KOBIÓR

Fot. Marcin Ryś
Jesień w Gminnym Przedszkolu w Kobiórze
WYDAWCA: URZĄD GMINY KOBIÓR
ul. Kobiórska 5
tel/fax 32 21 88 182
www.kobior.pl
gmina@kobior.pl

Numer 3/2020
1

Wydanie: 39

Październik 2020

Skład: Marcin Ryś

Szanowni Mieszkańcy
Wszechobecny wirus pokrzyżował plany i uprzykrzył życie
prawie wszystkim na świecie. Niedogodności i utrudnienia spotykamy na każdym kroku. Pandemia dała się we znaki również naszej gminie. Liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni od
początku pandemii w Gminie Kobiór to 80 osób, poddanych kwarantannie 54 osoby, ozdrowieńców 56 osób, a 8 osób zmarło.
W obecnej sytuacji nie jest łatwo działać również samorządom oraz ich jednostkom,
które muszą stosować się także do wydawanych i często zmienianych obostrzeń. Uciążliwość tej sytuacji pogłębia brak pewności, co będzie dalej, jak rozwinie się sytuacja. Wiosną
br. mieliśmy nadzieję, że rychło znajdzie się lekarstwo i wszystko wróci do normy. Jak widać nie jest to takie proste i chyba będziemy musieli się jeszcze pomęczyć.
Pomimo tych problemów udało się nam zakończyć budowę kanalizacji sanitarnej w
rejonie ul.Stobika i Promnickiej oraz termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul.Tuwima 32. Trwają prace budowlane w budynku przy ul.Orlej4. Na powyższe inwestycje pozyskaliśmy znaczące dotacje unijne.
Ograniczenia związane z pandemią znacznie utrudniły jednak przygotowanie do realizacji innych tegorocznych inwestycji. Dopiero jesienią uzyskaliśmy stosowne pozwolenia
i rozstrzygnięte zostały przetargi na przebudowę ul.Wodnej i Żelaznej oraz budowę dodatkowych miejsc postojowych wraz z dojazdami przy byłym hotelu. Opóźnił się również przetarg na budowę instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków.
Niestety, powyższe problemy uniemożliwiły budowę w tym roku punktu przesiadkowego przy dworcu PKP tzw. „Park&Ride” z dofinansowaniem z Metropolitalnego Funduszu Solidarności. Uzgadniamy obecnie z metropolią przesunięcie dofinansowania na
2021 rok. Miejmy nadzieję, że będzie on dla nas wszystkich lepszy od roku bieżącego.
Eugeniusz Lubański
Wójt Gminy Kobiór

Zgodnie z informacją zawartą w poprzednim biuletynie, ten numer będzie zamieszczony w
wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu, a wersję papierową otrzymają mieszkańcy, którzy zgłosili takie zapotrzebowanie.
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W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE
Wyciąg ze sprawozdania Wójta w okresach międzysesyjnych

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
SIĘ POWIĘKSZYŁA
1 lipca zawarto 7 aktów notarialnych dotyczących
sprzedaży lokali mieszkalnych budynku przy Centralnej
30 – 38 na rzecz dotychczasowych najemców po cenie
preferencyjnej uwzględniającej bonifikatę ustaloną
przez Rady Gminy Kobiór. Tym samym dotychczasowi
najemcy wyżej wymienionych lokali weszli w skład
wspólnoty mieszkaniowej. W związku z powyższym w
blokach przy ul. Centralnej pozostało jeszcze tylko 5
najemców lokali komunalnych.

SZYBKA KOLEJ
KATOWCE – OSTRAWA
Pod koniec lipca br. wpłynęła do gminy informacja dotycząca planów budowy szybkiej kolei relacji Katowice
– Ostrawa. Projektanci Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), opracowali koncepcję szybkiej kolei w
11 wariantach, z czego 3 przechodzą przez gminę Kobiór, a konkretnie przez lasy kobiórskie. Z uwagi na
uciążliwość oraz duże straty w ekosystemie nasz samorząd negatywnie zaopiniował wariant przechodzący
przez Kobiór, a w szczególności trasę przebiegającą
stycznie do terenów mieszkaniowych na Kątach, przecinającą jednocześnie zbiorniki wielofunkcyjne na
rzece Korzeniec. Negatywne stanowisko w tej sprawie
wyraziły również władze powiatowe oraz gminy powiatu pszczyńskiego. Zgodnie z uzyskanymi informacjami jesienią br. CPK ma zaproponować terminy spotkań konsultacyjnych w tej sprawie z samorządami w
tym również przedstawicielami samorządu oraz mieszkańcami Kobióra.

GOSPODARKA ODPADAMI
W wyniku przetargu nieograniczonego na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Kobiór w dniu 21 sierpnia została zawarta umowa z firmą
MASTER na okres od 1 września 2020 do 31 grudnia
2021r. Zgodnie z zapisami znowelizowanej w 2019r.
ustawy „śmieciowej”, umowa przewiduje nowy system
rozliczania z firmą wywozową oraz zwiększoną częstotliwość wywozów odpadów zmieszanych i biodegradowalnych.

Umowa przewiduje również radykalny wzrost opłaty
marszałkowskiej za składowanie odpadów komunalnych. Będzie to miało wpływ na wzrost kosztów związanych z gospodarką odpadami, a tym samym na wysokość ponoszonych opłat przez mieszkańców za odpady
w 2021 roku.
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PROBLEMY Z BEZPIECZEŃSTWEM
W RUCHU DROGOWYM
W związku z dużym zagrożeniem pieszych na przejściu
przez ul.Przelotową w rejonie sklepu Biedronka mieszkańcy wystąpili z wnioskiem o oddalenie znaku teren
zabudowany od tego przejścia. Celem tego przesunięcia
było ograniczenie prędkości pojazdów w tym rejonie.
Pismo w tej sprawie zostało wystosowane do Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Katowicach. W dniu 21 lipca
otrzymaliśmy negatywną odpowiedź. W uzasadnieniu
ZDW proponuje zamiast przesunięcia znaku wystąpienie o zwiększoną kontrolę prędkości pojazdów przez
patrole policji. Trudno zgodzić się z tym stanowiskiem,
dlatego przedstawimy ten problem na najbliższym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Powiatu Pszczyńskiego.

PLANY UTWORZENIA
SZKIELETOWYCH LINII
METROPOLITALNYCH
W sierpniu wpłynęło do gminy opracowanie pn. „Optymalizacja sieci połączeń publicznego transportu zbiorowego na obszarze Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii”. Opracowanie przewiduje m.in. utworzenie na naszym terenie dodatkowego połączenia autobusowego metropolitarnej linii D-4 łączącej Kobiór z Katowicami
przez osiedle „Z” w Tychach (ul.Beskidzką). Gmina
Kobiór obsługiwana dotychczas przez linię autobusową
nr 157 ponosi znaczne koszty związane z jej utrzymaniem wynoszące rocznie około 500 tys. zł. Korzystniej
dla gminy byłoby, aby uznano tą linię za metropolitalną,
gdyż znaczną część kosztów jej utrzymania przejęłaby
Górnośląsko Zagłębiowska Metropolia.
Oszczędności z tego tytułu gmina mogłaby przeznaczyć
na utworzenie wewnętrznych linii busowych (po terenie
Kobióra), dowożących mieszkańców do punktów przesiadkowych w centrum lub przy dworcu PKP. W najbliższym czasie odbędą się dodatkowe konsultacje tego
tematu z gminami wchodzącymi w skład podregionu tyskiego GZM.

Problemy z przekraczaniem prędkości pojazdów występują również na drogach gminnych, szczególnie tych,
które zostały w ostatnim czasie zmodernizowane.
Mieszkańcy proponują wprowadzenie szykan ograniczających prędkość. Dotyczy to w szczególności
ul.Ołtuszewskiego gdzie, po rozpoczęciu przebudowy
ul.Rodzinnej, znacznie wzrosło natężenie ruchu drogowego. Wprowadzanie ograniczeń na drogach wymaga
wcześniejszego opracowania i uzgodnienia zmiany organizacji ruchu. W związku z powyższym zostanie zorganizowane spotkanie z udziałem przedstawicieli Starostwa i Policji, na którym zostaną omówione możliwości i zasadność wprowadzenia takich ograniczeń.

RZĄDOWY FUNDUSZ
INWESTYCJI LOKALNYCH
W ramach w/w funduszu gminie została przyznana dotacja w kwocie 612 000 zł. Większą część tych środków
planujemy przeznaczyć na inwestycje przewidziane do
realizacji w tegorocznym budżecie tj. przebudowę ulic
Żelaznej i Wodnej oraz budowę parkingów przy ul.Centralnej 57 (dawny hotel).

SPOTKANIE LGD
8 września odbyło się w Pszczynie spotkanie Lokalnej
Grupy Działania Ziemia Pszczyńska (LGD). Omówiono zrealizowane dotychczas projekty w poszczególnych gminach. Ponadto poinformowano, że z oszczędności wynikających z rosnącego kursu euro mogą zostać dofinansowanie dodatkowe projekty inwestycyjne
w poszczególnych gminach o charakterze niekomercyjnym i ogólnodostępnym. W styczniu 2021 roku zostanie ogłoszony konkurs na dofinansowanie w/w zadań w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich OŚ IV
LEADER. Przyznano gminom limity określające całkowitą wartość zadania na kwotę 120 000 zł, z czego dofinansowanie może wynieść około 75 600 zł. Planujemy
złożyć w tym konkursie wniosek o dofinansowanie
placu zabaw przy ul.Rzecznej.
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KONWENT STAROSTY, BURMISTRZA
I WÓJTÓW POWIATU PSZCZYŃSKIEGO
9 września odbył się Konwent Starosty, Burmistrza i
Wójtów Powiatu Pszczyńskiego. Głównym tematem
poruszonym na konwencie była sprawa funkcjonowania
szpitala powiatowego w Pszczynie oraz zasadność przystąpienia samorządów do spółki prowadzącej szpital.
Przedstawiono uczestnikom najnowszą prezentację dotyczącą funkcjonowania i statystyki szpitalnej w okresie
minionego roku oraz planów inwestycyjnych na przyszłość. W trakcie dyskusji przedstawiciele poszczególnych gmin wyrazili opinię w tej sprawie. W obecnej niepewnej sytuacji związanej z pandemią i zmniejszaniem
się dochodów bieżących samorządu, Gmina Kobiór zaproponowała dotychczasową formę wsparcia dla szpitala poprzez dofinansowanie zakupów inwestycyjnych
dla szpitala np. niezbędnych urządzeń i sprzętu medycznego.

KOMISJA
GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
17 września odbyła się Komisja Gospodarki Przestrzennej Gminy Kobiór. W trakcie komisji został omówiony
i zaopiniowany projekt regulaminu utrzymania porządku i czystości. Projekt ten był również przedłożony
do konsultacji mieszkańców oraz przesłany do zaopiniowania przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Tychach tzw. „Sanepid”. Do projektu nie zostały wniesione uwagi.
Ponadto na komisji zostały podsumowane inwestycje
przewidziane do realizacji z budżetu 2020 oraz zostały
zgłoszone przez radnych zadania do planu budżetu na
rok 2021.
ŚCIEŻKI ROWEROWE
28 września na spotkaniu z przedstawicielami podregionu tyskiego omówiono sprawy dofinansowania ścieżek rowerowych w naszym podregionie. Ustalono, że w
przyszłości zostanie złożony wspólny wniosek o dofinansowanie ścieżek łączących nasze gminy z programu
„Zielony Śląsk”.

UWAGI DO PROJEKTU PLANU
17 września odbyło się w Urzędzie spotkanie z przedstawicielami Pracowni Urbanistycznej z Rybnika. W
czasie spotkania zostały wniesione uwagi do wstępnego
projektu planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kobiór. Dotyczyły one głównie korekty układu
komunikacyjnego na fragmentach objętych zmianą
planu. Kolejnym etapem w procedurze planowania będzie przesłanie projektu uchwały w tej sprawie do
uzgodnień z instytucjami określonymi w ustawie.

OTWARCIE OFERT NA ROBOTY
PLANOWANE DO WYKONANIA JESZCZE
W 2020 ROKU
W dniu 28 września dokonano otwarcia ofert wykonawców w przetargu nieograniczonym na następujące zadania:
• Przebudowa dróg gminnych Wodnej i Żelaznej w
Kobiórze. Wpłynęło 9 ofert. Najtańsza około 204
000zł, a najdroższa około 455 000zł.
• Budowa dróg wewnętrznych oraz miejsc postojowych w rejonie ul. Centralnej 57 i 59 w Kobiórze.
Wpłynęły 4 oferty. Najtańsza około 231 000 zł, najdroższa około 321 000 zł.
W wyniku przetargu zostały zawarte umowy z wykonawcami robót. Roboty planuje się wykonać w terminie
do końca listopada br.
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INWESTYCJE

PRACE W BUDYNKU PRZY UL. ORLEJ 4
PRZEBIEGAJĄ ZGODNIE Z
HARMONOGRAMEM

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ

Po pozytywnej ocenie naszego wniosku Zarząd
Województwa Śląskiego podjął uchwałę w sprawie
dofinansowania projektu pod nazwą „Rozbudowa sieci
kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w gminie
Kobiór” w łącznej kwocie 450 050zł ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020. Część tego projektu tj.
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Stobika
i ul.Promnickiej – etap IV, został już zakończony. W
ramach projektu zrealizowano łącznie 751 mb sieci za
kwotę 265 000 zł. W najbliższym czasie zostanie
ogłoszony przetarg na budowę sieci wodociągowej w
tym rejonie o łącznej długości 800mb. Termin
zakończenia przewiduje się najpóżniej w III kwartale
2021 r.

Bardzo zaawansowane są roboty budowlane w budynku
komunalnym przy ul. Orlej 4 w Kobiórze w ramach
projektu pn. „Utworzenie mieszkań socjalnych i
chronionych w Kobiórze na terenie zdegradowanym”.
Proejkt dofinansowany jest ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 w kwocie 775 tys zł co
stanowi ponad 50% kosztów inwestycji. W chwili
obecnej możemy stwierdzić, że praktycznie na
ukończeniu są roboty budowlane w segmentach C i D
wraz z wejściami do klatek schodowych.
Wyremontowano piwnice i wykonano niezbędne prace
na poddaszu budynku. Ponadto budynek wyposażono w
nowe instalacje wewnętrzne wodno-kanalizacyjne,
centralnego ogrzewania oraz instalacje elektryczną oraz
gazową. Wymieniono również całą stolarkę okienną i
wykonano znaczą część tynków zewnętrznych na
elewacji budynku. Do wykonania pozostają roboty w
segmentach nr A i B oraz zagospodarowanie terenu, jak
również zakup niezbędnego wyposażenia mieszkań
chronionych.
W przebudowanym budynku w wyniku realizacji
projektu zostaną utworzone 2 mieszkania chronione i 6
mieszkań socjalnych. Prace przebiegają zgodnie z
harmonogramem. Umowny termin zakończenia robót
30 czerwiec 2021 roku.
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ZAKOŃCZONO TERMOMODERNIZACJĘ
BUDYNKU KOMUNALNEGO
PRZY UL. TUWIMA 32

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI
ENERGETYCZNEJ

Gmina Kobiór przygotowuje się do realizacji projektu
pn. „Montaż instalacji efektywnego energetycznie
oświetlenia ulicznego w Kobiórze”. Projekt przewiduje
wymianę
istniejących
sodowych
opraw
oświetleniowych na energooszczędne w technologii
LED. W zakres projektu wchodzi wymiana 230 szt.
opraw w tym 163 na tzw.sieci skojarzonej należącej do
Taurona. W szczególności oprawy zostaną wymienione
w rejonie ulic Orlej, Bartniczej, Jasnej, Łukowej,
Zmiennej, Składowej, Olszewskiego, Wróblewskiego,
Kwiatowej, Rodzinnej, Paproci, Poziomkowej, Rolnej,
Błękitnej,
Bocznej,
Wspólnej,
Promnickiej,
Ołtuszewskiego, Plichtowickiej, Prostej, Kobiórskiej i
Rzecznej.

Zgodnie z warunkami umowy zakończono i w dniu
1października 2020r. odebrano roboty budowlane
związane
z
realizacją
inwestycji
pn.
„Termomodernizacja budynku komunalnego przy
ul.Tuwima 32 w Kobiórze”. W ramach projektu
ocieplono ściany budynku, wykonano izolację wraz z
dociepleniem ścian fundamentowych oraz wymieniono
stolarkę okienną na okna PCV. Ponadto ocieplono
poddasze i wymieniono pokrycie dachowe. Celem
projektu jest ograniczenie zużycia energii cieplnej dla
ogrzewania
budynku,
polepszenie
warunków
klimatycznych w pomieszczeniach oraz poprawienie
estetyki elewacji budynku. Wartość inwestycji zamknie
się w kwocie 250 000 zł z czego 85% to dofinansowanie
ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020.

W wyniku realizacji projektu łączna moc opraw
oświetleniowych
objętych
wymianą
na
energooszczędne zmniejszy się z 25,24 kW do 15,25
kW. Celem ograniczenie zużycia energii elektrycznej
wykorzystywanej do oświetlenia ulic na terenie Gminy
Kobiór o ok. 40,204 MWh/rok. Efektem ekologicznym
realizacji niniejszego projektu będzie ograniczenie
emisji CO2 do atmosfery w ilości ok. 31,279 Mg/rok.
Koszt inwestycji szacuje się na kwotę 350 000zł, z
czego blisko 300 000 zł to dofinansowanie ze środków
unijnych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020.
Termin realizacji do końca czerwca 2021r.

Powyżej zdjęcie przed termomodernizacją, a poniżej po
wykonaniu ocieplenia.

PRĄD Z INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ ZASILI
OCZYSZCALNIĘ ŚCIEKÓW „WSCHÓD”
W KOBIÓRZE
Zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie
na budowę instalacji fotowoltaicznej, która ma zasilać
gminną oczyszczalnię ścieków „Wschód” przy
ul.Rzecznej w Kobiórze. Projekt zakłada budowę
instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kWp wraz z
niezbędną infrastrukturą jak :utwardzenie dojazdów,
urządzenie miejsc postojowych i składowych,
ogrodzenie, oświetlenie oraz monitoring. Obecnie
trwają procedury przetargowe. Projekt ma zostać
zrealizowanych do końca bieżącego roku, a jego koszt
szacuje się na kwotę około 400 000 zł, z czego 300 000
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zł to dofinansowanie uzyskane ze
Metropolitalnego Funduszu Solidarności.

środków

Wiosną br. po 15 latach starań udało się również
przejąć nieodpłatnie na rzecz gminy od PKP grunt pod
ul.Żelazną.

Fragment ul.Żelaznej przejęty przez gminę w drodze
darowizny od PKP wiosną br.

REMONT
UL. WODNEJ I ŻELAZNEJ W KOBIÓRZE
Zakończono procedurę przetargu nieograniczonego i
wyłoniono wykonawcę robót budowlanych związanych
przebudową dróg gminnych ul. Wodna i ul. Żelazna.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma z Pszczyny, za
łączną kwotę ok. 204 000zł. Zgodnie z umową
wykonawca ma zakończyć roboty w listopadzie br.
W ramach zadania na ul. Wodnej planuje się
przebudowę nawierzchni, odwodnienia oraz ułożenie
nakładki asfaltobetonowej. Na ul. Żelaznej zakłada się
przebudowę
drogi
oraz
ułożenie
nakładki
asfaltobetonowej.
Przygotowanie inwestycji zostało poprzedzone
uregulowaniem stanu prawnego gruntu pod w/w
drogami. W dniu 16 czerwca bieżącego roku na
podstawie aktów notarialnych przejęto na własność
gminy 4 działki stanowiące większą część ul. Wodnej w
Kobiórze o łącznej powierzchni 0,0953 ha o wartości
około 55 000 zł. W najbliższej przyszłości planuje się
regulacje stanu własnościowego i remont pozostałej
części ul. Wodnej, aż do połączenia z ul. Wspólną.

Na mapie powyżej kolorem żółtym zaznaczono
fragment ul.Wodnej przekazany nieodpłatnie przez
właścicieli na rzecz gminy Kobiór.
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EKO KOBIÓR

OBOWIĄZKOWA SEGREGACJA
ODPADÓW KOMUNALNYCH
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach wprowadziła zasadę powszechnej segregacji
odpadów
komunalnych.
Każdy
mieszkaniec
zobowiązany jest do segregacji odpadów i nie ma
możliwości zadeklarowania wyższej stawki opłaty za
odpady niesegregowane. W związku z powyższym
wszyscy mieszkańcy, którzy do tej pory dobrowolnie
płacili
wyższą
stawkę
opłaty
za
odpady
niesegregowane, zobowiązani są do złożenia nowej
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Druk deklaracji można pobrać
ze strony www.kobior.pl, zakładka „Ekologia”
następnie „Gospodarka odpadami”.

Dodatkowo aby ułatwić utrzymanie brązowych
pojemników w należytym stanie porządkowym, zostały
one wyposażone w wymienne wkłady PE-HD (worek
osłonowy). Przy odbieraniu pełnego wkładu, zostanie
przekazany wkład pusty do gromadzenia bioodpadów
kuchennych.
Zainteresowani właściciele nieruchomości, którzy do
końca września b.r. nie otrzymali brązowego
pojemnika, proszeni są o kontakt telefoniczny pod
numerem: (32) 218 81 82, wew. 43.
Do
gromadzenia
bioodpadów
zielonych
tj.
pochodzących z pielęgnacji ogrodów i terenów
zielonych został utrzymany system workowy. Tu uległa
zmniejszeniu ilość wydawanych pustych worków przy
odbiorze pełnych: z 3 na 2 sztuki na wywóz.
Zwiększyła się natomiast częstotliwość odbioru z
nieruchomości bioodpadów kuchennych gromadzonych
w pojemnikach i zielonych gromadzonych w workach.
W okresie od kwietnia do października będą one
odbierane raz na dwa tygodnie. W pozostałym okresie
częstotliwość odbioru pozostała bez zmian, tj. raz na
miesiąc.
Pozostałe worki do segregacji odpadów komunalnych
(żółte, zielone, niebieskie) są wydawane przez firmę
wywozową w takiej samej ilości w jakiej zostały
odebrane worki pełne. W przypadku zwiększonego
zapotrzebowania na te rodzaje worków, można je
dodatkowo pobrać nieodpłatnie w Urzędzie Gminy.
ODBIÓR OPADÓW KOMUNALNYCH
Z NIERUCHOMOŚCI
Informujemy, że właściciele nieruchomości są
zobowiązani zapewnić dostęp do oznakowanych
pojemników i worków z odpadami segregowanymi,
poprzez ich ustawienie w placach gospodarczych
przyległych do ogrodzenia frontowego nieruchomości i
dostępnych od strony drogi lub przez wystawienie na
pobocze drogi w dniu odbioru ustalonego w
harmonogramie wywozu, w miejscu umożliwiającym
zatrzymanie pojazdu obsługi, oraz nie zakłócającym
ruchu pieszego i komunikacji samochodowej. Nie będą
opróżniane pojemniki i odbierane worki z zebranymi
odpadami "wystawione" w sposób nie spełniający tego
warunku.
W przypadku braku możliwości dojazdu służb
komunalnych do posesji (droga nieodśnieżona,
zastawiona lub stan drogi, jej szerokość uniemożliwia
swobodny dojazd do nieruchomości) pojemniki lub
worki winne być wystawione w dniu odbioru, do drogi
publicznej.
Pojemniki i worki przeznaczone do odbioru powinny
być udostępnione w dniu odbioru odpadów
komunalnych zgodnie z ustalonym harmonogramem od
godz. 6.00. Dopuszcza się możliwość wystawienia
worków i pojemników z odpadami przed posesję na
jeden dzień przed ustalonym dniem wywozu.
Umieszczanie na stałe pojemników i worków w pasie
drogowym, tj. poza granicą własnej działki jest
zabronione.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela
nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania
odpadów komunalnych firma odbierająca odpady
sprzed nieruchomości, przyjmie je jako niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne i powiadomi o tym
Wójta Gminy Kobiór oraz właściciela nieruchomości.
Na podstawie takiego powiadomienia, w drodze
decyzji, zostanie określona wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc
lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w
wysokości
stanowiącej
dwukrotność
stawki
podstawowej.
Z powszechnie obowiązującymi zasadami segregacji
można się zapoznać na stronie Urzędu Gminy w
zakładce
„Ekologia”
następnie
„Gospodarka
odpadami”.
POJEMNIKI NA BIOODPADY
ZMIANA SPOSOBU GROMADZENIA
I ODDAWANIA BIOODPADÓW Z
NIERUCHOMOŚCI
Od września b.r. uległ zmianie sposób gromadzenia na
nieruchomości bioodpadów kuchennych i bioodpadów
zielonych. Przedsiębiorstwo wywozowe świadczące na
terenie gminy usługę odbioru i zagospodarowania
wyposażyło wszystkie nieruchomości w zabudowie
jednorodzinnej w brązowe 120 - litrowe pojemniki do
gromadzenia bioodpadów kuchennych.
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AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA
PODWYŻKA OPŁAT ZA ZBIOROWE
ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
NA TERENIE GMINY KOBIÓR
Obecny czas i sytuacja na rynku krajowym sprzyja
wzrostom cen wszystkich usług, materiałów i opłat. Nie
inaczej wygląda sytuacja w przedsiębiorstwach wodno
– kanalizacyjnych, których działalność w głównej
mierze opiera się na usługach zewnętrznych i
dostarczanych mediach (m.in. energia elektryczna).
Kobiórska Oczyszczalnia ścieków „Wschód”, po
przeprowadzonej modernizacji i zwiększeniu jej mocy
przerobowych pracuje już ponad 8 lat. Od tego
momentu
ogromna
część
Kobióra
została
skanalizowana i w tej chwili ponad 90% domostw ma
już dostęp do kanalizacji sanitarnej, a co za tym idzie
ponosi koszty oczyszczania powstających w
gospodarstwach domowych ścieków bytowych.
Na przestrzeni kilku ostatnich lat stawka opłat za
odprowadzanie ścieków sytuowała się na stosunkowo
niskim poziomie, w porównaniu do gmin ościennych.
Warto także zauważyć, iż od marca 2015 roku, stawka
była niezmienna (7,20 zł brutto) W tym okresie koszty
działalności były stosunkowo ustabilizowane, a
ewentualne ich wzrosty pokrywano ze zwiększającej się
ilości odprowadzanych ścieków z nowo przyłączanych
obszarów gminy. Obecnie, po skanalizowaniu znacznej
części gminy, nie można spodziewać się większych
wzrostów ilości odprowadzanych ścieków. Ilość ta jest
już raczej ustabilizowana.
Dlaczego musi wzrosnąć opłata za zbiorowe
odprowadzanie ścieków?
W głównej mierze czynnikami decydującymi o zmianie
stawki opłaty, są wzrosty kosztów związanych z
zakupem energii elektrycznej, zasilającej oczyszczalnię
ścieków i lokalnych przepompowni, od której
uzależniony jest proces oczyszczania ścieków.
Ponadto ważnym czynnikiem generującym koszty
działalności zakładu są odpady wysegregowane ze
ścieków w znacznych ilościach. Ceny odbioru i
zagospodarowania odpadów w ostatnim czasie
drastycznie wzrosły, co będzie odczuwalne także dla
tutejszego zakładu. Przewiduje się wzrost kosztów z
tego tytułu nawet na poziomie 50% -100% w stosunku
do roku 2019r. w zależności od rodzaju odpadu.
Kolejnym czynnikiem wypływającym na wzrost cen są
obciążenia opłatami niezależnymi od Zakładu, takie jak
podatki od budowli, opłaty za trwały zarząd,
ubezpieczenia mienia, czy też opłaty za usługi wodne.
Ogromne znaczenie dla stawki opłaty za odprowadzenie
ścieków, mają stale rosnące koszty zatrudnienia
pracowników w Zakładzie. Oczyszczalnia ścieków jest
instalacją pracującą w trybie ciągłym, w związku z
czym wymaga stałej obsady i kontroli, pozwalającej na
sprawne działanie wszystkich urządzeń.
Jednocześnie, jak wspomniano na wstępie, okres
działania oczyszczalni zbliża się do 10 lat, a urządzenia
eksploatowane są stale, dlatego też należy spodziewać
się coraz częstszych bieżących napraw, wymian
oprzyrządowania,
awarii
wyspecjalizowanych

POD BIAŁO - CZERWONĄ
Ruszył projekt "Pod Biało-Czerwoną", który zakłada
sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej
zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce.
Inicjatywa zakupu zależy jednak w głównej mierze od
mieszkańców. Aby wziąć udział w akcji, należy zebrać
odpowiednią
liczbę
głosów
poparcia
przez
mieszkańców.
W trzech gminach, które osiągną największą
procentowo liczbę głosów w stosunku do liczby
mieszkańców gminy, przewidziany jest udział Prezesa
Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w
uroczystości podniesienia flagi na maszt.
Jak udzielić poparcia?
Krok 1
wejdź na stronę https://bialoczerwona.www.gov.pl/
Krok 2
Wpisz swoje dane: imię i nazwisko
Wybierz województwo: Śląskie
Miejscowość: Kobiór
Podaj swój adres e-mail
W polu "imię i nazwisko lidera" podaj –
Beata Morawiec lub Marcin Ryś
Zapoznaj się, a następnie zaakceptuj regulamin i
klauzulę RODO
Krok 3:
Kliknij: WYŚLIJ
Dzięki projektowi budujemy wspólnotę i wzmacniamy
ideę zaangażowanego społeczeństwa obywatelskiego.
Niech Biało-Czerwona dumnie, przez cały rok,
powiewa w sercach naszych małych Ojczyzn!
TERMIN: DO 11.11.2020

PSZCZYŃSKI
DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ
Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. prowadząca
działalność medyczną w Szpitalu Powiatowym w
Pszczynie realizuje projekt „Pszczyński Dzienny Dom
Opieki
Medycznej”,
współfinansowany
z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020.
Projekt
zakłada
uruchomienie
Pszczyńskiego
Dziennego Domu Opieki Medycznej, który będzie
mieścił się w budynku Szpitala Powiatowego w
Pszczynie, ul. Antesa 1 w Pszczynie.Projekt skierowany
jest do mieszkańców powiatu pszczyńskiego,bieruńskolędzińskiego, gm.Czechowice-Dziedzice, m.Tychów
oraz m.Bielsko-Biała.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Od września br. otwarta została rekrutacja do w/w
projektu. Zasady objęcia opieką można znaleźć na
stronie Szpitala Powiatowego w Pszczynie:
https://www.szpital.pszczyna.pl/strona/74/ddom
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urządzeń, które niestety są bardzo drogie i niosą za sobą
konieczność ponoszenia znacznych wydatków.
Mając na uwadze obowiązujące przepisy zakład
budżetowy w całości musi pokrywać wzrastające
koszty, przychodami ze swojej działalności, a w
przypadku KZK jest to wyłącznie zbiorowe
odprowadzanie
ścieków.
Niezrównoważone
z
przychodami, koszty pociągnęły za sobą konieczność
wystąpienia o skrócenie dotychczas obowiązującej
taryfy i złożenie wniosku o zatwierdzenie nowych taryf.
Od 2018 roku zatwierdzaniem taryfy na zbiorowe
odprowadzanie ścieków, zajmuje się Państwowe
Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, które jako
podmiot zewnętrzny ma za zadanie obiektywnie
przeanalizować proponowaną wysokość stawek opłat.
W założeniu ma to umożliwić Zakładowi uzyskiwanie
niezbędnych przychodów, jednocześnie chroniąc
odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen
i stawek.
W związku z przedstawioną powyżej sytuacją
Kobiórski Zakład Komunalny w styczniu 2020r.
wystąpił do Dyrektora PGW „Wody Polskie” z
wnioskiem o skrócenie obecnie obowiązującej taryfy i
zatwierdzenie nowej, która będzie obowiązywać przez
następne 3 lata od dnia wejścia w życie.
W dniu 29 września 2020r. Dyrektor „Wód Polskich”
wydał decyzję zatwierdzającą nową taryfę za zbiorowe
odprowadzanie ścieków, która będzie obowiązywać od
dnia 7 października 2020r. do dnia 6 października
2023r.
Informacja o nowych stawkach została zamieszczona na
stronach internetowych Urzędu Gminy, Zakładu
Komunalnego oraz na tablicach ogłoszeń na terenie
gminy. Nowe stawki będą się przedstawiać następująco:
1. Cena za 1 m3 ścieków w okresie od 7 października
2020 do 6 października 2021:
7,67 zł + VAT za 1m3 = 8,28 zł brutto
2. Cena za 1 m3 ścieków w okresie od 7 października
2021 do 6 października 2022r.:
8,05 zł + VAT za 1m3 = 8,69 zł brutto
3. Cena za 1 m3 ścieków w okresie od 7 października
2022 do 6 października 2023r.:
8,15 zł + VAT za 1m3 = 8,80 zł brutto
Jednocześnie opłata abonamentowa pozostała na tym
samym poziomie i wynosić będzie 6,00 zł (netto)/m-c,
przez cały okres obowiązywania taryfy.
Dyrektor Kobiórskiego Zakładu Komunalnego
Dariusz Kołoczek

www.metropoliaztm.pl
W związku z zagrożeniem epidemicznym oraz
wprowadzanymi w sposób dynamiczny zmianami w
komunikacji miejskiej, zachęcamy, aby rozkłady jazdy
sprawdzać na stronie internetowej w zakładce
Komunikaty. W wyniku wdrażania wielu korekt nie jest
możliwe zamieszczanie aktualnych informacji na
przystankach autobusowych.
Zachęcamy również do tego, aby Pasażerowie na adres
kancelaria@metropoliaztm.pl zgłaszali, na których
liniach i w jakich godzinach zapełnienie pojazdów
komunikacji miejskiej przekracza wartość 30 procent wówczas, w miarę możliwości, oferta transportowa
będzie zwiększana. W przypadku połączeń o najniższej
frekwencji - będzie natomiast rozpatrywana możliwość
wprowadzenia ograniczeń.
POWIAT ZACHĘCA DO SKORZYSTANIA
Z BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH
Na terenie powiatu pszczyńskiego świadczona jest
darmowa pomoc prawna i obywatelska. Bezpłatne
porady udzielane są telefonicznie.
Nieodpłatna pomoc prawna oraz poradnictwo
obywatelskie są udzielane mieszkańcom, których nie
stać na prawnika. Z bezpłatnych porad mogą skorzystać
także osoby prowadzące jednoosobową działalność
gospodarczą i niezatrudniające w ciągu ostatniego roku
żadnych pracowników.
W trakcie pandemii porady udzielane są telefonicznie. Wystarczy zadzwonić pod numer 32 449 23 78 i
umówić się na termin porady telefonicznej. W
wyznaczonym dniu skontaktuje się państwem prawnik,
radca prawny lub doradca obywatelski i pomoże
rozwiązać problem - mówi Barbara Bandoła, starosta
pszczyński i zachęca także do korzystania z oferty
jednostek nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i
edukacji prawnej. Mieszkańcy mogą w nich uzyskać
bezpłatne porady rodzinne, psychologiczne i
pedagogiczne oraz z zakresu pomocy społecznej, praw
konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta,
ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i prawa
podatkowego.
O poradę można zwrócić się także w sprawie
rozwiązywania problemów alkoholowych i innych
uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a
także w ramach interwencji kryzysowej dla
bezrobotnych i osób pokrzywdzonych przestępstwem.
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępna
jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa
Powiatowego w Pszczynie:
www.bip.powiat.pszczyna.pl
oraz
na stronach
internetowych Urzędów Gmin i ich jednostek
organizacyjnych.
Projekt realizowany przez Powiat Pszczyński ze
środków Budżetu Państwa.

INFOLINIA ZARZĄDU TRANSPORTU
MERTROPOLITALNEGO
Od 17 października obowiązują zaostrzone przepisy
rządu dot. epidemii. W całej Polsce, niezależnie od
strefy, w komunikacji miejskiej może podróżować tylu
pasażerów, ile wynosi 30 % wszystkich miejsc w
pojeździe. Poniżej przedstawiamy najważniejsze
informacje dot. zmian w kursowaniu linii
autobusowych, tramwajowych oraz trolejbusowych.
Zachęcamy pasażerów, aby sprawdzali rozkłady jazdy
przed planową podróżą na stronie:

Więcej informacji na stronie:
darmowapomocprawna.ms.gov.pl
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KONKURS FOTOGRAFICZNY
30-LECIE SAMORZĄDNOŚCI W KOBIÓRZE
W roku 2021 będziemy świętowali 30-lecie
samorządności w Kobiórze. Ogłaszając ten konkurs,
zależy nam aby ukazać zmiany, jakie zaszły w tym
okresie czasu na terenie naszej gminy, uchwycone
okiem obiektywu. Tematem zdjęć powinny być widoki
przedstawiające Kobiór (zarówno samą miejscowość
jak i okoliczną przyrodę) w okresie od 1991 roku do
chwili obecnej. Chcemy, aby każdy autor fotografii
zestawił historyczne zdjęcie dowolnego miejsca w
Kobiórze w porównaniu ze stanem obecnym (para zdjęć
tego samego miejsca). W Konkursie może brać udział
każdy (zarówno amatorzy jak i profesjonaliści), za
wyjątkiem członków Jury. Każdy uczestnik winien
zgłosić minimum jedną parę zdjęć, ale nie więcej niż
pięć par fotografii.
Dla autorów trzech najlepszych par zdjęć przewidziano
nagrody pieniężne:
1.Miejsce 700zł 2.Miejsce 500zł 3.Miejsce 300zł
Wszystkie nadesłane zdjęcia zostaną wydrukowane w
formacie A4 i wystawione na wernisażu w Gminnym
Domu Kultury w Kobiórze. O terminie wystawy
uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie i
mailowo. Zwycięzcom zostaną wręczone nagrody
pieniężne. Wszyscy uczestnicy dostaną dyplomy
uczestnictwa i drobne upominki. Dodatkową formą
nagrody będzie publikacja zdjęć w biuletynie
informacyjnym Gminy Kobiór. Więcej na stronie
Gminnego Domu Kultury: www.gdk-kobior.pl

Pandemia koronawirusa ma ogromny wpływ na nasze
obecne życie, także życie kulturalne i społeczne. Z
powodu sytuacji epidemiologicznej w tym roku
zrezygnowano m.in. z obchodów Dni Kobióra. Ze
względu na utrzymujacy się stan epidemii, również
tegoroczne Dożynki miały inny charakter niż zwykle.
Nie było tradycyjnego festynu z występami lokalnych
zespołów i poczęstunkiem. Z tej formy dla
bezpieczeństwa zrezygnowano w całej Polsce. Chcąc
jednak okazać rolnikom wdzięczność za ich ciężką
pracę oraz za zebrane plony 30 sierpnia w naszym
kościele odbyła się uroczysta msza święta w ich
intencji.
DOM KULTURY
RUSZA Z PROJEKTEM!
Gminny Dom Kultury otrzymał
dofinansowanie do projektu
"KOBIÓRSKIE GOSPODYNIE
SIŁĄ W GMINIE". Jest to projekt
Koła Gospodyń Kobiórskich
zgłoszony
do
konkursu
grantowego w ramach programu
"Działaj Lokalnie 2020", który
otrzymał dofinansowanie w
kwocie 4.750,-zł. Głównym
celem tego projektu będzie
poprawa więzi z miejscowością i jej mieszkańcami,
nawiązanie współpracy i nowych relacji między
mieszkańcami młodymi i dorosłymi przez wspólne
spędzanie czasu oraz stworzenie nowych atrakcyjnych
form wypoczynku.
Hasło: Wspólnie odpoczywamy, uczymy się,
kultywujemy i zachowujemy nasze stare obyczaje!
Projekt będzie realizowany do końca 2020 r. i obejmuje
następujące działania:
-wyjazd na grzybobranie połączony z pogadanką na
temat zbierania, rozpoznawania i przechowywania
grzybów zakończony warsztatami kulinarnymi pt.
"Dary jesieni", na których przygotowane zostaną dania
z grzybów
-zajęcia warsztatowe z dziećmi - pozwolą nie tylko na
naukę pieczenia tradycyjnych pierników świątecznych
ale także na integrację wielopokoleniową
-mieszkańcy będą mogli wziąć udział w Biesiadzie
Śląskiej, która szczególnie jest dedykowana seniorom z
okazji "Europejskiego Dnia Seniora"

TERMIN 31.12.2020
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-na zakończenie projektu przygotowana zostanie
tradycyjna śląska Wieczerza Wigilijna

„Piwnica z Dobrym Klimatem"

KOBIÓR POMAGA!
ZBIÓRKA NAKRĘTEK!
Bardzo serdecznie zachęcamy wszystkich, do włączenia
się w akcję pomocy Maciusiowi Cieślikowi z Jankowic.
Chłopczyk dzielnie walczy ze śmiertelną chorobą.
Pomóc mu może kuracja, która kosztuje ponad 9 mln zł.
Każdy z nas może dołożyć swoją cegiełkę zbierając
plastikowe nakrętki, które można będzie zostawić w
Gminnym Domu Kultury w Kobiórze, w godzinach
jego pracy tj. poniedziałek, środa, czwartek od 8.00 do
20.00, a we wtorek i piątek od 8.00 do 16.00. Każda
forma pomocy jest cenna. Zatem włączmy się w
niesienie pomocy temu małemu wojownikowi.

Koło Gospodyń Kobiórskich działa przy Gminnym
Domu Kultury i zrzesza kilkadziesiąt pań. W styczniu
2021 r. nasze gospodynie obchodzić będą Jubileusz 20lecia. Spotkania jeśli to możliwe odbywają się w każdą
drugą środę miesiąca od godziny 18.00. To okazja, aby
przy kawie wymienić się przepisami kulinarnymi,
podyskutować na ciekawe tematy dotyczące
prowadzenia domu, pielęgnacji ogrodu czy też
sposobów spędzania wolnego czasu. Wszystkie chętne
mieszkanki zapraszamy do wstąpienia w szeregi koła.
W.P.
KONCERT W SALI LUSTRZANEJ
28 sierpnia w Sali Lustrzanej Muzeum Zamkowego w
Pszczynie odbył się Koncert Charytatywny pt. "Pamięci
Powstańców z Pomocą Aniołom" w 100. Rocznicę II
Powstania Śląskiego. W koncercie tym wzięły udział
dwa kobiórskie zespoły: Zespół Piesni "Kobiórzanie"
oraz "Piwnica z Dobrym Klimatem". Poprzez koncert
ten oddano hołd Powstańcom Śląskim walczącym o
przyłączenie Śląska do Polski, a jednocześnie był on
formą podziękowania wszystkim darczyńcom Domu
Kulejących Aniołów w Piasku. Z uwagi na obecną
sytuację odbył się bez udziału publiczności, jednak
został zarejestrowany na płycie DVD.

Więcej na stronie Facebook:
Bohaterowie do boju-dla Maciusia
lub na stronie
www.siepomaga.pl/macius-cieslik
W. P.
Zespół Piesni "Kobiórzanie"
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Z ŻYCIA GMINNEGO PRZEDSZKOLA
Po kilku miesiącach zamknięcia, przedszkole wznowiło
działalność. Pierwszego września z wielką radością powitaliśmy 171 przedszkolaków: 39 – trzylatków, 44 czterolatków, 33 - pięciolatków i 55 sześciolatków.
Utworzono 7 oddziałów.

Okres przerwy wakacyjnej to czas remontów w placówkach oświatowych. W naszym przedszkolu wyremontowano schody zewnętrzne przy bocznej klatce schodowej, odmalowano balustradę, na placu zabaw położono
nawierzchnię bezpieczną pod huśtawkami o powierzchni 53m2 , wymieniono belki w dwóch huśtawkach równoważnych, odnowiono domek z grą kółko
krzyżyk i piaskownicę, wymieniono piasek. Ponadto
odmalowano kuchnię przedszkolną, salę i łazienkę dla
dzieci, korytarz i klatkę schodową, we wszystkich salach przedszkolnych przeprowadzono drobne naprawy,
odświeżono ściany, wymieniono tapicerkę w mebelkach w kącikach zainteresowań. Oprócz tego zakupiono
śpiworki dla dzieci leżakujących, dwa dywany, parownicę do dezynfekcji dywanów i innych powierzchni,
niektóre sale wyposażono w pufy siedziska dla dzieci,
zakupiono materiały plastyczne do zajęć i pomoce dydaktyczne do innowacji pedagogicznej z kodowania. Z
funduszu Rady Rodziców zakupiono kompletne stroje
regionalne dla zespołu Kobiyrzoki na kwotę 14.180 zł.
Powyższe działania mają uatrakcyjnić pobyt dzieci w
przedszkolu i zapewnić jeszcze większe bezpieczeństwo.
Życzymy wszystkim naszym dzieciom pięknych dni w
murach naszego przedszkola, ciekawych zajęć, niesamowitych zabaw i wielu przygód, natomiast rodzicom satysfakcji i zadowolenia z dokonań swoich dzieci. Jednocześnie zapraszamy Rodziców do współpracy.
Katarzyna Kozyra
Dyrektor Gminnego Przedszkola
w Kobiórze

Czas na przygotowanie się do ponownego uruchomienia przedszkola, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej, był dość długi, ale odpowiedzialność ogromna.
Wprowadzono procedury wewnętrzne tak, by wypełnienie ich gwarantowało względne bezpieczeństwo i
wprowadzono pewne ograniczenia, np. uniemożliwiono
stykanie się grup, czy ograniczono obecność rodziców
w szatni. Pomimo tego dzieci kontynuujące edukację
przedszkolną z radością i entuzjazmem witały swoje panie, sale i kolegów. Najmłodsi przedszkolacy mogli pożegnać się z rodzicami w szatni. Rodzice prezentowali
wiele obaw oraz skrajnych postaw. Jednak u większości
rodziców wątpliwości i obawy ustąpiły już pierwszego
dnia. Umożliwiono rodzicom kontakt z wychowawcą
mailowy czy telefoniczny, bieżące informacje o zajęciach zamieszczane są na stronie internetowej w zakładkach grupowych. Przedszkolna rzeczywistość w dobie
pandemii, w reżimie sanitarnym to wielkie wyzwanie i
wiele dodatkowych obowiązków dla pracowników
przedszkola. Dziecko odprowadza się teraz tylko do
drzwi przedszkola. Domofonem wywołuje panią, która
odbiera malucha od rodziców. Pracownik przedszkola
mierzy dziecku temperaturę i decyduje, czy może wejść
dalej, czy nie. Rodzic nie wchodzi do przedszkola. To
oznacza, że ktoś za niego musi dopilnować, aby dziecko
w szatni zostawiło niepotrzebne ubranie, założyło kapcie i przeszło do sali. Podobnie wygląda odbiór dziecka.
To wszystko wymaga czasu i opieki pracowników
przedszkola. Gdy trzeba w ten sposób zadbać o kilkanaścioro przedszkolaków, jest to do zrobienia. Ale od
września do przedszkola przyszło 171 dzieci. Prosimy
więc rodziców o cierpliwość i wyrozumiałość, zwłaszcza w czasie przyprowadzania i odbierania dzieci.

PRZEDSZKOLACY BEZPIECZNI NA DRODZE

W pierwszych dniach września przedszkolaki z grupy
„Biedronki” ubrane w bezpieczne, odblaskowe kamizelki, wybrały się na pobliskie skrzyżowanie (rondo)
ulic: Przelotowej, Centralnej i Rodzinnej. Celem naszej
wyprawy była obserwacja ruchu ulicznego, znaków
drogowych, rowerzystów, pieszych, ale przede wszystkim praktyczne ćwiczenia w prawidłowym przechodzeniu przez jezdnię w oznakowanych miejscach bez sygnalizacji świetlnej. Dzieci poradziły sobie doskonale,
stosując 5 zasad: zatrzymaj się przed przejściem, spójrz
w lewo, spójrz w prawo, spójrz w lewo, jeśli nic nie jedzie, przejdź spokojnie na drugą stronę po pasach.
Każde dziecko pamięta, że należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego i być uważnym na drodze. Tego
uczymy się od najmłodszych lat.
MK
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Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
Tradycyjnie 1 września w Szkole Podstawowej im. Jana
Brzechwy w Kobiórze rozpoczęto nowy rok szkolny.
Przed jego rozpoczęciem opracowane zostały procedury służące bezpieczeństwu uczniów oraz wszystkich
pracowników w związku z trwającą epidemią. Rozpoczęcie roku szkolnego miało zdecydowanie inny charakter. Klasy uczestniczyły w inauguracji nowego roku
szkolnego zgodnie z ustalonym harmonogramem. Przywitaliśmy naszych Pierwszoklasistów oraz towarzyszących im rodziców. Każdy Pierwszoklasista został pasowany na ucznia Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kobiórze.
Wszystkim uczniom życzymy powodzenia.

analizy treści, w niektórych zadaniach również elementów graficznych, a następnie zaplanowania i zapisania
kolejnych etapów rozwiązania oraz sformułowania odpowiedzi.
•z języka angielskiego
Arkusz standardowy zawierał 51 zadań, zgrupowanych
w 14 wiązek. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 60 punktów, w
tym 36 punktów (60%) za rozwiązanie zadań zamkniętych (wyboru wielokrotnego, na dobieranie) oraz 24
punkty (40%) za rozwiązanie zadań otwartych. Zadania
otwarte wymagały od ósmoklasistów samodzielnego
sformułowania odpowiedzi (zadania z luką i/lub odpowiedzi na pytania) oraz napisania krótkiego tekstu użytkowego (e-maila).

WSTĘPNA ANALIZA WYNIKÓW
EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
W ROKU SZKOLNYM
2019/2020
Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony od 16 do
18 czerwca 2020r. Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Zadania we wszystkich arkuszach sprawdzały, w
jakim stopniu ósmoklasiści opanowali wymagania
ogólne i szczegółowe określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego. Poszczególne zadania w arkuszach egzaminacyjnych mogły również odnosić się do wymagań przypisanych do
wcześniejszych etapów edukacyjnych
W tym roku szkolnym do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 42 uczniów naszej szkoły. Arkusz w wersji standardowej rozwiązywało 41 osób.
Krótka charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych
•z języka polskiego
Arkusz standardowy zawierał 22 zadania: 14 zadań zamkniętych i 8 zadań otwartych. Wśród zadań zamkniętych pojawiły się różne ich typy: wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz i na dobieranie. Zadania otwarte wymagały od ucznia znajomości wybranych lektur obowiązkowych, wyrażenia opinii na podany w zadaniu temat, interpretacji tekstu kultury – projektu torby inspirowanej twórczością Henryka Sienkiewicza oraz napisania ogłoszenia. W drugiej części arkusza uczeń wybierał jeden z dwóch tematów: wypowiedź o charakterze argumentacyjnym – przemówienie albo wypowiedź
o charakterze twórczym – opowiadanie.
• z matematyki
Arkusz standardowy zawierał 21 zadań. Za poprawne
rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać
maksymalnie 30 punktów, w tym 15 punktów (50%) za
rozwiązanie zadań zamkniętych oraz 15 punktów (50%)
za rozwiązanie zadań otwartych. Wśród zadań zamkniętych większość stanowiły zadania wyboru wielokrotnego, w których należało wybrać jedną z podanych odpowiedzi, w dwóch zadaniach typu prawda/fałsz − ocenić prawdziwość zdań i w dwóch zadaniach na dobieranie − wskazać poprawne uzupełnienia podanych zdań.
Zadania otwarte wymagały od ósmoklasistów uważnej

Zestawienie zbiorcze wyników
Skala staninowa średnich wyników szkół z egzaminu
ósmoklasisty w 2020 r.
W tabeli przedstawiono przedziały procentowe średnich
wyników wszystkich szkół w Polsce, w których w 2020
roku przeprowadzono egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym.
Stanin
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nazwa stanina
najniższy
bardzo niski
niski
niżej średni
średni
wyżej średni
wysoki
bardzo wysoki
najwyższy

j.p.
8-39
40–47
48–52
53–56
57–60
61–64
65–68
69–73
74–89

mat.
11-25
26-31
32-36
37-41
42-46
47-51
52-57
58-66
67-95

j.a.
14-26
27-33
34-39
40-46
47-53
54-60
61-68
69-80
81-98

j.p. – język polski
mat. – matematyka
j.a. – język angielski
Zacieniowane pola tabeli przedstawiają wyniki uczniów
naszej szkoły.
Wynik szkoły w staninie 6. (wyżej średnim) oznacza, że
23% szkół w Polsce uzyskało wynik wyższy, 17% - porównywalny, a 60% – wynik niższy niż nasza szkoła.
Po analizie średnich wyników egzaminu ósmoklasisty
na tle powiatu, województwa i kraju zwraca uwagę fakt,
że ze wszystkich części tegorocznego egzaminu ósmoklasisty nasi uczniowie uzyskali wyniki powyżej średniej powiatowej, powyżej średniej wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Gratulujemy sukcesu naszym uczniom, życząc im realizacji swoich marzeń.
Opracowano na podstawie materiałów zamieszczonych
na stronie internetowej OKE w Jaworznie: www.oke.jaworzno.pl
Halina Broncel
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ INFORMUJE
KOLEJNE ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI
KLUBU SENIOR +
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze, w
strukturze, którego działa Klub SENIOR+, po okresie
zawieszenia podjął czynności zmierzające do ponownego uruchomienia działalności klubu. W tym celu
przeprowadzono szczegółową analizę, mającą na celu
rozeznanie wśród uczestników chęci udziału w zajęciach, pozyskano materiały oraz środki wskazane w rekomendacjach Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora
Sanitarnego a następnie Zarządzeniem Nr 77/V/2020 z
dnia 14 lipca 2020r Wójt Gminy Kobiór wznowił działalność Klubu SENIOR+.

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA
Zgodnie z zarządzeniem Nr 76/V/2020 Wójta Gminy
Kobiór z dnia 14 lipca 2020 roku Świetlica Środowiskowa wznowiła swoją działalność. Następnie podobnie jak Klub Senior+ działalność świetlicy środowiskowej została zawieszona zgodnie z decyzją Wojewody
Śląskiego.
W okresie wakacji Świetlica działała od poniedziałku
do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00. W tym czasie
dzieci brały udział w różnych warsztatach, w których
rozwijały swoje umiejętności plastyczne, kreatywne
myślenie, umiejętność współpracy. Odbywały się również zajęcia sportowe, gdzie podopieczni rozwijali
swoją sprawność ruchową i poznali oraz ćwiczyli elementy samoobrony. Organizowane były także różne
ciekawe wycieczki. Dzieci zwiedziły Ogrody Kapias,
skakały w Parku Trampolin, doskonaliły umiejętności
pływania na basenie oraz były w kinie. Ponadto były organizowane gry i zabawy na świeżym powietrzu. Planuje się, że w roku szkolnym odbywać się będą zajęcia
z psychologiem, zajęcia plastyczne, sportowe i zajęcia
matematyczno- przyrodnicze. Wychowawcy będą zapewniać fachową pomoc i opiekę po zajęciach szkolnych, w tym pomoc w odrabianiu zadań domowych,
uzupełnianiu zaległości i braków szkolnych.
GOPS

Począwszy od 16 lipca 2020 r zajęcia w klubie ponownie odbywały się w każdy wtorek oraz czwartek w godz.
10.00-14.00 w budynku Gminnego Domu Kultury w
Kobiórze aż do 15 października. Następnie działalność
klubu została ponownie zawieszona zgodnie z decyzją
Wojewody Śląskiego. Celem Klubu SENIOR+ jest rozpoznawanie potrzeb seniorów oraz rozwijanie ich zainteresowań poprzez organizację atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni. Seniorzy będą mieli możliwość uczestniczyć w
spotkaniach tematycznych, zajęciach edukacyjnych,
kulturalnych, plastycznych oraz ruchowych.
Planowane są m.in. warsztaty: malarstwa, decoupage’u,
numizmatyki, pierwszej pomocy przedmedycznej a
także wycieczki integracyjne, odbędzie się także pokaz
parzenia herbaty w samowarach.
Zgłoszenie uczestnictwa do klubu odbywa się na podstawie Formularza rekrutacyjnego/deklaracji uczestnictwa w Klubie SENIOR+. Harmonogram zajęć oraz
wszelkie istotne informacje zamieszczane są na stronie
internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Kobiórze. Jeśli jesteś mieszkańcem gminy Kobiór,
ukończyłeś 60 rok życia i chciałbyś dołączyć do grona
klubowiczów serdecznie zapraszamy i zachęcamy do
odwiedzenia naszej strony internetowej:
www.kobior.naszops.pl, zakładka: aktualności.
Cuber Gabriela
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