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wszystkim już tylko słonecznych dni, wielu chwil relaksu i radości w gronie najbliższych, udanego i bezpiecznego wypoczynku. Niech będzie to
czas spotkań z ciekawymi ludźmi, interesujących podróży, odkrywania
nowych miejsc i podziwiania wspaniałej otaczającej nas przyrody.

ABSOLUTORIUM DLA
WÓJTA

Wójt Gminy Kobiór
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ŻYWIOŁ NAD KOBIÓREM
W dniu 08.07.2015 w godzinach rannych na
terenie naszej gminy wystąpiły burze, opady
deszczu oraz bardzo silny porywisty wiatr.
Spowodowało to straty w postaci wyrwanych
i połamanych drzew blokujących drogi, zerwanie głównych linii energetycznych, zniszczenia ogrodzeń, szkody w uprawach rolnych
oraz drobne uszkodzenia w infrastrukturze.
Drogi udrożnione zostały w godzinach dopołudniowych dzięki działaniom Powiatowej
Straży Pożarnej w Pszczynie, Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kobiórze, pracownikom
Kobiórskiego Zakładu Komunalnego oraz
Brygadzie Komunalnej przy Urzędzie Gminy,
którym serdecznie dziękujemy za sprawną pomoc przy usuwaniu szkód.
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miejscach publicznych, które w miarę możliwości będą sukcesywnie usuwane przez odpowiednie służby.
Telefon kontaktowy 32 2188182
Adres e-mail: gmina@kobior.pl

PODZIĘKOWANIE
DLA SŁUŻB PORZĄDKOWYCH
Pragnę złożyć serdeczne podziękowania
wszystkim zaangażowanym w sprawne usuwanie szkód, awarii i zniszczeń, a także niesienie pomocy osobom poszkodowanym po
gwałtownej burzy, do jakiej doszło w dniu
08.07.2015 roku w godzinach rannych. W
szczególności wyrazy uznania przesyłam:
Druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobiórze, Strażakom Powiatowej Straży Pożarnej w Pszczynie, Pracownikom Kobiórskiego
Zakładu Komunalnego, Pracownikom brygady komunalnej Urzędu Gminy Kobiór oraz
Pracownikom i podwykonawcom firmy Tauron.
Wasza skuteczność i zaangażowanie podczas
akcji w dniach 08.07 - 09.07 przyczyniły się
w dużej mierze do poprawy bezpieczeństwa i
sprawnego usuwania szkód na terenie naszej
gminy i powiatu. Jestem pewny, że zyskaliście nie tylko uznanie przełożonych, ale
przede wszystkim wdzięczność ludzi, którym
pomogliście w tych trudnych chwilach.
Wszystkim uczestnikom chciałbym raz jeszcze podziękować oraz życzyć sił i determinacji w dalszej pracy zawodowej i służbie społecznej.
Wójt Gminy
Eugeniusz Lubański

MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA
BONIFIKATY ZA BRAK PRĄDU
Dostawca energii elektrycznej - spółka TAURON informuje, że zgodnie z prawem, jeśli
czas usuwania awarii zasilania przekracza 24
godziny, klientom Tauron Dystrybucja przysługuje bonifikata z tytułu niedostarczonej
energii elektrycznej. Aby taką bonifikatę uzyskać, konieczne jest wypełnienie wniosku
umieszczonego na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucja.pl i przesłanie na adres: Tauron Obsługa Klienta, 40-389 Katowice, ul. Lwowska 23 lub dostarczenie do najbliższego Punktu Obsługi Klienta.

PIKNIK PIRACKI
ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ
W dniu 25.06.2015 r. na terenie Gminnego
Ośrodka Sportowego w Kobiórze odbył się
Piknik Piracki zorganizowany przez dzieci i
wychowawców ze Świetlicy Środowiskowej
w Kobiórze. Gościem imprezy był Wójt
Gminy Eugeniusz Lubański.
Piknik był wspaniałą okazją do wspólnej zabawy. Było dużo emocji oraz rywalizacji o
skarby piratów. Wszyscy uczestnicy zostali
poczęstowani upieczonymi na ognisku kiełbaskami oraz pysznym ciastem.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY
USUWANIA SKUTKÓW WICHURY
Wichura w dniu 08.07.2015 roku doprowadziła do wielu wiatrołomów blokujących
przejezdność dróg oraz powodujących
znaczne uszkodzenie infrastruktury energetycznej i telefonicznej. Wiatrołomy te w
znacznej części zostały już usunięte i drogi na
terenie gminy są przejezdne. Przywrócono
również dopływ prądu elektrycznego do naszej gminy. W dalszym ciągu wymagają usunięcia nadłamane gałęzie lub uszkodzone
drzewa stwarzające bezpośrednie zagrożenie
dla życia i mienia mieszkańców.
W związku z powyższym prosimy o pisemne
lub telefoniczne zgłaszanie do Urzędu Gminy
miejsc występowania pozostałych zagrożeń w
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Więcej zdjęć można zobaczyć na stronie internetowej GOPS

UROCZYSTE OTWARCIE ZREALIZOWANEJ W LATACH 2012-2015 INWESTYCJI - „OGRANICZENIE NISKIEJ
EMISJI POPRZEZ KOMPLEKSOWĄ
TERMOMODERNIZACJĘ I INSTALACJĘ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH
W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W KOBIÓRZE”
W związku z odbiorem końcowym w dniu 15
czerwca 2015 r. drugiego etapu termomodernizacji budynku szkolnego, a tym samym zakończeniem rzeczowej realizacji projektu pn.
„Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację i instalację kolektorów słonecznych w budynku Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze”, w
dniu 29 czerwca o godzinie 12.30, zgodnie z
warunkami umowy o dofinansowanie w zakresie informacji i promocji, dokonano tzw.
„uroczystego otwarcia” zrealizowanej w latach 2012-2015 inwestycji. W jej zakres
wchodziły: docieplenie całości budynku
szkoły o kubaturze 7 995,5 m³ (ściany i stropodach) wraz z wymianą stolarki okiennej,
modernizacja systemu centralnego ogrzewania (wymiana rur, armatury i grzejników na
bardziej efektywne energetycznie), zainstalowanie na dachu budynku 5 szt. kolektorów
słonecznych wraz z osprzętem do wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Projekt o wartości ogółem około 605 000 zł jest w 78,17 %
kosztów kwalifikowalnych, tj. około 465 000
zł finansowany przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013, Priorytet V „Środowisko”, Działanie 5.3 „Czyste powietrze i odnawialne źródła energii”.
Gości przywitał Wójt Gminy Kobiór Eugeniusz Lubański, zaznajamiając pokrótce z zakresem wykonanych prac oraz historią ubiegania się o środki unijne na realizację inwestycji w ramach mijającej perspektywy finansowania. Zgromadzeni zostali oprowadzeni
po poddanym termomodernizacji obiekcie
szkoły podstawowej i gimnazjum mieszczącym się przy ul. Tuwima 33 w Kobiórze. Na-

OŚWIETLENIE
BOISKA TRENINGOWEGO NA GOS
Przymiarki do tego długo oczekiwanego przez
kobiórskich sportowców zadania, trwały od
wielu lat i trudno byłoby go podjąć, gdyby nie
ożywienie działalności Klubu Sportowego
„Leśnik” - szczególnie poprzez szkolenie najmłodszych grup wiekowych.

Pierwszym impulsem w tym kierunku, było
pozyskanie w 2013 roku, stalowych słupów
nadających się do zamontowania projektorów
świetlnych z przebudowywanego wiaduktu
przy ul. Centralnej; zabudowano je w 2014
roku. Środki na kontynuację zostały wpisane
do budżetu gminy na rok 2015, a Rada Gminy
obecnej kadencji podtrzymała decyzję o dokończeniu robót uznając, iż zadanie wpisuje
się właściwie w program rozwoju bazy sportowej Kobióra. Całkowity koszt przedsięwzięcia zamknął się kwotą 34.000 zł .
W dniu 24 czerwca po zapadnięciu zmroku,
zakończył się ostatni etap realizacji oświetlenia boiska treningowego na Gminnym
Ośrodku Sportowym. O tej nietypowej „porze”, wykonawca robót dokonał w obecności
Komisji Odbiorczej ostatecznej regulacji ustawienia projektorów oświetleniowych. Efekt
jego pracy został pozytywnie oceniony ze
strony Zlecającego - Urzędu Gminy w Kobiórze.
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stępnie w Gminnym Domu Kultury Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Marcin Kędzior przedstawił prezentację projektu
połączoną z pokazem zdjęć z pierwszego i
drugiego etapu termomodernizacji budynku
szkolnego. Uroczystość uświetnił swym występem zespół Kobiórsko Czelodka.

podstaw do różnicowania wysokości opłat w
zależności od sposobu prowadzenia gospodarki odpadami na konkretnych nieruchomościach. Pomimo tego, że ilości odpadów na
poszczególnych posesjach są bardzo zróżnicowane, ustawodawca wyznaczył wyłącznie 4
metody rozliczania kosztów ich wywozu i
utylizacji.
Do dnia 1.06.2015r. obowiązywała w naszej
gminie tzw. metoda liniowa obciążająca
równo wszystkich mieszkańców kwotą 8zł od
osoby. Problem w tym, że stawka ta była rażąco zaniżona w stosunku do faktycznych
kosztów ponoszonych przez gminę na gospodarkę odpadami, przez co gmina musiała dopłacać do systemu ogromne kwoty. W samym
tylko roku 2014 dopłata ta wynosiła około
340000zł, kosztem innych niezrealizowanych
zadań.
Pomimo wnioskowania przez wójta o wprowadzenie stosownej podwyżki w roku 2013 i
2014 Rada Gminy poprzedniej kadencji nie
uwzględniła tych wniosków. Wobec powyższego radni wybrani na nową kadencję musieli podjąć ten temat, aby nie doprowadzić do
załamania gospodarki finansowej gminy. Po
zapoznaniu się z analizą finansową i rozważeniu wszystkich możliwości ustawowych radni
stworzyli pierwotnie projekt uchwały ustalającej ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami, zgodnie, z którym stawka ta
miała wynosić 45zł od posesji w zabudowie
jednorodzinnej, a 30zł w zabudowie wielorodzinnej np.(bloki). Projekt uchwały został
skierowany do konsultacji społecznych zgodnie z uchwałą rady gminy w tym zakresie,
które odbyły się w miesiącu kwietniu br. W
wyniku uwag wniesionych przez Stowarzyszenie „Plichtowice” oraz innych mieszkańców w/w projekt uchwały został całkowicie
zmieniony i na sesji w dniu 30.04.2015r. rada
podjęła uchwałę ustalającą metodę degresywną naliczania opłat, tj. „w/g ilości osób zarejestrowanych na nieruchomości”, różnicującą jednocześnie wysokość opłaty w zależności od liczby „domowników”.
Należy w tym miejscu podkreślić, że na
chwilę obecną metoda ta została uznana przez

W tym miejscu chcielibyśmy szczególnie podziękować przybyłym gościom, dzieciom i
młodzieży z zespołu Kobiórsko Czelodka
oraz ich opiekunom, wykonawcom pierwszego i drugiego etapu robót budowlanych, inspektorom nadzoru autorskiego i inwestorskiego, jak również pracownikom Urzędu
Gminy Kobiór odpowiedzialnym za pozyskiwanie, prowadzenie księgowe i merytoryczne
inwestycji oraz rozliczanie środków zewnętrznych.

DLACZEGO WPROWADZONO
NOWY SYSTEM OPŁAT ZA ODPADY
W związku z zapytaniami i uwagami mieszkańców dotyczącymi wprowadzonych zmian
w systemie opłat za gospodarowanie odpadami informujemy, że obowiązująca od
01.07.2013r. Ustawa „o czystości i porządku
w gminach”, nie daje samorządom żadnych
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radnych za rozwiązanie optymalne dla warunków i specyfiki naszej gminy, w której o kosztach odbieranych i utylizowanych odpadów
nie decyduje ilość osób, lecz funkcjonowanie
nieruchomości ( żużel z kotłów, odpady biodegradowalne i zmieszane).Poza tym ilość
przyjazdów samochodów odbierających odpady z posesji nie jest zależna od ilości osób
ją zamieszkujących. W przypadku nieruchomości zamieszkałych przez 1 do 3 osób, zmieniona stawka opłaty rzeczywiście wzrosła do
wyjściowego poziomu sprzed 01.07.2013r.,
ale zakres świadczonej za te pieniądze usługi,
znacznie został poszerzony. W starym systemie gospodarki odpadami mieszkańcy za odbiór odpadów z posesji płacili firmom wywozowym ok.25zł miesięcznie od kubła, przy
czym nie były odbierane odpady zielone, a
plastik, szkło, papier i inne odpady segregowane były indywidualnie przez właścicieli
odwożone do PSZOK-a.
Zdajemy sobie sprawę, że dla właścicieli nieruchomości żyjących skromnie i „blisko natury”, ogrzewających dom drewnem lub gazem i kompostujących trawę, wprowadzona
zmiana opłaty może być niesprawiedliwa,
lecz ulg w opłatach w takich przypadkach nie
przewidział Sejm RP, więc Rada Gminy nie
mogła uwzględnić ich w swojej uchwale.
Ponieważ w dalszym ciągu do urzędu gminy
wpływają uwagi mieszkańców w przedmiotowej sprawie są one sukcesywnie kierowane do
Rady Gminy w celu ich uwzględnienia przy
nowelizacji regulaminu o utrzymaniu porządku i czystości oraz uchwały w sprawie
szczegółowych zasad gospodarki odpadami w
gminie. Wszyscy oczekujemy też zmian ustawowych pozwalających na bardziej elastyczne i sprawiedliwsze kształtowanie opłat
przez samorządy.

sanitarnej w Kobiórze” i dofinansowana w ponad 60% ze środków unijnych w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i
ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Łączna długość wykonanej i oddanej do
użytku sieci grawitacyjnej w rejonie ul. Ołtuszewskiego wynosi 2 668,8 mb. W rejonie ul.
Leśników, Nad Zalewem i Na Kąty wykonano
i oddano do użytku odcinek sieci grawitacyjnej o łącznej długości 1074,35 mb, kolektor
tłoczny o długości 710,45 mb oraz Pompownię ścieków P2. W ramach inwestycji odtworzone zostały wszystkie nawierzchnie dróg
uszkodzone w trakcie prowadzonych robót.
Na podstawie przeprowadzonych prób wodnych, teleinspekcji oraz pomiarów geodezyjnych powykonawczych stwierdzono, że roboty zostały wykonane prawidłowo.
DNI KOBIÓRA 2015
Plenerowy festyn, jaki zwieńczył tegoroczne
obchody Dni Kobióra, zgodnie z tradycją nie
miał szczęścia do pogody.
I tym razem stało się zgodnie z lokalnym powiedzeniem „W dni Kobióra - pękła rura”.
Godziny przedpołudniowe nie zapowiadały
gwałtownych opadów deszczu, gradu i groźnie wyglądających chmur. Jednak do późnych
godzin wieczornych pogoda była coraz lepsza, …choć „szału nie było”.
Czy kobiórski festyn winien się odbywać w
sobotę czy niedzielę? To pytanie będzie powracać, ponieważ zdaje się, że kobiórzanie
przestraszyli się nie tylko niepewnej pogody.
Wykorzystując wolny od pracy dzień, poświęcili się akcji wykaszania trawników.
Jednak w tym roku impreza na Gminnym
Ośrodku Sportowym miała kilka elementów,
jakie zostaną zapisane w kronikach.
Po 2 latach przerwy ku uciesze środowisk
młodzieżowych, został ponownie otwarty
klub „ORIENT”, którego nowi właściciele
obsłużyli publiczność od strony gastronomicznej.
Przy okazji udało się zdążyć z renowacją elewacji zewnętrznych pawilonu klubowego,
które już od końca lat 80-tych ubiegłego

ZAKOŃCZONO BUDOWĘ
KANALIZACJI SANITARNEJ
14 maja 2015 roku zakończony został odbiór
ciągów głównych sieci kanalizacji sanitarnej
w rejonie ulicy Ołtuszewskiego, ul. Leśników,
ul. Nad Zalewem i ul. Na Kąty. Inwestycja realizowana była pn. „Budowa sieci kanalizacji
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wieku, nie przynosiły nam chluby oraz dokończyć przedłużające się prace związane z
oświetleniem boiska treningowego oraz parkingu od strony ul. Zachodniej.
Popołudniowa ulewa, od razu zmusiła organizatorów do rozważenia konieczności odwodnienia powierzchniowego tego miejsca i
utwardzenia nawierzchni.
Po raz pierwszy skorzystaliśmy z namiotu
„koncertowego” - najnowszego nabytku, na
który zdecydowała się Rada Gminy wiosną
tego roku; wraz z swoim starszym „bratem”
służącym nam już od 8 lat, powinien uniezależnić imprezy organizowane przez Urząd
Gminy i lokalne środowiska, od kapryśnej pogody.

działania finansowe Wójta, jako organu wykonawczego były prawidłowe i nie budziły
zastrzeżeń wśród przedstawicieli mieszkańców, którymi są Radni Rady Gminy Kobiór.
ŚLUBOWANIE NOWEGO RADNEGO
Jednym z punktów VII sesji Rady Gminy w
dniu 18 czerwca 2015 roku było uroczyste
złożenie ślubowania przez nowo wybranego
radnego z okręgu wyborczego nr 11 Pana Bogusława Kozika.

ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA
15 radnych obecnych na sesji Rady Gminy
Kobiór w dniu 18 czerwca 2015 roku udzieliło
absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. Głosowanie nad
stosowną uchwałą poprzedziło wystąpienie
Wójta, który omówił główne zadania zrealizowane w ubiegłym roku w Gminie i przedstawił kwoty wykonania budżetu po stronie dochodów i wydatków. Po raz pierwszy w historii gminy zdarzyło się, że w jednym roku budżetowym funkcję Wójta pełniły dwie osoby.
Na ostateczne wykonanie budżetu złożyła się
praca byłego Wójta Stefana Ryta i aktualnie
urzędującego Eugeniusza Lubańskiego.

Po wręczeniu przez Przewodniczącą Gminnej
Komisji Wyborczej Panią Krystynę Kurpas
zaświadczenia o wyborze na radnego w kadencji 2014 - 2018, przewodniczący Rady
Gminy Pan Przemysław Sawicki odczytał rotę
ślubowania: „Wierny Konstytucji i prawu
Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców", Pan Bogusław
Kozik wypowiedział słowa: "Ślubuję, tak mi
dopomóż Bóg". Tym samym objął mandat
radnego.

Udzielenie Wójtowi absolutorium jest równoznaczne ze stwierdzeniem, że ubiegłoroczne
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gotowia, gdzie można było poznać całą aparaturę medyczną. Dzieci nie tylko poznały tajniki ratownictwa, ale również wysłuchali pogadanek na temat bezpiecznego zachowania
się w czasie wakacji. Serdecznie dziękujemy
kobiórskim strażakom oraz obsłudze pogotowia za uśmiech, zaangażowanie w czasie pokazu, a przede wszystkim za radość daną dzieciom.
Po pokazie odbyło się ognisko, a przy nim
czytanie wesołych wierszyków "Sny i Tobołki
pana Pierdziołki", pieczenie kiełbas, zabawy,
śpiewy i pokazy taneczne dzieci. Dzięki takim
działaniom, chcemy zaszczepić dzieciom
chęć do czytania, utwierdzić w przekonaniu,
że książka to źródło wiedzy, informacji, oraz
przyjemności. Chcemy pokazać, że Biblioteka
jest miejscem przyjaznym, gdzie nie tylko wypożycza się książki, lecz można miło i przyjemnie spędzić czas.
Dziękujemy wszystkim, oraz każdemu z
osobna za każdy miły gest i dobre słowo, a
przede wszystkim mieszkańcom budynku
przy ul Centralnej 59.

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
DZIECI REALIZOWANA W TRAKCIE
WYJAZDU ŚRÓDROCZNEGO W
ROKU SZKOLNYM 2014/2015

W wyniku realizacji zadania został osiągnięty:
- efekt rzeczowy tj. wyjazd 38 dzieci ogółem,
w tym: wyjazd 5 dzieci ze stawką podwyższoną poza teren województwa śląskiego, wyjazd 33 dzieci ze stawką podstawową poza teren województwa śląskiego
- efekt ekologiczny tj. wzmocnienie organizmów 38 dzieci poprzez wyjazd do miejscowości czystej ekologicznie, podniesienie
świadomości ekologicznej 38 dzieci poprzez
realizację programu edukacji ekologicznej.

OGNISKOWE CZYTANIE
I POKAZY RATOWNICTWA
DLA DZIECI
Dnia 26 czerwca po raz trzeci ponad czterdzieścioro dzieci spotkało się na ogniskowym
czytaniu, w tym roku połączonym z pokazem
ratownictwa medycznego, przeprowadzonego
przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w
Katowicach oraz Ochotniczą Straż Pożarną w
Kobiórze. Obie jednostki znakomicie się uzupełniały, przekazując dzieciom swoją wiedzę
i doświadczenie, oraz z ogromną cierpliwością odpowiadali na pytania. Radością dla milusińskich było bandażowanie, podłączanie
kroplówek, ćwiczenia na fantomach, mocowanie na deskach, przenoszenie na noszach,
oraz ćwiczenia przeprowadzane w karetce po-

Więcej zdjęć z imprezy można zobaczyć na
stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej.

ZAKOŃCZENIE
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ROKU SZKOLNEGO 2014/2015
W piątkowy poranek 26 czerwca odbyło się
zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy i Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Kobiórze. Tym samym rozpoczęły się upragnione przez dzieci i młodzież wakacje. W tym ostatnim dniu roku
szkolnego na zaproszenie Pani Beaty Witańskiej Dyrektor Szkoły Podstawowej oraz na
zaproszenie Pana Jerzego Orlikowskiego Dyrektora Gimnazjum uczestniczyli Wójt Eugeniusz Lubański oraz Sekretarz Bronisław
Gembalczyk. Przedstawiciele samorządu
Gminy Kobiór wręczyli Absolwentom roku
Nagrody Wójta w postaci aparatów cyfrowych za wzorowe zachowanie, bardzo dobre
wyniki w nauce i wywiązywanie się z obowiązków szkolnych oraz aktywny udział w
życiu klasy i szkoły, a także godne reprezentowanie Gminy Kobiór. Absolwentem Roku
2014/2015 Szkoły Podstawowej im Jana
Brzechwy została Katarzyna Cofała ze średnią ocen 5,4, a Absolwentem Roku 2014/2015
Gimnazjum im Jana Pawła II została Daria
Toboła ze średnią ocen 5,56. Drobne upominki otrzymali również uczniowie, którzy
uczestniczyli w zawodach podczas XIV Międzynarodowej Spartakiady Młodzieży Miast
Partnerskich i zdobyli najlepsze miejsca
wśród reprezentantów Gminy Kobiór: Paweł
Pasternak, Marcin Koterla, Zuzanna Tużnik.
Życzymy wszystkim uczniom bezpiecznych
wakacji, wspaniałej pogody, radośnie spędzonego czasu w gronie rodziny i przyjaciół, a
także odpoczynku od nauki, a tym, którzy
ukończyli 3 klasę gimnazjum najlepszego wyboru na dalszej drodze edukacji.

XII REGIONALNY KONKURS GRY NA
FLETACH PODŁUŻNYCH
ROZSTRZYGNIĘTY
Dnia 27 maja 2015r. odbyła się kolejna edycja
konkursu. Jego tematem przewodnim była
muzyka filmowa, bajkowa. Uczestnicy wykonywali utwory, tematy muzyczne pochodzące
z filmów, które znają i tych, które są na stałe
już zapisane w historii muzyki filmowej np.
melodia z serialu „ Czterej pancerni i pies ”,
temat z bajki „Bolek Lolek”.

Jak zwykle nad wszystkim czuwała pani Marzena Gec. Swoimi umiejętnościami gry na
fletach popisywała się w tym roku rekordowa
liczba młodych wirtuozów - aż 64 solistów
oraz 8 zespołów. Ze względu na miłą i przyjazna atmosferę konkurs cieszy się coraz większą popularnością. Dodać należy, że w tym
roku przyjechali uczestnicy aż z Ostrzeszowamiejscowości położonej w Wielkopolsce. Po
wysłuchaniu wszystkich prezentacji jury
przyznało wiele ciekawych nagród. Dodat-
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kową atrakcją były warsztaty plastyczne, których efektem są wykonane przez uczestników
ilustracje do bajek.

KATARZYNA CIELNIASZEK - GIMNAZJUM 11 TYCHY
IV kategoria (zespołowa), łącznie 8 zespołów
I miejsce CAPELLA NICOPOLENSIS MDK MIKOŁÓW
II miejsce MAŁA CAMPANELLA - SP KOBIÓR
III miejsce CAMPANELLA - GIMNAZJUM
KOBIÓR

Laureaci XII Regionalnego Konkursu Gry Na
Fletach Podłużnych Kobiór 2015:
I kategoria (klasy I – IV), 33 uczestników
I miejsce ZOFIA PUDEŁKO - OSM TYCHY
II miejsce ZOFIA DRZYZGA - SP RADOSTOWICE
III miejsce EMILIA GASZKA - SP RADOSTOWICE

Wyróżnienia:
DUET E. GASZKA/ M. MACHNIK - SP RADOSTOWICE
DUET D.TOBOŁA/ K. LISZOWSKA- GIMNAZJUM KOBIÓR

Wyróżnienia:
OLIWIA SKÓRZEWSKA - SP 22 TYCHY
ALICJA MAŁYJUREK - SP 22 TYCHY
MICHALINA PYTLIK - SP RADOSTOWICE
ZUZANNA CZERWIŃSKA - SP KOBIELICE
JULIA MACHA - SP KOBIELICE

Jury postanowił przyznać Grand Prix konkursu DLA MONIKI KOŁOCZEK Z GIMNAZJUM W KOBIÓRZE
Bardzo dziękujemy Organizatorom, a przede
wszystkim Pani Marzenie Gec za wielkie zaangażowanie w przygotowanie konkursu.

II kategoria (klasy V – VI), 21 uczestników
I miejsce WERONIKA SEKTA - SP RADOSTOWICE
II miejsce LIDIA KUDŁA - SP RADOSTOWICE
LENA KIJAK - SP KOBIÓR
III miejsce NATALIA MIKOŁAJEC - SP
KOBIÓR

SUKCES UCZNIÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Pomimo wakacji należy napisać o sukcesie
uczniów Szkoły Podstawowej. Dnia 28 maja
2015 w Centrum Kultury w Rybniku odbył się
Ogólnopolski Konkurs Wokalny "Wygraj
szansę", organizowany przez Agencję Telewizyjno-Estradową TV MEDIA. Jednym z
głównych celów konkursu było odkrywanie i
promowanie talentów wokalnych dzieci i
młodzieży z ośrodków wiejskich i małych
miast.
Reprezentantka naszej szkoły Natalia Mikołajec wykonała piosenkę "Laleczka z saskiej
porcelany". Na scenie towarzyszył jej zespół
baletowy w składzie Katarzyna Cofała i Jakub
Kozyra.
Występ przedstawicieli naszej szkoły okazał
się wielkim sukcesem. Zajęli oni pierwsze
miejsce urzekając swoją interpretacją, nie
tylko jury, ale i całą publiczność.
Bardzo dziękujemy Paniom Marzenie Gec
oraz Annie Mazurczyk za zaangażowanie i

Wyróżnienia:
MIŁOSZ PUCHAŁKA - SP KOBIELICE
MARTA GOŁEK - SP KOBIÓR
EMILIA GRZELAK - SP KOBIÓR
III kategoria (gimnazjum), 12 uczestników
I miejsce MONIKA KOŁOCZEK - GIMNAZJUM KOBIÓR
II miejsce ZOFIA JÓŹWIAK - FUNDACJA
NAZARET OSTRZESZÓW
NATALIA KLIMA - GIMNAZJUM RADOSTOWICE
III miejsce MARTYNA BACIK - FUNDACJA NAZARET OSTRZESZÓW
Wyróżnienia:
DARIA TOBOŁA - GIMNAZJUM KOBIÓR
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trud włożony w przygotowanie uczniów do
konkursu, jednocześnie życzymy dalszych
sukcesów.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą
być objęte osoby i rodziny znajdujące się w
trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria
określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150%
kryterium dochodowego uprawniającego do
skorzystania z pomocy społecznej, tj:
- 813,00 zł. netto dla osoby samotnie gospodarującej
- 684,00 zł. netto dla osoby w rodzinie
Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

KARTY PARKINGOWE
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Pszczynie, przy ul.
3-Maja 10, pokój nr 10 zostanie uruchomiony
punkt przyjmowania wniosków o kartę parkingową. Przedsięwzięcie doszło do skutku w
wyniku uzgodnień Starosty Pszczyńskiego z
Przewodniczącą Powiatowego Zespołu do
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w
Rybniku.
Punkt będzie czynny w każdy pierwszy i
trzeci wtorek miesiąca w godzinach od 8.00
do 11.00 oraz od 11.20 do 14.00. Dyżury odbędą się w następujących terminach:
4 i 18 sierpnia,
1 i 15 września,
6 i 20 października,
3 i 17 listopada,
1 i 15 grudnia.
Mieszkańcy Powiatu Pszczyńskiego będą mogli w wyżej wymienionych terminach złożyć
wnioski o kartę parkingową, a także ją odebrać bez konieczności wyjazdu do Rybnika.
Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1
lipca 2014r. karty parkingowe wydaje przewodniczący powiatowego zespołu do spraw
orzekania o niepełnosprawności. Aktualnie
mieszkańcy Powiatu Pszczyńskiego ubiegający się o kartę parkingową muszą udawać się
do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Rybniku. Możliwość
złożenia wniosku w Starostwie w Pszczynie
będzie niewątpliwie ułatwieniem dla osób

INFORMACJA
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze informuje, że na terenie Gminy Kobiór
realizowany jest Program Operacyjny Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) w ramach
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym (FEAD) - Podprogramu
FEAD 2015, którego celem jest wsparcie osób
i rodzin w najtrudniejszej sytuacji materialnej
poprzez pomoc żywnościową.
Instytucją zarządzającą jest Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej. Instytucją realizującą podprogram na terenie Gminy Kobiór jest
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze, którego zadaniem jest prowadzenie
kwalifikacji osób uprawnionych do uzyskania
tej formy pomocy (spełniających kryteria
określone w Podprogramie) oraz wydawanie
żywności. Podpisana została w związku z tym
umowa na realizacje zadania z Bankiem Żywności w Chorzowie.
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niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, tym bardziej, że złożenie wniosku wymaga osobistego stawiennictwa się do urzędu.

którym ciąży obowiązek jego wystawienia,
wartość podatku VAT z reguły i tak jest pobierana od konsumenta i to on płaci podatek w
cenie towaru lub usługi. Przykładem branży,
w której zjawisko paragonów niefiskalnych
jest szczególnie zauważalne, jest gastronomia,
ponieważ funkcjonuje tu często, jako paragon
tzw. rachunek lub paragon kelnerski.
Biorąc paragon wspieramy uczciwą konkurencję - mamy pewność, że sprzedawca stosuje zasady uczciwej konkurencji, zyskujemy
również pewność, że nie zostaliśmy oszukani,
ponieważ wiemy dokładnie, za co i ile płacimy.

W siedzibie Starostwa możliwe będzie również pobranie i złożenie wniosku o wydanie
orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu
niepełnosprawności oraz legitymacji osoby
niepełnosprawnej.
Szczegółowe informacje na temat uzyskania
orzeczenia, legitymacji osoby niepełnosprawnej czy karty parkingowej można znaleźć na
stronie internetowej Powiatowego Zespołu do
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w
Rybniku www.pzon.rybnik.pl

WKU TYCHY ZAPRASZA
NA ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO
Program uroczystości:
11.00 - Msza św. w kościele pw. Marii Magdaleny, po jej zakończeniu złożenie kwiatów
pod pomnikiem Powstańców Śląskich
12.00 - przemarsz ulicami miasta (Bocheńskiego, Budowlanych, Edukacji)
13.00 - rozpoczęcie uroczystości na placu pod
Żyrafą

Wszystkie osoby składające wniosek o wydanie karty parkingowej prosimy o zabranie ze
sobą do wglądu orzeczenia uprawniającego
do wydania karty parkingowej.

INFORMACJA NACZELNIKA
URZĘDU SKARBOWEGO
W PSZCZYNIE
Rozpoczęła się nowa odsłona prowadzonej od
lat przez Ministerstwo Finansów akcji „Weź
paragon". Zachęcenie kupujących nie tylko do
brania, ale także do sprawdzania paragonów
wydawanych z kas fiskalnych – to cel akcji
„Nie daj się oszukać - sprawdź paragon".
Nowa akcja ma przede wszystkim zwrócić
uwagę podatników, że obok paragonów fiskalnych sprzedawcy wystawiają też paragony niefiskalne. Są one wystawiane przed fiskalizacją kasy i nie powinny być przekazane
kupującemu, jako dowód zakupu, jeżeli sprzedawca jest zobowiązany do ewidencjonowania obrotów na kasach rejestrujących.
Podobnie jak poprzednie, tegoroczna odsłona
kampanii paragonowej kierowana jest do konsumentów, ponieważ to konsument decyduje
o tym, czy ostatecznie bierze paragon. To
również on, jako posiadacz paragonu, ma
możliwość jego sprawdzenia. W przypadku
niewydania paragonu, jak również wydania
paragonu niefiskalnego przez podatnika, na
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