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INFORMACJA 
DOTYCZĄCA 
SOLARÓW 

 W związku z okresem letnim oraz 
sezonem urlopowym informujemy i 
prosimy o prawidłowe korzystanie 
z zestawów solarnych. Przypomi-
namy ponownie o konieczności 
codziennego poboru ciepłej wody 
użytkowej, która jest produkowana 
w instalacjach solarnych. Brak 
odbioru ciepłej wody w słoneczne 
dni powoduje przegrzanie układu so-
larnego co skutkuje wprowadzeniem 
układu w stan awaryjny (alarm), wy-
łączenie się pompy solarnej w celu 
uniknięcia jej uszkodzenia poprzez 
rozgrzany do wysokich temperatur 
czynnik grzewczy (glikol), wspo-
mniany przegrzew powoduje również 
zapowietrzenie układu glikolowego, 
wypalenie uszczelek na przyłączach 
i w konsekwencji może powodować 
rozszczelnienie układu glikolowego. 
Zestawy solarne zostały zaprojekto-
wane i dobrane wg deklarowanej ilo-
ści mieszkańców w poszczególnych 
nieruchomościach, a co za tym idzie 
pod kątem średniego zużycia ciepłej 
wody na mieszkańca, która wynosi 
45–50 litrów na osobę dziennie.
 Bardzo prosimy również o za-
poznanie się z instrukcją obsługi 
sterownika solarnego. Zwracamy 
uwagę na konieczność stosowania 
funkcji trybu urlopowego podczas 
nieobecności mieszkańców w domu 
powyżej dwóch dni. W instalacjach, 
które nie są wyposażone w układ 
zasilania awaryjnego lub w przypad-
kach wyłączenia energii elektrycznej 
powyżej pięciu godzin wskazane jest 
przykrycie jednostek zewnętrznych 
(kolektorów) plandeką lub innym 
materiałem, który odizoluje po-
wierzchnię absorbera od promieni 
słonecznych. Informujemy również, 
że w przypadku braku odbioru ciepłej 
wody, a w konsekwencji wprowa-
dzenie układu solarnego w stan prze-
grzania, usługi serwisowe związane 
z przywróceniem właściwej pracy 
systemu będą odpłatne.
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WÓJT GMINY KORNOWAC
odznaczony Złotym 

Krzyżem Zasługi

Wójt Gminy Kornowac Grzegorz Niestrój w dniu 29 maja odebrał z 
rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy Złoty Krzyż 
Zasługi – za działalność społeczną i samorządową oraz na rzecz spo-
łeczności lokalnej.

Rozpoczynamy przebudowę 
drogi powiatowej
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Relacja z V Turnieju 
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Zawody 
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TWOJA
Gmina

WÓJTA I URZĘDU
Z KALENDARZA

27 MAJA
  Udział w obchodach 760-le-

cia Gminy partnerskiej Branka 
u Opavy

30 MAJA
  Cykliczna narada z dyrekto-

rami placówek oświatowych z 
terenu Gminy, na której zostały 
omówione sprawy bieżące

31 MAJA
  Wójt uczestniczył w ODE-

SKIM FORUM w Bohuminie

2 CZERWCA
  Odbyło się posiedzenie rady 

Stowarzyszenia LYSKOR

7 CZERWCA 
  Odbyła się konferencja praso-

wa poświęcona budowie drogi 
RDRP, naszą Gminę reprezento-
wał Wójt Gminy Kornowac

12 CZERWCA
  Wójt uczestniczył w Konwen-

cie Burmistrzów i Wójtów Ślą-
skiego Związku Gmin i Powiatów 
w Gminie Panki

13 CZERWCA
  W Urzędzie Gminy odbyło się 

spotkanie w sprawie Turnieju 
Piłki Nożnej w Gminie Partner-
skie Vresina u Hlucina

20 CZERWCA
  W urzędzie Gminy Krzyża-

nowice odbyło się spotkanie w 
sprawie budowy ścieżek rowe-
rowych na pograniczu

22 CZERWCA
  Wójt Gminy Kornowac uczest-

niczył w spotkaniu z prezesem 
PSK Racibórz Damianem Knurą. 
Spotkanie dotyczyło współpracy 
pomiędzy Gminą Kornowac, a 
PKS Racibórz

27 CZERWCA
  Odbyło się wspólne posiedze-

nia Komisji Rady Gminy Korno-
wac

29 CZERWCA
  Odbyła się XXVIII sesja Rady 

Gminy Kornowac

 13 czerwca 2017 r. w 
Przedszkolu w Łańcach 
odbyło się podsumowanie 
XII Gminnego Konkursu 
„Zbieramy plastikowe na-
krętki”. Celami konkursu 
jest pomoc choremu na 
dziecięce spastyczne czte-

rokończynowe porażenie 
mózgowe Robertowi, a 
także propagowanie edu-
kacji ekologicznej wśród 
dzieci. Organizatorem kon-
kursu było Przedszkole w 
Łańcach oraz Wójt Gminy 
Kornowac. Do konkursu 

przystąpiły wszystkie szko-
ły i przedszkola z Gminny 
Kornowac. Łącznie zebrano 
2135,45 kg nakrętek. Śred-
nio każdy uczeń/ dziecko 
zebrało 3,34 kg.

Anna Szramowska

XII KONKURS
„ZBIERAMY PLASTIKOWE NAKRĘTKI”
ZOSTAŁ ROZSTRZYGNIĘTY

 W dniu 3 czerwca b.r przy Domu 
Kultury w Rzuchowie odbył się fe-
styn rodzinny z okazji Dnia Dziec-
ka. Impreza zorganizowana została 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kornowacu w ramach realizacji 
projektu pt. „Drugiemu człowieko-
wi” współfi nansowanego ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecz-
nego przy współudziale Gminnego 
Ośrodka Kultury w Kornowacu oraz 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzu-
chowie. W imprezie udział wzięło ok 
150 dzieci z terenu gminy Kornowac, 
które oprócz gier i zabaw przepro-
wadzonych przez profesjonalnych 
animatorów mogły obejrzeć przed-

stawienie przygotowane przez dzie-
ci z Domu Kultury w Rzuchowie pt. 
„Czerwony Kapturek po śląsku” oraz 
taniec hip– hop w dwóch grupach 
wiekowych. Ponadto dodatkową 
atrakcją było aktywne uczestnictwo 
dzieci w pokazach strażackich zor-
ganizowanych przez OSP Rzuchów 
oraz OSP Łańce z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej 
jak również w gaszeniu pożaru. Dla 
wszystkich dzieci przewidziano na-
grody w postaci słodyczy oraz waty 
cukrowej, jak również mogły skorzy-
stać darmowo z dmuchanych zjeż-
dżalni oraz malowania buzi. Dzięki 
dopisującej pogodzie zabawa była 
bardzo udana. 

Festyn rodzinny w Rzuchowie z okazji Dnia Dziecka

Wyniki w poszczególnych placówkach:

W KATEGORII PRZEDSZKOLA
  I miejsce zajęło Przedszkole Łańce z wynikiem 10,62 kg/dziecko.

Najwięcej plastikowych nakrętek przyniosła Maja Kaszuba
  II miejsce zajęło Przedszkole Kobyla z wynikiem 5,55 kg/ dziecko.

Najwięcej plastikowych nakrętek przyniósł Gabriel Bożygórski
  III miejsce zajęło Przedszkole Rzuchów z wynikiem 4,85 kg/ dziecko.

Najwięcej plastikowych nakrętek przyniosła Julia Parma
  IV miejsce zajęło Przedszkole Pogrzebień z wynikiem 2,01 kg/dziecko

W KATEGORII SZKOŁY
  I miejsce zajęła SP Kobyla z wynikiem 4,11 kg/ dziecko.

Najwięcej plastikowych nakrętek przyniósł Kacper Ochwat.
  II miejsce zajęła SP Rzuchów z wynikiem 2, 59 kg/ dziecko.

Najwięcej plastikowych nakrętek przyniosła Ewelina Piela.
  III miejsce zajęła SP Pogrzebień z wynikiem 2,05 kg/ dziecko.

Najwięcej plastikowych nakrętek przyniósł Kacper Pytlik.
  IV miejsce zajęło Gimnazjum w Kornowacu 1,98 kg/dziecko.

Nagrody pieniężne, dyplomy i podziękowania dla dzieci, nauczycieli i placówek zostały 
ufundowane przez Wójta Gminy Kornowac i wręczone laureatom przez przedstawicieli 
Urzędu Gminy.

 W dn. 30 maja b.r przedsta-
wiciel Polskiego Czerwone-
go Krzyża pan Daniel Kupka 
wraz z Wójtem Gminy Kor-
nowac panem Grzegorzem 
Niestrojem przekazali trzy-
kołowy rower rehabilitacyj-
ny mieszkańcowi Gminy 
Kornowac panu Dariuszowi 
Mucha. Rower został prze-
kazany na wniosek Wójta do 
fundacji ECO TEXTIL, która 
zajmuje się pomocą osobom 
niepełnosprawnym. Funda-
cja pozyskuje środki m.in. 
dzięki przetwarzaniu uży-
wanej odzieży oddawanej 
przez mieszkańców do kon-
tenerów. Dochód z recyklin-
gu używanej odzieży trafi a 

na konto fundacji, która w 
porozumieniu z ośrodkami 
pomocy społecznej wspie-
ra osoby niepełnosprawne, 
wymagające pomocy w za-
kresie sprzętu rehabilita-
cyjnego, leków, środków 
medycznych itp. Pomaga 
również podopiecznym do-
mów samotnej matki, bez-
domnym oraz ośrodkom 
wsparcia w zakresie do-
starczania odzieży, pościeli, 
koców itp. Mieszkańcy gmi-
ny, którzy oddają używa-
ną odzież do kontenerów 
przyczyniają się zatem do 
pomocy osobom niepełno-
sprawnym oraz potrzebują-
cym. 

Kolejny rower
przekazany
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ZAWODY STRAŻACKIE 2017

 Tradycyjnie już, przed letnimi wa-
kacjami, najlepsi uczniowe z naszych 
szkół spotkali się z Wójtem. Wyróżnie-
ni otrzymali okolicznościowe dyplomy 
oraz nagrody rzeczowe.

Lista nagrodzonych uczniów:
– Gimnazjum in. Jana Pawła II w Kor-
nowacu: Julia Szarek, Justyna Helis, 
Mateusz Luboń, Julia Zimermann, 
Karolina Hulboj, Daniel Otawa, Łu-
kasz Ziental, Edyta Gąsior, Żaneta 
Kapuścik, Aleksandra Krasek, Mate-
usz Niestrój, Natalia Grycman
– Zespół Szkolno – Przedszkolny w Po-
grzebieniu: Izabella Twardzik, Anna 
Koczy, Karolina Wieczorek, Aleksan-
dra Pieła, Kacper Kampka, Bartosz 
Widenka, Simona Bugdol, Julia Kowal-
ska, Emilia Gatzka, Klaudia Kozielska, 
Weronika Wierzbicki
– Zespół Szkolno – Przedszkolny w 
Kobyli: Jolanta Krasek, Krzysztof Kro-
lik, Adam Zdrzałek, Kinga Błaszczok, 
Martyna Nowak, Daria Poprawka, 
Szymon Cieślik, Patryk Świerczek, 
Adam Scheithauer
– Zespół Szkolno – Przedszkolny w 
Rzuchowie: Nikola Seget, Michał Kote-
wicz, Robert Kampka, Jakub Mrozek, 
Fabian Giziński, Karolina Franiczek, 
Łukasz Staniczek, Natalia Gołeczko.

Procesja ku czci 
św. Urbana

Spotkanie Wójta z najlepszymi uczniami naszych szkół

W dniu 11 czerwca 2017 
roku na boisku sporto-

wym w Rzuchowie odbyły 
się Gminne Zawody Spor-

towo – Pożarnicze o Puchar 
Wójta Gminy Kornowac. 
W zawodach uczestniczyły 
drużyny z jednostek OSP z 

terenu gminy oraz gościn-
nie wystąpiła drużyna OSP 
Krzyżkowice.

GRUPA MIEJSCE NAZWA OSP SZTAFETA ĆW. BOJOWE WYNIK ŁĄCZNY

A I POGRZEBIEŃ 78 55 133

II KOBYLA 77 56 133

III RZUCHÓW 81 72 153

IV ŁAŃCE 93 61 154

C I ŁAŃCE 87 90 177

GRUPA MIEJSCE NAZWA OSP SZTAFETA ĆWICZENIA
BOJOWE

WYNIK 
ŁĄCZNY

MDP

I POGRZEBIEŃ 70 73 143

II RZUCHÓW 53 91 144

III KOBYLA 55 91 146

MBP DO 12 LAT

I ŁAŃCE I 59 93 152

II ŁAŃCE II 63 10 172

III ŁAŃCE III 90 85 175

GOŚCINNIE W GRUPIE A WYSTĄPIŁA DRUŻYNA Z KRZYŻKOWIC 66 43 109

Klasyfi kacja generalna zawodów przedstawia się następująco:

Ponadto udział w zawodach wzięły młodzieżowe drużyny pożarnicze oraz dzieci do lat 12 
z następującymi wynikami:

26 maja ulicami Kobyli ruszyła procesja ku czci św Urbana. 
Konie, wozy i bryczki wyruszyły w objazd wioski po mszy 
świętej, którą koncelebrował ks. proboszcz Edward Lisow-
ski. Namawiał on wiernych do wspólnych modlitw, w czasie 
przejazdu procesji.
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W niedzielę 4 czerwca na 
boisku przy Domu Kultury 
w Łańcach odbył się V 
Turniej Sportowy Sołectw o 
Puchar Wójta Gminy Kor-
nowac. W Turnieju uczest-
niczyło siedem drużyn: 
Kobyla, Kornowac, Łańce, 
Pogrzebień, Rzuchów, 
Branka u Opavy oraz 
Vresina. Każda z drużyn 
liczyła 10 zawodników – 3 
mężczyzn w wieku 30+, 
3 kobiety w wieku 30+, 
3 dzieci w wieku 10–16 
oraz zawodnik rezerwowy. 
Poniżej przedstawiamy 
konkurencje w jakich 
drużyny brały udział oraz 
ich punktację:

Bieg narciarski – w kon-
kurencji brało udział 3 za-
wodników (1 mężczyzna, 1 
kobieta, 1 dziecko) z każdej 
drużyny
1m. Vresina 
2m. Kornowac 
3m. Rzuchów 
4m. Branka u Opavy
5m. Kobyla
6m. Pogrzebień
7m. Łańce

Toczenie słomianych beli – 
w konkurencji brało udział 
2 zawodników (kobieta i 
mężczyzna) z każdej dru-
żyny
1m. Pogrzebień 
2m. Kobyla 
3m. Rzuchów 
4m. Branka u Opavy
5m. Vresina
6m. Łańce
7m. Kornowac 

Przecinanie pnia – w kon-
kurencji brało udział 2 za-
wodników (2 mężczyzn) z 
każdej drużyny
1m. Pogrzebień
2m. Vresina
3m. Rzuchów
4m. Kobyla
5m. Branka u Opavy

6m. Łańce 
7m. Kornowac

Transport na taczkach – w 
konkurencji brało udział 
2 zawodników (kobieta i 
dziecko) z każdej drużyny
1m. Kornowac
2m. Vresina 
3m. Pogrzebień
4m. Kobyla
5m. Łańce
6m. Rzuchów
7m. Branka u Opavy

Sztafeta
1 etap – wyścig w workach 
(dziecko z każdej drużyny),
2 etap – ubijanie piany (męż-
czyzna z każdej drużyny),
3 etap – skoki na skakance 
(dziecko z każdej drużyny),    
4 etap – przyszywanie gu-
zika (mężczyzna z każdej 
drużyny),
5 etap – slalom z piłką (ko-
bieta z każdej drużyny).
1m. Pogrzebień 
2m. Łańce
3m. Branka
4m. Kornowac
5m. Kobyla
6m. Rzuchów
7m. Vresina

Rzut jajkiem do fartuszka – 
w konkurencji brało udział 
2 zawodników (kobieta i 
dziecko) z każdej drużyny,
1m. – Vresina, Kornowac, 
Łańce, Kobyla, Pogrzebień, 
Rzuchów, Branka u Opavy,

Rzut piłką lekarską – w 
konkurencji brało udział 2 
zawodników (kobieta i męż-
czyzna) z każdej drużyny
1m. Rzuchów
2m. Kornowac
3m. Vresina 
4m. Pogrzebień
5m. Łańce
6m. Kobyla
7m. Branka u Opavy

Rzut kaloszem – w konku-
rencji brało udział 2 dzieci 
z każdej drużyny

1m. Kornowac
2m. Vresina
3m. Kobyla 
4m. Branka u Opavy
5m. Pogrzebień
6m. Łańce 
7m. Rzuchów

Picie napoju przez słomkę – 
w konkurencji brał udział 1 
zawodnik pełnoletni z dru-
żyny
1m. Vresina, Pogrzebień
3m. Łańce
4m. Rzuchów
5m. Kornowac, Branka u 
Opavy
7m. Kobyla

Strzał piłką do bramki w 
kaloszach – w konkuren-
cji brał udział 1 zawodnik 
(dziecko) z każdej drużyny
1m. Branka u Opavy, Kor-
nowac
3m. Łańce, Pogrzebień, Ko-
byla, Vresina
7m. Rzuchów

RELACJA Z V TURNIEJU
SPORTOWEGO SOŁECTW O PUCHAR 

WÓJTA GMINY KORNOWAC

Obieranie jabłka w rę-
kawicach roboczych – w 
konkurencji brał udział 1 
zawodnik (mężczyzna) z 
każdej drużyny
1m. Kornowac 
2m. Kobyla 
3m. Rzuchów 
4m. Pogrzebień
5m. Branka
6m. Vresina
7m. Łańce

Po zsumowaniu wszystkich 
konkurencji klasyfikacja V 
Turnieju Sportowego So-
łectw o Puchar Wójta Gmi-
ny Kornowac przedstawia 
się następująco:
I miejsce – Pogrzebień
II miejsce – Kornowac 
III miejsce – Vresina
IV miejsce – Kobyla
V miejsce – Rzuchów
VI miejsce – Branka u Opavy
VII miejsce – Łańce 
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 W dniu 25 czerwca w 
partnerskiej gminie Vřesina 
u Hlučína w Republice Cze-
skiej odbył się Turniej piłki 
nożenej oldboy'ów. W tur-
nieju wystąpiły dwie druży-
ny z Vřesiny i cztery nasze 
drużyny – Kobyla, Korno-
wac, Pogrzebień i Rzuchów.  
Po kilku godzinach zmagań 
na dwóch  mini boiskach w 
turnieju zwyciężyła druży-
na Vřesina II, drugie miejsce 
zajęła drużyna Vřesina I a 
trzecie drużyna z Pogrzebie-
nia. Kolejne miejsca zajęły 
drużyny z Rzuchowa, Kobyli 
i Kornowac. Turniej był oka-
zją do spotkań mieszkańców 
Gminy Kornowac i Vřesiny 
u Hlučína. Tegoroczny Tur-
niej piłki nożnej we Vřesinie 
jest kolejnym działaniem po 
Turnieju sportowym sołectw 
realizowanym w projekcie 
„Promocja zdrowego trybu 
życia w ramach Polsko – 
Czeskich spotkań sportowo 
– turystycznych” współfinan-
sowanym ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz z budżetu 
państwa RP „PRZEKRACZA-
MY GRANICE” w ramach 
Programu INTERREG V–A 
Republika Czeska – Polska

Turniej Piłki Nożnej
we Vřesina u Hlučína



6 T W O JA  G M I N ANR 5/2017

Wycieczka w ramach projektu „Skąd jesteśmy?
Dokąd zmierzamy? Odkud jsme? Kam směřujeme?”
 Wycieczka projektu re-
alizowanego przez Zespół 
Szkolno – Przedszkolny 
Szkołę Podstawową w Po-
grzebieniu oraz Základ-
ní škola a mateřská škola 
Vřesina zorganizowana w 
ramach mikroprojektów w 
Euroregionie Silesia, Pro-
gramu Interreg V–A Repu-
blika Czeska – Polska. 
 Dnia 9.06.2017 uczniowie  
Szkoły Podstawowej w Po-
grzebieniu wraz z uczniami 
z zaprzyjaźnionej czeskiej 
szkoły we Vřesinie pojecha-
li na wycieczkę edukacyjną 
do Ostravy Vitkovic – Świa-
ta Techniki. Poprzez zabawę 
połączoną z poznawaniem 
tajników nauki w prosty i 
przystępny sposób uczest-
nicy poznali Świata dziec-
ka, nauki i wynalazków, 
cywilizacji i Świat Przyrody. 
Najnowsze i najciekawsze 
obszary technologii nauko-
wej i medycznej. Zauważyli 
że przyszłość świata zależy 
od nich samych.
 Na terenie obiektu Dol-
ní Vítkovice uczniowie 
zwiedzili Wielki i  Mały 
ŚwiatTechnikiU6, a w sali 
kinowej obejrzeli program o 

Wyspach Galapagos. Wysta-
wa Mały ŚwiatTechnikiU6 
odkryła przed nami tajem-
nice wynalazków technicz-
nych od maszyny parowej 
po najnowocześniejsze zro-
botyzowane stanowiska 
i „supermądre” maszyny. 
Ich celem było pokazanie 
uczniom dziedzin techniki, 
które stanowiły tradycję tego 
regionu, w sposób zabawny 
i interaktywny. Uczestnicy 
mogli przekonać się na prak-
tycznych przykładach, że 
technika nie jest wcale taka 
straszna, a wręcz przeciw-
nie, że to ciekawa dziedzina 
związana z ich przyszłością. 
Poszczególne części wysta-
wy nazwano wg znanych-
na całym świecie książek 
naukowo–fantastycznych 
Juliusza Verne'a. Uczestni-
cy mogli poznać najpierw 
rozwój od pierwotnej pra-
cy manualnej człowieka, 
po wynalezienie maszyny 
parowej i jej zastosowanie 
w przemyśle, zastosowanie 
stali nie tylko w produkcji 
torów kolejowych, blach czy 
konstrukcji mostów. „Wypro-
dukowaliśmy” samodzielnie 
energię elektryczną, dzięki 

której włączyliśmy światło, oraz urucho-
miliśmy radio W piątej części wystawy, 
mogliśmy zobaczyć silniki spalinowe, 
paliwa i środki transportu – oczywiście 
najbardziej spodobały nam się stare 
samochody, motory, samolot, kapsuła 
kosmiczna i autokar w których od razu 
chętnie zasiedliśmy. Po zjedzeniu obia-
du ruszyliśmy na dalsze odkrywanie 
świata.
 W Świecie natury i jego jedenastu róż-
nych częściach, nauczyliśmy się lepiej 
rozumieć otaczający nas świat. Z „Oazy 
żelaza", nawiązującej do historii Ostra-
wy jako miasta metalu ciężkiego i są-

 W ramach projektu „Polsko 
– czeska promocja zdrowia, 
ekologii i spędzania wolnego 
czasu” 23 maja w szkole part-
nerskiej odbyły się warsztaty 
ekologiczne. Głównym celem 
tego działania było podniesie-
nie poziomu wiedzy na temat 
odnawialnych źródeł energii, 
a także ukazanie korzyści 
wynikających z ich zastoso-
wania. W warsztatach udział 
wzięło 18 uczniów z Polski 
oraz 18 uczniów z Czech. Na-
sze działanie rozpoczęliśmy 
o godzinie 9.00 od obejrzenia 
prezentacji multimedialnej w 
języku polskim i czeskim oraz 
trzech krótkich filmów przed-

stawiających sposoby uzyska-
nia i wykorzystania energii 
słonecznej, wiatrowej i wod-
nej. Następnie para polsko 
– czeska układała puzzle o te-
matyce ekologicznej korzysta-
jąc z tablicy multimedialnej. 
Po krótkiej przerwie śniada-
niowej uczniowie zostali po-
dzieleni na 18 grup polsko 
– czeskich. Zadaniem każdej 
grupy było przeprowadzenie 
eksperymentów dla każdego 
rodzaju źródeł pozyskiwania 
energii odnawialnej (tj. wody, 
wiatru i słońca). Uczniowie 
zbudowali turbiny wiatrowe, 
pojazdy napędzane baterią 
akumulatorową, pojazdy za-

 Celem projektu „Razem 
po zdrowie!”, który jest 
kontynuacją dotychczaso-
wej współpracy pomiędzy 
społecznościami lokalnymi 
polsko – czeskiego pograni-
cza, jest zwiększenie udzia-
łu aktywności fizycznej tak, 
aby sport stał się ważnym, 
codziennym elementem ży-

cia, a nie tylko sezonowym, 
czy okazjonalnym wyda-
rzeniem. Kolejne działanie, 
które miało miejsce w Domu 
Kultury w Kobyli udowad-
nia, iż zainteresowanych 
przybywa i na dodatek zmę-
czenie sprawia im przyjem-
ność. Pani Marta Szewczyk, 
która poprowadziła zajęcia 

aerobowe dała wszystkim 
porządnie w kość i jak się 
okazało wysiłek był ucztą 
dla ciała i ducha. Czy organi-
zatorzy Gminnego Ośrodka 
Kultury w Kornowacu wraz 
z gminą Vresina osiągnęli 
sukces? Do niego jeszcze da-
leka droga.

Maria Łomnicka

RUCH STAJE SIĘ
CODZIENNYM NAWYKIEM
I SPRAWIA PRZYJEMNOŚĆ!

WARSZTATY EKOLOGICZNE 
Kolejne działania 

polsko-czeskie
silane panelem słonecznym 
(fotowoltaicznym) oraz po-
jazdy napędzane silnikiem 
hydropneumatycznym. Te 
ostatnie dostarczyły wszyst-
kim uczestnikom szczegól-
nych emocji i wrażeń. Na 
zakończenie warsztatów każ-
da grupa zaprezentowała swo-
ją pracę. W dalszej kolejności 
zorganizowany został piknik 
połączony z grami i zabawami 
na świeżym powietrzu. Ostat-
nim wyzwaniem dla uczest-
ników tego działania było 
przejście ekologicznego toru 
przeszkód. Wcześniej wyzna-
czone drużyny zmierzyły się z 
zadaniami dotyczącymi poru-
szanej wcześniej problematy-
ki. Zadaniem każdej drużyny 
było jak najszybsze wykona-
nie zadań umieszczonych na 
torze (m.in. rebusy, puzzle, 
labirynty sprawnościowe). 
Na koniec trzy najlepsze dru-
żyny otrzymały nagrody, a 
wszyscy uczestnicy – drobne 
upominki. O godzinie 14.00 
pożegnaliśmy naszych przy-
jaciół z Branki u Opavy i wy-
ruszyliśmy w drogę powrotną 
do Rzuchowa.

siednich hut, przeszliśmy przez „Faunę", 
„Drzewo", „Człowieka” i „Kosmos", aż do 
„Energii", „Światła” i „Energii elektrycz-
nej” – czyli przez zjawiska, z którymi re-
gularnie mamy do czynienia w naszym 
codziennym życiu. Mogliśmy nauczyć 
się tego i poznać za pośrednictwem eks-
ponatów pozwalających na wzięcie do 
ręki oraz stacji multimedialnej.
 Mieliśmy możliwość wejścia do gi-
gantycznej muszli ślimaka, wspiąć się 
na gigantyczne drzewo, łowić ryby za 

pomocą sonaru, tak samo jak delfiny, 
dowiedzieć się, skąd się bierze energia, 
z której codziennie korzystamy. Dowie-
dzieliśmy  się o cyklu życia gwiazd oraz 
obiegu wody na naszej planecie. Próbo-
waliśmy za pomocą maszyny elektrosta-
tycznej Wimshursta „wyprodukować” 
latające iskry, a energię świetlną wyko-
rzystaliśmy do lotu samolotów w kręgu. 
Późnym popołudniem wyruszyliśmy w 
drogę powrotną do domu.

Koordynator projektu Joanna Szamara
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Od dnia 3 lipca 2017r. rozpoczęło się zadanie pod 
nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S od 
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935 do granicy 
powiatu w miejscowości Pogrzebień”.

Całkowita długość planowanego do przebudowy od-
cinka drogi powiatowej wynosi 2 346 m.
Zakres zadania obejmuje głównie wymianę konstrukcji 
i nawierzchni jezdni, wykonanie pobocza, odtworzenie 
rowów przydrożnych, wymianę istniejących oraz zabu-
dowę nowych studzienek ściekowych – na odcinku od 
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935 w miejsco-
wości Rzuchów do granicy powiatu z Gminą Lubomia 
w miejscowości Pogrzebień.

Wykonawcą w/w zadania jest :
1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. z siedzibą w 

Raciborzu przy ul. Adamczyka 12, 
2. Damian Ogrodowski, prowadzący działalność gospodar-

czą pod nazwą Ogrodowski Damian D_ART Firma Bu-
dowlana z siedziba w Jankowicach przy ul. Tulipanowej 38 
tworzącymi konsorcjum.

Na podstawie „Projektu organizacji ruchu na czas trwa-
nia robót” roboty planuje się prowadzić 14 etapami po-
legającymi na połówkowym zamknięciu jezdni na czas 
prowadzenia robót i sterowaniu ruchem za pomocą sy-
gnalizacji świetlnej wahadłowej.
Wyłączeniu z płynnego ruchu będzie podlegało kilka 
etapów równocześnie zgodnie harmonogramem prze-
kazanym przez Wykonawcę.

W pierwszej kolejności będą realizowane 4 etapy:
– nr 3 o długości ok.430 m od posesji przy ul. Lęgów nr 9 i 10 

w Rzuchowie do ul. Bukowej,
– nr 7 o długości ok. 415m od posesji przy ul. Kolonia 21 

w Kornowacu – w kierunku Pogrzebienia (zakończenia 
przed łukiem do miejscowości Pogrzebień),

– nr 11 i 13 o długości ok. 710 m od posesji przy ul. Potoki 27 
w Pogrzebieniu do granicy z Gminą Lubomia.

O realizacji kolejnych etapów będziemy informować 
na bieżąco.
Planowany termin zakończenia wszystkich robót oraz 
dokonania odbioru końcowego to 10 listopad 2017r. 

Za	utrudnienia	w	ruchu	drogowym	w	trakcie	prowa-
dzenia	robót	–	serdecznie	przepraszamy.

ROZPOCZYNAMY
PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ

ul. Lęgów, ul. Kolonia i ul. Potoki
 W dniu 20.04.2017 Stowa-
rzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Partnerstwo dla 
Rozwoju” otrzymało decy-
zję o przyznaniu dofi nan-
sowania do projektu pt. ” 
Know How – na przykładzie 
szlaku wież i platform wido-
kowych oraz szlaku single 
truck”, który złożony został 
do Funduszu Mikroprojek-
tów Euroregionu Silesia. 
Realizacja projektu polega 
na zorganizowaniu dwóch 
wizyt studyjnych do Euro-
regionu Glacensis oraz do 
Euroregionu Beskidy w celu 
pozyskania wiedzy w formie 
„Know How",  która prze-
niesiona zostanie na teren 
powiatów rybnickiego, raci-
borskiego, wodzisławskiego 
oraz opawskiego. Wizyty 
będą również inspiracją do 
powstanie innowacyjnych 
produktów turystycznych 
wprowadzanych na naszym 
terenie w celu podniesienia 
atrakcyjności turystycznej 

dla turystyki weekendowej i 
jednodniowej.
 I tak, w dniach 25–
26.05.2017 przeprowadzono 
pierwszą wizytę studyjną na 
teren Euroregionu Glacensis. 
Uczestnikami wizyty byli 
przedstawiciele gmin zrze-
szonych w Stowarzyszeniu 
Lokalna Grupa Działania 
„Partnerstwo dla Rozwo-
ju” oraz w Struzeni Obce 
Hlucinsko. Ponadto gościn-
nie w projekcie udział wzięli 
przedstawiciele gmin zrze-
szonych w Stowarzyszeniu 
LYSKOR. Uczestnicy repre-
zentowali większość gmin le-
żących na terenie powiatów: 
raciborskiego, rybnickiego, 
wodzisławskiego oraz opaw-
skiego. W dniu 25.05.2017 
grupa docelowo przewie-
ziona została autokarem na 
teren Euroregionu Glacensis 
– czeska część – gdzie pod 
opieką Pana Jaoslava Stefka – 
Sekretarza Euroregionu Gla-
censis CZ – zwiedziła cześć 

Z dniem 17 czerwca 2017 r. 
weszła w życie kolejna zmia-
na ustawy o ochronie przyro-
dy. Zmiana ta niesie za sobą 
sporo zmian, w szczególno-
ści dla osób fi zycznych, które 
od dnia 17 czerwca 2017 r. nie 
mogą już z taką łatwością usu-
wać drzew z własnych nieru-
chomości.
Najistotniejszą zmianą do-
tyczącą wszystkich miesz-
kańców naszej Gminy jest 
obowiązek zgłoszenia zamia-
ru usunięcia drzewa przez 
osobę fi zyczną, jeżeli jego ob-
wód, mierzony na wysokości 
5 cm przekracza:
1) 80 cm – w przypadku topoli, 
wierzb, klonu jesionolistnego 
oraz klonu srebrzystego,
2) 65 cm – w przypadku kasz-
tanowca zwyczajnego, robinii 
akacjowej oraz platanu klono-
listnego,
3) 50 cm – w przypadku pozo-
stałych gatunków drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunię-
cia drzewa musi zawierać 
imię i nazwisko właściciela 
nieruchomości, oznaczenie 
nieruchomości, z której ma 
być usunięte drzewo oraz ry-
sunek albo mapkę określającą 
usytuowanie drzewa na nieru-

chomości.
Bardzo istotne jest, żeby zgło-
szenie zawierało wszystkie z 
powyżej wymienionych ele-
mentów, gdyż w innym razie 
Urząd Gminy będzie zmuszo-
ny do nałożenia obowiązku 
uzupełnienia zgłoszenia w ter-
minie 7 dni. Brak dokonania 
uzupełnienia w tym terminie 
będzie skutkował wniesie-
niem sprzeciwu w drodze de-
cyzji administracyjnej.
Istotnie zmieniły się, a raczej 
pojawiły, szczegółowe terminy 
dotyczące zgłoszenia zamiaru 
usunięcia drzewa przez osoby 
fi zyczne. Po pierwsze, w cią-
gu 21 dni od daty doręczenia 
zgłoszenia pracownik Urzę-
du Gminy dokona oględzin 
drzewa przeznaczonego do 
usunięcia.
Należy przy tym pamiętać, 
iż termin 21 dni obowiązuje 
tylko i wyłącznie zgłoszenia 
kompletne.
W ciągu 14 dni od dnia oglę-
dzin Urząd Gminy może 
wnieść sprzeciw w drodze 
decyzji administracyjnej. 
Jeżeli takowy sprzeciw nie 
zostanie wniesiony, osoba fi -
zyczna, która zgłosiła zamiar 
usunięcia, może w ciągu 6 

miesięcy od daty zgłoszenia 
to drzewo usunąć. Po prze-
kroczeniu wspomnianego 
terminu 6 miesięcy, należy 
ponownie zgłosić zamiar usu-
nięcia drzewa. Należy jednak 
pamiętać, że za dzień wniesie-
nia sprzeciwu uważa się dzień 
nadania decyzji w placówce 
pocztowej. Czyli w praktyce 
należy wstrzymać się z usu-
nięciem drzewa parę dni, aby 
mieć pewność, że takowa de-
cyzja nie została wysłana w 
ostatnim dniu 14–sto dniowe-
go terminu.
Istotną informacją, o której na-
leży pamiętać jest fakt, iż jeżeli 
w terminie 5 lat od dnia doko-
nania oględzin wystąpi się o 
wydanie decyzji o pozwole-
nie na budowę, a budowa ta 
będzie miała związek z prowa-
dzeniem działalności gospo-
darczej i będzie realizowana 
na części nieruchomości, na 
której rosło usunięte drzewo, 
na właściciela nieruchomości 
nałożony zostanie obowiązek 
uiszczenia opłaty za usunięte 
drzewo.
W dalszym ciągu nie zacho-
dzi obowiązek zgłaszania czy 
występowania o zgodę na usu-
nięcie krzewów rosnących w 

skupisku, o powierzchni do 
25 m2 oraz usuwania drzew i 
krzewów w celu przywrócenia 
gruntów nieużytkowanych do 
użytkowania rolniczego.
Zmiany jakie zaszły w sto-
sunku do podmiotów innych 
aniżeli osoby fi zyczne dotyczą 
jedynie granicznych obwo-
dów pni drzew, na które jest 
wymagane zezwolenie oraz 
stawki opłat za 1 cm obwodu 
usuwanego drzewa lub po-
wierzchni zajmowanej przez 
przeznaczony do usunięcia 
krzew. Mianowicie, zezwole-
nie na usunięcie drzewa i obo-
wiązek zgłoszenia usunięcia 
drzewa przez osoby fi zyczne 
jest wymagane dla takich sa-
mych obwodów pni poszcze-
gólnych drzew. Stawki za 1 cm 
obwodu usuwanego drzewa 
zostaną określone w rozporzą-
dzeniu ministra środowiska, 
które wejdzie w życie najpóź-
niej dnia 17 lipca 2017 r. Zgod-
nie z opracowanym projektem 
ww. rozporządzenia, opłaty 
za usunięcie drzewa mają się 
znacząco zmniejszyć.
Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody 
(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2134)

W dniu 12.06.2017 r. 95. urodziny obchodziła Pani Ernestyna Zając
z Pogrzebienia

nasza jubilatka...

INFORMACJA O DZIAŁANIU KLUCZOWYM NR 2 – I wizyta studyj-
na na teren Euroregionu Glacensis (szlak wież i platform widoko-
wych Euroregionu Glacensis)

szlaku wież i punktów wido-
kowych leżących na terenie 
Czech. Odwiedzono wieżę 
widokową w Czerwonej Wo-
dzie, wieżę na Suchej Górze, 
wieżę na Czermenej Górze 
oraz wieżę w Wierzbicach. 
W czasie wizyty uczestnicy 
spotkali się z władzami cze-
skich gmin, które w ramach 
dużego projektu POWT w la-
tach 2007 – 2014 wybudowa-
ły wieże widokowe na swoim 
terenie. Spotkania miały cha-
rakter warsztatowy o tema-
tyce dotyczącej powstania 
szlaku wież i punktów wi-
dokowych na terenie Euro-
regionu Glacensis. Ponadto 
poruszane były tematy do-
tyczące podniesienia atrak-
cyjności regionu poprzez 

stworzenie szlaku, promocja 
produktu sieciowego a także 
problemy przy realizacji pro-
jektu itp. W ramach wyjazdu 
uczestnicy skorzystali z noc-
legu oraz wyżywienia w Ho-
telu Studanka w Rychnovie 
nad Kneznou.  W drugim 
dniu wizyty grupa przewie-
ziona została na polską część 
Euroregionu Glacensis, gdzie 
odwiedziła wieżę widokową 
na górze Św. Anny w Nowej 
Rudzie oraz wieżę w Suszy-
nie a także platformę wido-
kową Altanę Miłości. Projekt 
jest współfi nasowany ze 
środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju regionalnego 
oraz z budżetu państwa RP 
w ramach programu INTER-
REG VA Czechy – Polska.

W sobotę 27 maja delegacja z naszej 
Gminy z Wójtem Gminy Kornowac 
– Grzegorzem Niestrojem uczestni-
czyła w obchodach jubileuszowych 
760–lecia partnerskiej Gminy Banka 
u Opavy w Republice Czeskiej.

OGŁOSZENIE
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Dziś, tj. 8 lutego zor-
ganizowaliśmy piąte 
już działanie projek-
tu transgranicznego 
współfinansowane-
go z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
regionalnego  na lata 
2014–2020 oraz z 
budżetu państwa, który 
szkoła w Kobyli realizu-
je wspólnie z szkołą z 
Komarova. 

 Tym razem nasi znajomi z 
Czech odwiedzili nas w Ko-
byli, gdzie wspólnie przygo-
towaliśmy przedstawienia 
teatralne różnych bajek. Na 

początek wystąpili aktorzy 
teatru „Duet” z Krakowa, 
którzy porwali publicz-
ność do wspólnej realizacji 
przedstawienia pt. „Foszek 
Czyścioszek”.  Potem wy-
stąpili  aktorzy–amatorzy 
z  szkół i przedszkoli Kobyli 
i Komarova.  Mali aktorzy 
zachwycali grą aktorską, 
śpiewem i tańcem na sce-
nie, a dopełnieniem wra-
żenia artystycznego były 
przepiękne stroje i sceno-
grafia. Zobaczyliśmy bajki o 
Calineczce, Wilku i Koźląt-
kach, Krasnoludkach i Kró-
lewnie Śnieżce oraz Smoku. 
Wszystkie zdobyły uznanie 
i gromkie brawa widzów. Po 
południu uczniowie szkół i 

przedszkoli wzięli udział w 
warsztatach gry aktorskiej 
prowadzone przez profe-
sjonalnych aktorów. Mieli 
też okazję wykonać  teatral-
ne pacynki, marionetki, 
maski i kukiełki. Zajęcia te 
przygotowali nauczyciele 
szkoły  oraz przedszkola z 
Kobyli i przyniosły wiele 
radości uczniom szkół part-
nerskich. I choć od czasu 
do czasu pojawiały się małe 
trudności w porozumiewa-
niu między uczniami Kobyli 
i Komarova, każdy starał się 
jak mógł, by nawiązać kon-
takt i zamienić choć parę 
słów. 

Katarzyna Cieślik
koordynator projektu

8 czerwca 2017 roku zakończyliśmy realizację pro-
jektu „Polsko – czeska promocja zdrowia, ekologii 
i spędzania wolnego czasu” współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego oraz z budżetu państwa „Przekraczamy 
granice". Projekt był realizowany od października 
2016 r. do czerwca br. Odbyło się osiem działań, 
w realizację których zaangażowani byli uczniowie 
klas I – VI oraz przedszkolaki z Zespołów Szkolno 
–Przedszkolnych w Rzuchowie i Brance u Opavy.
W spotkaniu podsumowującym uczestniczyło 20 
uczniów z Polski i Czech wraz z opiekunami oraz go-
ście: Skarbnik Gminy Kornowac – pani Beata Orc 
(w zastępstwie Wójta Gminy Grzegorza Niestroja), 
starosta Branki u Opavy – Radim Šnek, dyrektorzy 
szkół – pani Wanda Knura i Jan Špička oraz przed-
stawiciele rodziców z Polski i Czech.
Po otwarciu spotkania przez Panią Dyrektor Wandę 

Knurę dzieci z Polski w pięknych strojach zakupio-
nych w ramach projektu zaprezentowały insceniza-
cję o tematyce ekologicznej „W bajkowym świecie 
ekobohaterów". Uczniowie z Branki u Opavy wy-
stąpili przed publicznością w tańcu, piosence oraz 
krótkich scenkach o żywiołach i chlebie.
W przerwie pomiędzy kolejnymi występami wy-
świetlony został film z przebiegu działań projekto-
wych.  Po filmie po raz kolejny na scenę wystąpiły 
dzieci – Polacy przedstawili taniec żywiołów do 
piosenki Majki Jeżowskiej „Moja planeta”; Czesi 
zaprezentowali się w układzie gimnastycznym.
Następnie na ręce gości (pani skarbnik, pana staro-
sty i dyrektora) zostały złożone przez Panią Dyrektor 
Wandę Knurę pamiątkowe albumy – fotorelacje z 
działań projektowych. Przy tej okazji padały zapew-
nienia o dalszej współpracy.
Zakończeniem oficjalnej części spotkania było roz-

PODSUMOWANIE PROJEKTU „POLSKO–CZESKA 
PROMOCJA ZDROWIA, EKOLOGII I SPĘDZANIA 
WOLNEGO CZASU” 

 W piątek, 16 czerwca  
odbyło się VII a zarazem 
ostatnie działanie projektu 
„Polsko–Czeskie spotkania 
z teatrem", które szkoła w 
Kobyli realizuje wspólnie 
z szkołą z Komarova (Re-
publika Czeska) w ramach 
Funduszu Mikroprojektów 
w Euroregionie Silesia. Spo-
tkanie podsumowujące cało-
roczną współpracę odbyło 

się w Opawie, gdzie dyrek-
torzy oraz nauczyciele szkół 
partnerskich, przy współnej 
kolacji wspominali poszcze-
gólne działania. Dyrektorzy 
powitali wszystkich zebra-
nych, podsumowali dzia-
łania oraz poinformowali 
o źródłach finansowania 
projektu, wszyscy uczest-
nicy otrzymali upominki, 
które mają im przypominać 

o wspólnych spotkaniach 
z teatrem. Zobaczyli rów-
nież krótki film nawiązują-
cy do poprzednich działań. 
Przy stole nie zabrakło też 
rozmów nt. kolejnego pol-
sko–czeskiego projektu, pla-
nowanyego już na nastepny 
rok szkolny.
 Po spotkaniu w restauracji 
wszyscy udali się do Teatru 
Śląskiego w Opawie, gdzie 

„POLSKO–CZESKA PRZYGODA Z TEATREM” ZAKOŃCZONA
zobaczyli sztukę pt. „Noc w 
Karlsztejnie” – musical, któ-
ry w dowcipny  sposób opo-
wiada o najsłynniejszym 
królu czeskim Karolu IV i 
o jego zamku Karlsztejnie, 
na którym nie wolno było 
przebywać kobietom. Sztu-

ka teatralna, choć w języku 
czeskim, wszystkim przypa-
dła do gustu. Na zakończenie 
wieczoru, odbyło się krótkie 
spotkanie w gmachu Teatru 
, gdzie dyrektorzy podzięko-
wali wszystkim zaangażowa-
nym w realizację projektu.

	 Projekt	 „Polsko–Czeskie	
spotkania	 z	 teatrem”	 jest	
współfinansowany	 z	 Euro-
pejskiego	 Funduszu	 Roz-
woju	 Regionalnego	 oraz	 z	
budżetu	państwa”

Katarzyna Cieślik
koordynator projektu

„Polsko-Czeskie spotkanie 
z teatrem” w Kobyli

danie wszystkim obecnym pamiątkowych gadże-
tów oraz ulotek.
Ostatnim punktem spotkania był piknik przygoto-
wany na terenie szkoły. Dzieci odpoczywały na ko-
cach, a dorośli wspominali zrealizowane projekty i 
snuli plany dotyczące przyszłej współpracy.

I tak miło upłynął czas, aż trudno uwierzyć, że ko-
lejny projekt już za nami. 
Dziękuję wszystkim pracownikom ZSP w Rzucho-
wie za zaangażowanie i pomoc w napisaniu oraz 
realizacji tego projektu.

Mirosława Twardzik, koordynator projektu


