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społy Szkolno-Przedszkolne: w Pogrzebieniu, Rzuchowie 
i Kobyli oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kor-
nowacu głównie poprzez dofinansowanie do wyjazdów 
uczniów na basen w wysokości łącznej 6.600,00 zł. Zaku-
piono za kwotę 492,00 zł ulotki profilaktyczne w ramach 
kampanii „Narkotyki? To mnie nie kręci!” dla Szkoły im. 
Jana Pawła II w Kornowacu.
 W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pogrzebieniu 
zostały dofinansowane zajęcia pozalekcyjne w kółku 
sportowym i zespole muzycznym. Kwota dofinansowa-
nia wyniosła 1.500,00 zł, z czego wykorzystano 1.382,52 
zł. Dofinansowanie działalności wychowawczej Orato-
rium Młodzieżowego w Pogrzebieniu wyniosło 1.000,00 
zł,  z czego   na wyjazd młodzieży do kina i wycieczkę 
do Oświęcimia przeznaczono 985,96 zł.  Stowarzyszenie 
Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP ORA-
TORIUM Pogrzebień kwotę 2.954,65 zł z przyznanych 
3.000,00 zł przeznaczyło na wyjazd dzieci i młodzieży na 
obóz sportowy w Istebnej, na organizację turnieju miko-
łajkowego oraz kulig w Wiśle. Uczniowski Klub Sporto-
wego „BŁYSKAWICA” Kornowac wykorzystał 1.500,00 
zł na zakup materaca do skoku wzwyż. Gminny Ośrodek 
Kultury w Kornowacu wykorzystał 13.906,43 zł. Środki 
te zostały wydatkowane m.in. na organizowanie wypo-
czynku i zajęć podczas ferii zimowych i wakacji letnich 
oraz Mikołajków. Dofinansowaniu podlegały także stroje 
dla zespołów tanecznych i wokalnych oraz na organi-
zację uroczystości 60-lecia Stowarzyszenia Gospodyń 
Wiejskich w Łańcach. W 2018 roku po raz pierwszy dofi-
nansowanie w wysokości 1.000,00 zł otrzymał również 
działający pod Gminnym Ośrodkiem Kultury w Korno-
wacu klub seniora Wspaniali Dojrzali dzięki któremu 
zorganizowano spektakl teatralny dla seniorów. Stowa-
rzyszenie Gospodyń Wiejskich w Łańcach wykorzystało 
500,51 zł na organizację projektu „Dzień kluski ślaskiej 
i nie tylko”. Koło Gospodyń Wiejskich w Rzuchowie za 
488,99 zakupiło głośnik z mikrofonem. Koło Gospodyń 
Wiejskich w Kobyli oraz zespoły wokalne „Kobylanki” 
„Rzuchowianki” nie wykorzystały przyznanych im środ-
ków. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Rzuchowa wy-
korzystała 500,00 zł na przejazd do Muzeum Pożarnictwa 
w Mysłowicach. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza  z 
Łańc  za kwotę 469,00 zł zakupiła rzutnik i ekran. Ludo-
wy Klub Sportowy ”STRZELEC” Rzuchów w ramach do-
finansowania zakupił stroje sportowe na kwotę 2.000,00 
zł, natomiast Klub Sportowy Kornowac kwotę dofinan-
sowania w wysokości 2.000,00 zł przeznaczyłó na zakup 
bramki piłkarskiej. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju 
Wsi Kobyla zakupiło za kwotę 1000,00 zł beton i elementy 
konstrukcyjne do zadaszenia sceny na realizację zadania 
„Brzozowy gaj” – tworzenie alternatywnych plenerowych 
miejsc spędzania czasu wolnego dla społeczności lokal-
nej. Stowarzyszenie „Prężny Kornowac” na organizację 
„Festynu rodzinnego – pożegnanie lata” i uszycie strojów 
wykorzystało 1.041,44 zł.
 W 2018 roku na delegację członka Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych związanej 
ze szkoleniem wydano 195,53 zł  oraz opłaty związane z 
punktem konsultacyjnym 1.116,40 zł. Zakupiono także 
dwa pakiety materiałów profilaktycznych w ramach kam-
panii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” na 2018 i 2019 rok dla 
szkół z terenu Gminy Kornowac po 1.230,00 zł każdy. Za-
kupiono meble biurowe oraz urządzenie wielofunkcyjne 
do wyremontowanego Punktu Konsultacyjnego Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 
łączną kwotę 9.774,10 zł. Na bieżnię do siłowni w świe-
tlicy w Kornowacu przeznaczono 9.100,00 zł.
 Wynagrodzenia biegłych wyniosły łącznie 360,00 zł.  
Z rezerwy zorganizowano konkurs za najlepszy program 
profilaktyczny na 2019 rok.

Wśród nagrodzonych znaleźli się:
Stowarzyszenie „Prężny Kornowac”, które zajęło I miej-
sce i otrzymało bon o wartości 2.000,00 zł za projekt 
„Wiwat zdrowie! Wiwat ruch!”. Za kwotę 1.999,73 zł zaku-
piono sprzęty AGD (m.in. lodówkę, kuchnię elektryczną).
Ochotnicza Straż Pożarna w Łańcach, która zajęła II 
miejsce i otrzymał bon o wartości 1.000,00 zł za projekt 
„Jesteśmy razem – współpraca Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej z osobami starszymi”. Za kwotę 1.000,00 zł 
zakupiono taborety gazowe.
Koło Gospodyń Wiejskich w Kobyli, które zajęło III 
miejsce i otrzymało bon o wartości 500,00 zł za projekt 
Warsztaty kulinarne dla młodzieży oraz dorosłych a na-

wet dojrzałych pod nazwą „Cztery pory roku”. Za kwo-
tę 515,29 zł zakupiono artykuły spożywcze na „Święto 
ziemniaka”.
Dodatkowo zostały przyznane wyróżnienia w postaci 
bonów o wartości 200,00 zł, które otrzymali:
Ochotnicza Straż Pożarna w Kobyli. Za kwotę 199,99 zł 
zakupiono słodycze na festyn strażacki.
Koło Gospodyń Wiejskich w Pogrzebieniu. Za kwotę 
200,00 zł zakupiono mikser i foremki.
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Wsi Kobyla. Za 
kwotę 199,99 zakupiono elementy konstrukcji do pro-
jektu Brzozowy Gaj
 W 2018 roku szkoły podstawowe brały udział w ogólno-
polskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, natomiast 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pała II w Kornowacu dodat-
kowo brała udział w kampanii „Narkotyki? To mnie nie 
kręci.” Podczas zajęć nauczyciele i uczniowie korzystali 
z materiałów zakupionych przez Gminną Komisję Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych.
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 Podstawowym aktem prawnym w Gminie Kornowac 
na podstawie, którego realizowano działania w omawia-
nym okresie był: Gminny Program Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Uzależnień na rok 2018, przyjęty 
do realizacji na mocy uchwały Nr XXXII.223.2017 Rady 
Gminy Kornowac z dnia 28 grudnia 2017 roku. Źródłem 
finansowania Gminnego Programu były środki finanso-
we z budżetu Gminy, pochodzące z opłat za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie 
z art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi.    
 Dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholo-
wych w 2018 roku wynosiły: 83.568,96 zł. Budżet Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
po zmianach został zaplanowany na 90.995,00 zł, z czego 
wykorzystano 74.381,62 zł, natomiast budżet na program 
„Przeciwdziałanie Narkomanii w Gminie Kornowac” wy-
niósł 7.500,00 zł, z czego wydano 7.092,00 zł. Łącznie na 
realizację Gminnego Programu w 2018 roku wydatkowa-
no kwotę: 81.473,62 zł. 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych Gminy Kornowac w 2018 roku koncentrowała 
się na kontynuacji działań z lat ubiegłych, związanych z 
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień 
zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 26 
października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi  oraz ustawy z dnia 29 
lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.
 Punkt Konsultacyjny GKRPA mieszczący się przy ul. 
Starowiejskiej 64 w Kornowacu, był czynny przez cały 
rok, w każdą środę w godzinach od 18:00 do 20:00. Komi-
sja przeprowadziła z osobami uzależnionymi od alkoholu 
10 rozmów motywujących do podjęcia leczenia oraz 30 
rozmów i 3 wywiady z członkami ich rodzin. Na badania 
do biegłych, w celu otrzymania opinii w przedmiocie uza-
leżnienia od alkoholu komisja skierowała 2 osoby.  Dzięki 
działaniom komisji 2 osoby pojęły leczenie odwykowe w 
formie ambulatoryjnej (w poradni leczenia uzależnień), 
natomiast 3 osoby podjęły leczenie stacjonarne. Ponadto 
1 osoba zobowiązała się do dobrowolnej abstynencji, któ-
rą utrzymują, co jest potwierdzane przez członków ich 
rodzin. W ciągu roku GKRPA odbyła 12 spotkań. Człon-
kowie komisji przeprowadzili kontrole w 3 sklepach w 
zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania 
z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zaopi-
niowano pozytywnie 6 wniosków o wydanie zezwolenia 
na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
 Z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych w zakresie działań profilaktycznych współpra-
cowały:
 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. Koło Gospodyń Wiejskich w Rzuchowie,
 9. Koło Gospodyń Wiejskich w Pogrzebieniu,
 10. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Rzuchowie,
 11. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Łańcach,
 12. LKS „Strzelec” Rzuchów,
 13. KS Kornowac,
 14. Uczniowski Klub Sportowy „BŁYSKAWICA”  
  Kornowac,
 15. Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej  
  Organizacji Sportowej SALOS,
 16. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Wsi Kobyla,
 17. Stowarzyszenie „Prężny Kornowac”.
 Programy profilaktyczne z narkomanii realizowały Ze-

Sprawozdanie opisowe z działalności i wykorzystania środków finansowych w ramach realizacji Gminnego  
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Gminie Kornowac za 2018 rok.

Wykonanie budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w  2018 roku w Gminie Kornowac

Plan Wykonanie 
roczne

I. Szkolenie członków Komisji, nauczycieli 
i sprzedawców, delegacje, punkt 
konsultacyjny, materiały

1 458,03 zł 1 311,93 zł

II. Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży  
– tworzenie możliwości alternatywnych 
form spędzania wolnego czasu, 
organizowanie i przeprowadzanie zajęć 
profilaktycznych

38 590,00 zł 30 229,50 zł

1) Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Pogrzebieniu – kółko sportowe, 
zespół muzyczny

1 500,00 zł 1 382,52 zł

2) Oratorium Młodzieżowe w Pogrzebieniu 1 000,00 zł 985,96 zł

3) Uczniowski Klub Sportowy 
„BŁYSKAWICA” Kornowac 1 500,00 zł 1 500,00 zł

4) Gminny Ośrodek Kultury w Kornowacu 13 950,00 zł 13 906,43 zł

5) Gminny Ośrodek Kultury w Kornowacu - 
Dojrzali Wspaniali 1 000,00 zł 1 000,00 zł

6) Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich 
w Łańcach 500,00 zł 500,51 zł

7) Koło Gospodyń Wiejskich w Rzuchowie 500,00 zł 488,99 zł

8) Koło Gospodyń Wiejskich w Kobyli 500,00 zł 0,00 zł

9) Zespół Ludowy „Rzuchowianki” 3 840,00 zł 0,00 zł

10) Zespół Ludowy „Kobylanki” 3 800,00 zł 0,00 zł

11) Koło Gospodyń Wiejskich 
w Pogrzebieniu 500,00 zł 500,00 zł

12) Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 
w Rzuchowie 500,00 zł 500,00 zł

13) Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 
w Łańcach 500,00 zł 469,00 zł

14) Ludowy Klub Sportowy  „STRZELEC 
RZUCHÓW” 2 000,00 zł 2 000,00 zł

15) Klub Sportowy KORNOWAC 2 000,00 zł 2 000,00 zł

16) Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej 
Organizacji Sportowej RP ORATORIUM 
Pogrzebień

3 000,00 zł 2 954,65 zł

17) Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju 
Wsi Kobyla 1 000,00 zł 1 000,00 zł

18) Stowarzyszenie „Prężny Kornowac” 1 000,00 zł 1 041,44 zł

III. Wynagrodzenie komisji 17 010,00 zł 16 821,00 zł

IV. Opłata biegłych 1 500,00 zł 360,00 zł

V. Rezerwa 32 436,97 zł 25 665,34 zł

RAZEM: 90 995,00 zł 74 387,77 zł

Wykonanie budżetu Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Uzależnień w 2018 roku w Gminie Kornowac

I. Profilaktyka wśród młodzieży-organizowanie i prowadzenie zajęć 
profilaktycznych

Plan Wykonanie 
roczne

1) Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Pogrzebieniu 1 750,00 zł 1 650,00 zł

2) Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Rzuchowie 1 750,00 zł 1 750,00 zł

3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kobyli 1 750,00 zł 1 750,00 zł

4) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Kornowacu 1 750,00 zł 1 450,00 zł

5) materiały profilaktyczne 500,00 zł 492,00 zł

RAZEM: 7 500,00 zł 7 092,00 zł
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Wydatki OPS w poszczególnych rozdziałach
 Utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 
w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowni-
ków jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiąz-
kowym i wynika z art. 17 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej. 
Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjal-
nych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku 
jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze 
czasu pracy na 2000 mieszkańców lub proporcjonalnie do 
liczby rodzin objętych pracą socjalną w stosunku nie więcej 
niż 50 rodzin na jednego pracownika socjalnego w pełnym 
wymiarze czasu pracy. Ośrodek pomocy społecznej zatrud-
nia nie mniej niż 3 pracowników w pełnym wymiarze czasu 
pracy.( art. 110 pkt. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej)
 W 2018 r. ośrodek pomocy społecznej w Kornowacu zatrud-
niał 7 pracowników w łącznym wymiarze 6,75 etatu w tym:

 • Pracownicy socjalni 3 osoby w wymiarze 2 etatów

 • Pracownik ds. obsługi świadczeń rodzinnych  
– 1 osoba w wymiarze 0,5 etatu

 • Pracownik ds. obsługi funduszu alimentacyjnego  
– 1 osoba w wymiarze 0,5 etatu

 • Pracownik ds. obsługi świadczenia wychowawczego – 
1 osoba w wymiarze 1 etatu

 • Księgowa – 1 osoba w wymiarze 1 etatu

 • Kierownik – 1 osoba w wymiarze 1 etatu

 • Asystent rodziny – 1 osoba w wymiarze 0,75 etatu 

 W 2018 roku budżet ośrodka pomocy społecznej w Korno-
wacu wyniósł 5 455 033,05 zł w tym:

 • środki własne w wysokości 590 103,54 zł 

 • dotacja celowa 167 967,74 zł 

 • zadania zlecone z administracji rządowej  
4 696 961,77 zł 

Środki finansowe wydatkowano następująco  
w poszczególnych rozdziałach:
Zadania własne i dotowane :

 P 85202 domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 
178 590,28 zł na opłacenie pobytu w domu pomocy spo-
łecznej 7 osób.

85205 zespół interdyscyplinarny ds. przemocy. W ramach 
zadania wydatkowano kwotę 55 zł na obsługę Zespołu 
W ramach działalności Zespołu Interdyscyplinarnego pro-
wadzono 7 procedur „Niebieskich kart” związanych z wy-
stępowaniem przemocy w rodzinie, z czego 2 sporządzona 
została przez pracownika socjalnego, 5 przez Policję po inter-
wencji w środowisku. Procedury prowadzone były z uwagi 
na występującą przemoc o charakterze psychicznym jak i fi-
zycznym. Wśród prowadzonych procedur ofiarami przemocy 
były kobiety, 

 P 85504 - asystent rodziny, wydatkowano kwotę 39 730,51 
zł na zatrudnienie asystenta rodziny w tym:

 • z zadań własnych 24 778,51 zł

 • z dotacji Wojewody 14 952 zł 
 W ramach rozdziału wydatkowano również kwotę 
201 959,55 zł na realizację rządowego programu „dobry start” 
Złożonych zostało 466 wniosków o wypłatę świadczenia, zaś 
świadczenie przyznano na 650 dzieci. Kwota przyznana na 
koszty obsługi zadania wyniosła 6500 zł 
85508 wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej wydat-
kowano kwotę 20 501,34 zł na opłacenie pobytu 7 dzieci w ro-
dzinie zastępczej oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej.
 W ramach zadań własnych oraz zadań dotowanych wy-
płacane są świadczenia dla osób znajdujących się w trudnej 
sytuacji finansowej lub życiowej, która uniemożliwia im prze-
zwyciężenie trudności poprzez własne zasoby i możliwości. 
W ramach działalności OPS wypłacono następujące zasiłki:

Rodzaj zasiłku Liczba 
rodzin

Liczba osób 
w rodzinach

Kwota 
świadczeń 

Źródło 
finansowania

Zasiłek celowy 36 120 30 975 zł Własne 

Zasiłek okresowy 6 14 8750 zł 1753 zł własne
6997 zł dotacja

Zasiłek stały 8 12 39 558 zł Dotacja

Posiłek dla dzieci 46 100 24 522 zł 15 369 zł własne
9153 zł dotacja

Zasiłek celowy 
posiłek 23 84 16 215 zł 2631 zł własne

13 584 zł dotacja

Usługi opiekuńcze 6 8 15 143 zł własne

 P W rozdziale 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy 

społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Środki 
finansowe wydatkowano:

 • § 2010 składki opłacane za osoby pobierające świadcze-
nie pielęgnacyjny oraz specjalny zasiłek opiekuńczy 
wydatkowano 10 852,97 zł 

 • § 2030 składki opłacane za osoby pobierające zasiłek 
stały z pomocy społecznej wydatkowano 3 444,13 zł 

 P W rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej wydatko-
wano kwotę 373 528,67 zł W ramach tej kwoty 66 650,65 
zł wydatkowano z dotacji oraz kwotę 306 878,02 zł ze 
środków własnych w tym na :

 • § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro-
dzeń 1130 zł 

 • § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 
242 022,32 zł 

 • § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 410,75 zł 

 • § 4110 składki na ubezpieczenie 46 928,72 zł 

 • § 4120 składki na Fundusz Pracy 6236,25zł 

 • § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 23 442,43 zł 

 • § 4300 zakup usług pozostałych 17 434,45 zł   

 • § 4280 zakup usług zdrowotnych 140 zł 

 • § 4360 usługi komórkowe 1615,42 zł 

 • § 4410 podróże służbowe 3733,29 zł 

 • § 4440 odpis na ZFSS 8596,04 zł 

 • § 4700 szkolenia 1839 zł 

Zadania zlecone 
 P Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze. 

 W 2018 r. wydatkowano kwotę 3 089 792,96 zł na wypłatę 
świadczenia wychowawczego w tym 45 661,96 zł na obsługę 
w/w świadczeń Świadczenie wypłacane jest średnio na 591 
dzieci z 417 rodzin. 
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 417  12  508 3 047 500 zł 
W tym w formie papierowej  333  
W formie elektronicznej 84  

 P 2. rozdział 85502 świadczenia rodzinne, fundusz ali-
mentacyjny oraz składki na ubezpieczenie społeczne 
wydatkowano kwotę 1 395 215,73 zł z czego :

 • Świadczenia rodzinne 1 184 707 zł 

 • Fundusz alimentacyjny 84 500 zł 

 • Składki na ubezpieczenie społeczne 44 528, 69zł 

 • Obsługa świadczeń rodzinnych 35 618,47 zł 

Rodzaj świadczenia Liczba 
rodzin 

Liczba 
świadczeń Kwota 

Zasiłki rodzinne wraz 
z dodatkami 215 2586 454 399 zł 

Zasiłki pielęgnacyjne 101 1221 193 002 zł 

Świadczenia pielęgnacyjne 16 200 293 798 zł 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 1 11 5820 zł

Zasiłek dla opiekuna 2 18  9560 zł 
Jednorazowa zapomoga z tyt. 
urodzenia dziecka 51 51 51 000 zł 

Składki na ubezpieczenie 
emerytalno-rentowe 11 137 45 306 zł 

Fundusz alimentacyjny 12 227  84 500 zł 

Koszty obsługi świadczeń x x 618 zł

 P Rozdział 85415 stypendia dla uczniów o charakterze 
socjalnym 

Od roku 2017 ośrodek pomocy społecznej realizuje zada-
nie związane z przyznawaniem i wypłatą stypendiów dla 
uczniów o charakterze socjalnym. W ramach zadania wy-
płacono stypendia dla 52 uczniów na łączną kwotę 26 145,75 
zł z czego 17 967 zł z budżetu państwa, 8178,75 zł z zadań 
własnych gminy. 

Pozostała działalność OPS
 Wzorem ubiegłych lat zorganizowano spotkanie opłatkowe 
seniorów z terenu gminy Kornowac. Zaproszono 346 osób 
w wieku powyżej 75 roku życia z czego na spotkanie przy-
było 110 osób. Koszt w/w imprezy wyniósł 4145,99 zł Impre-
za organizowana jest corocznie od 2004 r. przy współpracy 
Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu.

 Corocznie wraz z Wójtem gminy odwiedzamy mieszkań-
ców gminy obchodzących rocznicę urodzin powyżej 90- tych. 
Na ten cel zakupiono upominki oraz wiązanki okolicznościo-
we na łączną kwotę 1376,58 zł dla 14 osób.
 W 2018 r. OPS uczestniczył w kolejnej edycji Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa dla najuboższych miesz-
kańców gminy Kornowac FEAD 2018. W ramach programu 
otrzymaliśmy ze Śląskiego Banku Żywności łącznie 9921,39 
kg żywności w następującym asortymencie:

 • Mleko UHT – 1283 l. 

 • Ser podpuszkowy – 504 kg

 • Makaron – 1172,5 kg

 • Kasza - 181 kg

 • Herbatniki – 111 kg

 • Marchewka z groszkiem – 801,2 kg

 • Koncentrat pomidorowy – 348,16 kg

 • Miód - 74 kg

 • Cukier – 720 kg

 • Szynka wieprzowa – 276,9 kg

 • Gulasz wieprzowy – 314,5 kg

 • Olej rzepakowy – 725 kg 

 • Ryż – 550 kg

 • Pasztet – 87,68 kg

 • Kabanosy – 66,6 kg

 • Buraczki – 378 kg

 • Szynka drobiowa - 968,4 kg

 • Filet z makreli – 308,55 kg

 • Powidła śliwkowe – 324,9 kg

 • Fasola biała – 726 kg
 Łącznie z pomocy żywnościowej skorzystało łącznie 175 
osób. Koszt otrzymanych artykułów spożywczych wyniósł 
50 970,20 zł. Transport towaru organizowany jest w porozu-
mieniu z gminą Rudnik. Koszt transportu wyniósł 1937,25 zł. 
W rozładunku towaru pomagają strażacy z OSP Pogrzebień
  Na przestrzeni ostatnich kilku lat liczba osób korzysta-
jących ze świadczeń pomocy społecznej kształtuje się na 
podobnym poziomie. W 2018 z pomocy finansowej lub ma-
terialnej skorzystały 45 rodzin. Następuje jednak rotacja ro-
dzin polegająca na tym, że część rodzin usamodzielnia się np. 
poprzez podjęcie zatrudnienia, część zaś rodzin zgłasza się do 
OPS jako rodziny wcześniej nie korzystające ze świadczeń. 
Zwiększyła się jednak dwukrotnie liczba osób korzystających 
z pomocy wyłącznie w formie pracy socjalnej. W 2018 r była 
to liczba 106 rodzin. Znacznemu zwiększeniu ulega również 
liczba osób samotnych, starszych, wymagających pomocy ze 
strony rodziny, jednakże nie zawsze rodzina może lub chce 
udzielać takiej pomocy. Powoduje to duże zainteresowanie 
kierowaniem w/w osób do domu pomocy społecznej oraz ko-
rzystaniem z pomocy w formie usług opiekuńczych. W chwili 
obecnej koszty utrzymania mieszkańców gminy w domu po-
mocy społecznej stanowią znaczny procent budżetu gminy. 
Zwiększyły się również wydatki na opłacenie usług opiekuń-
czych w tym zatrudnienia opiekunek do w/w usług.

Główne powody przyznania pomocy społecznej:

Powód przyznania pomocy Liczba 
rodzin 

Liczba osób 
w rodzinach 

Ubóstwo 12 28

Bezdomność 1 1

Potrzeba ochrony macierzyństwa 13 73

Wielodzietność 10 64

Bezrobocie 14 56

Niepełnosprawność 26 55

Długotrwała lub ciężka choroba 17 38

Bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych w tym: 19 56

W rodzinach niepełnych 9 25

W rodzinach wielodzietnych 3 22

alkoholizm 5 13
Trudności w przystosowaniu po zakładzie 
karnym 0 0

Zdarzenie losowe 1 2

 OPS realizuje Kartę Dużej Rodziny. Zadanie jest finanso-
wane ze środków budżetu państwa. W 2018 r. wydano 38 
kart. KDR uprawnia do zniżek na terenie kraju w instytu-
cjach, które honorują w/w kartę i przystąpiły do programu. 
KDR przysługuje rodzinom wielodzietnym (3 +) niezależnie 
od ich dochodu. Obecnie wydawana jest również osobom, 
które kiedykolwiek posiadały na utrzymaniu 3 lub więcej 
dzieci. Koszt obsługi wyniósł 99,53 zł 

Katarzyna Buczek

Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz działalności  
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kornowacu za rok 2018
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 11 kwietnia w Domu Kultury w Koby-
li odbył się Gminny Kiermasz Potraw 
i Ozdób Wielkanocnych zorganizowany 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Korno-
wacu pod patronatem Wójta Gminy Kor-
nowac. 

 Wśród zaproszonych gości byli wójt gmi-
ny – Grzegorz Niestrój, przewodniczący 
Rady Gminy Kornowac – Marian Zimer-
mann, radni Gminy Kornowac oraz sołtysi. 
 Swój kunszt kulinarny zaprezentowały 
koła gospodyń wiejskich z terenu gminy, 

przygotowując regionalne specjały przy-
rządzane według tradycyjnych metod oraz 
nowe potrawy, które stanowią urozmaice-
nie świątecznego menu. 
 Podczas kiermaszu rozstrzygnięto kon-
kurs na najsmaczniejszy mazurek. Naj-

lepszym zdaniem jury okazał się mazurek 
przygotowany przez Koło Gospodyń Wiej-
skich z Kobyli.
 W trakcie kiermaszu swoje umiejętności 
artystyczne zaprezentowały zespóły „Rzu-
chowianki” oraz „Łan”.

Kiermasz Potraw i Ozdób Wielkanocnych
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 Na terenie Gminy Kornowac 
działają 4 jednostki OSP, w tym 
2 włączone do Krajowego Syste-
mu Ratowniczo – Gaśniczego. 
Liczba wszystkich członków 
zwyczajnych wynosi 195 (w tym 
183 mężczyzn i 12 kobiet), liczba 
członków wspierających – 627 
i liczba członków honorowych 
– 18.  W każdej jednostce OSP 
działają Młodzieżowe Drużyny 
Pożarnicze, w których członków 
ogółem jest 80 (w tym 27 dziew-
cząt i 53 chłopców).
 Na wyposażeniu jednostek 
OSP jest 9 samochodów pożar-
nicznych, w tym 2 samochody 
ciężkie, 2 samochody średnie i 5 
lekkich.
 W 2018 roku ze środków Fun-
duszu Pomocy Pokrzywdzonym 
oraz Pomocy Postpenitencjarnej 
– Funduszu Sprawiedliwości, 
którego dysponentem jest Mini-
ster Sprawiedliwości został za-
kupiony sprzęt ratowniczy dla 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu gminy o łącznej warto-
ści 43 980 zł. Gmina Kornowac 

otrzymała dotację w wysoko-
ści 43 540,20 zł, wkład własny 
– 439,80 zł na zakup następują-
cych urządzeń:
1) Defibrylator Samaritan Pad 

350 P z elektrodami ze zinte-
growaną baterią oraz elektro-
dami dla dzieci – 4 szt.

2) Zestaw ratownictwa medycz-
nego PSP R-1 (w formie ple-
caka) wyposażony zgodnie 
z wytycznymi KSRG z lipca 
2013 wraz z deską ortopedycz-
ną ze stabilizacją i czterema 
pasami, z zestawem szyn Kra-
mera oraz zestawem TRIAGE 
(podstawowym) – 4 zestawy.

3) Szafka zewnętrzna podgrze-
wana na AED – 4 szt.

 Poza działaniami ratowniczy-
mi ochotnicze straże pożarne 
współpracują z organizacjami 
działającymi na terenie danej 
miejscowości przy organizacji 
imprez i ich zabezpieczeniu. Or-
ganizują pogadanki z zakresu 
ochrony przeciwpożarowej oraz 
pierwszej pomocy przedmedycz-
nej. 

 Od pewnego czasu w Pogrzebie-
niu i Kornowacu napotykamy na 
utrudnienia w ruchu drogowym 
związane z budową kanalizacji 
sanitarnej. 
 Dobiegają końca roboty kana-
lizacyjne na ul. Spokojnej i ul. 
Zacisze w Kornowacu. Obecnie 
przystępujemy do wykonania na-
wierzchni asfaltowej na tych dro-
gach.
 Na większy problem napotyka-
my na ul. Starowiejskiej w Kor-
nowacu – drodze dojazdowej do 
Szkoły Podstawowej. 
 Został wykonany odcinek ka-

nalizacji sanitarnej od ul. Raci-
borskiej do Poczty. Reszta ma być 
wykonana w okresie wakacyjnym 
ze względu na wzmożony ruch 
pieszy i samochodowy w okresie 
szkolnym.
 Zanim zakończą się roboty ka-
nalizacyjne i przystąpimy do wy-
konania nawierzchni asfaltowej 
czeka nas wymiana starego, bar-
dzo awaryjnego wodociągu w ul. 
Starowiejskiej. 
 Jesteśmy w posiadaniu doku-
mentacji technicznej i stosownych 
zezwoleń. Długość wodociągu, 
który należy wymienić z rur sta-

lowych i PCV na rury PE Ø110 to 
838 mb. Zostaną zabudowane 3 
zasuwy oraz hydranty p-poż. co 
150 m. Wodociąg będzie wymie-
niany metodą bezwykopową. 
 Obecnie opracowywany jest 
kosztorys inwestorski z przed-
miarem, po czym przystąpimy do 
wyłonienia Wykonawcy na pod-
stawie przetargu nieograniczone-
go.   
Inwestycję planujemy realizować 
od połowy czerwca do połowy 
sierpnia a całość robót na ul. Sta-
rowiejskiej chcemy zakończyć do 
końca września br.

 2 marca rozstrzygnię-
to Konkurs na „Palmę 

Wielkanocną” zorganizo-
wany przez Wójta Gminy 

Kornowac oraz Gmin-
ną Bibliotekę Publiczną 

w Kornowacu. Na kon-
kurs wpłynęło 98 prac. 

Komisja wyróżniła nastę-
pujące prace:

I KATEGORIA 
(przedszkolaki i dzieci młod-

sze) – zostały wyróżnione 
wszystkie przedszkola biorą-

ce udział w konkursie

II KATEGORIA 
(uczniowie szkół podstawo-

wych kl. I – III)
Alicja Siedlaczek
Oliwia Twardzik

Tomasz Szulc

III KATEGORIA 
(uczniowie szkół podstawo-

wych kl. VI – VI)
Paweł Pietrasz

Paweł Zygmunt
 Uroczyste wręczenie na-

gród odbyło się 11 kwietnia 
podczas Kiermaszu Potraw 

i Ozdób Wielkanocnych 
w Domu Kultury w Kobyli.

 Na liście projektów wybranych 
do dofinasowania w ramach 
poddziałania 11.1.4. Poprawa 
efektywności kształcenia ogól-
nego – konkurs w ramach RPO 
WSL 2014-2020 znalazł się pro-
jekt pt. „Nowoczesna szkoła - 
rozwój kompetencji kluczowych 
uczniów ZSP w Pogrzebieniu”. 
Projekt na wartość 198,5 tys. zł, 
z czego ponad 178 tys. zostanie 

sfinansowanych z UE. głównym 
celem projektu jest poprawa ja-
kości kształcenia w szkole.
 W ramach projektu planuje 
się wsparcie uczniów ZSP Po-
grzebień poprzez organizację 
zajęć wyrównawczych i rozwi-
jających oraz doposażenie szko-
ły w sprzęt i pomoce naukowe. 
Projekt pozwoli na udział na-
uczycieli w szkoleniach dotyczą-

cych stosowania nowoczesnych 
metod nauczania z wykorzysta-
niem technologii informacyj-
no-komunikacyjnych. Dzięki 
projektowi w szkole wdrożony 
zostanie system „chmurowy” 
pozwalający na organizacje edu-
kacji opartej na nowoczesnych 
metodach i formach. Projekt re-
alizowany będzie w roku szkol-
nym 2019/2020.

UTRUDNIENIA DROGOWE 
na ul. Starowiejskiej w Kornowacu

Konkurs na „Palmę Wielkanocną

Kolejny projekt edukacyjny  
z unijnym dofinansowaniem

          info OSP         
 

  

 P  OSP RZUCHÓW  – naczelnik: Jarosław Prokopczuk
  ul. Karola Miarki 8B, 44-285 Rzuchów
  tel. 32 430 16 31, www: osprzuchow.pl.tl

 P  OSP POGRZEBIEŃ  – naczelnik: Henryk Gorywoda
  ul. Grabowa 4, 44-285 Pogrzebień
  tel. 32 430 10 12

 P  OSP ŁAŃCE  – naczelnik: Rafał Święty
  ul. Strażacka 2, 44-285 Łańce
  tel. 32 430 14 44

 P  OSP KOBYLA  – naczelnik: Jan Wyczyszczok
  ul. Główna 78, 44-285 Kobyla
  tel. 32 430 12 00
  e-mail: ospkobyla@gmail.com, www: ospkobyla.pl



T W O JA  G M I N A6 NR 2/2019

 11 marca odbyło się spotkanie z okazji 
Dnia Sołtysa. Z gospodarzami sołectw 
gminy Kornowac spotkał się wójt Grze-
gorz Niestrój.
 Spotkanie rozpoczęło się miłym akcen-
tem, jakim było wręczenie sołtysom drob-

nych upominków.Podczas spotkania nie 
mogło zabraknąć podziękowań pod adre-
sem gospodarzy sołectw, którzy stanowią 
koło zamachowe wielu działań podejmo-
wanych przez mieszkańców wsi. 

 21 marca w Anielskim Młynie w Pogrze-
bieniu odbyła się Konferencja organizacji 
społecznych Gminy Kornowac, inicjatorem 
której był Wójt Grzegorz Niestrój. W wyda-
rzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele 
naszych OSP, klubów sportowych, kół go-
spodyń wiejskich, kółek rolniczych, stowa-
rzyszeń mieszkańców oraz sołtysi. W trakcie 

konferencji Wójt podsumował poprzedni rok 
w zakresie działalności gminy, w tym inwe-
stycji i wydarzeń o charakterze społecznym 
oraz nakreślił plany gminy na rok bieżący. 
Następnie głos zabrali przedstawiciele orga-
nizacji, którzy omówili swoją działalność w 
ubiegłym roku a także przedstawili zamierze-
nia na ten rok. 

 We wszystkich wystąpieniach przewijał 
się wątek związany z brakiem zainteresowa-
nia młodych ludzi działalnością organizacji 
społecznych działających w ich środowisku. 
Podkreślono konieczność angażowania ich 
do różnych inicjatyw, w których będą mogli 
się realizować, budować wspólnotę i stawać 
się przykładem dla innych.

VI Gminny Turniej Tenisa Stołowego Oldbojów 40+ 
	 W	 VI	 Gminnm	 Turnieju	 Tenisa	 Stołowego	 Oldbojów	 40+		
brało	udział	16	osób.	W	wyniku	zaciętych	zmagań	wyłoniono	
zwycięzcę:	 I	miejsce	Jerzy	Mrozek,	 II	miejsce	zajął	Grzegorz	
Jaskuła,	III	miejsce	Tadeusz	Zagrodny.			

Rzuchów
24.04.2019 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-Hałacz

Łańce 
25.04.2019 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

Pogrzebień
26.04.2019 r. (piątek) 13.30 – 15.50
13.30 – 14.00 Pamiątki P. Staniek
14.20 – 14.40 Brzezka P. Kowol
14.55 – 15.10 Lubomska P. Dreja
15.20 – 15.50 Wiejska P. Dryja S.

Kornowac
27.04.2019 r. (sobota) 13.00 – 15.55
13.00 – 13.15 Kolonia P. Kampka
13.20 – 13.35 Potoki
13.50 – 14.20 Raciborska obok piekarni
14.30 – 15.00 Starowiejska P. Placek
15.10 – 15.30 Wojska Polskiego  
  P. Kleszczyński
15.40 – 15.55 Raciborska P. Kozielski

Kobyla
29.04.2019 r. (poniedziałek) 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

Konferencja organizacji społecznych 
z terenu Gminy Kornowac

HARMONOGRAM 
SZCZEPIENIA PSÓW

p. wściekliźnie w Gminie 
Kornowac w 2019 r.

Spotkanie z okazji Dnia Sołtysa

 Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Ra-
ciborzu pełniący służbę na terenie Gminy 
Kornowac zrealizowali zadania zgodnie 
z swoimi ustawowymi uprawnieniami i 
kompetencjami w ramach Porozumienia. 
 Wykonywane zadania podejmowane 
były na zlecenie władz gminy, polecenie 
dyżurnego straży miejskiej, który podej-
mował interwencję telefonicznie, zgłosze-
nia mieszkańca w terenie oraz z własnej 
inicjatywy stwierdzając nieprawidłowości 
w ramach wykonywanego patrolu.  Priory-
tetem działań w gminie był ład i porządek, 

„walka ze smogiem”, właściwa gospodarka 
odpadami. Podejmowane zadania to m.in.: 
działania w zakresie bezpieczeństwa, ładu 
i porządku na drogach, działania związane 
z ograniczeniem niskiej emisji i walką ze 
smogiem, działania w zakresie ładu i po-
rządku, działania w zakresie  gospodarki 
odpadami, działania w zakresie zwierząt 
domowych i bezpańskich, działania z za-
kresie ochrony drzew, działania w zakresie 
zabezpieczenia ładu i porządku w czasie 
trwania imprez kulturalnych, sportowych 
i okolicznościowych.

Gaz dla Rzuchowa
 Wójt Gminy Kornowac informuje, że 
25 kwietnia 2019r. (czwartek) w Domu 
Kultury w Rzuchowie o godz. 17.00 od-
będzie się spotkanie z przedstawicielami 
Polskiej Spółki Gazowniczej w sprawie 
budowy sieci gazociągu oraz możliwości 
podłączenia do niej budynków jednoro-
dzinnych. 
 Zainteresowanym zostaną przedstawio-
ne terminy rozbudowy sieci oraz wstępne 
terminy i możliwości przyłączania budyn-
ków. Na spotkaniu będzie można pobrać 
wnioski o przyłączenie do sieci.

Działania Straży Miejskiej na terenie 
Gminy Kornowac w 2018 roku
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31. marca pani Weronika Kowol zamieszkała w Kornowacu obchodziła 90. urodziny. 10. kwietnia 93. urodziny obchodziła pani Karolina Kowol z Kornowaca

Rajd RoweRowy 
po Gminie KoRnowac 

który odbędzie się 18 maja 2019 roku
Zbiórka uczestników od godz. 9.00 Rozpoczęcie rajdu godz. 10.00 

przy Szkole Podstawowej w Kornowacu.
Szczegóły na stronie internetowej Gminy.

Rajd RoweRowy
po Gminie KoRnowac 

2019

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM jest spółką odpowiedzialną za 
przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. 
GAZ-SYSTEM planuje rozbudowę sytemu gazociągów przesyłowych na terenie po-
łudniowej Polski. Jednym z projektów jest budowa gazociągu wysokiego ciśnienia 
relacji Radlin – Racibórz. 

Ważną korzyścią dla gminy będzie odprowadzany corocznie podatek od nierucho-
mości. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu, którą można przezna-
czyć na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnych. 
Wszystkie inwestycje GAZ-SYSTEM są prowadzone z zastosowaniem nowocze-
snych technologii i systemów zabezpieczeń oraz z poszanowaniem środowiska na-
turalnego i praw wszystkich interesariuszy.

Wójt Gminy Kornowac zaprasza na 

 GŁÓWNYM SPONSOREM RAJDU JEST 
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 Naszą Emilię Franica z klasy II 
słyszała już cała Polska. Wzięła 
udział w dwóch konkursach o 
skali ogólnopolskiej. 
 W pierwszym z nich, w prze-
słuchaniach wzięło udział ponad 
100 młodych wokalistów, którzy 
reprezentowali między innymi 
Konin, Kraków, Lublin i War-
szawę. Ten konkurs jest obecnie 
jednym z bardziej prestiżowych 
i wyróżniających się w kraju. Na 
Ogólnopolskim Konkursie Pio-
senki Dziecięcej i Młodzieżowej 
„Złoty mikrofon” w kat. kl. I-III 
wyśpiewała I miejsce, natomiast 
II miejsce otrzymała na Ogólno-
polskim Festiwalu Polskiej Pio-
senki Rozrywkowej FIRAleja 
Gwiazd w Warszawie w kat. 8-11 
lat. Przed Emilką kolejne wyzwa-
nia muzyczne i mamy nadzieję, 
że kolejne nagrody. Trzymamy 
kciuki.

Barbara Podsiadło

 2 kwietnia 2019 r. w III Liceum Ogólno-
kształcącym im. C.K. Norwida w Będzinie 
odbyło się rozstrzygnięcie XXXII Ogólnopol-
skiego Konkursu Literackiego „Twórczość ze 
szkolnej ławy” organizowanego przez III LO 
w Będzinie oraz Stowarzyszenie Dobre ręce. 
 Celem konkursu było zachęcenie utalento-

wanej młodzieży do pisania własnej twórczo-
ści, a co za tym idzie rozwijanie wyobraźni 
i wrażliwości młodych autorów. W kategorii 
poezja – szkoły podstawowe i klasy gimnazjal-
ne wyróżnione zostały dwie nasze uczennice: 
Martyna Sekuła (kl. VIII a) oraz Natalia Hala-
ma (kl. III b). 

Uczennice naszej szkoły wyróżnione  
w Ogólnopolskim Konkursie Literackim

Ogólnopolskie festiwale

 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna 
zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. 
o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1832, z późn. zm.). Od tego dnia Karta Du-
żej Rodziny przysługuje nie tylko członkom 
rodzin, w których w chwili składania wnio-
sku co najmniej troje dzieci spełnia warunki 
ustawy, ale również rodzicom i małżonkom 
rodziców, którzy w przeszłości mieli na 
utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzie-
ci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili 
składania wniosku.
 Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zni-
żek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ 

zarówno w instytucjach publicznych, jak 
i w firmach prywatnych. To zniżki np. na 
przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszporto-
we, możliwość tańszego korzystania z oferty 
instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, 
księgarni czy paliwa. Posiadanie Karty uła-
twia dużym rodzinom dostęp do rekreacji 
i obniża koszty codziennego życia.
 Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny 
można składać w Ośrodku Pomocy w Korno-
wacu lub za pośrednictwem Platformy Infor-
macyjno-Usługowej emp@tia (www.empatia.
mrpips.gov.pl).

 19 marca w Sali Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Pogrzebieniu odbyły się warsztaty 
poświęcone tematyce żywieniowej zorgani-
zowane  w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020  Europej-
skiego Funduszu Pomocy Najbardziej Po-
trzebującym – Podprogram 2018.  
 Odbiorcami programu są mieszkańcy gmi-
ny Kornowac wytypowani przez Ośrodek Po-
mocy Społecznej, którzy spełniają kryterium 
dochodowe. Warsztaty prowadzone były w 
ramach działań towarzyszących w/w progra-
mu i dotyczyły m.in. nabywania zdrowych 
nawyków żywieniowych, zapobieganiu 
marnowaniu żywności, racjonalnego gospo-
darowania budżetem itp.  W warsztatach 

uczestniczyło 30 osób z rodzin, które objęte są 
wsparciem w postaci produktów żywnościo-
wych. Uczestnicy wraz z trenerem z zakresu 
dietetyki przygotowali wspólnie zdrowe soki 
warzywne i owocowe. Poznali również zasa-
dy zdrowego żywienia. 
 Program dystrybucji produktów żywno-
ściowych dla najuboższych mieszkańców 
prowadzony jest w gminie przez pracowni-
ków Ośrodka Pomocy Społecznej w Korno-
wacu od 2004 r. Żywność otrzymywana jest 
ze Śląskiego Banku Żywności i dostarczana 
osobom, które spełniają kryterium dochodo-
we określone w ustawie o pomocy społecz-
nej. W 2018 r. do programu zakwalifikowano 
175 osób. 

Turniej Skata
 6 kwietnia br. w DK Rzuchów odbyła się 
Turniej Skata o Puchar Wójta Gminy Korno-
wac.  Organizatorem Turnieju był klub RE-
LAKS Rzuchów. W turnieju uczestniczyło 55 
zawodników z okręgu Śląsk i Rybnik.
 Zwycięzcą został Wojciech Pielacz – GKS 
Dąb Gaszowice, II miejsce zdobył Włodzi-
mierz Stroiński - S.C. STRAŻAK Głożyny, 
III miejsce  Piotr Drzymała z klubu Krojc 
Krzyżanowice.

Warsztaty w ramach działań  
towarzyszących – Program FEAD

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

 3 kwietnia w Szkole Podstawowej w Cha-
łupkach przeprowadzony został IX Wo-
jewódzki konkurs z języka niemieckiego 
„Der Deutschkenner” dla klas I-III szkoły 
podstawowej, zorganizowany we współpra-
cy z Towarzystwem Społeczno-Kultural-
nym Niemców Województwa Śląskiego. 
 W rywalizacji wzięło udział 14 szkół z ca-
łego województwa śląskiego. Konkurs skła-
dał się z dwóch części. W pierwszym etapie 
3-osobowe reprezentacje szkół rozwiązywa-
ły zadania drużynowo.  W następnej części 
zmagali się ze sobą indywidualnie uczniowie 

spośród 5 najlepszych drużyn. Konkurs miał 
na celu wyłonić  „Najlepszego znawcy języka 
niemieckiego klas I-III”. 
 Drużyna z Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go w Kobyli w składzie: Hanna Scheithauer, 
Emilia Cieślik i Natalia Glenc, zdobyła I 
miejsce drużynowo i tym samym awanso-
wała do drugiego etapu konkursu. 
 W zmaganiach indywidualnych nasza 
uczennica Hanna Scheithauer uplasowała 
się na III miejscu!
Laureatom serdecznie gratulujemy!

Weronika Żymełka

Wielki sukces uczennic z Kobyli 
w Wojewódzkim Konkursie  
z języka niemieckiego

 Uczniowie naszej szkoły chętnie biorą 
udział w konkursach plastycznych. Tak 
było i tym razem! 
 W Ogólnopolskim Konkursie Plastycz-
nym pod nazwą „Pani od Wierszyków, czyli 
Wanda Chotomska dzieciom” wzięło udział 
łącznie 268 uczestników w wieku od 3 do 
64 lat. Przedmiotem konkursu było wykona-
nie ilustracji, pracy komputerowej, kukiełki 
lub pacynki tematycznie związanej z boha-
terami książek Wandy Chotomskiej. Prace 
oceniane były w następujących kategoriach 
wiekowych: kategoria I – do lat 6, kategoria 
II – od 7 do 10 lat, kategoria III – od 11 do 14 
lat, kategoria IV – powyżej 15 lat, kategoria 
V – rodzinna (prace wykonane przez dzieci, 
które nie ukończyły 18 roku życia i ich rodzi-
ców lub prawnych opiekunów).
 27 marca w Miejskiej i Powiatowej Biblio-
tece Publicznej w Raciborzu odbyło się uro-
czyste wręczenie nagród.

Oto wyniki konkursu:
- II miejsce - Emilia Węglorz 8 l., Dorota 
Węglorz  – „Kurcze blade” (kat. kukiełki 

– Nagrody Prace rodzinne)
- III miejsce – Kacper Staniczek 7 l., Mag-
dalena Staniczek – „Dlaczego ciele ogo-
nem miele” (kat. ilustracje – Nagrody 
Prace rodzinne)
- wyróżnienie – Anna Michałek 8 l., Ewa 
Michałek, Kobyla – „Czaprak” (kat. pa-
cynki– Nagrody Prace rodzinne)
Zwycięzcom gratulujemy!

Weronika Żymełka

Miejsca na podium w Ogólnopolskim 
Konkursie Plastycznym!


