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Harmonogram szczepienia psów Gminny Kiermasz Potraw  
i Ozdób Wielkanocnych

Przewodniczący Rady Gminy
Eugeniusz Kura

Z okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych, 
prosimy przyjąć najserdeczniejsze życzenia

zdrowia i pogody ducha.
Życzymy aby ten szczególny czas radości, nadziei 

i wzajemnego zrozumienia upłynął w rodzinnym gronie 
i wiosennej atmosferze.
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15 lutego
Wójt uczestniczył w posiedzeniu Eu-

roregionalnego Komitetu Sterującego 
Euroregionu Silesia.

16 lutego 
W Urzędzie Gminy miało miejsce 

spotkanie z Urszulą Głod – przedsta-
wicielem firmy PROMIS, a dotyczyło 
spraw bieżących związanych z budo-
wą kanalizacji.

W Urzędzie Gminy odbyło się spot-
kanie z Maciejem Łopaczem w spra-
wie koncepcji zagospodarowania dzia-
łek przy ul. Zacisze i Sadowej.

20 lutego 
Odbyło się posiedzenie komisji re-

wizyjnej.

21 lutego
W Urzędzie Marszałkowskim w Ka-

towicach wójt gminy wraz z skarbni-
kiem podpisali umowę na remont DK 
Łańce oraz na budowę punktu rekrea-
cyjnego przy ul. Lęgów.

22 lutego
Wójt uczestniczył w spotkaniu eme-

rytów zorganizowanym przez Związek 
Nauczycielstwa Polskiego w Korno-
wacu.

26 lutego
Wójt uczestniczył w konferencji „Ni-

ska emisja – Węgiel tak, smog nie”.
Odbyło się posiedzenie Zarządu 

Związku Subregionu Zachodniego. 

27 lutego
Posiedzenie komisji rolnictwa, sa-

morządów, prawa i ochrony środowi-
ska oraz wspólne posiedzenie komisji 
oświaty, kultury i zdrowia oraz komisji 
rozwoju i budżetu.

28 lutego 
Odbyła się XXXV sesja Rady Gminy 

Kornowac.

5 marca
Odbyła się cykliczna rada budowy 

kanalizacji sanitarnej na terenie gmi-
ny.

12 marca
W urzędzie gminy miało miejsce 

spotkanie wójta z sołtysami z okazji 
Dnia Sołtysa.

13 marca
W Urzędzie Miasta Piekary Śl. odby-

ła się narada w sprawie projektu OZE.

14 marca
Odbyło się posiedzenie komisji 

oświaty, kultury i zdrowia.

15 marca
W Urzędzie Gminy w Nędzy miał 

miejsce Konwent Starosty, Prezyden-
ta, Burmistrzów i Wójtów.

19 marca
Wójt uczestniczył w posiedzeniu 

rady Stowarzyszenia LYSKOR, które 
dotyczyło strategii Stowarzyszenia.

20 marca
Posiedzenie komisji rolnictwa, sa-

morządów, prawa i ochrony środowi-
ska oraz posiedzenia komisji rozwoju i 
budżetu.



































	 Podstawowym	 aktem	 praw-
nym	 w	 Gminie	 Kornowac	 na	
podstawie,	którego	realizowano	
działania	w	omawianym	okresie	
był:	Gminny	Program	Profilakty-
ki	i	Rozwiązywania	Problemów	
Uzależnień	na	rok	2017,	przyjęty	
do	realizacji	na	mocy	uchwały	Nr	
XII.155.2016	 Rady	 Gminy	 Kor-
nowac	 z	 dnia	 21	 grudnia	 2016	
roku.	 Źródłem	 finansowania	
Gminnego	Programu	były	środki	
finansowe	z	budżetu	Gminy,	po-
chodzące	z	opłat	za	korzystanie	
z	zezwoleń	na	sprzedaż	napojów	
alkoholowych	zgodnie	z	art.	182	
ustawy	o	wychowaniu	w	 trzeź-
wości	 i	 przeciwdziałaniu	 alko-
holizmowi	(Dz.	U.	z	2015r.	poz.	
1286	z	późn.	zm).				
	 Dochody	 za	 zezwolenia	 na	
sprzedaż	napojów	alkoholowych	
w	2017	roku	wynosiły:	68	863,61	
zł.	Budżet	 gminnej	 komisji	 roz-
wiązywania	 problemów	 alko-
holowych	 po	 zmianach	 został	
zaplanowany	 na	 69	 882,00	 zł,	
z	czego	wykorzystano	55	557,10	
zł,	natomiast	budżet	po	zmianach	
na	 program	 „Przeciwdziałanie	
Narkomanii	 w	 Gminie	 Korno-
wac”	wyniósł	8	000,00	zł,	z	czego	
wydano	6	250,00	zł.	Łącznie	na	
realizację	 gminnego	 programu	
w	2017	roku	wydatkowano	kwo-
tę:	61	807,10	zł.		
	 Gminna	komisja	rozwiązywa-
nia	 problemów	 alkoholowych		
gminy	Kornowac	 	w	 2017	 roku	
koncentrowała	się	na	kontynuacji	
działań	z	 lat	ubiegłych,	związa-
nych	 z	 profilaktyką	 i	 rozwiązy-
waniem	 problemów	 uzależnień	
zgodnie	z	przepisami	wynikają-
cymi	z	ustawy	z	dnia	26	paździer-
nika	 1982	 roku	 o	 wychowaniu	
w	 trzeźwości	 i	 przeciwdziała-
niu	alkoholizmowi		oraz	ustawy	
z	dnia	29	lipca	2005	roku	o	prze-
ciwdziałaniu	narkomanii.
	 Punkt	 konsultacyjny	 GKRPA	
mieszczący	się	przy	ul.	Starowiej-
skiej	64	w	Kornowacu,	był	czyn-
ny	przez	cały	rok,	w	każdą	środę	
w	godzinach	od	18.00	do	20.00.
	 Komisja	przeprowadziła	z	oso-
bami	 uzależnionymi	 od	 alko-
holu	 33	 rozmowy	 motywujące	
do	podjęcia	leczenia	oraz	19	roz-
mów	i	6	wywiadów	z	członkami	
ich	 rodzin.	 Na	 badania	 do	 bie-
głych,	 w	 celu	 otrzymania	 opi-
nii	w	przedmiocie	uzależnienia	
od	alkoholu	komisja	skierowała	
2	osoby,	natomiast	1	osoba	zosta-
ła	skierowana	przez	sąd.	 	Koszt	
jednego	badania	wyniósł	360,00	
zł.	W	2017	r.	złożono	do	wydzia-
łu	rodzinnego	przy	Sądzie	Rejo-

nowym	w	Raciborzu	1	wniosek	
o	 leczenie	 stacjonarne.	 Dzięki	
działaniom	komisji	1	osoba	pod-
jęła	leczenie	odwykowe	w	formie	
ambulatoryjnej	(w	poradni	lecze-
nia	uzależnień).	Ponadto	4	osoby	
zobowiązały	się	do	dobrowolnej	
abstynencji,	którą	utrzymują,	co	
jest	potwierdzane	przez	członków	
ich	rodzin.	W	ciągu	roku	GKRPA	
odbyła	12	spotkań.	Członkowie	
komisji	przeprowadzili	kontrole	
w	2	sklepach	oraz	w	restauracji	
w	zakresie	przestrzegania	zasad	
i	 warunków	 korzystania	 z	 ze-
zwolenia	 na	 sprzedaż	 napojów	
alkoholowych.	 Zaopiniowano	
pozytywnie	 5	 wniosków	 o	 wy-
danie	 zezwolenia	 na	 sprzedaż/	
sprzedaż	 i	 podawanie	 napojów	
alkoholowych,	 natomiast	 jeden	
zaopiniowano	negatywnie.

	 Z	 gminną	 komisją	 rozwiązy-
wania	problemów	alkoholowych	
w	zakresie	działań	profilaktycz-
nych	współpracowały:
	 1.	Zespół	Szkolno-Przedszkolny	

w	Pogrzebieniu,
	 2.	Zespół	Szkolno-Przedszkolny	

w	Rzuchowie,	
	 3.	Zespół	Szkolno-Przedszkolny	

w	Kobyli,
	 4.	Szkoła	Podstawowa	im.	Jana	

Pawła	II	w	Kornowacu,
	 5.	Oratorium	Młodzieżowe	

w	Pogrzebieniu,
	 6.	Gminny	Ośrodek	Kultury	

w	Kornowacu,
	 7.	Stowarzyszenie	Gospodyń	

Wiejskich	w	Łańcach,
	 8.	Zespół	Ludowy	„Rzucho-

wianki”,
	 9.	Zespół	Ludowy	„Kobylanki”,
	10.	Młodzieżowa	Drużyna	Pożar-

nicza	w	Rzuchowie,
	11.	Młodzieżowa	Drużyna	Pożar-

nicza	w	Pogrzebieniu,
	12.	Młodzieżowa	Drużyna	Pożar-

nicza	w	Łańcach,
	13.	LKS	„Płomień”	Kobyla,
	14.	LKS	„Strzelec”	Rzuchów,
	15.	KS	Kornowac,
	16.	Uczniowski	Klub	Sportowy	

„BŁYSKAWICA”	Kornowac,
	17.	Stowarzyszenie	Lokalne	

Salezjańskiej	Organizacji	
Sportowej	SALOS,

	18.	Stowarzyszenie	Wspierania	
Rozwoju	Wsi	Kobyla,

	19.	Stowarzyszenie	„Prężny	Kor-
nowac”.

Programy	 profilaktyczne	 z	 nar-
komanii	 realizowały	 Zespoły	
Szkolno-Przedszkolne	 w:	 Po-
grzebieniu,	Rzuchowie	 i	Kobyli	
oraz	Szkoła	Podstawowa	im.	Jana	
Pawła	II	w	Kornowacu,	poprzez	
dofinansowanie	 do	 wyjazdów	
uczniów	 na	 basen	 w	 wysoko-
ści	 łącznej	 6	250,00	 zł.	W	 2016	
roku	zostały	zakupione	za	kwotę	
588,00	 zł	 ulotki	 profilaktyczne	
w	ramach	kampanii	„Narkotyki?	
To	mnie	nie	kręci!”	dla	Szkoły	im.	
Jana	Pawła	II	w	Kornowacu	(byłe	
Gimnazjum	 im.	 Jana	 Pawła	 II	
w	Kornowacu),	które	zostały	wy-
korzystane	na	zajęciach	w	roku	
2017.	

	 W	 Zespole	 Szkolno-Przed-
szkolnym	 w	 Pogrzebieniu	 zo-
stały	 dofinansowane	 zajęcia	
pozalekcyjne	 w	 kółku	 spor-
towym.	 Kwota	 dofinanso-
wania	 wyniosła	 1.098,68	 zł.	
Dofinansowanie	 działalno-
ści	 wychowawczej	 Oratorium	
Młodzieżowego	 w	 Pogrzebie-
niu	 wyniosło	 1.000,00	 zł	 i	 zo-
stało	 przeznaczone	 na	wyjazd	
młodzieży	na	kulig,		natomiast	
Stowarzyszenie	Lokalnej	Sale-
zjańskiej	Organizacji	Sportowej	
RP	 ORATORIUM	 Pogrzebień	
kwotę	2	999,60	zł	przeznaczyło	
na	 wyjazd	 dzieci	 i	 młodzieży	
na	 Igrzyska	 Młodzieży	 Sale-
zjańskiej	 do	 Żerkowa	 oraz	 na	
sprzęt	 sportowy.	 Uczniowski	
Klub	 Sportowego	 „BŁYSKA-
WICA”	Kornowac	wykorzystał	
810,00	 zł	 na	 przewóz	uczniów	
na	zawody	w	piłce	nożnej	halo-
wej	w	Kornowacu	oraz	na	wy-
jazdy	 na	 lodowisko.	 Gminny	
Ośrodek	Kultury	w	Kornowacu	
wykorzystał	11	102,84	zł.	Środ-
ki	te	zostały	wydatkowane	m.in.	
na	organizowanie	wypoczynku	
i	zajęć	podczas	ferii	zimowych	
i	wakacji	letnich	oraz	Mikołaj-
ków.	Dofinansowaniu	podlegały	
także	kółka	zainteresowań	dla	
dzieci	i	młodzieży	działających	
przy	Gminnym	Ośrodku	Kultu-
ry	w	Kornowacu	oraz	materiały	
wykorzystane	 na	 kołach	 pla-
stycznych.	Stowarzyszenie	Go-
spodyń	 Wiejskich	 w	 Łańcach	
wykorzystało	494,04	zł	na	orga-
nizację	 projektu	 „Jesienne	 po-
południe	z	piekielną	kuchnią”.	
Koła	Gospodyń	Wiejskich	w	Ko-
byli	i	w	Rzuchowie	nie	wykorzy-
stały	przyznanych	im	środków.	
Na	zajęcia	wokalne	z	zespołem	
„Rzuchowianki”	wykorzystano	
2	288,00	zł,	natomiast	na	zajęcia	
wokalne	z	zespołem	„Kobylan-
ki”	 2	056,59	 zł.	 Młodzieżowa	
Drużyna	Pożarnicza	z	Rzucho-
wa	 wykorzystała	 500,02	 zł	 na	
organizację	 zawodów	 Darta,	
wyjazd	na	basen	i	zakup	koszu-
lek.	Młodzieżowa	Drużyna	Po-
żarnicza		z	Pogrzebienia	500,85	
zł	przeznaczyła	na	organizację	
ogniska	 oraz	 zakup	 koszulek.	
Młodzieżowa	 Drużyna	 Pożar-
nicza		z	Łańc		za	500,00	zł	zaku-
piła	stroje	strażackie,	natomiast	
Młodzieżowa	Drużyna	Pożarni-
cza		z	Kobyli	nie	wykorzystała	
przyznanych	im	środków.	Kluby	
sportowe	przeznaczyły	przyzna-
ne	im	dofinansowanie	na	zakup	
sprzętu	 sportowego	 oraz	 stro-
jów	o	łącznej	wartości	6	022,01	
zł.	Stowarzyszenie	Wspierania	
Rozwoju	Wsi	 Kobyla	 zakupiło	
za	kwotę	1	000,03	zł	drewno	dę-
bowe	na	ławy	i	siedziska	na	rea-
lizację	zadania	„Brzozowy	gaj”	
–	 tworzenie	 alternatywnych	
plenerowych	miejsc	spędzania	
czasu	wolnego	dla	społeczności	
lokalnej.	Stowarzyszenie	„Pręż-
ny	 Kornowac”	 na	 organizację	
„Święta	kartofla”	i	uszycie	stro-
jów	wykorzystało	998,63	zł.

	 	W	2017	roku	na	szkolenia	człon-
ków	Gminnej	Komisji	Rozwiązywa-
nia	Problemów	Alkoholowych	wraz	
z	delegacjami	na	szkolenie	wydano	
1	577,63	 zł	 	 oraz	opłaty	 związane	
z	punktem	konsultacyjnym	1	210,12	
zł,	a	na	podróże	służbowe	krajowe	
do	sądu	45,97	zł.	Zakupiono	także	
pakiet	materiałów	profilaktycznych	
za	255,00	zł.
	 Wynagrodzenia	biegłych	i	op-
łaty	 sądowe	 wyniosły	 łącznie	
760,00	zł.
	 Z	rezerwy	zorganizowano	kon-
kurs	za	najlepszy	program	profi-
laktyczny	na	2018	rok.
Wśród	 nagrodzonych	 znaleźli	
się:
	 1.	Ochotnicza	Straż	Pożar-

na	w	Łańcach,	która	zajęła	
I	miejsce	i	otrzymała	bon	
o	wartości	2	000,00	zł	za	pro-
jekt	„Umiem	–	Potrafię	–	Po-
mogę”,	który	przeznaczono	na	
zakup	fantoma	i	szkolenie	z	
pierwszej	pomocy	za	1956,49	
zł,

	 2.	Gminny	Ośrodek	Kultury	
w	Kornowacu,	który	zajął	II	
miejsce	i	otrzymał	bon	o	war-
tości	1.000,00	zł	za	projekt	
„Dojrzali	Wspaniali!!!	Jeżeli	
masz	50+,	60+,	70+...	Dołącz	
do	nas!!	Czekamy	na	Ciebie!”,	
który	przeznaczono	na	orga-
nizację	zabawy	andrzejkowej	
w	wysokości	971,80	zł,

	 3.	Oratorium	Młodzieżowe	
w	Pogrzebieniu,	który	za-
jęło	III	miejsce	i	otrzymało	
bon	o	wartości	500,00	zł	
za	projekt	„Wsparcie	zajęć	
dla	dzieci	i	młodzieży	
uczęszczającej	do	Orato-
rium	w	Pogrzebieniu”,	które	
przeznaczono	na	wejście	na	
trampoliny	dla	dzieci	i	mło-
dzieży	za	484,00	zł,

Zostały	 dodatkowo	 przyznane	
wyróżnienia	 w	 postaci	 bonów	
o	wartości	200,00	zł,	które	otrzy-
mali:
	 1.	Stowarzyszenie	Gospodyń	

Wiejskich	w	Łańcach.	Za	
kwotę	200,00	zł	zakupiono	
bilety	do	teatru;

	 2.	Koło	Gospodyń	Wiejskich	
w	Pogrzebieniu.	Za	kwotę	
199,20	zł	zakupiono	talerze	
dla	KGW;

	 3.	Ludowy	Klub	Sportowy	
„STRZELEC”	Rzuchów.	Za	
kwotę	200,00	zł	zakupiono	
torbę	medyczną	wraz	z	wypo-
sażeniem;

	 4.	Stowarzyszenie	Lokalne	
Salezjańskiej	Organizacji	
Sportowej	RP	Oratorium	
Pogrzebień.	Za	200,00	zł	
zakupiono	medale	na	Turniej	
Mikołajkowy.

	 W	2017	roku	szkoły	podstawo-
we	brały	udział	w	ogólnopolskiej	
kampanii	 „Zachowaj	 Trzeźwy	
Umysł”.	 Podczas	 zajęć	 nauczy-
ciele	 i	 uczniowie	 korzystali	 z	
materiałów	 zakupionych	 przez	
Gminną	 Komisję	 Rozwiązywa-
nia	 Problemów	 Alkoholowych	
w	2017	roku.

krystian Staniek 

Sprawozdanie z działalności i wykorzystania środków 
finansowych w ramach realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień  

w Gminie Kornowac za 2017 rok
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Rodzaj zasiłku Liczba 
rodzin

Liczba osób 
w rodzinach

Kwota 
świadczeń Źródło finansowania

Zasiłek	celowy 40 145 21	730,00	zł Własne

Zasiłek	okresowy 9 18 11	800,00	zł
1	003,00	zł	własne
10	797,00	zł	dotacja

Zasiłek	stały 9 15 30	129,00	zł Dotacja

Posiłek	dla	dzieci 44 102 25	898,00	zł
12	456,00	zł	własne
13	442,00	zł		dotacja

Zasiłek	celowy	posiłek 24 96 18	141,00	zł
11	583,00	zł	własne
6	558,00	zł	dotacja

Usługi	opiekuńcze 1 1 1	780,00	zł własne

Rodzaj świadczenia Liczba 
rodzin 

Liczba 
świadczeń Kwota 

	Zasiłki	rodzinne	wraz	z	dodatkami 221 3596 449	631,00	zł	

Zasiłki	pielęgnacyjne 97 1175 179	775,00	zł	

Świadczenia	pielęgnacyjne 11 132 186	853,00	zł	

Specjalny	zasiłek	opiekuńczy 1 12 6	240,00	zł

Zasiłek	dla	opiekuna 3 46 23	920,00	zł	

Jednorazowa	zapomoga	z	tytułu	urodzenia	
dziecka 63 63 63	000,00	zł	

Składki	na	ubezpieczenie		
emerytalno-rentowe 11 138 49	972,00	zł	

Fundusz	alimentacyjny 22 266 100	250,00	zł

Koszty	obsługi	świadczeń x x 25	502,00	zł

	 Utworzenie	i	utrzymanie	ośrodka	pomocy	
społecznej,	w	tym	zapewnienie	środków	na	
wynagrodzenia	pracowników,	jest	zadaniem	
własnym	gminy	o	charakterze	obowiązko-
wym	 	 i	wynika	 z	 art.	 17	pkt	 18	ustawy	o	
pomocy	społecznej.	Ośrodek	pomocy	spo-
łecznej	zatrudnia	pracowników	socjalnych	
proporcjonalnie	do	liczby	ludności	gminy	w	
stosunku	jeden	pracownik	socjalny	zatrud-
niony	w	pełnym	wymiarze	czasu	pracy	na	
2000	mieszkańców	lub	proporcjonalnie	do	
liczby	rodzin	objętych	pracą	socjalną	w	sto-
sunku	nie	więcej	niż	50	rodzin	na	jednego	
pracownika	socjalnego	w	pełnym	wymiarze	
czasu	pracy.	Ośrodek	pomocy	społecznej	za-
trudnia	nie	mniej	niż	3	pracowników	w	peł-
nym	wymiarze	czasu	pracy	(art.	110	pkt.	11	
i	12	ustawy	o	pomocy	społecznej).
	 W	2017	r.	ośrodek	pomocy	społecznej	w	
Kornowacu	 zatrudniał	 7	 pracowników	 w	
łącznym	wymiarze	6,75	etatu.
	 W		2017	roku	budżet	ośrodka	pomocy	spo-
łecznej	w	Kornowacu	wyniósł	5	207	875,00	
zł	w	tym:
•	 środki	własne	w	wysokości		506	398,00	

zł	
•	 dotacja	celowa	147	725,00	zł	
•	 zadania	zlecone	z	administracji	 rządo-

wej	4	550	939,00	zł	
•	 środki	przeznaczone	na	projekt	UE	103	

066,00	zł	
	 Środki	finansowe	wydatkowano	następu-
jąco	w	poszczególnych	rozdziałach:

zadania własne i dotowane:
1.	85202	domy	pomocy	społecznej	wydat-

kowano	kwotę	155	494,00	zł	na	opłace-
nie	pobytu	w	domu	pomocy	społecznej	
7	osób.

2.	85205	 zespół	 interdyscyplinarny	 ds.	
przemocy.	W	ramach	zadania	wydatko-
wano	 kwotę	 65	 zł	 na	 obsługę	 Zespołu		
W	 ramach	 działalności	 Zespołu	 Inter-
dyscyplinarnego	 prowadzono	 12	 pro-
cedur	„Niebieskich	kart”	związanych	z	
występowaniem	przemocy	w	 rodzinie,	
z	czego	1	sporządzona	została	przez	pra-
cownika	socjalnego,	11	przez	policję	po	
interwencji	w	środowisku.	

3.	85504	-	asystent	rodziny,	wydatkowano	
kwotę	30	229,00	zł	na	zatrudnienie	asy-
stenta	rodziny	w	tym	:

	 –	z	zadań	własnych	12	327,00	zł
	 –	z	dotacji	Wojewody	4200,00	zł	
	 –	 ze	 środków	 UE	 w	 ramach	 projektu			

13	702,00	zł	
4.	85508	wspieranie	rodziny	i	system	pie-

czy	 zastępczej	 wydatkowano	 kwotę		
12	580,00	zł	na	opłacenie	pobytu	1	dzie-
cka	w	rodzinie	zastępczej.

	 W	 ramach	 zadań	 własnych	 oraz	 zadań	
dotowanych	wypłacane	są	świadczenia	dla	
osób	znajdujących	się	w	trudnej	sytuacji	fi-
nansowej	lub	życiowej,	która	uniemożliwia	
im	przezwyciężenie	trudności	poprzez	włas-
ne	zasoby	i	możliwości.	W	ramach	działalno-
ści	OPS	wypłacono	następujące	zasiłki:
5.	W	 rozdziale	 85213	 składki	 na	 ubez-

pieczenie	 zdrowotne	 opłacane	 za	 oso-
by	 pobierające	 świadczenia	 z	 pomocy	
społecznej	 oraz	 niektóre	 świadczenia	
rodzinne	środki	finansowe	wydatkowa-
no:

	 §	2010	składki	opłacane	za	osoby	pobie-
rające	 świadczenie	 pielęgnacyjny	 oraz	
specjalny	zasiłek	opiekuńczy	wydatko-
wano	6	830,00	zł	

	 §	2030	składki	opłacane	za	osoby	pobie-
rające	zasiłek	stały	z	pomocy	społecznej	
wydatkowano	2	670,00	zł	

6.	W	rozdziale	85219	ośrodki	pomocy	spo-
łecznej	wydatkowano	kwotę	317	630,00	
zł.	 	W	 ramach	 tej	 kwoty	 66	 396,00	 zł	
wydatkowano	 z	 dotacji	 oraz	 kwotę		
251	234,00	zł	ze	środków	własnych.

zadania zlecone 
1.	Rozdział	 85501	 Świadczenie	 wycho-

wawcze.	
	 W	 2017	 r.	 wydatkowano	 kwotę	

3	183	479,00	zł	na	wypłatę	świadczenia	
wychowawczego	w	tym	47	046,00	zł	na	
obsługę	 w/w	 świadczeń.	 Świadczenie	
wypłacane	 jest	 średnio	 na	 523	 dzieci	
z	420	rodzin	w	 tym	ok	214	dzieci	 jako	
pierwsze	 lub	 jedyne	 dziecko	 w	 rodzi-
nie.	Średnio	ok	połowa	rodzin	z	dzieć-
mi	pobiera	świadczenie.	

2.	Rozdział	 85502	 świadczenia	 rodzinne,	
fundusz	alimentacyjny	oraz	składki	na	
ubezpieczenie	społeczne	wydatkowano	
kwotę	1	334	928,00	zł	z	czego	:

•	 Świadczenia	rodzinne		1	184	707,00	zł	
•	 Fundusz	alimentacyjny	100	250,00	zł		
•	 Składki	 na	 ubezpieczenie	 społeczne	

49	972,00	zł	
•	 Obsługa	 świadczeń	 rodzinnych	

25	502,00	zł	
3.	Rozdział	85415		stypendia	dla	uczniów	

o	charakterze	socjalnym	
	 Od	 roku	 2017	 ośrodek	 pomocy	 spo-

łecznej	 	 realizuje	 zadanie	 związane	
z	przyznawaniem	 i	 wypłatą	 stypen-
diów	dla	uczniów	o	charakterze	socjal-
nym.	 W	ramach	 zadania	 wypłacono	
stypendia	 dla	 55	 uczniów	 na	 łączną	
kwotę	24	221,71	zł	z	czego	17	130,00	zł	
z	budżetu	państwa,	7091,71	zł	z	zadań	
własnych	gminy.	

Pozostała działalność OPS
	 Wzorem	ubiegłych	 lat	 zorganizowano	
spotkanie	opłatkowe	 seniorów	z	 terenu	
gminy	Kornowac.		Zaproszono	350	osób	
w	wieku	powyżej	75	roku	życia	z	czego	na	
spotkanie	przybyły	106	osób.	Koszt	w/w	
imprezy	wyniósł	3	770,00	zł	Impreza	or-
ganizowana	jest	corocznie	od	2004	r.	przy	
współpracy	Gminnego	Ośrodka	Kultury	
w	Kornowacu.
	 Corocznie	 wraz	 z	 wójtem	 gminy	 od-
wiedzamy	 mieszkańców	 gminy	 obcho-
dzących	 	 rocznicę	urodzin	powyżej	90.	
Na	ten	cel	zakupiono	upominki	oraz	wią-
zanki	okolicznościowe	na	łączną	kwotę	
937,00	zł	dla	11	osób.
	 W	2017	r.	OPS	uczestniczył	w	kolejnej	
edycji	 Programu	 Operacyjnego	 Pomoc	
Żywnościowa	 	dla	najuboższych	miesz-
kańców	gminy	Kornowac	FEAD	2017.	W	
ramach	programu	otrzymaliśmy	ze	Ślą-
skiego	Banku	Żywności	 6,52	 tony	 żyw-
ności	 w	 następującym	 asortymencie	 tj.	
makaron	jajeczny,	ryż	biały,	herbatniki,	
mleko	UHT,	 ser,	 groszek	 z	marchewka,	
fasola	biała,	koncentrat	pomidorowy,	po-
widła	śliwkowe,	gulasz	wieprzowy,		filet	
z	makreli	w	oleju,	szynka	drobiowa,	szyn-
ka	wieprzowa,	pasztet	wieprzowy,	cukier	
biały,	olej	rzepakowy.
	 Żywność	przekazano	w	formie	paczek	
dla	133	osób	z	 terenu	gminy	Kornowac	
zakwalifikowanych	 do	 programu	 przez	
pracowników	ośrodka	pomocy	 społecz-
nej,	którzy	spełnili	kryterium	dochodo-
we	 nie	 przekraczające	 150%	 kryterium	
dochodowego	 określonego	w	 ustawie	 o	
pomocy	społecznej	tj.	951,00	zł	dla	oso-
by	samotnie	gospodarującej	oraz	771,00	
zł	dla	osoby	w	rodzinie.	Transport	towa-
ru	organizowany	jest	w	porozumieniu	z	
gminą	Rudnik.	Koszt	transportu	wyniósł	
1	056,00	zł.	W	rozładunku	towaru	poma-
gają	strażacy	z	OSP	Pogrzebień.
	 W	2017	r.	dzięki	darczyńcy	z	Niemiec	
udało	się	pozyskać	13	łóżek	modułowych	
z	podnośnikami,	 13	 balkoników	 oraz	 3	
wózki	inwalidzkie.	Sprzęt	został	przeka-
zany	mieszkańcom	gminy	Kornowac	na	
zasadzie	nieodpłatnego	użyczenia.	Koszt	
transportu	w/w	sprzętu	wyniósł	2	611,00	
zł.	
	 Na	przestrzeni	ostatnich	kilku	lat	licz-
ba	 osób	 korzystających	 ze	 świadczeń		
pomocy	społecznej	kształtuje	się	na	po-
dobnym	poziomie.	W	2017	z	pomocy	fi-
nansowej	lub	materialnej	skorzystały	53	
rodziny.	Następuje	jednak	rotacja	rodzin	
polegająca	na	tym,	że	część	rodzin	usa-
modzielnia	 się	np.	poprzez	podjęcie	za-

trudnienia,	część	zaś	rodzin	zgłasza	się	do	
OPS	jako	rodziny	wcześniej	nie	korzysta-
jące	ze	świadczeń.	Zwiększyła	się	jednak	
dwukrotnie	liczba	osób	korzystających	z	
pomocy	wyłącznie	w	formie	pracy	socjal-
nej.	W	2017	r		była	to	liczba	123	rodzin.		
Znacznemu	zwiększeniu	ulega	również	
liczba	osób	samotnych,	starszych,	wyma-
gających	pomocy	ze	strony	rodziny,	jed-
nakże	nie	zawsze	rodzina	może	lub	chce	
udzielać	takiej	pomocy.	Powoduje	to	duże	
zainteresowanie	kierowaniem	w/w	osób	
do	 domu	 pomocy	 społecznej.	W	 chwili	
obecnej	koszty	utrzymania	mieszkańców	
gminy	w	domu	pomocy	społecznej	stano-
wią	znaczny	procent	budżetu	gminy.			
	 OPS	realizuje	Kartę	Dużej	Rodziny.	Za-
danie	 jest	 finansowane	 ze	 środków	 bu-
dżetu	 państwa.	 Koszty	 obsługi	 zadania	
wynoszą	13,40	zł	od	 jednego	złożonego	
wniosku,	oraz	2,68	zł	za	wydanie	karty	
na	 kolejnych	 członków	 rodziny	 wielo-
dzietnej.	W	2017	r.	wydano	Kartę	Dużej	
Rodziny	 dla	 16	 rodzin	wielodzietnych.	
KDR	uprawnia	do	zniżek	na	terenie	kraju	
w	instytucjach,	które	honorują	w/w	kartę	
i	przystąpiły	do	programu.	KDR	przysłu-
guje	 rodzinom	wielodzietnym	(3	+)	nie-
zależnie	 od	 ich	dochodu.	Koszt	 obsługi	
wyniósł	201,00	zł	.
	 W	2017	r.	OPS	realizował		dwuletni	pro-
jekt	współfinansowany	ze	środków	Unii	
Europejskiej	 pt.	 „Drugiemu	 człowieko-
wi”	w	ramach	IX	osi	priorytetowej	Włą-
czenie	społeczne,	Działanie	9.1	Aktywna	
integracja,	Poddziałanie	9.1.6	Programy	
aktywnej	integracji	dla	osób	i	grup	zagro-
żonych	wykluczeniem	społecznym.	Koszt	
projektu	wyniósł	226	999,00	zł	 z	 czego	
dofinansowanie	z	EFS	192	949,15	zł.	Pro-
jekt	realizowany	był	w	partnerstwie	z	po-
wiatem	raciborskim	i	skierowany	był	do	
osób	bezrobotnych,	nieaktywnych	zawo-
dowo,	przeżywających	trudności	w	peł-
nieniu	ról	opiekuńczo-wychowawczych.	
W	projekcie	brało	udział	12	osób	z	terenu	
gminy	Kornowac.	Działania	w	projekcie	
prowadzone	 były	 na	 rzecz	 aktywizacji	
społecznej	i	zawodowej	w/w	osób	poprzez	
zajęcia	z	psychologiem,	doradcą	zawodo-
wym,	trenerem	pracy	oraz	innymi	specja-
listami	oraz	poprzez	udział	w	imprezach	
środowiskowych	prowadzonych	na	rzecz	
społeczności	lokalnej.	W	ramach	projek-
tu	 jego	uczestnicy	skorzystali	 z	kursów	
prawa	 jazdy,	obsługi	wózka	widłowego,	
opiekuna	osób	starszych,	komputerowe-
go,	palacza	oraz	instruktora	hipoterapii.	
Część	osób	podjęła	zatrudnienie.	

katarzyna Buczek

Sprawozdanie z wykonania budżetu  
oraz działalności Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Kornowacu za rok 2017
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	 21	marca	w	Domu	Kultury	w	Kobyli	
odbył	się	Gminny	Kiermasz	Potraw	
i	Ozdób	Wielkanocnych	zorganizo-
wany	 przez	 Gminny	 Ośrodek	 Kul-
tury	w	Kornowacu	pod	patronatem	
Wójta	Gminy	Kornowac.	
	 Wśród	 zaproszonych	 gości	 byli	
wójt	gminy	–	Grzegorz	Niestrój,	prze-
wodniczący	Rady	Gminy	Kornowac	
–	Eugeniusz	Kura,	radni	Gminy	Kor-

nowac,	sołtysi	oraz	delegacja	z	gminy	
partnerskiej	Branka	u	Opavy.
	 Swój	 kunszt	 kulinarny	 zaprezen-
towały	 koła	 gospodyń	 wiejskich	
i	 stowarzyszenia	 z	 terenu	 gminy,	
przygotowując	 regionalne	 specjały	
przyrządzane	według	 tradycyjnych	
przepisów	oraz	nowe	potrawy,	które	
stanowią	urozmaicenie	świąteczne-
go	menu.	

	 Podczas	kiermaszu	rozstrzygnięto	
konkurs	 na	 najsmaczniejszy	 pasz-
tet.	Najlepszy	 zdaniem	 jury,	okazał	
się	pasztet	przygotowany	przez	Koło	
Gospodyń	Wiejskich	z	Kobyli.
	 	W	trakcie	kiermaszu	swoje	umie-
jętności	artystyczne	zaprezentowały	
dzieci	z	grupy	teatralnej	„Na	śląskim	
podwórku”	oraz	zespół	„Rzuchowian-
ki”.

Gminny Kiermasz Potraw i Ozdób Wielkanocnych
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17	marca	odbyła	się	XI	edycja	Powiatowego	Konkursu	Potraw	Regio-
nalnych	–	„Potrawy	Regionalne	wielkanocne	Stoły”	w	Pietrowicach	
Wielkich.	W	tym	roku,	Gminę	Kornowac	godnie	reprezentowały	pa-
nie	z	Koła	Gospodyń	Wiejskich	w	Rzuchowie,	pozytywnie	promując	
naszą	Gminę.	Naszym	gospodyniom	składamy	serdeczne	podzięko-
wania.	

	 19	marca	rozstrzygnięto	VIII	
Konkurs	na	„Kartkę	Wielkanoc-
ną”	zorganizowany	przez	Wójta	
Gminy	Kornowac	oraz	Gminną	
Bibliotekę	Publiczną	w	Korno-
wacu.	Na	konkurs	wpłynęło	194	
prac.	Komisja	wybrała	w	każdej	
kategorii	wiekowej	po	3	prace:
I	 kategoria	 (przedszkolaki	
i	dzieci	młodsze)	–	zostały	wy-
różnione	wszystkie	przedszkola	

biorące	udział	w	konkursie
II	 kategoria	 (uczniowie	 szkół	
podstawowych	kl.	I	–	III)
–	Martyna	Adamczyk
–	Oliwia	Fura
–	Aleksandra	Pawełek
III	 kategoria	 (uczniowie	 szkół	
podstawowych	kl.	IV	–	VI)
–	Szymon	Cieślik
–	Julia	Gatzka
–	Paulina	Piła

IV	kategoria	(uczniowie	kl.	VII,	
młodzież	gimnazjalna	i	starsi)
–	Sandra	Ber
–	Klaudia	Depta
–	Patrycja	Kura

Uroczyste	 wręczenie	 nagród	
odbyło	 się	 21	 marca	 podczas	
Kiermaszu	 Potraw	 i	 Ozdób	
Wielkanocnych	w	Domu	Kultu-
ry	w	Kobyli.

Gminny Kiermasz Potraw i Ozdób Wielkanocnych

III kategoRIa (ucznIowIe szkół podstawowych kl. IV – VI)

Martyna adamczyk Oliwia Fura aleksandra Pawełek

Szymon Cieślik Julia Gatzka Paulina Piła

Sandra Ber klaudia depta Patrycja kura

IV kategoRIa (ucznIowIe kl. VII, młodzIeż gImnazjalna I staRsI)

II kategoRIa (ucznIowIe szkół podstawowych kl. I – III)

haRmonogRam 
szczepienia psów przeciw wściekliźnie 

w Gminie Kornowac w 2018 r.

Rzuchów
18.04.2018 r.

(środa)
12.00 – 15. 50

12.00 – 12.20 Lęgów góra obok baru
12.25 – 12.45 Lęgów P. Mandera
12.55 – 13.10 Sportowa P. Granieczny
13.20 – 13.35 Pszowska P. Krasek
13.45 – 14.15 K. Miarki P. Guzy
14.25 – 14.55 K. Miarki P. Kocur
15.10 – 15.20 Dębowa
15.30 – 15.50 Pstrązka P. Mandrysz

łańce
19.04.2018 r.

(czwartek)
14.00 – 15.40

14.00 – 14.15 Wolności – Źródlana
14.20 – 14.35 Wolności P. Pisarski
14.45 – 15.00 obok Remizy OSP (Szkolna)
15.10 – 15.20 przy zjeździe do Pstrążnej
15.30 – 15.40 Wolności P. Kapica

Kobyla
20.04.2018 r.

(piątek)
12.30-15.30

12.30 – 13.00 Główna P. Cyfka
13.10 – 13.25 Budzińska P. Masarczyk
13.35 – 13.50 Markowicka
14.00 – 14.30 Główna obok przystanku
14.40 – 15.10 Leśna P. Płaczek
15.20 – 15.30 Główna P. Franica

pogrzebień
24.04.2018 r.

(wtorek)
13.30 – 16.00

13.30 – 14.00 Pamiątki P. Staniek
14.20 – 14.40 Brzezka P. Kowol
14.55 – 15.20 Lubomska P. Dreja
15.30 – 16.00 Wiejska P. Dryja S.

Kornowac
25.04.2018 r.

(środa)
13.00 – 16.05

13.00 – 13.20 Kolonia P. Kampka
13.30 – 13.45 Potoki
14.00 – 14.30 Raciborska obok piekarni
14.40 – 15.10 Starowiejska P. Placek
15.20 – 15.40 Raciborska P. Kozielski

V I I I  KO n K u R s  
na „Kartkę Wielkanocną”
rozstrzygnięty

V I I I  KO n K u R s  
na „Kartkę Wielkanocną”
rozstrzygnięty

szczegóły: www.kornowac.pl

V Gminny Turniej 
Tenisa Stołowego 

Oldbojów

V Gminny Turniej 
Tenisa Stołowego 

Oldbojów
7 kwietnia 2018 r., godz. 10.00
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  

w Kornowacu
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Trwają roboty budowlane w ramach kontraktu „Budowa kanalizacji sanitarnej 
– etap I”. W styczniu Wykonawca przeprowadził próby szczelności i inspekcję 
telewizyjną odcinka 200 mb kanalizacji sanitarnej w ul. Raciborskiej i ul. Kor-
nowackiej. Roboty zostały odebrane bez zastrzeżeń.
Obecnie Wykonawca robót w ramach etapu I – konsorcjum firm: „AQUA-Sy-
stem” Sp. z o.o z Bielska-Białej oraz Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Bu-
dowlanych „JAF” Sp. z o. o. z Rybnika prowadzi roboty wzdłuż ul. Pamiątki. 
Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie zamówienia na roboty budowlane 
dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej – etap II”. Wszczęcie przetargu zapla-
nowano na przełom marca i kwietnia br.

	 Dobra	wiadomość	dla	osób	planujących	wymianę	starych,	nieekologicznych	
pieców	i	kotłów	węglowych	w	budynkach	mieszkalnych.	W	dniach	od	4	do	12.	
kwietnia	br.	urząd	gminy	przyjmować	będzie	wnioski	mieszkańców	zaintereso-
wanych	udziałem	w	Programie	ograniczania	niskiej	emisji.	
Program	realizowany	będzie	poprzez	dwa	warianty:
•	 Wymianę	pieców	/	kotłów	węglowych	niskosprawnych	na	kotły	węglowe	z	zała-

dunkiem	automatycznym,	spełniające	wymogi	5	klasy	wg	kryteriów	zawartych	
w	normie	PN	EN303-5:2012.

•	 Wymianę	pieców	/	kotłów	węglowych	niskosprawnych,	na	kotły	gazowe.
	 Łącznie	w	latach	2018	–	2020	wymienionych	zostanie	120	starych	źródeł	ciepła,	
przy	czym	zakłada	się	w	poszczególnych	latach	wymianę	35	szt.	starych	pieców	
na	kotły	węglowe	tzw.	5	klasy	z	podajnikiem	oraz	wymianę	5	szt.	starych	pieców	
ciepła	na	kotły	gazowe.
Właściciel	budynku	może	uzyskać	dotację	w	wysokości	do	50%	kosztów	kwalifi-
kowanych,	jednak	nie	więcej	niż	6.000,00	zł.
Dokumenty	należy	składać	w	formie	papierowej.
Oprócz	wniosków	Właściciel	budynku	powinien	złożyć:	
a)	zdjęcie	dotychczasowego	pieca	podlegającego	wymianie,
b)	zgody	pozostałych	współwłaścicieli	w	przypadku	współwłasności	budynku,
c)	dokumenty	potwierdzające	 spełnianie	kryteriów	–	aktualne,	 jedno	z	następują-

cych	orzeczeń:	orzeczenie	o	zaliczeniu	do	jednego	z	trzech	stopni	niepełnospraw-
ności,	 orzeczenie	 o	 całkowitej/częściowej	 niezdolności	 do	 pracy,	 orzeczenie	
o	niezdolności	do	samodzielnej	egzystencji	na	podstawie	odrębnych	przepisów,	
orzeczenie	o	niepełnosprawności	wydane	przed	ukończeniem	16	roku	życia,	orze-
czenie	o	zaliczeniu	do	grupy	inwalidzkiej,	orzeczenie	o	stałej	albo	długotermino-
wej	niezdolności	do	pracy	w	gospodarstwie	rolnym,

d)	oświadczenie	 o	 zgodzie	 na	 przetwarzanie	 danych	 osobowych	 członka	 rodziny,	
którego	dokumenty	Inwestor	dołącza	do	wniosku.

Dokumenty	można	pobrać	w	urzędzie	gminy	oraz	ze	strony	internetowej	www.
kornowac.pl.
Złożone	w	terminie	naboru	wnioski	zostaną	ocenione	wg	następujących	kryte-
riów:	
a)	złożenie	ankiety	dla	właścicieli	budynków	mieszkalnych	na	potrzeby	inwentary-

zacji	–	1	pkt.
b)	gospodarstwa	domowe,	których	członkami	są	osoby	z	niepełnosprawnością	czyli	

osoby	niepełnosprawne	w	rozumieniu	ustawy	o	rehabilitacji	zawodowej	i	społecz-
nej	 oraz	 zatrudnianiu	 osób	niepełnosprawnych,	 przy	 czym	za	 członka	 rodziny	
uznaje	się	osobę	zamieszkującą	i	zameldowaną	na	pobyt	stały	w	budynku	objętym	
wnioskiem	–	1	pkt.	

c)	„wiek”	starego	źródła	ciepła:	
3	 pkt.	–	w	przypadku	starego	pieca	wyprodukowanego	przed	rokiem	2000;	
2	 pkt.	–	w	przypadku	starego	pieca	wyprodukowanego	w	latach	2000	–	2005	r.;
1	 pkt.	–	w	przypadku	starego	pieca	wyprodukowanego	w	latach	2006	–	2010	r.,	
0	 pkt.	–	w	przypadku	starego	pieca	wyprodukowanego	w	2011	r.	lub	później	

Weryfikacji	i	oceny	wniosków	dokona	urząd	na	podstawie	posiadanych	informacji,	
w	tym	złożonych	ankiet	i	oświadczeń.	
Na	podstawie	ocenionych	wniosków	stworzona	zostanie	lista	Inwestorów	zakwali-
fikowanych	i	lista	rezerwowa.	W	przypadku	jednakowej	liczby	punktów	o	miejscu	
na	liście	decydować	będzie	kolejność	złożenia	wniosku.

Zapraszamy	do	udziału	w	programie.

Rusza Program ograniczania niskiej emisji 
w Gminie Kornowac na lata 2018 – 2020

1.	ustawa	z	dnia	20	maja	1971	r.	
Kodeksu	 wykroczeń	 (Dz.
U.	 z	 2010	 r.	 Nr	 46,	 poz.	 275	
z	 późn.	 zm.)	 –	 art.	 82	 :	 kara	
aresztu,	 grzywny	 lub	 naga-
ny,	 której	 wysokość	 w	 myśl	
art.	24	§	1		kw	może	wynosić	
od	20	do	5000	zł.	

2.	ustawa	 z	 dnia	 6	 czerwca	
1997	 r.	 Kodeks	 karny	 (Dz.U.	
z	1997r.	Nr	88	poz.	553	z	późn.	
zm.)	 	 –	 art.	 163	 §	 1	 stanowi:	
„Kto	 sprowadza	 zdarzenie,	
które	zagraża	życiu	lub	zdro-
wiu	 wielu	 osób	 albo	 mieniu	
w	 wielkich	 rozmiarach,	 ma-
jące	 postać	 pożaru,	 podlega	
karze	 pozbawienia	 wolności	
od	roku	do	lat	10”.

3.	ustawa	 z	 dnia	 16	 kwietnia	
2004	 r.	 o	 ochronie	 przyrody		
(Dz.U.	 z	 2009	 r.	 Nr	 151,	 poz.	
1220	z	późn.	zm.),	

	 –	 art.	 124:	 „Zabrania	 się	
wypalania	 łąk,	 pastwisk,	
nieużytków,	 rowów,	 pasów	
przydrożnych,	 szlaków	 ko-

lejowych	 oraz	 trzcinowisk	
i	szuwarów”

	 –	art.	131:	„Kto...	wypala	łąki,	
pastwiska,	 nieużytki,	 rowy,	
pasy	 przydrożne,	 szlaki	 ko-
lejowe,	trzcinowiska	lub	szu-
wary…	–	podlega	karze	aresz-
tu	albo	grzywny”

4.	ustawa	 z	 dnia	 28	 września	
1991	r.	o	lasach	(Dz.U.	z	2011	
r.	Nr	12,	poz.	59	z	późn.	zm.):

	 –	art.	30	ust.	3		„w	lasach	oraz	
na	 terenach	śródleśnych,	 jak	
również	w	odległości	do	100	
m.	od	granicy	 lasu,	 zabrania	
się	 działań	 i	 czynności	 mo-
gących	 wywołać	 niebezpie-
czeństwo,	a	w	szczególności:

	 –	 rozniecenia	 poza	 miejsca-
mi	 wyznaczonymi	 do	 tego	
celu	 przez	 właściciela	 lasu	
lub		nadleśniczego,

	 –	 korzystania	 z	 otwartego	
płomienia,

	 –	 wypalania	 wierzchniej	
warstwy	gleby	 i	pozostałości	
roślinnych”

wypalanIe tRaw jest nIebezpIeczne I nIedozwolone!
przepisy określające sankcje karne oraz zakaz wypalania roślinności to:

	 Jak	 co	 roku	 przełom	 zimy	
i	wiosny	to	okresy,	w	których	po-
jawia	się	problem	wypalania	traw	
i	pozostałości	roślinnych.	Obsza-
ry	 zeszłorocznej	 wysuszonej	 ro-
ślinności	 stanowią	 doskonałe	
podłoże	 palne	 co	 w	 połączeniu	
z	nadal	panującym	wśród	wielu	
ludzi	 przekonaniem,	 że	 spale-
nie	wysuszonej	 trawy	spowodu-
je	jej	szybszy	i	bujniejszy	odrost,	
może	 prowadzić	 do	 zagrożeń	
pożarowych	 a	 także	 powoduje	
inne	 ujemne	 skutki	 w	 postaci	
np.	 wyjaławiania	 się	 ziemi,	 za-
hamowany	zostaje	bardzo	poży-
teczny,	naturalny	rozkład	resztek	
roślinnych	oraz	asymilacja	azotu	
z	powietrza.	Do	atmosfery		z	kolei	
przedostaje	się	szereg	trujących	
związków	chemicznych.	
	 Pożary	 traw	 niszczą	 rodzimą	
faunę	i	florę,	w	płomieniach	ginie	
wiele	pożytecznych	zwierząt	oraz	
owadów.	Podczas	palenia	się	traw	
powstaje	duże	zadymienie,	które	

jest	szczególnie	groźne	dla	osób	
przebywających	 w	 bezpośred-
nim	sąsiedztwie	takiego	miejsca,	
z	uwagi	na	możliwość	zaczadze-
nia	oraz	powoduje		zmniejszenie	
widoczności	na	drogach,	co	może	
prowadzić	 do	 powstania	 groź-
nych	w	skutkach	kolizji	i	wypad-
ków	drogowych.	
	 Od	palącego	się	poszycia	gleby,	
zapaleniu	ulega	podziemna	war-
stwa	torfu,	który	może	zalegać	na-
wet	do	kilkunastu	metrów	w	głąb.	
Doprowadzić	to	może	do	długo-
trwałych	i	trudnych	do	ugaszenia	
pożarów.
	 Należy	 pamiętać,	 że	 po	 zimie	
trawy	są	wysuszone	i	palą	się	bar-
dzo	szybko.
	 W	 rozprzestrzenianiu	 ognia	
pomagają	 także	 powiewy	 wia-
tru.	 W	 przypadku	 gwałtownej	
zmiany	 jego	 kierunku,	 ogień	
może	bardzo	szybko	wymknąć	się	
spod	kontroli	i	przenieść	np.	na	
pobliskie	lasy	lub	zabudowania,	

co	 w	 bezpośredni	 sposób	 może	
nieść	zagrożenie	dla	życia		i	zdro-
wia	ludzkiego	a	także	mienia.

KarY dLa rOLNiKa  
Od ariMr
	 Agencja	 może	 nałożyć	 na	 rol-
nika,	 wypalającego	 trawy,	 karę	
na	podstawie	nie	przestrzegania	
dobrej	kultury	rolnej.	Owa	dobra	
kultura	jest	wymagana	przy	uzy-
skiwaniu	dopłat	bezpośrednich.	
Karą	za	wypalanie	traw	może	być	
zatem	zmniejszenie	dopłat	przy-
sługujących	za	dany	rok	o	ok.	3%.	
Sankcja	 ta	nie	 jest	 jednak	stała	
i	zostaje	określona	indywidualnie	
przy	każdym	przypadku	wypala-
nia	traw.	W	zależności	od	stopnia	
winy	rolnika,	może	być	podwyż-
szona	nawet	do	5%	lub	obniżona	
do	1%.	Jeżeli	rolnik	uporczywie	
i	celowo	wypalał	 trawy,	ARiMR	
może	całkowicie	pozbawić	rolni-
ka	dopłat	bezpośrednich	za	dany	
rok.

„uporządkowanie gospodarki ściekowej 
na terenie gminy kornowac – etap I”

WYPALAnIE TRAW

23 lutego w Domu Kultury w Rzuchowie 
odbyła się konferencja, w której uczest-
niczyli przedstawiciele wszystkich or-
ganizacji społecznych działających na 
terenie Gminy.
W trakcie konferencji Wójt przedstawił 
inwestycje jakie zrealizowano, i które są 
w trakcie realizacji w Gminie. Przedsta-

wił dotychczasowy zakres współpracy 
z organizacjami.  
Podczas spotkania wójt gminy – Grze-
gorz Niestrój wręczył pani Janinie Hałas 
dyplom nadania „Honorowej Przewod-
niczącej KGW” nadany przez Wojewódz-
ki Związek Rolników, Kółek i Organizacji 
Rolniczych w Katowicach.



t w o ja  g m i n a �nr 2/2018

Turniej Wiedzy Pożarniczej 
MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA 
POŻAROM

	 12	marca	Ośrodek	Pomocy	Społecznej	
w	Kornowacu	otrzymał	230	kg	żywności	
pochodzącej	ze	zbiórki	żywności	przepro-
wadzonej	10	marca	na	terenie	marketu	Au-
chan.	
	 Zbiórka	 przeprowadzona	 została	 w	 ra-
mach	ogólnopolskiej	akcji	Caritas	tak.po-
magam,		w	ramach	której	zaangażowała	się	
młodzież	ze	szkolnego	koła	Caritas	działa-
jącego	 przy	 szkole	 podstawowej	 w	 Kor-
nowacu	pod	przewodnictwem	Katarzyny	
Franicy.	 Wśród	 zebranej	 żywności	 były	
głównie	artykuły	o	przedłużonym	terminie	
spożycia	takie	jak:	ryż,	makaron,	cukier,	ka-
sza,	produkty	w	puszkach	ale	także	słody-

cze.	Z	zebranych	artykułów	sporządzono	
19	paczek	żywnościowych,	które	przeka-
zano	najbardziej	potrzebującym	mieszkań-
com	gminy	Kornowac	tj.	głównie	osobom	
starszym,	samotnym,	które	nie	otrzymują	
pomocy	żywnościowej	z	innych	źródeł.	
	 Akcja	Caritas	prowadzona	 jest	 co	 roku	
przed	 świętami	 Bożego	Narodzenia	 oraz	
Świętami	Wielkanocnymi.	 Po	 raz	 pierw-
szy	 żywność	 przekazano	do	OPS	w	 celu	
jej	 rozdysponowania	 dla	 najbardziej	 po-
trzebujących,	 za	 co	 składam	 serdeczne	
podziękowania	 dla	 wszystkich	 osób	 za-
angażowanych	 w	 przeprowadzenie	 w/w	
zbiórki.

Zbiórka żywności szkolnego koła 
Caritas przy SP w Kornowacu
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23 lutego wójt gminy Kornowac odwiedził panią Anielę Wolny z Pogrzebienia, która  obchodziła 
91. urodziny 

O G Ł O S Z E N I E
wójt Gminy Kornowac zwraca się z apelem 
o niestosowanie środków ochrony roślin 

w porze aktywności pszczół, tj. od ok. 6.00 – 18.00
Prosi się także wszystkich mieszkańców, 
o zgłaszanie do urzędu Gminy Kornowac 

przypadków dokonywania oprysków w ww. godzinach.

	 Nawożenie,	stosuje	się	w	okresach	i	w	warunkach,	gdy	nie	ma	zagrożenia,	że	zawarte	
w	nich	składniki	mineralne	(związki	azotu)	będą	wymywane	do	wód	gruntowych	lub	
zmywane	do	wód	powierzchniowych	powodując	ich	zanieczyszczenie.	Obowiązujący	
termin	wywożenia	obornika	na	pole	przypada	od	1	marca	do	15	listopada.	Po	wywo-
żeniu	obornika	na	pole	należy	niezwłocznie	go	zaorać.	W	tym	samym	terminie	można	
składać	obornik	na	pryzmie,	jednak	jego	składowanie	nie	może	trwać	dłużej	niż	12	
tygodni.	Zgodnie	z	ustawa	o	nawozach	i	nawożeniu,	ilość	zastosowanych	w	ciągu	roku	
nawozów	naturalnych	w	gospodarstwie	nie	może	przekroczyć	170	kg	azotu	w	czystym	
składniku	na	1	ha	użytków	rolnych.	

	 W	lutym	2018	roku	odbyły	się	w	jednost-
kach	Ochotniczych	Straży	Pożarnych	walne	
zebrania	sprawozdawcze.	
	 Podczas	 zebrań	 podsumowano	 miniony	
rok	 oraz	 przedstawiono	 plany	 i	 zamierze-
nia	na	 rok	bieżący.	Strażacy	dokonali	oce-
ny	wyników	swojej	pracy,	określili	kierunki	
działania	swoich	jednostek	oraz	udzielili	ab-
solutorium	 zarządom	OSP.	Omówiony	 zo-
stał	także	udział	poszczególnych	jednostek	
w	szkoleniach,	ćwiczeniach	i	akcjach	ratow-
niczo-gaśniczych.
W	zebraniach,	oprócz	członków,	OSP	bra-

li	również	udział	zaproszeni	goście	między	
innymi:	 	 wójt	 gminy	 Kornowac	 Grzegorz	
Niestrój,	radni,	sołtysi,		przedstawiciele	Ko-
mendy	Powiatowej	Państwowej	Straży	Po-
żarnej	w	Raciborzu	oraz	prezes	i	komendant	
Zarządu	Oddziału	Gminnego	Związku	OSP	
RP	w	Kornowacu.		
Zebrania	odbywały	się	w	następujących	ter-
minach:
11	lutego	–	OSP	Pogrzebień
18	lutego	–	OSP	Rzuchów
24	lutego	–	OSP	Łańce
25	lutego	–	OSP	Kobyla

	 27	lutego	odbył	się	Turniej	Wiedzy	Pożarni-
czej	„MŁODZIEŻ	ZAPOBIEGA	POŻAROM”	
na	szczeblu	gminnym.	Turniej	ten	został	zor-
ganizowany	w	dwóch	grupach	wiekowych:	
grupa	szkoła	podstawowa,	w	której	wzięło	
udział	6	osób	oraz	grupa	klas	gimnazjalnych	
–	1	osoba.

Kolejność zajętych miejsc przedstawia się 
następująco:

gRupa wIekowa szkoła podstawowa:
bartosz hałas – 17 pkt. (MDP OSP Łańce)
tomasz Święty – 12 pkt. (MDP OSP Łańce)
ewa adamczyk – 11 pkt. (MDP OSP Rzuchów)

emilia czerkawska – 10 pkt. (MDP OSP Łańce)
łukasz kwiatkowski – 10 pkt. (MDP OSP Rzu-
chów)
jakub trepiak – 8 pkt. (MDP OSP Rzuchów)
gRupa wIekowa klas gImnazjalnych:
martyna stencel – 15 pkt. (MDP OSP Łańce)

do udziału w turnieju wiedzy Pożarniczej 
na szczeblu powiatowym zakwalifikowali 
się:
gRupa wIekowa szkoła podstawowa 
– bartosz hałas

gRupa wIekowa klas gImnazjalnych 
– martyna stencel 

zakończyły się zebrania sprawozdawcze 
w jednostkach osp

Drodzy Rolnicy przypominamy o zasadach nawożenia 
pól oraz składowania obornika na pryzmie
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	 Stowarzyszenie	 LYSKOR	
wspólnie	 z	 trzema	 Lokalnymi	
Grupami	 Działania	 od	 połowy	
listopada	 realizowało	 projekt:	
„Przedsiębiorczość	+	Operatyw-
ność	+	Współpraca	+	Ekonomia	
=	 Rozwój	 –	 w	 skrócie	 Power”,	
który	miał	na	celu	zwiększenie	
wiedzy	uczniów	z	zakresu	przed-
siębiorczości,	aby	w	przyszłości	
potrafili	 samodzielnie	 założyć	
przedsiębiorstwo	 i	 stworzyć	
nowe	miejsca	pracy.	
	 W	 projekcie	 brali	 udział	 ucz-
niowie	klas	trzecich	Szkoły	Pod-
stawowej	w	Kornowacu:	Patrycja	

Kura,	Dominika	Kapuścik,	Nico-
le	 Stanienda,	 Edyta	Gąsior,	 Ka-
mila	Małczok,	Klaudia	Furman,	
Sandra	Ber,	Natalia	Balasińska,	
Martyna	Szulc,	Martyna	Stencel,	
Mateusz	Mandel	oraz	Łukasz	Do-
mański.
	 14,	20	i	28	listopada	odbyły	się	
warsztaty	dotyczące	stworzenia	
własnego	 biznesplanu.	 24	 listo-
pada	odbył	się	wyjazd	studyjny	
do	„Kuźni	u	Kowola”	oraz	zakła-
du	Eko-Okna.	
	 9	i	10	grudnia	uczniowie	prze-
bywali	na	wycieczce	w	Jurze	Kra-
kowsko-Częstochowskiej,	której	

głównym	 celem	 była	 integracja	
uczniów	 z	 różnych	 szkół.	 Pod-
czas	 wyjazdu	 zostały	 przedsta-
wione	 biznesplany	 wymyślone	
przez	 uczniów,	 najlepsze	 prace	
zostały	 wybrane	 przez	 wszyst-
kich	uczestników	projektu.	
	 29	 stycznia	 w	 Pietrowicach	
Wielkich	odbyła	się	gala	podsu-
mowująca,	 podczas	 której	 naj-
lepsze	prace	zostały	nagrodzone.	
W	uroczystości	kończącej	projekt	
udział	 wzięła	 dyrektor	 szkoły	
wraz	 z	 uczniami,	 którzy	 zaan-
gażowali	 się	 w	 to	 interesujące	
przedsięwzięcie.

podsumowanie projektu „poweR”

	 W	piątek	16	lutego	czteroosobo-
wa	delegacja	Szkoły	Podstawowej	
im.	 Jana	 Pawła	 II	 w	 Kornowacu	
w	składzie:	dyrektor	Jolanta	Błasz-
czok,	Aleksandra	Kowalska	oraz	
przedstawiciele	uczniów	Julia	Sza-
rek	i	Daniel	Otawa	z	kl.	IIa	brali	
udział	w	uroczystym	podsumowa-
niu	konkursu	„Nie	truj	sąsiada!”,	
który	 był	 organizowany	 w	 ra-
mach	 międzygminnej	 kampanii	
edukacyjno-ekologicznej	 „Gmina	
z	(dobrą)	energią!”.	Za	kampanię	
odpowiadają	Związek	Gmin	i	Po-
wiatów	Subregionu	Zachodniego	
Województwa	 Śląskiego	 oraz	 fir-
ma	Planergia	Sp.	z	o.o.
	 Konkurs,	w	którym	wzięło	udział	
ponad	170	szkół,	trwał	od	stycznia	
do	końca	grudnia	2017	roku.	Jego	
celem	było	kształtowanie	świado-
mości	dzieci	i	dorosłych	w	zakresie	
ograniczania	niskiej	emisji,	propa-
gowanie	idei	czystego	środowiska,	
budownictwa	 energooszczędnego	
oraz	 technologii	 odnawialnych	
źródeł	 energii,	 popularyzowanie	
wiedzy	 dotyczącej	 prawidłowej	
segregacji	i	recyklingu	oraz	posze-
rzanie	szeroko	rozumianej	ochrony	
środowiska	 naturalnego.	 Szkoły	
uczestniczące	w	 konkursie	miały	

za	 zadanie	 organizować	 różne-
go	 rodzaju	 wydarzenia	 związane	
z	tematyką	niskiej	emisji,	odnawial-
nych	źródeł	energii	itp.	oraz	przesy-
łać	do	organizatora	sprawozdania	
z	 podjętych	 działań	 –	 w	 marcu,	
czerwcu,	wrześniu	i	grudniu.	Dana	
placówka	była	oceniana	za	aktyw-
ność,	kreatywność	prowadzonych	
działań,	powiązanie	z	tematem	ni-
skiej	emisji,	a	 także	 liczbę	 i	 skalę	
przeprowadzonych	działań.	
	 W	naszej	 szkole	 przez	 cały	 rok	
organizowaliśmy	 szereg	 działań,	
w	 które	 zaangażowana	 była	 cała	
społeczność	 szkolna.	 Uczniowie	
stykali	się	z	problemem	niskiej	emi-
sji	na	rożnych	przedmiotach	–	nie	
tylko	przyrodniczych,	ale	też	arty-
stycznych	 i	 językowych.	 Wszyst-
kie	wykonane	w	ramach	konkursu	
prace	były	eksponowane	w	szkole,	
miały	wartość	edukacyjną	i	infor-
macyjną	dla	uczniów	oraz	odwie-
dzających	 rodziców,	 czy	 gości.	
Przykładowe	 nasze	 działania	 to:	
wykonanie	przestrzennej	makiety,	
ekspozycje	i	gazetki	na	temat	skła-
du	dymu	i	jego	szkodliwości,	lekcje	
tematyczne	na	różnych	przedmio-
tach,	tworzenie	wierszy,	haseł,	ulo-
tek,	 czy	dekalogów	przykładnego	

sąsiada.	Za	kolejne	sprawozdania	
otrzymaliśmy	 punkty,	 które	 loko-
wały	nas	w	czołówce	szkół	z	naszej	
kategorii	 (mieliśmy	 110	 punktów,	
ex	aequo	z	Gimnazjum	nr	3	z	Wo-
dzisławia	 Śl.	 –	 najwyższa	 liczba	
punktów).	Przed	ostatnim	sprawo-
zdaniem	 znów	 podjęliśmy	 liczne	
wyzwania,	m.in.:	włączenie	w	ak-
cję	„NIE	dla	smogu”	na	stronie	Li-
brus,	zgłoszenie	lokalizacji	czujnika	
czystości	powietrza	oraz	analiza	da-
nych	monitorowanych	przez	czuj-
nik	w	Kornowacu,	zbiórki	różnych	
surowców	wtórnych,	nagranie	fil-
mu	„Nie	truj	sąsiada”	oraz	szkolenie	
dla	całej	społeczności	szkolnej	na	
temat	pomp	ciepła.	
	 Pod	 koniec	 stycznia	 na	 stronie	
„Gminy	z	(dobrą)	energią!”	zamiesz-
czono	wstępne	wyniki	 konkursu.	
W	 każdej	 kategorii	 –	 przedszko-
la,	 szkoły	 podstawowe,	 gimnazja	
i	szkoły	ponadgimnazjalne.	Wyróż-
niono	po	5	placówek,	które	zostały	
zaproszone	do	Powiatowej	i	Miej-
skiej	Biblioteki	Publicznej	w	Rybni-
ku	na	ogłoszenie	wyników.	Podczas	
uroczystego	 podsumowania	 kon-
kursu	 otrzymaliśmy	 wyróżnienie	
i	dyplom	laureata	konkursu.

	 6	 marca,	 po	 raz	 osiemnasty,	
w	 Szkole	 Podstawowej	 w	 Kobyli	
odbył	się	Międzygminny	Konkurs	
Recytatorski.	W	konkursie	wzięli	
udział	uczniowie	ze	szkół	podsta-
wowych	 z:	 Rzuchowa,	 Pstrążnej,	
Pogrzebienia	 i	 Kobyli.	 Tematyką	
konkursu	 była	 „Szkoła	 w	 poe-
zji”.	 Poziom	 recytacji	 był	 bardzo	
wysoki	 toteż	 komisja	 oceniająca	
w	składzie:	przewodnicząca	–	Kor-
nelia	Bugdol,	Wiesława	Bochynek	
–	 dyrektor	 Gminnego	 Ośrodka	
Kultury	 w	 Kornowacu,	 Agniesz-
ka	Chromik,	Tatiana	Koczy	oraz	
Anna	Kałusek	miały	trudne	zada-
nie	do	wykonania.	Jury	wytypowa-
ło	następujących	laureatów:
	 W	kategorii	–	grupa	młodsza	
I	 miejsce	 –	 	 Hanna	 Scheithauer	
z	kl.	II,	Szkoła	Podstawowa	w	Ko-
byli,	którą	przygotowywała	Bożena	
Lenort	
II	miejsce	–	Marcelina	Kowalska	
kl.	 III,	 Szkoła	 Podstawowa	w	 Po-
grzebieniu,	którą	przygotowywała.	
Bogusława	 Jureczko	 oraz	Kamila	
Szewczyk	kl.	III,	Szkoła	Podstawo-
wa	w	Pstrążnej,	którą		przygotowała	

Małgorzata	Wolna.
III	 miejsce	 –	 Wiktoria	 Wesper	
uczennica	kl.	III		ze	Szkoły	Podsta-
wowej		w	Kobyli,	którą	przygotowa-
ła	Katarzyna	Knura.
	 W	grupie	dzieci	starszych	
I	miejsce	–	Fabian	Dąbrowski	kl.	
IV,	 Szkoła	 Podstawowa	 w	 Koby-
li,	 którego	 przygotowała	 Monika	
Hartman.
II	miejsce	–	Marta	Grzenik	kl.	VI,	
Szkoła	 Podstawowa	 w	 Pstrążnej,	
którą	 przygotowała	 Agnieszka	
Chromik	oraz	Martyna	Nowak	kla-
sy	VI,	Szkoła	Podstawowa	w	Koby-
li,	 którą	 przygotowywała	Monika	
Hartman.
III	miejsce	–	Wiktoria	Dąbrowska	
kl.	V,	Szkoła	Podstawowa	w	Pstrąż-
nej,		którą	przygotowywała	Agniesz-
ka	Chromik.
Sponsorem	nagród	w	konkursie	był	
wójt	Gminy	Kornowac	–	Grzegorz	
Niestrój.
Organizatorem	 Międzygminnego	
Konkursu	 Recytatorskiego	 były:	
dyrektor	ZSP	w	Kobyli		Joanna	Ko-
larczyk,	 Bożena	 Lenort	 	 i	 Teresa	
Szałkowska.

	 Drużyna	ze	szkoły	w	Pogrzebieniu	
reprezentowała	naszą	Gminę	na	za-
wodach	powiatowych	w	tenisie	sto-
łowym,	które	odbyły	się	28	 lutego	
w	Pawłowie.	Naszymi	zawodnikami	
byli	uczniowie	z	klasy	VI	Pascal	Ba-
ron	i	Adam	Melc.	Rozegrali	mecze	
indywidualne	 i	 deblowe	 z	 trzema	
najlepszymi	 szkołami	 z	 powiatu:	

Grzegorzowicami,	 Samborowica-
mi	i	z	Nędzą.	Chłopcy	świetnie	so-
bie	poradzili	wygrywając	z	drużyną	
z	Grzegorzowic	i	Samborowic,	jed-
nym	 punktem	 przegrali	 z	 druży-
ną	z	Nędzy	plasując	się	na	drugim	
miejscu	w	powiecie.	Bardzo	się	cie-
szymy,	gratulujemy	i	życzymy	kolej-
nych	sukcesów.

MiędzygMinny
KOnKuRs REcYTATORsKI

Powiatowy Turniej 
tenisa stołowego

Wyróżnienie w konkursie 
nie truj sąsiada


