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Cenne zasoby krajobrazu  
i przyrody w Pogrzebieniu 
pod ochroną

OZE dla mieszkańcówBudżet Gminy Kornowac 
na 2020 rok

Uporządkowanie gospodarki ściekowej  
na terenie Gminy Kornowac – etap I

	 Projekt	 obejmuje	 budowę	
sieci	 kanalizacji	 sanitarnej	
w	 sołectwach	 Kornowac	
i	 Pogrzebień.	 Szacowane	
koszty	 całkowite	 inwestycji	
wynoszą	 34	 915	 989,96	 zł.	
Przyznane	 dofinansowanie	
ze	środków	unijnych	wynosi:	
18	155	933,24	zł.	Roboty	roz-
poczęto	w	IV	kwartale	2017	r.	
Zakończenie	projektu	zapla-
nowano	na	grudzień	2022	r.,	
przy	czym	zakończenie	robót	
budowlanych	przewidziano	
na	październik	2022	r.	Robo-
ty	budowlane	zostały	podzie-
lone	na	III	etapy.			
	 Etap	 I	 zadania	 został	 za-
kończony	19	kwietnia	2019	r.	
i	 odebrany	 19	 lipca	 2019	 r.,	
jednocześnie	 w	 tym	 samym	

czasie	 prowadzone	 były	 już	
prace	związane	z	budową	ka-
nalizacji	w	ramach	etapu	II.	
	 W	sołectwach	Pogrzebień	
i	Kornowac	realizacja	zada-
nia	pn.:	„Budowa	kanalizacji	
sanitarnej	–	etap	II”	została	
zakończona.	 Wykonawca	
–	 konsorcjum	 firm	 ZISCO	
Bandura	 Sp.	 z	 o.o.	 z	 Paw-
łowic,	 NEPTUN	 Sp.	 z	 o.o.	
z	 Lublina	 oraz	 PRiB	 "JAF"	
Sp.	z	o.o.	z	Rybnika	zakoń-
czył	 prace	 odtworzeniowe	
i	porządkowe.	
	 Na	 dzień	 dzisiejszy	 pro-
wadzone	są	prace	związane	
z	odbiorem	końcowym.	
W	ramach	etapu	II	powsta-
ło	ponad	10	km	kanalizacji	
grawitacyjnej	i	tłocznej	wraz	

z	 kolektorem	 głównym	 na	
ul.	 Pamiątki	 i	 ul.	 Brzezkiej	
w	 Pogrzebieniu,	 łączącym	
wybudowaną	 kanalizację	
z	 kolektorem	 biegnącym	
do	 oczyszczalni	 ścieków	
w	 Raciborzu.	 Oprócz	 sieci	
kanalizacyjnej	 została	 wy-
budowana	przepompownia	
sieciowa	 P2	 za	 budynkiem	
Urzędu	 Gminy	 Kornowac,	
8	przydomowych	przepom-
powni	 ścieków	 i	 1	 studnia	
pomiarowa.	
	 W	 sołectwie	 Kornowac	
system	 oczyszczania	 ście-
ków	komunalnych	położony	
został		w	obrębie	ulic:	Raci-
borska,	 Starowiejska,	 Spo-
kojna,	Zacisze	oraz	Wojska	
Polskiego.	 	

Obecnie	 trwają	 przygoto-
wania	do	przeprowadzenia	
postępowania	przetargowe-
go	 na	 etap	 III	 (inwestycją	
objęte	 zostaną	 następujące	
ulice:	Lubomska,	Grabowa,	
Lipowa,	 Farna,	 Wiejska,	
Ogrodowa,	 Nowa,	 Piasko-
wa,	Wrzosowa,	Jodłowa).	Do	
wykonania	 pozostało	 7,32	
km	kanalizacji,	3	przepom-
pownie	 sieciowe	 i	19	prze-
pompowni	przydomowych.
	 Od	 wczesnej	 wiosny	 bę-
dzie	możliwość	podłączenia	

się	nieruchomości	do	kanali-
zacji	sanitarnej,	która	zosta-
ła	wykonana	w	etapie	I	i	II.
	 Urząd	 Gminy	 Kornowac	
planuje	 zorganizować	 spo-
tkanie	 z	 mieszkańcami,	 na	
którym	 przedstawione	 zo-
staną	 zasady	 podłączenia	
się	do	kanalizacji.	O	termi-
nie	spotkania	powiadomimy	
później.		
	 Na	 stronie	 internetowej	
Gminy	Kornowac	w	zakład-
ce	„Kanalizacja”	na	bieżąco	
udostępnione	są	wszelkie	in-

formacje	dotyczące	budowy	
kanalizacji	w	ramach	projek-
tu	„Uporządkowanie	gospo-
darki	 ściekowej	 na	 terenie	
Gminy	Kornowac	–	etap	I”.	
Zachęcamy	 mieszkańców	
gminy	 do	 obejrzenia	 filmu	
promocyjnego	dotyczącego	
ww.	 projektu,	 który	 moż-
na	 zobaczyć	 pod	 adresem:	
http://kanalizacja.korno-
wac.pl/	w	zakładce	„Film”.
	 Dziękujemy	mieszkańcom	
za	 cierpliwość	 i	 prosimy		
o	dalszą	wyrozumiałość.

 
Gmina Kornowac jest w trakcie realizacji projektu pn.: „Uporządkowanie 
gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac – etap I. Środki finansowe 
na ten cel zostały pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko 2014 – 2020.
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	 19	 grudnia	 2019	 roku,	 uchwałą	 Nr	 XIII.94.2019,	 Rada	
Gminy	Kornowac	przyjęła	budżet	na	rok	2020.	

	 Dochody	ogółem	zaplanowano	zgodnie	z	podziałem	na	gru-
py	dochodów:

–	 bieżące:	25	043	160,00	zł,	
–	 majątkowe:	6	135	648,61	zł.	

	 Z	tytułu	podatku	rolnego	do	budżetu	wpłynie	ok.	267	332,00	
zł,	z	tego	od	osób	prawnych	2	732,00	zł	oraz	264	600,00	zł	od	
osób	fizycznych.	Wpływy	z	podatku	od	nieruchomości	sza-
cuje	się	na	kwotę	1	965	000,00	zł,	z	tego	od	osób	prawnych	
925	000,00	zł	i	1	040	000,00	zł	od	osób	fizycznych.	

	 Wpływy	z	podatku	od	środków	transportowych	szacuje	się	
na	łączną	kwotę	153	280,00	zł.	

	 Udziały	gminy	w	podatku	dochodowym	od	osób	fizycznych	
przyjęto	do	planu	w	kwocie	5	078	431,00	zł.	Dochody	przeka-
zywane	przez	właściwe	urzędy	skarbowe	to	głównie	wpływy	
z	tytułu	podatku	od	czynności	cywilnoprawnych	–	120	300,00	
zł	oraz	podatek	od	spadków	i	darowizn	–	6	000,00	zł.	

	 Dochody	bieżące	z	tytułu	dotacji	i	środków	na	realizowane	
projekty	unijne	szacuje	się	na	kwotę	347	514,00	zł.	Środki	te	
stanowią	refundację	projektów	zakończonych,	współfinan-
sowanych	z	Europejskiego	Funduszu	Rozwoju	Regionalne-
go	oraz	dofinansowanie	projektu	z	Europejskiego	Funduszu	
Społecznego:	

•	 EFRR	Euroregion	Silesia	„Budowa	ścieżek	rowerowych	
w	sołectwach	Łańce	i	Pogrzebień	w	ramach	realizacji	
projektu	CZ-PL	„Szlak	Górnej	Odry	–	zielone	ścieżki	po-
granicza””	35	530,00	zł,

•	 EFRR	Euroregion	Silesia	„Uzupełnienie	Szlaku	wież	wi-
dokowych	Euroregionu	Silesia	poprzez	projekt	wieży	wi-
dokowej	w	Kornowacu”	11	368,00	zł,	

•	 EFRR	 Euroregion	 Silesia	 „Zbliżeni	 przez	 granice”	
33	218,00	zł,

•	 EFRR	Euroregion	Silesia	„Czesko-Polskie	spotkania	z	na-
turą	i	historią”	(ZSP	Kobyla)	45	578,00	zł,

•	 EFRR	Euroregion	Silesia	„Polsko-Czeska	podróż	po	Eu-
ropie”	(ZSP	Rzuchów)	45	622,00	zł,

•	 EFRR	Euroregion	Silesia	„Zwiększenie	atrakcyjności	tras	
rowerowych	 na	 pograniczu	 Polsko-	 Czeskim	 poprzez	
utworzenie	„Przygranicznej	ścieżki	zdrowia”	4	026,00	zł,

•	 EFRR	Euroregion	Silesia	„Szlakiem	wież	i	platform	wi-
dokowych	Euroregionu	Silesia	–	etap	III”	10	840,00	zł,	

•	 EFS	RPO	WSL	„Postaw	na	rozwój-kreatywne	przedszko-
le	w	Łańcach”	161	332,00	zł.

	 Dochody	majątkowe	z	tytułu	dotacji	i	środków	na	inwe-
stycje	dofinansowane	ze	środków	unijnych	szacuje	się	na	
kwotę	5	562	542,61	zł.	W	rozbiciu	na	zadania	dofinansowanie	
przedstawia	się	następująco:

•	 FS	POIŚ	„Uporządkowanie	gospodarki	ściekowej	na	te-
renie	gminy	Kornowac-etap	I”	2	240	000,00	zł,

•	 EFRR	RPO	WŚL	„Łączy	nas	energia.	Montaż	instalacji	
OZE	w	budynkach	mieszkalnych”	1	902	409,30	zł,

•	 EFRR	 RPO	 WŚL	 „Eko-Gmina	 –	 wykorzystanie	 OZE	
w	budynkach	użyteczności	publicznej”	1	126	861,31	zł	
(ZSP	Rzuchów	308	447,76	zł,	GOK	Kobyla	i	Rzuchów	
818	413,55	zł),

•	 EFRR	Euroregion	Silesia	„Uzupełnienie	Szlaku	wież	wi-
dokowych	Euroregionu	Silesia	poprzez	projekt	wieży	wi-
dokowej	w	Kornowacu”	26	900,00	zł,

•	 EFRR	 Euroregion	 Silesia	 „Zwiększenie	 atrakcyjności	
tras	rowerowych	na	pograniczu	Polsko-Czeskim	poprzez	
utworzenie	„Przygranicznej	ścieżki	zdrowia”	129	524,00	
zł,

•	 EFRR	Euroregion	Silesia	„Szlakiem	wież	i	platform	wi-
dokowych	Euroregionu	Silesia	–	etap	III”	122	098,00	zł,	

•	 EFRR	RPO	WŚL	„Budowa	Punktu	Selektywnej	Zbiórki	
Odpadów	Komunalnych”	14	750,00	zł.

	 Gmina	realizuje	projekt	unijny	pn.:	„Uporządkowanie	go-
spodarki	ściekowej	na	terenie	gminy	Kornowac-etap	I”,	któ-
rego	szacowane	koszty	wyniosą	35	820	000,00	zł.	

	 Projekt	„Łączy	nas	energia.	Montaż	instalacji	OZE	w	bu-
dynkach	mieszkalnych”	to	projekt	zaplanowany	do	realiza-
cji	w	partnerstwie	z	gminami:	Gorzyce,	Lubomia	i	Miastem	
Piekary	 Śląskie.	 Łączne	 nakłady	 projektu	 do	 zrealizowa-
nia	 do	 2021	r.	 w	 naszej	 Gminie	 oszacowano	 wstępnie	 na	
4	980	000,00	zł,	z	czego	dofinansowanie	unijne	3	804	818,60	
zł,	wkład	mieszkańców	1	146	212,00	zł.	

	 Projekt	„Eko-Gmina	–	wykorzystanie	OZE	w	budynkach	
użyteczności	publicznej”	zakłada	montaż	instalacji	fotowol-
taicznych	na	3	budynkach	użyteczności	publicznej	oraz	wy-
mianę	istniejących	w	nich	kotłów	węglowych	na	elektryczne	
pompy	ciepła.	30.10.2019	r.	gmina	podpisała	umowę	o	dofi-
nansowanie	 projektu	 w	 ramach	 RPO	 WŚL	 w	 wysokości	
1	126	861,31	zł	tj.	do	85%	kosztów	kwalifikowalnych	zadania.	

Subwencja	ogólna	dzieli	się	na:

•	 część	wyrównawczą	składającą	się	z	części	podstawowej	
–	1	482	285,00	zł,	

•	 część	oświatową	–	5	675	562,00	zł.	
	 Łącznie	kwota	subwencji	wynosi	7	157	847,00	zł	i	jest	niż-
sza	o	5,6%	w	stosunku	do	roku	bieżącego.	Subwencja	ogólna	
stanowi	aż	28,6%	planowanych	dochodów	bieżących.	Sub-
wencja	oświatowa	pokrywa	w	92%	wydatki	bieżące	szkół,	
nie	uwzględniając	utrzymania	przedszkoli	publicznych.	

	 Planowana	kwota	dotacji	celowych	wynosi	7	309	699,00	
zł	na	zadania	zlecone	z	zakresu	administracji	rządowej	oraz	
1	600,00	zł	na	zadania	przyjęte	do	realizacji	na	podstawie	po-
rozumień:	z	organami	administracji	rządowej	800,00	zł	i	z	Po-
wiatem	Raciborskim	też	800,00	zł.	Plan	dotacji	celowych	na	
realizację	własnych	zadań	gminy,	zgodnie	ze	wskaźnikami	
dotacji	podanymi	w	decyzji	Wojewody,	wynosi	123	078,00	
zł	z	przeznaczeniem	na	realizację	zadań	z	zakresu	pomocy	
społecznej.	

	 Wydatki	w	budżecie	gminy	zabezpiecza	środki	na	zadania	
bieżące	jednostek	budżetowych	i	samorządowych	instytucji	
kultury	w	wysokości	23	001	945,04	zł,	co	stanowi	72%	ogółu	
planowanych	wydatków.

	 W	grupie	wydatków	bieżących	największy	udział	mają	wy-
datki	jednostek	budżetowych	na	poziomie	13	856	952,63	zł,	
co	daje	60%	wydatków	bieżących.	Wydatki	jednostek	budże-
towych	dzielą	się	na	dwie	kategorie:

•	 wynagrodzenia	i	składki	od	nich	naliczane	9	043	194,08	
zł	(39%	planowanych	wydatków	bieżących),	z	tego	kwotę	
6	626	030,00	zł	zabezpiecza	się	na	płace	nauczycieli	i	pra-
cowników	obsługi	szkół	oraz	przedszkoli,	1	688	600,00	
zł	na	płace	pracowników	administracji	oraz	534	086,00	
zł	na	uposażenie	pracowników	Ośrodka	Pomocy	Spo-
łecznej.	Wydatki	na	wynagrodzenia	i	pochodne	od	wy-
nagrodzeń	przyjęto	do	projektu	budżetu	w	wielkościach	
przewidywanego	wykonania	roku	2019	z	uwzględnie-
niem	rewaloryzacji	płac	pracowników	obsługi	i	admini-
stracji	o	5%	i	wzrostu	płacy	minimalnej	z	2	250,00	zł	na	
2	600,00	zł,

•	 wydatki	związane	z	 realizacją	 ich	statutowych	zadań	
4	813	758,55	zł	(21%	wydatków	bieżących),	środki	tu	za-
planowane	zabezpieczają	funkcjonowanie	bieżącej	dzia-
łalności	jednostek	budżetowych	tj.	wszystkie	media,	opał,	
materiały	biurowe,	artykuły	gospodarcze,	podstawowe	
usługi	(remontowe,	informatyczne,	poczta,	obsługa	praw-
na,	opieka	autorska	nad	programami	komputerowymi,	
RODO,	odbiór	i	zagospodarowanie	odpadów	komunal-
nych).	

	 Wydatki	 budżetu	 z	 podziałem	 na	 jednostki	 budżetowe	
kształtują	się	następująco:

•	 Urząd	 Gminy	 –	 15	138	236,59	 zł	 (w	 tym:	 plan	 wydat-
ków	 majątkowych	 8	929	684,96	 zł,	 dotacje	 z	 budżetu	
834	636,00	zł,	koszty	obsługi	długu	134	755,00	zł),	

•	 Ośrodek	Pomocy	Społecznej	–	8	202	317,00	zł,
•	 Szkoła	Podstawowa	Kornowac	–	1	917	984,00	zł,
•	 Zespół	Szkolno-Przedszkolny	Kobyla	–	2	854	200,20	zł,
•	 Zespół	Szkolno-Przedszkolny	Pogrzebień	–	2	100	563,21	zł,
•	 Zespół	Szkolno-Przedszkolny	Rzuchów	–	1	718	329,00	zł.

	 Poza	oświatowymi	placówkami	zadania	własne	gminy	re-
alizuje	Ośrodek	Pomocy	Społecznej.	

	 Ponad	90%	jego	wydatków	pokrywają	dotacje	z	budżetu	
państwa	w	łącznej	kwocie	7	403	487,00	zł.

	 Na	 obsługę	 i	 wypłatę	 świadczeń	 wychowawczych	 prze-
znacza	się	5	620,000,00	zł	(wzrost	wynika	z	objęcia	świad-
czeniem	wychowawczym	każdego	dziecka	w	rodzinie,	co	
daje	960	uprawnionych,	było	do	tej	pory	490),	zaś	na	świad-
czenia	rodzinne	i	alimentacyjne	1	439	529,00	zł.	Na	obsługę	
świadczeń	rodzinnych	gmina	otrzymuje	3%	kwoty	dotacji,	
co	pokrywa	tylko	w	połowie	koszt	wynagrodzenia	etatu	1	
pracownika,	zaś	na	obsługę	świadczenia	wychowawczego	
gmina	otrzymuje	0,8%	dotacji,	która	również	nie	wystarcza	
na	pokrycie	w	całości	kosztów	etatu	pracownika.	W	rozdziale	
85504	Wspieranie	rodziny	zaplanowano	kwotę	268	255,00	zł,	
z	czego	211	000,00	zł	na	realizację	programu	„Dobry	Start”	
oraz	kwotę	57	255,00	zł	na	pokrycie	¾	etatu	asystenta	rodzi-
ny.	 W	 rozdziale	 85508	 „Rodziny	 zastępcze”	 zaplanowano	
85	000,00	zł	na	dofinansowanie	pobytu	dzieci	w	rodzinach	
zastępczych	oraz	placówkach	opiekuńczo-wychowawczych.	
W	chwili	obecnej	OPS	ponosi	opłaty	za	pobyt	8	dzieci,	któ-
rych	koszt	wynosić	będzie	10%,	30%	lub	50%	kosztów	utrzy-
mania	dziecka	w	placówce	lub	rodzinie	zastępczej.	W	dziale	
854	Edukacyjna	opieka	wychowawcza	zaplanowano	kwotę	
10	000,00	zł	na	pokrycie	kosztów	stypendiów	socjalnych	dla	
uczniów	w	części	wypłacanej	przez	gminę.	W	rozdziale	85202	
Domy	pomocy	społecznej	zaplanowano	kwotę	180	000,00	zł	
na	pokrycie	kosztów	pobytu	7	mieszkańców.	Pozostałe	wy-
datki	tj.	koszt	utrzymania	Ośrodka,	zasiłki	okresowe	i	celowe,	
pomoc	państwa	w	zakresie	dożywiania	przyjęto	na	poziomie	
zbliżonym	do	roku	2019.

	 Środki	do	dyspozycji	samorządów	sołeckich	w	wysokości	
25	445,00	zostały	obliczone	dla	każdego	sołectwa	jako	iloczyn	
liczby	 mieszkańców	 zamieszkałych	 daną	 miejscowość	 na	
dzień	30.06.2019	r.	i	stawki	5	zł/mieszkańca.	

	 Środki	w	dziale	851	Ochrona	zdrowia	obejmują	wydatki	na	
realizację	zadań	określonych	w	gminnym	programie	profi-
laktyki	 i	 rozwiązywania	 problemów	 uzależnień,	 zgodnie	
z	planowanymi	wpływami	z	tytułu	wydawania	zezwoleń	na	
sprzedaż	alkoholu	na	kwotę	91	000,00	zł.

	 W	budżetu	uwzględniono	dotacje	na	realizację	zadań	wła-
snych	 gminy,	 zlecanych	 do	 realizacji	 innym	 podmiotom.	
Zaplanowano	dotacje	w	dziale	921	„Kultura	i	ochrona	dzie-
dzictwa	narodowego”	dla	samorządowych	instytucji	kultury:

•	 Gminna	Biblioteka	Publiczna	100	000,00	zł,
•	 Gminny	Ośrodek	Kultury	520	000,00	zł.

	 W	 dziale	 926	 Kultura	 fizyczna	 zarezerwowano	 środki	
100	000,00	zł	dla	stowarzyszeń	działających	na	terenie	gminy	
i	realizujących	jej	zadania	własne	z	zakresu	kultury	fizycznej	
i	sportu.	Ponadto	zabezpieczono	kwotę	54	636,00	zł	na	po-
krycie	kosztów	utrzymania	0,8	etatu	strażnika	miejskiego,	
zgodnie	 z	 porozumieniem	 zawartym	 z	 miastem	 Racibórz	
(dział	754).	Gmina	będzie	kontynuowała	udzielanie	pomo-
cy	dla	Powiatu	Raciborskiego	w	wysokości	60	000,00	zł	na	
realizację	 przewozów	 w	 zakresie	 publicznego	 transportu	
zbiorowego.	Zabezpiecza	się	również	pomoc	dla	mieszkań-
ców	w	wysokości	240	000,00	zł	na	realizację	III	etapu	Progra-
mu	Ograniczania	Niskiej	Emisji	(modernizacja	źródeł	ciepła)	
oraz	260	000,00	zł	na	częściowe	pokrycie	kosztów	budowy	
przyłączeń	kanalizacyjnych.	

	 Wydatki	majątkowe	wynoszą	10	381	187,96	zł,	co	stanowi	
31%	ogółu	wydatków	budżetowych.	Na	wydatki	majątkowe	
w	przeważającej	części	składają	się	nakłady	na	infrastruktu-
rę	wodociągową	i	sanitacyjną	wsi	w	wysokości	6	165	017,00	
zł	 oraz	 na	 infrastrukturę	 służącą	 ochronie	 środowiska	
2	770	000,00	zł.	

	 Na	obsługę	długu	przeznacza	się	kwotę	134	755,00	zł	–	na	
spłatę	odsetek	od	pożyczek	z	WFOŚiGW	w	Katowicach.	

	 Na	rok	2020	zaplanowano	przychody	budżetu	w	wysoko-
ści	2	354	988,39	zł	z	następujących	tytułów:	raty	pożyczki	
z	WFOŚiGW	na	częściowe	sfinansowanie	wkładu	własnego	
budowy	kanalizacji	sanitarnej	2	056	069,11	zł	(umowa	pod-
pisana	w	2017	r.),	pożyczka	z	WFOŚiGW	na	dofinansowanie	
mieszkańcom	kosztów	modernizacji	źródeł	ciepła	160	000,00	
zł	oraz	spłata	pożyczek	udzielonych	na	finansowanie	pro-
jektu	unijnego	138	919,28	zł	(GOK	Kobyla	99	357,28	zł,	OSP	
Rzuchów	20	609,00	zł,	Stowarzyszenie	Rozwoju	Wsi	Kobyla	
18	953,00	zł).

	 Rozchody	 budżetu	 w	 wysokości	 150	664,00	 zł	 stanowią	
spłatę	zaciągniętych	pożyczek	z	WFOŚiGW.

	 Stan	zadłużenia	na	koniec	2020	roku	wyniesie	4	936	985,62	
zł,	z	czego	4	548	129,11	zł	stanowi	pożyczka	zaciągnięta	na	
budowę	kanalizacji	sanitarnej.

Beata Orc

BUDŻET GMINY KORNOWAC NA 2020 ROK

WYDAWCA:
Urząd Gminy Kornowac
ul. Raciborska 48, 44–285 Kornowac
tel. 32 430 10 37, wew. 121
e–mail: promocja@kornowac.pl

REDAKTOR NACZELNY: Ewa Gołofit

DRUK: Drukarnia Polskapresse Sp. z o.o.

SKŁAD: Wydawnictwo Nowiny Sp. z o.o.

NAKŁAD: 1 000 egz.

Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania nadesłanych materiałów i zmiany 
tytułów, a także nie zwraca materiałów niezamówionych.

TWOJAGmina



T W O JA  G M I N A 3NR 1/2020

	 Uchwałą	 Nr	 XIII.97.2019	 Rady	 Gminy	
Kornowac	z	dnia	19	grudnia	2019	r.	został	
utworzony	na	terenie	Gminy	Kornowac	w	
sołectwie	Pogrzebień	–	Zespół	Przyrodni-
czo-Krajobrazowy	„Bociek”,	który	swoim	
obszarem	obejmuje	tereny	pomiędzy	ulica-
mi	Lubomską,	Wiejską	i	Potoki,	o	ogólnej	
powierzchni	1.52	km².	Nazwa	„Bociek”	zo-
stała	przyjęta	od	nazwy	uroczyska,	które	
znajduje	się	w	Pogrzebieniu	przy	zjeździe	
z	ul.	Wiejskiej,	i	które	w	latach	90	ubiegłe-
go	 wieku	 było	 objęte	 ochroną	 w	 formie	
użytku	ekologicznego.
	 Mając	na	uwadze	wszystkie	osobliwości	
przyrodnicze,	które	w	tamtych	latach	zna-
lazły	się	w	obszarze	ówczesnego	„Boćka”,	a	
także	nosząc	się	z	zamiarem	zrewitalizowa-
nia	tego	terenu	zlecono	przeprowadzenie	
badań	w	zakresie	waloryzacji	przyrodni-
czych	tej	części	sołectwa	Pogrzebień.
	 Badania	 terenowe	 były	 prowadzone	 w	
2018	 r.	 przez	 zespół:	 dr	 Tomasz	 Beczała,	
mgr	inż.	Tomasz	Sczansny,	Tomasz	Jonder-
ko	i	Jacek	Maroń.	W	efekcie	prowadzonych	
badań	powstał	dokument	pt.	Inwentaryza-
cja przyrodnicza na terenie użytku ekolo-
gicznego „Bociek” oraz terenu pomiędzy 
ulicami Lubomską, Wiejską i Potoki w okre-
sie od marca do sierpnia 2018 roku.	
	 W	podsumowaniu	opracowania	autorzy	
stwierdzają:
	 „Teren tego typu jest wyjątkowy dla na-
szego regionu i odznacza się większą róż-
norodnością biologiczną niż o wiele większe 
obszary rolnicze znajdujące się po przeciw-
ległej stronie Odry, które są ogromnymi 
monokulturami pozbawionymi miedz, za-
krzaczeń i zadrzewień. 
 Bogactwo tego obszaru w Gminie Korno-
wac polega na występowaniu półnatural-
nych, unikatowych siedlisk, znikających 
w krajobrazie Europy, na których znajdują 
się ostoje rzadkich i zagrożonych gatunków 
fauny i flory. Dodatkowym aspektem są uni-
katowe walory krajobrazu ukazującego rol-
niczy aspekt Płaskowyżu Rybnickiego. 
 Ten szczególnie cenny obszar grupuje się 
w dolinie, która stanowi istotny korytarz 
ekologiczny otwierający się do europejskiej 
sieci ekologicznej Doliny Odry. Należy więc 

zapobiec degradacji tego terenu i objąć go 
ochroną z utrzymaniem jego poprawnego 
funkcjonowania, z jednoczesnym wykorzy-
staniem funkcji produkcyjnej.”
	 I	 tak,	 na	 obszarze	 objętym	 ochroną	
stwierdzono	 między	 innymi:	 różę	 fran-
cuskią	rosa gallica,	zimowit	jesienny	col-
chicum autumnale, paprotnik	 kolczysty	
polystichum aculeatum, obrazki	alpejskie	
arum alpinum.	
	 Opierając	się	na	wynikach	tych	badań	–	
Rada	Gminy	Kornowac	uznała,	że	należy	
chronić	tak	cenne	obszary	w	naszej	Gmi-
nie	i	podjęła	uchwałę	o	utworzeniu	Zespołu	
Przyrodniczo	–	Krajobrazowego	„Bociek”.
	 Utworzenie	Zespołu	Przyrodniczo-Kra-
jobrazowego	„Bociek”,	niesie	za	sobą	ogra-
niczenia,	w	szczególności	zakazy:
niszczenia,	uszkadzania	lub	przekształca-
nia	obszaru;
	 1.	 wykonywania	 prac	 ziemnych	 trwale	

zniekształcających	rzeźbę	terenu	(np.	
likwidowanie	 miedz	 śródpolnych),	 z	
wyjątkiem	prac	związanych	z	zabez-
pieczeniem	 przeciwpowodziowym	
albo	budową,	odbudową,	utrzymywa-
niem,	 remontem	 lub	 naprawą	 urzą-
dzeń	wodnych;

	 2.	 uszkadzania	 i	 zanieczyszczania	 gle-
by;

	 3.	 dokonywania	 zmian	 stosunków	
wodnych,	 jeżeli	 zmiany	 te	 nie	 służą	
ochronie	 przyrody	 albo	 racjonalnej	
gospodarce	rolnej,	leśnej,	wodnej	lub	
rybackiej;

	 4.	 likwidowania,	 zasypywania	 i	 prze-
kształcania	 naturalnych	 zbiorników	
wodnych,	starorzeczy	oraz	obszarów	
wodno-błotnych;

	 5.	 wylewania	 gnojowicy,	 z	 wyjątkiem	
nawożenia	 użytkowanych	 gruntów	
rolnych;

	 6.	 zmiany	sposobu	użytkowania	ziemi;
	 7.	 wydobywania	 do	 celów	 gospodar-

czych	skał,	w	tym	torfu,	oraz	skamie-
niałości,	w	tym	kopalnych	szczątków	
roślin	i	zwierząt,	a	także	minerałów	i	
bursztynu;

	 8.	 umyślnego	 zabijania	 dziko	 wystę-
pujących	 zwierząt,	 niszczenia	 nor,	
legowisk	 zwierzęcych,	 z	 wyjątkiem	
wykonywania	czynności	związanych	
z	racjonalną	gospodarką	rolną,	leśną	i	
łowiecką;

	 9.	 zbioru,	 niszczenia,	 uszkadzania	 ro-
ślin	i	grzybów	chronionych;

	10.	 umieszczania	tablic	reklamowych.
Z	 myślą	 o	 utworzeniu	 obszaru	 chronio-
nego,	 od	 początku	 2019	 roku	 prowadzo-
no	 intensywne	 prace	 agrotechniczne	 w	
samym	 uroczysku	 „Bociek”.	 Ponadto,	 w	
chwili	obecnej	realizowany	jest	projekt	pn.	

„Ścieżka	dydaktyczno	–	przyrodnicza	„Bo-
ciek”	jako	ostoja	fauny	i	flory	na	szlakach	
turystycznych	Euroregionu	Silesia”,	współ-
finansowany	przez	Unię	Europejską	z	Euro-
pejskiego	Funduszu	Rozwoju	Regionalnego	
w	ramach	Programu	INTERREG	V	-	A	Re-
publika	Czeska	–	Polska	2014	-	2020	oraz	
budżetu	państwa	RP	„Przekraczamy	Gra-
nice”	W	ramach	tego	projektu	powstanie	
ścieżka	edukacyjna	wraz	z	infrastrukturą	
towarzyszącą	(tablice	informacyjne,	wiata	
spoczynkowa	oraz	przewodnik	dla	celów	
edukacyjnych).

Autorzy zdjęć:  
T. Beczała, T. Sczansny, T. Jonderko

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Bociek”

Cenne zasoby krajobrazu i przyrody  
w Pogrzebieniu pod ochroną
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Styczeń

	 Spełniły	się	czytelnicze	marzenia	uczniów	ZSP	w	Kobyli.	Do	
szkoły	podstawowej	w	Kobyli	podjechała	ciężarówka	wypeł-
niona	po	brzegi	książkami	łącznej	wartości	25	tysięcy	złotych.	
ZSP	Kobyla	brała	udział	w	internetowym	konkursie	czytelni-
czym	Empiku	pt.	„Tysiąc	powodów	by	czytać”.	Był	to	konkurs	
o	charakterze	ogólnokrajowym,	w	którym	12	zwycięskich	
szkolnych	bibliotek	zostało	wzbogaconych	o	1000	nowych	
książek.	

Luty
	 W	VI	Gminnym	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.	

11 marca
	 Z	gospodarzami	sołectw	spotkał	się	Wójt	Gminy	Kornowac.	
Spotkanie	odbyto	się	z	okazji	Dnia	Sołtysa.	

21 marca
 Konferencja organizacji społecznych  Gminy Kornowac ini-
cjatorem której był Wójt Gminy Kornowac 

6 kwietnia
	 W	DK	Rzuchów	odbył	się	Turniej	Skata	o	Puchar	Wójta	
Gminy	Kornowac.	Organizatorem	Turnieju	był	klub	RELAKS	
Rzuchów.	W	turnieju	uczestniczyło	55	zawodników	z	okręgu	
Śląsk	i	Rybnik.

11 kwietnia
	 Kiermasz	 Potraw	 i	 Ozdób	 Wielkanocnych,	 swój	 kunszt	
kulinarny	zaprezentowały	koła	gospodyń	wiejskich	z	tere-
nu	gmin,	przygotowując	regionalne	specjały	przyrządzone	
według	tradycyjnych	metod.			

	 Co	 robić,	 zimą,	 gdy	 tę-
sknimy	 za	 śniegiem	 i	
sankami,	 a	 tymczasem	
pogoda	 prawie	 wiosen-
na.	Dla	mieszkańców	so-
łectwa	 Kornowac,	 takie	
okoliczności	nie	są	prze-
szkodą	 w	 zorganizowa-
niu	imprezy	na	świeżym	
powietrzu.	Zamiast		kuli-
gu	 Koło	 Gospodyń	 Wiej-
skich	„Prężny	Kornowac”	
zorganizowało	 „Lekcję	
przyrody”.	 Zamiast	 sań	
były	 wozy	 zaprzężone	
końmi.	 Impreza	 odby-
ła	 się	 w	 sobotę	 8	 lutego	
2020	 r.	 Uczestnicy	 od-
byli	 przejażdżkę	 konną	
trasą	widokową,	z	której	
słynie	 gmina	 Kornowac.	

W	 trakcie	 przejażdżki,	
uzupełniono	 pokarm	 w	
paśnikach	 leśnych,	 	 co	
niezłą	 frajdę	 sprawiło	
zwłaszcza	dzieciom.	Były	
przysmaki	 dla	 leśnych	
zwierząt:	 jabłka,	 mar-
chew.	 Ukoronowaniem	
imprezy	 było	 ognisko.	
Uczestnicy	 mieli	 okazję	
do	rozmowy,	przy	kawie	i	
kołaczu,	pieczono	kiełba-
ski.	Każdy	otrzymał	także	
kubek	termiczny.
	 Dofinansowanie	 uzy-
skano	 z	 funduszu	 reali-
zacji	 zadania	 z	 zakresu	
profilaktyki	 i	 rozwiązy-
wania	 problemów	 alko-
holowych/narkomanii		
na	2020	rok.

18 maja
	 IV	Rajd	-	„Rowerem	po	gminie	Kornowac”.	W	rajdzie	wzięło	
udział103	rowerzystów,	trasa	wyniosła	24	km.	

9 czerwca
	 Na	boisku	w	Łańcach	odbył	 się	Turniej	Sołectw	Gminy	
Kornowac.	W	Turnieju	uczestniczyło	6	drużyn:	Kobyla,	Kor-
nowac,	Łańce,		Pogrzebień,	Rzuchów	oraz	Branka	u	Opavy.	
Zwycięzcą	VII	Turnieju	została	drużyna	z	Pogrzebienia.	

15 czerwca
	 Na	boisku	sportowym	w	Kobyli	odbyły	się	Gminne	Zawody	
Sportowo	–	Pożarnicze	o	Puchar	Wójta	Gminy	Kornowac.	

Sierpień
	 Podpisano	umowę	na	modernizację	drogi	transportu	rol-
nego	w	Łańcach	(łącznik	ul	Strażackiej	i	Borek)
	 W	Gminie	Pietrowice	Wielkie	odbyły	się	Powiatowe	Do-
żynki.	Gmina	Kornowac	reprezentowana	była	przez	Wójta	
–	Grzegorz	Niestroja.	Koronę	dożynkową	przygotowało	so-
łectwo	Pogrzebień.	

wrzeSień
	 Symbolicznego	otwarcia	wieży	i	przecięcia	wstęgi	doko-
nał	Wójt	–	Grzegorz	Niestrój	wraz	z	Janem	Wilczkiem	–	wy-
konawcą.	Wieża	położona	jest	na	wysokości	291	m	n.p.m..	
Wysokość	wieży	od	poziomu	gruntu	to	19,2m.	Poszczególne	
tarasy	mieszczą	się	na	wysokości	3,21m,	6,42m	i	9,21m.

15 września
	 Odbyły	się	Dożynki	Gminne,	tegorocznym	gospodarzem	
dożynek	było	sołectwo	Pogrzebień.	

Rok 2019 w pigułce
6 października

	 Z	 boiska	 KS	 Kornowac	 po	 raz	 piąty	 wyruszył	 korowód	
jeźdźców	i	wozów,	zwany	Huberusem.	Tegorocznym	zwy-
cięzcą	wśród	dorosłych	został	Mateusz	Fiołka,	a	wśród	dzieci	
zwyciężył	Patryk	Knura.	

14 października
	 Odbyły	się	pod	patronatem	Wójta	oraz	Zarządu	Związku	
Nauczycielstwa	Polskiego	Oddział	w	Kornowacu	uroczyste	
obchody	Dnia	Edukacji	Narodowej	naszej	Gminie.

październik
	 W	 Domu	 Kultury	 w	 Rzuchowie	 odbyła	 się	 inauguracja	
Ogólnopolskiej	Karty	Seniora	w	Gminie	Kornowac

10 liStopada
	 Odbyło	się	podsumowanie	sezonu	lotowego	Hodowców	Go-
łębi	Pocztowych	Oddział	Lyski	Skcji	nr	4	Kobyla.	Wójt	Gminy	
–	Grzegorz	Niestrój	wręczył	puchary	w	trzech	kategoriach:	w	
lotach	gołębi	dorosłych,	w	lotach	gołębi	młodych	i	najlepszy	
lotnik.		

21 liStopada 
	 Odbyła	się	uroczystość	z	okazji	Jubileuszu	Pożycia	Małżeń-
skiego.	Na	uroczystość	zaproszono	pary	obchodzące	50-lecie	
pożycia	małżeńskiego	(złote	Gody),	pary	obchodzące	55-lecie	
pożycia	małżeńskiego	(Szmaragdowe	Gody)	oraz	pary	odcho-
dzące	60-lecie	pożycia	małżeńskiego	(Diamentowe	Gody).

15 grudnia
	 Odbył	się	Kiermasz	Bożonarodzeniowy.	Dania	przygoto-
wały	Panie	z	kół	gospodyń	wiejskich	z	terenu	gminy.	Ozdoby	
świąteczne	przygotowały	Rady	Rodziców,	a	w	świąteczny	na-
strój	wprowadziły	występy	dzieci	z	naszych	szkół	oraz	występ	
zespołu	ŁAN	i	Rzuchowianki.	
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Weryfikacja deklaracji
	 Urząd	Gminy	w	Kornowacu	informuje,	iż	przystępuje	do	kontroli	danych	zawartych	w	dekla-
racjach	o	wysokości	opłaty	za	gospodarowanie	odpadami	komunalnymi.	Weryfikowana	będzie	
ilość	osób	zameldowanych	z	ilością	osób	zadeklarowanych.	Dotychczas	deklaracje	złożono	na	4	
593	osoby,	natomiast	zgodnie	z ewidencją	ludności	na	terenie	Gminy	Kornowac	zameldowanych	
jest	5	066	osób.
		 W	przypadku	uzasadnionych	wątpliwości,	co	do	danych	zawartych	w	deklaracji	Gmina	Korno-
wac	wezwie	do	udzielenia	wyjaśnień	w	powyższym	zakresie	oraz	do	złożenia	korekty	deklaracji.

Zmiana terminu złożenia deklaracji 
za gospodarowanie odpadami

	 Ważna	 informacja	dla	mieszkańców	w związku	z wejściem	w życie	
nowelizacji	ustawy	o utrzymaniu	czystości	i porządku	w gminach.	
	 Od	6	września	2019r.	zmienił	się	termin	składania	deklaracji	o wyso-
kości	opłaty	za	gospodarowanie	odpadami	komunalnymi:
W przypadku	zmiany	danych	będących	podstawą	ustalenia	wysokości	
należnej	 opłaty	właściciel	 nieruchomości	 ma	 obowiązek	 złożyć	 nową	
deklarację	w  terminie	 do	 10	 dnia	miesiąca	 następującego	 po	miesią-
cu	w którym	nastąpiła	 zmiana.	 Jeżeli	 	 deklaracja	 zostanie	 złożona	 po	
ustawowym	 terminie	 opłata	 zostanie	 zmniejszona	 dopiero	 od	 następ-
nego	miesiąca.	Wyjątek	 stanowi	 zmiana	 związana	 ze	 zmianą	 deklara-
cji	w przypadku	śmierci	właściciela	 lub	domownika,	w tym	przypadku	
organ	może	zmniejszyć	wysokość	zobowiązania	do	6	miesięcy	wstecz.

Druki opłat
	 Urząd	Gminy	Kornowac	informuje,	że	opłata	za	odbiór	odpadów		w	styczniu	i	 lutym	po-
zostaje	bez	zmian.	Osoby,	które	płacą	za	odbiór	odpadów	przelewem	informujemy,	że	opłatę	
należy	uiścić	do	15	lutego	br.	Natomiast	osoby,	które	za	odpady	płacą	w	punktach	kasowych	
prosi	się	o	odebranie	druku	w	Urzędzie	Gminy	pok.	12.	Kalendarze	na	rok	2020	również	można	
odebrać	w	Urzędzie	Gminy.	

Nowe stawki za śmieci
	 W	styczniu	br.	Rada	Gminy	Kornowac	uchwaliła	nowe	stawki	za	go-
spodarowanie	odpadami	komunalnymi.	Od	dnia	1	marca	br.	 za	odpady	
będziemy	płacić	następujące	stawki:
1)	na	nieruchomości	zamieszkałej	przez	1	osobę	–	30	zł,
2)	na	nieruchomości	zamieszkałej	od	2	do	6	osób	–	24,50	od	osoby,
3)	na	nieruchomości	zamieszkałej	od	7	i	więcej	osób	–	23,50	od	osoby.
	 Zawiadomienia	o	nowej	stawce	zostaną	dostarczone	przez	gońców	w mar-
cu	br.	Podniesienie	stawek	opłat	spowodowane	zostało	między	innymi	zmianą	
ustawy	o	utrzymaniu	czystości	i	porządku	w	gminach.	Do	tej	pory	gminy	mia-
ły	prawo	rozliczać	się	z	przedsiębiorcą	ryczałtowo,	natomiast	od	tego	roku	bę-
dziemy	rozliczać	się	z	przedsiębiorcą	od	tony	odebranych	odpadów.	Zgodnie	
ze	złożoną	ofertą	cena	za	1	tonę	odebranych	i	zagospodarowanych	odpadów	
wyniosła	590,00	zł.	Gmina	na	postawie	poprzednich	lat	wyliczyła	iż	w	roku	
2020	będzie	do	odebrania	2243,83	tony	śmieci.	W	roku	2018	firma	Naprzód	
odebrała	od	mieszkańców	ponad	dwa	i	pół	tysiąca	ton	odpadów,	w tym	odpa-
dów	biodegradowalnych	225,77	ton,	średnio	mieszkaniec	Gminy	Kornowac	
wytwarza	ponad	500	kg	odpadów	rocznie.	W	roku	2019	r.	mieszkańcy	oddali	
w	brązowych	workach	ponad	306,91	ton	odpadu	biodegradowalnego.	Obser-
wujemy	tendencję	wzrostową	co	do	ilości	oddawanych	odpadów	biodegra-
dowalnych	przez	mieszkańców.	Natomiast	zwolnienie	z części	opłat	za	śmieci	
ma	dotyczyć	mieszkańców	kompostujących	odpady	biodegradowalne.	
	 Reasumując,	wysokość	zwolnienia	będzie	odzwierciedleniem	zaoszczędzo-
nych	pieniędzy,	które	gmina	nie	zapłaci	przedsiębiorcy.	Okres	od	stycznia	do	
lipca	pokaże	o	 ile	więcej	 lub	mniej	 ton	odpadów	biodegradowalnych	oddali	
nasi	mieszkańcy.	Dlatego	zachęcamy	mieszkańców	naszej	gminy	do	kompo-
stowania,	ponieważ	niesie	to	za	sobą	sporo	korzyści:	po	pierwsze	zwolnienie	
z	części	opłat,	po	drugie	dzięki	kompostowaniu	uzyskamy	za	darmo	bardzo	
cenny	nawóz,	wzbogacający	glebę.

LUDNOŚĆ	W	LICZBACH
rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012	 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Liczba	ludności 4	743 4	738 4	746 4	808 4	847 4	894 4	914 4	954 4	975 4	987 5	044 5	054 5	062 5	056 5	066
Kobyla 1	055 1	045 1	033 1	042 1	053 1	075 1	095 1	090 1	090 1	087 1	101 1	104 1	102 1	121 1	132
Kornowac 865 869 871 893 903 908 915 916 925 931 930 931 943 933 915
Łańce 567 565 554 565 554 565 569 586 584 588 596 608 608 613 617
Pogrzebień 1	205 1	210 1	224 1	234 1	262 1	272 1	257 1	271 1	297 1	307 1	329 1	316 1	310 1	296 1	312
Rzuchów 1	051 1	049 1	064 1	074 1	075 1	074 1	078 1	091 1	079 1	074 1	088 1	095 1	099 1	093 1	090
Liczba	urodzeń 43 43 46 62 54 58 39 63 60 50 65 57 63 60 48
Liczba	zgonów 46 49 59 38 40 42 44 47 46 48 47 48 46 62 41

DANE STATYSTYCZNE GMINY KORNOWAC
W tabeli poniżej przedstawiono jak kształtuje się liczba ludności gminy zameldowanej na pobyt stały

27	stycznia	2020	r.	została	podpisana	umowa	na	„Renowację	Pomnika	ku	czci	Powstańców	
Śląskich	w	Rzuchowie	wraz	z	zagospodarowaniem	przyległego	terenu”.	Wykonawcą	inwesty-
cji	jest	firma	MD	DESIGN	Marek	Dronszczyk	z	Rydułtów.	Zadanie	jest	współfinansowane	przez	
Fundację	na	Rzecz	Ochrony	Dóbr	Kultury	im.	H.	Himmla	z	Rybnika	w	kwocie	4 850,00	zł	oraz	
Fundację	PGNiG	S.A.	im.	Ignacego	Łukasiewicza	z	Warszawy	w	kwocie	25	000	zł.
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Montaż powietrznych pomp ciepła do celów ogrzewania na budynkach uży-
teczności publicznej – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzuchowie, Dom Kul-
tury w Kobyli i Dom Kultury w Rzuchowie oraz instalacji fotowoltaicznych na 
tych budynkach. Projekt obejmuje także niezbędny nadzór inwestorski i działa-
nia informacyjnopromocyjne.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 
(Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii  
i gospodarka niskoemisyjna”), na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-
-RPSL.04.01.02-24-0673/18-00.

Wartość projektu: 1 325 719,19 PLN.

Wartość współfinansowania ze środków UE: 1 126 861,31 PLN.

Zakłada się, iż w trakcie realizacji projektu osiągnięte zostaną poniższe efekty:

Wskaźniki produktu projektu:

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii  
elektrycznej z OZE – 3 [szt.]

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii  
cieplnej z OZE – 3 [szt.]

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych  
– 60.16198 [tony równoważnika CO2]

Wskaźniki rezultatu projektu:

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej  
ze źródeł odnawialnych – 0.0799 [MWe]

Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych  
instalacji wykorzystujących OZE – 134.88 [MWht/rok]

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej  
ze źródeł odnawialnych – 0.144 [MWt]

Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji  
wykorzystujących OZE – 72.48929 [MWhe/rok]

Stopień redukcji PM 10 – 0.01612 [tony/rok]

Projekt jest realizowany w okresie od 30 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

	 29	stycznia	w	Szkole	Pod-
stawowej	w	Kornowacu	od-
było	 się	 zebranie	 wiejskie	
w	 celu	 wyboru	 sołtysa.	 W	
zebraniu	 uczestniczyło	 78	
mieszkańców.		
	 W	 zebraniu	 uczestniczyli	
również	Wójt	-	Grzegorz	Nie-
strój,	przewodniczący	Rady	
Gminy	-	Marian	Zimermann,	
radny	powiatowy	i	sołtys	Po-

grzebienia	 Eugeniusz	 Kura,	
radne	z	Kornowaca	Katarzy-
na	 Siedlaczek	 i	 Ewa	 Gem-
balczyk	oraz	radny	i	były	już	
sołtys	Piotr	Tomala.	
	 Zgłoszono	 dwóch	 kandy-
datów	 na	 sołtysa	 Bogdana	
Hajduczek	 i	 Klaudię	 Ma-
ciaszek,	 Sołtysem	 sołectwa	
Kornowac	 w	 wyniku	 tajne-
go	głosowania	została	Klau-

dia	 Maciaszek,	 otrzymując	
40	głosów,	jej	kontrkandydat	
zdobył	38	głosów.
	 Skład	 rady	 sołeckiej	 po-
został	natomiast	bez	zmian,	
tworzą	 ją:	 Jarosław	 Bugdol,	
Ludwik	 Knura,	 Katarzyna	
Siedlaczek,	 Marian	 Taszka,	
Anna	Zagrodna	oraz	Ryszard	
Zycha.

Przebudowa chodnika i drogi powiatowej 
DW 3544S

Wybory sołtysa w Kornowacu

	 W	wyniku	renegocjacji	Regionalnego	Pro-
gramu	Operacyjnego	Województwa	Śląskie-
go	na	lata	2014	–	2020,	Komisja	Europejska	
wyraziła	zgodę	na	zwiększenie	alokacji	prze-
znaczonej	w	programie	na	dofinansowanie	
inwestycji	w	OZE.	Dzięki	takiej	decyzji	moż-
liwy	był	wybór	kolejnych	10	projektów	z	listy	
rezerwowej.	W	dniu	5	lutego	2020	roku	opu-
blikowano	projekty	wybrane	do	dofinanso-
wania	wśród	nich	znalazł	się	projekt	Gminy	
Kornowac	„Łączy	nas	energia.	Montaż	 in-
stalacji	OZE	w	budynkach	mieszkalnych”.	
O	środki	wraz	z	wójtem	gminy	Kornowac	
zabiegała	senator	Ewa	Gawęda.	
	 W	ramach	projektu	planowany	 jest	mon-
taż	odnawialnych	źródeł	energii	tj.	instalacje	
fotowoltaiczne,	kolektory	słoneczne,	pompy	
ciepła	oraz	kotły	na	biomasę.	Zastosowanie	
OZE	przełoży	się	na	zmniejszenie	kosztów	
eksploatacyjnych	 związanych	 z	 zaopatrze-
niem	obiektów	w	energię	elektryczną	oraz	
cieplną	na	terenie	4	gmin	(Gminy		Kornowac,	
Gorzyce,	Lubomia	i	Miasto	Piekary	Śląskie)	
biorących	udział	w	projekcie.	Montaż	instala-
cji	OZE	pozwoli	na	zmniejszenie	emisji	do	at-
mosfery	szkodliwych	związków	i	substancji,	

co	przełoży	się	na	lepszą	jakość	powietrza	na	
terenie	Subregionu	Zachodniego	i	Centralne-
go,	gdyż	projekt	ma	charakter	ponadlokalny.	
Dodatkowo	zwiększeniu	ulegnie	efektywność	
oraz	 niezależność	 energetyczna	 obiektów.	
Łącznie	zrealizowane	zostaną	1522	instalacje.

	 Na	 terenie	 Gminy	 Kornowac	 w	 ramach	
projektu	powstanie:

•	instalacje	fotowoltaiczne	o	mocy:	3	kWp,	
liczba	instalacji:	237	szt.

•	pompy	ciepła	do	cwu	pompy	ciepła,	licz-
ba	instalacji:	15	szt.

•	Kolektory	słoneczne	2	płaskie	kolekto-
ry	słoneczne	+	zasobnik	250	l(budynki	
mieszkalne),	liczba	instalacji:	100	szt.

•	2	płaskie	kolektory	słoneczne		
+	zasobnik	250	l	(budynki	niemieszkal-
ne),		liczba	instalacji:	23	szt.

Łączna	liczba	instalacji	dla	Gminy	Korno-
wac:	375	instalacje.

Wartość	zadania	na	 terenie	Gminy	Korno-
wac	wynosi	4	862	381,25	zł	a	dofinansowanie	
3	802	368,75	zł.

OZE dla mieszkańców

Wójt	 Gminy	 Kornowac	 –	 Grzegorz	 Niestrój	 wspólnie		
z	Starostą	Powiatu	Raciborskiego	–	Grzegorzem	Swobodą	
dokonali	częściowego	odbioru	chodnika	i	drogi	powiatowej	
DW	3544S		ul.	Pamiątki	w	Pogrzebieniu.	
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18 stycznia pani Stanisława Kowalska z Łańc obchodziła 90. urodziny

22 grudnia 91. urodziny obchodziła pani Wanda Trybisz z Kobyli 14 stycznia 95. urodziny obchodziła pani Julianna Konieczny z Pogrzebienia

10. lutego pan Ludwik Gabryś z Kornowaca obchodził 90. urodziny.

Uwaga Rolnicy
 Wójt Gminy w Kornowacu  przypomina, że w terminie od 3 lutego 2020 do 
2 marca 2020 należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Kornowac o 
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzy-
stywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stano-
wiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia  2019  do 31 
stycznia 2020,oraz z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informa-
cję o liczbie DPJ bydła w gospodarstwie za 2019 rok.
Wnioski  należy składać w Urzędzie Gminy w Kornowacu pokój nr 7.

	 30	stycznia	wręczono	upo-
minek	dla	pierwszego	dziec-
ka	urodzonego	w	roku	2020	
i	zameldowanego	na	terenie	
Gminy	Kornowac	-	Filipa	Le-
nard.
	 Upominek	 z	 rąk	 Wójta	
Gminy	 Kornowac	 -	 Grzego-
rza	Niestroja	odebrał	dumny	
tata,	Pan	Sławomir	Lenard.
	 W	skład	prezentu	wchodzi	
kocyk	z	 logo	gminy,	body	z	
logo	gminy	i	wyhaftowanym	
napisem	 „Nowy	 Mieszka-
niec”	oraz	list	gratulacyjny	od	
Wójta	dla	Rodziców	dziecka.
	 Rodzice,	 którym	 dziecko	
przyszło	na	świat	po	1	stycz-
nia	2020r.	i	jest	zameldowane	
na	terenie	Gminy	Kornowac	
mogą	 odebrać	 upominek	 w	
Urzędzie	 Stanu	 Cywilnego	
w	Kornowacu	w	godzinach	
pracy	urzędu.

Wójt	Gminy	i	Przewodniczący	Rady	Gminy	Kornowac	 
zapraszają	na	VII	Gminny	Turniej	Tenisa	Stołowego	Oldbojów	
Termin:	sobota,	21	marca	2020	r.	w 	godz.	10.00	–	14.00
Miejsce:	Szkoła	Podstawowa	im.	Jana	Pawła	II 	w 	Kornowacu
Kategoria	wiekowa:	Panie	i	Panowie	w	wieku	powyżej	40	lat

Warunki	uczestnictwa:
•	uczestnikiem	zawodów	może	być	tylko	mieszkaniec	Gminy	Kornowac,
•	uczestnik	turnieju	zobowiązany	jest	do	posiadania	odpowiedniego	 
sprzętu	i	stroju	(rakietka,	obuwie	zmienne),

System	rozgrywek	i	przepisy	gry:
•	turniej	tenisa	stołowego	rozegrany	zostanie	w	grach	singlowych,
•	pojedynki	rozgrywane	będą	do	dwóch	wygranych	setów	do	11	pkt,
•	losowanie	obędzie	się	w	dniu	zawodów,
Organizator	zapewnia:
•	obsługę	sędziowską	i	techniczną,
•	nagrodę	za	zajęcie	I	miejsca	oraz	dyplomy,
•	poczęstunek,
Zapisy: 
tel.	32	430	10	37, w.	111	lub	osobiście	do	dnia	18	marca 2020 r.	w	Urzędzie	
Gminy	Kornowac,	pok.	11.	Szczegóły	na	stronie	www.kornowac.pl.

VII Gminny Turniej Tenisa 
Stołowego Oldbojów

UPOMINEK DLA MALUSZKA

16 stycznia pani Aniela Łyko z Pogrzebienia obchodziła  
90. urodziny
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	 GOK	 Kornowac	 na	 tego-
roczną	zimową		przerwę	od	
nauki	 przygotował	 różno-
rodny	wachlarz	atrakcji	dla	
dzieci	i	młodzieży.
	 Przez	 pierwsze	 trzy	 dni	
młodzi	adepci	sztuki	teatral-
nej	 doskonalili	 swoje	 umie-
jętności	pod	czujnym	okiem	
Pani	Moniki	Kubicy-Skaby.
	 Kolejne	dwa	dni	poświęco-
no	na	warsztaty	wokalne	pod	
kierownictwem	 Pani	 Alicji	
Ploch-Burdy.
	 Drugi	tydzień	ferii	z	przy-
tupem	 rozpoczął	 się	 dwu-
dniowymi	 warsztatami	
plastycznymi.
	 Dzień	 Babci	 i	 Dziadka	

uczczono	spotkaniem	podsu-
mowującym	dotychczasowe	
warsztaty	i	krótkim	popisem	
zdolności	aktorskich,	wokal-
nych	i	manualnych.	
	 W	 tym	 dniu	 każdy	 wnuk	
miał	 okazję	 wręczyć	 dziad-
kom	skromny	własnoręcznie	
wykonany	upominek.
	 Ogromnym	 zainteresowa-
niem	 cieszył	 się	 wyjazd	 do	
parku	trampolin	"FlyPark"	w	
Radlinie.
	 Intensywny	dwa	tygodnie	
zakończyły	warsztaty	tanecz-
ne,	 podczas	 których	 dzieci	
pozytywnie	 spożytkowały	
resztki	energii.
	 Niestety	podczas	ferii	czas	

Przychodzi	 taki	 dzień,	
kiedy	trzeba	pożegnać	

współpracownika.	 Taka	
też	 sytuacja	 nastąpiła	 31	
stycznia	 br.	 w	 	 Ośrodku	
Pomocy	Społecznej	w	Kor-
nowacu,	gdzie	Wójt	Gminy	
Kornowac	–	Grzegorz	Nie-
strój	pożegnał	wieloletnią	
kierownik	 ośrodka	 Kata-
rzynę	Buczek.	

***

	 Żegnając	 panią	 Wiesła-
wę,	Wójt	Gminy	-	Grzegorz	
Niestrój	 podziękowali	 jej	
za	serce	i	pasję	oddane	na	
rzecz	 rozwoju	 działalno-
ści	 kulturalnej	 w	 Gminie	
Kornowac,	za	wrażliwość	
na	 potrzeby	 kulturalne	
dużych	 i	 małych	 Miesz-
kańców	 oraz	 za	 zaanga-
żowanie,	życząc	wszelkiej	
pomyślności	w	życiu	osobi-
stym.	
	 Nową	dyrektorką	Gmin-
nego	 Ośrodka	 Kultury	 w	
Kornowacu	została	Alicja	
Ploch-Burda,	która	dotych-
czas	przez	20	lat	związana	
była	 z	 Raciborskim	 Cen-
trum	Kultury.	

płynie	 zdecydowanie	 za	
szybko	i	nawet	nie	wiadomo,	
kiedy	przyszedł	moment,	by	

znów	 	 spakować	 plecak	 do	
szkoły...
	 I	rozpocząć	odliczanie	dni	

pozostałych	 do	 upragnio-
nych	wakacji.
	

Ferie pełne pozytywnej energii

			GOK	Kornowac	wpisując	
się	w	unikalny	zwyczaj	kolę-
dowania,	w	środę,	29	stycz-
nia		zaprosił	wszystkich	do	
Domu	Kultury	w	Kobyli	na	
wyjątkowy	koncert	najsłyn-
niejszych	 kolęd	 i	 przepięk-
nych	pastorałek.
					Spotkanie	zainaugurował	
zespół	 „Łan”	 pod	 kierun-

kiem	Henryka	Gaszki,	który	
wprowadził	zgromadzonych	
słuchaczy	w	świąteczny	na-
strój	 prezentując	 kilka	 naj-
popularniejszych	 kolęd	 i		
świątecznych	 piosenek	 we	
współczesnych	aranżacjach.
	 	 	 	 Jako	drugi	na	scenie	po-
jawił	 się	 zespół	 	 	 „Rzucho-
wianki”	 pod	 kierunkiem	

Waldemara	Świerczka.
				Zebrani	goście		mieli	okazję	
wysłuchać	pastorałek,	które	
na	stałe	wpisały	się	w	piękny	
zwyczaj	kolędowania,	a	tak-
że	anglojęzycznych	piosenek	
w	polskim	wydaniu.
	 W	zimową	atmosferę	wpro-
wadził	słuchaczy	Chór	Brze-
zie	z	parafii	św.	ap.	Mateusza	

i	 Macieja	 pod	 kierunkiem	
Aleksandry	 Gamrot,	 któ-
ry	 oczarował	 zgromadzo-
nych	znakomitym	śpiewem	
i	 zabrał	 ich	 w	 niesamowitą	
muzyczną		podróż	od	trady-
cyjnych	 polskich	 kolęd	 po	
współczesne	 utwory	 muzy-
ki	świątecznej.
	 Na	 zakończenie	 występu	

Coś się zaczyna  
i coś się kończy… 

publiczność	 została	 popro-
szona	 o	 włączenie	 się	 do	
wykonania	 najpiękniejszej	

i	zarazem	najbardziej	znanej	
na	świecie	kolędy,	 jaką	 jest	
bezsprzecznie	„Cicha	noc”.

Radosne pieśni bożonarodzeniowe zabrzmiały w DK w Kobyli

Z	końcem	 roku	 na	 za-
służoną	 emeryturę	

przeszła	 Pani	 Wiesławę	
Bochynek,	 która	 od	 2006	
roku	 pełniła	 funkcję	 Dy-
rektora	Gminnego	Ośrod-
ka	Kultury	w	Kornowacu.

	 W	ramach	projektu	planowany	jest	
montaż	375	instalacji	odnawialnych	
źródeł	energii	tj.	instalacje	fotowolta-
iczne,	kolektory	słoneczne	oraz	pom-
py	ciepła.	
	 W	związku	z	upływem	ponad	dwóch	
lat	 od	 momentu	 złożenia	 deklaracji	
udziału	w	projekcie	„Łączy	nas	ener-
gia.	Montaż	instalacji	OZE	w	budyn-
kach	mieszkalnych”	zwracamy	się	do	
Państwa	z	prośbą	o	uaktualnienie	do-
kumentów	dotyczących	uczestnictwa	
w	projekcie	(dokumenty	dostępne	na	

stronie	internetowej	gminy).
	 Prosimy	o	złożenie	uaktualnionych	
dokumentów	(do	28	lutego)	zarówno	
osoby	będące	na	liście	podstawowej,	
jak	i	osoby	z	listy	rezerwowej.
	 Dokumenty	można	składać	w	sekre-
tariacie	w	godzinach	pracy	urzędu.	W	
razie	pytań,	prosimy	o	kontakt	z	pra-
cownikiem	 Urzędu	 Gminy	 –	 Panem	
Adamem	 Pander	 (tel.	 32	 430	 10	 37,	
wew.	114).
Dodatkowe	informacje:
•	 Ze	względu	na	wymogi	projektowe,	

przez	okres	5	lat	od	zakończenia	fi-
nansowej	realizacji	projektu,	insta-
lacja	pozostanie	własnością	Gminy	
Kornowac,	a	uczestnik	zobowiązuje	
się	do	eksploatacji	instalacji	zgodnie	
z	parametrami	technicznymi	i	pier-
wotnym	przeznaczeniem.

•	 Za	serwis	i	naprawę	instalacji	w	cią-
gu	 5-letniego	 okresu	 trwałości	 bę-
dzie	odpowiadała	firma	montażowa	
wyłoniona	w	drodze	przetargu.

•	 Na	chwilę	obecną	nie	ma	możliwości	
dopisania	się	do	projektu.

ŁĄCZY NAS ENERGIA 
Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych


