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Zapraszam wszystkich mieszkańców do udziału w Gminnych
Dożynkach 2013. To tradycyjne święto rolników obchodzić
będziemy w niedzielę, która przypada na 8 września. Rozpoczniemy je od uroczystej
Mszy Świętej z udziałem Chóru ExAnimo w Kościele parafialnym pod wezwaniem
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kobiórze. Część obrzędowo - artystyczna,
której głównymi punktami będą występy zespołów muzycznych rozpocznie się po godzinie 15.30. Szczegółowy program imprezy można znaleźć w dalszej części numeru
Informatora Gminy Kobiór. Zapraszam!
Wójt Gminy
Stefan Ryt
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rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji cudzoziemców, którzy
uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy
lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji
kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Pomoc, o której mowa powyżej przyznawana jest, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza
uczeń.
 niezależnie od dochodu uczniom:
- słabowidzącym posiadającym orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego,
- niesłyszącym posiadającym orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego,
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w
przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej - posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły do której
uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014 w
terminie do dnia 13 września 2013r.
Rodzice (prawni opiekunowie) dokonują zakupu podręczników.
W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku oświadczenia o zakupie podręczników należy podać informację o rozliczeniu
wydatków tylko w ramach programu „Wyprawka
szkolna”.
W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów,
koszty zakupu podręczników są zwracane po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot
dokonujący zakupu. Potwierdzenie zakupu powinno zawierać: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis
podmiotu, który dokonał zakupu. Podmiot dokonujący
zakupu podręczników wystawia potwierdzenie zakupu na
podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których
zakupiono podręczniki.
Wysokość pomocy nie może przekroczyć kwot:
225 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej
325 zł dla uczniów klas V szkoły podstawowej
w przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kształcenia
specjalnego wysokość pomocy może wynosić maksymalnie do 770 zł w szkole podstawowej, do 607 zł w gimnazjum, w zależności od rodzaju niepełnosprawności.

UWAGA RODZICE !!!
PRZYPOMINAMY O DOFINANSOWANIU
ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW
WYPRAWKA SZKOLNA 2013/2014

W roku szkolnym 2013/2014 pomoc skierowana została
odnośnie uczniów szkół prowadzonych przez Gminę
Kobiór do:
uczniów z klas I-III oraz klasy V szkoły podstawowej,
uczniów :
 słabowidzących,
 niesłyszących,
 z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
 uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w
przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej
 posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół podstawowych, gimnazjów.
Zgodnie z założeniami programu w roku 2013 pomoc w
formie dofinansowania zakupu podręczników będzie
przysługiwać:
 uczniom klas I szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym
mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139,
poz. 992, z późn. zm.) tj. kwoty 539,- zł.
 uczniom klas II-III oraz V szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe,
o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy Społecznej (Dz. U. z 2009 r.
Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) tj. kwoty 456,- zł;
 uczniom klas II-III oraz V szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zgodnie
z art. 7 tejże ustawy pomoc może być udzielona osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa,
sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w
rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w
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Zwrotu kosztów zakupu podręczników dokona dyrektor
szkoły do dnia 22 listopada 2013r., po przedłożeniu dowodu zakupu .
UWAGA! Pomoc dla uczniów innych szkół – szczegóły
dostępne na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach
www.kuratorium.katowice.pl w zakładce Programy i projekty edukacyjne/programy.

nowa, ul.Zachodnia, ul.Źeńców, ul.Leśników, ul.Nad Zalewem, ul.Żołędziowa , ul.Składowa, ul.Turystyczna,
ul.Bartnicza, ul.Borowa, ul.Jasna, ul.Łukowa, ul.Orla,
ul.Zmienna, ul.Żelazna
w godzinach pracy w/w jednostek tj.:
poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 17.00
piątek od 7.30 do 14.00

ZMIANA GRANIC
GMINY KOBIÓR Z GMINĄ ORZESZE
W wyniku podjętej uchwały przez Radę Gminy Kobiór
postanowiono o poddaniu konsultacjom społecznym
sprawę zmiany granic Gminy Kobiór z Gminą Orzesze.
Ponieważ granica pomiędzy tymi gminami jest jednocześnie granicą pomiędzy Powiatem Pszczyńskim i Powiatem Mikołowskim, konsultowana będzie również zmiana
granicy w/w powiatów. Podjęta w tej sprawie uchwała
Rady Powiatu Pszczyńskiego ograniczyła zakres konsultacji tylko do mieszkańców zamieszkujących Gminę Kobiór. Przypomnijmy, że będą to już trzecie konsultacje z
mieszkańcami Kobióra. Poprzednie dotyczyły zmiany
granic z Gminą Wyry oraz Miastem Tychy.
Informujemy, że konsultacje zostaną przeprowadzone w
dniach od 16.09.2013r. do 20.09.2013r.
Zmiana granic będzie polegać na odłączeniu z obszaru
Gminy Orzesze i włączeniu do obszaru Gminy Kobiór
około 8,8 ha gruntów oraz na odłączeniu z obszaru Gminy
Kobiór i włączeniu do obszaru Gminy Orzesze około 5,3
ha gruntów obejmujących teren położony przy ul. Turystycznej oraz ul. Gostyńskiej.
Konsultacje będą przeprowadzone na dwóch kartkach
(ankietach) – jedna odnośnie zmiany granic między gminami, druga dotyczy zmiany granic między powiatami.
Wzór kart będzie dostępny w punktach konsultacyjnych,
na stronie BIP Urzędu Gminy Kobiór i Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Zwraca się uwagę, że aby karta była
ważna musi być uprzednio opatrzona pieczęcią Urzędu
Gminy Kobiór. Karta nieopieczętowana jest kartą nieważną i opinia na niej wyrażona nie będzie brana pod
uwagę. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są
osoby zamieszkałe na terenie Gminy Kobiór, które w dniu
złożenia ankiety konsultacyjnej mają ukończone 18 lat.
Wypełnione i podpisane ankiety konsultacyjne uprawnieni mieszkańcy Gminy Kobiór mogą składać do urn
znajdujących się w :
1) Sekretariacie Urzędu Gminy Kobiór dla mieszkańców
ulic: ul.Błękitna, ul.Boczna, ul.Ołtuszewskiego, ul.Promnicka, ul.Poziomkowa, ul.Paproci, ul.Rodzinna, ul.Rolna,
ul.Rzeczna, ul.Jankowicka, ul.Jedności , ul.Hibnera,
ul.Wróblewskiego, ul.Wodna, ul.Wąska, ul.Wspólna,
ul.Wiosenna, ul.Wschodnia, ul.Stobika, ul.Centralna od
nr 1-59, ul.Kobiórska, ul.Olszewskiego, ul.Plichtowicka,
ul.Poprzeczna, ul.Prosta, ul.Tuwima
2) Sekretariacie Kobiórskiego Zakładu Komunalnego dla
mieszkańców ulic: ul.Agatowa, ul.Bluszczowa, ul.Centralna od nr 61, ul.Cicha, ul.Kodowa, ul.Liliowa, ul.Rubi-

WYKAZ WOLNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH
Gmina Kobiór posiada do wynajęcia lokal użytkowy zlokalizowany w obiekcie w
budynku przy ul.
Centralnej 57 w Kobiórze na działce nr
1434/39 k.m.1 własność Gminy Kobiór
– wpis w księdze wieczystej KAIT/00032889/8
Pierwsze piętro budynku, powierzchnia 18,0 m2
– pomieszczenie Nr 31
Lokal przeznaczony jest do zagospodarowania na prowadzenie działalności:
-biurowo – administracyjnej;
-handlowej;
-kulturalno – oświatowej;
-artystycznej;
-innej nie uciążliwej usługi;
Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela
Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy
w Kobiórze
tel. 2188182, 2188529, 2188288 wew. 41
"REWOLUCJA ŚMIECIOWA"
FUNKCJONUJE JUŻ DRUGI MIESIĄC
Za nami już pierwszy miesiąc wdrażania
nowej
„ustawy śmieciowej".
Ponieważ
jest to temat dalej
bardzo „żywy” i
szeroko komentowany w mediach, przekazujemy mieszkańcom Kobióra
informacje „z frontu” lokalnego „śmieciowej rewolucji”.
1. W miesiącu lipcu 2013, konsorcjum przedsiębiorstw
odpowiedzialnych za wywóz odpadów z terenu naszej
Gminy ( MASTER-SITA), odebrało ponad 112 ton odpadów komunalnych, co o 4% przekracza zaplanowaną miesięczną ich ilość. Ten wskaźnik jest jednak mało miarodajny, gdyż decydujący o trafności założonego planu, będzie wywóz odpadów w sezonie grzewczym. W lipcu wywieziono z Kobióra:
54 ton odpadów zmieszanych
28 ton odpadów biodegradowalnych (trawa)
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16 ton odpadów segregowanych (plastik, szkło, papier)
14 ton odpadów wielkogabarytowych ( z PSZOK-u)
Wywóz odpadów biodegradowalnych oraz wielkogabarytowych w samym miesiącu lipcu, osiągnął poziom prawie 50 % planowanego wykonania na drugie półrocze
bieżącego roku. Jest więc raczej pewne, że tego strumienia odpadów będzie w naszej gminie znacznie więcej niż
zakładano ( dotyczy to szczególnie skoszonej trawy).
2. Odbiór odpadów komunalnych zasadniczo przebiega
bez problemów, co nie oznacza, że nie otrzymujemy zgłoszeń o „pomijaniu” niektórych nieruchomości. Każde takie zgłoszenie jest natychmiast przekazywane do „lidera”
konsorcjum - firmy MASTER. Przedsiębiorstwa obsługujące naszą gminę, zatrudniły wielu nowych pracowników
do pionu wywozu, którzy jeszcze nie poznali dobrze topografii Gminy. To najczęstszy powód pomijania niektórych posesji, zwłaszcza bocznych dojazdów. Szczególny
problem stanowi ulica Kobiórska , składająca się z ośmiu
(8) niezależnych i niepowiązanych ze sobą odcinków.
3. Dezinformację wśród mieszkańców wprowadziło ogłoszenie umieszczonego na stronie internetowej firmy MASTER , dotyczącej dzierżawy pojemników. Informujemy,
iż zapotrzebowanie na dzierżawę pojemnika należy kierować wyłącznie do przedsiębiorstwa, którego elementem jest kobiórski PSZOK przy ulicy Centralnej. Jeśli są
problemy w załatwieniu dzierżawy pojemnika, należy
sięgać po inne rozwiązania (np. nabycie pojemnika w sieciach handlowych). W Kobiórze obowiązek zaopatrzenia
posesji w pojemniki, został nałożony w całości na właścicieli nieruchomości, a rolą organizatora systemu tj.
Urzędu Gminy, jest wyegzekwowanie spełnienia tego obowiązku. Ponowna kontrola i znakowanie pojemników
będzie przeprowadzona w pierwszej dekadzie września.
4. Rutynowe kontrole w terenie przeprowadzane ze strony
Urzędu Gminy w dniu wywozu odpadów dowiodły, że
nie wszyscy właściciele posesji „niezamieszkałych” (np.
sklepy), przestrzegają zapisów ustawy i gminnego regulaminu. Ta grupa nieruchomości może korzystać wyłącznie z systemu pojemnikowego mając wybór czy segregować odpady (5 pojemników lecz niższe stawki za odbiór
odpadów), czy nie segregować (jeden większy pojemnik
lecz i opłata większa). Pojemnik musi być dobrany pod
względem pojemności do cyklu wywozu (jeden lub dwa
razy w miesiącu). Nie może na takich posesjach być więcej pojemników, niż określono w złożonej deklaracji!
Przekazywanie z tych nieruchomości do wywozu odpadów w workach (trawa, tworzywa sztuczne, szkło, tektura, papier), odbywa się więc poza opłatą, jaka jest przypisana wyłącznie do zadeklarowanego pojemnika. Omijanie w ten sposób „regulaminu”, prowadzi do obciążenia
kosztami wywozu i zagospodarowania odpadów całej
wspólnoty samorządowej.
5. Mieszkańców prosimy o zapoznanie się z treścią ulotek
informacyjnych o segregowaniu odpadów, ze szczególnym zwróceniem uwagi, co należy wrzucać do poszczególnych worków. Jak na razie, stosowana jest „taryfa
ulgowa”, ze względu na okres edukacyjny wdrażania systemu.

6. Z uwagi na to, iż odpady z posesji są zbierane nieraz
wcześnie rano, worki z odpadami i pojemniki warto wystawiać przed posesję wieczorem, przed planowaną
zbiórką lub do 6 rano w dzień zbiórki. Pojemniki z odpadami muszą być ustawione w widocznym i łatwo dostępnym miejscu.
7. Jednocześnie informujemy, że z dniem 7 sierpnia minął
termin dokonania pierwszej wpłaty za wywóz nieczystości za miesiąc lipiec. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku właścicieli,
którzy jeszcze nie dokonali wpłaty, Urząd Gminy będzie
zmuszony zastosować przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz.391
ze zmianami, art.6q).
8. Na dzień dzisiejszy stawki opłat nie zostały podniesione, mimo że koszty prowadzenia gospodarki odpadami
zdecydowanie przekraczają wpływy z opłat mieszkańców
przyjętych przez Radę Gminy. Do czasu zmiany stawek
opłat, Wójt Gminy wykonuje uchwałę nr XX/146/12
Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012r., zgodnie z którą
stawki wynoszą odpowiednio: 8 zł i 16 zł od osoby dla
nieruchomości zamieszkałych, oraz uchwałę nr
XXII/163/13 Rady Gminy z dnia 7 marca 2013r. dla nieruchomości niezamieszkałych.

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE
REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2013R
NA TERENIE GMINY KOBIÓR

Konkurs przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów prowadzących
działalność pożytku publicznego w zakresie:
1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
2. Ochrony i promocji zdrowia.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na
wsparcie realizacji zadań w 2013 roku wynosi w zakresie:
1 Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 2 000,00 zł
2 Ochrony i promocji zdrowia - 1 000,00 zł
Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej
pieczęcią organizacji ze wskazaniem nazwy zadania z adnotacją „Konkurs na dotacje 2013”, w nieprzekraczalnym
terminie do 16.09.2013r.
Więcej na temat konkursu znajdziesz na stronie internetowej Urzędu Gminy www.kobior.pl. Informacje szczegółowe udzielane są również przez Referat Ogólny i
Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Kobiór
tel. (32) 21 88 182.
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ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA
W KOBIÓRZE OGŁASZA NABÓR NA NOWY
ROK SZKOLNY 2013/2014.

ŚWIADCZENIA RODZINNE
I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od
dnia 02.09.2013r. przyjmowanie wniosków dotyczących
świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego będzie
odbywać się w godzinach od 9:00-13:00

STYPENDIA SZKOLNE
Wnioski o stypendium szkolne można składać do dnia 15
września br. Stypendium przysługuje uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, tj. dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 456,- zł.
Pomoc przyznawana jest decyzją Wójta. Wnioski należy
składać w sekretariacie Urzędu Gminy.

Naszym wychowankom proponujemy ciekawe zajęcia,
profesjonalną opiekę i sympatyczną atmosferę
W roku szkolnym 2013/2014 organizujemy następujące
zajęcia i atrakcje:
-zajęcia komputerowe,
-zajęcia z j. angielskiego,
-zajęcia psychoedukacyjne (poznajemy swoje mocne i
słabe strony, uczymy się pokonywać stres),
-zajęcia plastyczne, teatrzyk kukiełkowy,
-liczne wycieczki, wyjazdy na basen, do kina, teatru itp.,
-pomoc w nauce.

ZAŚWIADCZENIA
O KONTYNUOWANIU NAUKI
Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne informuje, że zaświadczenia ze szkoły o kontynuowaniu nauki przez
dzieci należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie
do 10 września 2013r.

Serwujemy smaczne i zdrowe podwieczorki.
Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku
od godziny 13.00 do 17.00.

NOWA STRONA INTERNETOWA
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KOBIÓRZE

STATEK CASABLANCA
Gminny Dom Kultury w Kobiórze organizuje 12 października
2013r. (sobota) wyjazd do Chorzowskiego Centrum Kultury na
operetkę w dwóch aktach "Statek Casablanca".
Bilety w cenie 50zł (cena obejmuje bilet wstępu, przejazd,
ubezpieczenie). Zapisy są przyjmowane do 13 września w godzinach 8.00 - 20.00, tel.
(32) 32 88 525.
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze uruchomił nową stronę internetową dostępną pod adresem:
www.kobior.naszops.pl.
Nowa strona przynosi dużo świeżych informacji na temat
działalności ośrodka, ma także ułatwić kontakt z jego pracownikami. Wszystkich zachęcamy do jej odwiedzania
W każdą sobotę o godzinie 10:00 w remizie OSP odbywają się spotkania strażaków naszej jednostki. Wszystkich zainteresowanych tematyką pożarnictwa oraz myślących o wstąpieniu w szeregi OSP zachęcamy do uczestnictwa w tych spotkaniach. Serdecznie zapraszamy!

KOBIÓRSKIE LATO 2013
W okresie wakacyjnym (od 15 lipca do 19 sierpnia 2013)
w Gminnym Domu Kultury w Kobiórze odbyła się, po raz
kolejny, tradycyjna już akcja „Kobiórskie Lato”. Pomysł
organizowania tego typu akcji, w celu urozmaicenia czasu
wolnego dzieciom i młodzieży szkolnej, narodził się w
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roku 1994 i na stałe zagościł w repertuarze kobiórskich
wydarzeń kulturalnych. Atrakcji nie zabrakło również
tego lata...

Również dorośli w ciekawy sposób skorzystali z lata, wyjeżdżając na wycieczki organizowane przez Gminny Dom
Kultury. 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.
Letnia pogoda powoli przygasa, zaś uśmiechy na twarzach uczestników „Kobiórskiego Lata 2013” będą rozbłyskiwały niejednokrotnie na myśl o tegorocznych wakacjach.

Dla dzieci zorganizowano cykl warsztatów, rozwijających zainteresowania i umiejętności kulinarne, wokalne
oraz plastyczne. Największym powodzeniem cieszyło się
gotowanie, które każdorazowo przyciągało na zajęcia i
bawiło wielu młodych uczestników. Dzieci wykazywały
się swymi kucharskimi umiejętnościami i smakową wyobraźnią, piekąc muffinki, robiąc kolorowe, wielokształtne kanapki, a nawet gotując smakowite obiady
(kurczak z frytkami i surówką czy tradycyjne kluski śląskie).
„Kobiórskie lato” udowodniło również, że mamy w Kobiórze wokalne talenty! Uczestnicy warsztatów wokalnych mieli okazję poćwiczyć dykcję i niestraszne były im
nawet najtrudniejsze wyzwania artykulacyjne w formie
wierszyków: „W trzęsawisku trzeszczą trzciny, trzmiel
trze w Trzciance trzy trzmieliny, a trzy byczki znad Trzebyczki z trzaskiem trzepią trzy trzewiczki!” Podczas
warsztatów wybrzmiały dźwięki „Bujanego bluesa”,
„Konika na biegunach”, czy najnowszych radiowych
przebojów!
Cykl warsztatowy „Wakacyjne spotkania ze sztuką” stał
się przyczynkiem do prowadzenia teoretycznych pogadanek z zakresu historii sztuki, a także do praktycznego wykorzystania uzyskanej przez dzieci wiedzy. Wakacyjna
podróż w świat sztuki rozpoczęła się w czasach prehistorycznych – mali artyści wykonywali malowidła naskalne
rodem z epoki kamienia. Kolejnym etapem wędrówki
przez wieki był starożytny Egipt, gdzie dzieci wcielały się
w rolę skrybów, odtwarzając egipskie hieroglify. Na koniec uczestnicy warsztatów zawitali do antycznej Grecji i
Rzymu.
Wakacyjne atrakcje czekały również poza murami Domu
Kultury. W każdy wtorek organizowano wyjazdy na basen. W słoneczne i ciepłe dni dzieci wyjeżdżały na basen
„Żabka” w Łaziskach Górnych, gdzie – oprócz wodnych
– zażywały również kąpieli słonecznych. W pochmurny
czas korzystały z basenowych atrakcji na krytych pływalniach w Goczałkowicach lub Tychach.
„Lato, lato, lato czeka! Razem z latem czeka las!” Również las doczekał się na wizytę uczestników „Kobiórskiego Lata”. W trzecim tygodniu akcji odbyła się wycieczka rowerowa połączona z plażowaniem nad Jeziorem Paprocańskim.
Inną z atrakcji był wyjazd do Parku Miniatur w Inwałdzie,
gdzie młodzi podróżnicy mieli okazję zapoznać się z pomniejszonymi kopiami słynnych zabytków architektury
europejskiej i światowej.

ZAJĘCIA W GMINNYM DOMU KULTURY
Gminny Dom Kultury zaprasza na zajęcia:
- zajęcia taneczne
- zapasy
- kółko taneczne
- nauka gry na gitarze
- kółko rękodzielnicze
- nauka języka niemieckiego
- nauka języka angielskiego
Zapisów można dokonywać w sekretariacie Gminnego
Domu Kultury lub telefonicznie (32) 32 88 525.
PRZEDŁUŻENIE
CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO
Powiatowy Zarząd Dróg w
Pszczynie ogłosił przetarg na
przebudowę ul. Przelotowej w
Kobiórze – etap IV
budowę ciągu pieszo – rowerowego od posesji nr 40 do posesji
nr 58.
Roboty polegać będą na budowie ciągu pieszo – rowerowego wraz ze zjazdami na dł. 89mb, oraz kanalizacji
deszczowej ø 300 na dł. 68,8mb i wykonanie pozostałych robót towarzyszących.
ZACHĘCAMY NAJMŁODSZYCH DO SPORTU
Od najbliższego sezonu Leśnik
Kobiór do rozgrywek Podokręgu
Tychy zgłasza drużynę skrzatów.
Wszystkie dzieci z rocznika
2005-2006 chętne do trenowania
serdecznie zapraszamy na treningi w naszym klubie. Pierwszy
odbył się 4 września. Trenerem
tej sekcji został Paweł Targiel (tel.881582280).
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łączy internetowych, oraz na zajęcia z praktycznego i kreatywnego wykorzystania internetu dla osób 50+.

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!

ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Szanowni Państwo, w związku z licznymi przypadkami
błędnej interpretacji daty przewidywanego okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej jako daty
automatycznego jej wznowienia, uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art. 14a ust. 5 i 6 ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej zarówno zawieszenie jak i
wznowienie działalności następuje na wniosek przedsiębiorcy. W związku z powyższym działalność pozostaje
zawieszona do czasu złożenia wniosku o wznowienie.

REMONT DROGI DOJAZDOWEJ
DO OCZYSZCZALNI
Gmina Kobiór ogłosiła przetarg nieograniczony dla zadania pn. „Remont drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków „Wschód”, stanowiącej część ul. Rzecznej w Kobiórze”. Szcegółowe informacje można przeczytać na stronie
internetowej Urzędu Gminy Kobiór www.kobior.pl.

LUBISZ GRY KOMPUTEROWE?
CHCESZ UCZYĆ SIĘ ANGIELSKIEGO?
MASZ 6 - 12 LAT?
PRZYJDŹ DO BIBLIOTEKI!
Biblioteka bierze udział w projekcie "FunEnglish w bibliotece", dzięki któremu dzieci w wieku 6-12 lat mogąBEZPŁATNIE uczyć się angielskiego.
"FunEnglish w bibliotece" to kurs komputerowy, który
mądrze łączy naukę języka obcego z zabawą.
Fotolekcje, ćwiczenia, gry edukacyjne, filmy i piosenki
opracowane przez ekspertów, to sprawdzony sposób,
dzięki któremu dziecko bez stresu uczy się angielskiego.
Zapraszamy, przyjdź do biblioteki!

Zarówno data zawieszenia działalności jak i data wznowienia działalności gospodarczej, nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku w Urzędzie Gminy.
Samo wygenerowanie przez przedsiębiorcę wniosku roboczego na stronie www.ceidg.gov.pl nie jest jednoznaczne z przesłaniem go do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i nie wywołuje żadnych skutków prawnych.
OPŁATY
Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra
Gospodarki są BEZPŁATNE.

ROK SZKOLNY 2013/2014

Wszelkich informacji w zakresie:
-założenia
-zmiany
-zawieszenia
-wznowienia
-wykreślenia
działalności gospodarczej udziela Centrum pomocy na
stronie www.ceidg.gov.pl
Z okazji rozpoczętego nowego roku szkolnego w imieniu
samorządu Gminy Kobiór pragnę złożyć wszystkim Uczniom wytrwałości w dążeniu do osiągania zamierzonych
celów oraz pogłębiania swojej wiedzy. Życzę Wam drodzy Uczniowie, aby nadchodzące miesiące były nie tylko
czasem nauki i wytężonej pracy ale niosły ze sobą również wiele radości.
Dyrektorom, Nauczycielom i Wychowawcom życzę
wielu sukcesów pedagogicznych, które będą powodem do
satysfakcji i spełnienia zawodowego, a także radości oraz
optymistycznego nastawienia w każdym dniu pracy.

DOTACJA DLA GMINNEJ BIBLIOTEKI
W KOBIÓRZE
Biblioteka bierze udział w Programie „Orange dla Bibliotek". Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do internetu. Organizatorami Programu są Orange Polska, oraz
fundacja Orange. Dzięki złożonemu wnioskowi biblioteka otrzymała dotację w wysokości 2421 zł., którą przeznacza się na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych
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Szanowni Rodzice Wam natomiast życzę wytrwałości w
mobilizowaniu i wspieraniu swoich dzieci oraz wielu radości z ich osiągnięć.
Wójt Gminy
Stefan Ryt

PROGRAM GMINNYCH DOŻYNEK 2013
Niedziela 08.09.2013
godz.1030 Uroczysta Msza św. dożynkowa z udziałem
Chóru „ExAnimo” (Kościół Parafialny Wniebowzięcia NMP)
godz.1530 Rozpoczęcie FESTYNU DOŻYNKOWEGO
Ceremoniał Dożynkowy (Gminny Ośrodek
Sportu)
godz.1535 Koncert Zespołu Pieśni „Kobiórzanie”
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godz.16 Koncert Zespołu „Kobiórsko Czelodka”
godz.1630 Mecz piłkarski drużyn „Żaków” i „Skrzatów”
godz.1650 Koncert zespołu sygnalistów myśliwskich
„Echo Pszczyny”
godz.1710 Koncert Zespołu „Folk Afera”
godz.1830 Pokaz sprawności i sprzętu strażackiego OSP
Kobiór
godz.1840 Biesiada z zespołem „Kwaśnica Bawarian
Show”
godz.2020 Wręczenie nagród dla zwycięzców konkursów
sprawnościowych
godz.2030 Zabawa taneczna
godz.2300 Pożegnanie mieszkańców, gości i zakończenie
Festynu Dożynkowego

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY
PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
W dniu 5 września dokonano odbioru końcowego robót
budowlanych – termomodernizacji szkół. Komisja na
podstawie oględzin oraz przedstawionych dokumentów
stwierdziła, że przedmiot odbioru został wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną, dokumentacją projektową i
umową, a ponadto nie stwierdzono żadnych usterek. Teraz uczniowie oraz nauczyciele, jak również mieszkańcy
mogą cieszyć się z nowego pięknego wyglądu naszych
szkół. W wyniku inwestycji której koszt wycenia się na
366 774,36 złotych brutto wykonano:
-docieplenia ścian budynku o powierzchni 1614m2
-docieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją o powierzchni 292,5m2
-wymiany stolarki okiennej na okna PCV o powierzchni
210,5m2
-wymiany stolarki drzwiowej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone o powierzchni 8,4m2

Imprezy towarzyszące
Wystawy:
- gołębi pocztowych i ptaków ozdobnych
- pszczelarska
- wędkarska
- myśliwska
Atrakcje:
- wesołe miasteczko dla dzieci
- stoiska z rękodziełem artystycznym
- pokaz sprzętu strażackiego
- prezentacja koni wierzchowych
- stoisko „Lasów Państwowych”
Termomodernizacja marzec 2013

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Odbiór końcowy robót
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