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Ośrodek Pomocy Społecznej w Kornowacu  
informuje, że

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

funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego tzw. 

500+
na nowe okresy zasiłkowe  

oraz świadczenia Dobry start. 
Wnioski można 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 2017. 

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM
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 OŚRODKU  
POMOCY SPOŁECZNEJ W KORNOWACU

W TERMINIE:   
1 – 15 września danego roku

Pomoc materialna przysługuje:
1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach 

szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słucha-
czom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich 
kolegiów języków obcych (...) - do czasu ukończenia kształcenia, 
nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożli-
wiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 
7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio 
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia 
realizacji obowiązku nauki.

3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień 
szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu 
ukończenia realizacji obowiązku nauki.

4. Miesięczna wysokość dochodu na osobę 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 
społecznej z dnia 12.03.2004 r. Dz. U. z 2017r. poz. 1769 j.t)

AkcjA informAcyjnA  
dotycząca bezpiecznego grzybobrania

Grzybobranie to coraz bardziej popularna forma spędzania wolnego czasu w naszym 
kraju. Zarówno walory zapachowe, jak i smakowe sprawiają, że grzyby są chętnie 
spożywane przez ludzi. Należy jednak pamiętać, że w naszych lasach występują 
nie tylko grzyby jadalne, ale także niejadalne, a nawet trujące, które mogą stać się 
przyczyną śmiertelnych zatruć pokarmowych.

PoDSTAWoWE ZASADy BEZPiEcZnEGo GrZyBoBrAniA

• Zbieraj tylko gatunki grzybów dobrze znanych!
• Zbieraj tylko grzyby wyrośnięte i dobrze wykształcone. Młode i przejrzałe 

mogą być przyczyną tragicznych pomyłek!
• Nie niszcz żadnych grzybów, nawet trujących, ponieważ są one potrzebne 

w leśnym ekosystemie!
• Jako początkujący grzybiarz zbieraj wyłącznie grzyby rurkowe. W tej gru-

pie nie ma grzybów śmiertelnie trujących!
• Unikaj błędnych metod mających na celu wykrycie grzybów trujących – za-

barwienie cebuli na ciemno, ciemnienie srebrnej łyżeczki czy gorzki smak!
• Zbieraj grzyby wyłącznie do koszyków lub pojemników, które przepuszcza-

ją powietrze. Reklamówki foliowe powodują zaparzenie grzybów, a także 
przyspieszają ich psucie!

• Nie zbieraj grzybów, które rosną w rowach, na skraju lasu czy w okolicach 
skupisk odpadów, ponieważ grzyby wchłaniają ze swojego otoczenia meta-
le ciężkie!

 ABc PrZyrZĄDZAniA i SPoŻyWAniA PoTrAW Z GrZyBÓW

• Grzybów nie należy podawać małym dzieciom , ludziom starszym i cierpią-
cym na choroby układu pokarmowego, ponieważ są potrawą ciężko straw-
ną.

• Potrawy z grzybów należy spożywać bezpośrednio po sporządzeniu.
• Potrawy z grzybów łatwo się psują i szybko powstają w nich trujące sub-

stancje, dlatego nie wolno ich przechowywać nawet w lodówce.
Jeżeli po spożyciu grzybów masz nudności, bóle brzucha, biegunkę, skurcze mięśni, 
podwyższoną temperaturę niezwłocznie wywołaj wymioty i zgłoś się do lekarza!
Pamiętaj, że w przypadku zatrucia muchomorem sromotnikowym może nastąpić 
chwilowa poprawa, po której stan chorego gwałtownie się pogarsza!

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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inicjATyWy LokALnE 
z dofinansowaniem

Miło nam poinformować, że została podpisana umowa na do-
finansowanie w ramach Konkursu Inicjatyw Lokalnych, realizo-
wanego poprzez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. 
Gmina Kornowac pozyskała dotację 60 000,00 zł na „Zagospo-
darowanie terenu – utwardzenie terenu wraz z utwardzeniem 
istniejącego zjazdu przy ul. Grabowej w Pogrzebieniu”. Całko-
wity koszt inwestycji to 80 247,66 zł, która zostanie zrealizowana 
w terminie do dnia 28 września br. 

OGŁOSZENIE 

To już kolejny ogłoszony przez Urząd Gminy w Kor-
nowacu przetarg na zbycie tej nieruchomości. Kil-
ka lat temu przedszkole przeniesione zostało do 
budynku szkoły przy ulicy Głównej. Budynek opu-
stoszał i niestety jest obecnie bardzo zaniedbany. 
Potrzebny jest inwestor z pomysłem na tę nieru-
chomość. Budynek przy Willowej w Kobyli był wy-
stawiony w przetargu już dwa lata temu. Wtedy 
kwota była dość zaporowa – prawie 400 tys. zł. 
Teraz jednak po kolejnej nieudanej próbie sprze-
daży nieruchomości gmina postanowiła zachęcić 
potencjalnych inwestorów bardzo przystępną ceną 
wywoławczą – 170 tys. zł. 
Co można tam zrobić? Począwszy od adaptacji na zwy-
kły budynek mieszkalny (na dole są pomieszczenia po 
byłym przedszkolu, a u góry wydzielone są 2 mieszka-
nia, które dawniej przeznaczone były dla nauczycieli), 
poprzez np. dom spokojnej starości (piękna, malownicza 
i cicha okolica, z ładnym sadem tuż obok budynku), aż 
do innych pomysłów jakie kupujący będzie chciał tam 
zrealizować. W miejscowym planie nieruchomość jest 
oznaczona na cele mieszkaniowo-usługowe. 
W skład wystawionej w przetargu nieruchomości 
wchodzi jednak nie tylko budynek po byłym przed-
szkolu, ale także działka – blisko 3 400 m kw. Oferta 
jest zatem naprawdę korzystna. Czy tym razem znaj-
dzie się ktoś z sensownym pomysłem na byłe przed-

szkole? Okaże się już niebawem, przetarg odbędzie się 
we wrześniu. 
Nieruchomość oznaczona numerem działki 1132/270 
zabudowana jest budynkiem byłego przedszkola (par-
ter) z częścią mieszkalną (piętro) o łącznej powierzchni 
użytkowej 231,20 m2. Budynek został wybudowany 
w latach 30. ubiegłego wieku. Na piętrze budynku znaj-
dują się dwa lokale mieszkalne. Działka nr 1133/270 
jest niezabudowana. Nieruchomość jest położona 
w jednej z najbardziej malowniczych części sołectwa 
Kobyla, w odległości zaledwie 5 kilometrów od cen-
trum Raciborza.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospoda-
rowania: Zabudowa mieszkaniowo-usługowa o sym-
bolu 39 MNU-1. Zgodnie z § 9 pkt 1 lit. d uchwały 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa Kobyla w Gminie Kornowac 
na działce nr 1132/270 znajduje się budynek byłego 
przedszkola podlegający ochronie dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków. (Uchwała Rady Gminy Kornowac 
Nr XIX.137.2016 z dnia 22 września 2016 r. opublikowa-
na w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
z 2016 roku poz. 4905 z dnia 30 września 2016 r.). 
Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się 
w dniu 13 września 2018 r. o godzinie 10.00 w siedzibie 
Urzędu Gminy Kornowac – w sali obrad Rady Gminy 
Kornowac (Kornowac ul. Raciborska 48)

Sprzedaż nieruchomości położonej w Kobyli
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Nowa siłownia w świetlicy w Kornowacu

	 Gminny	Ośrodek	Kultury	w	Kor-
nowacu	zaprasza	wszystkich	zain-
teresowanych	poprawą	sylwetki	i	
samopoczucia	 do	 nowo	 otwartej	
siłowni	w	świetlicy	GOK	w	Korno-
wacu	przy	ul	Starowiejskiej	64.
Siłownia	będzie	czynna	w	każdy	
wtorek	 i	 czwartek	 w	 godzinach	
od	17.00-	20.00.
	 Instruktor	zatrudniony	w	siłow-
ni	odpowie	na	pytania	i	wątpliwo-
ści,	pomoże	dobrać	odpowiednie	
ćwiczenia,	pokaże	jak	ćwiczyć	na	
poszczególnych	przyrządach.
	 Zapraszamy	 wszystkich	 chęt-
nych	 do	 korzystania	 z	 tej	 nowej	
formy	rekreacji,	która	właśnie	po-
wstała	w	naszej	Gminie.

Wójt Grzegorz Niestrój 
w imieniu Gminy Korno-
wac oraz Artur Bandura 
– pełnomocnik konsor-

cjum firm, podpisali umo-
wę na budowę w ramach 

Zadania 2 „Budowa ka-
nalizacji sanitarnej – etap 
II” realizowanej w ramach 

Projektu „Uporządkowanie 
gospodarki ściekowej na 
terenie Gminy Kornowac 

– etap I”
Wykonawcą robót jest 

konsorcjum firm: „Zisco 
Bandura” Sp. z o.o. (Pa-

włowice), „Neptun”  
Sp. z o.o (Lublin) i Przed-
siębiorstwo Robót Inży-

nieryjnych i Budowlanych 
„JAF” Sp. z o.o. (Rybnik).
Wartość umowy wynosi  

16 933 928,20 zł (brutto).
 Zadanie obejmu-

je budowę grawita-
cyjno-ciśnieniowego 

systemu kanalizacji sani-
tarnej (część 2 - DW935 

od skrzyżowania z drogą 
powiatową ul. Pamiątki do 

granicy z Rzuchowem oraz 
kolektor główny na ul. Pa-

miątki oraz ul. Brzezka 
do granicy z Raciborzem 

– dzielnica Brzezie).

Podpisanie umowy na budowę  
KaNalizacji saNitarNej 

– etap ii
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	 Browar	 Kraftwerk	 –	 działają-
cy	 od	 2014	 r.	 pierwszy	 browar	
kontraktowy	na	Górnym	Śląsku	
przeniósł	swoją	produkcję	spod	
Częstochowy	 do	 Rzuchowa	 w	
Gminie	 Kornowac.	 29	 czerwca	
br.	nastąpiło	oficjalne,	uroczyste	
otwarcie	Browaru.	Wśród	zapro-
szonych	gości	pojawili	się	m.in.	
wójt	Grzegorz	Niestrój,	przedsta-
wiciele	Polskiego	Stowarzyszenia	
Piwowarów	 Domowych,	 restau-
ratorzy	oraz	miłośnicy	złocistego	
trunku.
	 Podczas	 otwarcia	 można	 było	
zwiedzić	cały	browar,	na	własne	
oczy	przekonać	się	jak	piwo	jest	
produkowane,	zobaczyć	różnego	
rodzaje	słody	z	niemieckich	sło-
downi,	które	Kraftwerk	wykorzy-
stuje	do	swoich	piw.	Można	było	
się	również	przekonać	czym	różni	
się	nasz	rodzimy	chmiel	od	tego	

amerykańskiego,	 który	 staje	 się	
coraz	bardziej	popularny	i	podbi-
ja	kubki	smakowe	coraz	większej	
rzeszy	piwoszy.	
	 W	 zaprzyjaźnionym	 gościńcu	
Zodiac	 można	 było	 spróbować	
najnowszych	 piw,	 które	 zosta-
ły	 uwarzone	 już	 w	 Rzuchowie.	
Obecnie	 browar	 w	 swoim	 port-
folio	 ma	 kilka	 piw	 –	 począwszy	
od	klasycznego	Pilsa	(12	ò clock),	
poprzez	American	Pale	Ale	(Easy	
Rider),	AIPA	(High	Hops)	poprzez	
piwa	leżakowane	w	beczkach	po	
whisky,	Burbonie	 i	 rumie,	które	
Browar	specjalnie	sprowadza.
	 Produkty	browaru	można	spot-
kać	 w	 sklepie	 firmowym	 w	 Ka-
towicach	 Kraftstore),	 w	 dużych	
sieciach	(także	Auchan),	stacjach	
Crab,	 w	 raciborskim	 Leclerc.	 W	
naszej	gminie	piwo	z	Browaru	jest	
dostępne	w	pizzerii	„U	Krisa”.	

	 W	przyszłym	roku	ma	powstać	
ogródek	 firmowy	 w	 Rzuchowie.	
Browar	postawiło	tu	trzech	inwe-
storów	z	Mikołowa	–	Paweł	Solik,	
Aleksander	 Solik	 oraz	 Mateusz	
Bortel.	Kupili	nieruchomość	przy	
DW	935	naprzeciwko	pałacu,	do-
budowali	nową	halę	i	zamontowa-
li	urządzenia.	Taka	inwestycja	w	
Polsce	to	kilka	milionów	złotych.	
Pracuje	tu	pięć	osób.	Plany	są	am-
bitne.	
	 Browar	Kraftwerk	powstał	jako	
pierwszy	browar	kontraktowy	na	
Górnym	Śląsku.	Obecnie	jednak	
już	warzymy	“u	siebie”	i	jesteśmy	
jednym	z	pierwszych	browarów	
rzemieślniczych	 w	 naszym	 re-
gionie.	Pomimo	faktu,	że	założo-
ny	został	zaledwie	w	połowie	2014	
roku	już	dziś	może	poszczycić	się	
wieloma	osiągnięciami	na	ogólno-
polskiej	scenie	kraftu:	

•	 nagroda	„Doceń	polskie”	za	aż	3	
piwa	

•	 udział	 we	 wszystkich	 najważ-
niejszych	 imprezach	 branżo-
wych	

•	 uznanie	wśród	znawców	i	kry-
tyków	tematyki	piwa	

•	 brązowy	medal	za	piwo	Easy	Ri-
der	w	Andychowie	

•	 srebrny	 medal	 za	 piwo	 Steam	
Time	w	Berlinie

•	 brązowy	 medal	 za	 piwo	 Jolly	
Roger	 (wersja	 leżakowana	 w	
beczce	 po	 rumie)	 na	 gali	 Kraft	
Roku	 2017	 (najważniejszy	 kon-
kurs	w	branży)	

	 Za	sukcesami	firmy	stoją	przede	
wszystkim	–	jakość	surowców	uży-
wanych	do	tworzenia	zacieru	oraz	
tradycyjne	metody	warzenia	piwa	
–	proces	trwa	minimum	5	tygodni.	
Dzięki	temu	Kraftwerk	z	miesiąca	
na	miesiąc	poprawia	swoje	wyniki	

finansowe	a	jego	marka	staje	się	co-
raz	mocniej	zauważalna	na	rynku	
nie	tylko	krajowym,	ale	i	zagranicz-
nym.	Dowodami	tego	są	obecność	
w	około	400	polskich	sklepach	i	100	
pubach	typu	multitap,	jak	również	
ostatnia	warka	uwarzona	w	kolabo-
racji	z	fińskim	Humalove	Brewing.	
	 Dodatkowym	 atutem	 Browaru	
Kraftwerk	 jest	 angażowanie	 się	
w	 wiele	 projektów	 i	 akcji,	 które	
pozwalają	docierać	mu	do	coraz	
to	 szerszej	 grupy	 odbiorców.	 W	
grudniu	 2015	 jego	 założyciele	
wystąpili	 w	 programie	 realizo-
wanym	 przez	 TVP1	 „Firmowe	
Rewolucje”,	 w	 których	 opowia-
dali	 ekspertom	 o	 swoim	 nietu-
zinkowym	 przedsięwzięciu,	 co	
zapewniło	im	szeroką	ekspozycję	
marki	 na	 rynku	 ogólnopolskim.	
Firma	jest	także	sponsorem	wie-
lu	wydarzeń	kulturalnych,	z	któ-
rych	największym	jest	zbierający	
co	roku	około	20.000	uczestników	
cykl	targów	Tatttoo	Konwent.	Na	
swoim	koncie	Kraftwerk	ma	tak-
że	warki	uwarzone	na	specjalne	
zlecenie	znanych	zespołów,	m.in.	
Oberschleisen	i	PFK	Pokahontaz	
	 Piwo	kraftowe	to	dla	nas	styl	ży-
cia-	 przekraczanie	 granic,	 wolny	
umysł,	 ciekawi	 ludzie,	wolność…	
Chcemy	również	pokazać,	że	piwo	
nie	musi	być	wysokoodfermento-
wanym	 eurolagerem,	 który	 nie	
smakuje	nikomu.	Staramy	się	robić	
piwa	wyraziste	łącząc	różne	style.	
Nie	uciekamy	również	od	tradycji	
stąd	 w	 naszym	 portfolio	 można	
znaleźć	interpretacje	klasycznych	
styli.

krAfTWErk – warzymy piwo 
nie słowa
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z KaleNdarza
WójTa i UrzędU

24 lipca
W OKIS Gaszowice miało 

miejsce posiedzenie Rady 
LYSKOR

26 lipca 
W Urzędzie Gminy Nędza 

Wójt brał udział w konwencie 
wójtów, burmistrzów i prezy-
denta, tematem przewodnim 
był transport zbiorowy na te-
renie powiatu.

27 lipca

Wójt uczestniczył 
w spotkaniu z przedsta-
wicielem firmy Sky Shots. 
Spotkanie dotyczyło spotu 
z okazji Jubileuszu 25-lecia 
powstania Gminy Korno-
wac

31 lipca

W Urzędzie Gminy od-
było się spotkanie z przed-
stawicielami firmy ZISCO 
– dotyczące prac nad bu-
dową kanalizacji w Gminie  
– II etap.

1 sierpnia

Wójt uczestniczył w nara-
dzie z przedstawicielami Za-
rządu Dróg Wojewódzkich w 
Katowicach oraz Powiatowe-
go Zarządu Dróg w Raciborzu 
w sprawie bieżącego utrzy-
mania dróg wojewódzkich 
i powiatowych na terenie 
Gminy.

2 sierpnia

Na boisku LKS Płomień Ko-
byla miało miejsce spotkanie 
w sprawie dożynek Gmin-
nych – Kobyla 2018

W Urzędzie Gminy odbyła 
się sesja nadzwyczajna Rady 
Gminy Kornowac

3 sierpnia 
Odbyła się cykliczna nara-

da w sprawie budowy kana-
lizacji w Gminie

13 sierpnia

W siedzibie Stowarzysze-
nia miało miejsce posiedze-
nie Rady LYSKOR

18 sierpnia

Delegacja z naszej Gminy 
uczestniczyła w Dożynkach 
w Gminie Vresina

29 sierpnia 
W Urzędzie Marszałkow-

skim Województwa Ślą-
skiego odbył się spotkanie 
z przedstawicielami Gminy i 
Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Katowicach, a dotyczyło 
dojazdu do tłoczni























	 W	 lipcu	 br.	 zakończono	
roboty	 związane	 z	 budo-
wą	 miejsc	 rekreacyjnych	
przy	ul.	Lęgów	w	Rzucho-
wie	i	ul.	Potoki	w	Pogrze-
bieniu.	
	 Zakres	 robót	 polegał	 na	
zagospodarowaniu	 prze-

strzeni	 publicznej	 po-
przez	budowę	wiaty	wraz	
z	 urządzeniami	 towarzy-
szącymi,	w	 tym:	wykona-
nie	 wiaty	 wolnostojącej	
w	konstrukcji	drewnianej,	
montaż	urządzeń	małej	ar-
chitektury	(ławki,	kosze	na	

śmieci,	stojaki	na	rowery),	
wykonanie	miejsca	na	roz-
palanie	ogniska,	utwardze-
nie	terenu	oraz	wykonanie	
nowych	nasadzeń	i	trawni-
ków	dywanowych.	
	 Zadanie	 „Budowa	 wia-
ty	 wraz	 z	 zagospodaro-

waniem	 terenu	 przy	 ul.	
Lęgów	 w	 Rzuchowie”,	
zostało	 sfinansowane	
z	środków	własnych	gmi-
ny,	 natomiast	 zadanie	
„Budowa	 miejsca	 rekre-
acyjnego	 przy	 ul.	 Potoki	
w	 Pogrzebieniu”	 zostało	

sfinansowane	ze	środków	
Europejskiego	 Funduszu	
Rolnego	na	rzecz	Rozwoju	
Obszarów	Wiejskich	w	ra-
mach	 Programu	 Rozwoju	
Obszarów	 Wiejskich	 na	
lata	 2014-2020	 oraz	 środ-
ków	własnych	gminy.

30 sierpnia zosta-
ło oficjalnie otwar-

te miejsce rekreacyj-
ne na ul. Potoki w Po-
grzebieniu. W spotka-

niu uczestniczyło ok 
80 mieszkańców ob-
szaru LYSKOR. Spot-

kanie odbyło się z ini-
cjatywy Wójta Gminy 
– Grzegorza Niestroja. 

Rozpoczęte	inwestycje	na	terenie	gminy:
1.	Budowa	 ścieżek	 rowerowych	 w	 sołectwach	

Łańce	i	Pogrzebień	jako	uzupełnienie	infra-
struktury	ścieżek	rowerowych,	realizowana	
w	ramach	projektu	“Szlak	Górnej	Odry	-	zie-
lone	ścieżki	pogranicza”

	 Zakres	obejmuje	wykonanie	ścieżek	rowero-
wych	na	istniejących	odcinkach	dróg	gminnych	
wewnętrznych	w	miejscowościach	Łańce	i	Po-
grzebień.
	 W	Łańcach	ścieżka	rowerowa	o	długości	700	
mb	 zostanie	 zlokalizowana	 na	 ul.	 Grzybowej	
na	działkach	nr	596/15,	595/15,	496/2,	451/2,	
453/14,	454/14.
	 Początek	ścieżki	zlokalizowano	na	krawędzi	
jezdni	 ul.	 Wolności.	 Następnie	 ścieżka	 będzie	
prowadzić	w	kierunku	terenów	leśnych	na	te-
renie	gminy	Lyski.
	 W	Pogrzebieniu	ścieżka	rowerowa	o	długości	
1758	mb	zostanie	zlokalizowana	na	ul.	Wiejskiej	
na	działkach	nr	778/283,	539,	119,	118,	205/121,	
204/121.	 Początek	 ścieżki	 zlokalizowano	 na	
krawędzi	istniejącego	zjazdu	z	jezdni	ul.	Poto-
ki,	a	koniec	na	krawędzi	końca	istniejącej	na-
wierzchni	asfaltobetonowej	ul.	Wiejskiej.
	 Po	przeprowadzeniu	procedury	przetargowej	
najkorzystniejszą	 ofertę	 przedstawiła	 firma:	
Przedsiębiorstwo	Robót	Drogowych	Sp.	z	o.o.	
siedzibą	w	Raciborzu		przy	ul.	Adamczyka	12.

	 Umowę	podpisano	w	dniu	3	sierpnia	br	oraz	
w	tym	samym	dniu	przekazano	plac	budowy.	
Zadanie	jest	współfinansowane	ze	środków	Eu-
ropejskiego	Funduszu	Rozwoju	Regionalnego.	

2.	Budowa	 otwartej	 strefy	 aktywności	 w	 gmi-
nie	Kornowac	–	Sołectwo	Pogrzebień

	 Zakres	robót	obejmuje	zagospodarowanie	tere-
nu	w	ramach	programu	OSA	przy	ul.	Brzezkiej	
w	Pogrzebieniu	(teren	po	byłym	przedszkolu),	
m.in.	wykonanie	robót	ziemnych,	ułożenie	kra-
wężników	i	obrzeży,	urządzenie	trawników	oraz	
montaż	urządzeń	zabawowo-rekreacyjnych	(si-
łownia	zewnętrzna	–	6	urządzeń,	stół	do	gier,	
stół	do	ping-ponga	wraz	z	elementami	małej	ar-
chitektury).
	 Po	przeprowadzeniu	procedury	przetargowej	
najkorzystniejszą	ofertę	przedstawiła	firma:	FHU	
„HUSE”	Sebastian	Hulbój	z	Bielska-Białej.
	 Umowę	podpisano	w	dniu	29	sierpnia	br	oraz	
w	tym	samym	dniu	przekazano	plac	budowy.	
	 Zadanie	jest	współsfinansowanie	ze	środków	
Funduszu	Rozwoju	Kultury	Fizycznej	w	ramach	
Programu	rozwoju	małej	infrastruktury	sporto-
wo	–	rekreacyjnej	o	charakterze	wielopokolenio-
wym	–	Otwarte	Strefy	Aktywności	(OSA).	

3.	Realizacja	 infrastruktury	 przygranicznej	
ścieżki	zdrowia	poprzez	budowę	siłowni	ze-

wnętrznych	w	Sołectwie	Kornowac,	Pogrze-
bień,	Kobyla	i	Łańce

	 Siłownie	będą	wykonane	w	następujących	lo-
kalizacjach:
Kornowac,	ul.	Zacisze	-	działka	nr	424/1,
Pogrzebień	ul.	Brzezka	-	działka	nr	830/517,
Kobyla	ul.	Główna	-	działka		nr	1582/221,
Łańce,	ul.	Szkolna	-	działka	nr	1119/246.
Zakres	 robót	 obejmuje:	 roboty	 ziemne,	 ułoże-
nie	 krawężników	 i	 obrzeży,	 wykonanie	 chod-
nika	z	kostki	brukowej	betonowej,	urządzenie	
trawników,	montaż	urządzeń	zabawowo-rekre-
acyjnych.
	 Zadanie	 jest	 współfinansowane	 ze	 środków	
Europejskiego	Funduszu	Rozwoju	Regionalnego	
oraz	z	budżetu	państwa	RP	“PRZEKRACZAMY	
GRANICE”	w	ramach	Programu	INTERREG	V-A	
Republika	Czeska	–	Polska
	 Po	przeprowadzeniu	procedury	przetargowej	
najkorzystniejszą	 ofertę	 przedstawiła	 firma:			
Eko-Bud	Krzysztof	Sosna	z	Kornowaca.
Umowę	podpisano	w	dniu	10	sierpnia	br	oraz	
w	tym	samym	dniu	przekazano	plac	budowy.	

	 Dobiega	 końca	 przebudowa	 Domu	 Kultury	
w	Łańcach.	Odbiór	końcowy	zaplanowany	jest	
w	pierwszych	dniach	września.	O	inwestycji	tej	
dokładnie	wraz	ze	zdjęciami	napiszemy	w	kolej-
nym	numerze	naszej	gazetki.

AkTUALnE rEmonTy i inWESTycjE nA TErEniE Gminy kornoWAc

NoWe MiejSCa reKreaCyjNe W GMiNie
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 od września 2018 r. zespół Szkolno – Przedszkolny  
w rzuchowie będzie realizatorem kolejnego projektu 
współfinansowanego ze środków Unii europejskiej 
w ramach regionalnego Programu operacyjnego 
Województwa Śląskiego (europejskiego Funduszu 
Społecznego) na lata 2014-2020 dla osi prioryteto-
wej: Xi. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dzia-
łanie: 11.1. ograniczenie przedwczesnego kończenia 
nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu 
do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia 
podstawowego i średniego, poddziałanie: 11.1.4. Po-
prawa efektywności kształcenia ogólnego.
 Projekt „Klucz do sukcesu – akademia rozwoju ucz-
nia zSP rzuchów”, którego celem jest wsparcie  szkoły 
w procesie indywidualizacji pracy z uczniem skierowany 
jest do 57 uczniów (30 dziewcząt i 27 chłopców) ZSP 
w Rzuchowie, przejawiających indywidualne potrzeby 
rozwojowe i edukacyjne oraz przekraczających dwa 
pierwsze progi edukacyjne. 
 W ramach realizacji projektu uczniowie młodsi sko-
rzystają z dodatkowych zajęć psychoedukacyjnych oraz 
stymulujących ich wszechstronny rozwój m.in. sferę po-
znawczą, emocjonalną i społeczną. Uczniowie ze specjal-

nymi potrzebami edukacyjnymi uzyskają kompleksowe 
wsparcie w ramach dodatkowych zajęć uzupełniających 
ofertę szkoły. Nauczyciele podniosą swoje kompetencje 
w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem o specjal-
nych potrzebach edukacyjnych. 
 Projekt wpisuje się w Strategię dla Rozwoju Polski 
Południowej w obszarze województw małopolskiego 
i śląskiego do roku 2020, w cel II Polska Południowa 
przestrzenią partnerskiej współpracy na rzecz efektyw-
nego wykorzystania możliwości rozwojowych. Wdro-
żenie planowanego projektu zakładającego w swoich 
ramach wsparcie dedykowane uczniom poprzez wypo-
sażenie pracowni w specjalistyczny sprzęt, zwiększają-
cych ich szanse na rynku pracy przyczyni się również 
do realizacji Strategii Innowacyjności i Efektywności 
Gospodarki „dynamiczna Polska 2020”. Wesprze on 
również realizację założeń Strategii Europa 2020.
 Realizując projekt szkoła pozyska bogate wyposaże-
nie w postaci nowoczesnych środków dydaktycznych:  
tablice interaktywne, projektory i laptopy oraz materiały, 
akcesoria i pomoce do wykorzystania w trakcie zajęć.  
 Wartość całkowita projektu wynosi 222 446,63 zł, na-
tomiast dofinansowanie 200 201,97 zł.

Kiedy NaleŻy zMieNiĆ deKlaraCję 
zWiĄzaNĄ z oPŁaTĄ 

za GoSPodaroWaNie odPadaMi

 zmianę deklaracji o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi należy dokonać 
w przypadku każdej zmiany liczby osób zamieszkują-
cych na nieruchomości. zmiany te dotyczą narodzin 
dziecka, zgonu domownika, wprowadzeniem się no-
wych lub wyprowadzeniem się osób dotychczas za-
mieszkujących nieruchomość. zmiany te należy zgłosić 
w terminie 14 dni od dnia zaistnienia. osoby, które nie 
wywiązały się z tego obowiązku w terminie, zobowią-
zane są do niezwłocznego  złożenia zmiany deklaracji 
zgodnej ze stanem faktycznym. 
 dodatkowych informacji dotyczących:  złożenia 
pierwszej deklaracji lub zmiany, jak również nieter-
minowego odbioru odpadów można uzyskać pod nu-
merem telefonu 32 430 10 37 wew. 112 lub osobiście 
pokój 12

Nowa edukacja, innowacyjne podejście,  
większe możliwości – działania edukacyjne  
wspierające uczniów Szkoły Podstawowej  
w Kobyli
 Od września rusza czwarty semestr realizacji projektu „Nowa eduka-
cja, innowacyjne podejście, większe możliwości - działania eduka-
cyjne wspierające uczniów Szkoły Podstawowej w Kobyli”. Projekt, 
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 ma na celu wyrównywanie 
szans edukacyjnych. W ramach projektu realizowane są zajęcia logo-
pedyczne,  zajęcia wyrównawcze z edukacji wczesnoszkolnej z zakresu 
umiejętności matematyczno-przyrodniczych,  zajęcia ogólnorozwojowe, 
stymulujące procesy poznawcze ,zajęcia informatyczne, realizowane 
w klasie I, zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas IV, V 
i VI, oraz zajęcia z pedagogiem i psychologiem prowadzone w klasach 
I i IV i zajęcia korygujące wady postawy realizowane w klasie IV. Uczest-
nicząc w zajęciach uczniowie zdobywają wiedzę, nadrabiają zaległości, 
integrują się ze sobą. Szkoła została wyposażona również w pomoce 
naukowe zakupione z funduszu projektu, które sprzyjają zdobywaniu 
wiedzy, zwiększają atrakcyjność zajęć i zaangażowanie uczniów.

rusza projekt „Czesko-Polskie spotkania 
z naturą i historią”

14 czerwca został zatwierdzony projekt współpracy transgranicznej 
„Czesko-Polskie spotkania z naturą i historią”. To już piąty projekt 
współpracy transgranicznej, który realizuje Zespół Szkolno-Przedszkolny 
wraz z Zakladni Skola a Materska Skola Opawa-Komarov. Celem projekt 
jest zintensyfikowanie współpracy pomiędzy szkołami oraz zaintereso-
wanie uczniów szkół partnerskich historią i walorami turystycznymi 
regionu pogranicza. Projekt zakłada osiem działań realizowanych w roku 
szkolnym 2018/2019, dzięki którym uczniowie pojadą Zabytkową Kolejkę 
Wąskotorową w Rudach Raciborskich, wezmą udział w święcie pieczo-
nego ziemniaka, zwiedzą Ostrawę, Racibórz, Wisłę, będą mieli okazję 
poznać przyrodę Jesenik, Beskidu Śląskiego oraz Arboretum Bramy 
Morawskiej. Na uczestników projektu czeka wiele atrakcji i niespodzia-
nek, które, mam nadzieję, będą sprzyjały zawieraniu nowych znajomości 
i wspólnej, dobrej zabawie.

Katarzyna Cieślik
koordynator projektu

	 W	 miesiącu	 sierpniu	 br.	 firma	
Naprzód	 przesłała	 nam	 zdjęcia	
dotyczące	nieprawidłowej	segrega-
cji	śmieci	przez	naszych	mieszkań-
ców.	W	celu	uniknięcia	dotkliwych	
kar	 przypominamy	 raz	 jeszcze	
o	prawidłowej	segregacji

PaPieR – worek niebieski

WRZuCamy:
•	 opakowania	z	papieru,	karton,	

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

zadrukowane	kartki,
•	 zeszyty	i	książki,
•	 papier	pakowy,
•	 torby	i	worki	papierowe.

NIe	WRZuCamy:
•	 ręczników	papierowych	i	zu-

żytych	chusteczek	higienicz-
nych,

•	 papieru	lakierowanego	i	po-
wleczonego	folią,

•	 papieru	zatłuszczonego	lub	
mocno	zabrudzonego,

•	 kartonów	po	mleku	i	napojach,
•	 papierowych	worków	po	

nawozach,	cemencie	i	innych	
materiałach	budowlanych,

•	 tapet,
•	 pieluch	jednorazowych	i	pod-

pasek,
•	 zatłuszczonych	jednorazo-

wych	opakowań	z	papieru	
i	naczyń	jednorazowych,

•	 ubrań

SzKłO – worek zielony

WRZuCamy:
•	 Butelki	i	słoiki	po	napojach	

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

•	 szklane	opakowania	po	kos-

metykach	(o	ile	nie	są	wykona-
ne	z	trwale	połączonych	kilku	
surowców).

NIe	WRZuCamy:
•	 ceramiki,	doniczek,	porcelany,	

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

czalnikach,	olejach	silniko-
wych,

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

nych,
•	 termometrów	i	strzykawek.

MetaLe i tWORzYWa  
SztuczNe – worek żółty

WRZuCamy:
•	 odkręcone	i	zgniecione	plasti-

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

ich	osobno	w	ramach	akcji	
dobroczynnych,

•	 plastikowe	opakowania	po	
produktach	spożywczych,

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

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

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

•	 aluminiowe	puszki	po	napo-
jach	i	sokach,

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

sztucznego,	o	ile	nie	są	wy-

konane	z	trwale	połączonych	
kilku	surowców).

NIe	WRZuCamy:
•	 butelek	i	pojemników	z	zawar-

tością,
•	 opakowań	po	lekach	i	zuży-

tych	artykułów	medycznych,
•	 opakowań	po	olejach	silniko-

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

rów,
•	 puszek	i	pojemników	po	far-

bach	i	lakierach,
•	 zużytego	sprzętu	elektronicz-

nego	i	AGD.

OdPadY uLeGające  
biOdeGRadacji  
– worek brązowy

WRZuCamy:
•	 odpadki	warzywne	i	owocowe	

(w	tym	obierki	itp.),
•	 gałęzie	drzew	i	krzewów,
•	 skoszoną	trawę,	liście,	kwiaty,
•	 trociny	i	korę	drzew,
•	 resztki	jedzenia.

NIe	WRZuCamy:
•	 kości	zwierząt,
•	 odchodów	zwierząt,
•	 popiołu	z	węgla	kamiennego,
•	 leków,
•	 drewna	impregnowanego,
•	 płyt	wiórowych	i	MDF,
•	 ziemi	i	kamieni,
•	 innych	odpadów	komunalnych	

(w	tym	niebezpiecznych).

	 Ponadto	zachęcamy	Państwa	do		
kompostowania.	 Kompostowanie		
to	najlepszy	sposób,	żeby	uzyskać	
własny	materiał	do	użyźniania	gle-
by,	a	przy	tym	w	sposób	naturalny	
zagospodarować	odpady,	które	po-
wstają	w	naszej	kuchni	czy	ogro-
dzie.

SeGReGacja śMieci

zespół Szkolno – Przedszkolny w rzuchowie
realizatorem kolejnego projektu
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	 Okres	wakacji	to	czas	ra-
dosnego	wypoczynku	pełne-
go	niezapomnianych	wrażeń	
i	wielu	ciekawych	przeżyć.	
Każdego	roku	Gminny	Ośro-
dek	 Kultury	 w	 Kornowacu	
podejmuje	wiele	starań,	aby	
ten	czas	był	przez	wszystkie	
dzieci	 spędzany	 aktywnie,	
zdrowo	 krzepiąc	 każdego	
z	 nich.	 W	 tym	 roku	 przy-
gotowano	 wiele	 ciekawych	
i	 niecodziennych	 atrakcji.	
Frekwencja	była	wyjątkowo	
duża,	gdyż	w	zajęciach	i	wy-
jazdach	brało	udział	prawie	
czterystu	uczestników	z	gmi-
ny	Kornowac.
	 Cotygodniowe	wojaże	roz-
poczęły	się	od	Krakowa	jed-
nego	 z	 najstarszych	 miast	
Polski.	Uczestnicy	wycieczki	
płynąc	statkiem	mieli	okazję	
zobaczyć	zabytkową	zabudo-
wę	 Kraka,	 klasztor	 Norber-
tanek,	 most	 Grunwaldzki,	

kopiec	 Kościuszki	 i	 wiele	
innych	tajemnic	niewidocz-
nych	 z	 brzegu,	 które	 kryje	
Wisła.	Dodatkowo	park	wod-
ny	w	Krakowie	zafundował	
wszystkim	2000	m	kw.	mo-
krego	 szaleństwa	 wnosząc	
radość	i	wielką	frajdę.
	 Następnym	 równie	 atrak-
cyjnym	 miejscem	 okazała	
się	Legendia	-	Śląskie	Wesołe	
Miasteczko,	które	jest	rajem	
dla	fanów	karuzeli	i	różnora-
kich	huśtawek.	Każdy	znalazł	
tam	coś	dla	siebie,	ponieważ	
są	tam	karuzele	spokojne	dla	
maluchów,	nieco	szybsze	dla	
starszych	dzieci	i	totalnie	od-
jazdowe	dla	tych,	co	nie	boją	
się	 ekstremalnych	 doznań.	
Wszyscy,	którzy	mogli	poje-
chać	i	odwiedzić	strefę,	gdzie	
nie	ma	miejsca	na	nudę	na	
długo	 zapamiętają	 totalnie	
zakręcony	dzień	pełen	śmie-
chu	i	szaleństw.

	 Dzięki	 wyjazdom	 orga-
nizowanym	 przez	 Gminny	
Ośrodek	Kultury	dzieci	mia-
ły	 możliwość	 pogłębiania	
swojej	wiedzy	ciekawie	spę-
dzając	czas.	Dlatego	wrocław-
skie	zoo	okazało	się	idealnym	
miejscem,	aby	połączyć	przy-
jemne	z	pożytecznym.	Tego	
dnia	szczególną	atrakcją	było	
Afrykanarium	 znajdujące	
się	na	terenie	ogrodu	zoolo-
gicznego.	Nikt	nie	mógł	nie	
zauważyć	 tak	 potężnego	
obiektu	 o	 ciekawym	 kształ-
cie.	 Będąc	 w	 środku	 każdy	
mógł	poczuć	się	jak	na	dnie	
oceanu.	 Rekiny,	 płaszczki	
czy	 też	 żółwie	 morskie	 do-
starczały	wielu	wrażeń.	Sta-
do	pingwinów	i	bawiące	się	
foki	wywoływały	uśmiech	na	
twarzach	oglądających.	Do-
datkowo	można	było	podzi-
wiać	ogromną	ilość	ptaków,	
egzotycznych	 ryb	 i	 innych	

morskich	i	lądowych	miesz-
kańców.		
	 Kolejnym	 celem	 wakacyj-
nych	wyjazdów	równie	cie-
kawym	i	pouczającym	okazał	
się	Jura	Park	Krasiejów,	który	
nastawiony	jest	i	na	edukację	
i	na	rozrywkę.	Tunel	czasu,	
ścieżka	 dydaktyczna	 oraz	
prehistoryczne	 oceanarium	
dostarczyło	wszystkim	dużą	
dawkę	 wiadomości.	 Nato-
miast	 ogromny	 plac	 zabaw	
i	plaża	z	wodnymi	atrakcjami	
wiele	przyjemności	i	humo-
ru.	 Było	 to	 prawdziwe	 cen-
trum	naukowej	rozrywki.
	 Zdecydowanie	 najwięk-
szym	 zainteresowaniem	
z	 wszystkich	 oferowanych	
wycieczek	okazał	się	wyjazd	
do	 Zakopanego.	 Mieszkań-
cy	Gminy	Kornowac	bardzo	
chętnie	odwiedzają	urokliwą	
stolicę	 Tatr.	 Rozpoczęło	 się	
od	Wadowic,	które	przywita-

ły	wycieczkowiczów	„Barką”	
ulubioną	pieśnią	Jana	Pawła	
II.	 Sarnia	 Skała,	 która	 była	
kolejną	 atrakcją	 z	 pomocą	
łaskawej	 aury	 ukazała	 zdo-
bywcom	szczytu	przepiękny	
widok	 na	 północną	 ścianę	
Giewontu	 i	 Zakopane.	 Na-
tomiast	 „Gorący	 Potok”	
w	 Szaflarach	 zafundował	
wszystkim	 wodę	 o	 leczni-
czych	 właściwościach	 oraz	
zapewnił	 relaks	 i	 świetną	
zabawę.	Dodatkowo	uczest-
nicy	 wyprawy	 zawitali	 do	
zakopiańskiego	sanktuarium	
na	 Krzeptówkach,	 a	 także	
na	Bachledówkę	 -	wzgórze,	
które	 zachwyca	 przepięk-
nymi	widokami	na	Podhalu	
z	wkomponowanym	w	krajo-
braz	kościołem	w	góralskim	
stylu.
	 Oprócz	wyjazdów	organi-
zowane	były	również	zajęcia	
w	pomieszczeniach	świetlic,	

gdzie	miały	miejsce	zabawy	
i	 zawody	 sportowe,	 a	 ich	
głównym	celem	było	kształ-
towanie	 u	 wychowanków	
ducha	 sportowej	 rywaliza-
cji	 zgodnej	 z	 zasadami	 gry.	
Ponadto	czterokrotnie	odby-
ły	 się	 warsztaty	 plastyczne	
w	 ramach	 konkursu	 “Pałac	
w	Rzuchowie”	Fundacji	Na	
Rzecz	Ochrony	Dóbr	Kultu-
ry	im	H.	Himmla,	na	których	
wszyscy	biorący	udział	stara-
li	się	jak	najlepiej	odtworzyć	
niepowtarzalny	pałac	liczący	
sobie	już	130	lat.	Wyniki	kon-
kursu	ogłoszone	zostaną	15	
września	2018	r.
	 Wychowawcy	 Gminnego	
Ośrodka	 Kultury	 w	 Korno-
wacu	mają	nadzieję,	iż	boga-
ta	oferta	atrakcyjnych	zajęć	
sprawiła,	iż	wszystkie	dzieci	
wróciły	do	swoich	obowiąz-
ków	 zadowolone,	 uśmiech-
nięte		i	pełne	nowej	energii.

WiGor, dyNamizm i kreatyWNość, 
czyli aktywne wakacje z GoK-iem!
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28 sierpnia w Gminie Krzanowice odbyły się Powiatowe dożynki.  
Gmina Kornowac reprezentowana była przez Wójta – Grzegorza  

Niestroja, Przewodniczącego Rady - eugeniusza Kurę.  
Koronę dożynkową przygotowało Sołectwo Kobyla. 
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1 sierpnia pani Eufemia Pytlik z Kornowaca obchodziła 93 urodziny

SerdeCzNie zaPraSzaMy 
do czynnego udziału w tegorocznych dożynkach 
Gminy Kornowac, które odbędą się 9 września  

w sołectwie Kobyla.
Tegoroczna trasa korowodu przebiegać będzie ulicami sołectwa Kobyla. 
Wyjazd nastąpi spod domu Kultury następnie korowód pojedzie ulicami: 
Główną, Kościelna, Główną, Budzińską, rzeczną, Sosnową i Spacerową.

 zakończenie korowodu na boisku lKS Płomień Kobyla. 
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.   

	 27	 lipca	 to	 ostatni	 dzień	
pracy	Pana	Mariana	Rogoś	
w	Urzędzie	Gminy	Korno-
wac.	 Pan	 Marian	 osiągnął	
odpowiedni	 wiek	 i	 prze-
szedł	na	zasłużoną	emery-
turę.		Pracował	w	Urzędzie	

od	1	kwietnia	1993	r.	Pracę	
zakończył	na	stanowisku	in-
spektora	ds.	budownictwa	i	
inwestycji.	Za	te	wszystkie	
lata	 podziękowania	 złożył	
mu	 Pan	 Grzegorz	 Niestrój	
–	Wójt	Gminy	Kornowac.		

	 Panie	Marianie	składamy	
Panu	 serdeczne	 podzięko-
wania	za	sumienną	i	rzetel-
ną	 pracę,	 zaangażowanie	
i	 zdyscyplinowanie	 oraz	
wypełnianie	 obowiązków	
służbowych.

czas na emeryturę

W sobotę 4 sierpnia, w Gminie partnerskiej Vresina uroczy-
ście obchodzono 70 lat istnienia lokalnego klubu piłkarskiego  
TJ Vresina. Z tej okazji organizatorzy przygotowali dla gości 
szereg atrakcji. Jedną z nich był mecz gospodarzy z KS Korno-
wac, który zakończył się wynikiem 7:4.

Dożynki powiatu
raciborskiego 

70-lecie klubu TJ Vresina


