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W ramach akcji zorganizowanej przez Śląski Związek Gmin i Powiatów, w której wzięła udział Gmina Kornowac, na 
terenie naszych szkół posadzono cztery klony zwyczajne (Acer platanoides) dla upamiętnienia jubileuszu 100 lat 
Niepodległości Polski. W akcji uczestniczyli uczniowie poszczególnych placówek, dyrektorzy oraz Wójt Grzegorz 
Niestrój.
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	 8	 listopada	 odbyła	 się	
ostatnia	 sesja	 siódmej	 ka-
dencji	Rady	Gminy	Korno-
wac,	wybranej	16	listopada	
2014	 roku.	 Pierwsza	 sesja	
nowo	wybranej	Rady	zosta-
ła	 zwołana	 przez	 Komisa-
rza	Wyborczego	na	dzień	1	
grudnia	2014	roku.	
	 Obradom	do	czasu	wybo-
ru	 Przewodniczącego	 na	
kadencję	 2014	 –	 2018	 pro-
wadził	 najstarszy	 wiekiem	
radny	Jerzy	Hajduczek.	Rad-
ni	na	pierwszej	sesji	złożyli	
ślubowanie	 i	 tym	 samym	
rozpoczęła	 się	 prawomoc-
na	działalność	Rady	Gminy	
Kornowac.	
	 Zgodnie	 z	 ustawą	 o	 sa-
morządzie	gminnym	i	obo-
wiązującym	 statutem	 na	
pierwszej	 sesji	 wybrano:	
Przewodniczącego	 Rady	
–	 w	 mojej	 osobie	 oraz	 Wi-
ceprzewodniczącego	 Rady	
–	radnego	Jana	Zaczyka.	
Powołano	 również	 składy	
Komisji	stałych:

Komisji	Rewizyjnej:	prze-
wodniczący	 –	 Sławomir	
Knura,	 członkowie	 –	 Al-
fred	 Kocjan,	 Marian	 Zi-
mermann
Komisji	 Rozwoju	 i	 Bu-
dżetu:	 przewodniczący	
–	 Marian	 Zimermann,	
członkowie	 –	 Ewa	 Gem-
balczyk,	 Jacek	 Kuźmiń-
ski,	 Norbert	 Pientka,	 Al-
fred	Kocjan,
Komisji	Oświaty,	Kultury	
i	Zdrowia:	przewodniczą-
cy	–	Jan	Zaczyk,	członko-
wie	–	Wilhelm	Walenko,	

•

•

•

		

Podatek rolny
Zgodnie	z	komunikatem	Prezesa	Głównego	Urzędu	Statystycznego	z	dnia	18	października	
2018	roku	(M.P.	2018r.	poz.	1004)	średnia	cena	skupu	żyta	za	okres	11	kwartałów	poprzedza-
jących	kwartał	poprzedzający	rok	podatkowy	2019	wynosi	54,36	zł	za	1	dt,	co	oznacza,	że	
stawka	podatku	rolnego	wynosi	135,90	zł	z	hektara	przeliczeniowego.	

Podatek od środków transPortowych 
–	wzrost	o	1,6%	co	do	roku	2018.		

Beata Orc

Maria	Mańczyk,	Szymon	
Kura,	Jarosław	Bugdol,
Komisji	Rolnictwa,	Samo-
rządów,	Prawa	i	Ochrony	
Środowiska:	 przewodni-
czący	 –	 Norbert	 Pientka,	
członkowie	 –	 Wilhelm	
Walenko,	 Jerzy	 Hajdu-
czek,	Marian	Dreja,	Doro-
ta	Wieczorek,

	 Przewodniczący	Rady	peł-
nił	dyżury	w	każdą	pierwszą	
i	trzecią	środę	miesiąca.

•

Rada	 pracowała	 kolegial-
nie,	 rozpatrując	 sprawy	na	
posiedzeniach	komisji	i	po-
dejmując	decyzje	na	sesjach	
w	drodze	uchwał.			Materia-
ły	 na	 posiedzenia	 Komisji	
i	 sesji	 radni	 otrzymywali	
w	formie	elektronicznej.	
Rada	odbyła	(łącznie	z	dzi-
siejszą)	43	sesje.	
	 W	obradach	każdorazowo	
uczestniczyli	 sołtysi,	 Wójt,	
Sekretarz,	Skarbnik	Gminy	
oraz	radca	prawny.	

	 Wszystkie	 uchwały	 pod-
jęte	przez	Radę	Gminy	były	
publikowane	 w	 Biuletynie	
Informacji	 Publicznej	 gmi-
ny.	W	kadencji	2014	–	2018	
podjęto	291	uchwał.
	 Obradując	 na	 komisjach	
i	sesjach	rozpatrywano	spra-
wy	 kierowane	 pod	 obrady	
Rady	przez	Wójta,	wynika-
jące	 z	 bieżącego	 funkcjo-
nowania	 gminy,	 z	 potrzeb	
mieszkańców,	 istotne	 dla	
dobra	wszechstronnego	roz-

woju	sołectw,	a	także	sprawy	
o	 zasięgu	 ponadlokalnym.	
Rada	 rozpatrywała	 kiero-
wane	do	niej	pisma,	skargi	
i	wnioski,	podejmowała		sta-
nowiska	mające	na	celu	po-
prawę	życia	mieszkańców.	
	 Corocznie	 uchwala-
no	 stawki	 podatków,	 któ-
re	 kształtowały	 budżet,	
a	 tym	 samym	 pozwalały	
na	 optymalny	 rozdział	 in-
westowanych	 środków	 fi-
nansowych.	

	 Łącznie	 z	 budżetem	
uchwalano	 Wieloletnią	
Prognozę	 Finansową,	 któ-
ra	 obejmowała	 wydatki	
na	 zadania	 inwestycyjne	
w	 poszczególnych	 latach.	
W	miarę	potrzeb	Prognoza	
była	dostosowana	do	moż-
liwości	 finansowych	 oraz	
realizacyjnych.	 Na	 bazie	
zadań	 przyjętych	 w	 WPF	
występowano	o	środki	fun-
duszy	unijnych	oraz	innych	
źródeł	 pozabudżetowych,	
które	miały	wielkie	znacze-
nie	dla	realizacji	inwestycji	
oraz	przedsięwzięć	społecz-
nych.		
	 Zrównoważony	 rozwój	
gminy	jest	doceniany	i	wy-
różniany.	 Dowodem	 na	 to	
są	uzyskane	wyniki	w	ran-
kingach	krajowych,	a	nade	
wszystko	pozytywny	odbiór	
mieszkańców	tego,	co	i	jak	
robimy.	
	 Przewodniczący	 Rady	
Gminy	 Kornowac	 złożył	
podziękowania	 Wójtowi,	
pracownikom	Urzędu	Gmi-
ny,	 jednostkom	 organiza-
cyjnym,	sołtysom	za	dobrą	
współpracę	 przez	 okres	
ostatnich	 4	 lat,	 za	 czas	 po-
święcony	na	posiedzeniach	
komisji	i	sesjach.	
	 Radnym,	którzy	nie	otrzy-
mali	mandatu	w	wyborach	
na	kolejne	5	lat	podziękował	
za	współpracę	a		wybranym	
radnym	–	życzył	podejmo-
wania	samych	trafnych	de-
cyzji	 dla	 dobra	 i	 rozwoju	
Gminy	Kornowac.	

Eugeniusz Kura 

Stawki podatkowe na rok 2019 obowiązujące w Gminie Kornowac
Podatek od nieruchomości

Stawka	uchwalona	na Stawka	
max

Stawka	
uchwa-
lona	na

Podstawa	opodatkowania	(m²) 2016	r.	
	(zł)

2017	r.		
(zł)	

2018	r.	
(zł)	

2019	r.		
(zł)

2019	r.		
(zł)

Budynki	mieszkalne		
(lub	ich	części) 0,71 0,71 0,71 0,79 0,73

Budynki	(lub	ich	części)		
związane	z	działalnością		
gospodarczą	

20,45 20,45 20,45 23,47 20,6

Budynki	(lub	ich	części)	zajęte	
na	prowadzenie	działalności		
w	zakresie	obrotu	kwalifikowa-
nym	materiałem	siewnym		
(nie	występują)	

10,68 10,59 10,80 10,98 10,98

Budynki	(lub	ich	części)		
zw.	udzielaniem	świadczeń	
zdrowotnych	

4,45 4,45 4,45 4,78 4,5

Budynki	pozostałe		
(w	tym:	garaże) 6,26 6,26 6,26 7,9 6,3

Grunty	związane		
z	działalnością	gospodarczą 0,81 0,81 0,81 0,93 0,83

Grunty	pozostałe		
(tereny	mieszkaniowe) 0,37 0,37 0,37 0,49 0,38

Grunty	pod	jeziorami	 4,58 4,54 4,63 4,71 4,71

Na XLII sesji Rady Gminy Kornowac, 8 listopada 2018 roku zostały uchwa-
lone stawki podatkowe na rok 2019. Stawki podatkowe na rok 2019 wzrosły 	
o 1,6%. Przyjęte wielkości są znacznie niższe niż stawki maksymalne (tabela) 
określone w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2018 
roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych 
w 2019 roku (M.P. 2018, poz. 745). 

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Kornowac 
w latach 2014 -2018
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	 Jak	każdego	roku,	w	naszej	gminie,	jed-
nak	tym	razem	17	października,	pod	pa-
tronatem	 Wójta	 oraz	 Zarządu	 Związku	
Nauczycielstwa	Polskiego	Oddział	w	Kor-
nowacu	odbyły	się	uroczyste	obchody	Dnia	
Edukacji	Narodowej.	

	 	 	 	 	 Spotkanie	 wszystkich	 pracowników	
oświaty	naszej	Gminy	było	okazją	do	złoże-
nia	życzeń,	podziękowań	oraz	przekazania	
nagród	i	wyróżnień.	W	spotkaniu	oprócz	
władz	 gminy	 uczestniczył	 przedstawiciel	
Kuratorium	Oświaty	w	Katowicach.

	 16	 października	 2018	 r.	
w	Urzędzie	Gminy	Kornowac,	
wójt	 gminy	 –	 Grzegorz	 Nie-
strój	wręczył	nagrody	w	posta-
ci	bonów	laureatom	konkursu	
na	dofinansowanie	zadań	z	za-
kresu	profilaktyki	uzależnień	
na	2019	rok.	Wśród	nagrodzo-
nych	znaleźli	się:
1.	Stowarzyszenie	 „Prężny	

Kornowac”,	 które	 zajęło	
I	miejsce	i	otrzymało	bon	
o	wartości	2	000,00	zł	 za	
projekt	 „Wiwat	 zdrowie!	
Wiwat	ruch!”;

2.	Ochotnicza	Straż	Pożarna	
w	Łańcach,	która	zajęła	II	
miejsce	 i	 otrzymała	 bon	
o	 wartości	 1.000,00	 zł	 za	
projekt	 „Jesteśmy	 razem	
–	 współpraca	 Młodzieżo-

wej	 Drużyny	 Pożarniczej	
z	osobami	starszymi”;

3.	Koło	Gospodyń	Wiejskich	
w	 Kobyli,	 które	 zajęło	 III	
miejsce	 i	 otrzymało	 bon	
o	 wartości	 500,00	 zł	 za	
projekt	 „Warsztaty	 kuli-
narne	dla	młodzieży	oraz	
dorosłych	a	nawet	dojrza-
łych”	 pod	 nazwą	 „Cztery	
pory	roku”.

	 Dodatkowo	 zostały	 przy-
znane	wyróżnienia	w	postaci	
bonów	o	wartości	200,00	zł,	
które	otrzymali:
1.	Ochotnicza	Straż	Pożarna	

w	Kobyli;
2.	Koło	Gospodyń	Wiejskich	

w	Pogrzebieniu;
3.	Stowarzyszenie	Wspiera-

nia	Rozwoju	Wsi	Kobyla.

Zaproszeni	 przedstawicie-
le	 nagrodzonych	 organiza-
cji,	 po	 wręczeniu	 nagród	
przedstawili	 zebranym	 za-
kres	projektów	jakie	zamie-
rzają	 zrealizować	 w	 2019	
roku	dzięki	dofinansowaniu	
Gminnej	Komisji	Rozwiązy-
wania	 Problemów	 Alkoho-
lowych.
	 Konkurs	obejmował	wnio-
ski	 związane	 z	 przeciw-
działaniem	 	 alkoholizmowi	
i	 narkomanii,	 alternatyw-
nymi	 formami	 spędzania	
czasu	 wolnego,	 kształtowa-
niem	 pozytywnych	 postaw	
społecznych,	zdrowego	i	hi-
gienicznego	trybu	życia	oraz	
pozytywnych	nawyków.

17	 października	 o	 14.00,	 w	
obecności	Dyrektora	Gmin-
nego	 Ośrodka	 Kultury	 w	
Kornowacu	–	Wiesławy	Bo-
chynek,	 Sołtysa	 Sołectwa	
Łańce	 –	 Norberta	 Pientki,	

księdza	Wiesława	Wilkosza	
oraz	 przedstawicieli	 orga-
nizacji	 społecznych	 działa-
jących	 w	 Sołectwie	 Łańce,	
Wójt	 Gminy	 Grzegorz	 Nie-
strój	 otworzył	 po	 remoncie	

Dom	 Kultury	 w	 Łańcach.	
Otwarcie	placówki	uświetnił	
występ	dzieci	z	Przedszkola	
Łańce	 oraz	 Zespołu	 „Łan”.	
Gratulujemy	 mieszkańcom	
tak	wspaniałego	obiektu.

	 21	października	2018	r.	odbyły	się	wybo-
ry	do	Rady	Gminy	Kornowac	i	na	Wójta	
Gminy	Kornowac.	Poniżej	przedstawiamy	
informacje	o	ich	wynikach.
	 Wybory	do	Rady	Gminy	Kornowac	prze-
prowadzono	w	15	okręgach	wyborczych.	
Uprawnionych	 do	 głosowania	 było	 4006	
wyborców.	 Karty	 do	 głosowania	 wydano	
2095	osobom.	Frekwencja	wyniosła	zatem	
52,3%.	Głosów	nieważnych	oddano	47.	
Poniżej	wyniki	w	poszczególnych	okręgach		
(na	pierwszym	miejscu	kandydat	wybrany	
na	radnego):
Okręg Nr 1 w Kobyli:
1.		KOCJAN	Alfred	–	63	głosy	
2.	ŁOMNICKA	Maria	–	61	głosów
Okręg Nr 2 w Kobyli:
1.		CIEŚLIK	Katarzyna	–	127	głosów	
2.	WALENKO	Wilhelm	–	55	głosów
Okręg nr 3 w Kobyli:
1.		BAUEREK	Grzegorz	–	133	głosy	
2.	ZACZYK	Jan	–	62	głosy
Okręg Nr 4 w Kornowacu:
1.	SIEDLACZEK	Katarzyna	–	77	głosów	
2.	CYRANKA	Katarzyna	–	27	głosów
Okręg nr 5 w Kornowacu:
1.		GEMBALCZYK	Ewa	–	52	głosy	
wybrana	poprzez	losowanie		
przeprowadzone	przez	Gminną		
Komisję	Wyborczą	w	Kornowacu
2.	GRIM	Stanisław	–	52	głosy
Okręg nr 6 w Kornowacu:
1.		TOMALA	Piotr	–	55	głosów	
2.	KORNAS	Iwona	–	41	głosów
Okręg nr 7 w Łańcach:
1.		PIECHALAK	Tomasz	–	72	głosy	
2.	KOWACZ	Iwona	–	36	głosów
Okręg nr 8 w Łańcach:
1.	GASZKA	Henryk	–	101	głosów	
2.	PIENTKA	Norbert	–	57	głosów

Okręg nr 9 w Pogrzebieniu:
1.	SZAMARA	Joanna	–	75	głosów	
2.	LINK	Artur	–	56	głosów
Okręg Nr 10 w Pogrzebieniu:
1.	KUŚMIERZ	Dariusz	–	85	głosów	
2.	KOLORZ	Magdalena	–	66	głosów
Okręg nr 11 w Pogrzebieniu:
1.	KNURA	Sławomir	–	78	głosów	
2.	STANIEK	Krystian	–	70	głosów
Okręg nr 12 w Pogrzebieniu:
1.	ZIMERMANN	Marian	–	80	głosów	
2.	DUDA	Paweł	–	68	głosów
Okręg nr 13 w Rzuchowie:
1.	ZIENTAL	Arkadiusz	–	83	głosy	
2.	HAJDUCZEK	Eugeniusz	–	49	głosów
Okręg nr 14 w Rzuchowie:
1.	KUŹMIŃSKI	Jacek	–	79	głosów	
2.	PROKOPCZUK	Jarosław	–	21	głosów
Okręg nr 15 w Rzuchowie:
1.	PANIC	Bronisław	–	111	głosów	
2.	PIEKUT	Łukasz	–	34	głosy	
3.	HAJDUCZEK	Izabela	–	21	głosów
	 Jedynym	 kandydatem	 w	 wyborach	
Wójta	Gminy	Kornowac	był	obecny	Wójt	
–	 Grzegorz	 Niestrój.	 Uprawnionych	 do	
głosowania	było	4006	wyborców.	Karty	do	
głosowania	wydano	2092	osobom.	Głosów	
nieważnych	oddano	59.		Za	kandydatem	
oddano	1496	głosów,	przeciw	kandydato-
wi	535	głosów.	Pan	Grzegorz	Niestrój	zo-
stał	wybrany	ponownie	na	Wójta	Gminy	
Kornowac	z	poparciem	73,66%.
	 Poparcie	dla	kandydata	w	poszczególnych	
sołectwach	przedstawia	się	następująco:

Sołectwo Głosy	za Głosy	przeciw

Kobyla 340 151

Kornowac 226 84

Łańce 175 87

Pogrzebień 431 140

Rzuchów 324 73

Rozstrzygnięcie trzeciej edycji konkursu 
na program profilaktyczny

Dzień Edukacji Narodowej

Otwarcie Domu Kultury w Łańcach

WyniKi WyboróW  
SamorządoWych  
w Gminie Kornowac
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16. października odbyła się 
uroczystość z okazji Jubile-
uszu 25-lecia Gminy Korno-
wac.	Gospodarzem	wydarze-
nie był Wójt Gminy Kornowac 
– Grzegorz Niestrój. W uro-
czystości wzięli udział: były 
Wójt – Józef Stukator, radni 
– byli i obecni, pracownicy 
urzędu emerytowani i czynni 
zawodowo, zaproszeni goście: 
przedstawiciele ościennych 
gmin,	przedstawiciele	part-
nerskich gmin w Czechach, 
przedstawiciele	organizacji	
społecznych z terenu naszej 
gminy.

	 W	trakcie	uroczystości	ks.	Edward	
Lisowski	odebrał	z	rąk	Przewodni-
czącego	 Rady	 Gminy	 Kornowac	

Eugeniusza	Kury	tytuł	Honorowe-
go	Obywatela	Gminy	Kornowac.

Trochę historii...
	 Gmina	 Kornowac	 powstała		
1	stycznia	1973	r.	W	jej	skład	we-
szło	 wtedy	 7	 sołectw:	 Kornowac,	
Pogrzebień,	 Rzuchów,	 Łańce,	 Ko-
byla,	Brzezie	n/Odrą	i	Pstrążna.

	 W	czerwcu	1976	r.	z	gminy	wyłą-
czono	sołectwo	Brzezie,	które	zosta-
ło	przyłączone	do	Raciborza.
	 Od	1	lutego	1977	r.	Gminę	Korno-
wac	połączono	z	Gminą	Lyski.

	 Na	 mocy	 rozporządzenia	 Rady	
Ministrów	 z	 dnia	 19.12.1992	 r.	
utworzono	ponownie	Gminę	Kor-
nowac,	 która	 zaczęła	 działać	 od	
1	 stycznia	 1993	 r.	 Obecnie	 w	 jej	
skład	 wchodzi	 5	 sołectw:	 Korno-
wac,	Kobyla,	Łańce,	Pogrzebień	i	
Rzuchów.

	 Pierwszym	 Wójtem	 został	
Konrad	 Kuźnik,	 sprawujący	 tę	
funkcję	w	latach	1993	–	1997.	W	
latach	1997	–	2010	stanowisko	to	
piastował	Józef	Stukator.	Od	2010	
r.	Wójtem	Gminy	Kornowac	 jest	
Grzegorz	Niestrój.

	 1	kwietnia	1993	r.	rozpoczął	pra-
cę	Urząd	Gminy	a	w	nim:	Teresa	
Widenka	(Sekretarz	Gminy),	Stefa-
nia	Stryjniak	(Kierownik	USC),	El-
fryda	Cieślik,	Danuta	Glenc,	Jerzy	
Knura,	 Regina	 Niestrój,	 Elżbieta	
Szamara.	Nieco	później	rozpoczę-
li	pracę:	Regina	Knura	(Skarbnik),	
Marian	Rogoś,	Renata	Miłota,	Ja-
nina	Knura,	Zofia	Żydek,	Urszula	
Władarz,	 Michał	 Krasek,	 Beata	
Mrozek,	Stanisław	Tomas.
	 W	czasie	25	lat	funkcjonowania	
Gminy	wybrano	siedem	rad,	któ-
re	podjęty	1471	uchwał	na	288	se-
sjach.

	 21	 lutego	 1993	 roku	 odbyły	 się	
pierwsze	wybory	do	Rady	Gminy	
Kornowac,	wybrano	18	radnych:

Brachman	Mieczysław
Duda	Paweł
Gaszka	Henryk
Gawron	Jan
Gomolec	Jan
Hajduk	Lesław
Jendrzejczyk	Aniela
Kalus	Alojzy
Knura	Ewald
Knura	Regina
Kolorz	Józef
Krasek	Jan
Kubica	Ryszard
Lukoszek	Henryk
Pisarski	Józef
Pytlik	Jan
Rogoś	Marian
Solich	Rajmund

	 W	 trakcie	 I	 sesji,	 4	 marca	 1993	
roku	 radni	 złożyli	 ślubowanie		

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

i	wybrali	przewodniczącego	Rady	
Gminy	–	Jana	Gomolca,	wiceprze-
wodniczącego	–	Rajmunda	Solicha,	
pięciu	członków	Zarządu	–	Józefa	
Kolorza,	 Mariana	 Rogosia,	 Pawła	
Dudę,	 Henryka	 Łukoszka	 i	Ry-
szarda	Kubicę,	a	także	delegata	do	
Sejmiku	 Samorządowego	 Woje-
wództwa	Śląskiego	–	Mieczysława	
Brachmana.

	 	29	czerwca	1994	roku	odbyła	się	
pierwsza	sesja	Rady	Gminy	Korno-
wac	II	kadencji,	na	której	powoła-
no	przewodniczącego	Rady	Gminy	
–	Józefa	Pawlika	i	wiceprzewodni-
czącego	-	Henryka	Krasek.	Skład	II	
kadencji	Rady	Gminy	Kornowac:

Baran	Krystyna
Burda	Alfons
Cieślik	Marek
Duda	Paweł
Gaszka	Henryk
Gawron	Jan

•
•
•
•
•
•

Jubileusz 25-lecia Gminy Kornowac



t w o ja  g m i n a �nr 6/2018

Jubileusz 25-lecia Gminy Kornowac

Gomolec	Jan
Hajduczek	Jerzy
Kolorz	Józef
Kozielski	Zygmunt
Krasek	Henryk
Krasek	Jan
Kura	Eugeniusz
Łyczko	Grzegorz
Mandera	Emil
Paliński	Alojzy
Pawlik	Józef
Pytlik	Jan
Staniek	Helena

	 W	trakcie	II	sesji	wybrano	człon-
ków	Zarządu:	Pawła	Dudę,	Alfonsa	
Burdę,	Krystynę	Baran,	Zygmunta	
Kozielskiego	 oraz	 Emila	 Mande-
rę.
	 25	 sierpnia	 1994	 roku	 wygasł	
mandat	 wyborczy	 w	 okręgu	 wy-
borczym	nr	4	w	Kobyli	na	skutek	
śmierci	 radnego	 Jana	 Gawrona.		
6	listopada	odbyły	się	wybory	uzu-
pełniające,	w	wyniku	których	rad-
nym	został	Marek	Cieślik.
	 29	grudnia	1995	roku	po	złoże-
niu	rezygnacji,	przewodniczącym	
Rady	w	wyniku	tajnego	głosowa-
nia	został	Jan	Gomolec.

	 11	października	1998	roku	odby-
ły	się	kolejne	wybory	do	Rady	Gmi-
ny.	W	wyniku	wyborów	radnymi	
zostali:

Czogała	Leon
Duda	Paweł
Gomolec	Jan
Gorywoda	Henryk

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Jenderko	Czesław
Kalus	Alojzy
Kolorz	Józef
Kowol	Józef
Kramarczyk	Józef
Kubica	Ryszard
Mandera	Emil
Niestrój	Paweł
Płaczek	Wilhelm
Pytlik	Jan
Szamara	Henryk
Twardzik	Jerzy
Winiarski	Lesław
Zaczyk	Jan

	 30	października	odbyła	się	I	sesja	
Rady	Gminy	Kornowac,	w	czasie	
której	dokonano	wyboru	przewod-
niczącego	-	został	nim	Paweł	Duda,	
i	 wiceprzewodniczącego	 –	 Jana	
Pytlika.
	 W	 czasie	 II	 sesji	 Rada	 wybrała	
członków	 Zarządu	 w	 osobach:	
Jan	 Zaczyk,	 Jan	 Gomolec,	 Józef	
Kolorz.

	 27	października	2002	roku	odby-
ły	się	wybory	IV	kadencji	do	rad	
gmin	oraz	pierwsze	bezpośrednie	
wybory	wójta.	Radnymi	zostali:

Bernacki	Jan
Duda	Paweł
Gorywoda	Henryk
Jenderko	Czesław
Knura	Marian
Kocjan	Alfred
Kolorz	Józef
Kramarczyk	Józef
Kubica	Ryszard

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kura	Eugeniusz
Kuźmiński	Jacek
Łuszcz	Radosław
Pientka	Norbert
Prokopczuk	Jarosław
Zaczyk	Jan
Zycha	Ryszard

	 Pierwsza	sesja	IV	kadencji	odby-
ła	się	14	listopada.	Przewodniczą-
cym	został	wybrany	Paweł	Duda,	
wiceprzewodniczącym	-	Józef	Ko-
lorz.
	 25	 sierpnia	 2005	 roku	 podjęto	
uchwałę	o	wygaśnięciu	mandatu	
radnego	 Radosława	 Łuszcza.	 Na	
jego	 miejsce	 został	 wybrany	 Ry-
szard	Kubica.
	 12	listopada	2004	roku	o	15	man-
datów	w	Radzie	Gminy	walczyło	
32	kandydatów.	Frekwencja	w	wy-
borach	wyniosła	43,18%.
	 27	listopada	odbyła	się	I	sesja	V	
kadencji	Rady	Gminy	Kornowac,	
na	 której	 nowo	 wybrani	 radni	
złożyli	 ślubowanie.	 Przewodni-
czącym	 Rady	 w	 wyniku	 tajnego	
głosowania	wybrano	Pawła	Dudę,	
wiceprzewodniczącym	został	Jan	
Zaczyk.	Mandaty	otrzymali:

Bernacki	Jan
Drzeniek	Czesław
Duda	Paweł
Jenderko	Czesław
Knura	Marian
Kocjan	Alfred
Kramarczyk	Józef
Kura	Eugeniusz
Kuśmierz	Dariusz

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kuźmiński	Jacek
Niestrój	Grzegorz
Niestrój	Marek
Pientka	Norbert
Prokopczuk	Jarosław
Staniek	Krystian
Zaczyk	Jan

	 29	maja	2008	roku	na	sesji	Rady	
Gminy	 Kornowac	 zaprzysiężono	
nowego	radnego	Dariusza	Kuśmie-
rza,	po	rezygnacji	z	mandatu	rad-
nego	Marka	Niestroja.

	 21	listopada	2010	roku	odbyły	się	
wybory	samorządowe,	w	których	
na	terenie	gminy	Kornowac	wzię-
ło	udział	1907	osób,	to	jest	48,71%	
uprawnionych	 do	 głosowania.	
Radnymi	Rady	Gminy	Kornowac	
zostali	wybrani:

Bugdol	Jarosław
Drzeniek	Czesław
Glenc	Danuta
Gorywoda	Jacek
Guzy	Anna
Kramarczyk	Józef
Kura	Eugeniusz
Kuśmierz	Dariusz
Małek	Mirosław
Pientka	Norbert
Placek	Róża
Staniek	Krystian
Szkatuła	Franciszek
Walenko	Wilhelm
Zaczyk	Jan

	 2	grudnia	odbyła	się	pierwsza	se-
sja	VI	kadencji.	Przewodniczącym	

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rady	wybrano	Mirosława	Małka,	
a	 jego	 zastępcą	 został	 Eugeniusz	
Kura.

	 Kolejne	wybory	do	Rady	Gminy	
Kornowac	odbyły	się	16	listopada	
2014	 roku,	 frekwencja	 wyniosła	
47,7%	uprawnionych	do	głosowa-
nia.	Na	pierwszej	sesji	1	grudnia	
wybrano	przewodniczącego	Euge-
niusz	Kurę	oraz	jego	zastępcę	Jana	
Zaczyka.
Skład	 VII	 kadencji	 Rady	 Gminy	
Kornowac	przedstawia	się	nastę-
pująco:

Bugdol	Jarosław
Dreja	Marian
Gembalczyk	Ewa
Hajduczek	Jerzy
Knura	Sławomir
Kocjan	Alfred
Kura	Eugeniusz
Kura	Szymon
Kuźmiński	Jacek
Mańczyk	Maria
Pientka	Norbert
Walenko	Wilhelm
Wieczorek	Dorota
Zaczyk	Jan
Zimermann	Marian

	
Przy	 Radzie	 Gminy	 funkcjonują		
4	komisje	stałe:
–	Komisja	Rozwoju	i	Budżetu,
–	Komisja	Oświaty,	Kultury	i	Zdro-
wia,
–	Komisja	Rolnictwa,	Samorządów,	
Prawa	i	Ochrony	Środowiska,
–	Komisja	Rewizyjna.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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	 Siłownie	 zostały	 wykonane	 w	 Kornowacu	 przy	 
ul.	Zacisze,	w	Pogrzebieniu	przy	ul.	Brzezkiej,	w	Koby-
li	przy	ul.	Głównej	oraz	w	Łańcach	przy	ul.	Szkolnej.
	 Zakres	robót	obejmował:	roboty	ziemne,	ułożenie	
krawężników	i	obrzeży,	wykonanie	chodnika	z	kostki	
brukowej	betonowej,	urządzenie	trawników,	montaż	
urządzeń	zabawowo-rekreacyjnych.
	 Wykonawcą	 ww.	 inwestycji	 była	 firma	 EKO-BUD	
Krzysztof	Sosna	z	Kornowaca,	wyłoniona	w	wyniku	
postępowania	przetargowego.
	 Zadanie	 było	 współfinansowane	 ze	 środków	 Eu-
ropejskiego	 Funduszu	 Rozwoju	 Regionalnego	 oraz	
z	budżetu	państwa	RP	„PRZEKRACZAMY	GRANICE”	
w	ramach	Programu	INTERREG	V-A	Republika	Czeska	
–	Polska.

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

Zakres	 robót	 obejmował	 zagospodarowanie	 terenu	
w	ramach	programu	OSA	przy	ul.	Brzezkiej	w	Pogrzebie-
niu	(teren	po	byłym	przedszkolu),	m.in.	wykonanie	robót	
ziemnych,	ułożenie	krawężników	i	obrzeży,	urządzenie	
trawników	oraz	montaż	urządzeń	zabawowo-rekreacyj-
nych	(siłownia	zewnętrzna	–	6	urządzeń,	stół	do	gier,	stół	
do	ping-ponga	wraz	z	elementami	małej	architektury).
Inwestycję	realizowała	firma	HUSE	z	Bielska-Białej	wy-
łoniona	w	wyniku	postępowania	przetargowego.
Zadanie	było	współsfinansowanie	ze	środków	Funduszu	
Rozwoju	Kultury	Fizycznej	w	ramach	Programu	rozwoju	
małej	infrastruktury	sportowo	–	rekreacyjnej	o	charak-
terze	wielopokoleniowym	–	Otwarte	Strefy	Aktywności	
(OSA).	

Zakres	obejmował	wykonanie	ścieżek	rowerowych	na	
istniejących	odcinkach	dróg	transportu	rolnego	w	miej-
scowościach	Łańce	i	Pogrzebień.
W	Łańcach	ścieżka	rowerowa	o	długości	700	m	została	
zlokalizowana	na	ul.	Grzybowej	i	przedłużeniu	ul.	Grzy-
bowej	w	kierunku	terenów	leśnych	na	terenie	gminy	Ly-
ski.
W	Pogrzebieniu	ścieżka	rowerowa	o	długości	1	758	m	zo-
stała	zlokalizowana	na	ul.	Wiejskiej	od	istniejącego	zjaz-
du	z	drogi	powiatowej	ul.	Potoki	do	krawędzi	istniejącej	
nawierzchni	asfaltobetonowej	ul.	Wiejskiej.
Wykonawcą	ścieżek	rowerowych	było	Przedsiębiorstwo	
Robót	Drogowych	z	Raciborza,	wyłonione	w	wyniku	po-
stępowania	przetargowego.

AKCJA ZIMA 2018/2019
	 W	 pierwszych	 dniach	
października	 br	 rozpo-
częto	 przygotowania	 do	
przeprowadzenia	 zimo-
wego	 utrzymania	 dróg	
gminnych	 pod	 hasłem	
„Akcja	zima	2018/2019”.
W	 związku	 z	 powyż-
szym	 2	 października	
Wójt	Gminy	 zaprosił	 do	
Urzędu	Gminy	11	poten-
cjalnych	 wykonawców		
w	celu	omówienia	i	usta-
lenia	 zasad	 jakie	 będą	
obowiązywać	 w	 nad-
chodzącym	 sezonie	 zi-
mowym.	 Spotkanie	 to	
pozwoliło	 nam	 sprecy-
zować	 warunki	 uczest-
nictwa	w	postępowaniu	
przetargowym.

Średnie	 koszty	 zimo-
wego	 utrzymania	 dróg	
gminnych	z	ostatnich	10	
lat	pozwalają	nam	zasto-
sować	uproszczoną	pro-
cedurę	przetargową.

W	wyniku	przeprowa-
dzonego	 postępowania	
wyłoniono	 wykonaw-
ców	 na	 tegoroczne	 zi-
mowe	 utrzymanie	 dróg	







gminnych	 na	 terenie	
Gminy	 Kornowac.	 Zapy-
tania	 skierowano	 do	 11	
przewoźników	z	naszego	
terenu.	 Zainteresowa-
nie	tematem	wykazało	2	
przewoźników,	z	których	
wybrano	 oferty	 uzysku-
jące	 najwięcej	 punktów	
spośród	złożonych	ofert.	
Na	 ocenę	 ofert	 składa-
ły	 się	 2	 kryteria:	 cena	
–	80%	oraz	sprzęt	do	od-
śnieżania	–	20%.	I	tak	po	
przeprowadzeniu	 oceny	
złożonych	 ofert	 i	 po	 ne-
gocjacjach	 na	 terenie	
sołectwa	Rzuchów,	 Łań-

ce	 i	 Kornowac	 zimowe	
utrzymanie	 dróg	 gmin-
nych	 przeprowadzi	 pani	
Sabina	 Przybyła	 z	 Rzu-
chowa,	 na	 terenie	 sołe-
ctwa	Kobyla	i	Pogrzebień	
pan	 Wacław	 Maciaszek	
z	Kornowaca.

2	 listopada	w	Urzędzie	
Gminy	odbyło	się	spotka-
nie	Wójta	z	wyżej	wymie-
nionymi	 przewoźnikami,	
na	 którym	 omówiono	
szczegółowo	zadania	i	za-
sady	 tegorocznego	 od-
śnieżania	 naszych	 dróg.	
Ustalono,	 iż	 przy	 bardzo	



intensywnych	 opadach	
śniegu	zostaną	zamknię-
te	 drogi	 rolne	 które	 zo-
stały	 zmodernizowane	
i	 pokryte	 nawierzchnią	
asfaltową,	 przedłużenie	
ul.	Strażackiej	w	Łańcach	
od	skrzyżowania	na	Bo-
rek	w	kierunku	lasu	oraz	
przedłużenie	 ul.	 Górnej	
od	końca	zabudowań	do	
Gimnazjum	w	Kornowa-
cu.

Tego	samego	dnia	pod-
pisano	 umowy	 z	 prze-
woźnikami.

Pojazdy	do	przeprowa-
dzenia	 odśnieżania	 	wy-
posażone	zostały	w	urzą-
dzenia	nawigacyjne	GPS,	
które	w	 znacznym	 stop-
niu	 ułatwią	 nam	 stero-
wanie	akcją	zima.

Miejmy	 nadzieję,	 że	
wzorem	 ubiegłych	 lat	
przewoźnicy	 spiszą	 się	
doskonale	 oraz	 prosimy	
wszystkich	mieszkańców	
o	wyrozumiałość	dla	ich	
pracy	w	bardzo	 ciężkich	
warunkach.







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

W ostatnich dniach października została zakończona  
inwestycja pn. 

Budowa ścieżek rowerowych  
w sołectwach Łańce i Pogrzebień  
jako uzupełnienie infrastruktury  

ścieżek rowerowych,  
realizowana w ramach projektu  

„Szlak Górnej Odry  
– Zielone Ścieżki Pogranicza”

Zakończono inwestycję pn. 
Realizacja infrastruktury przygranicznej ścieżki zdrowia  

poprzez budowę siłowni zewnętrznych w sołectwie  
Kornowac, Pogrzebień, Kobyla i Łańce

Zakończono	budowę	

Otwartej	Strefy	Aktywności	 
w	gminie	Kornowac	
–	sołectwo	Pogrzebień

Zagospodarowanie	terenu	–	utwardzenie	terenu	wraz	z	utwardzeniem	
istniejącego	zjazdu	przy	ul.	Grabowej	w	Pogrzebieniu

	 Gmina	Kornowac	 zrealizowała	dzięki	pomocy	finan-
sowej	 udzielonej	 z	 budżetu	 Województwa	 Śląskiego,	
w	ramach	Konkursu	przedsięwzięć	inicjatyw	lokalnych	
na	realizację	zadań	istotnych	dla	sołectw	województwa	
śląskiego	w	roku	2018,	zadanie	pn	„Zagospodarowanie	
terenu	–	utwardzenie	terenu	wraz	z	utwardzeniem	istnie-
jącego	zjazdu	przy	ul.	Grabowej	w	Pogrzebieniu”.	
	 Kwota	udzielonej	dotacji	wyniosła	60	000	zł.	W	ramach	
realizacji	 zadania	 dokonano	m.in.	 utwardzenia	 terenu	
kostką	betonową	na	podbudowie	z	kruszywa	oraz	obu-
dowę	krawężnikami.	Przy	wjeździe	z	ul.	Grabowej	i	przy	
wyjeździe	 zostały	 zamontowane	 krawężniki	 najazdo-
we.	Zostały	zamontowane	elementy	małej	architektury	 
–	4	ławki	na	parkowe	oraz	2	kosze	na	śmieci.
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 Podsumowanie sezonu lotowego Hodowców 
Gołębi Pocztowych Oddział Lyski Sekcja nr 4 Ko-
byla odbyło się 19 października w Domu Kultu-
ry w Kobyli. Wójt Gminy Kornowac – Grzegorz 
Niestrój wręczył puchary najlepszym w trzech 
kategoriach: w lotach gołębi dorosłych, w lo-
tach gołębi młodych i najlepszy lotnik.

Loty gołębi dorosłych:
Mistrz – Marek Otawa
I Wicemistrz – Alojzy Michałek 
II Wicemistrz – Jan Lepiarczyk
I Przodownik – Tomasz Tumula

II Przodownik – Jan Widenka
III Przodownik – Andrzej Hajduczek

Loty gołębi młodych:
Mistrz – Jan Widenka
I Wicemistrz – Tomasz Tumula 
II Wicemistrz – Tadeusz Iksal
I Przodownik – Henryk Wolny 
II Przodownik – Alfred Szłapka

Najlepszy lotnik:
w lotach gołębi dorosłych zdobył Andrzej Hajdu-
czek, a w lotach gołębi młodych Jan Widenka. 

	 Stowarzyszenie	 Gospo-
dyń	 Wiejskich	 w	 Łańcach	
3	 listopada	 zorganizowało	
„Dzień	 kluski	 śląskiej	 i	 nie	
tylko”	–	realizacja	projektu	
z	2017	roku	dofinansowana	
z	GKRPA	w	Kornowacu	–	dla	
grupy	dzieci	i	dorosłych.	
	 Członkinie	 przygotowały	
salę,	 stanowiska,	 fartuszki,	
ziemniaki	i	dodatki	do	klusek	
oraz	napoje.
	 Po	przywitaniu	grupy	przez	
Prezes	SGW	–	Emilię	Wieczo-
rek,	nastąpił	krótki	opis	–	co	
będziemy	 robić	 i	 jak	 będzie	
przebiegać	 spotkanie,	 ogło-
szono	 konkurs	 na	 kulanie	
klusek	na	czas.
	 Wszyscy	uczestnicy	wzięli	
się	 do	 pracy,	 w	 pierwszym	

etapie	 dzieci	 pod	 bacznym	
okiem	opiekunów	przeciska-
ły	ziemniaki	przez	praskę,	wy-
gniatały	ciasto,	kulały	kluski.	
	 Po	 opanowaniu	 sztuki	 ku-
lania	 przeprowadzono	 kon-
kurs,	w	którym	zwyciężczyni	
osiągnęła	imponujący	wynik	
–	32	kluski	–	w	kategorii	star-
szych	 dzieci,	 a	 w	 kategorii	
młodszych	dzieci	było	to	12	
klusek.	
	 Następnie	 przeprowadzo-
no	 zabawę	 w	 powtarzanie	
naszych	polskich	łamańców	
językowych.
	 W	 drugim	 etapie	 dzieci	
i	opiekunowie	uczyli	się	robić	
kopytka	–	technika	podobna	
do	 robienia	klusek	 śląskich,	
ale	 mąka	 inna	 i	 ciężej	 było	

	 Tożsamość	osoby	ubiegającej	się	o	wyda-
nie	dowodu	osobistego	ustala	się	na	pod-
stawie	przedłożonego	przez	wnioskodawcę	
dotychczasowego	dowodu	osobistego	 lub	
ważnego	 dokumentu	 paszportowego	 tej	
osoby.	Jeżeli	osoba	ubiegająca	się	o	wyda-
nie	dowodu	osobistego	nie	posiada	doku-
mentu	tożsamości,	organ	gminy	ustala	jej	
tożsamość	na	podstawie	danych	zawartych	
w	dostępnych	rejestrach	publicznych.

	 Brak	przedłożenia	przez	wnioskodawcę	
dotychczasowego	dowodu	osobistego	 lub	
ważnego	dokumentu	paszportowego	osoby	
ubiegającej	się	o	wydanie	dowodu	będzie	
traktowany	 jako	 brak	 formalny	 wniosku	
o	wydanie	dowodu	osobistego	i	strona	bę-
dzie	wzywana	do	usunięcia	braków	w	wy-
znaczonym	terminie	pod	rygorem	odmowy	
wydania	nowego	dowodu	osobistego.

	 Dzięki	 staraniom	 Wójta	
Gminy	 Kornowac	 w	 tym	
roku	 ruszyła	 wymiana	 sta-
rych	pieców	na	nowoczesne	
kotły	5	klasy	i	kotły	konden-
sacyjne	gazowe.	
	 Do	tej	pory	w	ramach	Pro-
gramu	Ograniczenia	Niskiej	
Emisji	na	terenie	Gminy	Kor-
nowac	zostało	zmodernizo-
wanych	 40	 kotłowni	 –	 35	
węglowych	i	5	gazowych	na	
łączną	kwotę	dofinansowa-
nia	240	000,00	zł.
	 W	latach	2019	–	2020		zo-
stanie	 również	 wymienio-
nych	 łącznie	80	pieców	na	
łączną	kwotę	dofinansowa-
nia	480	000,00	zł.

Dzień kluski śląskiej i nie tylko

Podsumowanie sezonu lotów gołębi 
pocztowych w Gminie Kornowac

Informacja dot. dowodów osobistych

nowoczesne  Kotły

	 Ponadto,		zachęcamy	rów-
nież	do	skorzystania	z	pro-
gramu	 Czyste	 Powietrze	
szczegółowe	 informacje	

można	 znaleźć	 na	 stro-
nie	 https://www.wfosigw.	
katowice.pl/program-czyste-
powietrze.html

na
si

 ju
bi

la
ci

...

10 listopada pani Elżbieta Kubek z Pogrzebienia obchodziła 90. urodziny. 11 listopada pani Małgorzata Kostka z Kobyli obchodziła 93. urodziny.

oderwać	 się	 od	 ciasta,	 co	
dzieciom	 sprawiało	 wielką	
radość.
	 Po	 zakończeniu	 pracy	 na-
stąpił	 moment	 degustacji	

–	 smakowało	 wyśmienicie	
–	 ROSNĄ	 NAM	 TALENTY	
KULINARNE.
	 Nagrodzenie	 uczestników	
i	 wspólna	 zabawa	 –	 „Laba-

do”,	 „Mam	 chusteczkę	 haf-
towaną”,	 „Stary	 niedźwiedź	
mocno	śpi”	i	„Karuzela	czeka”	
były	 zakończeniem	 naszego	
projektu.

	 Zadanie	 zostało	 wykona-
ne.	 Dziękujemy	 GKRPA	 za	
wsparcie	finansowe	naszego	
projektu.

Emilia Wieczorek
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	 Oba	 działania	 skierowa-
ne	 były	 do	 uczniów	 szkół	
podstawowych	 wszystkich	
klas	 i	 klas	 trzecich	 gim-
nazjalnych.	 Głównym	 ce-
lem	 zadania	 projektowego	
było	 kształtowanie	 postaw	
opartych	 na	 wartościach	
wspólnych	 dla	 Polaków,	 tj.	
wolność,	 godność,	 solidar-
ność	oraz	prawa	człowieka,	
a	także	wzmacnianie	poczu-
cia	 tożsamości	 narodowej	
i	 pogłębienia	 wiedzy	 histo-
rycznej	w	środowisku	lokal-
nym.
	 Podczas	konkursów,	które	
odbyły	się	30	października	
2018	r.	w	Szkole	Podstawo-
wej	im.	Jana	Pawła	II	w	Kor-
nowacu	 uczestnicy	 zostali	
zapoznani	z	wystawą	nawią-
zującą	 do	 walk	 o	 polskość	
na	terenie	gminy	Kornowac	
i	w	okolicznych	miejscowoś-
ciach,	 a	 laureaci	 wystąpią	
podczas	dorocznej	wieczor-
nicy	 organizowanej	 przez	
szkołę.	
	 Każdy	uczestnik	prezento-
wał	(śpiewał	lub	recytował)	
jeden	 dowolny	 utwór	 o	 te-
matyce	patriotycznej.
	 Do	 prac	 w	 komisjach	
konkursowych	 zaproszeni	
zostali	 emerytowani	 na-
uczyciele,	będący	szczegól-
nie	zasłużeni	w	budowaniu	

tradycji	szkoły	i	środowiska	
lokalnego:	p.	Bernadeta	Gaj-
da,	p.	Genowefa	i	p.	Gerard	
Gawliczek,	p.	Krystyna	Kura	
oraz	nauczycielka	j.	polskie-
go	–	B.	Placek.	W	realizację	
działania	szczególnie	zaan-
gażowane	były	p.	K.	Frani-
ca	–	koordynator	programu	
„Niepodległa”	 w	 szkole,	
p.	 B.	 Stawinoga	 –	 muzyk	
i	 bibliotekarz	 szkolny,	 p.	
C.	 Szafraniec	 –	 polonista	
i	bibliotekarz	szkolny.	Nad	
wszystkim	czuwała	p.	dyr.	
Jolanta	Błaszczok.	O	odpo-
wiednie	 nagłośnienie	 pod-
czas	konkursu	zadbali	p.	B.	
Franica	i	p.	A.	Jendrzejczyk.	
Żadne	działanie	nie	mogło-
by	być	zrealizowane	bez	za-
angażowania	pracowników	
obsługi	szkoły,	uczniów	i	ro-
dziców.
	 Na	 zaproszenie	 naszej	
szkoły	pozytywnie	odpowie-
działy:	Szkoła	Podstawowa	
w	 Kobyli,	 Szkoła	 Podsta-
wowa	 w	 Lubomi,	 Szkoła	
Podstawowa	 w	 Lyskach,	
Szkoła	 Podstawowa	 w	 Po-
grzebieniu,	 Szkoła	 Podsta-
wowa	 w	 Rudniku,	 Szkoła	
Podstawowa	nr	15	w	Raci-
borzu,	 Szkoła	 Podstawowa	
w	 Rzuchowie.	 38	 uczestni-
ków	 wykonało	 43	 utwory	
literackie	 bądź	 muzyczne.	

	 Październik	 jest	miesiącem	zakończenia	naszego	projektu	„Przez	taniec	do	
wiedzy	i	przyjaźni”,	sfinansowanego	ze	środków	Polsko-Ukraińskiej	Rady	Wy-
miany	Młodzieży.	Nasi	ukraińscy	partnerzy	zebrali	materiał	zdjęciowy	i	filmowy	
i	stworzyli	kilkuminutowy	filmik	z	komentarzem	w	języku	angielskim.	Zachęca-
my	do	jego	obejrzenia	na	YouTube:	https://youtu.be/4p_99M8-Vo
 
Ukrainian	Team!	Students	and	Teachers	from	MYrhorod	School	No5!	Thank	you	
very	much	for	the	great	job!	We	achieved	our	goals	–	Knowledge	and	Frienship	
–	in	100	%!!!	THANK		YOU	!”

 Dziś wróciliśmy z dwudniowego działania projektu transgranicznego “Czesko-Polskie spot-
kania z natura i historią”, który realizujemy wspólnie ze szkołą z Opawy-Komarova (Republika 
Czeska). W działaniu wzięło udział 50 uczestników PL i CZ z klas IV i V.. Tym razem pojechaliśmy 
do miasta Albrechtice, gdzie znajduje się wieża widokowa, skąd podziwialiśmy krajobraz Polski 
i Czech. Następnie wzięliśmy udział w zabawach integracyjnych i ruszyliśmy na spacer wzdłuż 
granicy. Spacer zakończyliśmy w małym, aczkolwiek urokliwym zamku Linhartov, pełnym prze-
dziwnych eksponatów. Mogliśmy podziwiać zarówno wystawę obrazów malarskich, jak i zbiór 
długopisów, samochodzików i ogromnych figur z masy papierowej. Wieczorem pojechaliśmy do 
planetarium, gdzie podziwialiśmy projekcję dotyczącą gwiazd i konstelacji a następnie wykony-
waliśmy doświadczenia z dziedziny fizyki, astronomii i grawitacji. Drugiego dnia pojechaliśmy 
do Dolnich Vitkowic, gdzie znajduje się stara fabryka przekształcona na centrum doświadczeń. 
Tutaj mieliśmy okazję poznać wiele nowinek technicznych i wypróbować większość z nich na 
własnej skórze. Dodatkową atrakcją wyjazdu była noc w szkole w Komarovie.

Katarzyna Cieślik – koordynator projektu

III działanie projekt „Czesko-Polskie 
spotkania z naturą i historią”

	 W	 Szkole	 Podstawowej	 im.	 Jana	 Pawła	 II		
w	Kornowacu	miała	miejsce	doniosła	uroczy-
stość	dla	całej	społeczności	lokalnej.	
	 Dzięki	 staraniom	 Rady	 Rodziców,	 szkoła	
otrzymała	nowy	sztandar.	Wydarzenie	rozpo-
częło	się	mszą	św.	w	Kościele	Parafialnym	w	
Pogrzebieniu.	 W	 uroczystości	 wzięło	 udział	
wielu	zacnych	gości,	począwszy	od	władz	gmi-
ny	z	wójtem	Grzegorzem	Niestrojem	na	cze-
le,	radnych,	dyrektora	delegatury	Kuratorium	
Oświaty	w	Rybniku,	byłych	dyrektorów	szkoły	
w	Kornowacu	oraz	rodziców.	Całą	uroczystość	
ubarwił	występ	uczniów	kornowackiej	szkoły	
o	tematyce	związanej	z	obchodami	100-lecia	
Niepodległości	 Polski.	 Gratulujemy	 pani	 dy-
rektor	Jolancie	Błaszczok	i	całej	społeczności	
szkolnej	tak	wspaniałej	uroczystości.

Międzyszkolny Konkurs 
Recytatorski

Przez taniec do wiedzy 
i przyjaźni

Sztandar dla Szkoły

Recytacja:
Kl.	1-3
D.	Gembalczyk,	A.	Łomni-
cki,	H.	Scheithauer
Kl.	4-6
M.	Cieślik,	E.	Fibic,		
F.	Krakowczyk,	N.	Pęczek
Kl.	7-8;3G
N.	Halama,	P.	Helis,		
J.	Krasek,	M.	Nowak
Śpiew:
Kl.	1-3
E.	Franica,	M.	Staroń
Kl.	4-6
J.	Gatzka,	M.	Kołpacka,		
M.	Rybak,	H.	Uriasz
Kl.	7-8;3G
N.	Halama,	J.	Kowalska,		
K.	Krolik
Gratulujemy	 wszystkim	
nagrodzonym	 i	 życzymy	
kolejnych	sukcesów.

	 Międzyszkolny	Konkurs	Recytatorski	Poezji	Patriotycz-
nej	i	Międzyszkolny	Konkurs	Pieśni	Patriotycznej	to	dzia-
łania	zaplanowane	i	zrealizowane	w	ramach	Programu	
Wieloletniego		„Niepodległa”	na	lata	2017	–	2021	sfinan-
sowanego	ze	środków	Ministra	Edukacji	Narodowej	oraz	
wsparte	środkami	przekazanymi	na	ten	cel	przez	Wójta	
Gminy	Kornowac	–	Grzegorza	Niestroja.

W	 przygotowanie	 uczniów	
zaangażowało	 się	 w	 szko-
łach	21	nauczycieli.
	 Wszyscy	 recytatorzy	 i	wo-
kaliści	otrzymali	od	organiza-
torów	dyplomy	uczestnictwa,	
upominki	 przekazane	 przez	
Gminę	 Kornowac,	 ręcznie	
haftowane	 przez	 uczniów	
szkoły	w	Kornowacu	zakład-
ki	 z	 hasłem	 patriotycznym,	
biało-czerwone	 opaski	 nara-
mienne	i	foldery	z	wystawy.
	 Komisje	konkursowe	wy-
łoniły	 laureatów,	 którzy	
odebrali	nagrody	i	dyplomy		
7	 listopada	 o	 godz.	 17.00	
podczas	„Wieczoru	Wielkich	
Polaków”.	 Lista	 laureatów	
w	kolejności	alfabetycznej:


