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Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych,
życzymy wszystkim wiele radości, optymizmu, cierpliwości, siły
oraz wiary w to, że Zmartwychwstały Chrystus
jest źródłem największej nadziei i ukojenia.
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Szanowni Mieszkańcy
2 kwietnia mija 30 lat od odzyskania odrębności administracyjnej przez naszą gminę.
Rośnie już drugie pokolenie kobiórzan, które nie pamięta czasów stagnacji, gdy byliśmy
jedną z dzielnic „Wielkich Tychów”.
Dzięki przejęciu spraw w swoje ręce wiele się w tym czasie u nas zmieniło. Na początku
lat 90-tych opracowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który uporządkował i wprowadził nowy ład w rozwoju naszej gminy.
Ścieki z rowów przydrożnych skierowano do nowoczesnej oczyszczalni systemem kanalizacji sanitarnej. „Wyszliśmy z błota” poprzez przebudowę oraz budowę nowych dróg. Prawie wszystkie ulice są oświetlone z wykorzystaniem
energooszczędnych opraw. Rozbudowano ośrodek zdrowia, szkołę i przedszkole. Wybudowano salę gimnastyczną wraz
z kompleksem nowoczesnych boisk. Wyremontowano dom kultury oraz budynek byłego hotelu robotniczego, w którym
obecnie mieści się kilka jednostek i instytucji gminnych. Unowocześniono i doposażono gminny ośrodek sportu. Zainwestowano w turystykę i rekreację poprzez budowę zbiorników wodnych, ścieżek rowerowych placów zabaw i siłowni
zewnętrznej. Znacznie poprawił się transport zbiorowy, zbudowano nowe wiaty przystankowe oraz wiele nowych miejsc
parkingowych.
Sporo zainwestowaliśmy w termomodernizację obiektów komunalnych. Dzięki kompleksowej gazyfikacji i udzielanym
dofinansowaniom osiągnięto znaczny postęp w walce ze smogiem. Sukcesywnie likwidowane są kotły węglowe i zastępowane instalacją ogrzewania gazowego lub odnawialnych źródeł energii.
Dużo zawdzięczamy słusznej decyzji o przystąpieniu naszej gminy do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Nadal utrzymujemy współpracę z miastami partnerskimi.
Trzeba podkreślić, że nasze osiągnięcia doceniają również tyskie władze i potwierdzają, że tamta decyzja była słuszna.
Wiele jest jednak jeszcze przed nami. Generalnej przebudowy wymaga centrum Kobióra, a w szczególności tereny po
byłej bazie transportu leśnego. Rewitalizacji wymaga zabytkowy budynek przedszkola, dworca kolejowego oraz remizy
OSP i kilku budynków komunalnych. Starania w tym zakresie już rozpoczęto.
Szanowni mieszkańcy, nie sposób przedstawić dorobku 30-lecia w kilku zdaniach. Nie można też w sytuacji rosnącego
zagrożenia epidemicznego myśleć o obchodach tego jubileuszu. Jeżeli jednak będzie możliwość postaramy się wydać
specjalny jubileuszowy numer biuletynu w miesiącu maju będący podsumowaniem i upamiętnieniem tego okresu.
Niech zatem te nachodzące Święta Wielkanocne upłyną w rodzinnej atmosferze
i będą źródłem nadziei na lepsze czasy czego Wam z całego serca życzę.
Wójt Gminy Kobiór
Eugeniusz Lubański

1991 - 2021

SAMORZĄDU
GMINY KOBIÓR2

INWESTYCJE
BUDUJEMY WODOCIĄG

POWINNO BYĆ JAŚNIEJ I TANIEJ
Kilkanaście dni temu przekazano wykonawcy plac budowy
inwestycji pn. „Montaż instalacji efektywnego energetycznie
oświetlenia ulicznego w Kobiórze”. Projekt dotyczy wymiany istniejących sodowych opraw oświetleniowych na
oprawy energooszczędne oparte na technologii LED. W zakres projektu wchodzi łącznie wymiana 230 szt. opraw z
czego 161 sztuk zostanie zainstalowanych na słupach energetycznych należących do firmy TAURON SA. Projekt ma na
celu ograniczenie zużycia energii elektrycznej wykorzystywanej do oświetlenia ulic na terenie gminy Kobiór o ok. 40
MWh/rok
Koszt zadania wyniesie ok. 196 000 zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniesie ok. 166 000 zł.
Termin realizacji inwestycji upływa końcem maja bieżącego
roku.

W rejonie ulicy Wrzosowej i Wiśniowej trwa budowa sieci
wodociągowej o długości 748mb. i wartości 194 802,94 zł.
Zadanie jest częścią większego projektu pn. „Rozbudowa
sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w gminie Kobiór” o łącznej wartości 448 000zł, z czego dofinansowanie
ze środków Unii Europejskiej wyniesie ok. 306 000zł. Kanalizację w tym rejonie wybudowano już w roku ubiegłym, zaś
wodociąg powinien być wykonany do połowy lipca br. Dla
wyjaśnienia informujemy, że ul.Wrzosowa to nazwa drogi w
budowie pomiędzy ul.Kwiatową i Wróblewskiego, a ul. Wiśniowa to odcinek drogi łączący ul.Stobika z ul.Wróblewskiego.

PRZYSZLI LOKATORZY
NIE MOGĄ SIĘ JUŻ DOCZEKAĆ
Do zakończenia przebudowy budynku przy ul.Orlej 4 pozostało już tylko 3 miesiące. Projekt unijny pod szumną nazwą
„Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych w Kobiórze
na terenie zdegradowanym” polega na przebudowie zabytkowego budynku „potartacznego” i utworzeniu w nim sześciu
mieszkań socjalnych i dwóch mieszkań chronionych. Dodatkowym celem była rewitalizacja tego budynku, będącego perełką architektury z początku ubiegłego wieku. Wartość projektu to ok. 1 500 000 zł, z czego dofinansowanie ze środków
Unii Europejskiej wyniesie ok. 775 000 zł. Wysoki standard
mieszkań i dogodne położenie budynku sprawiają, że niektórzy lokatorzy nie mogą się już doczekać na klucze.

ULICA ŁUKOWA I ORLA BĘDĄ PRZEBUDOWANE
Po raz kolejny Górnośląsko Zagłębiowska Metropolia dofinansuje w Kobiórze inwestycje drogowe. Tym razem będzie
to przebudowa ulic na Kajzerowcu tj. ul. Łukowej na odcinku
ok. 800mb i ul.Orlej ok. 460mb. W chwili obecnej opracowywana jest dokumentacja geodezyjna i projektowo-kosztorysowa zadania. Maksymalna wysokość dofinansowania wyniesie 400 000zł. Ile trzeba będzie dołożyć środków własnych
dowiemy się dopiero po przetargu, który planujemy zorganizować pod koniec czerwca. Zgodnie z regulaminem dofinansowania, roboty będziemy musieli zakończyć i rozliczyć do
końca grudnia br.
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RUSZYŁA BUDOWA PUKTU PRZESIADKOWEGO
PRZY DWORCU PKP
W połowie marca ruszyła „z kopyta” budowa drugiego
punktu przesiadkowego w Kobiórze. Roboty prowadzi firma
z Grzawej, której oferta okazała się najkorzystniejsza w przetargu nieograniczonym. Projekt pn.: „Budowa parkingów
park & ride przy dworcu PKP w Kobiórze” ma na celu umożliwienie mieszkańcom dogodne i bezpieczne parkowanie samochodów i rowerów przy dworcu i dalszą podróż koleją.
Aby to osiągnąć powstanie w tym miejscu 65 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, wiaty dla rowerów,
zatoka postojowa dla małego autobusu komunikacji lokalnej.
Oprócz tego zostaną wykonane jezdnie manewrowe, chodniki dla pieszych i ścieżki rowerowe. Wszystko będzie oświetlone i objęte gminnym monitoringiem. Wartość robót budowlanych brutto wyniesie 805 061 zł, z czego 492 103 zł to
dofinansowanie ze środków Metropolitalnego Funduszu Solidarności. Termin realizacji inwestycji upływa 29 października 2021r., lecz wykonawca deklaruje znaczne przyspieszenie zakończenia robót.

stanie z placu zabaw przez dzieci z rejonu ul.Rodzinnej ,Rolnej , Promnickiej , oraz ul.Ołtuszewskiego. Wartość inwestycji szacuje się na kwotę 153 000 zł, z czego 95 445 zł ma
pochodzić ze środków unijnych. W przypadku uzyskania dofinansowania planuje się przystąpienie do procedury przetargowej w IV kwartale 2021 r. oraz realizację zadania do
czerwca 2022 r.
POŁĄCZENIA „ŚLEPYCH ULIC”
DOCZEKAJĄ SIĘ REALIZACJI
Ogromnym osiągnięciem minionego trzydziestolecia będzie
połączenie kilku ulic nie mających dotychczas wyjazdu. Do
najważniejszych należy połączenie ul.Rolnej z ul.Poziomkową i ul.Paproci (tzw. „kobiórski trójkąt bermudzki”). W
pamiętnym dniu 07.10.2020r. zakończono proces regulacji
spraw własnościowych gruntu pod tymi drogami. Koszty administracyjne, geodezyjne, sądowe oraz wypłacone dotychczasowym właścicielom odszkodowania wyniosły ok.40 000
zł. Tegoroczny budżet zakłada wykonanie przynajmniej części robót drogowych na odcinku łączącym ul.Rolną z ul. Paproci, który najbardziej „ucierpiał” stanowiąc objazd w
związku z przebudową ul. Rodzinnej.

W ubiegłym roku podjęliśmy również nie mniej ważne działania związane z uregulowaniem spraw własnościowych
gruntów przeznaczonych pod połączenie dróg gminnych ul.
Kwiatowej i ul. Wąskiej. Nie wykluczamy, że przy sprzyjających okolicznościach droga ta może zostać utwardzona już w
2022 roku.

Do bardzo istotnych należy także połączenie ul.Wodnej z
ul.Wspólną. Uregulowanie spraw własnościowych pod tym
łącznikiem przewidujemy w roku bieżącym. Na przeszkodzie
stoi głównie pandemia, gdyż uniemożliwia nam spotkanie z
notariuszem licznej grupy współwłaścicieli.
Kolejnym połączeniem drogowym oczekiwanym od kilku
dekad to połączenie ul. Wróblewskiego z ul.Promnicką poprzez ul.Pogodną. Tutaj z kolei czekamy na zmianę planu
miejscowego zagospodarowania przestrzennego co nastąpi
prawdopodobnie do końca maja br.

PRZY UL. RZECZNEJ W KOBIÓRZE
POWSTANIE KOLEJNY PLAC ZABAW
W ramach projektu pn. „Budowa infrastruktury aktywnego
wypoczynku przy ul. Rzecznej w Kobiórze poprzez wykonanie obiektów małej architektury, ogrodzenia i miejsc postojowych” zostanie wykonany trzeci plac zabaw w Kobiórze wyposażony w urządzenia do zabawy, ławeczki, kosze na śmieci
oraz ogrodzenie. Miejsce to wybrano aby umożliwić korzy-
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DOBRA PASSA
DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOBIÓRZE

Od pewnego czasu kobiórscy strażacy mogą mieć powody do zadowolenia.
Najpierw nowy wóz bojowy za kwotę ponad 773 tysiące zł pozyskany dzięki skumulowaniu dofinansowań z kilku
instytucji w tym 250 tysięcy zł z gminy Kobiór.
Następnie decyzja Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączeniu z dniem 1 maja 2020 roku kobiórskiej OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Z kolei w grudniu ubiegłego roku decyzja Wojewody Śląskiego o Przekazaniu na rzecz gminy Kobiór (tzw. komunalizacji) warsztatu po byłej bazie transportu leśnego na cele nowej remizy.
W ostatnim czasie pozyskanie dotacji w kwocie 850.000 zł z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na adaptację w/w warsztatu na nowoczesną remizę.
Wreszcie możliwość dotacji i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację tego
obiektu.
Taka „kumulacja” nie jest oczywiście wynikiem szczęśliwego trafu, lecz wieloletnich starań gminy Kobiór oraz władz
Ochotniczej Straży Pożarnej.
Uwieńczeniem powyższego „szczęścia” będzie wykonanie przebudowy pozyskanego obiektu i stworzenie godnych
warunków do funkcjonowania naszej straży.
Projekt zakłada utworzenie dwóch garaży dla wozów bojowych, zaplecza socjalnego i sanitarnego dla strażaków i
pracownika zarządzania kryzysowego, kompleksowej termomodernizacji i wyposażeniu obiektu w niezbędne instalacje w tym nowego systemu alarmowego. Ponadto miejsca parkingowe dla strażaków oraz budowa systemu gwarantującego odpowiednie ciśnienie wody w hydrantach.
Dokumentacja projektowa jest już na ukończeniu. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę latem br. zostanie ogłoszony
przetarg nieograniczony. Roboty planujemy zakończyć w 2022 roku.
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EKO KOBIÓR
WIOSNA - CZAS NA PORZĄDKI
Jednym ze zwyczajów jaki od lat kultywują kobiórzanie, jest
wiosenne porządkowanie swoich posesji. Nierzadko mieszkańcy utrzymują również teren przyległy od strony dróg publicznych co sprawia, iż uchodzimy za miejscowość zadbaną
i gospodarną. Wysokie ceny gruntów budowlanych w Kobiórze, nie biorą się z „sufitu”. Nie oznacza to, że należy przemilczać sprawy, które ten dobry wizerunek burzą, a wręcz i
należy o nich mówić otwartym tekstem
1. Trawniki publiczne, pasy drogowe oraz obiekty rekreacyjne, są nagminnie zanieczyszczane odchodami wyprowadzanych psów. Tylko nieliczni właściciele zwierząt zabierają
je do swoich przydomowych pojemników na odpady zmieszane. W pewnych fragmentach naszej gminy problem urasta
do znacznej rangi, co musi budzić zdziwienie biorąc pod
uwagę nagłaśnianie tego tematu w mediach publicznych oraz
powszechną dostępność tanich woreczków na kłopotliwą zawartość.
Przypominamy, że zanieczyszczanie przestrzeni publicznej
odchodami przez wyprowadzane zwierzęta jest wykroczeniem, podlegającym karze grzywny!
2. W wielu miejscach Kobióra, na trawnikach przydrożnych pojawiły się stałe - utwardzone stanowiska z pojemnikami na odpady komunalne. Jest to całkowicie niezgodne
z „Regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie
gminy” oraz „Ustawą o drogach publicznych”.
Odpady komunalne jakie gromadzimy, nie mogą być wystawiane na widok publiczny, za wyjątkiem dni, w których zaplanowano ich odbiór przez firmę wywozową. Dopuszcza się
możliwość wystawienia worków i pojemników z odpadami
przed posesję na jeden dzień przed ustalonym dniem wywozu. Miejsca na pojemniki, muszą być lokowane na posesjach ich właścicieli.
Nie wolno również zajmować pasów drogowych (poboczy,
zieleńców) do gromadzenia materiałów budowlanych, opału,
odpadów budowlanych, jak również parkować pojazdów na
pasach zieleni.
3. W pasach dróg publicznych zakazane jest samowolne
wprowadzanie ograniczeń lub szykan dla innych użytkowników ruchu, nawet w sytuacji, gdy mamy szczytne intencje.
Wszelkie ograniczenia może wprowadzać wyłącz-nie administrator, po przeprowadzeniu stosownych proce-dur formalno-prawnych.
Zajęcie pasa drogowego drogi publicznej jest możliwe wyłącznie odpłatnie, zgodnie ze stawkami określonymi w
Uchwale nr X/60/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 października 2011 r. z póź. zm., w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. W
przypadku zajęcia samowolnego, a o takich przypadkach
wspominamy powyżej, opłata naliczana jest w wysokości
dziesięciokrotności.
RGK

JAK KORZYSTAĆ Z PSZOK- u
czyli Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
w Kobiórze ?
W związku z dużą ilością odpadów oddawanych na PSZOKu przy ul. Centralnej, oraz ograniczoną liczbą kontenerów (w
szczególności na odpady budowlano-rozbiórkowe oraz
wielkie gabaryty), uprasza się zainteresowanych o
wcześniejszy kontakt telefoniczny z dyspozytorem PSZOKu,
celem uzgodnienia możliwości oraz terminu przyjęcia
odpadów: telefon: 509 038 325
Ponadto informujemy, że Apteka przy ul. Centralnej nie
przyjmuje odpadów w postaci przeterminowanych lub
niezużytych leków, strzykawek, itp. Tego rodzaju odpady
dostarczamy do PSZOK-u przy ul. Centralnej.
CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI
BUDYNKÓW MA POMÓC W WALCE ZE SMOGIEM
Szacuje się, że w Polsce ponad 80% budynków
jednorodzinnych ogrzewanych jest paliwami stałymi, w tym
3 mln z użyciem przestarzałych technologicznie kotłów na
węgiel i drewno emitujących znaczne ilości zanieczyszczeń.
Polska ma od lat ma najbardziej zanieczyszczone powietrze
w całej Unii Europejskiej.
Właściciele i zarządcy domów będą mieli nowy obowiązek.
W od 1 lipca 2021r planowane jest uruchomienie Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budynków, w którym znajdą się
wszystkie źródła ciepła w budynkach w Polsce. W ciągu 12
miesięcy trzeba będzie złożyć deklarację, czym ogrzewane są
domy, a w przypadku nowych obiektów, trzeba będzie
poinformować o użytkowanym źródle ogrzewania w ciągu 14
dni od daty jego uruchomienia. Docelowo znajdą się tam też
informacje na temat otrzymanej pomocy finansowej na
wymianę kotła grzewczego czy termomodernizację budynku.
POŻARY SADZY W KOMINIE
Pomimo, że okres grzewczy powoli dobiega końca Komenda
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie
ponownie
apeluje
o
przestrzeganie
przepisów
przeciwpożarowych !!!
Pszczyńscy strażacy często wyjeżdżają do pożarów sadzy w
kominie. W styczniu dziesięć razy interweniowali przy tego
rodzaju zdarzeniach, w różnych częściach powiatu
pszczyńskiego.
Trzeba pamiętać ,że zagrożenie jest duże. Niewłaściwie
eksploatowane piece oraz przewody kominowe spalinowe i
dymowe, mogą doprowadzić do powstania pożaru lub silnie
trującego tlenku węgla, stanowiącego zagrożenie dla
wszystkich mieszkańców !!!
Niestety brak wiedzy na ten temat, często prowadzi do zaruć
i poważnych w skutkach pożarów, których finał niestety
może być tragiczny. W wyniku wydostającego się ognia oraz
iskier z przewodu kominowego może dojść do zapalenie się
sąsiednich obiektów, części palnych pokrycia dachowego,
drzew i krzewów itp., Oprócz tego grozi nam znaczne
zniszczenia przewodów kominowych, prowadzące w
konsekwencji do zakazu ich użytkowania lub nawet
konieczności rozbiórki, ze względu na powstałe uszkodzenia.
Prosimy aby nie lekceważyć przepisów, które narzucają na
właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów
mieszkalnych, konieczność dbania o przewody kominowe
oraz urządzenia i instalacje grzewcze.
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KOŃCZY SIĘ CZAS
NA WYMIANĘ NAJSTARSZYCH KOTŁÓW
Zgodnie z uchwałą „antysmogową” z końcem 2021r. mija
pierwsza graniczna data dla możliwości użytkowania kotłów
zamontowanych przed 2007r. oraz kotłów które nie mają
tabliczki znamionowej. Wszystkie te kotły muszą być
wymienione na źródła niskoemisyjne. Na terenie Gminy
pojawiło się 10 banerów opracowanych przy współpracy
Starostwa Powiatowego w Pszczynie przez Pszczyński alarm
smogowy w ramach kampanii informacyjnej pod hasłem
"Wymień piec! Nie Zwlekaj! Czas ucieka!". Banery mają
przypominać wszystkim o granicznych datach wymiany
kotłów.

Ponadto informujemy, że UCHWAŁA NR V/36/1/2017
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 7
kwietnia 2017 r.obliguje do wymiany kotłów w
następujących terminach
• kotły zasypowe starsze niż 10 lat oraz bez tabliczki

znamionowej - do końca 2021 r.

• kotły eksploatowane od 5 do 10 lat od daty ich produk-

cji - do końca 2023 r.

• kotły eksploatowane poniżej 5 lat od daty ich produkcji

- do końca 2025 r.
• kotły z podajnikiem na ekogroszek klasy 3 lub 4 - do
końca 2027 r.

AKTUALNE OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
NA TERENIE GMINY KOBIÓR
1. Nieruchomość zamieszkała (część E.1 w deklaracji).
LICZBA OSÓB
STAWKA
MIESIĘCZNA
ZAMIESZKUJĄCYCH OPŁATY OD
WYSOKOŚĆ
NIERUCHOMOŚĆ
OSOBY
OPŁATY
1 osoba

34,50

34,50

2 osoby

29,00

58,00

3 osoby

26,00

78,00

4 osoby

24,00

96,00

5 osób

22,50

112,50

6 osób

21,50

129,00

7 osób

21,00

147,00

8 osób i więcej
20,50
164,00
Powyższe stawki opłat obowiązują od 1 lutego 2021r.

Na terenie Gminy w sezonie grzewczym przeprowadzane są
indywidualne kontrole kotłowni, które poza sprawdzeniem
posiadanego kotła oraz stosowanych paliw i sposobu
postępowania z odpadami, maja na celu informowanie
mieszkańców o konieczności wymiany kotłów w kolejnych
latach oraz możliwościach uzyskania dofinansowania. W
najbliższym czasie można będzie również zobaczyć nad
naszymi głowami dron, który pozwoli na identyfikowanie
kobiórskich kopciuchów. Wszystkie te działania mają na celu
poprawić jakość powietrza w naszej miejscowości.
Pomoc dla mieszkańców w zakresie dofinansowania do 50%
kosztów wymiany kotła na ogrzewanie gazowe, energię
elektryczną lub OZE, można uzyskać poprzez złożenie
wniosku o dofinansowanie w Urzędzie Gminy Kobiór.
Przewidziany w regulaminie termin złożenia wniosków
upływa 31 sierpnia br jednak do dnia dzisiejszego złożono ich
ponad 80. Zatem należy się spieszyć gdyż zostało już tylko
ok 20% z przewidzianych środków. Wnioski zostaną
następnie zweryfikowane przed podpisaniem umowy o
dofinansowanie a termin ostatecznego rozliczenia inwestycji
upływa 20 listopada br.
Jednocześnie informujemy, że przed zawarciem umowy nie
należy ponosić żadnych wydatków gdyż nie będą one mogły
być refundowane.
Można uzyskać również dofinansowanie działań
termomodernizacyjnych w programie „Czyste powietrze”
obsługiwanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Ponadto
istnieje możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej
rozliczanej w ramach PIT.

2. Częściowe zwolnienie z opłaty dla właścicieli budynków
jednorodzinnych
kompostujących
bioodpady
w
kompostowniku przydomowym (część E.2 w deklaracji).
Wysokość zwolnienie z opłaty: 10,00 zł miesięcznie od
nieruchomości.
3. Nieruchomość niezamieszkała (część E.3 w deklaracji)
POJEMNOŚĆ
POJEMNIKA
POJEMNOŚĆ POJEMNIKA
120 litrów

6,00 zł

240 litrów

12,00 zł

500 litrów

26,00 zł

1100 litrów

58,00 zł

7000 litrów
370,00 zł
Powyższe stawki opłat obowiązują od 1 stycznia 2021r.
4. Nieruchomość mieszana (część E.4 w deklaracji).
Suma opłat wyliczonych zgodnie z tabelą nr 1 oraz tabelą nr
3.
5. Nieruchomość na której znajduje się domek letniskowy
lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe (część E.5 w deklaracji).
Roczna ryczałtowa opłata: 120,00 zł za nieruchomość.
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AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA
ZADBAJ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO Z
APLIKACJĄ STOP COVID PROTEGO SAFE
Jest to aplikacja, która skutecznie pomaga w ograniczaniu
rozprzestrzeniania się koronawirusa. Korzysta z API
opracowanego przez Apple i Google. Działa w oparciu o
technologię Bluetooth, co ważne - nie korzysta z żadnych
danych użytkowników. Wasza prywatność jest dla nas
najważniejsza.

SZCZEPIENIA W PRZYCHODNI KOBIMED
Informujemy, że w przychodni KOBIMED w Kobiórze
szczepimy 30 osób tygodniowo pierwszą dawką
szczepionki firmy Pfizer, zgodnie z wyznaczoną przez
Ministerstwo Zdrowia kolejnością.
Wszystkich chętnych prosimy o zapisy
tylko i wyłącznie pod numerem telefonu:
531 469 430 oraz (32) 218-81-44
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 10.00 do 13.00.

Aplikacja jest w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna.
Jak pokazują badania, skuteczna izolacja zakażonych oraz
wykorzystanie aplikacji typu exposure notification (tego typu
aplikacją jest STOP COVID) mogą znacząco zredukować
ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. Dlatego już dziś
ściągnij, uruchom aplikację – dbaj o siebie i innych.
SZCZEPIENIE PRZECIWKO COVID-19
Narodowy Program Szczepień służy zaplanowaniu działań,
które mają zagwarantować przeprowadzenie bezpiecznych i
skutecznych szczepień wśród obywateli Polski. Obejmuje nie
tylko zakup odpowiedniej liczby szczepionek, ich
dystrybucję, ale także monitoring przebiegu i efektywności
szczepienia oraz bezpieczeństwo Polaków.

REKRUTACJA DO PROJEKTU ASYSTENT
OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Informujemy , że Fundacja Internationaler Bund Polska
rozpoczęła realizację projektu pn. "Asystent osobisty osoby z
niepełnosprawnościami" – edycja 2020 - 2021,
realizowanego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i
Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu
Solidarnościowego.
Projekt ten będzie realizowany w okresie od stycznia do
grudnia br. w województwie małopolskim i śląskim, na
terenie 10 powiatów tj.:
- w województwie małopolskim: m. Kraków, krakowskiego,
chrzanowskiego, wadowickiego, oświęcimskiego;
- w województwie śląskim: m. Tychy, m. Mysłowice,
bieruńsko-lędzińskiego, pszczyńskiego, mikołowskiego.
W ramach projektu, nieodpłatnie dla Uczestników, będziemy
świadczyć usługi asystenckie dla co najmniej 100 osób w
tym:
- co najmniej 40 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o
niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności
stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w
związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej
egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co
dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji,
- co najmniej 60 osób niepełnosprawnych, posiadających
orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej
wymienionych.
Obecnie prowadzimy rekrutację Uczestników do projektu i
dlatego prosimy Państwa o udostępnienie na swoich stronach
www, wśród mieszkańców, Waszych społeczności,
informacji
o przedmiotowym projekcie i możliwości
uzyskania nieodpłatnego wsparcia.
Szczegóły
są
dostępne
na
stronie:
https://ibpolska.pl/projekt/asystent-osobisty-osoby-zniepelnosprawnosciami-2020-2021/

https://www.gov.pl/web/szczepimysie
TRANSPORT DO PUNKTU SZCZEPIEŃ
W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień
Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, Urząd
Gminy informuje, że osoby, posiadające aktualne orzeczenie
o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N
lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami, a także osoby
mające trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby
starsze niemające możliwości samodzielnego dotarcia do
punktu szczepień) mogą skorzystać z pomocy w dowiezieniu
do punktu szczepień KOBIMED Sp. z o.o. Kobiór, ul.
Centralna 12.
Osoby uprawnione, które chcą skorzystać z tej możliwości
mogą zgłaszać się pod numerem telefonu: 32 218 81 82 w.
15, w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. poniedziałek,
wtorek i środa od 7:30 do 15:30, czwartek od 7:30 do 17:00,
piątek od 7:30 do 14:00.
Niniejsze ogłoszenie nie dotyczy mobilnego punktu
szczepień !
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W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem
telefonu:
- dla usług świadczonych na terenie województwa śląskiego:
tel. 789 489 531, e-mail:
pomoc-polska@ib.de
wolontariat-tychy@ib.de
w godzinach 10.00-14.00
od poniedziałku do piątku.
Z wyrazami szacunku
Anna Małecka
Koordynator Projektu
Fundacja Internationaler Bund Polska
tel. 789 489 531

ZAPROSZENIE DO PSZCZYŃSKIEGO DZIENNEGO
DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ DLA OSÓB 60+
Projekt pt. „Pszczyński Dzienny Dom Opieki Medycznej”
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020
Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. prowadząca Szpital
Powiatowy w Pszczynie zaprasza do:
Pszczyńskiego Dziennego Domu Opieki Medycznejdla osób
60+
Jeśli jesteś seniorem powyżej 60 roku życia, a Twój stan
zdrowia wymaga wzmożonej opieki lub rehabilitacji
medycznej, serdecznie zapraszamy do zgłoszenia się i udziału
w projekcie. Program dedykowany jest mieszkańcom
powiatu pszczyńskiego, bieruńsko-lędzińskiego, gm.
Czechowice-Dziedzice, m. Tychy, m. Bielsko-Biała i jest
całkowicie BEZPŁATNY.
Jako uczestnik projektu otrzymasz całodzienną opiekę
wykwalifikowanej kadry medycznej (od poniedziałku do
piątku w godzinach od 7.00 do 15.00), dostosowane do
Twoich potrzeb zajęcia rehabilitacyjne, terapeutyczne,
wyżywienie oraz towarzystwo osób w Twoim wieku.
Specjalnie na potrzeby pomocy seniorom w Szpitalu zostało
wyremontowane jedno skrzydło budynku stwarzając warunki
zbliżone do domowych. Zakupione zostały nowe meble i
sprzęt rehabilitacyjny.
Czas pobytu w Dziennym Domu Opieki Medycznej określa
zespół terapeutyczny na etapie przyjęcia i trawa od 30 do 120
dni w zależności od Twojego stanu zdrowia.
Dla osób które przebyły COVID-19 oferujemy
specjalistyczny program rehabilitacyjny. Program ten ma na
celu zniwelowanie pochorobowych powikłań, często
związanych ze zmniejszeniem wydolności oddechowej oraz
ogólnym osłabieniem organizmu.
WIĘCEJ INFORMACJI:
www.szpital.pszczyna.pl (zakładka DDOM)
tel: 032 214 83 00 wew. 216
(od poniedziałku do piątku, godz. 9.00 – 11.00) e-mail:
ddom@szpital.pszczyna.pl

JUŻ 1 KWIETNIA 2021 ROKU
ROZPOCZNIE SIĘ
NARODOWY SPIS POWSZECHNY!

Spis jest najważniejszym badaniem realizowanym przez
statystykę publiczną, którym objęci są wszyscy mieszkańcy
Polski.
Kiedy można się spisać?
Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r.
jest przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca
2021 roku
Jak można się spisać?
Obowiązkową formą jest samospis internetowy.
Metody uzupełniające to spis telefoniczny lub bezpośrednio
przy pomocy rachmistrza spisowego
Czy muszę się spisać?
Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w
Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021
jest obowiązkowy.
Masz jeszcze jakieś pytania?
Specjalnie dla Ciebie od 15 marca uruchomiona została
dedykowana infolinia spisowa:
22 279 99 99

FORMOWANIE DRZEW
ROSNĄCYCH PRZY DROGACH GMINNYCH
Informujemy, ze drzewa rosnące przy drogach gminnych
będą cięte i formowane na zlecenie Urzędu Gminy.
Mieszkańcy nie mogą uszkadzać i przycinać rosnących w
pasie drogowym drzew. W razie potrzeby proszę o kontakt z
Urzędem Gminy Kobiór w tej sprawie, pod numerem
telefonu 32 21 88 182
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KULTU

®A
Kierowco samochodu, jednośladu przestrzegaj przepisów
ruchu drogowego, w tym:
Dostosuj prędkość do warunków na drodze - dopuszczalna
prędkość na danym odcinku drogi, nie zawsze jest prędkością
bezpieczną. Jedź z prędkością zapewniającą panowanie nad
pojazdem, z uwzględnieniem warunków na drodze, a w
szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi,
stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i
natężenia ruchu.
Zachowaj bezpieczny odstęp od poprzedzającego pojazdu utrzymuj odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie
hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu.
Zbliżając się do przejścia dla pieszych zachowaj szczególną
ostrożność i ustąp pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się
na przejściu

JUBILEUSZ 90-TEJ ROCZNICY URODZIN
PANI HELENY ZIELIŃSKIEJ
Pani Helena Zielińska urodziła się w Zazdrości, a mieszkała
w Zawadzie. W czasie II wojny światowej przeprowadziła się
do Kobióra i zamieszkała u Marii i Pawła Klosów. Była
mężatką, ale nie miała dzieci. Bardzo szybko owdowiała.
Była pracownikiem Polskich Kolei Państwowych, a w latach
60-tych przeprowadziła się na ziemie odzyskane i pracowała
tam na probostwie jako gospodyni. Po osiągnięciu wieku
emerytalnego wróciła do Kobióra gdzie mieszka do dzisiaj.

Pieszy uczestniku ruchu drogowego:
Myśl i żyj! - korzystaj z chodnika lub drogi dla pieszych, a w
razie ich braku - z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub
czasowo nie można z niego korzystać, możesz korzystać z
jezdni, idź najbliżej jej krawędzi i ustępuj miejsca
nadjeżdżającemu pojazdowi. Korzystając z pobocza lub
jezdni, chodź lewą stroną drogi.
Świeć przykładem - noś odblaski – bądź widoczny - noś
odblaski w takim miejscu, by znalazły się w polu działania
świateł samochodowych i były zauważalne dla kierujących
nadjeżdżających z obu kierunków (z tyłu i z przodu).
Zadbaj o bezpieczeństwo! - dbaj o bezpieczeństwo swoje i
innych uczestników ruchu drogowego. Nie wchodź na
jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na
przejściu dla pieszych.

Zdjęcie Radio Express FM

Z okazji urodzin Jubilatkę odwiedził Wójt Gminy Eugeniusz
Lubański składając gratulacje i życzenia zdrowia, pogody
ducha,
wszelkiej
pomyślności
oraz
Bożego
Błogosławieństwa na dalsze lata życia.
ŚWIEĆ PRZYKŁADEM ! DZIĘKUJEMY!
W piątek 12 lutego Policjanci z Powiatowej Komendy Policji
w Pszczynie odwiedzili Kobiór wraz z Radiem Bielsko oraz
Radiem Express w ramach akcji „Świeć Przykładem”.
Przybyli mieszkańcy otrzymali opaski odblaskowe oraz
usłyszeli ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa w
ruchu drogowym.
Nadrzędnym celem tego spotkania było uświadomienie
głównie pieszych i rowerzystów, jak ważne jest noszenie
elementów odblaskowych.
W ostatnich 5 latach na drogach powiatu odnotowano blisko
200 zdarzeń drogowych z ich udziałem, a 14 z nich zginęło.
Mamy nadzieję, że rozdane odblaski i przekazane informacje
przyczynią się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa na
drodze.
Podziękowania kierujemy do organizatorów akcji:
-Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie
-Radia Bielsko i Radia Express
-Bielskie Drogi
-Pless
Serdecznie dziękujemy mieszkańcom za przybycie oraz
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobiórze za przyłączenie się
do akcji!

ROZSTRZYGNIĘCIE
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
30-LECIE SAMORZĄDNOŚCI W KOBIÓRZE
Na początku marca 2021 r. rozstrzygnięto konkurs
fotograficzny „30-lecie samorządności w Kobiórze”. W
konkursie wzięli udział zarówno amatorzy jak i
profesjonaliści. Każdy uczestnik mógł zgłosić minimum
jedną parę zdjęć, ale nie więcej niż pięć par fotografii.
Tematem zdjęć były widoki przedstawiające Kobiór
(zarówno samą miejscowość jak i okoliczną przyrodę) w
okresie od 1991 roku do chwili obecnej. Istotą było ukazanie
zmian, jakie zaszły w tym okresie na terenie naszej gminy.
Każdy autor fotografii zestawił historyczne zdjęcie
dowolnego miejsca w Kobiórze w porównaniu ze stanem
obecnym (para zdjęć tego samego miejsca). Sześcioro
fotografów zgłosiło w sumie 21 par zdjęć, z których
pięcioosobowe Jury wyłonilo trzy najlepsze pary fotografii.
Na kolejnej stronie przedstawiamy nagrodzone pary zdjęć:
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I miejsce:

Piotr Machalica

II miejsce:

Magdalena Magiera

III miejsce:

Piotr Kaczmarczyk
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Przyznano także nagrody pieniężne dla laureatów:
I miejsce – 700 zł, II miejsce- 500 zł, III miejsce – 300 zł.
Wszystkie nadesłane zdjęcia zostały wydrukowane w
formacie A4 i będą eksponowane na wystawie w Gminnym
Domu Kultury, której wernisaż będzie miał miejsce podczas
tegorocznych Dni Kobióra. Dodatkową formą nagrody jest
publikacja zdjęć w biuletynie informacyjnym Gminy Kobiór
oraz w planowanej w przyszłości publikacji dotyczącej
historii naszej małej ojczyzny.
Drodzy Czytelnicy, zachęcamy do fotografowania widoków
naszej miejscowości podczas wiosennych spacerów. Nasza
gmina bardzo szybko się rozwija i zmienia. Dlatego niech te
fotografie będą formą zachowania pamięci o dynamicznej
ewolucji naszej pięknej miejscowości. To co widzimy
obecnie za 10 lat może być już tylko fotograficznym
wspomnieniem.

W najbliższym czasie zapewne pojawią się kolejne
propozycje konkursowe związane z wiosną i zbliżającą się
Wielkanocą, dlatego też zachęcamy do śledzenia informacji
zamieszcznych na stronie internetowej oraz profilu Facebook
Gminnego Domu Kultury w Kobiórze.
KOBIÓRSKI SENIOR !

KONURSY, KONKURSY!
Gminny Dom Kultury w Kobiórze przygotował także trzy
inne konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Pierwszy z
nich - "Moja Kartka Bożonarodzeniowa" został
rozstrzygnięty jeszcze w grudniu zeszłego roku. Nadesłane
zostały bardzo interesujace prace plastyczne, z których
wybrano najbardziej oryginalne i wykonane z największą
starannością. Laureaci otrzymali cenne nagrody.

Grupa seniorów naszej gminy ukończyła kurs komputerowy
dla seniorów na poziomie A1 realizowany przez Fundację
Partycypacji Społecznej w ramach projektu Śląska Akademia
Senior@. Program rozwoju kompetencji cyfrowych senior
65+ województwa śląskiego z zastosowaniem działań
szkoleniowych i animacyjnych w środowisku lokalnym.
Grupa liczyła 10 osób. Uczestnikami szkolenia byli
członkowie: KGW Kobiór, Koła Emerytów i Rencistów,
Zespołu Śpiewaczego Kobiórzanie oraz Świetlicy Senior +.
Zajęcia odbywały się on-line.
Kolejnym konkursem skierowanym do dzieci i młodzieży był
"FerioFilm". Polegał on na stworzeniu krótkiego filmiku (do
1 minuty) obrazujacego jak młodzi ludzie w pomysłowy i
zabawny sposób spędzają wolny czas podczas Ferii
Zimowych. Kobiórska młodzież wykazała się niezwykłą
kreatywnością nadsyłajac bardzo interesujące filmy, których
autorzy zostali uhonorowani dyplomami i nagrodami
rzeczowymi. Konkurs rozstrzygnięto końcem stycznia 2021r.
Z kolei w lutym 2021 r. , na zakończenie karnawału Gminny
Dom Kultury zapronował kolejny konkurs – "Maska
Karnawałowa".

Pracą zbiorową było opracowanie prezentacji pt. "Cztery
pory roku Kobiórskiego Seniora" gdzie mieli możliwość
wykazać się nabytymi w czasie szkoleń komputerowych oraz
animacyjnych umiejętnościami.
Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał na własność
tablet oraz upominek.
Donata Szałaśna

12

Z ŻYCIA GMINNEGO PRZEDSZKOLA
30 LAT W PRZEDSZKOLU GMINNYM…
Jubileusz 30-lecia samorządności Gminy Kobiór jest
okazją do wspomnień, które choć minione, zawsze
pozostają w pamięci. Jubileusz nie tylko przywołuje
przepiękne wspomnienia minionych lat, ale skłania
także ku refleksji nad mijającym czasem. Nasze
przedszkole nigdy nie było jedynie miejscem czy
instytucją, ale zawsze zwartą społecznością stworzoną
przez dzieci, ich rodziców i pracowników, którzy oddali
przedszkolu swoje zdolności, entuzjazm i serce. Wokół
nas zawsze gromadziły się osoby poszukujące
najlepszych rozwiązań oraz otwarte i wrażliwe na
potrzeby dzieci. Dzięki entuzjazmowi i zaangażowaniu
wszystkich udało się stworzyć placówkę taką, jaką
widzimy ją dzisiaj – przyjazną, kolorową, bezpieczną,
otwartą i ukierunkowaną na rozwój wychowanków,
głęboko zakorzenioną w lokalnej społeczności. Wraz z
rozwojem gminy, rozwijało się też nasze przedszkole.
Trzykrotnie następowała rozbudowa przedszkola,
pozyskaliśmy trzy sale dydaktyczne z pełnym węzłem
sanitarnym. Ostatnia rozbudowa wspófinansowana była
ze środków unijnych. Jednocześnie realizowane były
projekty unijne: I Ja też idę do przedszkola! –
uruchomienie dodatkowego oddziału oraz zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych dla dzieci z
Gminy Kobiór (2009-2011), Z językiem angielskim na
Ty i nie tylko (2012-2013), Maluchy na start (20122014), Dobry start to przedszkole - zwiększenie
dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
dla dzieci 3-4 letnich z terenu Gminy Kobiór (20172018).

Projekty pozwoliły kompleksowo wyposażyć sale,
wzbogacić bazę dydaktyczną w nowoczesne pomoce,
sprzęt multimedialny, doposażyć plac zabaw, wydłużyć
godziny pracy przedszkola oraz zorganizować zajęcia
dodatkowe, w tym język angielski, zajęcia
logopedyczne,
z
psychologiem, zorganizować
wycieczki edukacyjne. Sfinansowano zatrudnienie
kadry nauczycielskiej i pracowników obsługi. Znacznie
zwiększyła się liczba dzieci korzystających z edukacji
przedszkolnej (o ponad 45%), a liczba oddziałów
zwiększyła się z 4 do 7. Ważnym przedsięwzięciem
było utworzenie Przedszkolnego Zespołu Regionalnego
„Kobiyrzoki” działającego od października 1992 roku.
Okres, w którym tworzono zespół to czas, gdy zaczęto
dostrzegać i odkrywać na nowo wartości związane z
lokalnymi tradycjami, doceniono bogactwo kultury
regionalnej. Nasz zespół był pierwszym takim zespołem
w gminie. Zdobywał liczne nagrody i wyróżnienia, w
tym nagrodę główną Grand Prix w Dziecięcych
Prezentacjach Artystycznych (1994) oraz I miejsce w
Konkursie Śląskie Śpiewanie (1998). W 2010 roku
zespół otrzymał Dyplom od Zarządu Górnośląskiego
Koła w Kobiórze za promowanie kultury regionalnej
Ziemi Pszczyńskiej. Uroczyste wręczenie nastąpiło w
Muzeum Regionalnym Smolarnia. Corocznie zespół
występuje dla mieszkańców podczas obchodów Dni
Kobióra, Dożynek, Święta Niepodległości i innych
imprezach okolicznościowych. Niewątpliwie jest
doskonałą wizytówką naszego przedszkola i całej
gminy.
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Od ponad 20 lat współpracujemy z hospicjum Ojca Pio
w Pszczynie, przekazując dwa razy w roku paczki
świąteczne dla chorych. Zbiórkę produktów do paczek
wspierają Rodzice, a wypiek bab wielkanocnych i
pierników świątecznych organizują nauczyciele wraz z
dziećmi
i
pozostałymi
pracownikami.
Dziś
przekazujemy paczki dla ponad 100 podopiecznych
hospicjum, a zaczynaliśmy od siedmiu... Przedszkole
bierze udział w licznych akcjach społecznych i
edukacyjnych, m.in. Czyste powietrze wokół nas, Cała
Polska czyta dzieciom, Kubusiowi przyjaciele natury,
Akademia Aquafresh, Międzynarodowy Dzień Praw
Dziecka z Unicef, zbiórka baterii, nakrętek, zużytych
telefonów komórkowych i makulatury, i wiele, wiele
innych. Akcje mogą odbywać się dzięki współpracy z
Rodzicami. Dziękujemy im za wspieranie naszych
pomysłów, a także za pozyskiwanie dodatkowych
funduszy na rzecz przedszkola, m.in. organizowanie
kiermaszów, zabaw dochodowych, wsparcie akcji 1%
podatku dla przedszkola. Dziękujemy władzom gminy
za lata życzliwości i patrzenia przyjaznym okiem na
nasze przedszkole. Za wszelkie działania mające na celu
poprawę warunków lokalowych, zapewnienie środków
finansowych na remonty i pełne wyposażenie. Pozwala
nam to wspierać wielokierunkową aktywność dzieci,
zapewnić bezpieczeństwo i podejmować liczne
przedsięwzięcia.
Katarzyna Kozyra
Dyrektor Gminnego Przedszkola w Kobiórze

zasadą stopniowania trudności i nauki przez zabawę.
Innowacja jest realizowana dwa razy w miesiącu.
Tematy prac dostosowane są do pór roku oraz do
omawianej w danym czasie tematyki. Z uwagi na
obowiązujący reżim sanitarny galeria prac dzieci
dostępna jest tylko na stronie internetowej naszego
przedszkola w zakładce grupy „Kotki”. Zapraszamy do
oglądania. W przedszkolu realizowane są jeszcze inne
innowacje mające na celu poprawę jakości pracy: Z
kodowaniem w świat i nie tylko - w grupie 6-latki,
Poznajemy Polskę, poznajemy świat – czyli podróże
bliskie i dalekie poprzez zabawę i sztukę w grupie 4latki oraz Za kurtyną” – teatrzyk Kamishibai w grupach
5 i 6-latków.
B. Skutela
MIĘDZYNARODOWY
DZIEŃ PRAW DZIECKA Z UNICEF
W ramach akcji Międzynarodowego Dnia Praw
Dziecka z UNICEF w Gminnym Przedszkolu w
Kobiórze został zorganizowany Dzień Niebieski. W
tym dniu wszystkie dzieci ubrały się na niebiesko. W
zajęciach uczestniczyły wszystkie dzieci. W trakcie
realizacji zajęć wykorzystano nadesłane materiały i
scenariusze zajęć.

INNOWACJE W PRZEDSZKOLU
W Gminnym Przedszkolu w Kobiórze, w grupie
„Kotki” dzieci 4-5-letnich realizowana jest innowacja
pedagogiczna Przedszkolne zabawy z origami. To
nowatorskie rozwiązanie metodyczne ma na celu:
obudzenie wyobraźni, fantazji, pomysłowości,
kreatywności i inwencji twórczej jak również
rozwijanie sprawności manualnych, nabywania
umiejętności składania kół i kwadratów.
Ponadto dzieci zobaczyły film edukacyjny i otrzymały
kolorowankę. Nauczycielki przygotowały w każdej sali
gazetkę tematyczną nawiązującą do tematyki praw
dzieci oraz Konwencji Praw Dziecka. Zapoznano
dzieci z podstawowymi prawami i omówiono je,
zwrócono szczególna uwagę na fakt, że konwencja
chroni dzieci i wspiera je w ich rozwoju, pozwala
uchronić przed różnymi niebezpieczeństwami.
Dodatkowo w grupach wykorzystano niebieskie chustki
i balony. Pobrane materiały, scenariusze przygotowane
przez UNICEF Polska pozwoliły w sposób interesujący
przygotować zajęcia, ułatwiły zrozumienie przez dzieci,
jakie są ich prawa, które przysługują wszystkim
dzieciom na całym świecie. Były to zajęcia, które nie
tylko pozwoliły dzieciom przyswoić wiedzę o ich
prawach, ale także pomogły im je należycie zrozumieć.
Gabriela Żyłka
W celu osiągnięcia zaplanowanych celów innowacji,
stosuję się metody aktywizujące i techniki twórcze przy
zastosowaniu kół i kwadratów do origami zgodnie z
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Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
PASOWANIE NA CZYTELNIKA

Klasa II a

11 lutego uczniowie klas pierwszych zostali uroczyście
przyjęci do grona czytelników szkolnej biblioteki. Podczas
spotkania z nauczycielami-bibliotekarzami zapoznali się z
regulaminem biblioteki oraz zasadami wypożyczania
książek. Poznali również procedury korzystania z
wypożyczalni w czasie pandemii. Dzieci odczytały „prośby
książki” i udowodniły, że doskonale wiedzą, jak dbać o
książki, aby służyły im przez wiele lat.
Po złożeniu uroczystego ślubowania pierwszoklasiści zostali
pasowani na czytelników. Na pamiątkę tego wydarzenia
uczniowie otrzymali dyplomy, zakładki do książek i
wyprawkę czytelniczą przygotowaną dla nich przez Instytut
Książki w ramach akcji „Mała książka - wielki człowiek”.
Organizatorom tej akcji zależy, by umiejętność
rozpoznawania liter, składania ich w wyrazy i zdania, a w
końcu przyjemność czerpana z lektury stały się niezwykłą
przygodą.
18 i 19 lutego odbyła się także uroczystość pasowania na
czytelnika uczniów klas drugich. Drugoklasiści pomimo, że
już od klasy pierwszej wypożyczali książki, ze względu na
sytuację epidemiczną, dopiero teraz zostali oficjalnie przyjęci
do grona czytelników szkolnej biblioteki.

Klasa I a

Klasa II b

PASOWANIE NA CZYTELNIKA

WSPÓŁPRACA SZKOŁY
Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI
1. W dniu 27.01.2021 r. uczniowie klasy 8 w ramach lekcji
wiedzy o społeczeństwie uczestni-czyli w wykładzie dr.
Marka Szyszki pt. „Marketing społeczny – działania w
przestrzeni spo-łecznej i medialnej”, który odbył się w
ramach Otwartej Akademii Nauki Wyższej Szkoły Bankowej
w Dąbrowie Górniczej.
2. W dniach 22-24 lutego br. uczniowie klas 7b i c, 8a i b
uczestniczyli w warsztatach on line na Uniwersytecie
Śląskim, prowadzonych przez pracowników Wydziału
Humanistycznego w ramach V edycji Tygodnia Języka
Ojczystego. Tematyka tegorocznej
edycji
dotyczyła
zapożyczeń z obcych języków w języku polskim. Jedne
warsztaty poświęcone były poprawności językowej
zapożyczeń i kłopotów, jakie mogą sprawić użytkownikom.
Można było dowiedzieć się, jak poprawnie wymówić takie
słowa jak: jojoba, gel, image, jury. Jak zapisać hot dog czy
hot-dog? Czy odmieniać wyrazy: logo, kiwi, kakao, boa? Czy
zgodne z normą językową są zwroty np. „szampon i odżywka
w jednym”, „ od przypadku do przypadku”, „punkt
widzenia”? Jak powiedzieć: emanować czy epatować
wdziękiem, autorytatywne lub autorytarne decyzje?
Jeden wykład nosił tytuł: ” Być na tapecie, w try miga, słit
focia…, czyli frazeologiczni przybysze z zagranicy w
polskiej mowie” i poruszał tematykę najnowszych
zapożyczeń. Na innym przedstawiono stereotyp czarownicy
w literaturze i mowie potocznej. Warsztaty były ciekawą
formą doskonalenia umiejętności posługiwania się poprawną
polszczyzną

Klasa I b
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ZAWODY SPORTOWE

30 LAT
SAMORZĄDU GMINY KOBIÓR
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM JANA BRZECHWY
Mija 30 lat od historycznej chwili, jaką było podpisanie
przez premiera rządu Tadeusza Mazowieckiego
dokumentu, na mocy którego Kobiór stał się ponownie
samodzielną gminą. Od 2 kwietnia 1990 roku Kobiór
stanowi samorządną jednostkę, która przez minione lata
zmienia się na oczach swoich mieszkańców.
Z dniem 1 stycznia 1994 roku organem prowadzącym
dla naszej szkoły została Gmina Kobiór.
Patrząc z perspektywy szkoły, widzimy ogromne
zmiany, jakie zaszły na przestrzeni 30 lat.
W minionym czasie permanentnie trwały działania
zmierzające do modernizacji budynku szkoły, bazy
dydaktycznej oraz jej otoczenia.
Dzisiaj uczymy się w zmodernizowanym budynku.
Nasze sale lekcyjne wyposażone są w nowoczesny
sprzęt, pozwalający na stosowanie technologii
informacyjno – cyfrowej na zajęciach.
W tym celu w salach lekcyjnych zamontowane zostały
tablice interaktywne oraz monitory interaktywne.
Mamy dwie pracownie informatyczne. Biblioteka
stanowi Szkolne Centrum Multimedialne. W szkole
działa świetlica szkolna. Uczniowie mają zapewnione
obiady, które przygotowywane są w wyremontowanej i
nowocześnie wyposażonej kuchni.
W ostatnim czasie trwały przygotowania do
wprowadzenia dziennika elektronicznego, jako
podstawowej formy dokumentacji szkolnej. Wymagało
to doposażenia szkoły w sprzęt komputerowy a także
wzmocnienia internetu.
Za
pośrednictwem
dziennika
elektronicznego
realizujemy w czasie trwającej epidemii zdalnie zajęcia
lekcyjne z naszymi uczniami, głównie za pomocą
platformy Teams.
Zadbano również o podniesienie jakości bazy
sportowej. Mamy pełnowymiarową salę sportową, na
której uczniowie mogą rozwijać sprawność fizyczną.
Na dotychczas istniejącej sali gimnastycznej, dziś
zwanej ,,małą”, przez wiele lat jedynej w szkole,
znajduje się sztuczna ścianka wspinaczkowa.
Do dyspozycji mamy także świetną infrastrukturę boisk
przyszkolnych, spełniającą
wszelkie potrzeby w
zakresie rozwoju sprawności fizycznej i kondycji.
Szkoła systematycznie dba o stan posiadanego sprzętu,
o podnoszenie jakości swojej pracy.
Przynosi to efekty. Bardzo wysokie wyniki egzaminów
zewnętrznych (egzamin ósmoklasisty, przed ostatnią
reformą oświaty egzamin szóstoklasisty oraz
gimnazjalny), utrzymujące się od lat na poziomie
wyższym niż wyniki w powiecie a nawet
województwie.
Przedstawione w wielkim skrócie zmiany w naszej
Szkole Podstawowej pokazują, jak wiele dobrego
zaszło w Kobiórze na przestrzeni 30 lat działania
samorządu.
Osiągnięcia,
modernizacje,
podejmowane
przedsięwzięcia były możliwe dzięki zaangażowaniu i

W dniach od 1 do 16 lutego odbyły się I Mistrzostwa Szkoły
Podstawowej w CROSSFIT, które pomimo nauki zdalnej
zorganizowali nauczyciele wychowania fizycznego.
Crossfit to kształtowanie nie tylko sylwetki, to szybki,
intensywny trening. Crossfit to krótko, in-tensywnie,
systematycznie. Uczniowie klas 4 – 8 , realizujący nadal
swoje obowiązku szkolne on-line mieli możliwość wzięcia
udziału w trzech konkurencjach sprawnościowych. Każde
ćwiczenie było zarejestrowane i przesłane do oceny komisji
sędziowskiej. By zadbać o bez-pieczeństwo, konieczne było
zaangażowanie osoby dorosłej, pod opieką której ćwiczenia
zostały wykonane. Inicjatywa miała przede wszystkim na
celu popularyzację aktywności fizycznej, jako sposobu
spędzania wolnego czasu. Była też okazją do zadbania o
właściwą sylwetkę i promocję sportu amatorskiego. Zawody
pozwoliły wyłonić najsprawniejszych uczniów naszej szkoły
w Crossfit, w duchu zdrowej rywalizacji i zabawy.
Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają medale i
dyplomy, ufundowane przez Radę Rodziców. Dziękujemy
uczniom i rodzicom za zaanga-żowanie, życzymy
wytrwałości w ćwiczeniach.
Wyniki zawodów:
Kat. chłopcy kl. 4-5
1.Michał Kłobuch
2.Jan Jastrzemski
3.Rafał Orendorz
Kat. dziewczyny kl. 4-5
1.Hiacynta Malcharek
2.Lena Plichta
3.Agata Dziendziel
Kat. chłopcy kl. 6-8
1.Jan Matera
2.Franciszek Jaromin
3.Konrad Duda
Kat. dziewczyny kl. 6-8
1.Joanna Janik
2.Anastazja Zagórska
3.Wiktoria Zagórska

ONKURS Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
Nasza szkoła zgłosiła się do przygotowania i
przeprowadzenia konkursu z języka niemieckiego: “DeutschLand czyli wędrówka po landach” organizowanego przez
PSNJN (Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka
Niemieckiego). Konkurs odbył się dnia 27 stycznia 2021 roku
na platformie ZOOM. Celem konkursu było zapoznanie
uczniów z danym obszarem Niemiec. Nasza szkoła
prezentowała miasto Hanower. W konkursie uczestniczyło 8
szkół. Organizatorami konkursu były germanistki z naszej
szkoły: Róża Filipczuk, Martyna Krukowska, Marta Paliczka.
Uczniowie zostali zapoznani z miastem Hanower poprzez
prezentacje, gry, zabawy. Po każdej części prezentacji
uczniowie wykonywali quizy w wirtualnych pokojach, a na
koniec każdy wypełniał indywidualnie test.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali na pamiątkę
kalendarz na 2021 rok z pięknymi zdjęciami Hanoweru, plan
lekcji oraz dyplom.

16

zrozumieniu potrzeb przez kierujących gminą wójtów
pana Stefana Ryta oraz obecnego wójta pana
Eugeniusza Lubańskiego, zaangażowaniu sekretarza
gminy pana Bronisława Gembalczyka oraz Rad Gminy
Kobiór z ich przewodniczącymi na przestrzeni
minionych lat.
Wiele zmian zaszło także dzięki współpracy szkoły z
Radą Rodziców, a także wszystkich tych, którzy dzięki
swej
przychylności
są
darczyńcami
oraz
sprzymierzeńcami szkoły.
Z okazji 30 – lecia naszej Gminy Kobiór w szkole
zorganizowano konkurs: ,,Fotokolaż plastyczny na 30lecie Gminy”. Jego organizacją zajęła się pani Ewa
Chrzęszczyk.
Na lekcjach plastyki zapoznała uczniów z tematem
pracy i techniką fotokolażu.
Uczniowie klas szóstych i siódmych wykonali 55 prac.
Przy ocenie konkursu brano pod uwagę:
zaprezentowany temat, pomysłowość fotokolażu,
estetykę i zgromadzony materiał historyczny.
Praca uczennicy Emilii Łąkas z klasy 7b zajęła pierwsze
miejsce.
12 prac zostało wyróżnionych:
Sandra Miczek – 7a
Paweł Sobczuk 7b i Alicja Sobczuk 6b
Paulina Krysta 7a
Natalia Pawlak 7b
Michał Gandyk 7c
Małgorzata Szczyrbowska 6b i Anna Jurecka 6b
Benedykt Bańka 6c

Zuzanna Kurzak 6c
Konrad Duda 6b
Igor Kaczor 6c
Lena Matras 6d
Barbara Zasada 6d
Wszystkie prace były wykonane z wielką starannością i
pozwoliły uczniom przybliżyć historię 30–lecia
samorządności Kobióra.
Prace uczniów zostaną zaprezentowane, w miarę
możliwości, nie tylko w szkole.
Poza tym nauczyciele przypomną historię naszej małej
ojczyzny na lekcjach.
Swój repertuar przygotowuje też ,,Kobiórsko
Czelodka” pod okiem pani Renaty Kordys, mający
nadzieję na możliwość zaprezentowania swoich
umiejętności.
Życzymy dalszego rozwoju naszej samorządności w
tym urokliwym miejscu, jakim jest Kobiór.
Na kolejnej stronie prezentujemy przykłady prac
uczniów.
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Praca uczennicy
Emilii Łąkas z klasy 7b zajęła pierwsze miejsce.
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12 prac zostało wyróżnionych:
Sandra Miczek – 7a

Paweł Sobczuk 7b i Alicja Sobczuk 6b
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Paulina Krysta 7c

Natalia Pawlak 7b
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Michał Gandyk 7c

Małgorzata Szczyrbowska 6b i Anna Jurecka 6b
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Benedykt Bańka 6c

Zuzanna Kurzak 6c
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Konrad Duda 6b

Igor Kaczor 6c
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Lena Matras 6d

Barbara Zasada 6d
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