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Budżet gminy został przyjęty uchwałą rady gminy Kornowac  
nr XXii.153.2016 z dnia 21 grudnia 2016 roKu i jego struKtura  
po stronie dochodowo-przychodowej, z uwzględnieniem zmian,  
Które nastąpiły w i półroczu 2017 roKu, Kształtuje się następująco: 

Wg uchwały  
budżetowej 

Plan  
po zmianach Wykonanie % 

DOCHODY (w zł) 21 756 448,00 22 746 043,72 10 966 394,97 48,21

Z tego: 

1. bieżące 18 451 227,00 19 193 552,72 10 918 538,97 56,89

– własne 6 961 703,00 7 091 447,00 3 727 094,63 52,56

– subwencja ogólna  7 079 386,00 7 200 149,00 4 288 304,00 59,56

– dotacje celowe z budżetu 
państwa 3 776 418,00 4 268 236,72 2 605 779,40 61,05

– środki unijne 633 720,00 633 720,00 297 360,94 46,92

2. majątkowe 3 305 221,00 3 552 491,00 47 856,00 1,35

– środki unijne 3 084 721,00 3 325 991,00 35 300,00 1,06

PRZYCHODY 756 653,00 1 148 824,00 2 212 990,29 192,63

Z tego:

– z zaciągniętych pożyczek 
i kredytów na rynku kra-
jowym

756 653,00 756 653,00 0,00 0,00

– nadwyżka z lat ubiegłych 0,00 0,00 961 240,78 0,00

– wolne środki 0,00 392 171,00 1 251 749,51 319,18

OGÓŁEM 22 513 101,00 23 894 867,72 13 179 385,26

 W trakcie realizacji budżetu w I półroczu uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami 
Wójta Gminy wprowadzono zmiany zwiększające plan dochodów o kwotę 989 595,72 zł.   
Główne zwiększenia planu dochodów nastąpiły z poniższych źródeł: 
• subwencja oświatowa 120 763,00 zł (zwiększenie planu wiąże się gł. z subwencjonowaniem 

w r. 2017 „6-latków” uczęszczających do przedszkoli, średnia kwota wynosi ok. 4,3 tys. na 1 
dziecko); 

• dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rzą-
dowej i na dofinansowanie zadań własnych 491.818,72 zł, w tym: na wypłaty świadczeń wy-
chowawczych  „500+” 468 183,00 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie 
paliwa używanego do produkcji rolnej 50 533,72 zł (skorzystały 72 osoby), na dofinansowanie 
świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 11 050,00 zł, na realizację 
programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 12 389,00 zł, na wypłaty zasiłków stałych 
z ustawy o pomocy społecznej 8 967,00 zł oraz zasiłków okresowych 3 500,00 zł; z uwzględ-
nieniem zmniejszenia dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (-) 
62 886,00 zł (ujęcie dzieci 6-letnich w kwocie subwencji oświatowej); 

• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (renta 
planistyczna) 58 000,00 zł; 

• wpływy z podatku od spadków i darowizn osób fizycznych 33.176,00 zł; 
• zwiększenie dofinansowania unijnego inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budyn-

ków Gimnazjum publicznego wraz z salą gimnastyczną w Kornowacu” 241 270,00 zł (skróce-
nie terminu realizacji inwestycji z r. 2018 do br.).    

 Plan dochodów zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S został wykonany w 48,21% na kwotę 
10 966 394,97 zł, z tego dochody bieżące – 10 918 538,97 zł (56,89% planu) i majątkowe – 
47 856,00 zł (1,35%). Niski poziom wykonania dochodów majątkowych wynika z faktu, że 
realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu i niektóre wydatki będą refundowane dopiero po 
zakończeniu zadań, natomiast budowa kanalizacji będzie zaliczkowana w transzach.  

 Najważniejszą pozycję zrealizowanych dochodów stanowią: subwencja ogólna 39,10%, 
podatki i opłaty lokalne (dział 756) 29,34% oraz dotacje z budżetu państwa 23,76% sumy 
wykonanych dochodów. Subwencja oświatowa zaplanowana w wysokości 5 964 633,00 zł 
pokrywa wydatki bieżące na oświatę, z pominięciem kosztów funkcjonowania przedszkoli, 
które finansowane są z dochodów własnych budżetu. 

 Uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XX.144.2016 z dnia 27 października 2016 roku w spra-
wie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok przyjęto stawki 
niższe, aniżeli określa rozporządzenie Ministra Finansów i skutki obniżenia górnych stawek 

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
KORNOWAC  ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU 

wynoszą za okres sprawozdawczy: 15 046,33 zł od osób prawnych i 72 770,09 zł od osób fi-
zycznych. Natomiast skutki udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości osób praw-
nych na mocy § 2 cytowanej uchwały wynoszą 15 208,03 zł. W okresie sprawozdawczym 
nie wydano decyzji umarzających zaległości podatkowe.  

 Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych na mocy uchwa-
ły Nr XX.145.2016 z 27 października 2016 roku, określającej stawki na rok 2017, wynoszą 
34 406,07 zł od osób fizycznych i 17 728,26 zł od osób prawnych.  

 Łączne skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 139 950,75 zł, natomiast skutki zwol-
nień na mocy podjętych uchwał wynoszą 15 208,03 zł i są zbliżone do poziomu za I półrocze 
2016. 

 Na dzień 30.06.2017r. saldo należności podatkowych wymagalnych, których organem właś-
ciwym do poboru jest Wójt Gminy, zamknęło się kwotą 230 748,78 zł. Największą pozycję 
stanowią zaległości od osób fizycznych z następujących tytułów: 
• podatek od środków transportowych 90 472,20 zł, 
• podatek od nieruchomości 75 318,57 zł. 

 Zaległości podatkowe są monitowane na bieżąco i w I półroczu wystawiono 130 upomnień 
oraz 3 tytuły wykonawcze. Z kolei saldo zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi wynosi 20 175,85 zł, na które również wystawiono 33 tytuły wykonawcze 
i 62 upomnienia. 

struKtura Budżetu po stronie wydatKów i rozchodów  
na dzień 30.06.2017r. Kształtuje się następująco:  

 Wg uchwały  
budżetowej 

Plan  
po zmianach Wykonanie % 

WYDATKI  (w zł) 22 158 288,00 23 493 970,72 8 913 054,87 37,94

Z tego: 

– bieżące 16 395 785,06 17 252 156,65 8 792 452,96 50,96 

w tym: 

1. wydatki jednostek budżeto-
wych na: 11 366 294,09 11 626 437,68 5 551 763,04 47,75

– wynagrodzenia i składki od 
nich a8naliczane  7 757 785,00 7 773 468,55 3 890 622,41 50,05 

– wydatki zw. z realizacją ich  
statutowych zadań 3 608 509,09 3 852 969,13 1 661 140,63 43,11

2. dotacje na zadania bieżące 604 434,00 604 434,00 350 276,00  57,95

3. świadczenia na rzecz osób 
fizycznych   3 791 075,00 4 293 532,00 2 439 360,49 56,81

4. wydatki na programy unijne 
(art.5 ust.1 pkt 2 i 3) 583 981,97 677 755,97 436 598,55 64,42

5. obsługa długu 50 000,00 49 997,00 14 454,88 28,91

– majątkowe 5 762 502,94 6 241 814,07 120 601,91   1,93 

w tym: 

1. inwestycje i zakupy inwesty-
cyjne, z tego na: 5 762 502,94 6 241 814,07 120 601,91  1,93

– programy unijne (art.5 ust. 
1 pkt 2 i 3) 4 218 060,82 4 393 715,82 59 122,79   1,35 

ROZCHODY 354 813,00 400 897,00 229 671,00 57,29   

Z tego:  

– spłata otrzymanych krajo-
wych pożyczek i kredytów 354 813,00 354 813,00 183 587,00 51,74 

– udzielone pożyczki 0 46 084,00 46 084,00 100,00

OGÓŁEM 22 513 101,00 23 894 867,72 9 142 725,87

 Plan wydatków, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S zamknął się kwotą 23 493 970,72 zł, a 
jego wykonanie kwotą 8 913 054,87 zł, co daje 37,94% planu. Wydatki bieżące zostały zrea-
lizowane  w wysokości 8 792 452,96 zł, co stanowi 50,96% planu, zaś majątkowe na kwotę 
120 601,91 zł – 1,93% wartości zaplanowanej. Wydatki majątkowe stanowią 26,57% ogółu 
wydatków budżetowych.  

 Najpoważniejszą pozycję w planie wydatków stanowi dział 801 Oświata i wychowanie: 
8 648 922,84 zł, co stanowi 36,81% ogółu wydatków, następnie dział 855 Rodzina 4 014 148,00 
zł – 17,09%, Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 487 492,54 zł – 14,84% oraz Dział 750 Admi-
nistracja publiczna 2 062 721,85 zł – 8,78%. 

 Z prac odtworzeniowych (§4270) wykonano we wszystkich sołectwach remonty cząstko-
we dróg gminnych utwardzonych na kwotę 13 597,45 zł i dróg nieutwardzonych na sumę 
31 754,00 zł, remont ul. Piaskowej (boczna) 6 000,00 zł. Ponadto wydatkowano 36 765,00 zł 
na renowację ogólnodostępnego boiska w Pogrzebieniu oraz 7 000,00 na remont pomiesz-
czeń biurowych w Urzędzie.

WydaWca:
Urząd Gminy Kornowac
ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac
tel. 32 430 10 37, wew. 121
e-mail: promocja@kornowac.pl

RedaKtoR naczelny: Ewa Gołofit

dRUK: Drukarnia Polskapresse Sp. z o.o.

SKład: Wydawnictwo Nowiny Sp. z o.o.

naKład: 1 000 egz.

Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania nadesłanych materiałów  
i zmiany tytułów, a także nie zwraca materiałów niezamówionych.
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do czynnego udziału w tegorocznych  
Dożynkach Gminnych, które odbędą się  

10 września w sołectwie Rzuchów.
Tegoroczna trasa korowodu przebiegać będzie ulicami 

sołectwa Rzuchów. Wyjazd nastąpi spod szkoły 
podstawowej następnie korowód pojedzie ulicami:  
K. Miarki, drogą transportu rolnego, Krzyżkowicką, 

K. Miarki, Boczną, Rybnicką, Sportową. 
Zakończenie korowodu na boisku LKS Strzelec Rzuchów. 

Zapraszamy wszystkich mieszkających na trasie 
przejazdu korowodu do wzięcia udziału w konkursie 

na najlepiej przystrojoną posesję na trasie  
korowodu dożynkowego, a wszystkich mieszkańców 

Gminy do konkursu na najlepiej przystrojony  
pojazd w korowodzie. 

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 2 749 589,00 1 670 493,43 60,75 11 200 870,88 2 293 920,76 20,48

Ośrodek Pomo-
cy Społecznej 31 626,00 13 202,12 41,74 4 726 952,00 2 643 375,17 55,92

Gimnazjum 
w Kornowacu 39 450,00 19 248,42 48,79 1 704 773,00 814 542,76 47,78

Zespół Szkolno-
Przedszkolny 
w Kobyli (wraz 
z centralną 
kuchnią) 

127 750,00 63 381,00 49,61 2 442 057,61 1 304 246,38 53,41

Zespół Szkolno-
Przedszkolny 
w Pogrzebieniu 

90 050,00 45 229,94 50,23 1 966 837,36 1 106 782,40 56,27

Zespół Szkolno-
Przedszkolny 
w Rzuchowie 

56 350,00 31 018,95 55,05 1 452 479,87 750 187,40 51,65

Razem: 3 094 815,00 1 842 573,86 23 493 970,72 8 913 054,87

 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. 

 Od kwietnia ub.r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje rządowy program „Rodzina 500 
Plus”. Na ten cel Ośrodek otrzymał plan dotacji w wysokości 2 661 763,00 zł, z czego wydat-
kowano do 30.06 br. 1 605 150,43 zł, w tym: 1 581 429,00 zł na wypłatę świadczeń wycho-
wawczych, a koszt ich obsługi wyniósł 23 721,43 zł. Ze świadczeń skorzystało 348 rodzin (528 
dzieci). Do końca roku 2017 przewidywana kwota na realizację tego świadczenia wyniesie 
3 288 000,00 zł, czyli niedobór wynosi ok. 600 tys. zł. Jednostka wystąpiła już do Wojewody 
z wnioskiem o zwiększenie planu dotacji na ten cel. Poza świadczeniem wychowawczym, 
znaczącą kategorię wydatków stanowią świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz składki 
na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 
na które przeznacza się aż 1 210 430,00 zł, z tego w I półroczu wydatkowano 675 665,22 
zł (na świadczenia rodzinne – 454 559,28 zł, na świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
– 50 150,00 zł, świadczenia rodzicielskie – 115 466,52 zł, zasiłek dla opiekuna 12 480,00 zł). 
Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 220 rodzin, natomiast z alimentacyjnych skorzysta-
ło 25 uprawnionych osób. Na składki emerytalno-rentowe opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano 26 374,08 zł.  Koszt obsługi tych świadczeń 
wyniósł 16 635,34 zł.  

 Od r. 2016 Ośrodek realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pt.: 
„Drugiemu człowiekowi” w ramach IX osi priorytetowej Włączenie społeczne, Działanie 
9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji dla osób i grup 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Łącznie w 2-letnim okresie realizacji planuje się 

przeznaczyć na projekt 226 999,00 zł, z czego dofinansowanie 85% –192 949,15 zł oraz 
wkład własny 34 049,85 zł. Do końca czerwca 2017r. w ramach projektu wydatkowano 
kwotę 50 396,03 zł.

 Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. Uczestnikami projektu jest grupa 12 osób z terenu gminy Korno-
wac, bezrobotnych lub mających trudności z powrotem na rynek pracy. W ramach projektu 
uczestnicy korzystają min.: z porad doradcy zawodowego i psychologa.  

 Jednostki oświatowe również realizowały w I półroczu projekty unijne, na które wydatko-
wały łącznie 351 713,78 zł:
• „Nowa edukacja, innowacyjne podejście, większe możliwości – działania edukacyjne wspiera-

jące uczniów Szkoły Podstawowej w Kobyli” /ZSP Kobyla/ EFS 96 491,60 zł;  
• „Polsko-Czeskie spotkania z teatrem” /ZSP Kobyla/ Euroregion Silesia 35 991,96 zł;
• „Mobilność kadry edukacji szkolnej” /ZSP Kobyla/ EFS 7 550,13 zł;
• „Szkoła Marzeń” –  program wsparcia uczniów oraz poprawy efektywności kształcenia w ZSP 

w Pogrzebieniu” /ZSP Pogrzebień/ EFS 145 695,61 zł;
• „Skąd jesteśmy, dokąd zmierzamy” /ZSP Pogrzebień/ Euroregion Silesia 27 790,85 zł;
• „Polsko-Czeska promocja zdrowia, ekologii i spędzania wolnego czasu” /ZSP Rzuchów/ Euro-

region Silesia 38 193,63 zł.

  Ogółem za okres sprawozdawczy dochody wykonano w wysokości 10.966.394,97 zł, 
a wydatki w kwocie 8 913 054,87 zł, co daje dodatni wynik finansowy budżetu na sumę 
2 053 340,10 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS. Nadwyżka dochodów bieżących nad 
wydatkami bieżącymi wynosi 2 126 086,01 zł, a więc spełniony został wymóg określony w 
art. 242 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika konieczność równoważenia wy-
datków bieżących dochodami bieżącymi, ewentualną nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 
lub wolnymi środkami.  

 Na zrealizowane rozchody budżetu w wysokości 229 671,00 zł składają się spłaty zadłuże-
nia z następujących tytułów: 
• pożyczka z wFoŚiGw na modernizację sieci wodociągowej ul. Brzezka w Pogrzebieniu i ul. 

Raciborska w Kornowacu 21 304,00 zł; 
• pożyczka z wFoŚiGw na instalację solarną i termomodernizację budynku przedszkola w    

Pogrzebieniu 12 361,00 zł;   
• pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Kobyli 28 628,00 zł; 
• pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku przebudowanej szkoły w Koby-

li 36 294,00 zł; 
• kredyt z BS na przebudowę szkoły w Kobyli 85 000,00 zł,
 oraz pożyczka udzielona Gminnemu ośrodkowi Kultury w kwocie 46 084,00 zł na realizację 

unijnego projektu pn.: „Razem po zdrowie” (Euroregion Silesia).   

 Spłaty zadłużenia następowały terminowo zgodnie z harmonogramem spłat poszczegól-
nych tytułów.  

 Zgodnie z zapisami art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2014 roku obowiązują 
nowe „indywidualne” wskaźniki zadłużenia i zgodnie z wieloletnią prognozą finansową 
gminy Kornowac są one zachowane. Obciążenie spłatą długu w roku bieżącym w stosunku 
do dochodów wynosi 1,78%, przy dopuszczalnym poziomie 16,15%. 

 Łączne zobowiązanie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na 
koniec II kwartału wyniosło 1 068 162,51 zł, w tym 515 662,51 zł z tyt. pożyczek z WFOŚiGW 
i 552 500,00 zł z tyt. kredytu. Na dzień 30.06.2017r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. 
Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom.  

Koła zainteresowań w GOK-u  
od września 2017 roku
KoByla
dla dzieci  i młodzieży: taneczne, sportowo-ruchowe, 
matematyczne, język angielski, plastyczno-rękodziel-
nicze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne czyli pomoc 
dziecku ze specyficznymi trudnościami w nauce  
(dyslekcja rozwojowa); dla dorosłych:  zespół wokalny 
„KOBYLANKI”, aerobik, pilates
łańce
dla dzieci i młodzieży: plastyczno-rękodzielnicze,  
taneczne; dla dorosłych: zumba, pilates 
rzuchów
dla dzieci i młodzieży: taneczne, gitara,  
język angielski, tenis stołowy, plastyczne, teatralne; 
dla dorosłych: aerobik, zumba, zespół wokalny  
„RZUCHOWIANKI”
Kornowac 
dla dzieci i młodzieży: przyrodniczo-ekologiczne,  
polonistyczno-czytelnicze
pogrzeBień 
dla dzieci i młodzieży: język angielski, szachy; 
dla dorosłych: aerobik, pilates
Szczegółowe informacje można uzyskać w domach  
kultury i świetlicy oraz pod nr telefonu: 
Dom Kultury w Kobyli: 32 430 12 00;
Dom Kultury w Rzuchowie: 32 430 16 31;
Dom Kultury w Łańcach: 32 430 14 44;
Dom Kultury w Pogrzebieniu: 32 430 10 12;
Świetlica w Kornowacu: 32 430 12 09.

SerDecZnie ZapraSZamy 
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 Od 1 września ruszył projekt pt.: „ŁĄ-
CZENIE POKOLEŃ POPRZEZ PRZEKAZY-
WANIE TRADYCJI ŚLĄSKICH w GMINIE 
KORNOWAC” przyznany w konkursie 
grantowym „DZIAŁAJ LOKALNIE 2017”, 
został złożony przez grupę nieformalną pod 
nazwą „AKTYWNE GOSPODYNIE GMINY 
KORNOWAC”, działającą przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Kornowacu.
 Projekt będzie realizowany w terminie 
od 1 września 2017 roku do 30 listopada 
2017 roku.
 Głównym celem projektu jest integra-
cja, wspólne przebywanie i działalność na 
rzecz społeczności lokalnej. Dzięki projek-
towi zostaną podjęte działania mające na 
celu promocję tradycji ludowych śląska, 
zachęcenie młodych mieszkańców Gminy 
Kornowac do angażowania się w życie spo-
łeczne i kulturalne naszej Małej Ojczyzny.

 Wzajemne kontakty młodych oraz już 
bardzo doświadczonych społeczników 
przyczyni się do propagowania wartości 
i dziedzictwa naszego regionu. Podczas re-
alizacji tego projektu wszystkim mieszkań-
com naszej gminy zaprezentujemy dorobek 
długoletniej działalności Kół Gospodyń 
Wiejskich z Rzuchowa i Kobyli, oraz prag-
niemy zachęcić młodych do wstępowania 
w szeregi tych KGW. Projekt ten pomoże 
pokazać młodemu pokoleniu Gminy Kor-
nowac piękno tradycji śląskich realizowane 
poprzez różnorodne formy działania Koła 
Gospodyń Wiejskich z Kobyli i Rzucho-
wa.
 Odbiorcami projektu będą wszyscy miesz-
kańcy Gminy Kornowac. w działaniach 
projektu będzie mógł wziąć udział każdy 
zainteresowany: gotowaniem, rękodziełem 
oraz działalnością Kół Gospodyń Wiejskich 
i zespołów ludowych.

wójta i urzędu
z kalendarza

24 lipca 
Wójt Gminy uczestniczył w 

spotkaniu z Szymonem Kampką 
w sprawie pojazdów konnych 
na dożynkach gminnych – Rzu-
chów 2017

26 lipca
Odbyła się cykliczna narada 

robocza inwestorów i wykonaw-
ców przebudowy drogi powiato-
wej DP3545S

28 lipca 
W Urzędzie Gminy odbyło się 

spotkanie z Leszkiem Rojczyk Pre-
zesem Energi Optima w sprawie 
modernizacji oświetlenia

31 lipca
Wójt uczestniczył w otwarciu 

Terenowego Puntu Paszportowe-
go w Raciborzu 

Wójt pożegnał proboszcza 
Parafii Kobyla – ks. Edwarda Li-
sowskiego

1 sierpnia
W Urzędzie Gminy odbyło się 

spotkanie z Krzysztofem Kubkiem 
Prezesem ZWiK Racibórz w spra-
wie modernizacji przepompowni 
w Pogrzebieniu

2 sierpnia
W Rybniku odbyło się posiedze-

nie Związku Subregionu Zachod-
niego, naszą Gminę reprezentował 
Wójt

3 sierpnia
Wójt uczestniczył w spotkaniu 

z Damianem Ogrodowskim w 
sprawie modernizacji DP 3545S

8 sierpnia
Odbyła się cykliczna narada 

robocza inwestorów i wykonaw-
ców przebudowy drogi powiato-
wej DP3545S

10 sierpnia
W Urzędzie Gminy odbyło się 

spotkanie organizacyjne dotyczą-
ce dożynek Gminnych – Rzuchów 
2017

18 sierpnia
W Urzędzie Gminy Wójt uczest-

niczył w naradzie z dyrektorem PZD 
– Moniką Mużelak oraz naczelni-
kiem ZDW Ryszardem Rzepeckim. 
Narada dotyczyła problemów na 
drodze wojewódzkiej DW 935

23 sierpnia
Odbyła się cykliczna narada 

robocza inwestorów i wykonaw-
ców przebudowy drogi powiato-
wej DP3545S

W Urzędzie Gminy odbyło się 
spotkanie z Wójtem Gminy Lyski 
w sprawie konsultacji projektu 
wspólnej ścieżki rowerowej 

24 sierpnia
Wójt uczestniczył w spotkaniu 

z nowym dzielnicowym Gminy 
Kornowac Krzysztofem Kruczek

29 sierpnia
W biurze Euroregionu Silesia w 

Raciborzu odbyły się konsultacje 
projektu budowy ścieżek rowero-
wych „Przez Śląsk na Morawy”

30 sierpień
W Opavie wspólnie z partne-

rami Czeskimi odbyły się kon-
sultacje projektu „Przez Śląsk na 
Moravy” 

































28 sierpnia w Gminie Krzyżanowice w sołectwie Tworków odbyły się Dożynki Województwa Śląskiego. Gmina Kornowac reprezentowana była przez Wójta - Grzegorza niestroja, 
Przewodniczącego rady - Eugeniusza Kurę. Koronę dożynkową przygotowało Sołectwo rzuchów. 

 27 czerwca, odbyło się V a zarazem ostatnie działanie 
projektu „Skąd jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Odkud jsme? 
Kam směřujeme?” realizowanego w ramach Funduszu Mi-
kroprojektów w Euroregionie Silesia. w czasie wycieczek 
integracyjnych uczniowie poznali wspólne początki Ziemi 
i ludzkości, a także ich rozwój i zagrożenia jakie ten roz-
wój za sobą niesie. Poprzez bezpośrednie działanie pozna-
li źródła historyczne, kulturowe i techniczne. w projekcie 
odbyły się cztery wspólne spotkania uczniów. Pierwsze 
spotkanie „Jak powstała Ziemia?” odbyło się w paździer-
niku 2016r. u naszych partnerów w Ostrawie. Na drugie 
działanie „Jak dawniej żyli ludzie?”, udaliśmy się w marcu 
2017r. do Chlebowej Chaty w Górkach Małych i Wisły, zaś 
trzecie działanie – odbyło się w maju, w Juraparku i Parku 
Ewolucji w Krasiejowie. Czwarte działanie miało miejsce 
w  czerwcu, w Vitkovicach – Świecie techniki. Spotkanie 
podsumowujące całoroczną współpracę odbyło się w Re-
stauracji „Złota Iglica” w Pogrzebieniu, gdzie wspólnie 
z p. Wótem Gminy Kornowac Grzegorzem Niestrojem, 
oraz p. Skarbnik Gminy Beatą Orc, dyrektorzy oraz na-
uczyciele szkół partnerskich, przy wspólnym poczęstunku 
oraz prezentacji, wspominali poszczególne działania. Przy 
wspólnym stole nie zabrakło też rozmów nt. kolejnego pol-
sko-czeskiego projektu. 
Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.

Koordynator projektu – Joanna Szamara

Zakończenie projektu 
„Skąd jesteśmy? Dokąd zmierzamy? 
Odkud jsme? Kam směřujeme?”

ŁĄCZENIE POKOLEŃ POPRZEZ PRZEKAZYWANIE 
TRADYCJI ŚLĄSKICH w GMINIE KORNOWAC

Festyn sportowo-rodzinny

Dożynki województwa śląskiego 2017

Na boisku sportowym w Kornowacu odbył się 
Festyn Sportowo-Rodzinny, który został zorganizo-
wany przez Zarząd KS Kornowac przy pomocy rady 

sołeckiej. 
Festyn rozpoczął się w meczem towarzyskim pomię-

dzy Naprzód Borucin a KS Kornowac, który zakończył 
się zwycięstwem drużyny z Borucina (4:3). Na festy-

nie nie zabrakło licznych atrakcji dla dzieci. Na zakoń-
czenie odbyła się zabawa taneczna. 
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„Wszystkie dzieci nasze są”

 26 czerwca w Domu Kultury w Łańcach odbył się festyn 
z okazji rozpoczęcia wakacji. Zabawy i animacje dla naj-
młodszych przygotował Crazy Club, który „spełniał dziecięce 
marzenia”. Nie zabrakło wesołego krasnoludka, żywej ma-
skotki z bajki, malowania buzi kredkami, ogromnych baniek 
oraz wielu różnych konkursów. 

Mokre figle-migle!

 Czas letniego wypoczynku to czas przyjemności, podró-
ży oraz okazja do wykorzystania wolnego czasu w sposób 
aktywny i twórczy. Gminny Ośrodek Kultury w Kornowacu 
corocznie organizuje wyjazdy w ulubione miejsca dzieci. 
5 lipca dzieci gminy Kornowac kolejny raz wybrały się do 
Aquaparku w Rudzie Śląskiej. Atrakcji było tak wiele, że nie 
sposób było się nudzić. „Rwąca rzeka”, „Wielki sztorm” czy 
„Mokry bąbel” podnosiły wszystkim adrenalinę, jednocześ-
nie pozwalając na świetną zabawę.

Miejsce dla poszukiwaczy  
przygód! 

 Park Nauki i Rozrywki w Krasiejowie to miejsce magiczne, 
gwarantujące niezapomnianą przygodę. Przekonali się o tym 
uczestnicy z Gminy Kornowac, którzy 12 lipca wybrali się 
na wycieczkę z GOK-iem. Po przybyciu na miejsce, najpierw 
Tunelem Czasu udali się w niezwykłą podróż przez miliardy 
lat istnienia Wszechświata. Wszystko to w niesamowicie re-
alistycznej scenerii połączonej z najnowszymi osiągnięciami 
technologii multimedialnych. Później grupa wraz z przewod-
nikiem przeszła Ścieżką Edukacyjną, która prowadzi przez 
teren wyrobiska i ma długość około 1 500 metrów, a wzdłuż 
ścieżki rozmieszczone są rekonstrukcje mezozoicznych ga-
dów i płazów – wszystkie naturalnej wielkości. Około 200 
modeli czyni Jura Park w Krasiejowie największym tego typu 
obiektem w Europie. 

Wesoły autobus w drodze  
do wesołego miasteczka

 W dawnym wesołym miasteczku bardzo wiele się zmieniło 
– nowe atrakcje, dekoracje i wszystko na światowym pozio-
mie. Jedno pozostaje od lat niezmienne – magia tego miejsca i 
emocje, których dostarcza odwiedzającym. Każdy z nas zna-
lazł coś dla siebie – najodważniejsi wsiedli do Lech Coastera 
- ogromnej kolejki górskiej, która ma 40 metrów wysokości 
i pędzi z szybkością 95 km na godzinę. Największa atrakcja 
Legendii budzi przestrach nawet kiedy patrzy się na nią z 
boku a emocje, które towarzyszą przejazdowi są nie do opisa-
nia. Nasza wesoła gromadka miała okazję korzystać z ponad 
40 atrakcji, mniej lub bardziej ekstremalnych. Osoby, które 

szukały spokoju i wyciszenia, miały ku temu okazję, odwie-
dzając Śląski Ogród Zoologiczny. Piękna przyroda i mnóstwo 
egzotycznych zwierząt umilały sielankowy spacer. 

Szaleństwo w Zatorze
 Po raz kolejny wyruszyliśmy z GOK-iem w poszukiwaniu 
przygód i dobrej zabawy tym  razem  do Energylandii w Za-
torze – największego parku rozrywki w Polsce. Tu naprawdę 
można znaleźć wszystko – ochłodę w upalne dni, solidną 
dawkę adrenaliny na przeogromnych maszynach, a najmłod-
si doskonale zabawią się w strefie rodzinnej. Odskocznią dla 
ekstremalnych przeżyć na karuzelach i kolejkach górskich są 
profesjonalne pokazy kaskaderskie, pokazy akrobatów oraz 
połykaczy ognia. 

Upalny dzień wrażeń

 Żar lejący się z nieba nie przeszkadzał grupie uczestników, 
którzy wybrali się w środę, 9 sierpnia na kolejną wycieczkę, 
organizowaną przez Gminny Ośrodek Kultury, aby zobaczyć 
jedno z piękniejszych miejsc w Polsce, jakim są ruiny zamku 
w Ogrodzieńcu. Zwiedzanie zakamarków zamku razem z 
przewodnikiem było cenną lekcją o minionych dziejach, 
gdyż jego historia sięga XIV wieku, a zamek był świadkiem 
wielu wydarzeń historycznych.

Cały dzień ze zwierzętami

 W ostrawskim Zoo można spędzić długie godziny a nawet 
cały dzień w towarzystwie zwierząt z całego świata. Może-
my tu spotkać różnorodne gatunki, pochodzące nawet z naj-
dalszych stron. Kolorowe rybki, ptaki czy słonie i żyrafy… 
Wszystko zlokalizowane na ogromnej, zielonej przestrzeni, 
gdzie spacerować można godzinami. W Zoo samodzielnie 
nakarmimy także niektóre zwierzęta. Grupa z Gminy Korno-
wac wybrała się 16 sierpnia, na spotkanie z naturą, właśnie 
do Ostrawy w Czechach. 

Wakacje z Gminnym OśrOdkiem kultury
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 26 sierpnia mieszkańcy Gminy Kornowac uczestniczyli w tradycyjnym święcie Ukončení 
prázdnin organizowanym przez partnerską gminę Vřesina u Hlučina w Republice Czeskiej. 
Jak co roku można było skosztować lokalnych przysmaków przygotowanych przez organi-
zacje działające na terenie gminy m.in. pszczelarzy, myśliwych, kluby sportowe i innych. 
na scenie zaprezentowały się lokalne zespoły muzyczne. z naszej gminy wystąpiły grupy 
biesiadne Rzuchowianki i Kobylanki.
 Festyn był organizowany w ramach wspólnego projektu „Tradycje i zwyczaje na pograniczu 
– w czeskiej Vřesinie i polskim Kornowacu” – współfinansowanego ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP „PRZEKRACZAMY 
GRANICE” w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

Ukončení prázdnin – czyli spotkanie 
mieszkańców Kornowaca i Vřesiny
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Ukončení prázdnin – czyli spotkanie 
mieszkańców Kornowaca i Vřesiny

 Nauczycielka języka nie-
mieckiego Weronika Ży-
mełka z ZSP w Kobyli, od 
3 lipca, przez okres dwóch 
tygodni, wzięła udział w 
kursie językowo-metodycz-
ny pn. „Auffrischungskurs 
für Deutschlehrer”, zorga-
nizowanym przez szkołę 
językową Horizonte w Ra-
tyzbonie (Niemcy), w ra-
mach realizowanego przez 
kobylską szkołę projektu 
pn. „Język niemiecki – dro-
gą do tolerancji, sukcesu i 
kreatywnego nauczania” . 
 Głównym celem kursu 
było przede wszystkim roz-
szerzenie komunikatywnych 
kompetencji językowych, 
a także poznanie nowo-
czesnych metod nauczania 
języka niemieckiego. Pro-
gram zaproponowany przez 
szkołę językową Horizonte 
obfitował ponadto w zajęcia 

z wiedzy kulturoznawczej, 
geograficznej, historycznej 
dotyczącej zarówno Nie-
miec, jak i samej Bawarii.
 Trzon grupy szkoleniowej 
stanowiły głównie nauczy-
cielki z Polski (9 osób), pozo-
stałe trzy osoby pochodziły z 
Holandii, Czech i Hiszpanii. 
Zajęcia miały formę warszta-
tów, dzięki którym wszyscy 
mieli okazję aktywnie w 
nich uczestniczyć. Podczas 
zajęć z metodyki i dydaktyki 
przybliżono nauczycielom 
zasady funkcjonowania sy-
stemu szkolnictwa w Niem-
czech, z szczególnym 
uwzględnieniem Bawarii. 
Ponadto uczestnicy kursu 
mieli okazję uczestniczyć w 
zajęciach z fonetyki, krajo-
znawstwa, kreatywnego pi-
sania, muzyki, aktywności 
ruchowych podczas nauki 
języka obcego oraz niemie-

ckich produktów. Zajęcia 
prowadzone były przez wy-
soko wykwalifikowanych 
lektorów, specjalizujących 
się w nauczaniu języka nie-
mieckiego.
 Intensywne dwa tygodnie 
szkoleniowe w placówce w 
Niemczech były dla nauczy-
cielki języka niemieckiego 
z ZSP w Kobyli nie tylko 
możliwością podniesienia 
swoich kompetencji języko-
wo-metodycznych, ale rów-
nież wzbogaciły jej warsztat 
pracy o nowe kontakty mię-
dzynarodowe. W ramach 
dzielenia się rezultatami 
projektu p. Weronika Żymeł-
ka przygotuje ulotki informa-
cyjne dla nauczycieli ZSP 
w Kobyli oraz przedstawi 
wnioski z podróży podczas 
zebrania rady pedagogicz-
nej. Zdobytą wiedzę i umie-
jętności będzie starała się 

30 lipca, 94. urodziny obchodziła pani Emilia Miłota z rzuchowa.

1 sierpnia Pani Eufemia Pytlik z Kornowaca obchodziła 92. urodziny.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kornowacu 
informuje, że

od 1 sierpnia b.r rozpoczął się okres składania wniosków 
o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu 

alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego tzw. 

500+
na nowe okresy zasiłkowe. 

Wnioski można będzie składać w siedzibie ośrodka pomocy 
społecznej w Kornowacu oraz drogą elektroniczną za 

pośrednictwem systemów bankowych, portalu empatia lub 
epuap. Rokiem bazowym, z którego będą brane pod uwagę 
dochody dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne, 

fundusz alimentacyjny lub świadczenie wychowawcze 
na pierwsze dziecko jest rok 2016. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 
r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 
2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 
i 1010 z późniejszymi zmianami)
WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ w OŚROD-
KU POMOCY SPOŁECZNEJ w KORNO-
WACU W TERMINIE: 1 września danego 
roku – 15 września danego roku
Pomoc materialna przysługuje:
1. Uczniom szkół publicznych i niepub-

licznych o uprawnieniach szkół pub-
licznych dla młodzieży i dla dorosłych 
oraz słuchaczom publicznych kolegiów 
nauczycielskich, nauczycielskich ko-
legiów języków obcych (...) – do czasu 
ukończenia kształcenia, nie dłużej jed-
nak niż do ukończenia 24 roku życia.

2. Wychowankom publicznych i niepub-
licznych ośrodków umożliwiających 
dzieciom i młodzieży, o których mowa 
w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i mło-
dzieży z upośledzeniem umysłowym 
z niepełnosprawnościami sprzężony-

mi realizację odpowiednio obowiązku 
szkolnego i obowiązku nauki – do cza-
su ukończenia realizacji obowiązku 
nauki.

3. Uczniom szkół niepublicznych niepo-
siadających uprawnień szkół publicz-
nych dla młodzieży i dla dorosłych 
– do czasu ukończenia realizacji obo-
wiązku nauki.

4. Miesięczna wysokość dochodu na oso-
bę w rodzinie ucznia uprawniająca 
do ubiegania się o stypendium szkolne 
nie może być większa niż kwota 514 zł 
(art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecz-
nej z dnia 12.03.2004 r. Dz. U. z 2015 r. 
poz. 163 z późniejszymi zmianami.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kornowacu 
informuje, że od 01.08 2017r można skła-
dać wnioski o zasiłki rodzinne, specjalny 
zasiłek opiekuńczy, świadczenie 500+ oraz 
fundusz alimentacyjny na nowy okres za-
siłkowy 2017/2018r

Nauczyciel ZSP w Kobyli na szkoleniu w Ratyzbonie

przenieść na działania po-
dejmowane w szkole (m.in. 
podczas dni otwartych oraz 
imprez szkolnych), a przede 
wszystkim wdrożyć je w za-
jęcia z języka niemieckiego.

 Wyjazd szkoleniowy został 
realizowany w ramach pro-
jektu pn. „Język niemiecki – 
drogą do tolerancji, sukcesu 
i kreatywnego nauczania”  
zwanego dalej projektem w 

ramach Programu Opera-
cyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój (PO WER) sfinan-
sowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

nasi jubilaci...

Wnioski o przyznanie 
STYPENDIUM

OGŁOSZENIE 
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Gmina Kornowac, ul. Raciborska 48, 44-85 Kornowac • Tel. +48 32 430 10 37, Fax +48 32 430 13 33 • e-mail: urzad@kornowac.pl • NIP: 639-19-79-757 • REGON: 276258411

Urząd Gminy  
Kornowac
ul. Raciborska 48, 
44-285 Kornowac
tel. 32 430 10 37, 
32 430 10 38, 32 430 10 39, 
fax 32 430 13 33
email: urzad@kornowac.pl
sekretariat@kornowac.pl
Godziny urzędowania: 
poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek – piątek od 7.15 do 15.15

Ośrodek Pomocy  
Społecznej  
w Kornowacu
Kierownik – Katarzyna Buczek
ul. Raciborska 48,  
44-285 Kornowac
tel. 32 430 12 11, 32 430 10 37,  
wew. 104, 105, 116
email: ops@kornowac.pl
czynne w godzinach pracy  
Urzędu Gminy

Sołtysi
Kobyla – Alfred Kocjan, 
tel. 504 910 090
Kornowac – Piotr Tomala,  
tel. 603 948 858
Łańce – Norbert Pientka,  
tel. 32 430 13 13
Pogrzebień – Eugeniusz Kura,  
tel. 504 445 535
Rzuchów – Bronisław Panic,  
tel. 607 290 055

Oświata
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kobyli

Dyrektor – Joanna Kolarczyk

Szkoła Podstawowa w kobyli
ul. Główna 69, tel. 32 430 11 70
email: szkola.kobyla@kornowac.pl

Przedszkole Publiczne w kobyli
ul. Główna 69, tel. 32 440 21 70

Przedszkole Publiczne w Łańcach
ul. Szkolna 23, tel. 32 430 10 25

zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Pogrzebieniu
Dyrektor – Joanna Krasek

Szkoła Podstawowa  
w Pogrzebieniu
ul. Pamiątki 25, tel. 32 430 10 11
email:  
szkola.pogrzebien@kornowac.pl

Przedszkole Publiczne  
w Pogrzebieniu
ul. Pamiątki 25a, tel. 32 430 11 30

 Zmianę deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi należy dokonać w przypadku każ-
dej zmiany liczby osób zamieszkujących 
na nieruchomości. 
 Zmiany te dotyczą narodzin dziecka, 
zgonu domownika, wprowadzeniem się 
nowych lub wyprowadzeniem się osób do-
tychczas zamieszkujących nieruchomość. 
Zmiany te należy zgłosić w terminie 14 

dni od dnia zaistnienia. Osoby, które nie 
wywiązały się z tego obowiązku w termi-
nie, zobowiązane są do niezwłocznego  
złożenia zmiany deklaracji zgodnej ze 
stanem faktycznym. 
 Dodatkowych informacji dotyczących:  
złożenia pierwszej deklaracji lub zmiany, jak 
również nieterminowego odbioru odpadów 
można uzyskać pod numerem telefonu 32 
430 10 37 wew. 112 lub osobiście pokój 12.

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenia 
Wójta Gminy Kornowac na prowadzenie usług 
w zakresie odbioru i wywozu nieczystości  
ciekłych na terenie Gminy Kornowac:
Nazwa przedsiębiorstwa Adres Telefon

Remondis Sp. z o.o.

44-100 Gliwice
ul. Kaszubska 2

 774 824 603
47-200 Kędzierzyn-Koźle
ul. Chrobrego

Eco-Gryt, Adam Szweda 44-280 Rydułtowy
ul. Mickiewicza

32 457 71 62
509 189 183

WC Serwis Śląski 41-808 Zabrze
ul. Pod Borem 10 32 278 45 31

Zenon Palica 47-400 Racibórz
ul. Królewska 2/30 506 950 597

Michał Szymura 44-280 Rydułtowy
ul. Raciborska  24 602 491 315

Pawełek Halina 44-361 Syrynia
ul. Bukowska 72A 500 663 313

KIEDY NALEŻY ZMIENIĆ DEKLARACJĘ ZWIĄZANĄ 
Z OPŁATĄ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Ważne adresy i telefony
 Zapisy uchwały, która obowiązuje 
na obszarze całego województwa, dotyczą 
wszystkich użytkowników pieców, kotłów 
i kominków na paliwo stałe.
 Od chwili jej wejścia w życie (1 września 
2017 r.) nie można stosować węgla bru-
natnego, mułów i flotokoncentratów oraz 
biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 
procent.
 Głównym celem uchwały ma być po-
prawa jakości powietrza w regionie, która 
przekłada się na stan zdrowia i jakość życia 
mieszkańców. Sama uchwała nie zakazuje 
spalania węgla czy drewna, tylko złych ja-
kościowo paliw.
 Uchwała wprowadza istotne zapisy dla 
tych, którzy planują instalację urządzeń 
grzewczych. Po 1 września użytkownicy 
będą mieli określony czas, by zaopatrzyć 
się w kotły minimum klasy 5 lub spełnia-
jące wymogi ekoprojektu. Harmonogram 
wymiany pieców i kotłów został rozłożony 
na 10 lat i wskazuje cztery daty graniczne 
wymiany kotłów w zależności od długości 
ich użytkowania. w przypadku kotłów eks-
ploatowanych powyżej 10 lat od daty pro-
dukcji trzeba będzie je wymienić na klasę 
5 do końca 2021 roku. Ci, którzy użytkują 
kotły od 5 – 10 lat, powinni wymienić je 

do końca 2023 roku, a użytkownicy naj-
młodszych kotłów mają czas do końca 
2025 roku. Ze względu na to, że do roku 
2016 wymiana na kotły 3 i 4 klasy była do-
finansowywana, graniczną datę ich obo-
wiązkowej wymiany na klasę 5 wydłuża 
się do końca roku 2027.
 We wskazanych instalacjach zabrania się 
stosowania węgla brunatnego oraz paliw 
stałych produkowanych z jego wykorzy-
staniem, mułów i flotokoncentratów węglo-
wych oraz paliw, w których udział masowy 
węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 
3 mm wynosi więcej niż 15 procent, a także 
biomasy stałej, której wilgotność w stanie 
roboczym przekracza 20 procent.
 Sejmik Województwa Śląskiego przyjął 
uchwałę antysmogową dla regionu jedno-
głośnie 7 kwietnia 2017 roku. Jej projekt był 
efektem pracy powołanego przez marszał-
ka zespołu ekspertów, który wypracował 
ostateczną wersję przepisów.
 Wszelkie informacje dotyczące zapisów 
uchwały antysmogowej dla województwa 
śląskiego można znaleźć na specjalnie 
stworzonej stronie internetowej powietrze.
slaskie.pl

dane: urząd Marszałkowski  
województwa Śląskiego

1 września weszła w życie 
uchwała antysmogowazespół Szkolno-Przedszkolny 

w rzuchowie
Dyrektor – Wanda Knura
ul. Karola Miarki 8, tel. 32 430 10 15
email: szkola.rzuchow@kornowac.pl

Szkoła Podstawowa  
im. jana Pawła ii w kornowacu

Dyrektor – Jolanta Błaszczok
ul. Starowiejska 66, tel. 32 430 10 13

Kultura
Gminny Ośrodek kultury  
w kornowacu z siedzibą w kobyli

Dyrektor – Wiesława Bochynek
ul. Główna 78, tel. 32 430 12 00
email: gokkornowac@o2.pl

dom kultury w Łańcach

Świetlicowa – Daniela Widota
ul. Strażacka 2, tel. 32 430 14 44

Świetlica Gminnego Ośrodka  
kultury w kornowacu

Świetlicowa – Maria Łomnicka
ul. Starowiejska 64, tel. 32 430 12 09

dom kultury w Pogrzebieniu

Świetlicowa – Aleksandra Pytlik 
ul. Grabowa 4, tel. 32 430 10 12

dom kultury w rzuchowie

Świetlicowa – Małgorzata  
Drzeniek
ul. Karola Miarki 8B, 
tel. 32 430 16 31

Gminna Biblioteka Publiczna 
w kornowacu z siedzibą w kobyli

Dyrektor – Mirosława Granieczny
ul. Główna 78, tel. 32 430 12 00
email: gbpkornowac@o2.pl

Filia Gminnej Biblioteki  
Publicznej w Pogrzebieniu

ul. Grabowa 3, tel. 32 430 10 12

Gminna komisja rozwiązywania 
Problemów alkoholowych

Przewodniczący – Krystian  
Staniek

Punktu Konsultacyjny: 
ul. Starowiejska 64,  
44-285 Kornowac, tel. 32 440 21 99

Parafie
rzymsko-katolicka Parafia  
św. Mikołaja w Pstrążnej

Proboszcz – ks. Edward  
Fórmanowski
tel. 32 430 00 80
rzymsko-katolicka Parafia  
św. Bartłomieja w Pogrzebieniu

Proboszcz – ks. Tadeusz Augustyn
tel. 32 430 12 37 

rzymsko-katolicka Parafia  
niepokalanego Serca Maryi  
w kobyli

Proboszcz – ks. Wiesław Wilkosz
tel. 32 430 12 25


