAURON w sprawie bieżą-
cej współpracy

23 marca 
W urzędzie gminy gościliśmy 

przedstawicieli gminy partner-
skiej Vresina

24 marca
Na sali narad Urzędu Gminy 

odbyło się kolejne spotkanie do-
tycząc Lokalnego Programu Re-
witalizacji dla Gminy Kornowac

24 marca
W Łańcach odbyły się ćwi-

czenia gminne jednostek OSP

27 marca
Posiedzenie Komisji Oświaty, 

Kultury i Zdrowia w Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Kornowacu

28 marca
Posiedzenie Komisji Rozwoju 

i Budżetu

29 marca
Posiedzenie Komisji Rolni-

ctwa, Samorządów, Prawa i 
Ochrony Środowiska

Wójt uczestniczył w Powiato-
wych Targach Pracy na Zamku 
Piastowskim w Raciborzu

30 marca
Odbyło się posiedzenie zarzą-

du oraz Zgromadzenie Ogólne 
Związku Subregionu Zachodnie-
go w Czerwionce – Leszczynach

31 marca
W sołectwie Łańce odbyło się 

zebranie wiejskie

3 kwietnia 
W urzędzie gminy miała miej-

sce cykliczna narada dyrektorów 
placówek oświatowych gminy 































Budżet gminy na 2016 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kornowac nr 
XII.75.2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku i jego struktura, z uwzględnieniem 
zmian, które nastąpiły w trakcie roku, po stronie dochodowo-przychodowej 
kształtuje się następująco: 

DOCHODY (zł)
Wg uchwały 
budżetowej

Plan  
po zmianach

Wykonanie %

16 427 996,00 19 074 928,59 19 353 042,85 101,46
Z tego:
1. bieżące 14 851 242,00 18 472 444,59 18 774 281,32 101,63
 – własne 6 507 604,00 6 759 317,81 7 124 254,77 105,40
 – subwencja ogólna 6 928 557,00 7 111 183,00 7 111 183,00 100,00
 – dotacje celowe  
  z budżetu państwa 1 175 348,00 4 127 075,78 4 092 251,70 99,16

 – środki unijne 239 733,00 474 868,00 446 591,85 99,16
2. majątkowe 1 576 754,00 602 484,00 578 761,53 96,06
 – środki unijne 910 309,00 242 305,00 242 283,48 99,99
PRZYCHODY 0,00 532 199,00 532 199,00 100,00
– Wolne środki, o których 
mowa w art. 217 ust. 2  
pkt 6 ustawy

0,00 532 199,00 532 199,00 100,00

OGÓŁEM 16 427 996,00 19 607 127,59 19 885 241,85

W trakcie realizacji budżetu uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami 
Wójta Gminy wprowadzono zmiany zwiększające plan dochodów o kwotę 
2 646 932,59 zł (z uwzględnieniem korekt ujemnych) oraz zwiększające plan 
przychodów o kwotę 532 199,00 zł. 

Główne zwiększenia planu dochodów nastąpiły z poniższych źródeł:
• subwencja oświatowa 182 626,00 zł;
• środki na realizację projektu unijnego z EFS w ramach RPO WŚL: „Przy-

goda z fantazją przedszkolaków z Kobyli” (ZSP Kobyla) 214 060,00 zł;   
• końcowa refundacja nakładów poniesionych w 2015 r. z EFRR – RPO 

WŚL na projekt „Gmina Kornowac Naturalnie Słoneczna” (montaż 
solarów) 193 007,00 zł; 

• dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z 
zakresu administracji rządowej i na dofinansowanie zadań włas-
nych 2 951 727,78 zł, w tym: na wypłaty świadczeń wychowawczych 
„500+” 2 324 323,00 zł, na wypłaty świadczeń rodzinnych i z fun-
duszu alimentacyjnego 433 636,00 zł, na zwrot części podatku ak-
cyzowego zawartego w cenie paliwa używanego do produkcji rol-
nej 65 356,76 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały 
edukacyjne 59 557,15 zł, na prowadzenie USC, ewidencję ludności 
18 272,67 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla 
uczniów o charakterze socjalnym 22 074,00 zł, na realizację progra-
mu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 8 126,00 zł, na zakup 
przezroczystych urn wyborczych 4 760,00 zł, na wypłatę dodatku 
do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych 4 740,00 zł, na po-
krycie części kosztów zatrudnienia asystenta rodziny 4 970,00 zł, na 
opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia 
pielęgnacyjne oraz zasiłek specjalny 2 800,00 zł;  

• dotacja celowa z Powiatu Raciborskiego na wykonanie chodnika w 
ciągu drogi powiatowej Nr 3545S ul. Lęgów w Rzuchowie 100.000,00 
zł  (podjęto uchwałę o przejęciu tego zadania do realizacji, z tego do-
finansowanie z budżetu gminy wynosi 50 000,00 zł); 

• wpływy z opłaty eksploatacyjnej 66 949,00 zł;
• wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 14 363,00 zł; 
• wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 53 327,00 zł;
• wpływy z tyt. darowizn na dożynki 27.000,00 zł;
• refundacja ze środków Funduszu Spójności Planu Gospodarki Niskoe-

misyjnej  18 819,00 zł (projekt był realizowany w latach 2014 – 2015).

Zmniejszenia planu dochodów wynikały głównie z niewykonania dochodów 
majątkowych tj.: brak sfinalizowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej 
budynkiem byłego przedszkola w Kobyli (2 przetargi zakończyły się wyni-
kiem negatywnym z uwagi na brak chętnych), z której wpływy szacowano 
na 400.000,00 zł i przesunięciem na rok 2017 refundacji z RPO WŚl inwe-
stycji pn.: „Przebudowa Szkoły Podstawowej w Kobyli” w części dotyczącej 
nakładów na budynek przedszkola w kwocie 900 000,00 zł. 

Plan dochodów zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S został wykonany w 
101,46% na kwotę 19 353 042,85 zł, z tego dochody bieżące – 18 774 281,32 
zł (101,63% planu) i majątkowe – 578 761,53 zł (96,06%). Najważniejszą po-

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA 
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zycję zrealizowanych dochodów stanowią: 
subwencja ogólna 36,74%,  podatki i opłaty 
lokalne (dział 756) 31,81% oraz dotacje z bu-
dżetu państwa 21,15% sumy zrealizowanych 
dochodów. Subwencja oświatowa w wyso-
kości 5 791 205,00 pokrywa wydatki bieżące 
na oświatę, z pominięciem kosztów funkcjo-
nowania przedszkoli, które finansowane są 
z dochodów własnych budżetu.

Uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr 
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Struktura budżetu po stronie wydatków i rozchodów na dzień 31.12.2016 r. kształtuje się 
następująco: 

Wg uchwały 
budżetowej

Plan  
po zmianach Wykonanie %

WYDATKI  (w zł) 15 910 450,00 18 484 928,50 16 550 052,81 89,53
Z tego:
 – bieżące 13 253 717,00 17 022 053,36 15 573 217,02 91,49
w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych na: 11 212 373,00 11 928 370,36 10 588 515,23 88,77
 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 621 835,00 7 651 694,67 7 290 952,30 95,29
 – wydatki zw. z realizacją ich statutowych
  zadań
2. dotacje na zadania bieżące 3 590 538,00 4 276 675,69 3 297 562,93 77,11
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych  574 280,00 613 410,00 613 266,97 99,98
4. wydatki na programy unijne (art. 5 ust. 1 
 pkt 2 i 3) 1 265 064,00 4 001 981,00 3 961 311,85 98,98

5. obsługa długu 127 000,00 403 292,00 353 489,94 87,65
 – majątkowe 75 000,00 75 000,00 56 633,03 75,51
w tym: 2 656 733,00 1 462 875,14 976 835,79 66,78
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, 
 z tego na: 2 656 733,00 1 462 875,14 976 835,79 66,78

 – programy unijne (art.5 ust.1 pkt 2 i 3) 687 410,00 314 729,00 167 580,77 53,25
ROZCHODY 517 546,00 1 122 199,09 1 122 199,09 100,00
Z tego:
 – spłata otrzymanych krajowych pożyczek
  i kredytów   517 546,00 1 122 199,09 1 122 199,09 100,00

OGÓŁEM 16 427 996,00 19 607 127,59 17 672 251,90

Plan wydatków, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S zamknął się kwotą 18.484.928,50 zł, a 
jego wykonanie kwotą 16.550.052,81 zł, co daje 89,53% planu. Wydatki bieżące zostały zre-
alizowane w wysokości 15.573.217,02 zł, co stanowi 91,49% planu, zaś majątkowe na kwotę 
976.835,79 zł – 66,78% wartości zaplanowanej. Wydatki majątkowe stanowiły tylko 5,90% 
ogółu wydatków budżetowych. Niski poziom wydatków majątkowych wynikł z przesunięcia 
realizacji inwestycji na rok 2017 i lata następne. Priorytetem w budżecie kolejnych lat będzie 
budowa kanalizacji sanitarnej, dlatego wszystkie działania były skierowane na przygotowanie 
się do tak dużego przedsięwzięcia, szczególnie uzyskanie jak największych oszczędności i 
przedterminowa spłata części zadłużenia, co pozwoli gminie na zachowanie płynności finan-
sowej i spełnienie wymogów prawnych (art. 242, art. 243 uofp). Umowa o dofinansowanie 
inwestycji „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac – etap I” z 
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 
– 2020 została już podpisana. Poziom dofinansowania wyniesie 85% kosztów kwalifikowal-
nych netto, nie więcej niż 18.155.933,24 zł.

Najpoważniejszą pozycję w planie wydatków stanowi dział 801 Oświata i wychowanie: 
7.498.948,15 zł, co stanowi 40,57% ogółu wydatków, następnie dział 852 Pomoc społeczna 
4.374.979,00 zł – 23,67%, Dział 750 Administracja publiczna 2.120.255,67 zł – 11,47% oraz 
Dział 600 Transport i łączność 1.134.007,29 zł – 6,13% planu.

Łącznie na prace odtworzeniowe (§ 4270 Zakup usług remontowych) wydatkowano 
195.920,83 zł, w tym: remonty dróg gminnych 106.295,41 zł, remont sanitariatów w budyn-
ku Urzędu 36.438,90 zł, remont sceny na sali gimnastycznej i renowacja parkietu w ZSP w 
Pogrzebieniu 15.500,00 zł, wymiana podgrzewacza i naprawa kotła c.o. w ZSP w Rzucho-
wie 5.773,53 zł, przygotowanie do malowania i malowanie parkietu sali gimnastycznej oraz 
montaż wykładziny na sali lekcyjnej gimnazjum 12.785,13 zł, wymiana pokrycia dachowego 
i rynien na budynku LKS Kornowac 5.800,00 zł.

Zadania własne gminy realizują jej jednostki budżetowe, których plany finansowe 
(z pominięciem  planu finansowego dochodów organu) przedstawiają się następująco:

Nazwa jednostki
Dochody Wydatki

Plan Wykonanie % Plan Wykonanie %
Urząd Gminy 

Kornowac 2 739 905,81 3 008 550,52 109,8 6 792 161,15 5 364 736,11 78,98

Ośrodek Pomocy 
Społecznej 6 100,00 677,84 11,11 4 368 979,00 4 291 088,85 98,22

Gimnazjum 
w Kornowacu 10 700,00 10 457,00 97,73 1 739 725,37 1 646 719,91 94,65

Zespół Szkolno-
Przedszkolny 

w Kobyli (wraz 
z centralną kuchnią)

228 480,00 223 502,50 97,82 2 476 762,49 2 360 936,00 95,32

Zespół Szkolno-
Przedszkolny 

w Pogrzebieniu
37 600,00 41 404,76 110,12 1 692 812,09 1 615 378,66 95,43

Zespół Szkolno-
Przedszkolny 
w Rzuchowie

13 350,00 10 756,70 80,57 1 414 488,40 1 271 193,28 89,87

Razem: 3 036 135,81 3 295 349,32 108,54 18 484 928,50 16 550 052,81 89,53

W planie wydatków tut. Urzędu, poza kosztami utrzymania administracji, ujęte są środki na 
inwestycje oraz wszystkie dotacje udzielane samorządowym instytucjom kultury oraz na 
realizację zadań zleconych przez gminę, a także koszty obsługi długu, stąd tak wysoki plan 
finansowy jednostki.

Największy wzrost wydatków w ubiegłym roku odnotował Ośrodek Pomocy Społecznej, z 
kwoty 1.610.606,00 zł do 4.368.979,00 zł, z czego 85% planu pokrywają dotacje z budżetu 
państwa. Przyrost planu wiąże się z wejściem w życie od 1 kwietnia 2016 r. ustawy o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r., poz. 195) wprowadzającej rządowy pro-
gram „Rodzina 500 Plus”. Na ten cel ośrodek otrzymał dotację w wysokości 2.324.248,19 zł, 
z czego na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano 2.278.946,00 zł, a koszt ich 
obsługi wyniósł 45.302,19 zł.

Świadczeniem objętym jest średnio 508 dzieci, w tym ok. 164 dzieci jako pierwsze lub jedyne 
w rodzinie. Poza świadczeniem wychowawczym, znaczącą kategorię wydatków stanowią 
świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, na które wydatkowano  tytułem świadczeń 
1.168.163,28 zł (na świadczenia rodzinne – 855.691,08 zł, świadczenia rodzicielskie 191.537,20 
zł, na świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 95.750,00 zł, zasiłek dla opiekuna 25.185,00 
zł) oraz tytułem składek emerytalno-rentowych opłacanych za osoby pobierające niektóre 
świadczenia rodzinne 52.584,84 zł.

Ze świadczeń rodzinnych skorzystały 202 rodziny, natomiast z alimentacyjnych korzysta 12 
uprawnionych osób. Koszt obsługi tych świadczeń wyniósł 31.866,27 zł. 
Od stycznia Ośrodek rozpoczął realizację 2-letniego projektu pt.: „Drugiemu człowiekowi” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach IX osi priorytetowej Włączenie 
społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integra-
cji dla osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, na który wydatkował 94.164,88 
zł. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. Uczestnikami projektu jest grupa 12 osób z terenu gminy Kor-
nowac, bezrobotnych lub mających trudności z powrotem na rynek pracy. 
 
Udział wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem gminy Kornowac

Struktura wykonanych wydatków w budżecie gminy Kornowac wg działów klasyfikacji bu-
dżetowej

Ogółem za okres sprawozdawczy dochody wykonano w wysokości 19 353 042,85 zł, a wydat-
ki w kwocie 16 550 052,81 zł, co daje dodatni wynik finansowy budżetu na sumę 2 802 990,04 
zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami 
bieżącymi wynosi 3 201 096,54 zł, a więc spełniony został wymóg określony w art. 242 usta-
wy o finansach publicznych, z którego wynika konieczność równoważenia wydatków bieżą-
cych dochodami bieżącymi, ewentualną nadwyżką budżetową z lat ubiegłych lub wolnymi 
środkami. 

Na zrealizowane rozchody budżetu w wysokości 1 122 199,09 zł składają się spłaty zadłużenia 
z następujących tytułów:
• pożyczka z WFOŚiGW na modernizację sieci wodociągowej ul. Brzezka w Pogrze-

bieniu  i ul. Raciborska w Kornowacu 42 608,00 zł;
• pożyczka z WFOŚiGW na instalację solarną i termomodernizację budynku przed-

szkola w Pogrzebieniu 24 760,00 zł;  
• pożyczka z WFOŚiGW na usuwanie azbestu 3 577,85 zł;
• pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Kobyli 57 256,52 zł;
• pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku przebudowanej szkoły w 

Kobyli 36 293,00 zł;
• kredyt z BOŚ na przebudowę przedszkola w Łańcach 169 458,72 zł (całkowita spła-

ta);
• kredyt z BS na budowę boisk wielofunkcyjnych i modernizacje obejść przy domach 

kultury 581 951,00 zł (całkowita spłata);
• kredyt z BS na przebudowę szkoły w Kobyli 170 000,00 zł.

Gmina otrzymała częściowe umorzenie 2 pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na usuwanie 
azbestu na łączną kwotę 10 854,15 zł. Spłaty zadłużenia następowały terminowo zgodnie z 
harmonogramem spłat poszczególnych tytułów. Łączne zobowiązanie z tytułu zaciągniętych 
pożyczek i kredytów długoterminowych na koniec 2016 r. wyniosło 1 251 749,51 zł, w tym 
614 249,51 zł z tyt. pożyczek z WFOŚiGW i 637.500,00 zł kredytów. Zgodnie z zapisami art. 243 
ustawy o finansach publicznych od 2014 roku obowiązują nowe indywidualne wskaźniki za-
dłużenia. Indywidualny wskaźnik zadłużenia samorządów (IWZ) stanowi, że w danym roku 
budżetowym wartość spłaty zobowiązań wraz z kosztami ich obsługi do dochodów ogółem 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego nie może przekroczyć średniej arytmetycznej 
z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o do-
chody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem 
budżetu. IWZ odnosi się więc bezpośrednio nie do kwoty długu, a do wysokości jego spłat. 
Zgodnie z wieloletnią prognozą finansową gminy Kornowac relacje te są zachowane. Obsłu-
ga długu (spłaty rat i odsetek) spełniła i spełnia w kolejnych latach zapisy art. 243 ustawy o 
finansach publicznych. Ostateczna spłata zadłużenia (bez planowanego) nastąpi w r. 2021. 
Na dzień 31.12.2016 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 212,57 zł. Gmina nie 
udzielała pożyczek, poręczeń ani gwarancji innym podmiotom.
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Gospodynie miały się czym pochwalić

Wśród zaproszonych gości 
byli wójt gminy – Grzegorz 
Niestrój, przewodniczący 
Rady Gminy Kornowac – 
Eugeniusz Kura, radni gmi-
ny Kornowac oraz sołtysi.
Swój kunszt kulinarny 
zaprezentowały koła go-
spodyń wiejskich i stowa-
rzyszenia z terenu gminy, 
przygotowując regionalne 
specjały przyrządzane we-
dług tradycyjnych metod 
oraz nowe potrawy, które 
stanowią urozmaicenie 
świątecznego menu. Na 
stołach znalazły się m.in. 
pieczona biała kiełbasa, 

żurek, marynowane skrzy-
dełka, gulasz po bawarsku, 
karkówka z warzywami, 
pasztet z dzika w galarecie 
z buraczkami, marynowa-
ne jajka w zalewie octowej 
z czerwonej cebuli, tort w 
kształcie zająca, słodkie 
mazurki. 
Uwagę zwracały pięknie 
udekorowane potrawy i go-
spodynie ubrane w odświęt-
ne stroje ludowe. 
Podczas spotkania swoje 
umiejętności artystyczne za-
prezentowały dzieci z domu 
kultury w Rzuchowie oraz  
„Rzuchowianki”.

7 kwietnia w Domu Kultury w Kobyli odbył się 
Gminny Kiermasz Potraw i Ozdób Wielkanoc-
nych zorganizowany przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Kornowacu pod patronatem Wójta 
Gminy Kornowac. 
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Projekt eTwinning „Small Steps Big Changings”- przedszkole

5 kwietnia został rozstrzyg-
nięty konkurs na Pisankę 
Wielkanocną zorganizowany 
przez Wójta Gminy Korno-
wac oraz Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Kornowacu. 
Na konkurs wpłynęło 166 
prac. Komisja wybrała w 
każdej kategorii wiekowej 
po 3 prace:

i kategoria 
(przedszkolaki i dzieci młodsze) 
– zostały wyróżnione wszystkie 
przedszkola biorące udział w 
konkursie

ii kategoria 
(uczniowie szkół podstawowych 
kl. I – III)
Kamila Bednarska
Emilia Czerkawska
Krzysztof Wziontek

W ramach programu od 
15.11.2016 r.  do końca 
22.03.2017 r. przedszkolaki 
wraz z wychowawcą rea-
lizują projekt “Small Steps 
Big Changings” („Małe kro-
ki, duże zmiany”). Głównym 
celem tego przedsięwzięcia 
jest nawiązanie współpra-
cy międzynarodowej opie-
rającej się na wzajemnej 
wymianie doświadczeń 
między partnerami w za-
kresie ochrony środowiska 
oraz rozwijanie kompetencji 
językowych i informacyjno 
- komunikacyjnych.
W ramach projektu do tej 
pory:

• zapoznaliśmy się z pro-
gramem etwinning - dzie-
ci zostały poinformowane 
o rozpoczętej współpracy, 
dowiedziały się, co to jest 
program etwinning, kolo-
rowały logo programu,

• poznaliśmy naszych part-
nerów - dzieci oglądały 
pierwsze zdjęcia swoich 
nowych przyjaciół oraz 
wykonaliśmy prezentację 
w której przedstawiliśmy 
się,

• wykonaliśmy prezentację 
w programie power point 
pt. „Rzuchów”, w której 
to zamieściliśmy zdję-
cia naszej miejscowości 

 
W tym roku szkolnym przedszkole w Rzuchowie 
już po raz kolejny przystąpiło do udziału w pro-
gramie eTwinning, który promuje współpracę oraz 
wykorzystywanie technologii informacyjno - komu-
nikacyjnych (TIK) w placówkach europejskich. 

wykonane podczas co-
dziennych spacerów,

• umieściliśmy zdjęcia z 
przeprowadzonej w na-
szym przedszkolu akcji 
„Sprzątanie świata”,

• utworzyliśmy folder pt: 
„Piękno przyrody”, w 
którym zamieściliśmy 
zdjęcia z wycieczek do 
lasu, parku, pogadanki z 
leśnikiem, z Dnia Drze-
wa oraz Światowego Ty-
godnia Zwierząt,

• zamieściliśmy dwie pre-
zentacje pt: „Segrega-
cja śmieci” oraz „Recy-
kling”,

• utworzyliśmy folder 
z pracami przedszko-
laków, które promują 
ochronę środowiska.

Realizowany przez nas 
projekt jest bardzo cieka-
wy i wpływa pozytywnie 
na dzieci. Przedszkolaki 

mają okazję poznać inną 
kulturę, zwyczaje i spoj-
rzenie na świat. Mają tak-
że możliwość poznania 
technologii informacyjnej 

i wykorzystania jej w po-
rozumiewaniu się na odle-
głość. Ponadto dowiadują 
się, że istnieje wiele ma-
łych rzeczy, które mogą 

zrobić każdego dnia, aby 
chronić  nasze środowi-
sko.

Marta Godawa

Wszystkie dzieci robią pisanki
iii kategoria 

(uczniowie szkół podstawowych 
kl. IV – VI)
Aleksandra Filip

Michał Kotewicz
Julia Kowalska

iV kategoria 
(młodzież gimnazjalna i starsi)

Klaudia Depta
Łukasz Ziental
Paulina Zygmunt
Uroczyste wręczenie nagród odby-

ło się 7 kwietnia podczas Kierma-
szu Potraw i Ozdób Wielkanocnych 
w Domu Kultury w Kobyli.

Łukasz ZientalJulia Kowalska Paulina ZygmuntMichał Kotewicz Klaudia Depta

Aleksandra FilipEmilia CzerkawskaKamila Bednarska Krzysztof Wziontek
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Infokiosk z ofertami pracy
 Urząd Gminy zaprasza 
do poszukiwania pracy w 
Internecie poprzez info-
kiosk z ofertami pracy. 
 Infokiosk zainstalowany 
został w budynku urzędu 
gminy. Jest to wolnostojące 
urządzenie, które posiada 
dostęp do internetu. Każ-
dy zainteresowany może 
w prosty sposób wyszu-
kać aktualne oferty pracy, 
a nawet je wydrukować (w 
urządzeniu znajduje się 
drukarka). Infokiosk jest 
wyposażony w ekran do-
tykowy, dzięki czemu jego 
obsługa nie stwarza prob-
lemu nawet osobom nie 
mającym doświadczenia 
w pracy z komputerem.  
 Z urządzenia można ko-
rzystać w godzinach pracy 
urzędu.

Wójt Gminy Kornowac laureatem nagrody Lider Samorządu 2016

 22 marca w Domu Kultury 
w Pogrzebieniu odbyło się 
walne zebranie założyciel-
skie Gminnego Koła PTTK 
w Kornowacu. Na początku 
spotkania wręczono legity-
macje nowym członkom 
PTTK. 
 W zebraniu uczestniczyli 
przedstawiciele Oddziału 
PTTK w Wodzisławiu Śl. na 
czele z prezesem Piotrem 
Kowalskim, który to będzie 
sprawował patronat nad kor-
nowackim kołem. 
 Po przegłosowaniu uchwa-
ły o utworzeniu Gminnego 
Koła PTTK w Kornowacu, 
został wybrany jego zarząd 
w składzie: prezes Andrzej 
Titarenkow, zastępca An-
toni Siedlaczek, sekretarz 
Michał Krasek, skarbnik 
Karina Rek i członkini Bea-
ta Krzemień. Wybrano także 
komisję rewizyjną, w skład 

 1 kwietnia w Łańcach zo-
stał rozegrany Turniej Skata 
o Puchar Wójta Gminy Korno-
wac zaliczany do Grand Prix 
Okręgu Śląsk – Południe. 
W turnieju uczestniczyło 62 
zawodników z okręgu Śląsk 
Południe i okręgu Rybnik.
 Turniej ten organizowały 
kluby z naszej gminy – „Re-
laks” Rzuchów i „Emeryt” 
Kobyla. Zwycięzcą zawodów 
został Edward Cisek – klub 

„Herkules” Rydułtowy, dru-
gie miejsce zajął Edward 
Siedlaczek –  TKKF „Relaks” 
Wodzisławia, trzecie Piotr  
Kowalski – TKKAF „Relaks 
Wodzisław. Najlepszym za-
wodnikiem naszej gminy 
został Henryk Mańka – klub 
„Emeryt” Kobyla.
 Puchary i nagrody wręczył 
wójt gminy Kornowac Grze-
gorz Niestrój. 

Andrzej Szweigstil

Wschodnich podczas Fo-
rum Regionów w Krynicy, 
a następnie Europejskiego 
Kongresu Samorządów w 
Krakowie, wręcza wyróżnie-

nia liderom samorządowym 
podsumowując miniony rok 
ich pracy.
 Najlepszym wójtem w Pol-
sce został Grzegorz Niestrój 

wójt gminy Kornowac. Lau-
dację wygłosiła Anna Cie-
ślak-Wróblewska, redaktor 
„Rzeczpospolitej”, a odzna-
czenie wręczyła Katarzyna 

Rajtar, dyrektor Europejskie-
go Kongresu Samorządów. 
Ta nagroda jest dla wszyst-
kich moich pracowników i 
dla całej gminy – powiedział 

Grzegorz Niestrój. 
Fragmenty tekstu oraz zdjęcia 

pochodzą z portalu  
Forum Ekonomiczne  

oraz Magiczny Kraków

Powstało Gminne Koło PTTK w Kornowacu

Turniej skata

27 i 28 marca w Krakowie 
odbył się III Europejski 
Kongres Samorządów.
 Pierwszy dzień obrad 
zwieńczyła Uroczysta 
Gala Wręczenia Nagród 
„Lider Samorządu” dla naj-
lepszych samorządowców. 
W tym roku nagrody zosta-
ły przyznane w trzech ka-
tegoriach: wójt, burmistrz 
gminy miejsko-wiejskiej 
oraz prezydent miasta na 
prawach powiatu.
 Partnerem Nagrody 
„Lider Samorządu” jest 
„Rzeczpospolita”, która od 
niemal 20 lat systematycz-
nie opisuje rozwój samo-
rządów w Polsce, co roku 
ogłaszając prestiżowy Ran-
king Samorządów. Od 7 lat 
wraz z Instytutem Studiów 

której weszli: Jacek Kuźmiń-
ski – przewodniczący, Maria 
Burda – zastępca i Eugeniusz 
Małczok – członek.
 Obecny na spotkaniu Wójt 
Grzegorz Niestrój podzięko-

wał osobom zaangażowanym 
w utworzenie Koła oraz tym 
wszystkim, którzy podjęli tę 
inicjatywę, a jako członek 
koła zaprosił wszystkich do 
wspólnych wypadów w góry 

organizowanych już przez 
nasze koło. Michał krasek

 
W pierwszym dniu 
wiosny w murach 
gimnazjum gościli 
pracownicy Woje-
wódzkiego Centrum 
Powiadamiania Ra-
tunkowego z Katowic: 
p. Marcin – będący w 
centrum koordynatorem 
i strażakiem; p. Wojtek 
– operator i ratownik 
medyczny oraz p. Ania 
– także operator i stra-
żak ubrani w wiosenne 
barwy symbolizujące 
budzące się życie i 
nadzieję. 

 Zaproszeni goście pod-
czas godzinnej prelekcji na 
sali gimnastycznej przed-
stawili pracę operatorów 
numeru ratunkowego 112 i 
sposób przyjmowania zgło-

szeń. Bardzo ważna jest, jak 
podkreślali, promocja sa-
mego numeru oraz eduko-
wanie szczególnie młodych 
ludzi, do czego ten numer 
służy.  Goście opowiedzieli 

o swojej pracy, a także o za-
grożeniach czyhających na 
młodzież w różnych sytua-
cjach.
 Druga część spotkania 
miała charakter ćwicze-

Pierwszy dzień wiosny w zielonych 
kolorach – Na ratunek 112

niowy i przeznaczona była 
dla uczniów klas trzecich. 
Przez trzy godziny nasza 
młodzież trenowała na przy-
gotowanych fantomach pod 
czujnym okiem ratownika 
pierwszą pomoc, której za-
sady poznawała już wcześ-
niej na lekcjach edukacji 
dla bezpieczeństwa prowa-
dzonych przez p. Tomasza 
Kozielskiego. Nasi goście 
pochwalili trzecioklasistów 
za pokazane umiejętności i 
wiedzę konieczną do pod-
jęcia akcji ratunkowej. Ucz-
niowie uzyskali podczas 
ćwiczeń wiele cennych 
wskazówek organizacyj-
nych, a także zapoznali się 
z działaniem urządzenia 
AED monitorującego pracę 
serca. Na zakończenie spot-
kania młodzież otrzymała 
pamiątki promujące numer 
ratunkowy 112.

Katarzyna Franica
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Wraz z rozpoczynającym się sezonem wegeta-
cyjnym oraz początkiem kwitnienia roślin bę-
dących pożytkiem dla owadów zapylających 
informujemy, iż nieprawidłowo wykonywane 
zabiegi chemicznej ochrony roślin niosą duże 
zagrożenie dla pszczół i innych zapylaczy. 
Wielkim problemem są środki, które stosuje się 
na polach rzepaku. Są one szczególnie szkod-
liwe dla pszczół. Zapylenie roślin jest jednym 
z najważniejszych i najtańszych czynników 
plonotwórczych.
Aby zmniejszyć zagrożenie zatruć owadów za-
pylających należy pamiętać o tym, że:
• należy stosować środki ochrony roślin 

dopuszczone do obrotu i stosowania
• należy je stosować zgodnie z etykietą 

– instrukcją
• środki ochrony roślin należy stosować 

tylko i wyłącznie w godzinach wieczor-
nych i po ustaniu lotów owadów

• nie wykonuje się zabiegów środkami 
toksycznymi dla pszczół na plantacjach 
zawierających kwitnące chwasty miodo-
dajne oraz w uprawach, gdzie rośliny są 
w stadium kwitnienia

• posiadacze gruntów, na których prowa-
dzone są zabiegi ochrony roślin zobowią-
zani są do prowadzenia ewidencji wyko-
nywania zabiegów i przechowywania 
jej  co najmniej w okresie 3 lat od dnia 
wykonania zabiegu ochrony roślin

• osoby wykonujące zabiegi ochrony ro-
ślin muszą ukończyć szkolenie z zakresu  
stosowania środków ochrony roślin i po-

siadać aktualne zaświadczenie o ukoń-
czeniu tego szkolenia (ważne przez 5 lat)

• środki ochrony roślin na terenie otwar-
tym stosuje się sprzętem naziemnym, 
m.in. co najmniej 20 m od pasiek oraz 
przy prędkości wiatru nie przekraczają-
cej 4 m/s

Kto stosuje środki ochrony roślin w sposób 
stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, 
zwierząt  lub środowiska podlega karze grzyw-
ny. (Ustawa o środkach ochrony roślin z 8 mar-
ca 2013r. Dz.U. z 2015 r. poz. 547 z późn. zm.)
Przez niewłaściwe opryski giną pszczoły, które 
są głównymi zapylaczami roślin i od nich zale-
ży wielkość plonów.

 W sobotę 11 marca Dom 
Kultury w Kobyli wypełnił 
się po brzegi mieszkanka-
mi gminy Kornowac, które 
spotkały się, by na wspólnej 
biesiadzie celebrować swo-
je święto. 
 Organizatorem tego wy-
darzenia był Gminny Ośro-
dek Kultury w Kornowacu. 
Wśród uczestników dorocz-
nych obchodów „Dnia Ko-
biet” znalazł się wójt gminy 
Kornowac, wiceprzewod-
niczący rady gminy oraz 
zaproszeni goście gminy 
Vresina, niedalekiego cze-
skiego sąsiada. Przy go-
rącym daniu, smacznym 

1 kwietnia odbyła się X edycja Powiatowego Konkursu Potraw Re-
gionalnych – „Potrawy Regionalne Wielkanocne Stoły” w Pietro-
wicach Wielkich. W tym roku, gminę kornowac godnie reprezen-
towały panie z Koła Gospodyń Wiejskich Pogrzebień, pozytywnie 
promując sołectwo Pogrzebień oraz całą gminę. Naszym gospody-
niom składamy serdeczne podziękowania i gratulacje.
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12.00 – 12.20 Lęgów góra obok baru

12.25 – 12.45 Lęgów P. Mandera

12.55 – 13.10 Sportowa P. Granieczny

13.20 – 13.35 Pszowska P. Krasek

13.45 – 14.15 K. Miarki P. Guzy

14.25 – 14.55 K. Miarki P. Kocur

15.10 – 15. 20 Dębowa

15.30 – 15.50 Pstrązka P. Mandrysz

Ła
ńc

e

21
.0

4.
20

17
 r.

(p
ią

te
k)

14
.0

0 
– 

15
.4

0

14.00 – 14.15 Wolności – Źródlana

14.20 – 14.35 Wolności P. Pisarski

14.45 – 15.00 obok Remizy OSP (Szkolna)

15.10 – 15.20 przy zjeździe do Pstrążnej 

15.30 – 15.40 Wolności P. Kapica
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12.30 – 13.00 Główna P. Cyfka

13.10 – 13.25 Budzińska P. Masarczyk

13.35 – 13.50 Markowicka

14.00 – 14.30 Główna obok przystanku

14.40 – 15.10 Leśna P. Płaczek

15.20 – 15.30 Główna P. Franica
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0 13.30 – 14.00 Pamiątki P. Staniek

14.20 – 14.40 Brzezka P. Kowol

14.55 – 15.20 Lubomska P. Dreja

15.30 – 16.00 Wiejska P. Dryja S.
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13.00 – 13.20 Kolonia P. Kampka

13.30 – 13.45 Potoki

14.00 – 14.30 Raciborska P. Kapuścik

14.40 – 15.10 Starowiejska P. Placek

15.20 – 15.35 Raciborska P. Kozielski

W marcu rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na 
pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach Pro-
jektu UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKO-
WEJ NA TERENIE GMINY KORNOWAC – etap I”. W 
przetargu wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejszą ofer-
tę złożyła spółka Dom Inżynierski PROMIS S. A. ze 
Szczecina, która zaoferowała wykonanie usługi za 
kwotę 292 740,00 zł brutto. Głównym zadaniem In-

żyniera Kontraktu będzie sprawowanie nadzoru inwe-
storskiego nad prowadzonymi robotami budowlany-
mi oraz prowadzenie rozliczeń wykonanych robót. 
Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie przetargu 
na Pomoc Techniczną dla Jednostki Realizującej Pro-
jekt oraz na roboty budowlane dla zadania „Budowa 
kanalizacji sanitarnej – etap I”.

OCHRONA PSZCZÓŁ PRZED OPRYSKAMI

Dzień wspaniały i wyjątkowy!

28 marca komisja konkur-
sowa w składzie: przewod-
niczący – Ryszard Szulc, 
sekretarz – Ewelina Błasz-
czok, członek – Hanna 

Apacka wyłoniła w ramach 
eliminacji gminnych XIX 
edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego dla 
Dzieci i Młodzieży pod ha-

słem „25 lat PSP – Profesjo-
nalni, Sprawni, Pomocni” 
prace plastyczne do elimi-
nacji powiatowych. 

25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni,  
Pomocni – wyniki eliminacji gminnych

I grupa – uczniowie klas  
1 – 3 szkół podstawowych  
(6 – 9 lat):
• Antonina Helis, 
• Michał Knura, 
• Karol Rek.

II grupa – uczniowie klas 
4 – 6 szkół podstawowych 
(10 – 13 lat):
• Simona Bugdol, 
• Bartosz Hałas, 
• Adam Zdrzałek.

III grupa – uczniowie  
gimnazjów (14 –18 lat):
• Żaneta Kapuścik, 
• Ewa Kocjan, 
• Patrycja Kura, 
• Martyna Stencel.

HarmoNoGram 
szczePieNia Psów  

p. wściekliźnie w Gminie  
Kornowac w 2017 r.

Inżynier Kontraktu wyłoniony

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

kołaczu i przepysznej kawie 
paniom umilali czas Natalia 
i Waldemar Świerczek, dzię-
ki którym cała sala bawiła 
się i śpiewała skoczne pio-
senki. Nie zabrakło też pań 
wieczoru, które swoimi hu-

morystycznymi opowieścia-
mi rozbawiały wszystkich 
do łez. Rozśpiewane spot-
kanie trwało do późnych 
godzin wieczornych i za-
kończyło się we wspaniałej 
atmosferze. Maria Łomnicka

WyNIKI ElImINacjI:
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XViii Powiatowy Konkurs recytatorski 
dla klas i – iii w raciborzu – 22.03.2017 r.

Celem konkursu było przed-
stawienie w dowolnej kon-
wencji realistycznej lub 
abstrakcyjnej własnej kon-

cepcji – pomysłu do wybra-
nych emocji czy żywiołu. 
Wykonując pracę do wybra-
nego tematu, należało sobie 

odpowiedzieć na pytanie : 
jak najciekawiej, najlepiej 
wyrażę wybrane emocje 
czy żywioł. Pracę należało 

wykonać wybierając tylko 
jedno wyrażenie z podanych 
poniżej: 
• emocje: radość, smutek, 

harmonia, krzyk, nie-
spodzianka, chaos 

• żywioł: woda, powie-
trze, ziemia, ogień. 

Tematem pracy Emilii była 
ziemia, którą przedstawiła 
jako uosobienie kobiety – ży-
wiołu. Barbara Stawinoga

Uczennica klasy III 
Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Rzuchowie 

Klaudia Gosek brała 
udział w XVIII Powiato-
wym Konkursie Recyta-

torskim w Raciborzu. Był 
on przeprowadzony pod 

hasłem „Piękna nasza 
Polska cała” wzięło w 

nim udział 25 uczniów 
z powiatu raciborskie-

go. Klaudia recytowała 
wiersz Tadeusza Kubiaka 
pt. „Tu wszędzie Polska”. 

Za udział w konkursie 
została wyróżniona 

dyplomem i otrzymała 
upominek – przybory 

szkolne.
Henrieta Fojcik

emiLia KrawczYŃsKa zdobyła iii miejsce  
w ogólnopolskim konkursie „emocJe - ŻYwioŁY”

 Od samego początku na-
szym milusińskim towarzy-
szyły ogromne emocje. W  
czasie podróży busem dzie-
ci podziwiały budząca się do 
życia przyrodę i wypatrywa-
ły marzanny.
 Pierwszym punktem wy-
jazdu była Branka u Opavy, 
gdzie po przywitaniu się z 
naszymi partnerami, wsied-
liśmy do dużego autokaru 

i pojechaliśmy do Dolnego 
Oblastu Ostrawa - Witkowi-
ce. Jest to kompleks dawnej 
huty żelaza (obecnie zabytek 
narodowy), który od kilku lat 
przechodzi stopniową rewita-
lizację. Znajduje się tu m.in.: 
interaktywne muzeum Wiel-
ki Świat Techniki, sala kon-
certowa, a także nowoczesne 
centrum nauki i techniki, z 
wystawami tematycznymi: 

Działanie polsko-czeskie: przedszkolaki z wizytą 
w „Świecie dzieci” w ostrawie-witkowicach

„Świat dziecka”, „Świat nauki 
i wynalazków”, „Świat cywili-
zacji”, „Świat przyrody”. 
 Polsko - czeska grupa od-
wiedziła ekspozycję “Świat 
dziecka”. To sala zabaw, w 
której umieszczono świat 
dorosłych w miniaturze. 
Znajdują się tu: pralnia, 
kuchnia, warzywniak, ga-
binet lekarski, krowa, baj-
kowy las, wodny świat, plac 
budowy, studio telewizyjne, 
sala nagrań, autoserwis, la-
birynt. Dzieci czuły się tu 
fantastycznie i bezpiecznie. 
Były zachwycone!
 Po powrocie do Branki u 
Opawy czekał już na wszyst-
kich pyszny obiad, a potem 

była jeszcze wspólna zabawa 
w przedszkolu. Przedszkola-
ki nie miały najmniejszego 
problemu z porozumiewa-
niem się, wszystko odbywa-
ło się bardzo naturalnie.
To było bardzo udane dzia-
łanie. Dzieci wróciły do swo-
ich domów pełne wrażeń! 
 Projekt pt. „Polsko - Czeska 
promocja zdrowia, ekologii 
i spędzania wolnego czasu” 
jest współfinansowany ze 
środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalne-
go oraz z budżetu państwa 
„Przekraczamy granice”.

Mirosława twardzik 
- koordynator 

projektu, Marta Godawa

 
21 marca grupa przedszkolaków wyjechała na 
wycieczkę do Ostrawy - Witkowic. Było to kolejne  
polsko - czeskie działanie związane z realizacją 
projektu „Polsko-czeska promocja zdrowia, ekologii  
i spędzania wolnego czasu”.


