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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
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zdrowych, spokojnych 
i radosnych Świąt.
Życzymy, aby Nowy Rok
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i zawodowej pomyślności.
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wiele optymizmu
w całym roku 
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Marian Zimermann
Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Niestrój
Wójt Gminy
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TwojaGmina

	 Na	 rynku	 ruszyła	 fala	 pod-
wyżek	opłat	za	śmieci.	Powód	
jest	 jeden	 –	 urealnienie	 sta-
wek	 w  związku	 z  wyższymi	
kosztami	składowania,	energii	
i transportu.	
	 Istotnym	 czynnikiem	 wpły-
wającym	 na	 wzrost	 opłat,	 są	
wysokie	opłaty	za	korzystanie	
ze	środowiska,	w tym	za	skła-
dowanie	i magazynowanie	od-
padów	 w  postaci	 tzw.	 opłaty	
marszałkowskiej.	 Swoją	 rolę	
odegrał	 też	wzrost	wytwarza-
nych	 przez	 mieszkańców	 od-
padów,	głównie	są	to	odpady	
wielkogabarytowe	oraz	odpady	
biodegradowalne.	Na	przykła-
dzie	naszej	Gminy	zauważamy,	
że	 jeszcze	 w  roku	 2015	 było	

tych	odpadów	ok.	50	ton	rocz-
nie,	a już	w latach	2016	–	2017	
ilość	ta	wzrosła	do	280	ton.	Na-
tomiast	odpadu	zielonego	wy-
twarzamy	obecnie	ponad	200	
ton	rocznie.	
	 Odpady	 te	 są	 bardzo	 drogie	
w  zagospodarowaniu,	 stąd	
coraz	 wyższe	 stawki	 w  prze-
targach	 oferują	 przedsiębior-
cy.	 Nasze	 	 surowce	 wtórne	
odbierane	 bezpośrednio	 od	
mieszkańca	 tzw.	 „segregacja	
u źródła”	nie	jest	dobrej	jakości,	
dlatego	 organizacje	 odzysku	
dają	za	nie	coraz	niższe	ceny.	To	
od	nas	samych	zależy,	aby	od-
pady	znajdujące	się	w workach	
nie	były	zanieczyszczone	innym	
odpady	 niż	 te,	 które	 powinny	

się	 tam	 znaleźć.	 Gminy,	 które	
ogłosiły	przetargi	na	rok	2019	
na	odbiór	odpadów	komunal-
nych	są	przerażone	nowymi	ce-
nami.	Ceny	zaoferowane	przez	
podmioty	odbierające	odpady	
są	o ponad	50%	wyższe	w po-
równaniu	z rokiem	bieżącym.	
	 Podwyżkę	 opłat	 wymusza	
strona	 wydatkowania	 syste-
mu.	 Ościenne	 gminy,	 które	
w tym	roku	ogłaszały	przetar-
gi,	 są	 zmuszone	 podwyższyć	
stawki,	ponieważ	wydatki	i do-
chody	uzyskane	z opłat	muszą	
się	bilansować.		Rady	gmin	są	
zmuszone	do	podjęcia	nowych	
uchwał	w tej	sprawie.	
	 W  roku	2019	średnia	 stawka	
opłat	od	osoby	będzie	wynosi-

ła	ok.	20	zł	miesięcznie.		Gmi-
ny,	które	musiały	się	zmierzyć	
z  tym	 samym	 problemem	 to	
m.in.	 Lubomia	 –	 uchwalona	
stawka	do	19	zł	od	osoby,	Krza-
nowice	gdzie	stawki	są	zróżni-
cowane	 od	 18,50	 zł	 do	 22,00	
zł	 od	 osoby,	 Nędza	 również	
stawki	zróżnicowane	od	14,20	
do	18,70	zł	miesięcznie,	Mszana	
–	18,00	zł	od	osoby.	W innych	
gminach	nowe	stawki	nie	zosta-
ły	uchwalone,	ale	w projektach	
uchwał	można	znaleźć	ich	pro-
pozycje:	Gorzyce	–	22,50	zł	od	
osoby.
	 Rada	 Gminy	 Kornowac	
w przyszłym	roku	również	bę-
dzie	musiała	 się	 pochylić	 nad	
tym	tematem.

	 14	 grudnia	 jak	 co	 roku	
w	sali	Gminnego	Ośrodka	
Kultury	w	Kobyli	odbyło	się	
spotkanie	opłatkowe	senio-
rów	z	terenu	gminy	Korno-
wac.	Zaproszonych	zostało	
ponad	300	osób	z	czego	na	
spotkanie	przybyło	110.	
	 Wśród	zaproszonych	gości	
byli	sołtysi,	przewodniczą-
cy	 Rady	 Gminy	 Kornowac	
oraz	 księża.	 Zarówno	 se-
niorów	 jak	 i	 gości	 powitał	
wójt	gminy	Kornowac,	któ-
ry	złożył	wszystkim	życze-
nia	świąteczne.	Na	stole	jak	

zwykle	była	zupa	grzybowa	
oraz	ryba	i	kapusta	z	grzy-
bami,	 którą	 przygotowały		
pani	 dyrektor	 Gminnego	
Ośrodka	 Kultury	 oraz	 jej	
współpracownicy.		Impreza	
jak	co	roku	organizowana	
jest	przez	ośrodek	pomocy	
społecznej	 w	 Kornowacu	
we	 współpracy	 z	 Gmin-
nym	 Ośrodkiem	 Kultury		
w	 Kornowacu.	 Program	
artystyczny	 zapewniają	
dzieci	ze	SP	w	Kobyli	pod	
kierunkiem	 pani	 Katarzy-
ny	Cieślik.

UWAGA! WYŻSZE OPŁATY ZA WYWÓZ ŚMIECI
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KiermaSZ ŚWiątecZny 
	 Kiermasz	 to	 przedświą-
teczna	 impreza	 organizo-
wana	 przez	 Wójta	 Gminy	
Kornowac	wraz	z	Gminnym	
Ośrodkiem	 Kultury,	 tym	
razem	 w	 trzecią	 niedzielę	
adwentu.	Kiermasz	cieszył	
się	 ogromnym	 zaintereso-
waniem	 nie	 tylko	 wśród	
mieszkańców	naszej	gminy.
	 W	 tegorocznym	 kierma-
szu	 dania	 przygotowały	
Panie	z	Kół	Gospodyń	Wiej-
skich	z	Kobyli,	Pogrzebienia	
i	Rzuchowa,	Stowarzyszenie	
Gospodyń	Wiejskich	z	Łańc	
oraz	 Panie	 z	 Stowarzysze-
nia	Prężny	Kornowac.	Panie	
przy	 pięknie	 ozdobionych	
stołach	oferowały	przepysz-
ne	pierogi,	ryby,	ryby	w	ga-
larecie,	 sałatki	 śledziowe,	
kapustę	z	grzybami,	barszcz	
z	uszkami,	 zupę	grzybową,	

bigos,	paszteciki	oraz	potra-
wy	 z	 mięsa.	 	 Nie	 zabrakło	
także	moczki	i	makówek.	
	 Na	 kiermaszu	 można	
było	kupić	stroiki	i	wszelkie	
ozdoby	 świąteczne	 przygo-
towane	 przez	 Rady	 Rodzi-
ców	z	naszych	szkół.	Oferta	
była	 bardzo	 urozmaicona.	
Od	 różnorodnych	 bombek,	
ozdób,	po	gwiazdki,	aniołki,	
kartki	 świąteczne	 i	 stroiki	
oraz	ciasteczka	i	ciastka.	
	 W	świąteczny	nastrój	wpro-	
wadziły	 wszystkich	 wystę-
py	 dzieci	 z	 naszych	 szkół	
i	przedszkoli,	występ	zespo-
łu	Łan	i	Rzuchowianki.	Go-
ściem	specjalnym	był	święty	
Mikołaj.
	 Przybyłym	 na	 kiermasz	
mieszkańcom	 świąteczne	
życzenia	złożył	wójt	gminy	
Grzegorz	Niestrój.	
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	 29	 listopada	 w	 Domu	 Kultury	
w	Łańcach	odbyła	się	uroczystość	
z	 okazji	 jubileuszu	 pożycia	 mał-
żeńskiego.	
	 Na	 uroczystość	 zaproszono	
pary	 obchodzące	 50-lecie	 poży-
cia	 małżeńskiego	 (Złote	 Gody):	
Marię	i	Alfreda	Kraskowie	z	Kor-
nowaca,	 Dorotę	 i	 Eugeniusza	
Skoroszewskich	 z	 Kornowaca,	
Pelagię	 i	 Edmunda	 Musiolików	
z	Rzuchowa,	Dorotę	i	Jerzego	Kra-

sków		z	Rzuchowa,	Anielę	i	Leona	
Widenków	 z	 Kornowaca,	 Anielę	
i	 Eugeniusza	 Czekałów	 z	 Korno-
waca,	Felicję	i	Eugeniusza	Sładków	
z	Łańc,	Helenę	i	Józefa	Zajonców	
z	Pogrzebienia,	Bronisławę	i	Wik-
tora	Knurów	z	Łańc,	Felicję	i	Jana	
Dudów	 z	 Pogrzebienia,	 Annę	
i	 Franciszka	 Miechówków	 z	 Po-
grzebienia,	 Mariannę	 i	 Mieczy-
sława	Brachmanów	z	Rzuchowa,	
Krystynę	 i	 Jerzego	 Twardzików	

z	 Rzuchowa,	 Bronisławę	 i	 Stefa-
na	Trybiszów	z	Kobyli	oraz	Marię	
i	Henryka	Glenców	z	Pogrzebienia.
	 Jubilatom	wręczone	zostały	„Me-
dale	za	długoletnie	pożycie	małżeń-
skie’’	przyznane	przez	Prezydenta	
Rzeczpospolitej	 Polskiej,	 a	 także	
listy	gratulacyjne	od	Wójta	Gminy	
Kornowac.	
	 W	 uroczystości	 wzięły	 udział	
również	pary	obchodzące	55-lecie	
pożycia	małżeńskiego	(Szmaragdo-

we	Gody):	Weronika	i	Henryk	Ko-
morowie	z	Kobyli,	Jadwiga	i	Rudolf	
Glencowie	 z	 Pogrzebienia,	 Adolf	
Swider	 z	 Kornowaca,	 Łucja	 i	 Al-
fons	Burdowie	z	Kobyli,	Weronika	
i	Leon	Kubicowie	z	Kobyli,	Hilde-
garda	i	Helmut	Knurowie	z	Koby-
li,	 Helena	 i	 Jan	 Lepiarczykowie	
z	 Kobyli,	 Margot	 i	 Michał	 Łasko-
wie			z	Pogrzebienia,	Anna	i	Her-
man	 Zającowie	 z	 Pogrzebienia,	
Krystyna	i	Marceli	Kapuścik	owie	

z	Pogrzebienia,	Regina	i	Wendelin	
Kraskowie	 z	 Rzuchowa,	 a	 także	
pary	obchodzące	60	–	lecie	pożycia	
małżeńskiego	(Diamentowe	Gody):	
Ruta	i	Zygfryd	Bortliczkowie	z	Rzu-
chowa	oraz	Amalia	i	Józef	Mande-
rowie	z	Łańc.
	 Podczas	 uroczystości	 goście		
mieli	okazję	zobaczyć	i	wysłuchać	
przedszkolaków	z	Łańc,	Emilię	Fra-
nicę	 –	 uczennicę	 z	 Pogrzebienia	
oraz	Zespół	ŁAN.

ZŁote, SZmaraGdoWe i diamentoWe 
Gody W Łańcach

Pelagia i Edmund Musiolikowie

Aniela i Eugeniusz Czekałowie Aniela i Leon Widenkowie
Anna Miechówka z wójtem Grzegorzem 
NiestrojemBronisława i Stefan TrybiszowieBronisława i Wiktor Knurowie

Dorota i Eugeniusz Skoroszewscy Dorota i Jerzy Kraskowie Felicja i Jan Dudowie
Felicja Sładek z wójtem Grzegorzem 
Niestrojem Helena i Józef Zajoncowie

Krystyna i Jerzy TwardzikowieMaria i Alfred KraskowieMaria i Henryk GlencowieMarianna i Mieczysław Brachmanowie

Złote gody  (jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego) obchodzili:
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Amalia i Józef Manderowie
Ruta Bortliczek z wójtem Grzegorzem 
Niestrojem

Adolf Swider z panią kierownik Urzędu  
Stanu Cywilnego

Anna i Herman Zającowie

Helena i Jan Lepiarczykowie

Hildegarda i Helmut Knurowie Jadwiga i Rudolf Glencowie Krystyna i Marceli Kapuścikowie

Margot i Michał ŁaskowieRegina i Wendelin KraskowieWeronika i Henryk Komorowie

Weronika i Leon KubicowieŁucja i Alfons Burdowie

sZmaragdowe gody  (jubileusz 55-lecia pożycia małżeńskiego) obchodzili:

diamentowe gody   
(jubileusz 60-lecia  

pożycia małżeńskiego) 
obchodzili:
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20 listopada pan Stanisław Kowol z Pogrzebienia obchodził 90. urodziny.

 W sobotę, 24 listopada w Domu Kultury w Łańcach miała 
miejsce uroczystość obchodów 60-lecia Stowarzyszenia 
Kół Gospodyń Wiejskich w Łańcach. W uroczystości udział 
wzięli wójt Grzegorz Niestrój, dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Kornowacu Wiesława Bochynek, sołtys Norbert 
Pientka, przewodniczący gminnej komisji rozwiązywania 
problemów alkoholowych Krystian Staniek, członkinie wraz 
rodzinami, mieszkańcy i radni. 
 W skład Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Łańcach 
wchodzą 22 panie. Są one kontynuatorkami Koła Gospodyń 
Wiejskich, które dawniej działało przy kółku rolniczym. Od 
roku przy SGW działa zespół „Łan”.

	 Od	sierpnia	tego	roku	na	ul.	Spokoj-
nej	 w	 Kornowacu	 trwają	 prace	 zwią-
zane	 z	 budową	 kanalizacji	 sanitarnej	
w	 ramach	 projektu	 „Uporządkowanie	
gospodarki	ściekowej	na	terenie	Gminy	
Kornowac	–	etap	II”.	
	 Zakończyła	się	pierwsza	część	budowy	
kanalizacji	w	ul.	Spokojnej	na	odcinku	
równoległym	do	ul.	Starowiejskiej.
	 Odtworzenie	nawierzchni	po	budowie	
kanalizacji	poszerzono	do	wykonania	na-
wierzchni	asfaltowej	na	całej	szerokości.
	 Koszty	za	odtworzenie	nawierzchni	po	
kanalizacji	poniosła	firma	ZISCO	wyko-
nująca	 kanalizację	 w	 ramach	 projektu,	
a	 za	 poszerzenie	 nawierzchni	 na	 całej	
szerokości	 dopłaciła	 Gmina	 Kornowac	
po	przeprowadzeniu	procedury.
	 Nawierzchnię	asfaltową	na	wykonanej	
części	ul.	Spokojnej	wykonało	Przedsię-
biorstwo	Robót	Drogowych	z	Raciborza.

Zajęcia w Domu Kultury w Łańcach
Dom Kultury w Łańcach serdecznie zaprasza dzieci i młodzież na następujące zajęcia:
• ZAJĘCIA PLASTYCZNE  
 dla dzieci i młodzieży w każdy wtorek i czwartek od 16.30
• GRY I ZABAWY RUCHOWE  
 odbywać się będą w poniedziałki i piątki od 17.00
• ZAJĘCIA CZYTELNICZE  
 (podróż do krainy baśni, bajek i opowiadań) środa od 17.00
• JĘZYK ANGIELSKI  
 dla najmłodszych (w formie zabawy) środa od 15.30
• ŚWIETLICA zaprasza wszystkie dzieci bez wyjątku  
 codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 15.00 do 19.00.

Każdy uczestnik zajęć odbywających się na terenie budynku domu kultury 
zobowiązany jest do zmiany obuwia na buty z białą podeszwą.

60 lat Stowarzyszenia Gospodyń 
Wiejskich w Łańcach

nowa nawierzchnia asfaltowa 
na ul. spokojnej w Kornowacu
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	 W	piękne	grudniowe	popołudnie	do	Domu	Kul-
tury	w	Kobyli	zawitało	aż	197	dzieci	z	całej	Gmi-
ny	Kornowac.	Radości	i	zabawom	nie	było	końca,	
wspaniały	 humor	 dopisywał	 zarówno	 najmłod-
szym	jak	 i	opiekunom,	którzy	tłumnie	przybyli	ze	
swoimi	pociechami.	Najważniejszym	gościem	był	
oczywiście	Święty	Mikołaj,	który	obdarował	dzieci	
słodkościami	i	dobrym	słowem.	
	 Zabawy	z	Elfem,	wata	cukrowa	i	zwierzątka	z	ba-
loników	uzupełniły	 spotkanie	 z	ukochanym	przez	
dzieci	 świętym.	Za	 rok	z	pewnością	 	Św.	Mikołaj	
znowu	zawita	do	wszystkich	grzecznych	dzieci.

	 3	grudnia	w	Szkole	Pod-
stawowej	 im.	 Jana	 Pawła	
II	 w	 Kornowacu	 zorgani-
zowano	 I	 Dziecięcy	 Tur-
niej	Piłki	Nożnej	o	Puchar	
Wójta	Gminy	Kornowac.	
	 Do	 turnieju	 zaproszono	
wszystkie	 szkoły	 i	 przed-
szkola	mieszczące	się	na	tere-
nie	Gminy	Kornowac,	czyli	
siedem	 placówek	 oświato-
wych.	 Celem	 turnieju	 było	
ukazanie	 sportowej	 rywa-
lizacji	 dzieci	 poprzez	 zaba-
wę.	Pierwsza	część	imprezy	
sportowej	była	pokazem	in-
nowacyjnych	 treningów,	
wykorzystujących	 inteli-
gencję	 wieloraką,	 przepro-
wadzonych	 przez	 trenerów	
Klubu	 Sportowego	 Akade-
mia	 Piłkarska	 United	 dla	
wszystkich	 zaproszonych	
dzieci.	 Druga	 część	 to	 ry-
walizacja	sportowa,	dla	nie-
których	 dzieci	 pierwsza	 w	
życiu,	czyli	turniej	piłkarski	

przeprowadzony	przez	Klub	
Sportowy	Akademia	Piłkar-
ska	 United.	 Turniej	 był	 na-
stawiony	 na	 dobrą	 zabawę.	
Wszystkie	dzieci	otrzymały	
jednakowe	nagrody	i	wyróż-
nienia	 oraz	 przygotowano	
strefę	wydawania	posiłków.	
Puchary	Wójta	w	roku	2018	
trafiły	 do	 szkoły	 w	 Kobyli	
–	 kategoria	 szkoły	 podsta-
wowe	 oraz	 do	 przedszkola	
w	 Rzuchowie	 –	 kategoria	
przedszkolaki.	 Całość	 logi-
styczną	i	sponsoring	turnie-
ju	 zorganizowali	 wspólnie:	
Gmina	Kornowac	oraz	Klub	
Sportowy	Akademia	Piłkar-
ska	United.
	 Klub	Sportowy	Akademia	
Piłkarska	United	działa	w	
Kornowacu	od	marca	2018	
roku.	 Obecnie	 zajęcia	 od-
bywają	się	w	Szkole	Podsta-
wowej	im.	Jana	Pawła	II	w	
Kornowacu	 w	 poniedział-
ki	i	piątki	o	godzinie	17.00.	

Celem	 Klubu	 oraz	 władz	
Gminy	 Kornowac	 jest	
stworzenie	 profesjonalnej	
Akademii	 Piłkarskiej	 na	
terenie	 Gminy.	 Skupienie	
dzieci	 w	 jednym	 ośrodku	
sportowym	pod	okiem	tre-
nerów	 z	 licencjami	 UEFA	
ma	przynieść	korzyści	dla	
całej	gminy:	tworzenie	od-
powiednich	 grup	 trenin-
gowych	 pod	 względami	
sportowymi	 i	 wiekowy-
mi,	poprawa	umiejętności	
ogólnorozwojowych	 dzie-
ci,	stopniowa	rywalizacji	z	
coraz	silniejszymi	rywala-
mi,	udział	w	turniejach	lo-
kalnych	 i	 ogólnopolskich,	
promocja	gminy	Kornowac	
na	wielu	płaszczyznach.	
	 Za	liczny	udział	i	pomoc	
w	 organizacji	 serdecznie	
wszystkim	dziękujemy.

Paweł Styrnol
prezes Klubu Sportowego  

Akademia Piłkarska United

Spotkanie ze Świętym Mikołajem w Kobyli

Sprawozdanie z turnieju  
w Kornowacu 

	 Realizacja	zadania	„Budowa	kanali-
zacji	sanitarnej	–	etap	I”	zbliża	się	ku	
końcowi.	
	 Wykonawca	robót	w	ramach	etapu	I		
–	 konsorcjum	 firm:	 „AQUA-System”		
Sp.	 z	 o.o	 z	 Bielska-Białej	 oraz	 PRiB	
„JAF”	Sp.	z	o.	o.	z	Rybnika	zakończył	
prace	w	rejonie	ul.	Pamiątki	i	częściowo	
w	rejonie	ul.	Raciborskiej	i	Kornowac-
kiej.	Łącznie	po	zakończonych	próbach	
szczelności	odebranych	zostało	ok.	1,8	
km	sieci	kanalizacji	grawitacyjnej	oraz	
ok.	1,2	km	sieci	ciśnieniowej.	Zakończe-
nie	zadania	planowane	jest	na	I	kwartał	
2019	r.

	 Trwają	także	roboty	budowlane	w	ra-
mach	 kontraktu	 „Budowa	 kanalizacji	
sanitarnej	–	etap	II”.	Wykonawca	–	kon-
sorcjum	firm	ZISCO	Bandura	Sp.	z	o.o.	
z	Pawłowic.	NEPTUN	Sp.	z	o.o.	z	Lubli-
na	oraz	PRiB	"JAF"	Sp.	z	o.o.	z	Rybnika	
prowadzi	roboty	w	Kornowacu	wzdłuż	
ul.	 Spokojnej	 oraz	 na	 ul.	 Pamiątki	
i	Brzezkiej	w	Pogrzebieniu.	Po	próbach	
szczelności	odebranych	zostało	0,6	km	
sieci	kanalizacji	sanitarnej.	W	najbliż-
szym	 czasie	 roboty	 prowadzone	 będą	
w	rejonie	ul.	Brzezkiej,	a	także	wzdłuż	
ul.	 Starowiejskiej,	 Spokojnej,	 Wojska	
Polskiego	i	Zacisze.	w	Kornowacu.

	 Gmina	Kornowac	w	celu	
poprawienia	 bezpieczeń-
stwa	 mieszkańców	 za-
montowała	 	 nowoczesne	
oświetlenie	 uliczne	 na	
dwóch	drogach.
	 W	 Pogrzebieniu	 na	 ul.	
Piaskowej	–	bocznej	wyko-
nano	 elektroenergetyczną	
linię	 kablową	 oświetlenia	
ulicznego	na	długości	128	
mb.	 Postawiono	 3	 słupy	

oświetleniowe,	 stalowe,	
stożkowe	o	przekroju	okrą-
głym	i	wysokości	8	m.	Na	
słupach	tych	zawisły	pięk-
ne,	 nowoczesne	 oprawy	
oświetlenia	ulicznego	LED	
z	 obudową	 aluminiową	
i	 szybą	 ze	 szkła	 hartowa-
nego.	Moc	każdej	z	lamp	to	
83	W	a	strumień	świetlny	
9006	lm.	
	 Również	 w	 Rzuchowie	

na	 ul.	 Rybnickiej	 –	 bocz-
nej	 wykonano	 taką	 samą	
elektroenergetyczną	 linię	
kablową	oświetlenia	ulicz-
nego	 na	 długości	 160,50	
mb.	 Ustawiono	 4	 słupy	
oświetleniowe	z	oprawami	
LED	 o	 tych	 samych	 para-
metrach,	jak	na	ul.	Piasko-
wej	–	bocznej.
	 Koszt	 tych	 inwestycji	 to	
41	200,00	zł.	

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej 
na terenie gminy Kornowac – etap i”

Koniec ciemności na ul. Piaskowej  
– bocznej w Pogrzebieniu oraz  
ul. Rybnickiej – bocznej w Rzuchowie
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Emilia odebrała puchar!

	 22	 listopada	 2018  r.	 w	 Miejskiej	 i	 Powiatowej	
Bibliotece	 Publicznej	 w	 Raciborzu	 odbył	 się	 VI	
Powiatowy	Konkurs	Pięknego	Pisania	„Zostań	Mi-
strzem	Kaligrafii”,	w	którym	wzięły	udział	uczen-
nice	naszej	 szkoły:	Anna	Czerny	 –	 klasa	 II	Hanna	
Scheithauer-klasa	III	oraz	Natalia	Glenc	–	klasa	III.
	 Hanna	 Scheithauer	 –	 uczennica	 klasy	 trzeciej	
pokonała	 wielu	 kandydatów,	 zajmując	 I	 miejsce.	
Wszystkim	gratulujemy	udziału	w	konkursie,	a	Hani	
osiągnięcia	pięknego	sukcesu.	

Bożena Lenort

	 Wielki	sukces	uczniów	na-
szej	szkoły!	Szymon	Cieslik	
oraz	 Bartosz	 Hałas	 wzięli	
udział	w	konkursie	organi-
zowanym	przez	Bibliotekę	
Śląską	 w	 Katowicach.	 Ty-
tuł	konkursu	brzmiał:	„Na-
kręć	 się	 na	 klimat!	 Pokaż	
jak	chronisz	środowisko!”	
	 Celem	konkursu	było	po-
kazanie	możliwości	ochro-
ny	 środowiska	 w	 naszym	
otoczeniu,	 miejscu,	 w	 któ-

rym	żyjemy.	Chłopcy	w	spo-
sób	 oryginalny	 i	 zabawny	
pokazali	 w	 krótkim	 filmie	
5	sposobów	ochrony	środo-
wiska	wokół	nas.	Za	swoją	
pracę	 otrzymali	 1	 miejsce	
w	 kategorii	 szkół	 podsta-
wowych.	29	listopada	ode-
brali	 wspaniałe	 nagrody	 z	
rąk	 w	 Bibliotece	 Śląskiej	
w	Katowicach.	Serdecznie	
gratulujemy!

Anna Matlanga

	 W	listopadzie	przedszko-
laki	 z	 Rzuchowa	 wzięły	
udział	 w	 międzygminnym	
konkursie	 plastycznym	
"Niepodległa	 Polska	 ocza-
mi	dziecka".	
	 Konkurs	 organizowany	
był	 przez	 Zespół	 Szkolno	 -	
Przedszkolny	 w	 Kobyli	 w	
ramach	 obcho-
dów	100-lecia	od-
zyskania	 przez	
Polskę	 niepod-
ległości.	 Celem	
konkursu	 było:	
p r o m o w a n i e	
wiedzy	na	 temat	
niepodległości	
naszej	 ojczyzny,	
zachęcanie	 dzie-
ci	do	poznawania	
historii	 o	 Pol-
sce	 i	 Polakach,	
u ś w i a d a m i a -
nie,	 jak	 ważna	
jest	 ojczyzna,	
kształtowanie	
umiejętności	pla-
stycznych	 dzieci	
oraz	 kreowanie	
postawy	 twór-

czej	 przedszkolaka.	 Nasze	
przedszkole	w	grupie	dzieci	
młodszych	 w	 tym	 konkur-
sie	 reprezentowała	 Gabry-
sia	 Jenderko,	 która	 zdobyła	
pierwsze	 miejsce.	 Gratulu-
jemy	jej	wygranej	i	życzymy	
dalszych	sukcesów.

Karolina Jenderko

	 W	czwartek,	29	listopa-
da,	grupa	uczniów	klas	II	
i	 III	ZSP	w	Kobyli,	udała	
się	do	Republiki	Czeskiej,	
by	 wspólnie	 z	 kolegami	
i	 koleżankami	 z	 Koma-
rowa	 wziąć	 udział	 w	 IV	
dzialaniu	 projektu	 „Cze-
sko-polskie	 spotkania	
z	naturą	i	historią”.	
	 Celem	 wyjazdu	 było	
miasto	 Stramberk,	 gdzie	
znajduje	 się	 jaskinia	 na	
górze	Kotouč,	w	której	od-
naleziono	szczątki	praczło-
wieka	 i	 prehistorycznych	
zwierząt.	Z	 jaskinią	zwią-
zana	jest	legenda	o	stram-
berskich	uszach.	Legenda	
mówi,	 że	 tradycja	 piecze-
nia	 tutejszych	 uszu	 zro-
dziła	 się	 w	 związku	
z	 najazdem	 tatarskim	 na	
okolice	 miasta	 w	 1241.	
Mieszkańcy	 Štramberka	
ukryci	na	wzgórzu	wypu-
ścili	 wodę	 ze	 zbiornika,	
zatapiając	 obóz	 wroga.	
Podczas	 przeszukiwania	
obozu	Tatarów	mieszkańcy	
miasta	mieli	znaleźć	worek	
wypełniony	odciętymi	i	so-
lonymi	uszami	chrześcijan,	

przygotowanych	do	wysła-
nia	na	dowód	zwycięstwa	
tatarskiemu	chanowi.	Nasi	
uczniowie	mieli	okazję	od-
wiedzć	 piekarnię,	 gdzie	
wyrabia	się	uszy	tradycyj-
nym	sposobem,	mieli	oka-
zję	je	również	degustować.	
Następnie	udaliśmy	się	do	
muzeum	malarza	Duriana,	
który	 w	 swoich	 pracach	
(a	stworzył	ich	ponad	dwa-
dzieścia	tysięcy)	przedsta-
wiał	 jaskinię	 i	zycie	 ludzi	
pierwotnych.	Póżniej	uda-
liśmy	 się	 na	 wieżę	 wido-
kową,	 skąd	 można	 było	
podziwiać	panoramę	mia-
sta	Stramberk,	a	następnie	
udaliśmy	 się	 do	 Muzeum	
Technicznego	 w	 Kopriv-
nicy	z	bogatą	wystawą	sa-
mochodów	marki	TATRA	
i	 nie	 tylko.	 Wieczorem,	
zmęczeni,	 lecz	 zadowole-
ni	wróciliśmy	do	domu.
	 Projekt	 jest	 współfinan-
sowany	 z	 Europejskiego	
Funduszu	 Rozwoju	 Re-
gionalnego	oraz	z	budżetu	
państwa.

Katarzyna Cieślik
koordynator projektu

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

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

	 20	 listopada	 odbyło	 się	
pierwsze	 działanie	 pol-
sko-czeskiego	 projektu	
realizowanego	 przez	 Ze-
spół	 Szkolno-Przedszkol-
ny	 	 w	 Rzuchowie	 oraz	
partnerską	szkołę	w	Bran-
ce	 u	 Opavy.	 Projekt	 pod	
nazwą:	 „Polsko-czeska	
podróż	 po	 Europie”	 jest	
współfinansowany	z	Euro-
pejskiego	 Funduszu	 Roz-
woju	 Regionalnego	 oraz	
z	Budżetu	Państwa	RP.
	 	 	Pierwsze	wspólne	dzia-
łanie	odbyło	się	w	Rzucho-
wie,	wzięło	w	nim	udział	30	
uczniów	 z	 klasy	 czwartej	
i	piątej	z	Polski	i	Czech.	Po-
dróż	po	Europie	rozpoczę-
liśmy	od	Austrii,	spotkanie	
przebiegało	 pod	 hasłem	
„Polsko-czeskie	 spotkanie	
z	walcem	wiedeńskim”.
Uczniowie	zostali	podziele-
ni	na	dwie	mieszane	grupy.	
Każda	 z	nich	brała	udział	
w	warsztatach	muzycznych	
i	tanecznych.

	 W	 czasie	 zajęć	 muzycz-
nych	 dzieci	 ćwiczyły	 grę	
na	 dzwonkach	 chroma-
tycznych	 do	 fragmentu	
utworu	 Johana	 Straussa	
„Nad	pięknym	modrym	Du-
najem”,	a	także	poznawali	
sylwetki	i	utwory	polskich	
i	 czeskich	 kompozytorów	
epoki	romantyzmu:	Fryde-
ryka	 Chopina,	 Stanisława	
Moniuszki,		Bedřicha	Sme-
tany	 i	 Antonína	 Dvořáka.	
Podczas	 warsztatów	 ta-
necznych	 uczniowie	 zma-
gali	 się	 z	 nauką	 walca	
wiedeńskiego,	który	został	
zaprezentowany	na	zakoń-
czenie	działania.
	 To	 był	 dla	 wszystkich	
dość	 wyczerpujący	 dzień,	
ale	do	domów	wracaliśmy	
zadowoleni	i	uśmiechnięci,	
pełni	nowych	doświadczeń	
i	wrażeń.	W	kolejnych	dzia-
łaniach	odwiedzimy	Niem-
cy	i	Holandię.

 Mirosława Twardzik
koordynator projektu

Czesko-polskie spotkania  
z naturą i historią

	 Emilia	 Gatzka	 odebrała	
w	poniedziałek	nagrodę	za	
zajęcie	III	miejsca	w	Woje-
wódzkim	Konkursie	 Języ-
ka	 Angielskiego	 English	
Vocabulary	 Genius,	 orga-
nizowanym	 przez	 Szkołę	
Podstawową	nr	3	w	Radli-
nie.	

	 Rozdanie	 nagród	 miało	
bardzo	uroczystą	oprawę	–	
z	 występem	 artystycznym	
oraz	 udziałem	 rodziców	
zwycięzców	 i	 zaproszo-
nych	 gości.	 Emilii	 jeszcze	
raz	gratulujemy	i	życzymy	
kolejnych	sukcesów!

Małgorzata Wasiuta

Polsko-czeskie spotkanie 
z walcem wiedeńskim

I Miejsce w Międzygminnym 
Konkursie Plastycznym

Szymon Cieslik i Bartosz 
Hałas pozytywnie  

„nakręceni na klimat”

VI Powiatowy Konkurs 
Pięknego Pisania


