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Mała Gmina z Wielkim Sercem

Drodzy mieszkańcy Gminy Kobiór
Święta Bożego Narodzenia oraz przywitanie Nowego 2014 Roku już za
nami. Wpadamy znów w wir pracy i obowiązków. Spróbujmy jednak choć
na moment zatrzymać się, spojrzeć wstecz i podsumować ostatnie dwanaście miesięcy. Myślę, że dobrze jest - przypominając sobie, jaką pracę się
wykonało z uwzględnieniem tego, czego nie byliśmy w stanie zrealizować
- popatrzeć przed siebie i z tej perspektywy wyznaczyć sobie obszary działania, które są do wykonania jako priorytetowe, konieczne, ważne, i które
trzeba wykonać w nowym roku. W tym numerze Informatora przedstawiamy przede wszystkim najważniejsze przedsięwzięcia 2013 roku w naszej Gminie.

Drodzy seniorzy
Z okazji przypadającego w styczniu Dnia Babci oraz Dnia Dziadka pragnę
Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia pomyślności, zdrowia, radości,
wielu łask bożych i błogosławieństwa bożego oraz cierpliwości wobec
ukochanych dzieci i wnuków.
Jesień życia jest czasem, kiedy ożywają wspomnienia minionych lat,
niech wywołują one tylko uśmiech na Waszych twarzach.
Wójt Gminy
mgr Stefan Ryt
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85 uczniów z deficytem rozwojowym lub zdrowotnym
oraz 18 uczniów uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo. Całkowity koszt projektu wyniósł 45.326,81 zł, z
czego w roku 2012 zostało wydatkowane 24.396,81 zł,
zaś w roku 2013 wydatkowano 20.930,- zł. Zadanie było
finansowane z dwóch źródeł: 85% stanowiły środki
unijne, zaś pozostałe 15% stanowiły środki otrzymane z
budżetu krajowego.
Przyznano 27 uczniom pomoc materialną w formie stypendium szkolnego. Wypłacono pomoc w łącznej wysokości 9.897,77 zł. Zadanie było finansowane z dwóch źródeł: 80% stanowiły środki z dotacji budżetu państwa, zaś
pozostałe 20% stanowiły środki z budżetu gminy.
Rozpatrzono pozytywnie 2 wnioski pracodawców i przyznano dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Łączna wysokość dofinansowania
wyniosła 10.374,50 zł. Zadanie było finansowane w całości ze środków Funduszu Pracy. Pierwotnie zakładano, że
dofinansowaniem zostanie objęte wyszkolenie 7
uczniów.

URZĄD GMINY KOBIÓR
Komunikacja gminna
Po wcześniejszych długotrwałych negocjacjach Gmina
Kobiór 18 grudnia 2013 roku podpisała kolejne Porozumienie Międzygminne na podstawie, którego Gminy Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Lędziny, Wyry, Kobiór,
Ornontowice oraz Bojszowy powierzają Gminie Tychy
zadanie planowania, zarządzania oraz organizacji publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich. Oczywiście w zakresie Gminy Kobiór
dotyczy to wyłącznie linii 157. Dotacja przekazywana
Miastu Tychy na realizację zadania wyniosła w 2013 roku
około 272 tys. zł. Kwota ta, dla tak małej gminy jaką jest
Kobiór jest dużym obciążeniem dla budżetu, jednak obecnie tańszej alternatywy nie ma. Ponadto wszelkie propozycje zmian w zakresie linii 157 zgłaszane przez mieszkańców muszą być konsultowane z gminami porozumienia, przez które linia ta przebiega, a następnie przez nie
zaakceptowane, co nie jest łatwym zadaniem. Potrzeba
podpisania w grudniu 2013 roku nowego porozumienia ze
względu na chęć przystąpienia do Porozumienia Międzygminnego Gminy Bojszowy była wspaniałą okazją do
analizy jakości usług.
Odpowiedzią na rosnące potrzeby transportowe mieszkańców w kierunku Pszczyny, gdzie znajduje się siedziba
Powiatu oraz szkół ponadgimnazjalnych, została w grudniu 2013 roku podpisana kolejna umowa na przewóz osób
na linii Kobiór – Pszczyna. Dopłata Gminy Kobiór na ten
cel wynosi około 65tys zł, oraz 15tys zł to dotacja Powiatu Pszczyńskiego. Pragnąc poprawić jakość usług
również na tej linii będziemy kierować do przewoźnika
wnioski, które mamy nadzieję zostaną zaakceptowane i
umilą czas podróży naszym mieszkańcom.
Dodatkowo wiedząc o planach wprowadzenia od 15 grudnia 2013 nowego rozkładu jazdy przez Koleje Śląskie,
którymi zarządza Śląski Urząd Marszałkowski wystosowano do Marszałka Województwa Śląskiego obszerne pismo z wnioskiem o rozszerzenie obsługi stacji w Kobiórze. W odpowiedzi zapewniono, że mieszkańcy gminy
Kobiór taką możliwość otrzymają. Wprowadzenie dodatkowych postojów pociągów (zwiększenie o ok. 10 postojów w kierunku Bielska-Białej i ok. 10 postojów w kierunku Katowic), na stacji w Kobiórze, znacząco poprawiło możliwości skomunikowania się osób korzystających z usług Kolei Śląskich z miastami Województwa
Śląskiego.
Mamy nadzieję, że również w 2014 roku spotkamy się z
zadowoleniem ze strony mieszkańców z komunikacji
zbiorowej w naszej gminie.

Kadry Urzędu Gminy
W związku z urlopem macierzyńskim Pani mgr Moniki
Tetli - Skarbnika Gminy, obowiązki te pełni od października 2013 roku Pani mgr Gabriela Zając.
Kultura i promocja
Na wniosek Koła Związku Górnośląskiego w Kobiórze
oraz po pozytywnej opinii Kapituły Nagrody Pro Publico
Bono laureatem ubiegłorocznej nagrody został Pan Eryk
Kłos. Statuetkę św. Urbana wraz z aktem nadania wręczyli w dniu 6 czerwca 2013r. podczas uroczystej Sesji
Rady Gminy – Wójt Stefan Ryt oraz Przewodniczący
Rady Gminy Jerzy Mazur.
Na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy podjęła uchwały
w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy
Kobiór Panu Stanislavowi Holiencikowi oraz Panu Karolowi Hornikowi ze słowackiego miasta Dobsina, którzy
od lat współpracują z naszym samorządem. Honorowe
obywatelstwo Rada Gminy nadawała już kilkakrotnie.
Dotychczas honorowymi obywatelami zostali:
-Pan Samu Istvan -były burmistrz węgierskiego miasta
Sajószentpeter
-Pan Buza Gyula -były starosta węgierskiego miasta Sajószentpeter
-Pan Franciszek Dmyterko -działacz sportowy
-Pan Petr Skyva -były starosta czeskiego miasta Sternberk
Nagrody za promowanie Gminy Kobiór w dziedzinie kultury zostały przyznane Zespołowi Pieśni „Kobiórzanie”
oraz Kołu Gospodyń Wiejskich w Kobiórze. Nagrody zostały wręczone podczas uroczystej sesji Rady Gminy w
dniu 6 czerwca 2013r.
W dniach 24 – 25 maja ubiegłego roku w Gminie Kobiór
odbyła się XII Międzynarodowa Spartakiada Młodzieży
Miast Partnerskich z udziałem reprezentacji Sternberka
(Czechy), Dobsiny (Słowacja), Sajószentpeter (Węgry)
oraz Kobióra. Była to już trzecia spartakiada organizo-

Oświata gminna
Zakończono realizację projektu unijnego „Indywidualizacja w nauczaniu uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej
im. Jana Brzechwy w Kobiórze”. Projekt był realizowany
w okresie od sierpnia 2012r. do 28 czerwca 2013r. Zajęciami wspomagającymi w ramach projektu zostało objętych 103 uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej, w tym
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wana przez naszą Gminę. Poprzednio Kobiór był organizatorem spartakiad w 2004r. i 2008r. W ramach spartakiady zostały rozegrane następujące konkurencje sportowe: szachy, ścianka wspinaczkowa, tenis stołowy, piłka
nożna chłopców, siatkówka dziewcząt oraz konkurencje
lekkoatletyczne. Reprezentacja Kobióra, złożona z
uczniów naszego Gimnazjum, zajęła II miejsce, co niewątpliwie było dużym sukcesem. Przy okazji organizacji
tego przedsięwzięcia z budżetu Gminy zakupiono nowe
bramki przenośne, które przekazano na wyposażenie
Gminnego Ośrodka Sportowego.

Zmieniony został m. in. tryb zameldowania i wymeldowania. Od 1 stycznia 2013 r. sprawy związane z obowiązkiem meldunkowym możemy załatwić podczas jednej
wizyty w urzędzie. Nie musimy już najpierw wymeldować się w jednym urzędzie, aby w drugim móc się zameldować. Wszystkie te czynności wykonamy w tym samym
urzędzie, w którym będziemy dokonywać zameldowania.
Ponadto uchylono z dniem 01.01.2013r. obowiązek zgłoszenia pobytu czasowego, który nie przekracza trzech
miesięcy, za wyjątkiem cudzoziemców. Termin zgłoszenia pobytu został wydłużony do 30 dni.
W powyższym terminie, zmienił się również tryb przekazywania pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję
ludności informacji o dokonanej zmianie przez daną
osobę (zameldowanie w danej gminie, wymeldowanie,
unieważnienie dowodu osobistego). Zawiadomienia dokonuje urząd za pośrednictwem połączenia internetowego
w terminie 2 dni od dnia jej zaistnienia (dotychczas informację przesyłano pocztą).
Powyższe zmiany są przygotowaniem urzędów do wdrożenia ogólnokrajowego systemu PESEL. Będzie on dostępny na każdym szczeblu administracji. Każdy uprawniony podmiot będzie miał możliwość podglądu danych
oraz ich modyfikowania w zakresie otrzymanych uprawnień. Usprawni to w znacznym stopniu wymianę informacji między urzędami, a w szczególności sprawniejszą,
szybszą obsługę klienta.

Spotkanie opłatkowe seniorów
W grudniu ubiegłego roku w Gminnym Domu Kultury w
Kobiórze odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe seniorów naszej gminy. Zaproszenia wysłano do osób, które
ukończyły 75 lat i więcej. Łącznie zaproszenia wysłano
do 260 osób. Na spotkanie przybyło ponad 100 gości.
Była to okazja do spotkania się dawnych przyjaciół, możliwość wspólnej dyskusji, wspomnień, refleksji oraz
oczywiście złożenia sobie życzeń bożonarodzeniowych.
Dokus
W czerwcu 2013r. został wdrożony system elektronicznego obiegu dokumentów „DOKUS”. Natomiast od
stycznia bieżącego roku system ten w pełni został podstawowym narzędziem pracy pracowników Urzędu Gminy
do prowadzenia rejestru poczty przychodzącej oraz wychodzącej. Stosowanie programu umożliwia pracownikom przesyłanie oraz odbieranie dokumentów, prowadzenie dowolnej sprawy w formie elektronicznej od momentu jej zarejestrowania w sekretariacie do momentu jej
zakończenia na stanowisku merytorycznym. System
„DOKUS” jest przystosowany do przyjmowania dokumentów w wersji elektronicznej przesyłanych za pośrednictwem platformy ePUAP.

Liczba mieszkańców (stan na dzień 31.12.2013r.)
zameldowanych na pobyt stały: 4798 w tym:
a) kobiety: 2434
b) mężczyźni: 2364
Liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy na terenie
Kobióra: 98 (stan na 31.12.2013r.)
Liczba dokonywanych zameldowań w 2013 roku: 198
a) na pobyt stały: 35
b) na pobyt czasowy: 56
c) na pobyt stały z jednoczesnym wymeldowaniem: 106
d) na pobyt czasowy z jednoczesnym wymeldowaniem: 1

Dowody osobiste
W listopadzie 2013 roku zmieniono dowód osobisty, a
szczególnie zmodyfikowano sposób zabezpieczeń dowodu osobistego. Dotychczasowy wzór dowodu osobistego funkcjonował 10 lat i w tym okresie jego zabezpieczenia pozostawały na niezmienionym poziomie. Naturalne ryzyka i zagrożenia wynikające z takiego stanu rzeczy, a także przykłady fałszerstw, przerobień i podrobień
wskazywane przez przedstawicieli służb, spowodowały
konieczność podjęcia działań mających na celu lepsze zabezpieczenie tego dokumentu. Zmodyfikowany dokument powstał na bazie obecnego wzoru dowodu osobistego. Modyfikacja nie spowodowała zmiany wzoru dokumentu. Terminy ważności dotychczas posiadanych dowodów osobistych umieszczone na nich, wskazują graniczną datę wymiany dokumentu.

Liczba dokonywanych wymeldowań w 2013 roku: 91
a) z pobytu stałego: 79
b) z pobytu czasowego: 8
Liczba urodzeń zarejestrowanych w systemie ewidencji
ludności: 47
a) dziewczynki: 25
b) chłopcy: 22
Liczba zgonów zarejestrowanych w systemie ewidencji
ludności: 40
a) kobiety: 16
b) mężczyźni: 24
Liczba mieszkańców Kobióra, którzy zawarli związek
małżeński: 54
Liczba wniosków o udostępnienie danych osobowych dotyczących mieszkańców Kobióra: 182 wnioski
Liczba wydanych w 2013 roku dowodów osobistych: 539

Ewidencja ludności
W dniu 31.12.2012r. weszły w życie przepisy zmieniające
ustawę o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

CEIDG w praktyce
Od dnia 1 lipca 2011r. funkcjonuje Centralna Ewidencja
i Informacja o Działalności Gospodarczej, jako ewidencja
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przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, działającymi na terenie Polski. Przedsiębiorcy nieposiadający
podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego
profilem zaufanym ePUAP mogą wypełnić wniosek online na stronie www.ceidg.gov.pl , następnie wydrukować
go lub zapamiętać jego numer i najdalej w terminie do 7
dni od wypełnienia wniosku zgłosić się w dowolnym
urzędzie gminy lub miasta celem potwierdzenia tożsamości i wysłania wniosku do CEIDG. W ubiegłym roku
Urząd Gminy Kobiór przyjął w ten sposób od przedsiębiorców 239 wniosków. Zwracamy uwagę, że na chwilę
obecną jedynie stan danych zamieszczonych we wpisie w
CEIDG stanowi obraz prowadzonej działalności gospodarczej. Wszelkie wydane wcześniej zaświadczenia przez
Urzędy Gmin stały się przez to nieaktualne. Daje się zauważyć, że świadomość tego jest niektórym przedsiębiorcom nieznana. Zaleca się śledzenie aktualności wpisu dotyczącego prowadzonej działalności na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl, a wizyty w tut. Urzędzie będą
znacznie krótsze.

budowlanych, w tym 6 należących do Gminy Kobiór.
Koszty całej operacji strony pokryły solidarnie.
NIK skontrolowała
gospodarkę mieniem komunalnym
Pozytywnie zakończyła się przeprowadzona jesienią
2013r. kontrola Najwyższej Izby Kontroli w Referacie
Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Kobiór. Przedmiotem kontroli była sprawa przejmowania na mienie komunalne gruntów ze szczególnym uwzględnieniem terenów pod drogami gminnymi. W związku z zadaniami pokontrolnymi zostaną przyśpieszone sprawy przejęcia od
osób fizycznych terenów, które w dniu 1 stycznia 1999r.
były zajęte pod drogi publiczne w trybie art. 73 ustawy z
dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające
ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr
133, poz. 872 ze zm.), jak również komunalizacja pozostałych gruntów Skarbu Państwa, których stan prawny nie
został dotychczas uregulowany.
Nowe granice z Tychami
Wiosną 2013r. został złożony wniosek o zmianę dotychczasowej granicy administracyjnej z Miastem Tychy,
która została ustanowiona Rozporządzeniem Rady Ministrów z 22 grudnia 1990r. Od 1 stycznia 2014r. północna
granica administracyjna Kobióra z Tychami uzyskała
nowy kształt. Obecnie prowadzi ona wzdłuż południowego brzegu koryta rzeki Gostynki, a następnie biegnie
po ogrodzeniu Zameczku Myśliwskiego w Promnicach
do stawów Bidermany. Po czym skręca na północ w kierunku kościoła św. Maksymiliana Kolbe, a następnie krawędzią terenów leśnych do dawnej leśniczówki przy ul.
Jedności w Cielmicach. Korekta granic odbyła się w drodze równo powierzchniowej zamiany gruntów (po około
33,5 ha). Powyższa zmiana granic przyczyni się do poprawy zagospodarowania terenów przygranicznych, jak
również warunków życia ich mieszkańców.
Z tytułu utraconych korzyści, wynikających ze zmiany
granic administracyjnych, Gmina wystąpiła do Miasta
Tychy o rekompensatę w kwocie 100 000zł z przeznaczeniem na remont drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków „Wschód”. Remont zakończono w listopadzie
2013r., ku zadowoleniu mieszkańców ul. Rzecznej i ul.
Ołtuszewskiego. W wyniku tego polepszy się możliwość
dostarczania ścieków wozami asenizacyjnymi do punktu
zlewnego na oczyszczalni ścieków. Również tegoroczna
procesja Bożego Ciała ma szansę się odbyć w mniej ekstremalnych warunkach niż w roku ubiegłym.

Kierownik Referatu Ogólnego i Spraw Obywatelskich
Sekretarz Gminy
mgr Bronisław Gembalczyk
Czy jest szansa
na zmianę wizerunku centrum Kobióra
Wszystko wskazuje na to, że tak. Od listopada 2013r.
Gmina czyni starania o pozyskanie środków unijnych na
przebudowę przystanku Kobiór – Centrum, wraz z fragmentem otoczenia (chodniki i zatoka przystankowa).
Wniosek o dotację w wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia tj. około 100tys. zł, złożono za
pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia
Pszczyńska” w Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
– Odnowa i rozwój wsi w ramach tzw. Osi 4 LEADER.
Wniosek został wysoko oceniony przez Radę LGD i
obecnie jest weryfikowany przez Wydział Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Architektura nowego przystanku będzie nawiązywać do szczegółów architektonicznych kompleksu zabytkowego Kościoła Parafialnego oraz starej szkoły. Jeżeli sprawy potoczą się pomyślnie do połowy sierpnia obiekt powinien
być gotowy, a przeżytki poprzedniej epoki przestana straszyć mieszkańców i przyjezdnych.
Połączeni i podzieleni
Aktem notarialnym zawartym w październiku 2013r. zakończono skomplikowaną procedurę polegającą na połączeniu i podziale nieruchomości w rejonie tzw. Kątów.
Należące do kilku właścicieli, w tym Gminy Kobiór,
działki przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe,
posiadały kształt uniemożliwiający ich prawidłowe zagospodarowanie (były długie i wąskie). W wyniku przeprowadzonej zamiany (w trybie art. 98b ustawy o gospodarce
nieruchomościami) uzyskano 11 normatywnych działek

Sprzedano niewiele
W budżecie gminy na 2013 rok przewidziano do sprzedaży kilka działek gminnych. Niestety stagnacja na rynku
nieruchomości sprawiła, że mimo ogłoszenia kilku licytacji udało się sprzedać jedynie działkę w doline dopływu
Korzeńca przy ul. Orlej na kwotę ok. 30 000zł, co stanowi
tylko 7% planowanej sprzedaży. W 2014 roku przewiduje
się ponowne ogłoszenie licytacji tych nieruchomości, po
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przeprowadzeniu aktualizacji ich wartości. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w 2014r. jest wywieszony od kilku tygodni w siedzibie Urzędu gminy oraz na
stronie internetowej www.kobior.pl. Pierwszą licytacje
przewiduje się na początku marca 2014 roku.

1971”. W Powiatowej Komendzie Policji w Pszczynie
prowadzone jest postępowanie mające na celu wykrycie
sprawców. Świadkowie zdarzenia proszeni są o kontakt z
Urzędem Gminy w Kobiórze.
Wielki sukces Gminy Kobiór
Gmina Kobiór zajęła 3 w województwie śląskim a 16
miejsce w kraju wśród gmin wiejskich w rankingu dotyczącym procentowego udziału wydatków sfinansowanych ze środków unijnych w wydatkach majątkowych
ogółem w latach 2009-2012. Autorzy opracowania dokonali porównania prezentowanych przez samorządy sprawozdań z wykonania budżetów. Według publikacji aż
60,311% wydatków inwestycyjnych gminy Kobiór w tym
okresie stanowiły pozyskane środki zewnętrzne stanowiące dotacje z Unii Europejskiej.
Przyczyniła się do tego realizacja największej w dotychczasowej historii samorządu inwestycji komunalnej pn.
Ochrona zbiorników małej retencji na rzece Korzeniec
poprzez rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków
„Wschód” wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w
Kobiórze, modernizacja dróg gminnych, rozbudowa
Przedszkola, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

Unijne ZIT-y
Rok 2013 upłynął pod znakiem opracowania planów inwestycyjnych do nowej unijnej perspektywy finansowej
na lata 2014-2020. W przeciwieństwie do kończącej się
perspektywy finansowej na lata 2007-2013, kiedy dofinansowanie unijne można było uzyskać głownie w trybie
konkursowym, obecnie planuje się podział środków według tzw. klucza ludnościowego. Nasza niewielka gmina
może liczyć w tym okresie na dotacje w trybie bezkonkursowym rzędu 4,5 miliona złotych, z przeznaczeniem
na priorytety wskazane w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). W szczególności mogą to być inwestycje związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej, wymianą gminnego oświetlenia ulicznego na energooszczędne, budową
sieci kanalizacji sanitarnej, rewitalizacją terenów poprzemysłowych oraz przebudową gminnych budynków komunalnych w celu stworzenia kilku nowych mieszkań socjalnych. Niewielką kwotę przewiduje się również na adaptację pomieszczeń z przeznaczeniem na nowy oddział
w gminnym przedszkolu oraz na projekty finansowane w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)
zmierzające do likwidacji zjawiska wykluczenia społecznego, patologii, bezrobocia itp. Ponieważ występują ciągłe modyfikacje założeń do nowego projektu RPO na lata
2014-2020, ostateczny kształt i kierunki programu poznamy pewnie w drugim półroczu bieżącego roku.

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej
Zastępca Wójta
mgr inż. Eugeniusz Lubański

Stop dla wandalizmu
W 2013 roku, tak jak w latach poprzednich, na terenie naszej miejscowości, doszło do licznych aktów wandalizmu, w wyniku których zniszczone zostało mienie
gminne. Wyrządzone zniszczenia to duże koszty, które
musi ponieść właściciel uszkodzonego mienia, w tym
przypadku Gmina Kobiór. Finansowane są one oczywiście z budżetu gminy, na który składają się przede wszystkim podatki mieszkańców. Przeznaczając część środków
na usunięcie zniszczeń musimy zrezygnować z wcześniej
planowanych zadań. Dlatego apelujemy do mieszkańców
o zwracanie uwagi na tego typu zdarzenia i alarmowanie
odpowiednich służb, ponieważ w walce z tym zjawiskiem
konieczna jest ścisła współpraca z policją. Dzięki sygnałom od mieszkańców, służby będą mogły szybciej reagować i znajdować sprawców. Wszelkie zauważone akty
wandalizmu należy zgłaszać do Komendy Powiatowej
Policji pod numerem telefonu 32 44-93-200
Cennik wandala:
-znak drogowy
250zł
-lustro drogowe okrągłe
750zł
-kosz na śmieci
600zł
-ławka
1 000zł
-wiata przystankowa
5 000zł
-oprawa do lampy ulicznej
500zł
3
-pojemnik na odpady 1,1m
900zł
Na stronie internetowej www.kobior.pl zamieszczamy
zdjęcia uszkodzonego przez wandali mienia gminnego.

Powstały nowe odcinki sieci kanalizacyjnej
Jesienią ubiegłego roku wykonano dwa nowe odcinki
sieci kanalizacyjnej w Kobiórze. Jeden z nich w rejonie
ul. Cichej, ze środków Gminy, a drugi w rejonie ul. Ołtuszewskiego zrealizowany na koszt właścicieli Restauracji
Tatrzańska. Wykonana kanalizacja pozwoli przyłączyć
do sieci kilkanaście budynków mieszkalnych, Restaurację Tatrzańską oraz inne obiekty usługowe w tym rejonie.
Ścieki z tych budynków grawitacyjnie popłyną do
oczyszczalni. Działania te pozwolą utrzymać w mocy dotychczas wydane decyzje o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej, które wygasają w przypadku przerwy w
budowie trwającej ponad 2 lata.
Zakończono termomodernizację szkoły
We wrześniu 2013r. została zakończona termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przy ul.
Tuwima w Kobiórze. Dzięki temu budynek szkolny uzyskał nie tylko nowy wizerunek, ale również duże oszczędności energii cieplnej, przekładające się na zmniejszenie
kosztów utrzymania. Niestety na początku stycznia bieżącego roku chuligani pozostawili na wschodniej ścianie
budynku ślad swojej głupoty w postaci napisu „GKS
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URZĄD STANU CYWILNEGO

Podsumowanie gospodarki odpadami komunalnymi
w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2013 roku
Masa odebranych odpadów komunalnych (Mg)
Odpady
odebrane z
nieruchomości

Założona
prognoza na
drugie
półrocze 2013

Rzeczywisty
odbiór
odpadów
zrealizowany

W listopadzie ubiegłego roku, w Urzędzie Gminy odbyła
się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie
małżeńskie. Ubiegłorocznymi jubilatami zostali:
Państwo: Stefania i Franciszek Błąkałowie, Gertruda i Jan
Cofałowie, Maria i Zbysław Gilewiczowie, Elfryda i Roman Grolikowie, Pelagia i Augustyn Przypalińscy, Helena i Stanisław Wronowie oraz Helena i Alojzy Laskowscy. Do wspólnego świętowania zostali również zaproszeni małżonkowie z 60-letnim stażem - Państwo:
Aniela i Konrad Jastrzemscy, Aniela i Henryk Plichtowie
oraz Janina i Jerzy Sturgulewscy. Wręczenia medali w
imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonali
Wójt Gminy Kobiór Stefan Ryt oraz Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Agnieszka Błąkała. Prócz
medali Jubilaci otrzymali okolicznościowe dyplomy,
kwiaty oraz upominki ufundowane przez Gminę Kobiór.

Przekroczenie
założonego
planu (%)

Odpady
436
407,76 *
94 *
zmieszane
Tworzywa
23
33,06
144
sztuczne
Papier
9
13,04
145
i tektura
Opakowania
28
38,96
139
ze szkła
Odpady bio.
53
212,36
401
RAZEM:
549
705,18
129
* w styczniu 2014 (9 i 13) wykonano dodatkowy wywóz odpadów
zmieszanych głównie żużla, który wytworzony został od 15 grudnia 2013; podana ilość jest więc zaniżona

Liczba zarejestrowanych w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Kobiórze:
-małżeństw: 24 (w tym: 11 ślubów cywilnych; małżeństwa zawarte przez osoby niezamieszkałe w Kobiórze:6)
-zgonów: 24 (w tym 3 zgony dotyczyły osób niezamieszkałych na terenie Kobióra)
-urodzeń: 3 (dotyczy urodzeń zagranicznych wpisanych
tylko do księgi urodzeń USC Kobiór)
Liczba wydanych odpisów skróconych aktów małżeństwa, zgonu, urodzenia: 149
Liczna wydanych decyzji administracyjnych: 19 (w tym
zmiana imienia i nazwiska: 5)
Wójt Gminy
mgr Stefan Ryt

Masa odpadów odebranych z PSZOK-u (Mg)
Odpady
odebrane z
PSZOK-u
RAZEM:

Założona
prognoza na
drugie
półrocze 2013
14

Rzeczywisty
odbiór
odpadów
zrealizowany
111,24

Przekroczenie
założonego
planu (%)
795

Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów
poniesione za 6m-cy (zł)
MIESIĄC
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

FV
53.992,27
68.186,06
59.978,52
72.217,98
73.794,78
57.732,31
385.901,92

RADA GMINY
W 2013 roku Rada Gminy obradowała na 8 sesjach, na
których podjęto 53 uchwały.
Do najistotniejszych zagadnień, jakimi zajmowano się w
minionym roku należą:
-budżet Gminy,
-Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobiór na lata
2013-2021.
-sprawy gospodarki odpadami, w tym uchwalenie nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobiór,
-zaciągnięcie zobowiązań długoterminowych na realizację zadań:
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum w Kobiórze (etap I) oraz wniesienie wkładów
do Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej "Master" Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach”,
-zmiana granic administracyjnych pomiędzy Gminą Kobiór, a Gminą Orzesze,
-wykonanie budżetu Gminy Kobiór za 2012 rok i udzielenie Wójtowi absolutorium z tego tytułu,
-przystąpienie do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór, fragmentów obejmujących

Dopłata z budżetu gminy do systemu w drugim półroczu
2013 wyniosła: 107 243,92zł.
Wprowadzony nowy system, zwiększył strumień odpadów komunalnych jaki z terenu gminy trafia do zagospodarowania (816,42Mg). Za drugie półrocze ilość odpadów na jednego mieszkańca gminy wyniosła 361,9kg
(mimo zaniżonego wykazania ilości żużla za m-c grudzień), co jest wskaźnikiem charakterystycznym dla aglomeracji miejskich (gminy o charakterze wiejskim osiągają poziom max. ok.200kg). Zaplanowana przy kalkulacjach przedprzetargowych ilość poszczególnych odpadów, była niedoszacowana i potwierdzone zostało, że
kryzys gospodarczy nie ma wpływu, na ilość odpadów
komunalnych gromadzonych w gospodarstwach domowych. Półroczne funkcjonowanie systemu potwierdziło,
że przyjęta stawka opłaty na jednego zarejestrowanego
mieszkańca jest zaniżona o min. 4zł (bez kosztów administracyjnych) i spowoduje konieczność dopłaty budżetowej do systemu w roku 2014 w wysokości ok. 250 000zł
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
inż. Janusz Mazur
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Centrum ( teren po byłym tartaku i byłej Bazie Transportu
Leśnego )
-podział Gminy Kobiór na obwody głosowania oraz na
okręgi wyborcze
-nadanie honorowego obywatelstwa Gminy Kobiór Panu
Karolowi Horníkowi i Panu Stanislavowi Holienčíkowi
mieszkańcom słowackiego miasta Dobšiná.

przygotowaniu materiałów do wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium. Komisja zapoznała się również z protokołami kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w
jednostkach Gminy Kobiór. Na tej podstawie zaproponowano pewne rozwiązania dotyczące bibliotek w szkołach
oraz odczytów wodomierzy wykonywanych przez Kobiórski Zakład Komunalny.
Jedno z dwóch posiedzeń połączonych stałych komisji
Rady Gminy dotyczyło omówienia spraw związanych z
wdrożeniem nowego systemu gospodarki odpadami. Na
drugim posiedzeniu – wyjazdowym do budowanego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych, Komisja zapoznała się z zaawansowaniem prac budowlanych oraz założeniami funkcjonowania tego zakładu.

Odbywały się posiedzenia stałych komisji Rady:
Dziesięć posiedzeń Komisji Gospodarki Przestrzennej,
Komunalnej i Rolnictwa, na których zajmowano się
m.in.:
-taryfami za wodę dostarczaną przez RPWiK Tychy na
teren gminy Kobiór oraz za zbiorowe odprowadzanie
ścieków,
-kosztami oczyszczania ścieków przez KZK przed i po
podłączeniu odbiorców z Osiedla,
-dokonano analizy i wniesiono poprawki do projektów
uchwał związanych z gospodarowaniem odpadami,
-dokonano przeglądu dróg gminnych i wniesiono uwagi
do wytycznych w sprawie działań organizacyjnych zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach
lokalnych oraz odpłatności za parkingi na terenach gminnych, wykorzystywane do prywatnej działalności gospodarczej,
-zmianami fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego,
-rozwiązaniem problemu zjawiska bezdomnych zwierząt,
-zmianą przebiegu granicy z Gminą Orzesze
-zmianami Programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Kobiór.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Mazur

GMINNE PRZEDSZKOLE
Nowy Rok 2013 nasze przedszkole rozpoczęło wspierając Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy - zespół regionalny Kobiyrzoki wystąpił z programem artystycznym i
przekazał piernikowe serca na licytację.
Dzieci z zespołu kolędowały także dla Koła Nauczycieli
Emerytów.
W okresie zimowym gościliśmy wszystkie Babcie i
Dziadków z okazji ich święta.
Byliśmy współorganizatorem Karnawałowej Zabawy
Dochodowej.
Karnawał zakończyliśmy balem przebierańców dla
dzieci.
Wiosną w przedszkolu, odbyło się wiele imprez: Konkurs
o bezpieczeństwie, Powitanie wiosny, Pożegnanie zimy
(topienie Marzanny), szukanie prezentów od Zajączka,
Konkurs Ekologiczny – „Eko - przedszkolak to ja”.
Z okazji dorocznego Dnia Służby Zdrowia (7 kwietnia) –
przedszkolaki złożyły wizytę pracownikom Służby Zdrowia i Apteki oraz odbył się Przedszkolny Konkurs Recytatorski pt. „Owoce i warzywa” nawiązujący do tematyki
zdrowotnej.
Uczestniczyliśmy w Święcie Ziemi przemarszem ulicami
naszej miejscowości.
Odbyło się spotkanie ze strażakami z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kobiórze.
Wiosną dzieci z zespołu Kobiyrzoki brały udział w
Pszczyńskich Prezentacjach Zespołów Regionalnych –
„Mały Brzym”.
Zespól występował także w uroczystościach z okazji Dni
Kobióra i w rodzinnym pikniku, w ogrodzie parafialnym.
Przedszkolaki zostały zaproszone przez uczniów ze
Szkoły Podstawowej w Kobiórze na przedstawienie „Kot
w butach”.
Rok szkolny zakończyliśmy wycieczką do Żorskiego
Centrum Regionalnego, Biesiadą Śląską i uroczyście pożegnaliśmy grupy starsze.

Dziesięć posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów poświęconych głównie sprawom:
-budżetu Gminy i jego realizacji,
-opiniowaniu zmian w budżecie,
-Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata
2013-2021.
Ponadto Komisja zajmowała się m.in.: taryfami za wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kobiór, ustaleniem stawki opłaty wnoszonej przez mieszkańców gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatkami lokalnymi.
Dziewięć posiedzeń Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia,
na których omawiano głównie zagadnienia dotyczące
działalności gminnych placówek oświatowych, instytucji
kultury, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz
sportu i kultury fizycznej.
Komisja zajmowała się również m.in. sprawami: organizacji i przygotowań do Międzynarodowej Spartakiady
Młodzieży, bezpieczeństwa na terenie Gminy i ponadnormatywnych służb Policji, połączenia Gminnej Biblioteki
Publicznej z Gminnym Domem Kultury i utworzenia z
tych jednostek Gminnego Centrum Kultury w Kobiórze.
Komisje opiniowały również bieżące projekty uchwał,
zgodnie ze swoimi kompetencjami.
Odbyły się dwa posiedzenia Komisji Rewizyjnej poświęcone analizie wykonania budżetu Gminy za 2012rok oraz
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Jesienią zorganizowaliśmy wiele wycieczek pieszych po
naszej okolicy, odbyły się także wycieczki wyjazdowe do
Żor i do fabryki Danone.
Jak co roku zespół regionalny uczestniczył w Dożynkach,
występował dla Koła Pszczelarskiego, koncertował w
Gminnym Domu Kultury z okazji Święta Niepodległości.
Ponadto jesienią odbyło się wiele spotkań z różnymi osobistościami: policjantami, leśnikami, górnikami, Mikołajem itp.
Przedszkole kontynuuje akcję: „Podziel się swoim sercem z innymi”, „Cała Polska czyta dzieciom”, zbiórkę
makulatury, nakrętek, zużytych baterii i opakowań po
kleju.
Grudzień to miesiąc, w którym odbywały się różnego rodzaju imprezy związane ze Świętami Bożego Narodzenia,
były to: pieczenie pierniczków przez dzieci, warsztaty dla
Ojców pod tytułem „Pierniczkowe cuda”, wigilijki grupowe. Przedszkolaki przedstawiały Jasełka dla Rodziców, zaproszonych gości, a także dla personelu i dzieci
przedszkolnych.
Rok 2013 zakończyliśmy wspólnym kolędowaniem, przy
choince, z zespołem Kobiyrzoki.

Kultury. Konkurs organizowany jest pod kierownictwem
mgr Marzeny Gec. I miejsce Monika Kołoczek, II miejsce
Katarzyna Cielniaszek, II miejsce Aleksandra Kania i
Marta Żyłka, w kategorii duetu II miejsce Kinga Kabot i
Karolina Laskowska, III miejsce Marta Żyłka i Natalia
Mikołajec.
6. Zorganizowany został Szkolny Konkurs Recytatorski,
Szkolny Konkurs Czytelnictwa
7. Przeprowadzona została Zbiórka Elektrośmieci, której
koordynatorami z ramienia szkoły są nauczyciela mgr
Ewa Pielok, mgr Barbara Domżoł. Efektem było zajęcie
I miejsca w konkursie i trzymanie nagrody finansowej.
Zbiórka prowadzone jest we współpracy z Międzygminnym Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER” Sp. z o.o. w Tychach.
8. Zajęcie III miejsca w Międzygminnym Konkursie
Szybkiego Pisania na klawiaturze „Zav Junior” przez
drużynę w składzie Jakub Borek, Tomasz Kordys, Paweł
Pasternak do którego uczniów przygotowały panie mgr
Grażyna Jędrzejek i mgr Elżbieta Lis.
9. Zajęcie I miejsca w X Powiatowym Przeglądzie Jasełek
w którym wystąpił Zespół „Kobiórska Czelodka” i Kółko
Taneczne prowadzone przez nauczycieli mgr Renata Kordys i mgr Anna Mazurczyk.

Dyrektor Gminnego Przedszkola
mgr Katarzyna Kozyra

10. Zajęcie III miejsca w Powiatowych Zawodach w Piłce
Nożnej – uczniów przygotowali mgr Michał Zawisza i
mgr Tomasz Szczotka.

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM JULIANA TUWIMA

11. Zajęcie I miejsca – Monika Kołoczek, II – Anna Zaremba, III – Anna Folek miejsca w II Międzyszkolnym
Konkursie z języka niemieckiego – uczniów przygotowała mgr Martyna Orendorz.

Ważne wydarzenia w 2013 w Szkole Podstawowej im.
Jana Brzechwy w Kobiórze:
1. Kontynuacja realizacji Projektu „Indywidualizacja w
Nauczaniu uczniów klas I – III w Szkole Podstawowej im.
Jana Brzechwy w Kobiórze”. W ramach projektu realizowano zajęcia w zakresie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć logopedycznych, zajęć gimnastyki korekcyjnej, zajęć rozwijających uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze. W zajęciach uczestniczyło 100 uczniów Szkoły
Podstawowej. W ramach projektu doposażona została
również baza dydaktyczna szkoły.

12. Zajęcie I miejsca przez uczennicę Katarzynę Cofała w
Międzygminnym Konkursie Recytatorskim w Goczałkowicach Zdroju – opiekun mgr Gabriela Kozyra
13. Zajęcie I miejsca przez Martę Żyłka w Powiatowym
Konkursie Poetyckim - opiekun mgr Ewa Pilarska.
14. II miejsce dla Agaty Tużnik i wyróżnienie dla Anny
Folek za udział Konkursie „Francuski – dlaczego nie” organizowanym w ramach Dni Frankofońskich w Powiecie
Pszczyńskim.

2. Zakup tablicy interaktywnej wraz z rzutnikiem i laptopem . Ta pomoc dydaktyczna pozwala na prowadzenie
zajęć z wykorzystaniem współczesnych technik w nauczaniu.

15. Zorganizowanie Konkursu Świątecznego dla rodziców i mieszkańców Gminy w którym wystąpiły Zespoły
„Kobiórsko Czelodka, „Campanella” , Koło Recytatorskie – opiekunami byli mgr Renata Kordys, mgr Marzena
Gec, mgr Gabriela Kozyra.

3. Organizacja Dnia Otwartego Szkoły. Dzień Otwarty
służył zaprezentowaniu dorobku artystycznego uczniów
rodzicom, zapoznaniu z panującymi warunkami lokalowymi w szkole. Szkolne Koło Teatralne prowadzone
przez nauczycieli mgr Bogusławę Spek i mgr Ewelinę
Spychałę przedstawiło inscenizację baśni „Kot w butach”. Wystąpiło również Szkolne Koło Taneczne prowadzone przez mgr Annę Mazurczyk.

16. Finalistką Etapu Wojewódzkiego Konkursu przedmiotowego z Języka polskiego z Elementami Historii została Monika Kołoczek – przygotowały mgr B. Witańska,
mgr M. Gec
17. W Szkole Podstawowej przeprowadzona została ewaluacja zewnętrzna, której celem było zebranie i analiza informacji na temat funkcjonowania szkoły w 12 obszarach . Ewaluacja miała także na celu ustalenie poziomu

4. Szkoła zorganizowała po raz pierwszy Konkurs Piosenki Religijnej w kategorii solista i zespół.
5. Organizacja X Regionalnego Konkursu Gry na Fletach
Podłużnych wspólnie z Gimnazjum i Gminnym Domem
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spełniania przez szkołę wymagań określonych w rozporządzeniu MEN. Wynik uzyskany przez Szkołę to wysoki i bardzo wysoki stopień wypełniania przez szkołę
wszystkich wymagań w każdym obszarze.Ewaluację zewnętrzną przeprowadziła Kuratorium Oświaty.

GIMNAZJUM IM JANA PAWŁA II
XVI Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy
im. Wojciecha Korfantego
Dnia 30 września 2013 r. w Muzeum Regionalnym
„SMOLARNIA” odbył się półfinał XVI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego, którego organizatorem było kobiórskie gimnazjum. W eliminacjach wzięło łącznie udział dwudziestu
jeden uczestników z Kobióra, Bierunia, Cieszyna, Mikołowa, Tychów oraz Rudy Śląskiej. Naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy III b. Laureaci pierwszego i drugiego miejsca wzięli udział w finale konkursu dnia 4 października 2013 r. w historycznej Sali Sejmu Śląskiego w
Katowicach, a zdobywca III miejsca otrzymał zaproszenie pani poseł Ewy Kołodziej do Sejmu RP.

18. Organizacja zabawy dochodowej wspólnie z Przedszkolem i Gimnazjum.
19. Organizacja Szkolnego Konkursu Ortograficznego I
miejsce – Monika Kołoczek, II miejsce Wiktor Machalica, III miejsce Karol Pyka - mgr Ewa Pilarska
20. W miesiącu czerwcu uczniowie z klas VI oraz członkowie Zespołu „Kobiórska Czelodka” mieli zaszczyt gościć w Sejmie RP w czasie obrad. Uczniowie zostali zaproszeni przez panią poseł Izabelę Kloc.
21. Zespół „Kobiórska Czelodka” przedstawił program
świąteczny na spotkaniu opłatkowym dla Pracowników
UŚ w Katowicach, gdzie został zaproszony przez Rektora Uczelni.

Święto Szkoły i Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny
Szkół na Jasną Górę
W roku 2013 nasze gimnazjum obchodziło po raz pierwszy Święto Szkoły - dokładnie 23 października - w rocznicę nadania imienia. Z tej okazji wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz przedstawiciele władz
i rodziców uczestniczyli w uroczystej Mszy świętej, której przewodniczył proboszcz parafii ks. Damian Suszka.
Po Eucharystii, już w szkole, odbyła się krótka akademia,
podczas której ksiądz proboszcz oficjalnie przekazał, a
potem poświęcił obraz Jana Pawła II. Gimnazjum, przyjmując za patrona Jana Pawła II, weszło równocześnie w
poczet Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II. Co
roku Rodzina ta podejmuje wspólne działania, aby przypatrywać się życiu i nauce swojego patrona. Tradycją już
stała się Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół im.
Jana Pawła II na Jasną Górę. W tym roku do Częstochowy
przybyło łącznie ok. 18 tys. przedstawicieli szkół z całej
Polski. Z naszego gimnazjum wzięło w niej udział 145
osób (uczniów i dorosłych). Spotkaniu towarzyszyły relikwie bł. Jana Pawła II podarowane Rodzinie Szkół przez
kardynała Stanisława Dziwisza.

22. Zespół „Kobiórsko Czelodka” został zaproszony do
wzięcia udziału w nagraniu Koncertu Życzeń dla Telewizji Katowice.
23. Zespół „Kobiórska Czelodka” wystąpił na spotkaniu
opłatkowym organizowanym przez Nadleśnictwo Kobiór
oraz seniorów naszej Gminy.
24. W szkole prowadzi się zajęcia w ramach udzielania
Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Każda klasa uczestniczy w warsztatach przynajmniej raz w roku szkolnym .
Warsztaty prowadzą przeszkoleni nauczyciele – mgr B.
Domżoł, mgr M. Orendorz.
25. Przyznanie tytułu „Absolwenta Roku” uczniom kończącym szkołę, którzy w specjalny sposób wyróżniali się
w czasie 6 letniej nauki. Absolwentkami Roku zostały –
Monika Kołoczek, Anna Zaremba i Emilia Giel.
26. Udział uczniów szkoły w obchodach Święta Lasu w
Ośrodku Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej w Jankowicach, na które nas zaprosiło Nadleśnictwo w Kobiórze.
27. Udział w programach „Trzymaj Formę”, mającym na
celu promocję zdrowego trybu życia oraz „Góra Grosza”
– celem jest wspieranie akcji charytatywnych.

V Konkurs
Piosenki Żołnierskiej i Poezji Patriotycznej
5 listopada 2013r. odbył się V Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Poezji Patriotycznej. Jak w ubiegłych latach klasy
przygotowywały piosenki i wiersze o tematyce patriotycznej. Nie zabrakło także inscenizacji do niektórych
utworów. Główną nagrodą było reprezentowanie szkoły
na koncercie z okazji Święta Niepodległości w Gminnym
Domu Kultury w Kobiórze.

28. Uczniowie wraz z rodzicami wzięli udział w organizowanej akcji „Szlachetna Paczka”.
29. Zbieranie plastikowych nakrętek które przekazane zostaną dziewczynce na zakup protez kończyn.
30. Kolejny raz uczniowie klas szóstych uzyskali wysoki
wynik sprawdzianu. Nasza Szkoła uzyskała wyniki wyższe od średniej wyników woj. śląskiego i powiatu
pszczyńskiego. Również uczniowie klas trzecich piszą
Ogólnopolski Test Kompetencji Trzecioklasisty. Uzyskali wysokie wyniki, plasujące szkołę powyżej średniej
wyników w kraju i województwie.

XIII Archidiecezjalny Konkurs Literacki
Gimnazjaliści wzięli udział w XIII edycji Archidiecezjalnego Konkursu Literackiego organizowanego przez Akcję Katolicką Archidiecezji Katowickiej. Zadaniem
uczestników konkursu było napisanie pracy literackiej na
jeden z wybranych tematów: „Dlaczego wierzę? Jan Pa-

Dyrektor Szkoły Podstawowej Im Juliana Tuwima
mgr Beata Witańska
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weł II przewodnikiem w mojej wierze.”, „Podaj przykłady z literatury i życia codziennego. Ilustrujące myśl
Jana Pawła II: Polska potrzebuje ludzi sumienia”.

Domu Kultury. Profesjonalne wykonanie oraz przepiękne
stroje, które zaprezentowali artyści zachwyciły kobiórską
publiczność, wprowadzając ją w szampańsko-karnawałowy nastrój. Koncert zakończył się owacjami na stojąco.

Udział w edukacyjnych programach
i kampaniach społecznych
Gimnazjum realizowało liczne programy profilaktyczne
oraz brało udział w kilku kampaniach społecznych m.in.:
-obchodach „Dnia Bezpiecznego Internetu”, którego celem było inicjowanie i propagowanie działań na rzecz
bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online,
-kampanii społecznej Rzecznika Praw Dziecka „Reaguj.
Masz prawo”, której głównym celem była zmiana biernej
postawy ludzi wobec aktów krzywdzenia dzieci oraz
zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie
przemocy,
-kampanii edukacyjnej Dziecięcego Telefonu Zaufania,
której celem była promocja linii zaufania wśród młodzieży i edukacja dzieci na temat ich podstawowych, zagwarantowanych w konwencji praw,
-ogólnopolskiej akcji społecznej „Bezpieczne Wakacje
2013”, której celem było promowanie zasad bezpieczeństwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych we współpracy
z instytucjami realizującymi funkcje publiczne oraz za
pomocą Internetu i innych mediów,
-programie zapobiegania palenia tytoniu wśród młodzieży - „Znajdź właściwe rozwiązanie” oraz „ Palenie
jest słabe”,
-Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!" dotyczącym
zdrowego stylu życia,
-programie dotyczącym hazardu i innych uzależnień behawioralnych – „Mówimy NIE na uzależnienie”.
Dla uczniów zorganizowano warsztaty profilaktyczne dotyczące problematyki zapobiegania agresji oraz profilaktyki uzależnień.

Kobiórskie lato 2013
W okresie wakacyjnym (od 15 lipca do 19 sierpnia 2013
r.) w Gminnym Domu Kultury w Kobiórze odbyła się kolejna edycja akcji „Kobiórskie Lato”. Dla dzieci zorganizowano cykl warsztatów kulinarnych, wokalnych oraz
plastycznych. Największym powodzeniem cieszyło się
gotowanie. Dzieci piekły muffinki, przygotowywały kolorowe, wielokształtne kanapki, a nawet gotowały smakowite obiady. Uczestnicy warsztatów wokalnych mieli
okazję poćwiczyć dykcję. Podczas zajęć wybrzmiały
dźwięki „Bujanego bluesa”, „Konika na biegunach”, czy
najnowszych radiowych przebojów. Cykl warsztatowy
„Wakacyjne spotkania ze sztuką” to teoretyczne pogadanki z zakresu historii sztuki, a także praktyczne wykorzystania uzyskanej wiedzy.
Wakacyjne atrakcje czekały również poza murami Domu
Kultury. W każdy wtorek organizowano wyjazdy na basen. W słoneczne dni dzieci wyjeżdżały na basen „Żabka”
w Łaziskach Górnych, natomiast w pochmurny czas korzystały z basenowych atrakcji na krytych pływalniach w
Goczałkowicach lub Tychach. W trzecim tygodniu akcji
odbyła się wycieczka rowerowa połączona z plażowaniem nad Jeziorem Paprocańskim. Inną z atrakcji był wyjazd do Parku Miniatur w Inwałdzie.
Również dorośli w ciekawy sposób skorzystali z lata, wyjeżdżając na wycieczki organizowane przez GDK. Do
niezwykle udanych należał wyjazd w Pieniny, którego
uczestnicy zwiedzili zamek w Niedzicy, odbyli rejs po Jeziorze Czorsztyńskim, relaksowali się i podziwiali widoki
podczas spływu Dunajcem, a także odwiedzili Szczawnicę.
Do równie udanych można zaliczyć wycieczkę w Tatry,
podczas której główną atrakcję stanowiła wizyta w Szaflarskich Termach oraz pobyt w Zakopanem.

Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II
mgr Jerzy Orlikowski

Dożynki
8 września 2013 r. w naszej Gminie odbyły się tradycyjnie uroczystości dożynkowe, które rozpoczęła uroczysta
Msza Św. w tutejszym kościele parafialnym. Swym występem uświetnił ją Chór „Ex Animo”.
Festyn dożynkowy, który odbywał się na terenie Gminnego Ośrodka Sportu rozpoczął tradycyjny ceremoniał
złożenia przez Starostów oraz delegację dzieci przedszkolnych, darów dożynkowych na ręce Wójta Gminy
Kobiór. Koronę dożynkową wykonało tutejsze Koło Gospodyń Wiejskich, zaś Maria Żebrowska była autorką
oryginalnych dekoracji.
Część artystyczną zapoczątkowały występy „Zespołu
Pieśni Kobiórzanie” oraz „Kobiórsiej Czelodki”. Po występie „Kobiórzan” panie z zespołu, ubrane w piękne
stroje z rozdawały kołocz uczestnikom festynu. Następnie
zaprezentowały się zespoły: sygnalistów myśliwskich

GMINNY DOM KULTURY
Koncert noworoczny „Viva Strauss!”
Już na początku roku 2013, w sobotę 5 stycznia, Gminny
Dom Kultury w Kobiórze przygotował wydarzenie kulturalne, które stało się prawdziwą ucztą dla melomanów i
nie tylko. Koncert, który rozpoczął się o godzinie 1800,
przyciągnął tłumy wielbicieli operowych i operetkowych
arii. Najpiękniejsze melodie prosto z wiedeńskich salonów – walce, polki, czardasze, gorące pieśni neapolitańskie oraz niezapomniane fragmenty operetek, takich jak
„Księżniczka Czardasza”, „Wesoła Wdówka” czy „Zemsta Nietoperza” w wykonaniu zawodowych śpiewaków
operowych – Nairy Ayvazyan (sopran) oraz Tomasza
Białka (tenor) rozbrzmiewały w murach kobiórskiego
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„Echo Pszczyny” oraz „Folk Afera”. Kolejną z festynowych atrakcji był pokaz sprzętu strażackiego i popis
umiejętności strażaków. W tym czasie na scenie pojawił
się zespół „Kwaśnica Bawarian Show”, wykonujący zarówno muzykę bawarską i tyrolską.
W trakcie tegorocznych dożynek odbyły się liczne „imprezy towarzyszące”. Były to wystawy: gołębi pocztowych i ptaków ozdobnych, pszczelarska, wędkarska oraz
myśliwska. Wędkarze zorganizowali ponadto zręcznościowy konkurs dla dzieci. Przybyłych gości przyciągało
również stoisko „Lasów Państwowych”. Organizatorzy
zadbali ponadto o miłośników jazdy konnej, stwarzając
możliwość przejażdżki, a także o najmłodszych organizując dla nich „wesołe miasteczko”. Stoisko z rękodziełem
artystycznym wabiło rzesze dzieci, chętnych do malowania twarzy. Zorganizowano także konkursy takie, jak:
przenoszenie kostki słomy, czy toczenie bala słomy na
czas. Rywalizacja w tych konkurencjach zakończyła się
po zmroku.
Przy muzyce zespołu „Kwaśnica Bawarian Show”
uczestnicy festynu biesiadowali do późnych godzin nocnych.

Odwiedzały nas przedszkolaki. które z wielkim zainteresowanie słuchały czytanych książek.
Odbywały się lekcje biblioteczne dla dzieci ze szkoły
podstawowej.
Zapraszamy na stronę internetową biblioteki na której
można szczegółowo przeczytać o imprezach przez nas organizowanych, oraz obejrzeć zdjęcia.
Kierownik Gminnej Biblioteki
Jadwiga Kumor
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Rok 2013 był 21 rokiem działalności Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kobiórze. Początkowo GOPS realizował zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej. Z upływem czasu zakres naszej działalności rozszerzył się o zadania zawarte w ustawie o świadczeniach
rodzinnych, o zaliczce alimentacyjnej zastąpionej w
2008r. ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o
zwalczaniu narkomanii. Poza tym w strukturze organizacyjnej Ośrodka funkcjonuje świetlica środowiskowa –
placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego
ukierunkowana na dzieci i młodzież w wieku od 7–15 lat.
Pomocą społeczną w 2013r. było objętych 100 rodzin
(248 osób w rodzinach), w tym 79 rodzin (195os. w rodz.)
otrzymało różnego typu świadczenie tj. świadczenie pieniężne, świadczenie niepieniężne. W porównaniu z rokiem poprzednim nastąpił wzrost o 4 rodziny, niemniej
analizując ostatnie 4 lata wstecz liczba rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej waha się w przedziale 71-80 rodzin. Głównymi powodami trudnej sytuacji życiowej tych rodzin jest: ubóstwo (53 rodziny) spowodowane: bezrobociem (52 rodziny), niepełnosprawnością (24 rodziny), alkoholizmem (21 rodzin), długotrwałą
i ciężką chorobą (19 rodzin), potrzebą ochrony macierzyństwa (18 rodzin), bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (7 rodzin). Udokumentowana przemoc w rodzinie (w postaci Niebieskiej Karty) miała miejsce w 7 rodzinach, sytuacja kryzysowa w 8 rodzinach. W
2 rodzinach stwierdzono uzależnienie od narkotyków
1osoby w rodzinie i konieczna była pomoc specjalistów.
Bezrobocie stanowi już od wielu lat główną przyczynę
trudnej sytuacji w rodzinie. Problem ten dotyka przede
wszystkim osób znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osób powyżej 50. roku życia, oraz
osób młodych do 25 roku życia. Niepokojącym jest fakt,
że osoby młode, wywodzące się z rodzin wieloproblemowych nie posiadają wykształcenia ani zawodu i ich szanse
zatrudnienia są nikłe, ponieważ dochodzi również brak
doświadczenia. W okresie od 2008 – 2013r. ośrodek pomocy społecznej realizował projekt pn.”Program aktywności społecznej i zawodowej w Kobiórze” w ramach PO

Dyrektor Gminnego Domu Kultury
mgr inż. Wojciech Paździor

GMINNA BIBLIOTEKA
W 2013 roku bibliotekę odwiedziło 7538 osób, wypożyczono 17288 książek, zakupiono 378 woluminów.
Dzięki staraniom o dotację z Biblioteki Narodowej otrzymaliśmy 4 200 zł. na zakup nowości wydawniczych.
Przystąpiliśmy do programu "Akademia Orange dla Bibliotek", fundacja Orange przekazała dotacje finansową
w wysokości 2400zł z przeznaczeniem na opłatę internetu
(dzięki czemu można korzystać z internetu w bibliotece
za darmo), oraz na sfinansowanie zajęć komputerowych
dla dzieci i dorosłych.
W kwietniu zorganizowaliśmy w bibliotece "Noc z Andersenem". Motywem przewodnim Nocy są baśnie i
bajki, a celem rozbudzenie w dzieciach zainteresowań
czytelniczych i idei głośnego czytania.
W lipcu odbyła się wycieczka do Zakopanego śladami pisarzy, odwiedziliśmy cmentarz na Pęksowym Brzysku i
zachwycaliśmy się urokiem Tatr a w szczególności Doliny Kościeliskiej".
Dzięki dotacji Orange dla Bibliotek zorganizowaliśmy
kurs komputerowy dla osób 50+, uczestnicy kursu od
podstaw uczyli się obsługi komputera i wyszukiwania informacji w internecie. Kurs zakończył się rozdaniem dyplomów i ochotą na ciąg dalszy.
W listopadzie odbyła się kolejna noc w bibliotece "Tuwimowo Andrzejkowo". Zajęcia z dziećmi poprzedziły
warsztaty lalkarskie poprowadzone przez Panią Karinę
Abrahamczyk Zator aktorkę Teatru Dzieci Zagłębia w
Będzinie. Pani Karina przywiozła ze sobą profesjonalne
lalki teatralne które animowała w humorystyczny sposób.
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KL, dofinansowany ze środków unijnych. Program aktywnej integracji był skierowany nie tylko do osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy ale również wsparciem objęto otoczenie ( rodziny) tych osób.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze realizuje zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej,
które są częściowo finansowane z budżetu państwa.
Dotację otrzymano na wypłatę zasiłków stałych (80%
wartości świadczeń), okresowych (100%) na realizację
programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (60% ).
Pozostałe dotacje otrzymane na wniosek Wójta Gminy to:
–na organizację prac społecznie użytecznych (dotacja z
Funduszu Pracy na mocy zawartego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy).
–na zadanie „Wzmocnienie Świetlicy Środowiskowej w
Kobiórze” (budżet województwa śląskiego)
Szczegółowe sprawozdanie z działalności GOPS za
2013r. będzie umieszczone na stronie internetowej:
kobior.naszops.pl
W miesiącu grudniu 2013r. GOPS zorganizował „Spotkanie opłatkowe” dla osób samotnych. W spotkaniu tym
wzięło udział 17 osób – mieszkańców gminy oraz zaproszeni goście tj. Wójt Gminy oraz proboszcz naszej Parafii.
Osoby uczestniczące w spotkaniu miały okazję spędzić
czas w miłej atmosferze, była modlitwa, wieczerza wigilijna oraz wspólne śpiewanie kolęd.
Zorganizowano również paczki świąteczne dla dzieci,
osób chorych i niepełnosprawnych oraz rodzin wielodzietnych. W tym miejscu chciałabym serdecznie podziękować wszystkim sponsorom, którzy wzięli udział w powyższym przedsięwzięciu m.in. uczniom gimnazjum,
Firmie DOSTER Sp.z o.o. oraz osobom fizycznym.

roku 1998. Artystom podziękował za ten piękny wieczór
kolędowy , Ks. Proboszcz Damian Suszka. Wśród gości
uczestniczących w koncercie obecni byli Wójt Gminy Tomice Adam Kręcioch oraz Wójt Gminy Kobiór Stefan
Ryt.
Prezes Chóru Harmonia
Małgorzata Piotrowiak

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany fragmentu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.) oraz w związku
z art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę
Gminy Kobiór Uchwały Nr XXVI/186/13 z dnia
26 września 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór, zatwierdzonego uchwałą Nr XVIII/2/78/04 Rady Gminy Kobiór
z dnia 8 lipca 2004r. oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla w/w
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Granice opracowania zmiany planu dotyczą terenu obejmującego centralną cześć Kobióra, stanowiącego obszar
ograniczony od strony południowej ul. Centralną, od
strony wschodniej ul. Kobiórską, od strony zachodniej
i północnej ul. Tuwima wraz z przystankiem autobusowym, zgodnie z załącznikiem graficznym do w/w
uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz prognozy.
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie
do protokołu w:
Urzędzie Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5; 43-210 Kobiór
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia
18 września 2001r. o podpisie elektronicznym na adres:
gmina@kobior.pl
w terminie do dnia 19 lutego 2014r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię,
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Alicja Sojka
CHÓR HARMONIA
W Kościele parafialnym w Kobiórze, 5 stycznia 2014
roku odbył się wieczór kolędowy z udziałem Chóru Harmonia oraz zaproszonej, przez ten chór, Orkiestry Dętej z
Zygodowic. Była to wspaniała okazja do uczczenia 95lecia działalności chóru, który może się pochwalić wieloma wyróżnieniami oraz nagrodami. Ważniejsze z nich:
-Złota Odznaka przyznana przez Zarząd Główny Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Warszawie
-Statuetka Św. Urbana ''Pro Publico Bono”, przyznana za
działalność na rzecz dobra publicznego
-Statuetka Żubra Starosty Pszczyńskiego, przyznana jako
najwyższe wyróżnienie dla zasłużonych dla powiatu, za
wyjątkowe zaangażowanie i wkład w rozwój przedsiębiorczości oraz promocję powiatu pszczyńskiego na terenie kraju i za granicą.
Wszystkie wykonane utwory w trakcie koncertu przygotował Daniel Mruczek Dyrygent Chóru Harmonia, a zarazem Kapelmistrz Orkiestry Dętej z Zygodowic. Prowadzącym był Krzysztof Zaremba - Kobiórzanin, Ślązak

Wójt Gminy Kobiór
mgr Stefan Ryt
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