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Dożynki gminne 2019 Modernizacja drogi 
transportu rolnego  
w Łańcach

Dzień nauczyciela  
w gminie

	 W	 uroczystości	 otwarcia	 wieży	
widokowej	 uczestniczyli	 przed-
stawiciele	Gminy	oraz	zaproszeni	
goście	–	Starosta	Města	Odry	(CZ)	
Libor	Helis	wraz	z	zastępcą	–	part-
nerzy	 projektu,	 Starosta	 Vresiny	
u	 Hlucina	 –	 Bohuslava	 Krupova	
wraz	z	zastępcą,	Rafał	Fuchs	–	pro-
jektant,	Jan	Wilczek	–	wykonawca	
wieży	–	firma	WIL-MET,	Piotr	Ro-
stek	–	inspektor	nadzoru.
	 Wieżę	 uroczyście	 poświęcił	 ks.	
Adam	Wiącek	z	Parafii	w	Pogrze-
bieniu.
	 Symbolicznego	 otwarcia	 wieży	
i	 przecięcia	 wstęgi	 dokonał	 Wójt	
Grzegorz	Niestrój	wraz	z	Panem	Ja-
nem	Wilczkiem.
	 Wieża	powstała	w	ramach	realizacji	
projektu	transgranicznego	–	Uzupeł-
nienie	Szlaku	Wież	i	Platform	Wido-
kowych	Euroregionu	Silesia	Etap	III,	
w	partnerstwie	z	Miastem	Odry	w	Re-
publice	Czeskiej,	współfinansowane-
go	z	środków	Europejskiego	Funduszu	
Rozwoju	Regionalnego	oraz	budżetu	
państwa	 RP	 Przekraczamy	 Grani-
ce	 w	 ramach	 programu	 INTERREG	
V-A	Republika	Czeska	-	Polska.

	 Głównym	 celem	 projektu	 było	
wykorzystanie	 turystycznych	
i	przyrodniczych	walorów	Gminy	
Kornowac	 w	 celu	 poprawy	 atrak-
cyjności	turystycznej	naszej	gminy.	
Położenie	Gminy	Kornowac	w	tym	
sołectwa	 Pogrzebień	 oraz	 bardzo	
duża	popularność	już	istniejącego	
punktu	 widokowego	 zlokalizowa-
nego	 w	 Pogrzebieniu	 przy	 ul.	 Lu-
bomskiej	 skłoniło	 władze	 gminy	
do	podjęcia	działań	w	celu	budowy	
w	 tym	 miejscu	 wieży	 widokowej	
jako	dodatkowej	atrakcji	turystycz-
nej.	 Podjęte	 działania	 wpisywały	
się	 w	 przygotowywany	 przez	 Sto-
warzyszenie	 Gmin	 Dorzecza	 Gór-
nej	Odry	Euroregion	Silesia	projekt	
pod	nazwą	„Szlak	Wież	i	Platform	
Widokowych	Euroregionu	Silesia”.	
W	 ramach	 tego	 projektu	 w	 latach	
2017	–	2018	Gmina	Kornowac	zre-
alizowała	 w	 partnerstwie	 z	 Mia-
stem	 Odry	 w	 Republice	 Czeskiej	
projekt	 pn.	 Uzupełnienie	 Szlaku	
wież	 widokowych	 Euroregionu	
Silesia	 poprzez	 projekt	 wieży	 wi-
dokowej	w	Kornowacu.	W	ramach	
realizacji	tego	projektu	została	opra-

cowana	dokumentacja	techniczna	
na	budowę	wieży	widokowej.	Kolej-
nym	 krokiem	 było	 przygotowanie	
projektu	na	dofinansowanie	budo-
wy	 samej	 wieży	 widokowej.	 Tutaj	
również	w	partnerstwie	z	Miastem	
Odry	w	Republice	Czeskiej	zreali-
zowaliśmy	projekt	„Szlakiem	wież	
i	platform	widokowych	Euroregio-
nu	Silesia-	etap	III”	–	Budowa	wie-
ży	widokowej	w	Gminie	Kornowac.	
Efektem	tego	projektu,	którego	re-
alizacja	zakończyła	się	30	września	
br.	 jest	 wybudowana	 wieża	 wido-
kowa.	 Kształt	 wieży	 wywodzi	 się	
z	całościowej	koncepcji	architekto-
nicznej	opracowanej	w	2013	 r.	na	
potrzeby	 realizacji	 infrastruktury	
punktu	 widokowego.	 Wieża	 jest	
dopełnieniem	 całości	 i	 niewątpli-
wie	znacznie	podnosi	atrakcyjność	
tego	miejsca.	
	 Wieża	położona	jest	na	wysokości	
291	m	n.p.m.	Wysokość	wieży	od	po-
ziomu	gruntu	to	19,72	m.	Poszcze-
gólne	tarasy	widokowe	mieszczą	się	
na	wysokości	3,21	m,	6,42	m	i	9,21	
m.	

Wieża już stoi...
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12 października Wójt Gminy 
Kornowac – Grzegorz Niestrój 
uczestniczył w uroczystym 
zakończeniu sezonu lotowego 
2019 – Polskiego Związku  
Hodowców Gołębi Poczto-
wych Oddział 0132 Lyski.
W 2019 r hodowcy z naszej 
Gminy uzyskali odpowiednio:
w Lotach gołębi dorosłych

• Wojak Krzysztof  
- 5 przodownik,

• Otawa Marek  
- 9 przodownik,

• Piechalak Tomasz  
- 12 przodownik,

w lotach gołębi młodych

• Widenka Jan  
I Vice mistrz,

• Iksal Tadeusz  
1 przodownik,

• Franiczek Henryk  
7 przodownik,
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Przypominam właścicielom i zarządcom 
budynków o obowiązkach związanych 
z bezpiecznym użytkowaniem przewo-
dów kominowych. 
Komin będący bardzo istotnym ele-
mentem budynku, chociaż zajmującym 
tylko niewielką jego powierzchnię, 
może też być niezwykle groźny. Szcze-
gólnie w przypadku pożaru sadzy w nie-
czyszczonym, źle eksploatowanym ko-
minie. Temperatura palącej się sadzy 
przekracza wówczas nawet 1000 stopni 
Celsjusza! A taki stan jest wielkim za-
grożeniem dla mieszkańców. 
Państwowa Straż Pożarna każdego roku 
odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów 
spowodowanych wadami lub nieprawi-
dłową eksploatacją urządzeń ogrzew-
czych. 
W roku 2018 odnotowano 15.882 poża-
ry od urządzeń ogrzewczych na paliwa 
stałe, 257 pożarów od urządzeń na pa-
liwa ciekłe i 546 pożarów od urządzeń 
na paliwa gazowe.  Dane statystyczne 
KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data 
dostępu 19.09.2019].
Oprócz pożarów, nieprawidłowa eks-
ploatacja przewodów kominowych grozi 
także zatruciem tlenkiem węgla, popu-
larnie zwanym czadem. 
W sezonie ogrzewczym 2018/2019 Pań-
stwowa Staż Pożarna odnotowała 3.842 
zdarzenia związane z tlenkiem węgla, 
w tym 2.024 osoby poszkodowane i 52 
ofiar śmiertelnych.  Dane statystyczne 
KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data 
dostępu 17.09.2019].
Krajowa Izba Kominiarzy popiera kam-
panię edukacyjno-informacyjną „CZUJ-
KA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃ-
STWA!” prowadzoną przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
i Państwową Straż Pożarną.

Kominy: instalację dymową, spalinową 
oraz wentylacyjną należy poddawać 
okresowej kontroli, oraz czyszczeniu 
przez uprawnionego kominiarza. Pro-
fesjonalna kontrola kominiarska to nie 
tylko formalność, lecz główna zasada 
bezpieczeństwa, zapobiega zaczadze-
niom, pożarom, spełniając jeden z pod-
stawowych warunków  ubezpieczenia 
domu.   
Pod honorowym patronatem Komen-
danta Głównego Państwowej Straży 
Pożarnej Krajowa Izba Kominiarzy pro-
wadzi akcję społeczną ZAPROŚ KOMI-
NIARZA!
Ustawa Prawo budowlane stanowi, że 
właściciel – zarządca budynku jest zobo-
wiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić 
przeprowadzenie kontroli okresowej 
kontroli stanu technicznego przewodów 
kominowych (dymowych, spalinowych 
i wentylacyjnych) osobie posiadającej 
odpowiednie uprawnienia – mistrza ko-
miniarskiego. (Zgodnie z art. 62 ust. 1 
pkt 1 c, oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy 
– Prawo budowlane t.j. Dz. U. z 2019 r., 
poz.1186). 
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń 
lub braków właściciel, zarządca lub użyt-
kownik budynku są obowiązani w czasie 
lub bezpośrednio po przeprowadzonej 
kontroli, usunąć stwierdzone uszkodze-
nia oraz uzupełnić braki, które mogłyby 
spowodować zagrożenie życia lub zdro-
wia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź 
środowiska, a w szczególności katastro-
fę budowlaną, pożar, wybuch, poraże-
nie prądem elektrycznym albo zatrucie 
gazem. (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo 
budowlane). 

Regularne usuwanie zanieczyszczeń 
z przewodów kominowych przez wy-
kwalifikowanego kominiarza zabezpie-
cza przed powstaniem pożaru sadzy 
w kominie. 
Przepisy przeciwpożarowe nakazują 
w obiektach lub ich częściach, w któ-
rych odbywa się proces spalania pa-
liwa stałego, ciekłego lub gazowego, 
obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń  
z przewodów dymowych i spalinowych 
w następujących terminach:
1) od palenisk zakładów zbiorowego 

żywienia i usług gastronomicznych 
— co najmniej raz w miesiącu, jeżeli 
przepisy miejscowe nie stanowią ina-
czej; 

2) od palenisk opalanych paliwem sta-
łym niewymienionych w pkt 1 — co 
najmniej raz na 3 miesiące; 

3) od palenisk opalanych paliwem płyn-
nym i gazowym niewymienionych 
w pkt 1 — co najmniej raz na 6 mie-
sięcy. 

4)  z przewodów wentylacyjnych co naj-
mniej raz w roku, jeżeli większa czę-
stotliwość nie wynika z warunków 
użytkowych.

(Rozporządzenie Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji z dnia 
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 
2010 nr 109 poz. 719).
W przypadku pożaru lub zaczadzenia 
brak dokumentacji terminowego czysz-
czenia i kontroli kominów może stano-
wić podstawę odmowy wypłaty odszko-
dowania przez firmę ubezpieczeniową. 

Prezes Krajowej Izby Kominiarzy
Marcin Ziombski

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy  
do właścicieli i zarządców budynków
w związku z rozpoczęciem 
sezonu ogrzewczego 2019/2020

Sezon lotowy 2019 zakończony

	 3	 października	 Wójt	 Gminy	 zaprosił	 do	
Urzędu	Gminy	16	potencjalnych	wykonaw-
ców	 w	 celu	 omówienia	 i	 ustalenia	 zasad	
jakie	będą	obowiązywać	w	nadchodzącym	
sezonie	zimowym.	
	 W	wyniku	przeprowadzonego	postępowa-
nia	wyłoniono	wykonawców	na	tegoroczne	
zimowe	utrzymanie	dróg	gminnych	na	terenie	
Gminy	Kornowac.	Zapytania	skierowano	do	
6	przewoźników.	Zainteresowanie	tematem	
wykazało	5	przewoźników	z	których	wybrano	
oferty	uzyskujące	najwięcej	punktów	spośród	
złożonych	ofert.	Na	ocenę	ofert	składały	się		
2	kryteria:	cena	–	80%	oraz	sprzęt	do	odśnie-
żania	–	20%.	I	tak	po	przeprowadzeniu	oceny	
złożonych	ofert	i	na	terenie	sołectwa	Rzuchów	
i	Łańce	zimowe	utrzymanie	dróg	gminnych	
przeprowadzi	pani	Sabina	Przybyła	z	Rzucho-
wa,	na	terenie	sołectwa	Kobyla	pan	Wacław	
Maciaszek	z	Kornowaca	a	na	terenie	Pogrze-
bienia	i	Kornowaca	pan	Tomasz	Sobol	z	Ma-
kowa.
	 Nowością	jest	przeprowadzenie	postępowa-
nia	 na	 odśnieżanie	 chodników,	 parkingów	
i	zatok	autobusowych	na	terenie	Gminy	Kor-
nowac.	Tu	najkorzystniejszą	ofertę	przedsta-
wiła	firma	PHU	Wacław	Maciaszek.
W	dniu	22	października	w	Urzędzie	Gminy	
odbyło	się	spotkanie	Wójta	z	wyżej	wymienio-
nymi	przewoźnikami	i	sołtysami,	na	którym	
omówiono	szczegółowo	zadania	i	zasady	te-
gorocznego	odśnieżania	naszych	dróg.	Usta-
lono,	iż	przy	bardzo	intensywnych	opadach	
śniegu	zostaną	zamknięte	drogi	rolne	które	
zostały	zmodernizowane	i	pokryte	nawierzch-
nią	 asfaltową,	 przedłużenie	 ul.	 Strażackiej	
w	Łańcach	od	skrzyżowania	na	Borek	w	kie-
runku	lasu	oraz	przedłużenie	ul.	Górnej	od	
końca	 zabudowań	 do	 Szkoły	 Podstawowej	
w	Kornowacu.
W	tym	samym	dniu	podpisano	umowy	z	prze-
woźnikami.
Pojazdy	do	przeprowadzenia	odśnieżania	wy-
posażone	zostały	w	urządzenia	nawigacyjne	
GPS,	które	w	znacznym	stopniu	ułatwią	nam	
sterowanie	akcją	zima.

AKCJA ZIMA 
2019/2020
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14	października,	odbyły	się	pod	patronatem	Wójta	oraz	Zarządu	Związku	Nauczycielstwa	Polskiego	Oddział	w	Kornowacu		uroczyste	obchody	
Dnia	Edukacji	Narodowej	w	naszej	Gminie.	Spotkanie	wszystkich	pracowników	gminnej	oświaty	było	jak	zwykle	okazją	do	złożenia	życzeń,	
podziękowań	oraz	przekazania	nagród	i	wyróżnień.

DZIEŃ NAUCZYCIELA

Nagrodzeni nauczyciele i pracownicy obsługi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rzuchowie Nagrodzeni Dyrektorzy placówek oświatowych z Wójtem Gminy Kornowac

Nagrodzeni nauczyciele i pracownicy obsługi Szkoły Podstawowej w Kornowacu

Nagrodzeni nauczyciele i pracownicy obsługi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kobyli

Prezes ZNP w Kornowacu z Wójtem Gminy KornowacNagrodzeni nauczyciele i pracownicy obsługi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pogrzebieniu
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	 Gospodarzem	tegorocznych	Dożynek	Gminy	Korno-
wac	było	sołectwo	Pogrzebień.	Dożynki	rozpoczęły	
się	 mszą	 św.	 w	 intencji	 rolników	 w	 kościele	 para-
fialnym	pw.	Św.	Bartłomieja	w	Pogrzebieniu.	Mszę	
świętą	odprawił	ksiądz	proboszcz	Tadeusz	Augustyn.		
O	godz.	14.30	wyruszył	korowód	dożynkowy	składa-
jący	się	z	mobilnych	przedstawicieli	sołectw	Gminy.	
Starostami	dożynek	byli	Maria	i	Wojciech	Krasek,	
którzy	na	ręce	Wójta	Gminy	Kornowac	–	Grzegorza	
Niestroja	przekazali	chleb	dożynkowy.	
	 W	programie	artystycznym	wystąpiły	Rzuchowian-
ki	i	Tomek	CORAL,	Jerzy	Kryszak,	Mirek	Jędrowski	
i	Jambo	Africa
	 W	konkursie	na	najładniej	przystrojoną	posesję	na	
trasie	 korowodu	 dożynkowego	 nagrody	 otrzymali:	
Anna	Niedbała	(I),	Marian	Dreja	(II)	i	Sławomir	Ko-
lorz	(III).	Natomiast	za	najlepiej	przystrojony	pojazd	
biorący	udział	w	korowodzie	–	Eugeniusz	Gaszka	(I),	
Jacek	Kowol	(II)	i	Sylwia	Dąbrowska	(III).

Dożynki gminne 2019



T W O JA  G M I N A 5NR 4/2019

 Projekt w  ramach RPO WSL 2014-
2020, współfinansowany z  Europej-
skiego Funduszu Społecznego, dla osi 
priorytetowej: XI. Wzmocnienie po-
tencjału edukacyjnego dla działania: 
11.1. Ograniczenie przedwczesnego 
kończenia nauki szkolnej oraz zapew-
nienie równego dostępu do dobrej 
jakości edukacji elementarnej, kształ-
cenia podstawowego i  średniego dla 
poddziałania: 11.1.4. Poprawa efek-
tywności kształcenia ogólnego.
 Projekt pt. „Nowoczesna szkoła – roz-
wój kompetencji kluczowych uczniów 
ZSP w Pogrzebieniu”
Czas realizacji:  
 02.09.2019 r. – 30.06.2020 r.  
Wartość projektu: 198 551,83 zł   
Wkład Funduszy Europejskich:  
178 696,65 zł
 Celem głównym projektu jest popra-
wa jakości edukacji ogólnej w  Szkoły 
Podstawowej w Pogrzebieniu. Planowa-
ne jest organizacja wsparcia dla uczniów 
SP w  Pogrzebieniu, ukierunkowanego 
na rozwój u  nich kompetencji kluczo-
wych i  umiejętności uniwersalnych na 
rynku pracy. W ramach działań projek-
towych odbędą się zajęcia dodatkowe 
(w tym wyrównawcze) oraz zajęcia pro-
wadzone metodą eksperymentu. Kom-
plementarnym działaniem będzie, tak-
że odpowiednie wsparcie kadry szkoły 
poprzez kursy i  szkolenia oraz dopo-
sażenie szkoły w  pomoce dydaktycz-
ne, sprzęt elektroniczny oraz narzędzia 
TIK do prowadzenia zajęć i  wdrażania 
w szkole nowych form i metod naucza-
nia. Projekt obejmuje organizacje zajęć 
wsparcia dla 62 uczniów (w  tym 25 
Dziewczynek i 37 Chłopców). 
W projekcie weźmie udział także 5 na-
uczycieli w tym 4 kobiety.

Projekt w znacznym stopniu wzbogacił 
ofertę edukacyjną szkoły.
W  ramach projektu realizowane będą 
zajęcia zaspokajające potrzeby uczniów:

Rodzaje zajęć:
• Zajęcia dodatkowe z  języka angiel-

skiego dla uczniów klas 4, 5, 6
 3 gr x 8 os x 1 godz./tydzień – 30 godz. 

na grupę – łącznie 90 godz. 
• Zajęcia dodatkowe z  informatyki dla 

uczniów klas 4, 5, 6
 2 gr x 8 os x 1 godz./tydzień – 30 godz. 

na grupę – łącznie 60 godz. 
• Zajęcia przyrodniczo-chemiczne pro-

wadzone metodą eksperymentu dla 
uczniów klas 4, 5, 6

 2 gr x 8 os x 1 godz./tydzień – 30 godz. 
na grupę – łącznie 60 godz.

• Zajęcia wyrównawcze z  matematyki 
prowadzone metodą eksperymentu 
dla uczniów klas 4, 5, 6

 3 gr x 6 os x 1 godz./tydzień – 30 godz. 
na grupę – łącznie 90 godz.

• Zajęcia z  matematyki dla całych klas 
poszerzające wiedzę prowadzone me-
todą eksperymentu dla uczniów klas 
4, 5, 6

 3 gr x 20 os x 1 godz./tydzień – 30 
godz. na grupę – łącznie 90 godz.

• Zajęcia rozwijające uzdolnienia z ma-
tematyki prowadzone metodą ekspe-
rymentu dla uczniów klas 4, 5, 6

 1 gr x 8 os x 1 godz./tydzień – 30 godz. 
na grupę – łącznie 30 godz.

Kursy dla nauczycieli: 
1. Wykorzystanie narzędzi TIK  

w edukacji
2. Nowoczesne metody nauczania

Rekrutacja i  spotkania informacyjne 
będą odbywały się w  pomieszczeniach 
dostępnych dla osób z  niepełnospraw-
nościami.
Zakłada się 3-etapową rekrutację dla 
uczestników:
– test kwalifikacyjny (40%); 
– opinia nauczyciela uczestnika z dane-

go przedmiotu na temat jego wyni-
ków (25%); 

– średnia ocen (35%). 
Na zajęciach warsztatowych preferowa-
ni będą uczestnicy o wysokich wynikach 
w  nauce z  danego przedmiotu (ocen 
z  wszystkich przedmiotów). Na zajęcia 
dodatkowe rozwijające uzdolnienia – 
preferowani będą o wysokich wynikach 
w  nauce z  danego przedmiotu (ocena 
wyższa niż 4 - 5pkt; ocena wyższa niż 
5 -10pkt), a  w  przypadku zbyt dużej 
liczby chętnych drugim z  kolei kryte-
rium będą predyspozycje (umiejętność 
samodzielnej pracy) do osiągnięcia suk-
cesów w olimpiadach i konkursach (na 
podstawie opinii nauczyciela danego 
przedmiotu). W przypadku dużej ilości 
chętnych trzecim w  kolejności kryte-
rium będzie ocena z zachowania

Proces rekrutacji nauczycieli:
1. Zgłoszenie mailowe lub osobiste 
2. Pobranie i  wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego 
3. Weryfikacja danych osobowych oraz 

oświadczeń przez koordynatora pro-
jektu 

W procesie rekrutacji nauczycieli zasto-
sowano zarówno możliwość osobistego 
zgłoszenia chętnych do projektu jak 
i zgłoszenia mailowego. 

Dyrektor ZSP w Pogrzebieniu 
Joanna Krasek

Szkoła Podstawowa w Pogrzebieniu przystąpiła  
do nowego projektu unijnego pod nazwą  

„NOWOCZESNA SZKOŁA”

	 Gminę	 Kornowac	 odwie-
dzili	 pracownicy	 Śląskie-
go	 Urzędu	 Wojewódzkiego	
w	Katowicach	w	ramach	ak-
cji	promującej	rządowy	pro-
gram	 Rodzina	 500+.	 Akcja	
ma	na	celu	rozpowszechnie-
nie	informacji	na	temat	no-
wych	 zasad	 przyznawania	
uprawnień	do		świadczenia	
wychowawczego	 w	 tym	 na	
pierwsze	 dziecko.	 Pracow-
nicy	 udzielali	 wszelkich	
wyjaśnień	osobom	zaintere-
sowanym,	rozdawali	ulotki	
oraz	plakaty	informacyjne.	
	 Od	 01.07.2019	 r.	 zmianie	
uległa	 ustawa	 o	 pomocy	
państwa	 w	 wychowaniu	
dzieci,	 która	 przewiduje	
świadczenie	 wychowawcze	
na	pierwsze	dziecko.	Ozna-
cza	 to,	 że	 nie	 obowiązuje	
już	 kryterium	 dochodowe	
w	 przypadku	 ubiegania	 się	
o	w/w	świadczenie.		Od	dn.	
1	lipca	b.r	 	wnioski	składać	
można	 w	 formie	 elektro-
nicznej	 za	pomocą	 systemu	
teleinformatycznego	 utwo-
rzonego	przez	Ministra,	por-
talu	 udostępnionego	 przez	
ZUS	lub	za	pomocą	banków	
krajowych.	Wnioski	o	wypła-
tę	w/w	świadczeń	w	formie	
papierowej	składać	można	od	
dn.	1	sierpnia	b.r	w	siedzibie	
ośrodka	 pomocy	 społecz-

ne	w	Kornowacu.	Prawo	do	
w/w	 świadczenia	 ustalane	
będzie	 począwszy	 od	 1	 lip-
ca	2019	r.	do	31	maja	2021	r.	
Kolejne	 wnioski	 o	 wypłatę	
świadczeń	wychowawczych	
składane	będą	począwszy	od	
dn.	 1	 lutego	 2021	 w	 formie	
elektronicznej	oraz	od	dn.	1	
kwietnia	2021	w	formie	pa-
pierowej
	 Od	 01.07.2019	 można	
również	 	 składać	 wnioski	
o	 ustalenie	 uprawnień	 do	
świadczeń	rodzinnych,	fun-
duszu	alimentacyjnego	oraz	
świadczenia	z	programu	„Do-
bry	start”.
	 Okres	 zasiłkowy	 w	 spra-
wach	o	ustalenie	uprawnień	
do	 świadczeń	 rodzinnych		
rozpoczyna	się	od	dn.	01	li-
stopada	2019	do	dnia	31	paź-
dziernika	2020	
	 Okres	 zasiłkowy	 w	 spra-
wie	ustalenia	uprawnień	do	
świadczeń	 z	 funduszu	 ali-
mentacyjnego	 rozpoczyna	
się	 od	 dn.	 01	 października	
2019	do	30	września	2020
Wnioski	 o	 ustalenie	 upraw-
nień	 z	 programu	 „Dobry	
start”	składane	są	od	1	sierp-
nia	 b.r	 	 do	 30	 listopada	 b.r		
w	 formie	 papierowej,	 zaś		
w	formie	elektronicznej	od	1	
lipca	do	30	listopada	b.r	

INFO 500+

	 Ważna	 informacja	 dla	
mieszkańców	w	związku	
z	wejściem	w	życie	nowe-
lizacji	ustawy	o	utrzyma-
niu	 czystości	 i	 porządku	
w	gminach	
	 Od	 6	 września	 2019r.	
zmienił	się	termin	składa-
nia	deklaracji	o	wysokości	
opłaty	za	gospodarowanie	
odpadami	komunalnymi:
	 W	 przypadku	 zmiany	
danych	 będących	 podsta-
wą	 ustalenia	 wysokości	
należnej	opłaty	właściciel	
nieruchomości	 ma	 obo-
wiązek		złożyć	nową	dekla-

rację	w	terminie	do	10	dnia	
miesiąca	 następującego	
po	miesiącu	w	którym	na-
stąpiła	zmiana.	Jeżeli	 	de-
klaracja	 zostanie	 złożona	
po	 ustawowym	 terminie	
opłata	zostanie	zmniejszo-
no	dopiero	od	następnego	
miesiąca.	
	 Wyjątek	 stanowi	 zmia-
na	 związana	 ze	 zmianą	
deklaracji	 w	 przypadku	
śmierci	właściciela	lub	do-
mownika,	w	tym	przypad-
ku	organ	może	zmniejszyć	
wysokość	 zobowiązania	
do	6	miesięcy	wstecz.

ZMIANA TERMINU ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

	 W	 roku	 2020	 Rada	
Gminy	 Kornowac	 podej-
mie	 uchwałę	 w	 sprawie	
częściowego	 	 zwolnienia	
z	 opłaty	 za	 gospodarowa-
nie	odpadami	komunalny-
mi	 właścicieli	 budynków	
jednorodzinnych	 kompo-
stujących	bioodpady.	
	 Zwolnienie	 będzie	 ob-
liczane	 proporcjonalnie	
do	 zmniejszenia	 kosztów,	
które	 płaci	 gmina	 wyko-
nawcy	za	odbiór	odpadów	
bio.	W	roku	2018	firma	Na-
przód	 odebrała	 od	 miesz-
kańców	 231	 ton	 odpadów	
biodegradowalnych,	co	sta-
nowiło	ponad	21	tysięcy	od-
danych	worków	brązowych.	
W	pierwszym	półroczu	2019	
r.	mieszkańcy	oddali	w	brą-

zowych	workach	ponad	131	
ton	odpadu	biodegradowal-
nego.	 Odpady	 te	 generują	
bardzo	wysokie	koszty	dla	
Gminy,	 które	 mają	 wpływ	
na	wysokość	stawki	opłaty	
dla	mieszkańca.	
	 Zachęcamy	 mieszkań-
ców	 do	 kompostowania,	
ponieważ	 jeżeli	 w	 roku	
2020	 ta	 ilość	 znacznie	
spadnie,	wtedy	Gmina	za-
płaci	 mniej	 Wykonawcy,	
a	 Rada	 Gminy	 Kornowac	
będzie	 miała	 możliwość	
zwolnienia	 gospodarstwa	
domowego	 z	 części	 opła-
ty.	 Należy	 również	 dodać,	
że	 dzięki	 kompostowaniu	
uzyskamy	za	darmo	bardzo	
cenny	i	wzbogacający	glebę	
nawóz.

Korzyści z kompostowania

	 30	 października	 w	 sali	
widowiskowej	 Młodzie-
żowego	 Domu	 Kultury	 w	
Raciborzu	 odbył	 się	 finał	
podsumowujący	konkursy	
plastyczny,	muzyczny	oraz	
recytatorski	w	ramach	XII	
Powiatowego	 Festiwalu	
Twórczości	 Artystycznej	
2019.
	 Jako	 organizatorzy	 kon-

kursu	recytatorskiego	gości-
liśmy	u	siebie	ponad	40-sto	
osobową	 grupę	 uczestni-
ków	z	której	aż	pięcioro	zo-
stało	laureatami	wielkiego	
finału.	 Podczas	 uroczysto-
ści	 pamiątkowe	 dyplomy	
oraz	 nagrody	 otrzymały	
następujące	osoby:
	 Dominik	 Gembalczyk	
ze	 Szkoły	 Podstawowej	 z	

Pogrzebienia	 zdobył	 trze-
cie	miejsce	natomiast	 jego	
szkolna	 koleżanka	 Marty-
na	 Adamczyk	 otrzymała	
wyróżnienie.	 Na	 trzecim	
miejscu	uplasował	się	także	
Fabian	Dąbrowski	ze	Szko-
ły	 Podstawowej	 z	 Kobyli	
oraz	 Hanna	 Scheithauer,	
której	 także	 zostało	 przy-
znane	 wyróżnienie.	 Nie	

obyło	się	bez	wyróżnienia	
dla	Bartosza	Karwackiego,	
który	 reprezentował	 nasz	
Gminny	Ośrodek	Kultury.
	 Wielką	 przyjemnością	
było	dla	nas	po	raz	kolejny	
usłyszeć	najlepsze	interpre-
tacje	utalentowanych	dzieci	
Gminy	Kornowac.	Gratulu-
jemy	wszystkim	i	życzymy	
dalszych	sukcesów.

XII POWIATOWY FESTIWAL  
Twórczości ArTysTycznej 2019
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16 czerwca 91. urodziny obchodził pan Kazimierz Czekała

31 sierpnia pan Władysław Kiełbus z Rzuchowa obchodził 90. urodziny

23 sierpnia 90. urodziny obchodziła pani Cecylia Święty z Łańc

	 6	 października	 z	 boiska	
KS	 Kornowac	 kolejny	 raz	
wyruszył	 korowód	 jeźdź-
ców	 i	 zaprzęgów,	 święto-
wać	„Hubertusa”.		Korowód	
podążył	 polnymi	 drogami	
Kornowaca,	 Rzuchowa	 i	
Łańc	–	gdzie	na	uprzednio	
przygotowanej	 łące	odbyła	
się	 tradycyjna	 gonitwa	 za	
lisem.	

	 W	 tym	 roku	 lisa	 „upolo-
wał”	Mateusz	Fiołka.	
Gonitwa	 za	 lisem	 została	
urządzona	 także	 dla	 mło-
dzieży.	W	tej	rywalizacji	 li-
sią	kitę	zdobył	Patryk	Knura.
Gratulacje	 dla	 zwycięzców	
obu	gonitw.	To	oni	będą	„li-
sami”	 w	 przyszłorocznym	
„Hubertusie”.

	 Niedzielny	„Hubertus”	był	
zorganizowany	przez	Sołec-
two	 Kornowac,	 Stowarzy-
szeni	 „Prężny	 Kornowac”,	
Koło	 Gospodyń	 Wiejskich	
w	 Kornowacu	 oraz	 Klub	
sportowy	 „KS	 Kornowac”.	
Imprezie	 patronował	 Wójt	
Gminy	Kornowac.
	

Święto myśliwych, leśników i jeźdźców w gminie Kornowac

HUBERTUS 

2 października pani Ema Komorek z Pogrzebienia obchodziła 94. urodziny
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	 Rozpoczęła	 się	 moderniza-
cja	drogi	transportu	rolnego	w	
Łańcach	(łącznik	ul.	Strażackiej	
i	Borek).
	 Modernizacja	drogi	polega	na	
wykonaniu	korytowania	na	całej	
długości	tj.	1293,00	m	i	szeroko-
ści	 3,00	 m.	 Następnie	 w	 kolej-
ności,	 od	 podłoża	 gruntowego,	
wykonanie	warstwy	odsączają-
cej	z	pospółki	piaskowej	grubo-
ści	10	cm,	podbudowy	z	tłucznia	
kamiennego	 niesortowanego	
grubości	 10	 cm,	 podbudowy	 z	
tłucznia	 kamiennego	 sortowa-
nego	 grubości	 10	 cm,	 po	 czym	
zostaną	nałożone	dwie	warstwy	
nawierzchni	z	mieszanki	mine-
ralno-bitumicznej	(asfaltu),	wią-
żąca	 grubości	 4	 cm	 i	 ścieralna	
grubości	3	cm.	Dodatkowo	zosta-
ną	wykonane	pobocza	z	kamie-
nia	szerokości	30	cm	oraz	dwie	
zatoczki	mijankowe.	

	 Wykonawcą	 robót	 budowla-
nych	jest	EUROVIA	Polska	S.A.,	
ul.	 Szwedzka	 5,	 Bielany	 Wro-
cławskie,	55-040	Kobierzyce.	
	 Inwestycja	 jest	 współfinanso-
wana	ze	środków	województwa	
śląskiego,	z	Funduszu	Ochrony	
Gruntów	Rolnych.
	 Do	tej	pory	korzystając	z	tego	
współfinansowania	 udało	 nam	
się	już	zmodernizować	ul.	Łąko-
wą	i	łącznik	pomiędzy	ul.	Karo-
la	Miarki,	a	ul.	Krzyżkowicką	w	
Rzuchowie,	 łącznik	 pomiędzy	
ul.	Kornowacką,	a	ul.	Pamiątki	
w	 Pogrzebieniu,	 przedłużenie	
ul.	Strażackiej	w	Łańcach,	łącz-
nik	pomiędzy	ul.	Kolonia,	a	ul.	
Górną	 w	 Kornowacu	 ,	 łącznik	
pomiędzy	 ul.	 Budzińską,	 a	 ul.	
Markowicką	 (w	 tym	 ul.	 Sosno-
wa)	w	Kobyli,	łącznik	pomiędzy	
ul.	 Wojska	 Polskiego	 w	 Korno-
wacu,	a	ul.	Willową	w	Kobyli.	

	 17	 października	 2019	 r.	 od-
było	 się	 II	 działanie	 projektu	
„Wyobraźnia	 korkiem	 w	 przy-
szłość	 Polsko-Czeska	 przygoda	
z	 teatrem”.	 Dzieci	 z	 Przedszko-
la	w	Łańcach	oraz	przedszkola	
partnerskiego	z	Czech-	Komaro-
va	mieli	okazję	do	wspólnej	wy-
cieczki.	Celem	wyjazdu	był	teatr	
lalek	„Banialuka”	w	Bielsku-Bia-
łej,	a	następnie	zobaczenie	przed-
stawienia	pt.	„Pchła	Szachrajka”.	

Po	 zakończonym	 spektaklu	
wszystkie	dzieci	 i	opiekunowie	
zwiedzali	kulisy	sceny,	zobaczy-
li	 rekwizyty	 aktorów	 oraz	 po-
znali	różne	rodzaje	lalek.	Dzieci	
wspólnie	bawiły	się	lalkami	oraz	
z	zaangażowaniem	pozowały	do	
zdjęć	z	rekwizytami	aktorów.	Na	
zakończenie	 wszyscy	 udaliśmy	
się	 na	 obiad	 restauracji	 „Złota	
Iglica”	 w	 Pogrzebieniu,	 gdzie	
czekał	 na	 uczestników	 działa-

nia	pyszny	obiad.	Wspólnie	spę-
dzony	dzień	sprzyjał	nawiązaniu	
pierwszych	 znajomości	 polsko-
-czeskich,	dzieci	podczas	wspól-
nej	zabawy	z	chęcią	pozowały	do	
zdjęć	z	nowymi	kolegami	i	kole-
żankami	z	Czech.	Wszystkie	dzie-
ci	z	niecierpliwością	czekają	na	
kolejne	spotkanie.

Maria	Mańczyk
Koordynator	projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
oraz z budżetu państwa RP „Przekraczamy Granice”

II działanie projektu „Wyobraźnia krokiem w przyszłość 
Polsko-Czeska przygoda z teatrem”

Modernizacja drogi transportu 
rolnego w Łańcach (łącznik  
ul. Strażackiej i Borek) 

Tegoroczne	Dożynki	powiatowe	odbyły	się	w	Pietrowicach	Wielkich.	Gminę	Kor-
nowac	reprezentowała	delegacja	z	Sołectwa	Pogrzebień,	które	było	gospodarzem	
naszych	gminnych	dożynek.

Dożynki powiatowe

	 24	października	2019r.	(czwar-
tek)	w	Domu	Kultury	w	Łańcach	
o	godz.	17.00	odbyło	się	spotka-
nie	z	przedstawicielami	Polskiej	
Spółki	Gazowniczej	w	sprawie	
budowy	 sieci	 gazociągu	 oraz	
możliwości	podłączenia	do	niej	
budynków	 jednorodzinnych.	

Chcących	 podłączyć	 się	 do	
gazociągu	 zapraszamy	 do	 po-
brania	w	Urzędzie	Gminy	Kor-
nowac	ankiety	oraz	złożenia	jej	
w	terminie	do	końca	listopada.	
Dodatkowe	 informacje	dostęp-
ne	 na	 stronie	 https://www.ps-
gaz.pl/

Gaz dla mieszkańców Kobyli oraz Łańc:
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Gmina Kornowac, ul. Raciborska 48, 44-85 Kornowac • Tel. +48 32 430 10 37, Fax +48 32 430 13 33 • e-mail: urzad@kornowac.pl • NIP: 639-19-79-757 • REGON: 276258411

Urząd Gminy Kornowac
ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac
tel. 32 430 10 37, 32 430 10 38, 32 430 10 39, fax 32 430 13 33
email: urzad@kornowac.pl, sekretariat@kornowac.pl
Godziny urzędowania: 
poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek - piątek od 7.15 do 15.15

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kornowacu
Kierownik – Katarzyna Buczek
ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac
tel. 32 430 12 11, 32 430 10 37, wew. 104, 105, 116
email: ops@kornowac.pl
czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy

Sołtysi
Kobyla – Alfred Kocjan  
Kornowac – Piotr Tomala
Łańce – Anita Dąbrowska   
Pogrzebień – Eugeniusz Kura
Rzuchów – Bronisław Panic  

oświata

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kobyli
Dyrektor – Joanna Kolarczyk

Szkoła Podstawowa w Kobyli
ul. Główna 69, tel. 32 430 11 70
email: szkola.kobyla@kornowac.pl

Przedszkole Publiczne w Kobyli
ul. Główna 69, tel. 32 440 21 70

Przedszkole Publiczne w Łańcach
ul. Szkolna 23, tel. 32 430 10 25

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pogrzebieniu
Dyrektor – Joanna Krasek

Szkoła Podstawowa w Pogrzebieniu
ul. Pamiątki 25, tel. 32 430 10 11
email: szkola.pogrzebien@kornowac.pl

Przedszkole Publiczne w Pogrzebieniu
ul. Pamiątki 25a, tel. 32 430 11 30

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rzuchowie
Dyrektor – Mirosław Twardzik
ul. Karola Miarki 8, tel. 32 430 10 15
email: szkola.rzuchow@kornowac.pl

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kornowacu
Dyrektor – Jolanta Błaszczok
ul. Starowiejska 66, tel. 32 430 10 13
email: sp@kornowac.pl

KUltUra

Gminny Ośrodek Kultury w Kornowacu z siedzibą w Kobyli
Dyrektor – Wiesława Bochynek
ul. Główna 78, tel. 32 430 12 00
email: gokkornowac@o2.pl

Dom Kultury w Łańcach
ul. Strażacka 2, tel. 32 430 14 44

Świetlica Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu
ul. Starowiejska 64, tel. 32 430 12 09

Dom Kultury w Pogrzebieniu
ul. Grabowa 4, tel. 32 430 10 12

Dom Kultury w Rzuchowie
ul. Karola Miarki 8B, tel. 32 430 16 31

Gminna Biblioteka Publiczna w Kornowacu z siedzibą w Kobyli
Dyrektor – Mirosława Granieczny
ul. Główna 78, tel. 32 430 12 00
email: gbpkornowac@o2.pl

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Pogrzebieniu
ul. Grabowa 3, tel. 32 430 10 12 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Przewodniczący – Krystian Staniek
Punktu Konsultacyjny:  
ul. Starowiejska 64, 44-285 Kornowac
tel. 32 440 21 99, email: gkrpa@kornowac.pl

Parafie

Rzymsko – Katolicka Parafia św. Mikołaja w Pstrążnej
Proboszcz – ks. Edward Fórmanowski, tel. 32 430 00 80

Rzymsko – Katolicka Parafia św. Bartłomieja w Pogrzebieniu
Proboszcz – ks. Tadeusz Augustyn, tel. 32 430 12 37 

Rzymsko – Katolicka  Niepokalanego Serca Maryi w Kobyli
Proboszcz – ks. Wiesław Wilkosz, tel. 32 430 12 25

Mieszkańcy gminy Kornowac, którzy ukończyli 60 lat mogą otrzymać  ogól-
nopolską kartę seniora, która uprawnia do zniżek oraz rabatów w instytu-
cjach, które przystąpiły do Programu Ogólnopolskiej Karty Seniora. 
Wniosek o  wydanie karty można złożyć w  siedzibie ośrodka pomocy spo-
łecznej w Kornowacu w pok. nr 4. Szczegółowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32 430 12 11.

KIEROWNIK OPS W KORNOWACU INFORMUJE

	 23	października	2019	roku	
w	Domu	Kultury	w	Rzucho-
wie	odbyła	się	 inauguracja	
Ogólnopolskiej	Karty	Senio-
ra	w	gminie	Kornowac.	
	 Spotkanie	 zorganizowa-
no	w	ramach	porozumienia	
Gminy	 Kornowac	 oraz	 sto-
warzyszenia	 Manko	 z	 Kra-
kowa,	które	jest	inicjatorem	
Ogólnopolskiej	Karty	Senio-
ra.	W	ramach	porozumienia	
Gmina	Kornowac	otrzymała	
certyfikat	Gminy	Przyjaznej	
Seniorom.	 Inaugurację	 po-
prowadził	 ambasador	 w/w	
akcji	pan	Marek	Pilch,	który	
przekazał	certyfikat	na	ręce	

Wójta	 Gminy	 Kornowac	
pana	 Grzegorza	 Niestroja.	
Wśród	 zaproszonych	 gości	
byli	 Przewodniczący	 Rady	
Gminy	 Kornowac	 Marian	
Zimermann	 oraz	 zasłużeni	
seniorzy,	 którzy	 aktywnie	
uczestniczą	 w	 życiu	 spo-
łecznym	gminy	tj.	sołtys	so-
łectwa	 Rzuchów	 Bronisław	
Panic,	przewodnicząca	Koła	
Gospodyń	Wiejskich	w	Rzu-
chowie	pani	Dorota	Wieczo-
rek	 oraz	 wieloletni	 radny	
gminy	 Kornowac	 pan	 Jan	
Zaczyk.	 Osobom	 tym	 Wójt	
Gminy	 Kornowac	 uroczy-
ście	wręczył	Karty	Seniora.	

Wręczono	 również	 certyfi-
katy	dla	firm	z	terenu	gminy	
Kornowac,	które	przystąpiły	
do	 programu	 i	 zaoferowały	
pakiet	 zniżek	 dla	 seniorów	
posiadających	 Ogólnopol-
ską	Kartę	Seniora.	Są	to	sklep	
spożywczo-	 przemysłowy	
„Maczek”	pana	Andrzeja	Ki-
jonka	w	Pogrzebieniu,	sklep	
spożywczy	Pana	Zenona	No-
wak	w	Kobyli,	sklep	SPAR	w	
Pogrzebieniu	oraz	materiały	
budowlane	 pana	 Andrzeja	
Iksala	z	Pogrzebienia.	Firmy	
te	otrzymały	również	certyfi-
katy.		

Inauguracja ogólnopolskiej karty seniora w Gminie Kornowac

WAŻNE ADRESY I TELEFONY


