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Klasyfi kacja końcowa przedstawia się następująco:
Grupa A: 1. OSP Rzuchów 67/49 = 116, 2. OSP Kobyla 68/54 = 122, 3. OSP Łańce 
71/56 = 127, 4. OSO Pogrzebień 78/71 = 149 
MDP 12-16 lat: 1. OSP Pogrzebień 69/50 = 119, 2. OSP Kobyla 75/45 = 120 
MDP do 12 lat: 1. OSP Pogrzebień 80/58=138, 2. OSP Łańce II 106/72=178, 3. OSP 
Łańce I 105/75=180 
MDP do 12 lat, które startowały tylko w samej „bojówce”: 4. OSP Rzuchów I, 5. OSP 
Rzuchów II 

W dniu 15 czerwca 2019 roku 
na boisku sportowym w Koby-

li odbyły się Gminne Zawody Spor-
towo – Pożarnicze o Puchar Wójta 
Gminy Kornowac, których organiza-
torem była jednostka OSP Kobyla. 
W Grupie A startowały drużyny re-
prezentujące poszczególne jednostki: 
OSP Kobyla, OSP Łańce, OSP Po-
grzebień i OSP Rzuchów. Ponadto w 

zawodach startowały również druży-
ny MDP w poszczególnych grupach 
wiekowych: 
• w grupie „MDP 12-16 lat” starto-

wały dwie drużyny - OSP Kobyla i 
OSP Pogrzebień 

• w grupie „MDP do 12 lat” star-
towała jedna drużyna z OSP Po-
grzebień oraz dwie drużyny OSP   
Łańce i dwie OSP Rzuchów

GMINNE ZAWODY 
sportowo-pożarnicze
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TWOJAGmina

 W ramach działań powiatowych dla 
mieszkańców, w niedzielę 16 czerwca 
2019 roku na dziedzińcu Zamku Pia-
stowskiego w Raciborzu odbyła się II 
edycja Święta Powiatu Raciborskiego. 
W wydarzeniu wzięli udział przedsta-
wiciele ośmiu gmin tworzących Powiat 

Raciborski. Gmina Kornowac była re-
prezentowana przez:
• Koło Gospodyń Wiejskich z siedzibą 

w Kobyli – stoisko z „kobylskimi 
kreplami”;

• Dziecięcą Grupę Taneczną z Domu 
Kultury w Rzuchowie 

• Grupę teatralną „Na Śląskim 
Podwórku” – przedstawienie „Jaś i 
Małgosia ekologicznie”;

• Zespół wokalny „RZUCHOWIANKI”;
• Zespół wokalny „ŁAN”.

 Już 20 lat Rzuchowianki 
występują na scenie. Uro-
czystość jubileuszu rozpo-
częła się mszą świętą w 
kościele Św. Krzysztofa na 
Lęgowie. Następnie jubilatki 
i zaproszeni goście przenie-
śli się na piękny obiekt za 
Domem Kultury w Rzucho-
wie, gdzie zaproszeni goście 
wysłuchali podziękowań 
oraz występów zaprzyjaź-
nionych zespołów. Wśród 
naszych gości byli Wójt 
gminy Kornowac Grzegorz 
Niestrój, przewodniczący 
Rady Gminy Kornowac Ma-
rian Zimermann, dyrektor 
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OSP KOBYLA
ul. Główna 78
44–285 Kobyla
Prezes – Wilhelm Walenko
Naczelnik – Marek Krolik

OSP ŁAŃCE
ul. Strażacka 2
44–285 Łańce
Prezes – Mirosław Świdergoł
Naczelnik – Witold Wirbiłowicz

OSP POGRZEBIEŃ
ul. Grabowa 4
44–285 Pogrzebień
Prezes – Dariusz Kuśmierz
Naczelnik – Henryk Gorywoda

OSP RZUCHÓW
ul. Karola Miarki 8B
44–285 Rzuchów
Prezes – Jacek Kuźmiński
Naczelnik – Grzegorz Kowol 

 4 maja mieszkańcy Po-
grzebienia uczestniczy-
li w tradycyjnej procesji 
ku czci Św. Floriana, od-
prawianej co roku na 
pamiątkę gradobicia z 
1877 r, które nawiedziło 
Pogrzebień i wyrządziło 
wiele szkód w zasiewach 
i sadach, uszkodziło za-
budowę, a nawet zabijało 
pasące się zwierzęta.
 Procesję poprowadził Ks. 
Tadeusz Augustyn – Pro-
boszcz Parafi i pw. Św. Bar-
tłomieja w Pogrzebieniu.
 Oprócz mieszkańców w 
procesji uczestniczyli, na 
zaproszenie Rady Sołeckiej 
Pogrzebienia, m.in. Wójt 
naszej Gminy Grzegorz 
Niestrój, Przewodniczący 
Rady Gminy Kornowac 
– Marian Zimermann, a 
także Starosta raciborski 
Grzegorz Swoboda oraz 
goście z partnerskiej gmi-
ny Vřesina u Hlucina.
 Niewątpliwą atrakcją 
tego wydarzenia są jeźdźcy 
i bryczki, które już od kil-

kunastu lat uczestniczą w 
Florianowych procesjach.
 Świętego Floriana zaczę-
to czcić w całej Polsce jako 
patrona podczas klęsk po-
żaru, powodzi i sztormów 
od 1528 roku. Florian jest 
patronem Austrii i Bolonii 
oraz Chorzowa; ponadto 
hutników, strażaków i ko-
miniarzy, a także garncarzy 
i piekarzy.
 To już kolejny raz, kiedy 
Samorząd Pogrzebienia na 
czele z Sołtysem Eugeniu-
szem Kurą, Kołem Gospo-
dyń Wiejskich i Ochotniczą 
Strażą Pożarną w Pogrze-
bieniu (bo to też święto 
tych ostatnich) organizują 
obchody procesji ku czci 
Św. Floriana, łącząc trady-
cje modłów o urodzaj i za-
chowanie od nieszczęść z 
upamiętnieniem dziewięt-
nastowiecznego gradobi-
cia. To na pamiątkę tego 
gradobicia wierni uczest-
niczący w procesji „ciepią 
jajkami” symbolizującymi 
grad z 1877 r.

Procesja ku czci 
św. Floriana

II EDYCJA Święta 
Powiatu Raciborskiego

20-lecie Rzuchowianek
GOK Wiesława Bochynek, 
sołtys sołectwa Rzuchów 
Bronisław Panic, dyrektor 
ZSP w Rzuchowie Wanda 
Knura, Prezesi OSP Jacek 
Kuźmiński i LKS Rzuchów 
Eugeniusz Hajduczek oraz 
radny sołectwa Rzuchów 
Arkadiusz Ziental. Wszyst-
kich przybyłych serdecz-
nie powitała pani Dorota 
Wieczorek która wzoro-
wo kieruje naszym zespo-
łem. Następnie zaprosiła 
wszystkich na piękne wy-
stępy zaprzyjaźnionych z 
Rzuchowiankami zespo-
łów. Rzuchowianki dzię-

kują wszystkim którzy przez 
20 lat w jakikolwiek sposób 
wspierali naszą działalność. 
Za cieple słowa, oklaski. Na-
szym rodzinom za cierpli-
wość i wyrozumiałość. 

Eugeniusz Hajduczek oraz 
radny sołectwa Rzuchów 

wość i wyrozumiałość. 
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W sobotę 18 maja odbył się  IV  Rajd Rowerowy po Gminie Kornowac.  W rajdzie wzięło 
udział    103 rowerzystów. Trasa rajdu wynosiła ok. 24 km. Dla profesjonalistów była 
łatwa, dla amatorów nieco trudniejsza i została pokonana w trzy godziny. Dziękujemy 

wszystkim miłośnikom rowerów za udział, szczególnie mieszkańcom naszej Gminy oraz  przyja-
ciołom z partnerskiej Gminy  Gminy Vresina. Organizatorzy rajdu pragną podziękować wszystkim 
osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do realizacji tego przedsięwzięcia. W szczegól-
ności sponsorom fi rmie GAZ– SYSTEM i fi rmie JVS Multibrand.

Rajd Rowerowy 
po Gminie
Kornowac
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Relacja z Turnieju Sołectw o Puchar Wójta Gminy Kornowac
W niedzielę 9 czerwca na boisku w Łańcach odbył się Turniej Sołectw o Puchar Wójta Gminy Kornowac. W Turnieju 

uczestniczyło sześć drużyn: Kobyla, Kornowac, Łańce, Pogrzebień, Rzuchów oraz Branka u Opavy. Każda z dru-
żyn liczyła 9 zawodników – 3 mężczyzn w wieku 30+, 3 kobiety w wieku 30+, 3 dzieci w wieku 10–14. Poniżej 

przedstawiamy konkurencje w jakich drużyny brały udział oraz ich punktację:
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Kręgle – w konkurencji 
brało udział 3 zawodników 
(kobieta, mężczyzna 
i dziecko) z każdej drużyny
1m. – Łańce 
2m. – Pogrzebień 
3m. – Kobyla, Branka 
u Opavy, Rzuchów
4m. – Kornowac

Bieg narciarski 
– w konkurencji brało 
udział 3 zawodników 
(mężczyzna, kobieta, 
dziecko) z każdej drużyny
1m. – Rzuchów
2m. – Pogrzebień
3m. – Kornowac 
4m. – Łańce
5m. – Kobyla
6m. – Branka u Opavy

Świat się kręci – kręcenie 
hula hop – w konkurencji 
brał udział 1 zawodnik 
(mężczyzna lub dziecko) 
z każdej drużyny
1m. – Branka u Opavy 
2m. – Rzuchów 
3m. – Kornowac
4m. – Kobyla
5m. – Pogrzebień
6m. – Łańce

Toczenie słomianych beli 
– w konkurencji brało 
udział 2 zawodników 
(kobieta i mężczyzna) 
z każdej drużyny
1m. – Pogrzebień
2m. – Branka u Opavy 
3m. – Rzuchów
4m. – Kobyla
5m. – Łańce
6m. – Kornowac

Przecinanie pnia 
– w konkurencji brało 
udział 2 zawodników 
(2 mężczyzn) z każdej 
drużyny
1m. – Pogrzebień 
2m. – Rzuchów 
3m. – Kornowac 
4m. – Łańce
5m. – Branka u Opavy
6m. – Kobyla

Wykopki czas zacząć 
– w konkurencji brało 
udział 2 zawodników 
(kobieta i mężczyzna) 
z każdej drużyny
1m. – Branka u Opavy 
2m. – Pogrzebień 
3m. – Kornowac 
4m. – Łańce
5m. – Rzuchów
6m. – Kobyla

Transport na taczkach 
– w konkurencji brało 
udział 2 zawodników 
(kobieta i dziecko) z każdej 
drużyny
1m. – Kornowac 
2m. – Pogrzebień 

3m. – Rzuchów, Kobyla
4m. – Łańce
5m. – Branka u Opavy

Sołecka kasa 
– w konkurencji brał 
udział 1 zawodnik 
(dziecko) z każdej drużyny
1m. – Rzuchów 
2m. – Łańce
3m. – Branka u Opavy 
4m. – Pogrzebień
5m. – Kobyla 
6m. – Kornowac 

Misz masz 
– w konkurencji brało 
udział 3 zawodników 
(kobieta, mężczyzna 
i dziecko) z każdej drużyny
1m. – Łańce
2m. – Pogrzebień 
3m. – Branka u Opavy
4m. – Rzuchów 
5m. – Kornowac
6m. – Kobyla

Picie napoju przez 
słomkę – w konkurencji 
brał udział 1 zawodnik 
(pełnoletni) z drużyny
1m. – Łańce 
2m. – Pogrzebień
3m. – Kornowac
4m. – Kobyla
5m. – Rzuchów 
6m. – Branka u Opavy

Bieg z wodą 
– w konkurencji brał 
udział 1 zawodnik 
(dziecko) z każdej drużyny
1m. – Branka u Opavy 
2m. – Kornowac
3m. – Rzuchów 
4m. – Pogrzebień
5m. – Kobyla
6m. – Łańce

Gąsienica 
– w konkurencji brało 
udział 3 zawodników 
(mężczyzn) z każdej 
drużyny
1m. – Kornowac 
2m. – Łańce 
3m. – Kobyla
4m. – Rzuchów 
5m. – Branka u Opavy
6m. – Pogrzebień

Po zsumowaniu 
wszystkich konkurencji 
klasyfikacja Turnieju 
Sołectw o Puchar 
Wójta Gminy Kornowac 
przedstawia się 
następująco:
I miejsce – Pogrzebień 
II miejsce – Rzuchów 
III miejsce – Łańce 
IV miejsce – Kornowac
V miejsce – Branka u Opavy
VI miejsce – Kobyla

Relacja z Turnieju Sołectw o Puchar Wójta Gminy Kornowac
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22 kwietnia, 90. urodziny obchodziła Pani Franciszka Czogała z Rzuchowa 12 czerwca, 97. urodziny obchodziła Pani Ernestyna Zając z Pogrzebienia

 27 kwietnia br. w Mar-
klowicach odbyły się XIII 
Mistrzostwa Taekwondo o 
Puchar Wójta Gminy. Za-
wodnicy  rywalizowali w  
następujących konkuren-
cjach techniki specjalne, 
walki soft oraz  semi–con-
tact.
 Odnotowujemy ten fakt z 
tym większą przyjemnością, 
że mieszkaniec naszej Gmi-

ny Fabian Giziński uczeń 
Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Kornowacu 
reprezentujący Rydułtow-
ski klub Taekwondo  U.K.S. 
„Master” na zawodach tych 
zdobył złoty medal w kon-
kurencji techniki specjalne 
oraz srebrny w walkach soft. 
 Gratulujemy dotychczaso-
wych osiągnięć i życzymy 
dalszych sukcesów

 W dniu 18 czerwca w 
Urzędzie Gminy Kornowac 
odbyło się spotkanie z naj-
lepszymi uczniami placó-
wek oświatowych z naszego 
terenu z Wójtem Gminy Kor-
nowac. Wyróżnieni otrzyma-
li okolicznościowe dyplomy 
oraz nagrody rzeczowe.

Lista nagrodzonych 
uczniów: 
Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Kornowacu: Szymiczek 
Zuzanna, Szarek Julia, Ziętal 
Łukasz, Luboń Mateusz, Ota-

wa Daniel.
Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Kornowacu: Ko-
tewicz Michał, Krasek Jolan-
ta, Nowak Emilia, Grycman 
Natalia, Twardzik Izabella, 
Kowalska Julia, Wierzbicki 
Weronika.
Zespół Szkolno – Przed-
szkolny w Pogrzebieniu: 
Gatzka Emilia, Kozielska 
Klaudia, Śliwa Sonia, Gatzka 
Julia, Herman Mateusz, Woj-
toszek Wiktoria, Cieślik Mar-
tyna, Rek Łukasz, Gruszczyk 
Paweł, Kowalska Marcelina

Zespół Szkolno – Przed-
szkolny w Kobyli: Graniecz-
ny Marta, Gawron Emilia, 
Wesper Wiktoria, Scheithau-
er Paulina, Dąbrowski Fa-
bian, Buczek Robert, Cieślik 
Szymon, Świerczek Patryk, 
Hałas Bartosz, Scheithauer 
Adam.
Zespół Szkolno – Przed-
szkolny w Rzuchowie: Kra-
sek Oliwia, Mrozek Jakub, 
Wszołek Magdalena, Pie-
trasz Paweł, Seget Kinga, 
Gosek Klaudia, Kłobuch 
Ewelina, Twardzik Hanna.

  W dniu 07.06.2019 r. w 
Przedszkolu w Łańcach 
odbyło się uroczyste pod-
sumowanie XIV Gminnego 
Konkursu Ekologicznego 
„Zbieramy plastikowe na-
krętki”. Koordynator kon-
kursu Anna Szramowska 
zaprosiła do placówki 
przedstawicieli nagrodzo-
nych przedszkoli i szkół 
wraz z opiekunami na roz-
danie nagród. Nagrody pie-
niężne zostały ufundowane 
przez Wójta Gminy Korno-
wac i wręczone przez przed-
stawicieli Urzędu Gminy. 
Dzieci z Przedszkola w Łań-
cach przedstawiły przepięk-
ny program artystyczny na 
temat ochrony środowiska.
Głównym celem konkursu 
była pomoc w rehabilitacji 
dwóch chłopców, Roberta, 
który cierpi na mózgowe po-
rażenie dziecięce spastyczne 
czterokończynowe oraz Ka-
mila, który uległ nieszczę-
śliwemu wypadkowi i ma 
uszkodzony rdzeń kręgowy. 
Pieniądze ze sprzedaży na-
krętek pomogą chłopcom w 
realizacji ich marzeń. 
W tym roku szkolnym 
wszystkie placówki szkolne i 
przedszkolne łącznie zebrały 
2055,8 kg. Najwięcej nakrę-

WYNIKI KONKURSU OZE
Uczestników projektu „Łączy nas energia. Montaż insta-
lacji OZE w budynkach mieszkalnych” informujemy, że 
Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs – 
projekt został oceniony pozytywnie, jednak z uwagi na 
przesunięcie środków przez Zarząd Województwa na pro-
jekty w formule grantowej, nie otrzymał dofi nansowania. 
Nasz projekt znajduje się na liście rezerwowej na pierw-
szym miejscu.

Medal w zawodach 
taekwondo

Spotkanie Wójta z najlepszymi
uczniami naszych szkół

Zwycięzcy konkursu ekologicznego 
„Zbieramy plastikowe nakrętki” 

tek nazbierał Dawid Nojek z 
Przedszkola w Łańcach po-
nad 70 kg.
 Komisja powołana przez 
Wójta Gminy Kornowac pod-
sumowała konkurs i ustaliła 
nagrodzonych. 

PRZEDSZKOLA
• I m Przedszkole Łańce 

nagroda w wysokości 500 
zł – zebrano 366,8 kg, licz-
ba dzieci 35 tj. 10,48 kg w 
przeliczeniu na dziecko

• II m Przedszkole Kobyla 
nagroda w wysokości 400 
zł – zebrano 347,2 kg, liczba 
dzieci 66 tj. 5,26 kg w prze-
liczeniu na dziecko

• III m Przedszkole Rzuchów 

nagroda w wysokości 300 
zł – zebrano 108,3 kg, licz-
ba dzieci 25 tj. 4,33 kg w 
przeliczeniu na dziecko

• IV m Przedszkole Pogrze-
bień nagroda w wysokości 
200 zł – zebrano 150,1 kg, 
liczba dzieci 72 tj. 2,1 kg w 
przeliczeniu na dziecko

SZKOŁY
• I m Szkoła Podstawowa 

Pogrzebień nagroda w 
wysokości 500 zł – zebrano 
326,9 kg, liczba dzieci 120 
tj. 2,72 kg w przeliczeniu na 
dziecko

• II m Szkoła Podstawowa 
Kobyla nagroda w wysoko-
ści 400 zł – zebrano 286,7 

kg, liczba dzieci 113 tj. 
2,54 kg w przeliczeniu na 
dziecko

• III m Szkoła Podstawo-
wa Kornowac nagroda w 
wysokości 300 zł – zebrano 
289,7 kg, liczba dzieci 130 
tj. 2,23 kg w przeliczeniu na 
dziecko

• IV m Szkoła Podstawo-
wa Rzuchów nagroda w 
wysokości 200 zł – zebrano 
180,1 kg, liczba dzieci 84 tj. 
2,14 kg w przeliczeniu na 
dziecko

 Wszystkim bardzo serdecz-
nie dziękujemy i gratulujemy 
oraz zachęcamy do zbierania 
nakrętek do XV edycji kon-
kursu.
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Gospodynie dzieciom
 Tegoroczne obchody Dnia 
Dziecka z Gminnym Ośrod-
kiem Kultury w Kornowacu 
przybrały nieco inną  niż 
ogólnie przyjęta formę. 
 10 czerwca, by nie popaść 
w rutynę GOK wraz z Ko-
łami Gospodyń Wiejskich 
działającymi na terenie Gmi-
ny Kornowac zorganizował 
w pełni darmową imprezę 
plenerową na terenie ota-
czającym Dom Kultury w 
Łańcach. 
 Panie zrzeszone w w/w 
organizacjach przygotowa-
ły dla dzieci niespodzian-
kę: własnoręcznie upiekły 
smakowite babeczki i cia-
sta, stworzyły mozaiki z ga-
laretek i owoców, a ponadto  
ugotowały pyszną grochów-
kę. 

 Realizacja zadania 
„Budowa kanalizacji sa-
nitarnej – etap I” została 
zakończona. Wykonaw-
ca – konsorcjum fi rm: 
„AQUA–System” Sp. z o.o 
z Bielska–Białej oraz PRiB 
„JAF” Sp. z o. o. z Rybnika 
zakończył prace odtworze-
niowe i porządkowe.
 Trwają także roboty bu-
dowlane w ramach kon-
traktu „Budowa kanalizacji 
sanitarnej – etap II”. Wyko-
nawca – konsorcjum fi rm 
ZISCO Bandura Sp. z o.o. 
z Pawłowic. NEPTUN Sp. 
z o.o. z Lublina oraz PRiB 
„JAF” Sp. z o.o. z Rybnika 
prowadzi roboty w Kor-
nowacu w rejonie ulic Sta-
rowiejskiej, Wojska Polskiego, Zacisze 
i Raciborskiej w Kornowacu oraz na ul. 
Pamiątki i Brzezkiej w Pogrzebieniu. Na 
części w tych ulic przystąpiono już do asfal-
towania. W najbliższym czasie Wykonaw-

dowlane w ramach kon-
traktu „Budowa kanalizacji 
sanitarnej – etap II”. Wyko-
nawca – konsorcjum fi rm 
ZISCO Bandura Sp. z o.o. 
z Pawłowic. NEPTUN Sp. 
z o.o. z Lublina oraz PRiB 
„JAF” Sp. z o.o. z Rybnika 
prowadzi roboty w Kor-
nowacu w rejonie ulic Sta-

 Zespoły „Łan” i „Rzucho-
wianki” zmieniły specjalnie 
na tę okazję swój  repertuar 
na dziecięcy.
 Każdego młody człowiek 
mógł do woli wybierać po-
między dostępnymi anima-
cjami m.in.  malowaniem 
twarzy, zabawami z chustą, 
czy też grami na świeżym 
powietrzu.

 Niemniej ważnym punk-
tem programu były występy 
dzieci i młodzieży z kół: te-
atralnego i tanecznego oraz 
pokaz prac zgłoszonych do 
konkursu plastycznego.
 Wspólną zabawę integra-
cyjną zakończył grill i de-
gustacja przygotowanych 
specjałów.

Ruszyła budowa 
wieży widokowej 
w Gminie Kornowac
Gmina Kornowac 
przystąpiła do realizacji 
inwestycji – budowy 
wieży widokowej w 
Gminie Kornowac – 
Sołectwo Pogrzebień. 
Wieża będzie zlokalizo-
wana w bezpośrednim 
sąsiedztwie istnieją-
cego punktu widoko-
wego, czyniąc go tym 
samym bardziej atrak-
cyjnym dla turystów i 
odwiedzających naszą 
gminę.

 Cała inwestycja realizo-
wana jest w ramach pro-
jektu transgranicznego 
pn. Szlakiem wież i plat-
form widokowych Euro-
regionu Silesia – etap III 
– budowa wieży widoko-
wej w Gminie Kornowac, 
który Gmina Kornowac 
realizuje z Miastem Odry 
w Republice Czeskiej.
 Po przeprowadzeniu po-
stępowania w trybie prze-
targu nieograniczonego, 
najkorzystniejszą ofertę 
złożyła fi rma: „WIL–MET” 
Jan Wilczek z Gamowa. 
 Umowa na realizację 
inwestycji została podpi-
sana 31 maja 2019 r., na-
tomiast planowany termin 
wykonania to 30 sierpnia 
2019 r.
 Projekt jest współfi nan-
sowane ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego 
oraz z budżetu państwa 
RP “PRZEKRACZAMY 
GRANICE” w ramach 
Programu INTERREG 
V–A Republika Czeska – 
Polska.

ca rozpocznie roboty w sąsiedztwie Urzędu 
Gminy, gdzie zlokalizowana będzie siecio-
wa przepompownia ścieków.  Dziękujemy 
mieszkańcom za cierpliwość i prosimy o 
dalszą wyrozumiałość.

Gminny Ośrodek Kultury w Kornowacu
zaprasza na wakacje z GOK-iem 2019

Poza wycieczkami oferujemy również zajęcia ruchowe: PILATES, ZUMBE, FITNESS

Szczegółowe informacje będą udzielane w Domach Kultury i Świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu 

• 3 lipca „Bezpieczne wakacje” – zajęcia plastyczno-
ruchowe w DK Pogrzebień

• 4 lipca „Bezpieczne wakacje” – zajęcia plastyczno-
ruchowe w DK Łańce

• 9 lipca wyjazd do wesołego miasteczka „Legendia” 
 w Chorzowie
• 18 lipca wyjazd do Aquadromu w Rudzie Śląskiej

• 25 lipca wycieczka do Ustronia, Leśny Park 
Niespodzianek oraz Czantoria

• 1 sierpnia Kraków z atrakcjami
• 8 sierpnia Muzeum zamkowe w Pszczynie
• 13 sierpnia Wyjazd do kopalni soli w Wieliczce
• 21–23 sierpnia Wycieczka do Zakopanego
• 28 sierpnia Wyjazd do kina w Rybniku

Uporządkowanie gospodarki ściekowej 
na terenie Gminy Kornowac – etap I
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 W dniach 13–14.05–2019 
odbyły się u przedszkolaków 
z Łańc Dni Bezpiecznych 
Przedszkoli. Placówka re-
alizuje program już sześć 
lat i każdego roku przystę-
puje do ogólnopolskich Dni 
Bezpiecznych Przedszkoli. 
W bieżącym roku szkolnym 
uwrażliwiono dzieci rów-
nież na potrzebę ruchu i pro-
mowano hasło „W zdrowym 
ciele, zdrowy duch”. Każdy 
dzień obfitował w atrakcje i 
spotkania podczas, których 
dzieci uczyły się zasad bez-
pieczeństwa oraz rozwijały 
sprawności ruchowe.
 W poniedziałek odwiedził 
nas kominiarz Pan Arkadiusz 
Langer i prowadził pogadan-
kę na temat wykonywanego 
zawodu oraz znaczenia czy-
stego powietrza dla zdrowia, 
jak również zasad segregacji 
śmieci. Następnie przedszko-
laki zobaczyły pokaz udzie-
lania pierwszej pomocy oraz 

 28 maja odbył się w Gór-
nośląskim Centrum Kultury 
i Spotkań w Łubowicach Wo-
jewódzki Konkurs dla szkół 
podstawowych, gimnazjal-
nych oraz szkół średnich o 
życiu i twórczości Josepha 
von Eichendorffa zorgani-
zowany przez Towarzystwo 
Społeczno–Kulturalne Niem-
ców Województwa Śląskiego 
z siedzibą w Raciborzu. W 
pierwszym etapie konkursu 
uczestnicy rozwiązywali test 
dotyczący życia łubowickie-
go poety. Dodatkowo każdy 
uczeń wyrecytował wiersz 
bądź odczytał fragment pro-
zy Eichendorffa w języku 
niemieckim. Szkołę w Koby-
li reprezentowali: w katego-

 Pierwszą część testu 
uczestnicy Olimpiady Języ-
ka Niemieckiego pisali w 
swoich szkołach na terenie 
całego województwa już 25 
kwietnia. Spośród nich wy-
branych zostało 46 finalistów 
w kategorii szkół podstawo-
wych z całego województwa 
śląskiego. Wśród nich znalazł 
się także uczeń naszej szko-

ły –Patryk Świerczek z klasy 
VI. Finał konkursu odbył się 
17 maja w auli Szkoły Pod-
stawowej w Nędzy. Na wy-
niki konkursu będzie trzeba 
jeszcze poczekać, ale już dziś 
serdecznie naszym uczenni-
com gratulujemy i życzymy 
kolejnych sukcesów!

Weronika Żymełka

 W pierwszym dniu polsko 
– czeskiej podróży pomi-
mo niesprzyjających wa-
runków atmosferycznych 
zorganizowano rowerowy 
tor przeszkód. Uczniowie 
w mieszanych zespołach 
6 – osobowych pokonywa-
li jego elementy na czas. 
Wyłowiono zwycięzców, 
którzy otrzymali nagrody 
w postaci liczników rowe-
rowych, pompek, kasków 
i oświetlenia. Następnie 
dzieci poznały historię po-
wstania roweru, jego bu-
dowę w językach polskim i 
czeskim oraz rozwiązywały 
quiz wiedzy o Holandii sły-
nącej z dużej ilości ścieżek 

rowerowych. Poczęstunek 
w postaci kiełbasek z gril-
la oraz rozdanie gadżetów 
promocyjnych zwieńczyło 
pierwszy dzień realizowa-
nego projektu. Ze względu 
na trudne warunki pogodo-
we uczniowie nie spędzili 
nocy w przygotowanych 
zgodnie z planem namio-
tach, ale mogli spędzić w 
nich trochę czasu na weso-
łych rozmowach i grach.
 Kolejny, majowy pora-
nek niestety powitał nas 
deszczem. Po porannej to-
alecie i obfitym śniadaniu 
uczestnicy projektu wy-
ruszyli na trasę rajdu ro-
werowego po pograniczu 

polsko – czeskim. W trak-
cie rajdu zatrzymaliśmy się 
przy wieży widokowej w 
Chałupkach. Dzieci chęt-
nie wspięły się na szczyt, 
aby podziwiać piękno ota-
czającej przyrody. Nie oby-
ło się bez ekstremalnych 
przygód – przekonaliśmy 
się jak groźnym i niebez-
piecznym żywiołem może 
być woda. Cali i zdrowi, no 
może trochę przemoknięci, 
dotarliśmy na obiad, gdzie 
podczas rozmów padły de-
klaracje dalszej współpracy. 
W tak optymistycznych na-
strojach pożegnaliśmy się z 
naszymi czeskimi partnera-
mi.

 W dniach 6–7 czerwca 
odbyło się VIII, już ostatnie, 
działanie projektu współpra-
cy transgranicznej realizo-
wanej w ramach Funduszu 
Mikroprojektów Euroregio-
nu Silesia pt. "Czesko–polskie 
spotkania z naturą i historią" 
W działaniu uczestniczy-
li uczniowie, nauczyciele 
szkół z Kobyli i Komarova – 
w sumie 35 osób. W ramach 
ostatniego spotkania tego 
projektu, uczestnicy wzięli 
udział w podchodach ulicami 
Kobyli, które zawierały dwa-
naście zadań do wykonania, 
trzeba było m.in. namalować 
krzyż i Dom Kultury, wstąpić 
do domu i poprosić o paczkę, 
poszukać czegoś słodkiego, 
odnaleźć znaki drogowe, 
policzyć domy, odgadnąć 
miejsca i podać ich lokaliza-
cję, oraz wiele, wiele innych. 
Miejscem spotkania – celem 
podchodów –  był kobylski 
kościół, gdzie uczniowie 

VIII działanie projektu „Czesko-Polskie  
spotkania z naturą i historią”

mieli okazję wejść na wieżę 
i podziwiać widoki Kobyli i 
okolic. Wieczorem odbyło się 
ognisko z zabawami integra-
cyjnymi. Dodatkową atrakcją 
była noc w szkole. Następne-
go dnia po śniadaniu, wszy-
scy udali się do Arboretum 
Bramy Morawskiej, gdzie pod 
okiem przewodnika pozna-
wali liczne zakamarki i ich 
historię, następnie pojechali 
na Zamek Piastowski w Ra-
ciborzu, zwiedzili Muzeum i 

Rynek. Spotkanie zakończył 
wspólny obiad. Uśmiechnię-
te miny uczestników sugero-
wały, że spotkanie się udało, 
miło też było obserwować jak 
polskie i czeskie dzieci współ-
pracują przy rozwiązywaniu 
zagadek, jak nawiązują kon-
takty, byli i tacy, którzy już się 
znali z poprzednich spotkań i 
z niecierpliwością czekali na 
przyjazd kolegów.

Katarzyna Cieślik
koordynator projektu

Finał Ogólnopolskich Dni 
Bezpiecznych Przedszkoli 
w Przedszkolu w Łańach

uczestniczyły w warsztatach 
z pomocy przedmedycznej 
prowadzone przez ratowni-
ków. W wtorkowy poranek 
odbyła się kontrola odpowied-
niego przewożenia dzieci w 
fotelikach samochodowych 
przez Komendę Powiatową 
Policji w Raciborzu i spotka-
nie edukacyjne z funkcjo-
nariuszami policji i gościem 
specjalnym „Sznupkiem”. 
Przedpołudniem Pani Marty-

na Wieczorek prowadziła za-
jęcia ruchowo–taneczne pod 
hasłem „W zdrowym ciele, 
zdrowy duch”. Środa to Finał 
Ogólnopolskich Dni Bezpiecz-
nych Przedszkoli i mimo nie-
sprzyjającej aury odwiedzili 
nasze przedszkole strażacy 
OSP Łańce, którzy zaprezen-
towali dzieciom sprzęt stra-
żacki i prowadzili pogadankę 
na temat zasad zachowania 
się w sytuacji zagrożenia. 

Patryk finalistką XVIII Olimpiady 
Języka Niemieckiego

Sukcesy w Wojewódzkim Konkursie 
o Życiu i Twórczości Eichendorffa

rii proza – Patryk Świerczek 
i Adam Scheithauer z kl. VI, 
zaś w kategorii wierszy – Fa-
bian Dąbrowski i Paulina 
Scheithauer z kl. V. Aż trój-
ce z nich udało się znaleźć w 

gronie laureatów. II miejsce: 
Fabian Dąbrowski, III miej-
sce: Adam Scheithauer, IV 
miejsce: Paulina Scheithauer

Weronika Żymełka

Sprawnościowy rajd rowerowy 
na pograniczu dwóch kultur
 
22 i 23 maja 2019 r. odbyło się dwudniowe, ostatnie działanie projektu „Pol-
sko – czeska podróż po Europie” pod hasłem Sprawnościowy rajd rowerowy 
na pograniczu dwóch kultur. Tym razem podczas realizacji projektu współ-
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz z budżetu państwa uczniowie szkół podstawowych z Rzuchowa oraz 
Branki u Opavy odwiedzili Holandię oraz podziwiali przygraniczne meandry 
rzeki Odry.


