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 k o b y l a   k o r n o w a c   ł a ń c e   p o G r z e b i e ń   r z u c h ó w  

 	 6	października	o	godz.	13.00	z	boiska	KS	Kornowac	
już	po	raz	czwarty	wyruszył	korowód	jeźdźców	i	wozów,	
zwany	popularnie	Hubertusem.	W	korowodzie	wzięło	
udział	42	jeźdźców	oraz	23	wozy.	Korowód	podążył	pol-
nymi	drogami	Gminy	Kornowac	gdzie	na	uprzednio	
przygotowanej	łące	odbyły	się	dwie	gonitwy	za	lisem	
-	najpierw	dorośli,	a	następnie	–	dzieci	i	młodzież.

 Dorosłym uciekającym z lisią kitą na ramieniu był 
Adam Bugdol, a złapał go po zaciętej gonitwie Wojciech 
Pytel na koniu Franciszka Bugdola. Wśród dzieci zacięta 
rywalizacja odbyła się pomiędzy braćmi - z lisem uciekał 
Patryk Kampka z Kornowaca, a złapał go brat, Robert.
Po zmaganiach cały korowód powrócił na boisko w Kor-
nowacu, gdzie wręczono nagrody ufundowane przez 

organizatora imprezy – Wójta Gminy Kornowac Grze-
gorza Niestroja. 
 Święty Hubert jest patronem myśliwych, leśników 
i hodowców koni. To z inicjatywy tych ostatnich na 
czele z Panem Szymonem Kampką z Kornowaca oraz 
Stowarzyszeniem Prężny Kornowac zorganizowano tę 
imprezę.

Piknik św. Huberta
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	 Budżet	gminy	został	przyjęty	uchwałą	Rady	Gminy	Kornowac	Nr	XXXII.220.2017	
z	dnia	28	grudnia	2017	roku	i	 jego	struktura	po	stronie	dochodowo-przychodowej,	
z	uwzględnieniem	zmian,	które	nastąpiły	w	I	półroczu	2018	roku,	kształtuje	się	nastę-
pująco:	

Wg uchwały 
budżetowej 

Plan  
po zmianach Wykonanie % 

DOCHODY (w zł) 25 288 195,00 25 634 648,38 11 598 758,79 45,25
Z tego:  
1.	 bieżące	 20 355 733,00 20 442 276,38 11 148 758,79 54,54
–	 własne	 8 069 848,00 8 160 798,00 4 214 133,69 51,64
–	 subwencja	ogólna	 7 135 467,00 6 925 011,00 4 123 776,00 59,55
–	 dotacje	celowe	z	budżetu	państwa	 4 688 588,00 4 852 004,22 2 497 962,22 51,48
–	 środki	unijne	 461 830,00 504 463,16 312 886,88 62,02
2.	majątkowe	 4 932 462,00 5 192 372,00 450 000,00 8,67
–	 środki	unijne	 4 631 962,00 4 831 872,00 450 000,00 9,31
PRZYCHODY 2 378 852,00 3 704 560,00 3 154 081,51 85,14
Z tego:
–	 z	zaciągniętych	pożyczek	i	kredytów	na	rynku	
krajowym 1 030 000,00 1 030 000,00 100 000,00 9,71

–	 ze	spłat	pożyczek	udzielonych	na	realizację	
projektów	unijnych 99 358,00 99 358,00 0 0

–	 nadwyżka	z	lat	ubiegłych 961 241,00 2 286 949,00 2 724 002,28 119,11
–	 wolne	środki 288 253,00 288 253,00 330 079,23 114,51

OGÓŁEM 27 667 047,00 29 339 208,38 14 752 840,30

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami 
Wójta Gminy wprowadzono zmiany zwiększające plan dochodów o kwotę 346 453,38 
zł. 
 Główne zwiększenia planu dochodów nastąpiły z poniższych źródeł: 
– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administra-

cji rządowej i na dofinansowanie zadań własnych 163 416,22 zł, w tym: na realizację 
zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 54 800,00 zł, na zwrot części podatku 
akcyzowego zawartego w cenie paliwa używanego do produkcji rolnej 43 924,22 zł 
(skorzystało 75 osób), na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 
o charakterze socjalnym 12 160,00 zł, na realizację programu „Pomoc państwa w za-
kresie dożywiania” 13 806,00 zł, na realizację zadań zleconych z ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej monitorowanych przez Wydział Infrastruktury 2 362,00 zł, 
na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych 8 000,00 zł;

– dotacja z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na zadanie: „Nauka pływania dla 
uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Kornowac „Zaczynam pływać 2018” 
18 000,00 zł; 

– dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dwóch inwestycji: “Budowa miej-
sca rekreacyjnego przy ul. Potoki w Pogrzebieniu” 39 025,00 zł, „Przebudowa wnętrza 
w Domu Kultury w Łańcach” 160 885,00 zł;

– dotacja od Województwa Śląskiego w Konkursie Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych 
na zadanie „Zagospodarowanie terenu – utwardzenie terenu wraz z utwardzeniem 
istniejącego zjazdu przy ul. Grabowej w Pogrzebieniu 60 000,00 zł; 

– środki na dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego „Szko-
ła Marzeń (…)”/ZSP Pogrzebień 25 105,08 zł oraz „Nowa edukacja(…)”/ZSP Kobyla 
17 528,08 zł;

– odszkodowania z ubezpieczenia za uszkodzone instalacje solarne 15 146,00 z, przy-
stanki 10 200,00 zł oraz oświetlenie przy Domu Kultury w Łańcach 4 920,00 zł;

– częściowa refundacja z Funduszu Pracy kosztów wynagrodzenia zatrudnionego sta-
żysty 5 840,00 zł;

– wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 400,00 zł;
– dotacja z WFOŚiGW na wyjazd uczniów na „Zieloną Szkołę” 6 520,00 zł; 
– wpływy z tytułu wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych zwrotów świad-

czeń z funduszu alimentacyjnego 8 000,00 zł.
Plan dochodów zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S został wykonany w 45,25% na kwotę 
11 598 758,79 zł, z tego dochody bieżące – 11 148 758,79 zł (54,54% planu) i majątkowe 
– 450 000,00 zł (8,67%). 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. 

Struktura	budżetu	po	stronie	wydatków	i	rozchodów	na	dzień	30.06.2018r.	kształtuje	się	
następująco:	

 Wg uchwały 
budżetowej 

Plan  
po zmianach Wykonanie % 

WYDATKI (w zł) 27 494 595,00 29 052 768,38 10 026 996,25 34,51
Z tego:  
-	bieżące	 18 273 637,00 18 673 746,38 9 054 529,07 48,49

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KORNOWAC 
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

 Wg uchwały 
budżetowej 

Plan  
po zmianach Wykonanie % 

w	tym:		
1.	wydatki	jednostek	budżetowych	na:	 12 603 687,00 12 887 915,22 6 062 628,58 47,04
–	 wynagrodzenia	i	składki	od	nich	naliczane 8 540 291,00 8 485 411,00 4 157 855,60 49
–	 wydatki	zw.	z	realizacją	ich	statutowych	zadań	 4 063 396,00 4 402 504,22 1 904 772,98 43,27
2.	dotacje	na	zadania	bieżące  649 605,00 655 105,00 446 388,48 68,14
3.	świadczenia	na	rzecz	osób	fizycznych 4 735 917,00 4 765 383,00 2 389 981,62 50,15
4.	wydatki	na	programy	unijne	(art.5	ust.1	 
pkt	2	i	3)	 254 428,00 335 343,16 147 808,09 44,08

5.	obsługa	długu	 30 000,00 30 000,00 7 722,30 25,74
–	 majątkowe	 9 220 958,00 10 379 022,00 972 467,18 9,37
w	tym:	
1.	 inwestycje	i	zakupy	inwestycyjne,	z	tego	na:	 9 220 958,00 10 379 022,00 972 467,18 9,37
–	 programy	unijne	(art.5	ust.1	pkt	2	i	3)	 7 509 807,00 8 397 996,00 810 592,27 9,65
ROZCHODY 172 452,00 286 440,00 200 214,00 69,9
Z tego: 
–	 spłata	otrzymanych	krajowych	pożyczek	 
i	kredytów 172 452,00 172 452,00 86 226,00 50

–	 udzielone	pożyczki 0 113 988,00 113 988,00 100
OGÓŁEM 27 667 047,00 29 339 208,38 10 227 210,25

Plan wydatków, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S zamknął się kwotą 29 052 768,38 zł, 
a jego wykonanie kwotą 10 026 996,25 zł, co daje 34,51% planu. Wydatki bieżące zostały 
zrealizowane w wysokości 9 054 529,07 zł, co stanowi 48,49% planu, zaś majątkowe na 
kwotę 972 467,18 zł – 9,37% wartości zaplanowanej. Wydatki majątkowe stanowią 35,73% 
ogółu wydatków budżetowych.  

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	 3 229 166,00 1 815 113,66 56,21 15 785 057,22 3 438 150,76 21,78
Ośrodek	Pomocy	
Społecznej	 41 730,00 10 783,56 25,84 5 153 870,00 2 588 185,10 50,22

Szkoła	Podstawowa	 
w	Kornowacu 43 500,00 16 364,75 37,62 1 845 850,00 885 008,49 47,95

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

127 750,00 63 381,00 49,61 2 601 313,08 1 312 875,24 50,47

Zespół	Szkolno- 
-Przedszkolny	 
w	Pogrzebieniu	

98 050,00 55 551,60 56,66 2 105 378,08 1 033 251,93 49,08

Zespół	Szkolno- 
-Przedszkolny	w	Rzuchowie	 56 350,00 31 018,95 55,05 1 561 300,00 769 524,73 49,29

Razem: 3 596 546,00 1 992 213,52 29 052 768,38 10 026 996,25

W planie wydatków tut. Urzędu, poza kosztami utrzymania administracji, ujęte są środ-
ki 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. 
Urząd i jednostki oświatowe realizowały w I półroczu „miękkie” projekty unijne, na które 
wydatkowały łącznie 147 808,09 zł:
– „Nowa edukacja, innowacyjne podejście, większe możliwości - działania edukacyjne 

wspierające uczniów Szkoły Podstawowej w Kobyli”/ ZSP Kobyla/ EFS 35.049,35 zł;  
– „Szkoła Marzeń” -  program wsparcia uczniów oraz poprawy efektywności kształcenia 

w ZSP w Pogrzebieniu”/ ZSP Pogrzebień/ EFS 52 268,29 zł;
– „Poszukiwacze talentów”/ ZSP Pogrzebień/ Euroregion Silesia 16 006,95 zł;
– „Zbliżeni przez granice-zwiększenie intensyfikacji współpracy Gminy Kornowac 

i Gminy Branka u Opavy”/ UG Kornowac/ Euroregion Silesia 34 044,88 zł;
– „Uzupełnienie szlaku wież widokowych Euroregionu Silesia poprzez projekt wieży 

widokowej w Kornowacu (w miejscowości Pogrzebień)/ UG Kornowac/ Euroregion Si-
lesia  10 438,62 zł.  

Przychody budżetu zostały zrealizowane w kwocie 100 000,00 zł tytułem wpływu I tran-
szy pożyczki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego inwestycji 
współfinansowanej ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kornowac – etap I”.   
Na zrealizowane rozchody budżetu w wysokości 200 214,00 zł składają się spłaty zadłu-
żenia z następujących tytułów: 
– pożyczka z WFOŚiGW na modernizację sieci wodociągowej ul. Brzezka w Pogrzebie-

niu i ul. Raciborska w Kornowacu 21 304,00 zł; 
– pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Kobyli 28 628,00 zł; 
– pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku przebudowanej szkoły w Ko-

byli 36 294,00 zł; 
– oraz pożyczka udzielona Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzuchowie w kwocie 

113 988,00 zł na realizację unijnego projektu pn.: „Budowa miejsca rekreacyjnego przy 
ul. Karola Miarki w Rzuchowie” (PROW).   

Spłaty zadłużenia następowały terminowo zgodnie z harmonogramem spłat poszcze-
gólnych tytułów. Zgodnie z zapisami art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2014 
roku obowiązują „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 0,79%, przy dopuszczalnym poziomie 15,87%. 
Łączne zobowiązanie z tytułu zaciągniętych pożyczek długoterminowych z WFOŚiGW 
na koniec II kwartału wyniosło 443 210,51 zł. Na dzień 30.06.2018r. nie wystąpiły zobo-
wiązania wymagalne. Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom.  
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21 października 2018 roku odbędą się wybory do Rady Gminy Kornowac i Wójta Gminy Korno-
wac. W dniu glosowania lokale wyborcze będą otwarte w godzinach od 7.00 – 21.00. 
Gmina Kornowac została podzielone na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych oraz zo-
stały określne ich granice. Prosimy Mieszkańców Gminy o zapoznanie się z poniższym zesta-
wieniem, które ułatwi Państwu głosowanie. 

Z KAlENDARZA

WÓJTA I URZęDU
5 września

W	Urzędzie	 Gminy	 odbyło	
się	 spotkanie	 z	 przedsta-
wicielem	 firmy	 Sky	 Shot	
–	 Przemysławem	 Łódtką	 w	
sprawie	filmu	promocyjnego	
z	okazji	25-lecia	Gminy

6 września

Wójt	 uczestniczył	 w	
szkoleniu	 nt.	 infrastruktury	
oświetleniowej	 w	 gminach	
–	 Podstawy	 projektowania	
oświetlenia	

7 września

Cykliczna	rada	budowy	ka-
nalizacji	sanitarnej	w	Gminie

10 września

Zebranie	 wiejskie	 w	 sołe-
ctwie	Kornowac

11 września

Spotkanie	 z	 prezesem	 fir-
my	 Naprzód	 –	 Andrzejem	
Adamczyk	 w	 sprawie	 bie-
żących	 problemów	 wywozu	
nieczystości

Spotkanie	z	Moniką	Muże-
lak	dyrektorem	PZD	w	Raci-
borzu	w	sprawie	ul.	Pamiątki	

Zebranie	 wiejskie	 w	 sołe-
ctwie	Łańce

12 września

Zebranie	 wiejskie	 w	 sołe-
ctwie	Kobyla

14 września

Wójt	 uczestniczył	 w	 ob-
chodach	 20-lecia	 Euroregio-
nu	Silesia	

15 września

Piknik	z	okazji	Europejskich	
Dni	 Dziedzictwa	 w	 Rzucho-
wie

18 września

Posiedzenie	 Komisji	 Rewi-
zyjnej	Rady	Gminy	Kornowac

21 września 
Wójt	 uczestniczył	 w	 po-

siedzeniu	 Zarządu	 Związku	
Subregionu	 Zachodniego	 w	
Starostwie	 Powiatowym	 w	
Rybniku

24 września 
Wspólne	 posiedzenie	 Ko-

misji	Rady	Gminy	Kornowac

27 września 
XLII	sesja	Rady	Gminy	Kor-

nowac





























	 21	 września	 odbyło	 się	
pierwsze	działanie	z	pro-
jektu	„Z	biblioteką	zawsze	
ciekawie!”	Dzieci	ze	Szkoły	
w	Kobyli	uczestniczyły	w	
plenerowym	przedstawie-
niu	 interaktywnym	 „Ba-
broszki	lecą	w	kosmos”	w	
wykonaniu	Teatru	TRIP.	
 Tytułowe Babroszki to 
sympatyczne stworki, któ-
re postanawiają polecieć w 
kosmos. W podróż zabiera-
ją dzieci, a po awaryjnym 
lądowaniu na Księżycu 
przyjdzie im stawić czoło 
groźnemu Hrabiemu Ro-
botowi i oswobodzić miesz-
kańców Moonowa spod 
jego władzy. Na scenie 
dzieci wraz z aktorami tań-
czą i śpiewają angażując się 
w historię, w której uczest-
niczą. W przedstawieniu 
wykorzystano motywy ze 
znanych filmów oraz ba-
jek. Jednocześnie spektakl 
zwraca uwagę na „inność” 
i podkreśla wartość tole-
rancji względem innych 
kultur. Aktorzy zapewnili 
swoim widzom dużo do-
brej zabawy i rozrywki.

Reprezentanci Gminy Kornowac odnieśli ogromny sukces 
- zostali nagrodzeni podczas 1 Edycji Festiwalu Artystyczne-
go Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Rybnickiej, Raciborskiej 
i Wodzisławskiej KOŁO BUKU 2018:
Zespół Łan zajął 1 miejsce w kategorii piosenka.
Grupa „Na śląskim podwórku” z zespołem Rzuchowianki 
zajęła 1 miejsce w kat. scenka obrzędowa.
Zespół Rzuchowianki - Grand Prix całego festiwalu.

21 X – Wybory do Rady Gminy  
i Wójta Gminy Kornowac

Numer  
okręgu 
wybor-
czego

Granice okręgu wyborczego

liczba 
radnych 
wybie-
ranych 

w okręgu

Numer i siedziba  
odwodowej  

komisji wyborczej

1 Sołectwo	Kobyla,	ulice:	Gajowa,	Główna	od	nr	1	do	nr	
48,	Kościelna,	Kuliga,	Łączna,	Poprzeczna 1

Numer 1
Gminny	Ośrodek	
Kultury	 
w	Kobyli,	 
ul.	Główna	78

2
Sołectwo	Kobyla,	ulice:	Brzozowa,	Główna	od	nr	77	do	
końca,	Leśna,	Polna,	Świerkowa,	Wilczok,	Willowa,	
Wypoczynkowa

1

3
Sołectwo	Kobyla,	ulice:	Budzińska,	Główna	od	nr	49	do	
nr	76,	Krótka,	Markowicka,	Rzeczna,	Sosnowa,	Space-
rowa,	Topolowa

1

4 Sołectwo	Kornowac,	ulice:	Raciborska	od	nr	1	do	nr	73A	
nieparzyste,	Wojska	Polskiego,	Zacisze 1

Numer 2
Szkoła	Podstawowa	 
im.	Jana	Pawła	II	 
w	Kornowacu,	 
ul.	Starowiejska	66

5
Sołectwo	Kornowac,	ulice:	Kolonia,	Raciborska	od	nr	
34	do	końca	parzyste,	Raciborska	od	nr	113	do	końca,	
Stawowa

1

6
Sołectwo	Kornowac,	ulice:	Raciborska	od	nr	2	do	nr	32	
parzyste,	Raciborska	od	nr	75	do	nr	111	nieparzyste,	
Sadowa,	Spokojna,	Starowiejska

1

7 Sołectwo	Łańce,	ulice:	Słoneczna,	Wolności	od	nr	1	do	
nr	130,	Źródlana 1 Numer 3

Dom	Kultury	 
w	Łańcach,	 
ul.	Strażacka	28

Sołectwo	Łańce,	ulice:	Borek,	Długa,	Grzybowa,	
Jarzębinowa,	Kozłówki,	Rzuchowska,	Strażacka,	Sz-
kolna,	Wolności	od	nr	131	do	końca

1

9 Sołectwo	Pogrzebień,	ulice:	Ogrodowa,	Potoki,	Wiejska 1

Numer 4
Zespół	Szkolno- 
-Przedszkolny	 
w	Pogrzebieniu,	 
ul.	Pamiątki	25

10 Sołectwo	Pogrzebień,	ulice:	Brzezka	od	nr	21	do	końca,	
Jodłowa,	Klasztorna,	Lubomska,	Piaskowa 1

11
Sołectwo	Pogrzebień,	ulice:	Jasna,	Kornowacka,	
Pamiątki	od	nr	17	do	końca	nieparzyste,	Pamiątki	od	nr	
32	do	końca	parzyste,	Lipowa

1

12
Sołectwo	Pogrzebień,	ulice:	Farna,	Nowa,	Pamiątki	od	nr	
1	do	nr	15	nieparzyste,	Pamiątki	od	nr	2	do	30	parzyste,	
Wrzosowa,	Grabowa,	Brzezka	od	nr	1	do	nr	20

1

13 Sołectwo	Rzuchów,	ulice:	Bukowa,	Górna,	Lęgów,	
Łąkowa,	Rybnicka	od	nr	1	do	nr	55,	Sportowa 1

Numer	5
Zespół	Szkolno- 
-Przedszkolny	 
w	Rzuchowie,	 
ul.	Karola	Miarki	8

14
Sołectwo	Rzuchów,	ulice:	Borkowa,	Graniczna,	
Krzyżkowicka,	Pszowska,	Rybnicka	od	nr	56	do	końca	
parzyste,	Rybnicka	od	nr	57	do	nr	91	nieparzyste

1

15 Sołectwo	Rzuchów,	ulice:	Boczna,	Dębowa,	Karola	Mi-
arki,	Pstrązka,	Rybnicka	od	nr	93	do	końca	nieparzyste 1

Projekt jest realizowany ze 
środków „Programu Pol-
sko-Amerykańskiej Funda-
cji Wolności realizowany 

przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce i Cen-
trum Rozwoju Inicjatyw 
Społecznych CRIS”.

Festiwal KGW
KOŁO BUKU 2018

„Babroszki lecą w kosmos”
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Gospodarzem tegorocznych Dożynek Gminy Kornowac był sołectwo Kobyla. Dożynki rozpoczęły 
się 9 września mszą w intencji rolników na boisku lKS Płomień Kobyla, której przewodniczył ks. 
Wiesław Wilkosz. O godz. 14.30 wyruszył korowód dożynkowy składający się z mobilnych przed-
stawicieli sołectw Gminy. Starostami dożynek byli Sabina i Andrzej Porwoł, którzy na ręce Wójta 
Gminy Kornowac - Grzegorza Niestroja przekazali chleb dożynkowy. 
W programie artystycznym wystąpił Tomek CORAl SHOW, Krzysztof Respondek, dzieci i młodzież 

przygotowane przez instruktorów z Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu, zespół „Rzuchowian-
ki” i „ŁAN”, ZUMBA w wykonaniu Pań uczęszczających na zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Kornowacu oraz gwiazda wieczoru ANDRE. 
W konkursie na najładniej przystrojoną posesję na trasie korowodu dożynkowego nagrody otrzy-
mali: Albert Kalus, Adam i Anna Jędrzejczyk, Katarzyna Knura. Natomiast za najlepiej przystrojony 
pojazd biorący udział w korowodzie Jarosław Dąbrowski, Eugeniusz Gaszka i Marian Krzemień. 

Dożynki Gminne – Kobyla 2018
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ZISCO	Bandura	Sp.	z	o.o.
Piotr	Ziętek
Firma	Handlowa	Sylwia	i	Jarosław	
Dąbrowscy
P.W.	NORD	S.C.	Zofia	Janusz	Gładysz	
JSV	Multibrand
Przedsiębiorstwo	Handlowe	 
Mariusz	Dąbrowski
Blumar	Sp	z	o.o.

•
•
•

•
•
•

•

Rybnicki	Bank	Spółdzielczy
Mechanika	Pojazdowa	Rafał	Święty	
Mariola	Mentel
ALMAR	Waleria	Widenka	
RE	–	MAL	Sławomir	Poremski
STS	Logistic	TRANSPORT	Michał	Jóźwicki
Grzegorz	Bauerek	Kobyla
Sklep	Wielobranżowy	Renata	Walecka		
Salon	Fryzjerski	Martyna	Mazurek	

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jan	Rumpel,	Kobyla
Browar	KRAFTWERT
Usługi	Remontowo-Budowlane	Rafał	Szyra	
TELEKOM	SERWIS	Robert	Zaczyk	
Naprawa	Samochodów	Adrian	Buczek	
Sklep	ogólnospożywczy	Zenon	Nowak	
Salon	fryzjerski	„CARMEN”	Teresa	Glenc	
Kwiaciarnia	„ORCHIDEA”	Justyna	Komolec
PIZZERIA	U	„KRISA”	Rzuchów

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salon	Fryzjerski	Elwira	Odrozek	

Ogrodnictwo	Kornowac	Krzysztof	Kozielski	

OKEY’OWE	CIĘCIE	Michalina	Raszczyk	
i	Helena	Ligęza	

GRINN-PLUS	SZKÓŁKA	DRZEWEK	 
Łukasz	Durczok	

MK	INWESTYCJE	(100	FARB)	 
Marcin	Kwiatkowski

„DANMAR”	Daniel	Krzykała	

•
•
•

•

•

•

Sklep	Wielobranżowy	Róża	Knura	
MAXI	HOME		Salon	Meblowy	„RAMETA”
Zakład	Pracy	Chronionej	„RAMETA”	Racibórz
Daniela	Widota		Łańce
„RYBACZÓWKA”	Iwona	Wałach	
EGG	POL	Damian	Koczy	
Market	„KONICZYNKA”	Kornowac
Usługi	Remontowo-Budowlane	 
Mariusz	Krajczok	

•
•
•
•
•
•
•
•

Burda	Piotr	Kobyla

Renata	Zaczyk	Kobyla

Jan	Zaczyk	Kobyla

„DWOREK	ŚLĄSKI”	Ireneusz	Opolony

Piotr	Tomala	Kornowac

RABAN	Tanie	ubieranie

Wilhelm	Walenko	Kobyla

Państwo	Śliwa	Kornowac

•
•
•
•
•
•
•
•

Dożynki Gminne – Kobyla 2018 Dożynki Gminne – Kobyla 2018

Sponsorzy Dożynek Gminnych – Kobyla 2018
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	 Dobiegła	 końca	 inwe-
stycja	polegająca	na	prze-
budowie	 Domu	 Kultury	
w Łańcach. 
 Zakres robót obejmował: 
wymianę stolarki okien-
nej i drzwiowej, wymianę 
instalacji wewnętrznych 

(elektrycznej, wod.-kan. 
i c.o.), demontaż starych 
i wykonanie nowych ścia-
nek działowych oraz 
posadzek, tynkowanie, 
malowanie. 
 Wykonawcą inwestycji 
była firma RE-MAL Porem-

ski Sławomir z Lysek, która 
została wybrana w postępo-
waniu przetargowym.
 Zadanie zostało współ-
finansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ra-

mach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020.
 Obiekt ma służyć miesz-
kańcom, jako miejsce re-
kreacji i integracji, a także 
spełniać funkcje kultural-
ne.

	 Pod	koniec	ubiegłego	roku	
na	połowie	drogi	 (200mb)	
ul.	 Kozłówki	 w	 Łańcach	
położono	 nawierzchnię	
asfaltową	mając	nadzieję,	iż	
w	obecnym	roku	uda	nam	
się	nałożyć	asfalt	na	reszcie	
drogi.
	 I	tak	się	stało	–	pod	koniec	
września	 zakończyliśmy	
prace	związane	z	nakładką	
asfaltową.	 Obecnie	 trwają	
prace	wykończeniowe	–	po-
bocza	z	frezu	asfaltowego.
	 Na	ul.	Spacerowej	w	Koby-
li	w	ubiegłym	roku	wykona-

liśmy	podbudowę	a	obecnie	
wykonaliśmy	 nakładkę	
asfaltową	na	długości	680	
mb.	 Podobnie	 jak	 na	 ul.	
Kozłówki	 zostanie	 jeszcze	
wykonane	pobocze	z	frezu	
asfaltowego.
	 Obydwa	 zadania	 zostały	
zlecone	 Przedsiębiorstwu	
Robót	 Drogowych	 z	 Raci-
borza	po	przeprowadzeniu	
postępowania	przetargowe-
go.
Zadania	zostały	wykonane	
przed	 wymaganym	 termi-
nem.

	 4	 października	 Wójt	
Grzegorz	Niestrój	oficjal-
nie	przekazał	mieszkań-
com	 przysiółków	 Lęgów	
i	 Kolonia	 Kornowacka	
–	 Miejsce	 rekreacyjne,	
które	 ma	 służyć	 wspól-
nym	 spotkaniom,	 zaba-

wom	i	biesiadowaniu	na	
wolnym	powietrzu.	
 W sierpniu br. zakoń-
czono roboty związane 
z budową w/w miejsca. 
Inwestycja polegała na 
zagospodarowaniu prze-
strzeni publicznej po-

przez budowę wiaty wraz 
z urządzeniami towarzy-
szącymi, w tym: wykona-
nie wiaty wolnostojącej 
o konstrukcji drewnianej, 
montaż urządzeń małej 
architektury (ławki, ko-
sze na śmieci, stojaki na 

rowery), wykonanie miej-
sca na rozpalanie ogni-
ska, utwardzenie terenu, 
wykonanie nowych nasa-
dzeń i trawników a także 
montaż urządzeń placów 
zabaw.

	 Pod	 koniec	 sierpnia	 zo-
stała	 zakończona	 inwesty-
cja	polegająca	na	budowie	
miejsca	rekreacyjnego	przy	
ul.	Karola	Miarki	w	Rzucho-
wie.
 Po przeprowadzeniu po-
stępowania w trybie zapy-
tania ofertowego zgodnie 
z zasadą konkurencyjno-
ści, najkorzystniejszą ofertę 
przedstawiła firma: Eko-Bud 
Krzysztof Sosna z Kornowa-
ca.
 Umowę podpisano w dniu 
9 maja br oraz w tym samym 
dniu przekazano plac budo-
wy. 
 Zadanie zostało współ-
finansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ra-

mach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2014 – 2020.
 Zakres robót obejmował 
zagospodarowanie prze-
strzeni publicznej poprzez 
budowę sceny plenerowej 
w konstrukcji drewnianej 
wraz z pomieszczeniem go-
spodarczym służącym jako 
zaplecze dla sceny i scho-
wek, utwardzenie terenu, 
wykonanie schodów tere-
nowych, montaż podestu 
drewnianego do tańczenia 
oraz montaż oświetlenia. 
 Teren ma służyć mieszkań-
com całego obszaru, jako 
miejsce rekreacji i integra-
cji oraz organizacji różne-
go rodzaju wydarzeń (m.in. 
dożynki gminne, sołeckie, 
festyny rodzinne,…)

Przebudowa wnętrza  
Domu Kultury w Łańcach

Otwarcie miejsca rekreacyjnego 
na Lęgowie Budowa miejsca rekreacyjnego  

przy ul. Karola Miarki w Rzuchowie

Asfalt na Spacerowej  
w Kobyli i Kozłówki  

w Łańcach
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	 Pierwszym	działaniem	w	ra-
mach	 projektu	 ogłoszonym	
przez	 Ministerstwo	 Eduka-
cji	Narodowej	pn.	„Godność,	
wolność,	 niepodległość”	 był	
inauguracyjny	„Bieg	dla	Nie-
podległej”,	 podczas	 którego	
promowane	były	wartości	pa-
triotyczne,	odpowiedzialność	
za	dobro	wspólne	i	pielęgno-
wanie	tradycji.
 Inauguracja obchodów 
100. Rocznicy odzyskania 
niepodległości łączyła ze 
sobą elementy sportu z inny-
mi działaniami tj. warsztaty 
artystyczne czy kulinarne, 
a także ze świadomością 
ekologiczną uczestników 
spotkania. 

 Bieg przeprowadzono dla 
różnych grup wiekowych, 
na zróżnicowanych dystan-
sach, a klasyfikacji dokonano 
również z uwzględnieniem 
płci: bieg dla dzieci – 300m; 
bieg dziewcząt 1,6km, bieg 
chłopców 3,6km; bieg do-
rosłych 5,1 km; marsz z kij-
kami dorosłych 3,6km. Na 
zakończenie wszyscy zwy-
cięzcy otrzymali medale 
i dyplomy. 
 Podczas warsztatów ar-
tystycznych wspólnymi 
siłami: mamy, uczniowie 
i wyznaczeni nauczyciele 
szyli kotyliony inspirowane 
kokardą narodową, wykony-
wali zakładki wykorzystując 

haft matematyczny, przygo-
towywali medale i kwiaty.
 W świetlicy natomiast 
przygotowywano poczę-
stunek w barwach narodo-
wych: ciasteczka, babeczki 
i galaretki biało czerwone. 
Na koniec spotkania wszy-
scy mogli raczyć się polskim 
bigosem.

	 W	sobotę	22	września	odbyło	się	
kolejne	 działanie	 projektu	 „Zbli-
żeni	przez	granice	–	zwiększenie	
intensyfikacji	współpracy	Gminy	
Kornowac	i	Gminy	Branka	i	Opa-
vy”	–	„Wędrówka	po	okolicy	Bran-
ki	u	Opavy”.	
 Wędrówka rozpoczeła się w Bran-
ce u Opavy i prowadziła przez Ha-
nus aż do Zimkrowicke Skały pod 
zamek w Hradcu nad Morawicą.
Trasa był przeznaczona dla osób 
w każdym wieku. Wędrówk została 
zakończona zwiedzaniem zamku. 

	 Fundacja	 na	 Rzecz	
Ochrony	Dóbr	Kultury	im.	
Heinricha	 Himmla	 oraz	
właściciele	pałacu	w	Rzu-
chowie	 we	 współpracy	
z	 Gminnym	 Ośrodkiem	
Kultury	 w	 Kornowacu	
zorganizowali	 w	 remon-
towanym	budynku	pałacu	

wystawę	prac	dziecięcych	
o	 tematyce	 związanej	
z	rzuchowskim	pałacem.	
Przy	 okazji	 wystawy	
urządzono	 piknik	 dla	
mieszkańców	 połączony	
z	 możliwością	 zwiedze-
nia	pałacu	w	trakcie	jego	
remontu.	

 Honorowy patronat nad 
wydarzeniem objął Wójt 
Gminy Kornowac Grze-
gorz Niestrój. Wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzy-
mali z rąk współwłaścicie-
la Pana Janusza Gładysza 
okolicznościowe dyplomy, 
laureaci zaś nagrody.

Bieg dla Niepodległej Europejskie Dni Dziedzictwa 
w Rzuchowie

Wędrówka po okolicy 
Branki u Opavy

Projekt	jest	współfinansowany	z	Europejskiego	Funduszu	Rozwoju	Regionalnego	oraz	z	budżetu	państwa	RP.

Turniej skata o Puchar 
Wójta Gminy Kornowac 
	 5	 października	 w	 Domu	 Kul-
tury	w	Rzuchowie	odbył	się	tur-
niej	skata	o	Puchar	Wójta	Gminy	
Kornowac.	Organizatorami	tego	
turniej	był	klub	„Relaks”	z	Rzu-
chowa.	
 W turnieju uczestniczyło 52 za-

wodników. Zwycięstwo odniósł 
Eugeniusz Hajduczek, drugi był 
Franciszek Kowalski, a trzeci 
Stefan Zacha. 
 Puchary oraz nagrody wręczył 
Wójt Gminy Kornowac – Grze-
gorz Niestrój.
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	 25	września	rozpoczęliśmy	
piąty	 projekt	 współpracy	
transgranicznej,	 który	 rea-
lizujemy	wspólnie	z	szkołą	
z	Komarova	(CZ).	
 I działanie to rajd rowe-
rowy do Rud Raciborskich, 
w którym brało udział 35 
uczestników szkół partner-
skich. Wyruszyliśmy do celu 
pod opieką przodowników 
kolarskich oddziału PTTK 
Radlin podziwiając po dro-
dze malownicze tereny oko-
lic Kobyli. W połowie trasy 
zrobiliśmy postój, by zre-
generować siły, zjeść śnia-
danie i rozgrzać się gorącą 
herbatą. W Rudach czekała 
na nas przejażdżka zabyt-
kową kolejką, zwiedzanie 
kuźni oraz udział w Święcie 
Pieczonego Ziemniaka. Tu 
dzieci musiały wykazać się 
zwinnością (przy zbieraniu 
ziemniaków na czas), szybko-
ścią (przy tarciu ziemniaków 

	 Uczniowie	klasy	VIII	i	kla-
sy	 III	 gimnazjalnej	 Szkoły	
Podstawowej	 im.	 Jana	 Pa-
wła	II	w	Kornowacu	wzięli	
udział	w	polsko-ukraińskim	
projekcie	„Przez	taniec	do	
wiedzy	 i	 przyjaźni”,	 sfi-
nansowanym	 ze	 środków	
Polsko-Ukraińskiej	 Rady	
Wymiany	Młodzieży.	Dzia-
łania	właściwe	z	udziałem	
młodzieży	poprzedzone	były	
trzydniową	wizytą	przygo-
towawczą	w	czerwcu	2018	
r.	w	miejscu	projektu,	w	któ-
rej	wzięli	udział	opiekuno-
wie	z	Polski	i	z	Ukrainy.
 Działania projektu trwały 
pięć pełnych dni – od 17 do 
21 września 2018 r. w ma-
łej wiosce Ujazd w podkra-
kowskiej gminie Zabierzów. 
Przyjechaliśmy na miejsce 
już 16.09, a wyjechaliśmy 
22.09 rano. Grupy z Pol-
ski i z Ukrainy liczyły po 5 
dziewcząt i 5 chłopców, czyli 
wraz z opiekunami w Ujeź-
dzie spotkało się 25 osób . 
Z Kornowaca z młodzieżą 
przyjechały nauczycielki I. 
Knura i B. Zimermann, a ze 
Szkoły Nr 5 w Myrhorodzie 
w obwodzie Połtawskim 
A. Zaytseva, N. Harahan i 
O. Yaroslavska.  Wymaga-

nym minimalnym wiekiem 
uczestników w projektach 
PURWM jest ukończone 
14 lat. Uczestnicy naszego 
projektu mieli od 14 do 16 
lat. Pod okiem nauczycielek 
młodzież przez 4 dni uczy-
ła się w godzinach rannych 
od śniadania do obiadu 
tańców polskich (polonez, 
trojak, krakowiak)  i ukraiń-
skich (polka ukraińska, su-
ita z chustami, hopak). Na 
ostatni dzień zaplanowano 
występ przed publicznoś-
cią w miejscowej sali OSP, 
który odbył się w piątek 21 
września. Widownię stano-
wili przedstawiciele Szkoły 
w Kornowacu z panią dyrek-
tor J. Błaszczok, dyrektor, na-
uczyciele i uczniowie szkoły 
z sąsiadującego z Ujazdem 
Brzezia w gminie Zabie-
rzów, pani sołtys Brzezia 
oraz rodzice występujących 
uczniów. Efekt końcowy 
czterodniowych warsztatów 
tanecznych przerósł nasze 
najśmielsze oczekiwania: za-
równo uczniowie ukraińscy, 
jak i polscy, bardzo szybko 
uczyli się tańców partne-
rów, zatańczyliśmy tak, że 
widownia była zachwycona. 
Nasz występ uświetnili tak-

że piosenkami i utworami na 
akordeon nasi koledzy - go-
ście ze szkoły w Kornowacu. 
Grupa projektu uczestni-
czyła także w godzinnych 
bardzo intensywnych war-
sztatach tanecznych w Kra-
kowie wspólnie z zespołem 
pieśni i tańca „Krakowiacy” 
– pod akompaniament pia-
nina i pod okiem trenera w 
Sali z lustrami uczestnicy 
przetańczyli kolejno pięć 
polskich tańców narodo-
wych, przy czym nie tylko 
podstawowe kroki, ale tak-
że bardziej skomplikowane 
figury. Jako że poznanie tań-
ców ściśle wiąże się z pozna-
niem kultury mieszkańców 
i krajobrazu, w jakim tańce 
powstają, nasze międzyna-
rodowe spotkanie zawiera-
ło także zwiedzanie okolic 
– Ujazd (z dworkiem szla-
checkim), zamki w Ojcowie 
i Pieskowej Skale, Dolina 
Prądnika, Kraków (Wawel, 
Rynek, zespół Krakowiacy). 
Odwiedziliśmy też dobrze 
wyposażoną i dużą siłow-
nię w Zabierzowie – tre-
nerzy pokazali młodzieży 
m.in. bezpieczne dla nich 
ćwiczenia na pasach TRX. 
Czwartkowe popołudnie 

Polsko-ukraiński projekt „Przez taniec  
do wiedzy i przyjaźni” (17 – 21.09.2018 r.)

 26	września	Szkoła	Pod-
stawowa	w	Kornowacu	po	
raz	 piąty	 wzięła	 udział	
w	 ogólnopolskiej	 akcji	
Narodowego	Czytania.	
 Tegoroczna odsłona od-
była się w roku 100-lecia 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości, dlatego 
też został wybrany utwór 
Stefana Żeromskiego 
Przedwiośnie, który swoją 
treścią nawiązuje do wy-
darzeń sprzed 100 lat.
 „Przedwiośnie” to po-
wieść polityczna, składa-
jąca się z trzech części: 
„Szklane domy”, „Nawłoć” 
oraz „Wiatr od wschodu”. 
Opowiada o życiu młode-
go Cezarego Baryki, uro-
dzonego i wychowanego 
w Baku, przyjeżdżającego 
do odrodzonej po I wojnie 
światowej Polski. 
Dekoracja, którą przygo-
towały uczennice, nawią-

zywała do opowiadań 
ojca Cezarego Baryki 
o szklanych domach, któ-
rych niestety nie zobaczył 
nasz bohater po powrocie 
do Polski. Rozczarowa-
ny, zamiast „szklanych 
domów’’ zobaczył ogrom 
biedy i ubóstwo.
Każdego roku do czyta-
nia zapraszamy wybit-
nych gości i również tym 
razem się bez nich nie 
obyło. Fragmenty dzie-
ła odczytali kolejno: dy-
rektor Jolanta Błaszczok, 
wójt Grzegorz Niestrój, 
Jan Bugdol, Krystyna 
Kura, Eugeniusz Kura, 
Mirosława Granieczny, 
ks. Zbigniew Święch, Te-
resa Szyra, Anna Niedba-
ła, Piotr Tomala i Jolanta 
Krasek uczennica klasy 
VIIIa. Całość poprowa-
dził Daniel Otawa, uczeń 
klasy IIIa. 

przed występem upłynęło na 
prasowaniu strojów, przygo-
towywaniu dekoracji i sprzę-
tu do występu i na próbach. 
Mimo tak napiętego grafiku 
w ciągu tygodnia młodzież 
zdążyła jeszcze przygotować 
dla partnerów wieczory pol-
ski i ukraiński z popularny-
mi daniami i prezentacją 
zwyczajów, zorganizować 
sobie dwie dyskoteki w go-
spodarstwie agroturystycz-
nym, gdzie mieszkaliśmy 
i posiedzieć przy grillu w 
ogrodzie. Na kontach Fa-
cebooka uczniów i nauczy-
cieli z Kornowaca przybyli 
nowi znajomi – nauczyciele, 
koledzy i koleżanki z Ukrai-
ny.  Wszyscy uczestnicy byli 
bardzo zadowoleni z prze-
biegu i rezultatów spotkania, 
o czym świadczyły wysokie 
oceny w końcowej ankiecie 
i pytania o kolejny tego typu 
projekt.
Projekt został sfinansowany ze środków:

		edycja	
	narodowego	
czytaniaV

Więcej informacji i zdjęcia  
z projektu:
Strona szkoły:  
sp.kornowac.pl

Strona platformy eTwinning:  
https://twinspace.etwinning.
net/70420/home

Grupa na Facebooku:  
https://www.facebook.com/
groups/2169632906388707/

Autor:
Iwona Knura, koordynator 
projektu w Szkole Podsta-
wowej im. Jana Pawła II  
w Kornowacu
Wyłączną odpowiedzialność za 
treść publikacji ponosi wydaw-
ca. Fundacja Rozwoju Syste-
mu Edukacji nie odpowiada za 
wykorzystanie tych informacji  
w jakikolwiek sposób.

na tarce),precyzją (przy wy-
konywaniu ziemniaczanych 
pieczątek) oraz siłą (podczas 
przejażdżki drezyną). Do-
datkowo dzieci kosztowały 

ziemniaki w „koszulkach” i 
placki ziemniaczane pieczo-
ne na ognisku. I choć nic na 
to nie wskazywało - pogoda 
dopisała. Dopisały też hu-

mory dzieci, które wróciły 
do domu zmęczone, ale za-
dowolone.

Katarzyna Cieślik
koordynator projektu

Projekt	jest	współfinansowany	z	Europejskiego	Funduszu	Rozwoju	Regionalnego	
oraz	z	budżetu	państwa	RP.

„Czesko-polskie spotkania z naturą i historią” rozpoczęte


