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Budżet na rok 2018

Dane statystyczne Gminy Kornowac
Ludność w liczbach

2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok

Liczba ludności 4 743 4 738 4 746 4 808 4 847 4 894 4 914 4 954 4 975 4 987 5 044 5 054 5 062

Kobyla 1 055 1 045 1 033 1 042 1 053 1 075 1 095 1 090 1 090 1 087 1 101 1 104 1 102

Kornowac 865 869 871 893 903 908 915 916 925 931 930 931 943

Łańce 567 565 554 565 554 565 569 586 584 588 596 608 608

Pogrzebień 1 205 1 210 1 224 1 234 1 262 1 272 1 257 1 271 1 297 1 307 1 329 1 316 1 310

Rzuchów 1 051 1 049 1 064 1 074 1 075 1 074 1 078 1 091 1 079 1 074 1 088 1 095 1 099

Liczba urodzeń 43 43 46 62 54 58 39 63 60 50 65 57 63

Liczba zgonów 46 49 59 38 40 42 44 47 46 48 47 48 46

W Gminie Kornowac z roku na rok przybywa mieszkańców. W tabeli poniżej przedstawiono jak kształtuje się liczba ludności gminy zameldowanych na 
pobyt stały.

Nauka pływaNia  
w kl. I – III szkół podstawowych
Gmina Kornowac otrzymała dofinansowanie z Minis-
terstwa Sportu i Turystyki w wysokości 18 tys. zł na 
organizację nauki pływania w klasach I – III szkół pod-
stawowych,  
w ramach Programu powszechnej nauki pływania 
pn. „Umiem Pływać”.
Całkowity koszt organizacji zajęć wynosi 40,5 tys. zł. 
Pozostałe środki w wysokości 22,5 tys. zł zapewni  
Gmina Kornowac. 
Z terenu naszej Gminy  
zgłoszono do programu  
łącznie 105 dzieci. 
Szczegółowe informacje  
na temat uczestnictwa  
w projekcie będą  
dostępne na stronach  
internetowych:  
ZSP Kobyla,  
ZSP Rzuchów  
i ZSP Pogrzebień.

V Gminny Turniej Tenisa 
Stołowego Oldbojów

Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy Kornowac  
zapraszają na V Gminny Turniej Tenisa Stołowego Oldbojów 
Termin: sobota, 17 marca 2018 roku w godz. 10.00 – 14.00

Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w  Kornowacu

Kategoria wiekowa: Panie i Panowie w wieku powyżej 40 lat

Warunki uczestnictwa:
•	uczestnikiem	zawodów	może	być	tylko	mieszkaniec	Gminy	Kornowac
•	uczestnik	turnieju	zobowiązany	jest	do	posiadania	odpowiedniego	 
sprzętu	i	stroju	(rakietka,	obuwie	zmienne)

System rozgrywek i przepisy gry:
•	turniej	tenisa	stołowego	rozegrany	zostanie	w	grach	singlowych
•	pojedynki	rozgrywane	będą	do	dwóch	wygranych	setów	do	11	pkt
•	losowanie	obędzie	się	w	dniu	zawodów

Organizator zapewnia:
•	obsługę	sędziowską	i	techniczną
•	nagrodę	za	zajęcie	I	miejsca	oraz	dyplomy
•	poczęstunek

Zapisy 
telefonicznie:	32 430 10 37	lub	osobiście do dnia 14 marca	2018	roku	 
w	sekretariacie	Urzędu	Gminy	Kornowac.		
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TwojaGmina

Wójta i urzędu
29 grudnia

W	Urzędzie	Gminy	została	podpisa-
na	umowa	z	firmą	Naprzód	Sp.	z	o.o.	
z	Rydułtów	na	wywóz	i	zagospodaro-
wanie	odpadów	komunalnych
Wójt	gminy	Kornowac	uczestniczył	

w	posiedzeniu	Zgromadzenia	Ogólne-
go	Związku	Subregion	Zachodniego

5 stycznia
Cykliczna	narada	w	sprawie	budo-

wy	kanalizacji	w	Gminie
Spotkanie	 z	 Bernardem	 Łopaczem	

w	 sprawie	 planu	 zagospodarowania	
działek	 w	 Kornowacu	 przy	 ul.	 Sado-
wej

8 stycznia
W	Urzędzie	Gminy	odbyło	się	spot-

kanie	z	Rafałem	Fuchsem,	dotyczące	
projektu	wieży	widokowej	w	Pogrze-
bieniu

9 stycznia
Został	 ustalony	 plan	 pracy	 Rady	

Gminy	Kornowac	na	rok	2018

10 stycznia
Odbyła	 się	 cykliczna	 narada	 z	 dy-

rektorami	 placówek	 oświatowych	 z	
terenu	gminy

12 stycznia 
W	 Zarządzie	 Dróg	 Wojewódzkich	

w	 Katowicach	 wójt	 uczestniczył	 w	
spotkaniu	 ze	 Zbigniewem	 Taborem	
w	 sprawie	 budowy	 kanalizacji	 przy	
drodze	wojewódzkiej	935

16 stycznia 
W	Urzędzie	Gminy	odbyło	się	spot-

kanie	 ze	 starostą	 raciborskim	 –	 Ry-
szardem	Winiarskim	 i	 prezesem	PKS	
Racibórz	–	Damianem	Knurą,	a	doty-
czyło	komunikacji	na	terenie	gminy

18 stycznia
W	 Urzędzie	 Marszałkowskim	 Wo-

jewództwa	 Śląskiego	 wójt	 wraz	 ze	
skarbnikiem	 gminy	 podpisali	 umowę	
na	 dofinansowanie	 budowy	 punktu	
rekreacyjnego	 przy	 ul.	 Potoki	 w	 Po-
grzebieniu

19 stycznia
Na	sali	narad	urzędu	gminy	odbyło	

się	posiedzenie	Powiatowej	Rady	ds.	
zatrudnienia
W	Urzędzie	Gminy	w	Jejkowicach	

odbyło	się	posiedzenie	Rady	LYSKOR,	
w	którym	uczestniczył	wójt	Gminy

23 stycznia
Odbyło	 się	 posiedzenie	 komisji	

oświaty,	kultury	i	zdrowia

24 stycznia
Odbyło	się	posiedzenie	komisji	 rol-

nictwa,	samorządów,	prawa	i	ochrony	
środowiska

28 stycznia
Wójt	uczestniczył	w	X	Jubileuszo-

wej	Gali	„Mieszko	AD	2017”

30 stycznia 
Odbyła	się	XXXIV	sesja	Rady	Gmi-

ny	Kornowac

































dochody ogółem wynoszą: 
25 288 195,00 zł (w tym: bieżące 20 355 733,00 zł, ma-
jątkowe 4 932 462,00 zł).  Z tytułu podatku rolnego 
do budżetu wpłynie ok. 236 890,00 zł, z tego od osób 
prawnych 2 890,00 zł oraz 234 000,00 zł od osób fi-
zycznych. Wpływy z podatku od nieruchomości 
szacuje się na kwotę 1 734 600,00 zł, z tego od osób 
prawnych 887 600,00 zł i 847 000,00 zł od osób fizycz-
nych. Mimo że stawki podatku od nieruchomości 
pozostały na poziomie ubiegłorocznym, wpływy do 
budżetu szacuje się wyższe w związku z prowadzo-
ną przez powiat modernizacją gruntów. W wyniku 
zmian ewidencyjnych część gruntów zostaje prze-
kwalifikowana z roli (R) na tereny mieszkaniowe (B), 
co ma bezpośrednie przełożenie na wyższe dochody 
z tytułu podatku od nieruchomości. Wpływy z podat-
ku od środków transportowych szacuje się na łączną 
kwotę 129 300,00 zł (52 600,00 zł od os. prawnych i 
76 700,00 zł od os. fizycznych). 
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fi-
zycznych przyjęto do planu w kwocie 4 303 922,00 zł. 
Plan jest o 13% wyższy (o 490 266,00 zł) w stosunku 
do planu z roku ubiegłego. Udziały te stanowią domi-
nującą pozycję w dochodach własnych.
Dochody przekazywane przez właściwe urzędy skar-
bowe to głównie wpływy z tytułu podatku od spadku 
i darowizn – 97 000,00 zł oraz podatek od czynności 
cywilnoprawnych – 76 200,00 zł. 
Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na realizo-
wane projekty unijne szacuje się na kwotę 461 830,00 
zł. Środki te będą finansowały następujące przedsię-
wzięcia: 
• EFRR Euroregion Silesia „Skąd jesteśmy, dokąd 

zmierzamy” 34 357,00 zł (ZSP Pogrzebień),
• EFRR Euroregion Silesia „Polsko-czeska promo-

cja zdrowia, ekologii i spędzania wolnego czasu”  
44 768,00 zł (ZSP Rzuchów), 

• EFRR Euroregion Silesia „Polsko-czeskie spotkania 
z teatrem” 48 290,00 zł (ZSP Kobyla),

• EFRR Euroregion Silesia „10 lat partnerstwa – 
zwiększenie intensywności współpracy pomiędzy 
Gminą Kornowac i Vresiną” 43 745,00 zł (UG),

• EFS ERASMUS „Mobilność kadry edukacji szkol-
nej” 2 119,00 zł (ZSP Kobyla),

• EFS RPO WSL „Nowa edukacja, innowacyjne po-
dejście, większe możliwości (…)” 66 762,00 zł (ZSP 
Kobyli),

• EFS RPO WSL „Szkoła Marzeń” 161 801,00 zł (ZSP 
Pogrzebień),

• EFS RPO WSL „Drugiemu człowiekowi” 59 988,00 
zł (OPS).

Projekty finansowane z Funduszu Mikroprojektów 
w Euroregionie Silesia wymagały zaangażowania 
własnych środków na poziomie 10% kosztów kwali-
fikowalnych (85% EFRR, 5% budżet państwa). 
Natomiast struktura finansowania z Europejskiego 
Funduszu Społecznego wynosi 85% i 5% z budżetu 
państwa (oraz 10% wkładu niepieniężnego) dla pro-
jektów realizowanych przez szkoły.  
Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na in-
westycje dofinansowane ze środków unijnych szacu-
je się na kwotę 4 631 962,00 zł. W rozbiciu na zadania 
dofinansowanie przedstawia się następująco:
• POIŚ „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na 

terenie gminy Kornowac – etap I”  3 893 788,00 zł
• EFRR RPO WSL „Poprawa efektywności energe-

tycznej budynków Gimnazjum publicznego wraz 
z salą gimnastyczną w Kornowacu” 738 174,00 zł 
(refundacja wydatków zadania zrealizowanego  w 
2017r.).

Budżet na rok 2018
Gmina przystąpiła do realizacji projektu 
unijnego „Uporządkowanie gospodarki 
ściekowej na terenie gminy Kornowac – 
etap I”, którego szacowane koszty wynoszą 
35 100 000,00 zł. Poziom dofinansowania 
unijnego wynosi 63,75% kosztów kwalifiko-
walnych netto zadania. Do dochodów roku 
2018 przyjęto kwotę 3 893 788,00 zł wynika-
jącą z harmonogramu rzeczowo-finansowe-
go inwestycji. Kwoty te ulegną zmianie po 
wyłonieniu w drodze przetargu wykonaw-
ców poszczególnych zadań, składających 
się na cały etap inwestycji. Okres realizacji 
obejmuje lata 2016 – 2022.
Modernizacja drogi transportu rolnego w 
Łańcach (łącznik ul. Strażackiej i Borek) 
będzie realizowana pod warunkiem otrzy-
mania dofinansowania z Urzędu Marszał-
kowskiego – 220 500,00 zł.  
Ponadto gmina będzie wnioskowała o do-
tację 80 000,00 zł i pożyczkę 80 000,00 z 
WFOŚiGW na dofinansowanie mieszkań-
com kosztów poniesionych na moderniza-
cję źródła ciepła (plus 80 000,00 zł wkład z 
budżetu gminy).
Subwencja ogólna dzieli się na:
• część wyrównawczą składającą się z czę-

ści podstawowej – 1 194 005,00 zł, 
• część oświatową – 5 941 462,00 zł. 
Łącznie kwota subwencji wynosi 
7 135 467,00 zł i jest niższa o 0,9% w stosun-
ku do roku bieżącego (w rozbiciu szczegó-
łowym: subwencja oświatowa – spadek o 
0,39%, wyrównawcza – spadek o 3,36%). 
Subwencja ogólna stanowi aż 35% plano-
wanych dochodów bieżących. Subwen-
cja oświatowa pokrywa wydatki bieżące 
szkół.
 Planowana kwota dotacji celowych wyno-
si 4 418 509,00 zł na zadania zlecone z zakre-
su administracji rządowej oraz 800,00 zł na 
zadania przyjęte do realizacji na podstawie 
porozumień z organami administracji rzą-
dowej.

Wydatki budżetu gminy 
w wysokości 27 494 595,00 zł zabezpieczają 
środki na zadania bieżące jednostek budże-
towych i samorządowych instytucji kultu-
ry w wysokości 18 273 637,00 zł, co stanowi 
66% ogółu planowanych wydatków oraz na 
zadania inwestycyjne 9 220 958,00 zł.
Wydatki budżetu z podziałem na jednostki 
budżetowe kształtują się następująco:
• Urząd Gminy – 14 370 579,00 zł  

(w tym: plan wydatków majątkowych 
9 220 958,00 zł, dotacje z budżetu 
649 605,00 zł, koszty obsługi długu 
30 000,00 zł),  

• Ośrodek Pomocy Społecznej  
– 5 117 718,00 zł,

• Szkoła Podstawowa Kornowac 
– 1 842 140,00 zł,

• Zespół Szkolno-Przedszkolny Kobyla 
– 2 552 385,00 zł,

• Zespół Szkolno-Przedszkolny Pogrzebień 
– 2 057 873,00 zł,

• Zespół Szkolno-Przedszkolny Rzuchów 
– 1 553 900,00 zł.

Poza oświatowymi placówkami zadania 
własne gminy realizuje Ośrodek Pomo-
cy Społecznej. Ponad 88% jego wydatków 
pokrywają dotacje z budżetu państwa w 
łącznej kwocie 4 498 531,00 zł, z czego na 
obsługę i wypłatę świadczeń wychowaw-
czych, rodzinnych oraz alimentacyjnych 
przeznacza się aż 4 382 152,00 zł. Na wy-
płatę świadczeń wychowawczych (500+) 
przeznacza się 3 025 025,00 zł, na wypłatę 
świadczeń rodzinnych – 1 121 656,00 zł 
oraz 106 080,00 zł na świadczenia z fundu-
szu alimentacyjnego. 
W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzi-
ctwa narodowego” zabezpiecza się środki 
na dotacje podmiotowe dla samorządowych 
instytucji kultury:
• Gminna Biblioteka Publiczna 83 000,00 

zł,
• Gminny Ośrodek Kultury 420 000,00 zł.
Z kolei w dziale 926 „Kultura fizyczna” zare-
zerwowano środki w wysokości 80 000,00 
zł dla stowarzyszeń działających na terenie 
gminy i realizujących jej zadania własne z 
zakresu kultury fizycznej i sportu.
 Plan wydatków majątkowych wynosi 
9 220 958,00 zł, co stanowi 34% ogółu wydat-
ków budżetowych. Na wydatki majątkowe 
w przeważającej części składają się nakłady 
na infrastrukturę wodociągową i sanitacyj-
ną wsi w wysokości 7 310 000,00 zł (budowa 
kanalizacji sanitarnej 7 050 000,00 zł, mo-
dernizacja sieci wodociągowej 260 000,00 
zł). 
 Stan zadłużenia na koniec 2017 roku wy-
niósł 429 436,51 zł, na który składają się zo-
bowiązania długoterminowe zaciągnięte w 
latach poprzednich:
• pożyczka z WFOŚiGW na wymianę wodo-

ciągu na ul. Brzezkiej w Pogrzebieniu i na 
ul. Raciborskiej  w Kornowacu 127 824,00 
zł (spłata do 2020r.)  

• pożyczka z WFOŚiGW na budowę kana-
lizacji sanitarnej w Kobyli 229 024,51 zł 
(spłata do 2021r.),

• pożyczka z WFOŚiGW na termomoder-
nizację i montaż instalacji solarnej na bu-
dynku szkoły w Kobyli 72 588,00 zł (spłata 
w 2018r.).

Dla roku budżetowego i trzech kolejnych 
lat kwota długu na dzień 31.12 danego roku 
kształtuje się następująco:
• 2018 r. – 1 286 984,51 zł,
• 2019 r. – 2 345 683,72 zł,
• 2020 r. – 3 730 385,83 zł,
• 2021 r. – 5 377 098,28 zł.
Zgodnie z zapisami art. 243 ustawy o finan-
sach publicznych od 2014 roku obowiązu-
ją „indywidualne” wskaźniki zadłużenia 
i zgodnie z wieloletnią prognozą finanso-
wą gminy Kornowac są one zachowane. 
Szczegółowe dane liczbowe dotyczące 
wskaźników zawiera Wieloletnia Prognoza 
Finansowa na cały okres spłaty prognozo-
wanego długu tj. do 2028 roku.

Beata Orc

Rada Gminy Kornowac dnia 28.12.2017 r. przyjęła budżet na 2018 rok uchwałą 
Nr XXXII.220.2017. 

OGłOSZENiE
Informujemy	mieszkańców,	że	w	związku	z	podjętą	Uchwałą	
Nr	XXXIV.234.2018	Rady	Gminy	Kornowac	z	dnia	30	stycz-
nia	2018	roku	zniesiono	możliwość	wniesienia	u	inkasentów	
opłaty	za	gospodarowanie	odpadami	komunalnymi.	
Opłaty	 te	 uiszcza	 się	w	 punkcie	 kasowym	w	 tut.	 Urzędzie,	
przelewem	bankowym	lub	w	innych	placówkach	przyjmują-
cych	wpłaty.		
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 Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności przy ulicy Gamowskiej 
3 działa od 3 stycznia 2018, ale uroczyste 
przecięcie wstęgi odbyło się w poniedziałek 
15 stycznia. W uroczystości uczestniczyli wi-
cewojewoda Jan Chrząszcz, starosta Ryszard 
Winiarski, senator Adam Gawęda, przewod-
nicząca wojewódzkiego zespołu orzekania o 
niepełnosprawności Zofia Urbaniak, a także 

poseł Czesław Sobierajski. Naszą Gminę re-
prezentował wójt Grzegorz Niestrój. 
 Powiatowy zespół ds. orzekania o niepełno-
sprawności czynny jest w poniedziałki, środy 
i czwartki od godziny 7.30 do 15.30. Działa 
także we wtorki od 7.30 do 17.00 oraz w piątki 
w godzinach od 7.30 do 14.00. W raciborskim 
zespole pracują trzy osoby, a przewodniczącą 
jest Joanna Koczwara-Kozłowska.

Wójt Grzegorz Niestrój wraz z przedsta-
wicielami Gminnego Koła PTTK  w Kor-
nowacu uczestniczyli w uroczystych 
obchodach 50-lecia Oddziału w Wodzi-
sławiu Śl. PTTK. Uroczystość odbyła się 
w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Wodzi-
słąwiu Śląskim. Należy przypomnieć, że  

w ramach Oddziału wodzisławskiego 
PTTK działają cztery koła: Miejskie w Wo-
dzisławiu Śląskim, „Gronie” przy KWK 
„Marcel” w Radlinie, Pszów-Rydułtowy 
przy KWK „Rydułtowy-Anna” w Ryduł-
towach oraz nasze Gminne Koło PTTK w 
Kornowacu.
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...

15 stycznia 93 r. urodziny obchodziła pani Julianna Konieczny z Pogrzebienia

Nowy asfalt na ul. Kozłówki 
w Łańcach

Dzięki staraniom wójta 
udało się pod koniec 2017 
roku ułożyć nawierzchnię 
asfaltową o długości 200 
m i szerokości 3 m na ul. 
Kozłówki w Łańcach. na 

pewno inwestycja ta była 
miłą niespodzianką dla 

mieszkańców w kończącym 
się roku.

Zespół orzekania o niepełnosprawności 
OFicjalnie Otwarty

50-lecie Oddziału Wodzisławskiego 
Polskiego Towarzystwa  

Turystyczno-Krajoznawczego

Wójt	Gminy	Kornowac	przypomina,	że	w	terminie	od	1	do	28	lutego	2018	r.	należy	
złożyć	odpowiedni	wniosek	do	Wójta	Gminy	Kornowac	o	 zwrot	podatku	akcy-
zowego	zawartego	w	cenie	oleju	napędowego	wykorzystywanego	do	produkcji	
rolnej.
Do	wniosku	należy	dołączyć	faktury	VAT	stanowiące	dowód	zakupu	oleju	napędo-
wego	w	okresie	od	1	sierpnia	2017	r.	do	31	stycznia	2018	r.	
Wnioski	należy	składać	w	Urzędzie	Gminy	Kornowac	–	biuro	nr	7.

Uwaga Rolnicy

W przypadku stwierdzenia upływu terminu ważności dowodu osobistego 
należy wystąpić z wnioskiem o jego wymianę.
Dowody osobiste z terminem ważności „NIEOZNACZONY” nie podlegają 
wymianie.
Brak ważnego dokumentu tożsamości, to brak możliwości potwierdzenia 
tożsamości w różnych instytucjach (np. w bankach).
Wniosek o wymianę dowodu osobistego można złożyć w dowolnej gminie 
na terytorium RP lub za pośrednictwem strony internetowej obywatel.
gov.pl (jeżeli osoba posiada podpis elektroniczny).

KOMUNIKAT

Projekt rozpoczęty
15 lutego miało miejsce I działanie projektu „Zbliżeni przez granice – zwięk-
szenie intensyfikacji współpracy pomiędzy Gminą Kornowac a Gminą Bran-
ka u Opavy” realizowanego wspólnie z gminą partnerską Branka u Opavy. 
Na spotkaniu został powołany koordynator zarówno po stronie polskiej jak 
i czeskiej oraz omówiono szczegółowy harmonogram działań. 

Projekt ma na celu:
•	zintensyfikowanie	współpracy	mieszkańców	obu	gmin,	poprzez	uczestnic-
two	we	wspólnych	działaniach	w	dziedzinie	tradycji,	kultury	oraz	aktywnych	
sposobów	spędzania	wolnego	czasu
•	zwiększenie	 zaangażowania	 partnerów	 na	 poziomie	 instytucjonalnym	 
w	organizacji	wspólnych	przedsięwzięć	dla	społeczności	obu	Gmin	poprzez	
organizację	imprez
•	pogłębienie	kontaktów	pomiędzy	mieszkańcami	obu	Gmin	oraz	wspólna	
wymiana	doświadczeń	i	tradycji
•	propagowanie	zdrowego	stylu	życia	wśród	osób	dorosłych	i	dzieci	poprzez	
aktywny	wypoczynek	na	świeżym	powietrzu.

Projekt obejmuje realizację następujących działań:
•	pochód	z	lampionami	oraz	pokazy	strażackie	w	gminie	Branka	u	Opavy
•	rowerem	po	gminie	Kornowac
•	olimpiada	sportowa	w	gminie	Kornowac
•	wędrówka	po	okolicy	Branki	u	Opavy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
oraz  z budżetu państwa RP „Przekraczamy Granice”
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29 stycznia 
W Gminie Kornowac w Gościńcu ZODIAK odbyła się uro-
czystość wręczenia nagród Mieszko AD 2016. Gospodarzami 
wydarzenia byli starosta Ryszard Winiarski oraz wójt gminy 
Kornowac Grzegorz Niestrój. Podczas gali odbył się koncert 
Roksany Lewak. Nagrodę specjalną otrzymała Wiesława Bo-
chynek – dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kornowacu.  

 Gmina Kornowac przystąpiła do projektu „Gmina z (dobrą) 
energią”. Do projektu włączyło się 28 jednostek samorządu 
terytorialnego (25 gmin oraz 3 powiaty) wchodzące w skład 
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Projekt 
potrwa do połowy 2018 roku, obejmując dwa sezony grzew-
cze oraz jeden inwestycyjny, co jest kluczowe w kontekście 
uświadamiania grup docelowych o skali problemu zanie-
czyszczeń uwalnianych przez sektor budownictwa miesz-
kalnego do atmosfery. 

 W połowie lutego zakończyły się zebrania sprawozdawcze 
w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych, na których 
podsumowano miniony rok oraz przedstawiono plany i za-
mierzenia na rok bieżący. 

22 lutego 
Miało miejsce spotkanie w Ministerstwie Środowiska w War-
szawie wójta naszej gminy Grzegorza Niestroja oraz wójtów 
Czesława Burka z Lubomi i Grzegorza Utrackiego z Krzyża-
nowic w sprawie pozyskania środków na budowę kanalizacji 
przy okazji budowy zbiornika Racibórz Dolny. 

4 marca 
Odbył się IV Gminny Turniej Tenisa Stołowego Oldbojów 
40+. W Turnieju uczestniczyło 13 zawodników, zwycięzcą 
został Tadeusz Zagrodny, II miejsce zajął Radosław Łuszcz, 
a III Jerzy Mrozek. 

22 marca 
W Domu Kultury w Pogrzebieniu odbyło się walne zebra-
nie założycielskie Gminnego Koła PTTK w Kornowacu. Na 

zebraniu został wybrany zarząd w składzie: prezes Andrzej 
Titarenkow, zastępca Antoni Siedlaczek, sekretarz Michał 
Krasek, skarbnik Karina Rek i członkini Beata Krzemień. 

 Rozstrzygnięto przetarg na pełnienie funkcji inżyniera 
kontraktu w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki 
ściekowej na terenie Gminy Kornowac – etap I”. najkorzyst-
niejszą ofertę złożyła spółka Dom Inżynierski PROMIS S.A. 
ze Szczecina. 

27 marca 
Podczas III Europejskiego Kongresu Samorządów w Krako-
wie wójt gminy Kornowac Grzegorz Niestrój został laureatem 
nagrody Lider Samorządu 2016. 

1 kwietnia 
Odbyła się X edycja Powiatowego Konkursu Potraw Regio-
nalnych – „Potrawy Regionalne Wielkanocne Stoły” w Pie-
trowicach Wielkich Gminę Kornowac reprezentowały panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich w Pogrzebieniu. 

W Łańcach został rozegrany Turniej Skata o Puchar Wójta 
Gminy Kornowac. W Turnieju uczestniczyło 62 zawodni-
ków z okręgu Śląsk Południe i okręgu Rybnik. Zwycięzcą 
zawodów został Edward Cisek z klubu „Herkules” w Ryduł-
towach.

7 kwietnia 
W Domu Kultury w Kobyli odbył się Gminny Kiermasz Po-
traw i Ozdób Wielkanocnych zorganizowany przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Kornowacu pod patronatem Wójta Gminy 
Kornowac. 

29 maja 
Wójt Gminy Kornowac Grzegorz Niestrój odebrał z rąk Pre-
zydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy Złoty Krzyż 
Zasługi – za działalność społeczną i samorządową oraz na 
rzecz społeczności lokalnej. 

4 czerwca 
W Łańcach odbył się V Turniej Sportowy Sołectw o Puchar 
Wójta Gminy Kornowac. W Turnieju uczestniczyło 7 drużyn: 
Kobyla, Kornowac, Łańce, Pogrzebień, Rzuchów, Branka u 
Opavy oraz Vresina. Zwycięzcą V Turnieju Sportowego So-
łectw została drużyna z Pogrzebienia. 

11 czerwca 
Na boisku sportowym w Rzuchowie odbyły się Gminne Za-
wody Sportowo-Pożarnicze o Puchar Wójta Gminy Korno-
wac.

25 czerwca 
W partnerskiej gminie Vresina u Hlucina w Republice Cze-
skiej odbył się Turniej piłki nożnej oldbojów. Turniej wygrała 
drużyna z Vresiny. 

28 sierpnia 
W Gminie Krzyżanowice w sołectwie Tworków odbyły się 
Dożynki Wojewódzkie. Gminę Kornowac reprezentował 
wójt Grzegorz Niestrój oraz przewodniczący Rady Gminy 
Kornowac Eugeniusz Kura. Koronę dożynkową przygotowało 
sołectwo Rzuchów. 

Początkiem września miał miejsce jubileusz 60-lecia Kółka 
Rolniczego w Pogrzebieniu. Obecnie pogrzebieńskie koło li-

Kalendarium 2017 roku
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czy 16 członków i ściśle współpracuje z KGW. Jubileusz koła 
uczczony został podczas dożynkowej mszy.

10 września 
Odbyły się Dożynki Gminy Kornowac – Rzuchów 2017. Do-
żynki rozpoczęły się mszą w intencji rolników na boisku LKS 
Strzelec Rzuchów, której przewodniczył ks. Edward Fórma-
nowski. O godzinie 14.00 wyruszył korowód dożynkowy 
składający się z mobilnych przedstawicieli sołectw gminy. 
Starostami dożynek byli Dorota i Janusz Wichtowscy, którzy 
na ręce wójta gminy Kornowac Grzegorza Niestroja przeka-
zali chleb dożynkowy. 

14 października 
Z boiska KS Kornowac po raz trzeci wyruszył korowód jeźdź-
ców i wozów, zwany popularnie Hubertusem. W korowodzie 
wzięło udział 11 jeźdźców oraz 21 wozów. „Lisem” był jadący 
wierzchem Mateusz Fiołka, zwycięzcą tegorocznego Huber-
tusa został Adam Bugdol z Kornowaca. 

15 października 
Uroczyście obchodzono 50-lecie działalności Koła Gospodyń 
Wiejskich w Kobyli. 

16 października 
Pod patronatem wójta oraz Zarządu Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego Oddział w Kornowacu odbyły się uroczyste 
obchody Dnia Edukacji Narodowej. W trakcie uroczystości, 
w uznaniu działań związanych z prowadzeniem dialogu spo-
łecznego, współpracą z ZNP oraz za działalność społeczną i 
oświatową, która wpłynęła na podniesienie rangi pracow-
ników oświaty, Zarządu Śląskiego ZNP przyznał wójtowi 
gminy Kornowac tytuł Przyjaciela Związku Nauczycielstwa 
Polskiego. 

20 października 
W Urzędzie wójt Grzegorz Niestrój w imieniu Gminy Korno-
wac podpisał  umowę na roboty budowlane w ramach Zada-
nia 1 „Budowa kanalizacji sanitarnej – etap I”. Wykonawcą 
jest konsorcjum firm „AQUA-System” Sp. z o.o. (Bielsko-Bia-
ła) i Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych 
„JAF” Sp z o.o. (Rybnik). Wartość umowy wynosi 3 665 821,96 
zł brutto.  

21 października 
Koło Gospodyń Wiejskich w Rzuchowie świętowało jubile-
usz 45-lecia koła. 

27 października 
Podsumowano sezon lotów gołębi pocztowych w gminie 
Kornowac. Wójt gminy Grzegorz Niestrój wręczył puchary 
najlepszym w trzech kategoriach: w lotach gołębi dorosłych, 
w lotach gołębi młodych i najlepszy lotnik. 

31 października 
W Urzędzie Gminy wójt Grzegorz Niestrój wręczył nagrody 
w postaci bonów laureatom konkursu na dofinansowanie 
zadań z zakresu profilaktyki uzależnień na 2018 rok. I miej-
sce zajęła Ochotnicza Straż Pożarna w Łańcach za projekt 
„Umiem – Potrafię – Pomagam”.

10 listopada 
Odbyło się uroczyste przekazanie motopompy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Rzuchowie. Pompa o wartości 34 000,00 
zł została zakupiona dzięki dotacji uzyskanej z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz z budżetu gminy. 
Uroczystości przekazania dokonał wójt gminy Kornowac 
Grzegorz Niestrój w obecności członków Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku OSP RP w Kornowacu oraz zaproszo-
nych gości.

23 listopada 
W Domu Kultury w Pogrzebieniu odbyła się uroczystość z 
okazji jubileuszu pożycia małżeńskiego. Na uroczystość za-
proszono pary obchodzące 50-lecie pożycia małżeńskiego 
(6 par), pary obchodzące 55-lecie pożycia małżeńskiego (8 
par).

24 listopada 
Wójt gminy Grzegorz Niestrój pierwszym symbolicznym wbi-
ciem łopaty rozpoczął budowę kanalizacji w ramach zadania 
„Budowa kanalizacji sanitarnej – etap I”. 

8 grudnia 
W sali Domu Kultury w Kobyli  seniorzy z Gminy uczestni-
czyli w corocznym spotkaniu opłatkowym. W spotkaniu brało 
udział 106 osób powyżej 75 roku życia. 

17 grudnia 
Odbył się Kiermasz Bożonarodzeniowy na świeżym powie-
trzu, zorganizowany przez wójta gminy Kornowac wraz z 
Gminnym Ośrodkiem Kultury. W kiermaszu dania przygo-
towały panie z Kół Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszeń 
działających na terenie gminy. Stroiki i wszelkie ozdoby świą-
teczne przygotowały Rady Rodziców, a w świąteczny nastrój 
wprowadziły wstępy dzieci z naszych szkół oraz występ ze-
społu Rzuchowianki i Łan. 

Kalendarium 2017 roku Kalendarium 2017 roku
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CO SIĘ DZIAŁO W 2017 ROKU?
Dobiegł końca 2017 r. i nadszedł czas na jego podsumowanie.
Przypomnijmy sobie, co działo się w ubiegłym roku na terenie naszej Gminy.
 Niewątpliwie największym wydarzeniem 
roku było rozpoczęcie budowy kanalizacji 
sanitarnej w Kornowacu i Pogrzebieniu. 
Środki finansowe na ten cel zostały pozy-
skane z  Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014 – 2020.

 Projekt obejmuje budowę sieci kanalizacji 
sanitarnej w sołectwach Kornowac i Pogrze-
bień. Szacowane koszty całkowite inwestycji 
wynoszą 34 915 989,96 zł. Przyznane dofi-
nansowanie ze środków unijnych wynosi: 
18 155 933,24 zł. Roboty rozpoczęto w IV 
kwartale 2017 roku. Zakończenie projektu 
zaplanowano na grudzień 2022 roku, przy 
czym zakończenie robót budowlanych prze-
widziano na październik 2022 rok. Same 
roboty budowlane zostały podzielone na 3 
etapy. 
 W pierwszej kolejności wykonane zosta-
ną roboty na odcinku drogi wojewódzkiej 
935 od zajazdu Złota Iglica do najwyższe-
go punktu na ul. Pamiątki w Pogrzebieniu. 
(2017 – 2018 r.) Następnie wykonana zosta-
nie sieć w obrębie Kornowaca (2018 – 2020). 
W ostatnim etapie zaplanowano realiza-
cję sieci w Pogrzebieniu – od najwyższego 
punktu na ul. Pamiątki do granicy z Brzeziem 
(2020 – 2022). Planujemy połączenie wyko-
nania etapu drugiego tj. część Kornowaca 
z wykonaniem kolektora głównego na tere-
nie Pogrzebienia odprowadzającego ścieki 
w kierunku Brzezia.
 W wyniku projektu powstanie sieć kanali-
zacyjna grawitacyjna i tłoczna o łącznej dłu-
gości 17,83 km, 4 przepompownie sieciowe 
i 35 przepompowni przydomowych.
 Drugą dużą inwestycją w roku ubiegłym 
była realizowana, wspólnie z Powiatem 
Raciborskim, inwestycja pn. „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 3545S od skrzyżowa-
nia z drogą wojewódzką nr 935 do granicy 
powiatu w miejscowości Pogrzebień” (ul. 
Lęgów w Rzuchowie, ul. Kolonia w Korno-
wacu  i ul. Potoki w Pogrzebieniu). Jednostką 
wiodącą był Powiat Raciborski, który zlecił 
wykonanie Projektu architektoniczno-bu-
dowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia 
na budowę, pozyskał finansowanie i przepro-
wadził postępowanie przetargowe. Udział 
gminy Kornowac to wszelka pomoc w rea-
lizacji dokumentacji oraz zabezpieczenie 
dofinansowania w wysokości 51% wkładu 
własnego Powiatu Raciborskiego w koszcie 
zadania. Całkowity koszt przebudowy drogi 
to 2 788 339,88 zł, z czego udział środków 
gminy Kornowac to 697 422,00 zł. Zadanie 
to jest zakończone a wykonawcą było kon-
sorcjum firm: PRD z Raciborza oraz „D-Art.” 
Damian Ogrodowski z Jankowic.
 Kolejna ważna inwestycja związana była 
z poprawą efektywności energetycznej 
budynków Gimnazjum wraz z salą gim-
nastyczną w Kornowacu. Pierwsza część 
dotyczyła wymiany stolarki okiennej i drzwio-
wej w Gimnazjum. Zadanie to zrealizowała 
firma Progres z Gliwic za cenę 151 442,66 
zł.  
 Drugi przetarg dotyczył przebudowy kot-
łowni węglowej na kotłownię gazową, który 
wygrała firma „Eve - Rom” z Kędzierzyna-
Koźla za cenę 760 853,38 zł.
 Obydwa zadania były współfinansowane 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach działania 4.3 Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014 – 2020. Dofinansowa-
nie objęło 85% kosztów kwalifikowalnych.

inwestycje i remonty  
w poszczególnych sołectwach:

KOBYLa
• „Modernizacja wnętrza budynku GOK 

w Kobyli (w części zajętej przez NZOZ)”  
wyk. „Re-Mal” Sławomir Poremski – 
11 999,92 zł brutto,

• Przeprowadzenie inwentaryzacji oświet-
lenia ulicznego w Gminie Kornowac wyk. 
Energia Optimum z Jaworza – 1 955,70 zł 
brutto,

• Roboty remontowe przy boisku KS „Pło-
mień” w Kobyli wyk. Eko-Bud z Pogrze-
bienia – 7 160,81 zł brutto,

• Remont ul. Spacerowej w Kobyli  wyk. 
„Dominik” z Czyżowic + transport frezu 
– 10 036,75 zł brutto,

• Projekt wykonania siłowni zewnętrznej  
wyk. „Archidom” z Raciborza – 2 029,50 
zł brutto,

• Remont ściany czołowej przepustu na ul. 
Markowickiej w Kobyli  wyk. PHU Wac-
ław Maciaszek – 4 003,81 zł brutto.

KOrnOWaC
• Opracowanie projektu pn. „Budowa ga-

zociągu wraz z przyłączem do budynku 
Gimnazjum w Kornowacu przy ul. Staro-
wiejskiej 66” wyk. „Profim” z Raciborza 
– 12 054,00 zł brutto,

• Przeprowadzenie inwentaryzacji oświe-
tlenia ulicznego w Gminie Kornowac  
wyk. Energia Optimum z Jaworza – 
1 955,70 zł brutto,

• Zadanie 1 „Budowa kanalizacji sani-
tarnej – etap I” realizowane w ramach 
Projektu „Uporządkowanie gospodarki 
ściekowej na terenie Gminy Kornowac 
– etap I”  wyk. Konsorcjum Agua-System 
sp. z o.o. z Bielska-Białej i JAF sp. z o.o. 
z Rybnika  - 1 832 910,98 zł brutto,

• Skarpowanie pobocza na ul. Górnej oraz 
poszerzenie i skarpowanie pobocza na 
ul. Spokojnej w Kornowacu  wyk. PHU 
Wacław Maciaszek – 6 750,00 zł brutto,

• Wykonanie usługi koparką na posze-
rzenie ul. Spokojnej w Kornowacu oraz 
załadunek frezu na samochody na skła-
dowisku w Kobyli  wyk. „David” z Ryduł-
tów – 4 723,00 zł brutto,

• Remont ul. Spokojnej w Kornowacu wyk. 
„Dominik” + transport – 3 023,00 zł brut-
to,

• Projekt wykonania siłowni zewnętrznej 
wyk. „Archidom” z Raciborza – 2 029,50 
zł brutto,

• Opracowanie koncepcji zabudowy ze-
społu domów jednorodzinnych nieru-
chomości w Kornowacu przy ul. Zacisze  
wyk. „Archidom” z Raciborza – 9 225,00 
zł brutto,

• Zakup i zabudowa progów spowalniają-
cych na ul. Zacisze w Kornowacu wyk. 
Metal-Bud z Wodzisławia – 6 961,80 zł 
brutto.

ŁaŃCe
• Przeprowadzenie inwentaryzacji oświet-

lenia ulicznego w gminie Kornowac wyk. 
„Energia Optimum” z Jaworza – 1 955,70 
zł brutto,

• Remont ul. Kozłówki  wyk. „Dominik” + 
transport – 3 023,00 zł brutto,

• Wykonanie odwodnienia na ul. Źródla-
nej w Łańcach  wyk. PHU Wacław Ma-
ciaszek – 4 300,00 zł brutto,

• Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. 
Kozłówki w Łańcach wyk. PHU Wacław 
Maciaszek – 35 715,00 zł brutto.

POGrzeBieŃ
• Zakup i zabudowa lampy oświetleniowej 

przy Przedszkolu w Pogrzebieniu wyk. 
„Elektrotum” z Raciborza – 1 400,00 zł 
brutto,

• Remont ul. Piaskowej – bocznej w Po-
grzebieniu  wyk. „Eko-Bud” z Pogrzebie-
nia – 6 000,00 zł brutto,

• Naprawa nawierzchni poliuretanowej 
na boisku ogólnodostępnym przy Szko-
le Podstawowej w Pogrzebieniu wyk. 
„Playsport” z Będzina – 6 765,00 zł brut-
to,

• Przeprowadzenie inwentaryzacji oświet-
lenia ulicznego w gminie Kornowac wyk. 
Energia Optimum z Jaworza – 1 955,70 zł 
brutto,

• Wykonanie warstwy natrysku na istnie-
jącej płycie boiska przy SP Pogrzebień 
wyk. Playsport z Będzina – 30 000,00 zł 
brutto,

• Zadanie 1 „Budowa kanalizacji sani-
tarnej – etap I” realizowane w ramach 
Projektu „Uporządkowanie gospodarki 
ściekowej na terenie Gminy Kornowac 
– etap I”  wyk. Konsorcjum Agua-System 
Sp. z o.o. z Bielska-Białej i JAF Sp. z o.o. 
z Rybnika  - 1 832 910,98 zł brutto,

• Przebudowa przepompowni wody, zlo-
kalizowanej w miejscowości Pogrzebień 
wyk. Promat-Woda sp. z o.o. z Gdyni  - 
354 174,88 zł brutto,

• Zabudowa zasuwy odcinającej na prze-
wodzie PVC Ø100mm przy przepompow-
ni w Pogrzebieniu  wyk. ZWiK  - 3 129,38 
zł brutto,

• Remont 2 budynków gospodarczych 
przy ul. Pamiątki (dz. nr 292/46) należą-
cych do gminy Kornowac wyk. Re-Mal 
Sławomir Poremski – 29 990,86 zł brut-
to,

• Projekt wykonania siłowni zewnętrznej 
wyk. Archidom z Raciborza – 2.029,50 zł 
brutto,

• Opracowanie koncepcji zagospodarowa-
nia terenu z elementami zabawowo – re-
kreacyjnymi na terenie po byłym przed-
szkolu w Pogrzebieniu  wyk. „Archidom” 
z Raciborza – 6 150,00 zł brutto.

rzuCHóW
• Przeprowadzenie inwentaryzacji oświet-

lenia ulicznego w Gminie Kornowac 
wyk. „Energia Optimum” z Jaworza 
– 1 955,70 zł brutto,

• Odtworzenie linii boisk po istniejących 
śladach na boisku przy ZSP Rzuchów 
wyk. „Playsport” z Będzina – 1 284,00 zł 
brutto,

• Zakup szyby z wymianą – naprawa wia-
ty przystankowej w Rzuchowie (stłuczo-
ne szyby)  wyk. „Budotechnika” z Pilcho-
wic – 1 762,39 zł brutto,

• Przebudowa słupów  w Rzuchowie na 
ul. Karola Miarki obok kapliczki wyk. 
„Elektrotum” z Raciborza – 5 000,00 zł 
brutto,

• Remont ul. Dębowej wyk. „Dominik” 
z Czyżowic + transport frezu – 10.036,75 
zł brutto,

• Ułożenie kostki brukowej przed szatnią 
LKS Strzelec Rzuchów wyk. „Eko-Bud” 
z Pogrzebienia – 3 444,00 zł brutto,

• Wykonanie wyjazdu z ul. Dębowej 
w Rzuchowie na drogę DW935 wyk. PHU 
Wacław Maciaszek  1 845,00 zł brutto,

• Projekt wykonania siłowni zewnętrznej  
wyk. „Archidom” z Raciborza – 2 029,50 
zł brutto,

• Budowa ogrodzenia na boisku LKS – 
6 000,00 zł brutto,

• Zabudowa krawężników drogowych 
przy ul. Krzyżkowickiej w Rzuchowie 
wyk. PHU Wacław Maciaszek – 5 480,00 
zł brutto.

Co nas czeka w 2018 r.?

 Jak już wcześniej wspomniano, kluczową 
i najważniejszą inwestycją tego roku jest   bu-
dowa kanalizacji sanitarnej w Pogrzebieniu 
i Kornowacu.  Część 1 zadania zgodnie z przed-
łożonym harmonogramem rzeczowo-finanso-
wym została rozpoczęta pod koniec ubiegłego 
roku. W najbliższym czasie planujemy prze-
prowadzenie postępowania przetargowego 
na realizację kanalizacji sanitarnej część 2 
w Kornowacu od skrzyżowania z ul. Pamiątki 
do granicy z Rzuchowem połączone z kolek-
torem głównym części 3 w Pogrzebieniu na 
ul. Pamiątki od najwyższego punktu w rejonie 
sklepu Róża  w kierunku Brzezia odprowadza-
jący ścieki z kanalizacji części 1 i 2.  

z pozostałych zadań  
zaplanowanych na ten rok to:

• modernizacja drogi transportu rolne-
go w Łańcach (łącznik ul. Strażackiej 
i Borek) – planowana kwota: 670 500,00 
zł (z czego 328 545,00 zł to środki samo-
rządu województwa po zlikwidowanym 
FOGR)

• rozwój systemu ścieżek i dróg rowero-
wych, parkingów Park&Bike, ciągów 
pieszych oraz infrastruktury towarzy-
szącej – planowana kwota: 80 000,00 zł 
(staramy się o dofinansowanie z Eurore-
gionu Silesia)

• wymiana wodociągu na ul. Raciborskiej 
– planowana kwota: 230 000,00 zł (zada-
nie będzie współfinansowane z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej)

• budowa miejsca rekreacyjnego w Pogrze-
bieniu na ul. Potoki  – planowana kwota: 
63 000,00 zł. W dniu 16 lutego br została 
podpisana umowa z Urzędem Marszał-
kowskim o dofinansowanie z EFROW 
(Europejski Fundusz Rolny na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich): 39 025,00 zł 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020 – poddzia-
łanie „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność”

• budowa wiaty wraz z zagospodarowa-
niem terenu przy ul. Lęgów w Rzucho-
wie, planowana kwota: 76 622,00 zł 
- mamy złożony wniosek o dofinansowa-
nie z PROW na lata 2014 – 2010.

• przebudowa wnętrza Domu Kultu-
ry w Łańcach – planowana kwota: 
254 885,00 zł  (mamy złożony wniosek 
o dofinansowanie z PROW na lata 2014 
– 2010).

• „Kornowac – gmina pełna energii. Mon-
taż instalacji OZE w budynkach miesz-
kalnych” – planowana kwota: 260.000,00 
zł (wiosną zostanie złożony wniosek 
o pozyskanie środków zewnętrznych 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014 – 2020 w ramach działania 
4.1)

• wykonanie projektu wieży widokowej 
na Punkcie widokowym w Pogrzebieniu 
planowana kwota: 40 000,00 zł (staramy 
się o dofinansowanie z Euroregionu Sile-
sia)

• budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych, planowana kwota: 
200 000,00 zł.

Gilbert Kramarczyk
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CO SIĘ DZIAŁO W 2017 ROKU?

 Przy aromatycznej kawie 
i pysznym kołaczu w Domu 
Kultury w Kobyli odbyło się 
kolejne spotkanie klubu se-
niora „Wspaniali, dojrzali”. 
Na spotkanie przybyło wiele 
osób pragnących porozma-
wiać, pożartować, a nawet 
potańczyć w przyjaznej i 
serdecznej atmosferze. Ucztę 
dla ciała i ducha rozpoczęła 
Dyrektor Wiesława Bochy-
nek, informując o kolejnych, 
już zaplanowanych przedsię-
wzięciach. Dodatkowo ujaw-
niła wszystkim obecnym 
znaną, jednak nie ze swe-
go talentu panią Krystynę 
Zielonkę, która od dobrych 
kilku lat haftuje niezwykle 
przyciągające wzrok obrazy. 
Pani Krystyna wystawiła na 

scenie swoją arcymistrzow-
ską kolekcję gobelinów, któ-
rą można było podziwiać do 
późnych godzin wieczor-
nych.
 Czwartkową biesiadę klu-
bu seniora poprowadził 
Waldemar Świerczek z cór-
ką Natalią włączając uczest-
ników w różne konkursy 
i taneczne rytmy, a panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich 
z Kobyli pomogły uzupełnić 
zrzucone kalorie serwując 
przepyszną zupę.
 Warto było kolejny raz 
się spotkać, by spędzić czas 
w ciekawy sposób przyspa-
rzając sobie i innym wiele 
przyjemnych i pozytywnych 
wrażeń.

Maria Łomnicka
go dnia naszego występu 
mogli posłuchać seniorzy z 
Brzezia. 16 stycznia odbył 
się debiut aktorski „Rzucho-
wianek” w konkursie jase-
łek w Radlinie, gdzie wraz 
z dziećmi z grupy teatralnej 
wystąpiły na dużej scenie. 
18 stycznia brałyśmy udział 
w przeglądzie kolęd w DK w 
Kobyli, gdzie wraz z innymi 
zaproszonymi zespołami  
zaśpiewałyśmy dla małego 
Dzieciątka. Styczeń był bar-
dzo wyjątkowy dla naszego 
zespołu, a to za sprawą Re-
migiusza Raczki i jego au-

torskiego programu, który 
nagrywał w rzuchowskim 
Domu Kultury. „Rzucho-
wianki” wystąpiły przed 
kamerą ze swoim ludowym 
repertuarem. Jak przystało 
na pracowite „Rzuchowian-
ki”, jeszcze w tym samym 
dniu wieczorem zaśpiewa-
ły kolędy w Czyżowicach. 
27 stycznia odbył się ostatni 
występ kolędowy naszego 
zespołu w kościele parafial-
nym w Pstrążnej. Bardzo 
pracowity czas występów 
zakończyłyśmy 3 lutego w 
Brance u Opavy. „Rzucho-

wianki” wystąpiły z repertu-
arem ludowym oraz wzięły 
udział w przedstawieniu ,, 
pogrzebanie basa”. Było to 
ostatnie działanie projektu 
,,Z tradycja, kulturą i sma-
kiem”.
Obecnie panie uczą się no-
wych utworów i przygo-
towują się do następnych 
występów. Dziękujemy 
wszystkim za zaproszenia, 
ciepłe słowa, oraz za oklaski, 
a Waldemarowi Świerczko-
wi za prowadzenie muzycz-
ne naszego zespołu.

Małgorzata drzeniek

Ferie w Gminnym Ośrodku Kultury
też tacy, którzy przemykali z 
wielką gracją pomiędzy po-
czątkującymi. Trzeba dodać, 
iż jazda na łyżwach pomogła 
wzmocnić i zahartować or-
ganizm, a co najważniejsze, 
pozwoliła na jedną wielką 
koordynacyjną zabawę. 
 Oprócz wyjazdów organi-
zowane były również zajęcia 
w pomieszczeniach świetlic, 
gdzie miały miejsce turnieje: 
szachowy i tenis stołowy. 
Głównym celem zawodów 
było kształtowanie u wycho-
wanków ducha sportowej ry-
walizacji zgodnej z zasadami 

gry oraz szacunku dla prze-
ciwnika.
 Na zaproszenie Gminne-
go Ośrodka Kultury do Ko-
byli zawitał Teatr Edukacji 
i Profilaktyki Maska, który 
zaprezentował bajkę pt. „To 
największe jest szaleństwo, 
nie znać słowa bezpieczeń-
stwo”. Była to śmieszna, ale 
bardzo pouczająca historia 
o podstawowych zasadach, 
jakimi są zdrowy rozsądek i 
ostrożność.
 Tegoroczny zimowy wy-
poczynek dzieci gminy Kor-
nowac zakończony został 

 Zakończenie starego oraz 
początek nowego roku to 
bardzo pracowity czas dla 
naszego zespołu. Pod koniec 
listopada pożegnałyśmy 
nasza koleżankę Łucję Wo-
jaczek, która od założenia  
zespołu była jego członki-
nią. 23 listopada „Rzucho-
wianki” zaśpiewały dla 
jubilatów z Gminy Korno-
wac. Zespół uczestniczy tak-
że w projekcie ,,Z tradycja, 
kulturą i smakiem”, który 
realizuje GOK Kornowac, 
dlatego 3 grudnia pojecha-
łyśmy na występ kolędowy  
do Branki u Opavy.
 Kolędy naszego zespołu 
umiliły także spotkanie se-
niorów z parafii w Pstrążnej, 
które odbyło się 14 grudnia 
w OSP Dzimierz. 17 grudnia 
– Kiermasz Bożonarodzenio-
wy w Kornowacu  – to wy-
jątkowa okazja, gdzie nasz 
zespół zaprezentował się w 
repertuarze kolędowym, a 
także  zagrałyśmy w jaseł-
kach razem z dziećmi z grupy 
teatralnej GOK. Śpiewanie 
kolęd na Pasterce  to już tra-
dycja dla „Rzuchowianek”, 
jak co roku  kolędowałyśmy 
na tej wyjątkowej mszy św. 
w kościółku na Lęgowie. 14 
stycznia nasz zespół po raz 
pierwszy został zaproszony 
na uroczyste kolędowanie 
do Kościoła Św. Jadwigi w 
Markowicach. Następne-

balem przebierańców, który 
prowadzony był przez sym-
patycznych i dowcipnych 
klaunów. 
 Wychowawcy Gminnego 
Ośrodka Kultury w Korno-
wacu mają nadzieję, iż boga-

ta oferta atrakcyjnych zajęć 
sprawiła, iż wszystkie dzieci 
wróciły do swoich obowiąz-
ków zdrowsze, bardziej 
uśmiechnięte  i pełne nowej 
energii.

Maria Łominicka
je uczestników wycieczki. 
 Dużym zainteresowaniem  
w czasie ferii cieszyły się wy-
jazdy na lodowisko, gdzie 
pobyt dzieci  na tafli lodowej 
okazał się ogromną frajdą. Jak 
co roku, także i tym razem 
mali łyżwiarze radzili sobie z 
pomocą wychowawców, inni 
korzystali z pingwinków. Byli 

Wszechstronne i pracowite 
RzUchowianki

„Wspaniali, dojrzali” 
znów na parkiecie!

 Czas ferii zimowych jest radosnym wypoczynkiem peł-
nym niezapomnianych wrażeń i wielu ciekawych przeżyć. 
Każdego roku Gminny Ośrodek Kultury w Kornowacu po-
dejmuje wiele starań, aby każdy dzień był wypełniony zaję-
ciami zaspakajając potrzeby ducha i ciała wszystkich dzieci, 
a aktywny i zdrowy wysiłek pokrzepił każdego z nich. 

 W tym roku przygotowa-
no wiele atrakcji na okres 
długo wyczekiwanych ferii 
zimowych. Frekwencja była 
wyjątkowo duża, gdyż w 
zajęciach i wyjazdach bra-
ło udział prawie czterystu 
uczestników z gminy Korno-
wac. 
 Największym zaintereso-
waniem cieszył się kulig w 
Wiśle w jednej z najbardziej 
malowniczych dolin w Be-
skidzie Śląskim. Biesiada w 
kolibie pasterskiej przy ogni-
sku z kiełbaskami i góralską 
muzyką dostarczyła wszyst-
kim ogromnej dawki emocji 
i dobrej zabawy.
 Równie atrakcyjnym miej-
scem był FLYPARK, inaczej 
wyskokowa kraina, gdzie 
nikt bez względu na wiek 
i kondycję nie narzekał na 
nudę. Park trampolin pomógł 
uczestnikom spalić zbędne 
kilogramy i dostarczyć du-
żego poziomu endorfin.
 Kolejnym przyjemnym 
miejscem okazał się Aqua-
drom w Rudzie Śląskiej. 
Przeróżne zjeżdżalnie, gejze-
ry, czy rwąca górska rzeka, to 
tylko nieliczne z atrakcji, któ-
re „zalewały” radosne nastro-
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 To już tradycja, w drugim 
tygodniu stycznia w SP im. 
Jana Pawła II w Kornowacu 
na konkursie powiatowym 
spotykają się miłośnicy nie-
mieckich kolęd i pastorałek, 
uczący się w szkołach języ-
ka niemieckiego jako języka 
mniejszości. 
 W tym roku konkurs od-
był się 11 stycznia w sali 
gimnastycznej szkoły. Wzię-
ło w nim udział 28 uczestni-
ków z 8 szkół podstawowych 
powiatu raciborskiego w 
trzech kategoriach wieko-
wych (klasy: 1 – 3, 4 – 6; 7). 
Komisja w składzie: Ewelina 
Uriasz  – lektor języka nie-
mieckiego w PWSZ w Ra-
ciborzu i nauczyciel tańca 
w MDK w Raciborzu, Ewa 

Gembalczyk – radna Gminy 
Kornowac, Kornelia Paw-
liczek – Błońska – muzyk i 
dyrygent, członek Zarządu 
Wojewódzkiego DFK (Towa-
rzystwo Społ. –  Kulturalne 
Niemców Woj. Śląskiego) 
oraz członek komisji ds. kul-
tury i oświaty przy Zarządzie 
Woj. DFK w Raciborzu wyło-
niła laureatów. 
 Wyjątkową rangę wydarze-
niu nadał patronat honorowy 
udzielony przez dyrektora 
Delegatury Śląskiego Kura-
tora Oświaty Alicję Bartko-
wiak. Wójt gminy Kornowac  
Grzegorz Niestrój obejmując 
swoim patronatem kolędo-
wanie przekazał wszystkim 
uczestniczącym w konkur-
sie cenne upominki. Nagro-

 Po raz kolejny do Rzucho-
wa zawitał nasz mistrz kuli-
narny  – Remigiusz Rączka, 
tym razem okazją do podzi-
wiania jego umiejętności 
kulinarnych było nagra-
nie autorskiego programu 
„Rączka gotuje”. 

 Tematem odcinka progra-
mu kręconego w rzuchow-
skim Domu Kultury były 
tradycyjne potrawy serwo-
wane na fyjderbalu, imprezie 
na zakończenie szkubanio 
piyrzo. Remigiusz Rączka, 
razem z paniami z kół go-

spodyń, przygotował sałat-
kę ziemniaczaną, kołoczyki 
i kotlety. Śmiechu było co 
nie miara, panie doskonale 
się bawiły, dzielnie znosząc 
trudy nagrania programu te-
lewizyjnego.

 15 stycznia, w sali DK 
w Rzuchowie odbył się 
Gminny Turniej Tenisa 
Stołowego dla uczniów 
szkół podstawowych. 
 W zawodach wystarto-
wali najlepsi zawodnicy  
wcześniej wyłonieni  w ra-
mach zajęć UKS prowadzo-
nych w szkołach. I miejsce 
uzyskała Szkoła Podstawo-
wa w Pogrzebieniu, II miej-
sce - Szkoła Podstawowa w 

Rzuchowie, a III miejsce 
– Szkoła Podstawowa w 
Kobyli. Najlepszymi za-
wodnikami okazali się: Pa-
scal Baron z Pogrzebienia, 
który wywalczył złoty me-
dal, srebro otrzymał Adam 
Melc również z Pogrzebie-
nia, a brąz - Robert Czogała 
z Rzuchowa. Szkołę w Po-
grzebieniu reprezentowa-
li zawodnicy w składzie: 
Pascal Baron, Adam Melc, 

Michał Zając, Wiktor Kara-
siewicz. Szkołę w  Kobyli 
- bracia Adam i Piotr Sche-
ithauer, Oliwier Kowacz, 
Bartosz Kura. Szkołę w 
Rzuchowie - Mikołaj Men-
tel, Jakub Trepiak, Jakub 
Mrozek i Robert Czogała. 
Wszystkim zawodnikom 
gratulujemy wysokiego 
poziomu gry i życzymy dal-
szych sukcesów. 

anna adamczyk

Powiatowe zawody  
w piłce halowej chłopców

FyjdeRbal z...
Remigiuszem Rączką

Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek Niemieckich

 Drużyna z Kornowaca wy-
stąpiła w składzie: Łukasz 
Koczy, Mikołaj Niestrój, 
Kamil Jęczmionka, Miłosz 
Musiolik, Jarosław Pytlik, 
Artur Rogowski, Mateusz 
Mandel, Filip Franiczek, 

Jakub Niedbała, Krzysztof 
Szymiczek. 
 Zawody przebiegły w mi-
łej atmosferze, a Puchar 
Zwycięzcy wręczyła osobi-
ście dyrektor szkoły Jolanta 
Błaszczok.

 17 stycznia w Kornowacu 
odbyły się finały powiatowe 
w piłce halowej chłopców. 
 W zawodach uczestniczyły 
drużyny: z Chałupek, Grzego-
rzowic, Pietrowic Wielkich, 
Nędzy oraz Kornowaca. Me-
cze rozgrywane były syste-
mem „każdy z każdym”. Do 
końca zawodów nie było 
wiadomo, kto zostanie zwy-
cięzcą. Po końcowym podli-
czeniu punktów okazało się, 
że ostatecznie zwycięzcami 
zostali gospodarze.
I miejsce Kornowac
II miejsce Grzegorzowice
III miejsce Chałupki
IV miejsce Pietrowice 

Wielkie
V miejsce Nędza

dy dla zwycięzców – karty 
upominkowe ufundował tak-
że organ prowadzący szkołę 
oraz Rada Rodziców działa-
jąca przy SP w Kornowacu. 

Wyniki:

Kat. klasy 1 – 3
I miejsce – Szymon Degorski 
– ZSP Kobyla (opiekun We-
ronika Żymełka)
II miejsce – Weronika Moj-
żesz – ZSP Pogrzebień (opie-
kun Magdalena Gawlik)
III miejsce – Zuzanna Wol-
nik – SP Chałupki (opiekun 
Maria Gołąbek)
Wyróżnienia – Maja Brach-
mańska, Zuzanna Zmuda 
SP Chałupki (opiekun Maria 
Gołąbek)

Kat. klasy 4 – 6
I miejsce – Julia Kowalska i 
Weronika Wierzbicki – ZSP 
Pogrzebień (opiekun Magda-
lena Gawlik)
II miejsce – Oliwia Wieczo-
rek – ZSP Kobyla (opiekun 
Weronika Żymełka)
III miejsce – Marta Grycman 
i Emilia Płotek – SP Nędza 
(opiekun Aleksandra Czo-
gała)
Wyróżnienie – Paulina Przy-
była i Fabian Przybyła – SP 
Grzegorzowice (opiekun 
Edyta Przybyła)

Gminny turniej tenisa stołowego

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego
Uczennica kl. III a Martyna Szulc (op. K. 
Franica) zakwalifikowała się do III etapu 
wojewódzkiego konkursu przedmiotowe-
go z języka niemieckiego. 

 Finał odbędzie się 2 marca 2018 r. Trzy-
mamy kciuki i życzymy Martynie dalszych 
sukcesów.

 Kat. klasy. 7
I miejsce – Sandra Czuraj 
– SP Tworków (opiekun Da-
nuta Janoch)
II miejsce – Laura Matuszek 
– SP Chałupki (opiekun Ma-
ria Gołąbek)
III miejsce – Julia Primus – 
SP Kornowac (opiekun Mag-
dalena Gawlik).

Katarzyna Franica  
 organizator konkursu


