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Mała Gmina z Wielkim Sercem

Ogłoszenie o zbyciu
nieruchomości, str.4

W dniach 24 – 25 maja 2013 roku w Gminie Kobiór odbędzie się XII Międzynarodowa Spartakiada Młodzieży
Miast Partnerskich z udziałem reprezentacji:
Šternberka (Czechy), Dobšiny (Słowacja), Sajószentpéter (Węgry) oraz Kobióra. Serdecznie zapraszamy
wszystkich mieszkańców do uczestnictwa. Głośny doping nie tylko rodzin osób bezpośrednio uczestniczących w zawodach będzie naszym dodatkowym zawodnikiem.
Wójt Gminy
Stefan Ryt

XII Międzynarodowa Spartakiada
Młodzieży, str.7
Program
Dni Kobióra 2013,
str.8
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oczekiwać prowadzenia szerokiego frontu modernizacji dróg na terenie naszej gminy. Jeśli
jakieś środki będą wygospodarowane, to zostaną skierowane na naprawę istniejących nawierzchni i zachowania ich przejezdności.
Tymczasem ilość samochodów osobowych
stale rośnie i problem bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego (w tym
pieszych i rowerzystów), narasta.
Drogi gminne - w większości bardzo wąskie, są
trudne do poszerzenia i dostosowania do
współczesnych potrzeb. Tymczasem już od
lipca tego roku, po wprowadzeniu nowego systemu gospodarki odpadami, pojawią się na nich
kilkanaście razy w miesiącu duże śmieciarki i
samochody dostawcze, do wywozu odpadów z
naszych nieruchomości. Operacja Ich załadunku, będzie kolejnym ograniczeniem przejezdności. Już teraz są miejsca, gdzie trudno
swobodne się poruszać, jeśli zatrzyma się, choć
jeden samochód.
Wprowadzenie bezwzględnego zakazu parkowania pojazdów na drogach lokalnych, w najbliższym czasie stanie się niezbędne. Propozycje takich rozwiązań zostały skierowane już do
Rady Gminy.
Niezależnie warto zwrócić uwagę, że w wielu
przypadkach właściciele nieruchomości mają
możliwość parkowania pojazdów na swoich
posesjach, lecz wymaga to… otwarcia własnej
bramy wjazdowej.
Ze strony Urzędu Gminy, nie ma ograniczeń w
dopuszczaniu do tworzenie zatok postojowych
w pasie drogowym (poza jezdnią), lecz to wymaga z reguły przestawienia (cofnięcia) swojego ogrodzenia, uzgodnień i niewielkich nakładów na utwardzenie. Chyba jednak warto
podejmować takie rozwiązania, dla wspólnego
bezpieczeństwa i… własnej wygody.
Kierownik Ref. GK
J.Mazur

OD 2013R. WYMELDOWANIE
I ZAMELDOWANIE ZAŁATWISZ
W JEDNYM URZĘDZIE
Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o ewidencji
ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 1407)
zostało wprowadzonych wiele uproszczeń w
realizacji obowiązku meldunkowego, co z
pewnością ułatwi załatwianie wielu spraw w
urzędach.
Wymeldowanie i zameldowanie w jednym
urzędzie. Od 1 stycznia 2013r. kwestie związane z obowiązkiem meldunkowym możemy
załatwić podczas jednej wizyty w urzędzie. Od
początku roku nie musimy już najpierw wymeldować się w jednym urzędzie, aby w drugim móc się zameldować. Wszystkie te czynności wykonamy w tym samym urzędzie, w
którym będziemy dokonywać meldunku. Przy
zameldowaniu nie podajemy informacji o wykształceniu. Nie ma również obowiązku przedkładania książeczki wojskowej, aczkolwiek istnieje w dalszym ciągu wojskowy obowiązek
meldunkowy, który dotyczy osób podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej.
Pełnomocnik pomoże się zameldować. Kolejnym ułatwieniem jest możliwość dopełnienia
formalności meldunkowych w urzędzie przez
ustanowionego pełnomocnika. Oznacza to, że
ustanowiony przez nas pełnomocnik będzie
mógł nas zameldować, jak i wymeldować z
miejsca stałego pobytu oraz z miejsca pobytu
czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
Ponadto uchylono z dniem 01.01.2013r. obowiązek zgłoszenia pobytu czasowego, który nie
przekracza trzech miesięcy, za wyjątkiem cudzoziemców. Nie ma obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów. Nowością jest
także wydłużenie do 30 dni terminu na zgłoszenie meldunku.
Złagodzono procedury związane z wyjazdem
za granicę. Od 2013 r. obowiązek zgłoszenia
wyjazdu dotyczy osób, które wyjeżdżają na
okres powyżej sześciu miesięcy.
Zniesienie obowiązku meldunkowego zostało
przesunięte z 1 stycznia 2014 r. na 1 stycznia
2016 r.

REWOLUCJA „ŚMIECIOWA”
Z dniem 30 kwietnia, upłynął termin składania
przez właścicieli nieruchomości deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na dzień 16 maja z 1300
sztuk przekazanych druków deklaracji, do
Urzędu Gminy zwrotnie wpłynęły 1183 wypełnione dokumenty.
Ze wstępnej analizy wynika, iż mieszkańcom
najwięcej problemów w prawidłowym wypełnieniu dokumentu dostarczały dwa zagadnienia;

NA DROGACH GMINNYCH
CORAZ CIAŚNIEJ
Aktualna sytuacja ekonomiczno-gospodarcza
wskazuje, że w najbliższych latach trudno
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-wybór właściwego pola, określającego typ
nieruchomości ( jednocześnie zaznaczano pole
dotyczące nieruchomości zamieszkałej i nieruchomości niezamieszkałej)
-określenie charakteru podmiotu składającego
deklarację, tzn. czy nieruchomość posiada jednego właściciela czy stanowi współwłasność.
Mimo że wyznaczony termin złożenia deklaracji już minął, dalej oczekujemy na złożenie dokumentu przez "spóźnialskich". W przypadku
nie wywiązania się z tego obowiązku, Wójt
Gminy jest zobligowany wydać decyzję o wysokości opłaty dla danej nieruchomości, opierając się na dostępnych informacjach o niej, jakimi dysponuje Urząd Gminy. Może to w wielu
przypadkach być niekorzystne dla właścicieli.
W dniach 15-20 czerwca, zostanie przeprowadzone sprawdzenie obowiązku wyposażenia
nieruchomości, w pojemniki na odpady komunalne (zgodnie z decyzją Rady Gminy, jest to
obowiązkiem właściciela nieruchomości). Z
wstępnego rozeznania wynika, że obecnie działające w Kobiórze firmy wywozowe, nie są zainteresowane odsprzedażą swych pojemników
obecnym dzierżawcom. Ponadto jakiekolwiek
decyzje w tym zakresie, mogą podejmować po
zakończeniu postępowania przetargowego na
obsługę gminy Kobiór ( to nastąpi około 20
czerwca). Jest, zatem racjonalne, zaopatrzenie
się w właściwe pojemniki przed tym terminem,
tym bardziej, że jak na razie są dostępne na
rynku (sieci handlowe, portale aukcyjne, lokalne sklepu).
Kierownik Ref. GK
J.Mazur

ogólnopolskiej kampanii, promującej bibliotekę, książkę i czytelnictwo.
Kierownik Gminnej Biblioteki
Jadwiga Kumor
OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW SZKOŁY
PODSTAWOWEJ
Uczennica klasy VIc
Monika Kołoczek zdobyła wyróżnienie V
Wojewódzkiego Festiwalu Młodych Wirtuozów im. Bolesława Szabelskiego „Ligoton 2013” w kategorii gitara,
który odbył się 2 marca 2013r. w Miejskim
Domu Kultury w Ligocie. Uczennice przygotowała pani Gabriela Kubica – Ognisko Muzyczne w Tychach filia w Kobiorze.
W dniu 9 kwietnia uczniowie Szkoły Podstawowej w Kobiórze w składzie Jakub Borek kl.
VIc, Tomasz Kordys kl. VIa i Paweł Pasternak
kl. VIa wzięli udział w konkursie szybkiego pisania na klawiaturze komputera w programie
ZAV. Konkurs odbył się w Zespole Szkół w
Gostyni. Uczniowie zespołowo zajęli III miejsce i zostali uhonorowani pucharem, a każdy z
nich indywidualnie otrzymał brązowy medal.
Uczniów przygotowała do konkursu Pani Grażyna Jędrzejek oraz Pani Elżbieta Lis. Dodać
należy, iż w naszej szkole szybkiego pisania na
klawiaturze komputera uczymy się dopiero od
dwóch lat. Sukces uczniów jest naprawdę duży.
Uczniowie Szkoły Podstawowej: Monika Kołoczek, Wiktor Machalica, Karol Pyka, Bernard Moćko i Jakub Borek wzięli udział w IV
Międzyszkolnym Indywidualnym Konkursie
Języka Angielskiego „KNOW HOW” zorganizowanym przez Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi w ZS nr 1 w Tychach.
Uczennica Monika Kołoczek przygotowana
przez Pana Radosława Czurczaka uplasowała
się na wysokim 9 miejscu i zdobyła nagrodę.
Pozostali uczniowie przygotowani przez Panią
Ewę Pielok również uzyskali wysokie wyniki.
W dniu 12 kwietnia odbyły się na terenie
Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach
Zdroju powiatowe eliminacje Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Nasza drużyna
w składzie Tomasz Kordys, Krzysztof Kabot i
Julia Koteria zdobyła 5 miejsce. Do turnieju
uczniowie zostali przygotowani przez Panią
Elżbietę Lis i Pana Michała Zawiszę.
Dyrektor Szkoły Podstawowej
Beata Witańska

BIBLIOTEKA, JAKO PRZESTRZEŃ
DLA KREATYWNYCH
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich po raz
dziesiąty zorganizowało, w dniach 8 - 15 maja
2013r., Tydzień Bibliotek - program promocji
czytelnictwa i bibliotek. Miał on na celu podkreślenie roli bibliotek oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania
książką szerokich kręgów społeczeństwa polskiego. Hasło Tygodnia Bibliotek 2013 pozwala w różnych formach pokazać pozytywne
zmiany, które zachodzą w naszych placówkach. Biblioteka, jako przestrzeń dla kreatywnych, staje się miejscem inspiracji i realizacji
wielu pomysłów na promowanie literatury i zachęcanie do sięgania po książki każdego odbiorcę, bez względu na wykształcenie, wiek
czy światopogląd. Gminna Biblioteka w Kobiórze włączyła się po raz trzeci w obchody tej
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ogrodu. W najbliższym czasie planuje się odmalowanie huśtawek, dołożenie ławeczek i zakup sprzętu rekreacyjnego (skakanki, piłki, paletki, łopatki). Cieszymy się, że nasze przedszkolaki mają możliwość spędzenia czasu na
świeżym powietrzu w sposób aktywny, różnorodny i bezpieczny.

WSTĄP W SZEREGI OCHOTNICZEJ
STRAŻY POŻARNEJ W KOBIÓRZE
Ochotnicza Straż Pożarna w Kobiórze powstała 26 marca 1887r,
jako stowarzyszenie strażaków,
dokument potwierdzający ten
fakt znajduje się w archiwum muzeum pszczyńskiego.
Przez 126 lat istnienia miała
swoje wzloty i upadki, ale zawsze
gotowa jest nieść pomoc potrzebującym. Obecnie nasza jednostka liczy 22 strażaków uprawnionych i przeszkolonych do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych, 5 członków honorowych oraz 3 w drużynie młodzieżowej.
Sprzęt, który mamy na wyposażeniu został zakupiony z dotacji Gminy Kobiór oraz dzięki finansowemu wsparciu mieszkańców naszej
miejscowości i sponsorów, natomiast samochód marki Berliet (rok produkcji 1981) został
sprowadzony z Francji w 2007r. Utrzymanie
sprzętu, a także działalność OSP finansuje
Gmina Kobiór. Piątego maja br. podczas mszy
św. w kościele parafialnym poświęcono figurkę św. Floriana patrona strażaków, która zostanie umieszczona na ścianie frontowej remizy. Największym marzeniem kobiórskich
strażaków jest zakup nowszego samochodu
oraz przeprowadzka do wyremontowanej remizy. Na przełomie ostatnich ośmiu lat nasza
jednostka interweniowała prawie 300 razy ( pożary, wypadki, podtopienia oraz inne zdarzenia
losowe). Wszystkim, którzy wspierają naszą
działalność dziękujemy. Pomagając strażakom
pomagasz sobie. WSTĄP W NASZE SZEREGI I ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS.
Naczelnik OSP
E. Tomaszczyk

ZESPÓŁ "KOBIÓRZANIE"
LAUREATEM FINAŁOWEGO
XX REGIONALNEGO PRZEGLĄDU
PIEŚNI IM. PROF. ADOLFA DYGACZA
"ŚLĄSKIE ŚPIEWANIE"
Dnia 6 i 7 maja w Miejskim
Domu Kultury w Piekarach
Śląskich, odbył się Przegląd Finałowy XX Regionalnego Przeglądu Pieśni
im. profesora Adolfa Dygacza „Śląskie Śpiewanie
2013”. W Przeglądzie wzięło udział 83 solistów i zespoły zakwalifikowane w trakcie eliminacji rejonowych odbywających się od 19
marca do 26 kwietnia 2013 roku. W kategorii
wykonawczej: Zespoły wokalno-instrumentalne, pierwsze miejsce zajął Zespół Pieśni
„Kobiórzanie” działający przy Gminnym
Domu Kultury w Kobiórze. Gratulujemy sukcesu.
WÓJT GMINY KOBIÓR
OGŁASZA PRZETARG USTNY
NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH
MIENIE KOMUNALNE
GMINY KOBIÓR
(1) Działka pod zabudowę mieszkaniowopensjonatową nr 1928/1 o pow. 0,1265 ha, położona na tzw. Kątach w Kobiórze
Działka dobrze nasłoneczniona, bliskość lasów
oraz zbiorników wodnych. Dojazd od drogi
wojewódzkiej nr 928 (ul. Centralna) lub od
drogi powiatowej ul. Leśników poprzez drogę
gminną – ul. Na Kąty. Kształt zbliżonym do
prostokąta o wymiarach: dł. ok. 54 m, szer. ok.
24 m. Działka uzbrojona w energię elektryczną
i gaz. Możliwość uzbrojenia w wodę poprzez
wydłużone przyłącze. Brak sieci kanalizacyjnej.
Przeznaczenie w miejscowym Planie zagosp.
przestrzennego: Jedn. strukturalna „E” –
3MP przeznaczenie podstawowe pod zabudowę mieszkaniowo-pensjonatową

NOWE ATRAKCJE
W PRZEDSZKOLNYM OGRODZIE
Końcem kwietnia Gminne Przedszkole wzbogaciło się o nowe urządzenia na placu zabaw.
Zabawki zostały zakupione z projektu unijnego
Maluchy na start. Posiadają odpowiednie certyfikaty. Koszt urządzeń wraz z montażem wyniósł 15.997zł.
Zamontowano następujące urządzenia: zjeżdżalnia Lew, koszykówka Żyrafa, tablica do
rysowania, kiwak Motor i huśtawka Ważka.
Zabawom dzieci nie było końca. Największym
zainteresowaniem cieszyła się koszykówka Żyrafa. Ponadto z funduszy Rady Rodziców wymieniono ławeczki na dużej piaskownicy i zamontowano stoliczek i ławeczki w tylnej części
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W terenie ustala się realizację wolnostojących
obiektów mieszkaniowych, mieszkaniowo-pensjonatowych lub pensjonatowych z ogrodami i
niezbędną infrastrukturą. Dopuszcza się lokalizację usług związanych z rekreacją i wypoczynkiem towarzyszących przeznaczeniu podstawowemu, lokalizację urządzeń sportowych
i rekreacyjnych, dróg i garaży niezbędnych dla
obsługi terenu.

urządzeń infrastruktury technicznej. Zakaz zabudowy.
Cena wywoławcza: 29 500,00 zł
(zwolnienie z podatku na podst. art. 43 ust. 1
pkt 9 ustawy o VAT)
(4) Działka rolna nr 271/31 o pow. 0,0184
ha, położona w rejonie ul. Łukowej w Kobiórze
Działka rolna położona w strefie zagrożonej
powodzią. Nie posiada dostępu do drogi publicznej. Teren o trójkątnym kształcie, płaski,
porośnięty trawą.
Przeznaczenie w miejscowym Planie zagosp.
przestrzennego: Jedn. strukturalna „H” - 3
ZP, UPS przeznaczenie podstawowe pod teren zieleni urządzonej i urządzeń sportowych
Zakaz wznoszenia obiektów kubaturowych ze
względu na położenie na terenach zagrożonych
powodzią.

Cena wywoławcza: 143 000,00 zł netto
(do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek 23% VAT)
(2) Działka pod zabudowę mieszkaniową nr
1931/37 o pow. 0,0740 ha, położona przy ul.
Tuwima w Kobiórze
Położenie w centrum gminy, w sąsiedztwie
szkoły podstawowej i gimnazjum oraz innych
obiektów użyteczności publicznej. Działka jest
dobrze nasłoneczniona. Kształt zbliżonym do
prostokąta o wymiarach: dł. ok. 36 m, szer. ok.
20,5 m, Możliwość pełnego uzbrojenia w wodę,
energię elektryczną, gaz i sieć kanalizacyjną
znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie
działki.
Przeznaczenie w miejscowym Planie zagosp.
przestrzennego: Jedn. strukturalna „A” –
1MNU przeznaczenie podstawowe pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z nieuciążliwymi usługami
W terenie ustala się realizację nowej zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub
bliźniaczej wraz z niezbędną infrastrukturą, lokalizację drobnych usług i rzemiosła nieprodukcyjnego.

Cena wywoławcza: 2 271,00 zł
(zwolnienie z podatku na podst. art. 43 ust. 1
pkt 9 ustawy o VAT)
Wszystkie wymienione wyżej działki zapisane są w Księdze Wieczystej nr
KA1T/00020032/9 SR Tychy. W Dziale III
księgi wieczystej widnieją liczne służebności
niedotyczące bezpośrednio przedmiotowej
działki, Dział IV wolny od wpisów.
Szczegółowy opis planu znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Kobiór
www.bip.kobior.pl
Licytacje odbędą się w dniu 20 czerwca
2013r. i będą przeprowadzane kolejno od godz.
10:00 w sali narad budynku Urzędu Gminy w
Kobiórze, ul. Kobiórska 5. Oferenci przystępujący do przetargu powinni wnieść wadia w wysokości 5% ceny wywoławczej przelewem na
konto Gminy Kobiór: Bank Spółdzielczy
Pszczyna nr 19 8448 0004 0017 6154 2024
0235. Wadia winny znaleźć się na koncie w
dniu 17 czerwca 2013 r.

Cena wywoławcza: 100 000,00 zł netto
(do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek 23% VAT)
(3) Działka rolna nr 705/28, o pow. 0,2650
ha, położona w rejonie ul. Jasnej w Kobiórze
Działka rolna położona w strefie zagrożonej
powodzią. Dojazd do działki od ul. Jasnej 120to metrowym pasem nieutwardzonej drogi biegnącej wzdłuż ściany lasu. Kształt wielokąta
dł. ok. 97 m i szer. 24-34 m. W południowej
części znajduje się staw wielkości ok. 120 m².
Przeznaczenie w miejscowym Planie zagosp.
przestrzennego: Jedn. strukturalna „D” 4ZZ obszary zagrożone powodzią
W terenie dopuszcza się budowę i odtwarzanie
stawów, prowadzenie ścieżek pieszych, rowerowych i jazdy konnej oraz realizację sieci i

Pełna treść ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Kobiór www.bip.kobior.pl (ścieżka dostępu: Urząd Gminy →
Przetargi Urzędu Gminy). Szczegółowych informacji dotyczących działek (ich położenia,
uzbrojenia, dostępu do dróg publicznych oraz
zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), kwestii wadium, procedur
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przetargowych, jak również informacji związanych z warunkami przeniesienia własności
działek udziela Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Kobiór, ul. Kobiórska 5, pokoje nr 17-18, telefony: 32-218-81-82, 32-21882-88, 32-218-85-29 wew. 31 lub 32 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek-środa 7:3015:30, czwartek 7:30-17:00, piątek 7:3014:00).
Wójt Gminy
Stefan Ryt

czerwca 2013r. Z tej okazji składam laureatom
nagrody serdeczne gratulacje i podziękowania.
Wójt Gminy Kobiór
Stefan Ryt
WYŁONIONO LAUREATA NAGRODY
"PRO PUBLICO BONO"
Związek Górnośląski Koło w Kobiórze złożyło wniosek o przyznanie nagrody za działalność na rzecz dobra
„Pro Publico Bono”.
W dniu 24 kwietnia br.
Kapituła spośród przedstawionych kandydatur
wyłoniła do uhonorowania tą nagrodą osobę Pana Eryka Kłosa.
Wobec powyższego, na podstawie § 3 Uchwały
Nr XVIII/117/08 Rady Gminy Kobiór, z dnia
15 maja 2008r. w sprawie przyjęcia Zasad
przyznawania nagrody za działalność na rzecz
dobra publicznego „Pro Publico Bono”, Wójt
Gminy Kobiór, przyznał Panu Erykowi Kłosowi. Uroczyste wręczenie honorowej nagrody
w formie statuetki, przedstawiającej figurę św.
Urbana nastąpi na sesji Rady Gminy w dniu 6
czerwca 2013r.
Serdecznie gratulujemy Nagrodzonemu tak zaszczytnego wyróżnienia.
Wójt Gminy Kobiór
Stefan Ryt

X REGIONALNY KONKURS GRY NA
FLETACH PODŁUŻNYCH
Dnia 28 maja 2013r. odbędzie się X regionalny
konkurs gry na fletach podłużnych. Celem konkursu jest rozwijanie muzykalności uczniów
poprzez grę na instrumentach, rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez praktyczne zapoznanie się z literaturą muzyczną różnych epok
oraz konfrontacja osiągnięć i wymiana doświadczeń w dziedzinie nauki gry na fletach
podłużnych. Szczegóły oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej
Szkoły Podstawowej.

HONOROWE OBYWATELSTWA
GMINY KOBIÓR
Na wniosek Wójta Gminy Kobiór, Rada Gminy
podjęła uchwałę o nadaniu tytułu honorowego
obywatela Gminy Kobiór dwóm Słowakom,
mieszkańcom Miasta Dobšina:
Panu Karolowi Hornikowi
oraz
Panu Stanislavowi Holienčikowi.
Karol Hornik jest burmistrzem Miasta
Dobšina, a Stanislav Holienčik sekretarzem
Miasta. Byli inicjatorami i wielkimi zwolennikami podpisanej w 2007r. umowy o współpracy pomiędzy Gminą Kobiór i Miastem
Dobšina. Są godnymi tego tytułu ambasadorami Kobióra na Słowacji.
Wójt Gminy Kobiór
Stefan Ryt

NOWY WIADUKT W KOBIÓRZE
KOŃCEM 2014 ROKU
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zawiadomił, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie:
Przebudowa – rozbiórka i budowa wiaduktu
nad torami PKP w ciągu drogi wojewódzkiej nr
928 w km 13+342 w miejscowości Kobiór, w
trybie przetargu nieograniczonego, została wybrana
do
realizacji
oferta
firmy:
Mota-engil Central Europe. Wybrana oferta,
odpowiadała kryteriom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została
oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o
podane kryterium wyboru - cena 100%. Prace
rozpoczną się wprowadzeniem tymczasowej
organizacji ruchu, wykonaniem przejazdu w
poziomie szyn, wycinką drzew i krzewów. Następnie zostanie rozebrany istniejący wiadukt i
wybudowany nowy. Zgodnie ze Specyfikacją

NAGRODA ZA PROMOCJĘ GMINY
Tegoroczne nagrody za działalność promocyjną na rzecz Gminy Kobiór w postaci statuetki Wójt Gminy przyznał Zespołowi Pieśni
„Kobiórzanie” oraz Kołu Gospodyń Wiejskich
w Kobiórze. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej sesji Rady Gminy w dniu 6
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Istotnych Warunków Zamówienia zakończenie
inwestycji nastąpi 30 listopada 2014 roku.
Zastępca Wójta
Eugeniusz Lubański

dziewczęta i chłopcy urodzeni najwcześniej w
1997 roku.
W dniach Spartakiady gościnnie przebywać
będą w Kobiórze 40-sto osobowe reprezentacje
tych miast. Reprezentacje Kobióra tworzyć
będą uczniowie naszego Gimnazjum im. Jana
Pawła II. W ramach Spartakiady zostaną rozegrane następujące konkurencje sportowe: szachy, ścianka wspinaczkowa, tenis stołowy,
piłka nożna chłopców, siatkówka dziewcząt.
Oprócz tego w ramach konkurencji lekkoatletycznych przewiduje się rywalizację w biegach
na 60m, na 1000m dziewcząt i 1500m chłopców, rzut piłeczką palantową oraz skok w dal.
Nad przygotowaniem do Spartakiady czuwa
powołany zespół, któremu przewodniczy niżej
podpisany. Za przygotowanie sportowe odpowiedzialni są nauczyciele wychowania fizycznego z Gimnazjum. W najbliższym czasie zostanie zamieszczony szczegółowy program
Spartakiady, a także sukcesywnie dalsze informacje. Wszystkich mieszkańców a w szczególności rodziców młodzieży biorącej udział w
spartakiadzie organizatorzy zapraszają do dopingowania naszych zawodników.
Sekretarz Gminy
mgr Bronisław Gembalczyk

BĘDĄ STWORZONE ZEWNĘTRZNE
SIŁOWNIE W GMINACH POWIATU
PSZCZYŃSKIEGO
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” przygotowuje wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w
ramach Projektu Współpracy „Aktywne
Strefy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 4 Leader, działanie 4.21 „Wdrażanie projektów współpracy”,
budowy w każdej gminie Powiatu pszczyńskiego, tzw. siłowni zewnętrznych.
Na terenie Kobióra siłownia będzie zrealizowana na placu szkolnym przy ul. Tuwima 33.
Taka lokalizacja siłowni umożliwi korzystanie
z nowoczesnego sprzętu sportowego młodzieży szkolnej, jak również po godzinach lekcyjnych innym mieszkańcom Kobióra.
Inwestorem bezpośrednim zadania będzie Stowarzyszenie LGD, które poniesie koszty zakupu i zamontowania urządzeń. Gminy zobowiązały się do nieodpłatnego udostępnienia terenu na ten cel oraz jego utwardzenia. Zakończenie projektu przewiduje się w 2014r.
Zastępca Wójta
Eugeniusz Lubański

PROGRAM
XII MIĘDZYNARODOWEJ
SPARTAKIADY MŁODZIEŻY
24 MAJ 2013
14.45 Oficjalne otwarcie XII
Międzynarodowej Spartakiady Młodzieży
(Szkoła Podstawowa)
15.30 Szachy (Gminny Dom Kultury)
15.30 Ścianka wspinaczkowa (Szkoła
Podstawowa)
17.30 Tenis stołowy (Szkoła Podstawowa)

DZIEŃ OTWARTY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Na Dzień otwarty Szkoły zapraszamy w dniu
27 maja 2013r. Program Dnia otwartego zamieszczony będzie na stronie internetowej
szkoły: spkobior.edupage.org
Dyrektor Szkoły Podstawowej
Beata Witańska

25 MAJ 2013
09.30 Biegi eliminacyjne na 60m chłopców i
dziewcząt (Gminny Ośrodek Sportu)
10.00 Skok w dal chłopców i rzut piłeczką
palantową dziewcząt (Gminny Ośrodek
Sportu)
11.00 Biegi półfinałowe na 60m chłopców i
dziewcząt (Gminny Ośrodek Sportu)
11.30 Skok w dal dziewcząt i rzut piłeczką
palantową chłopców (Gminny Ośrodek
Sportu)
12.30 Biegi finałowe na 60m chłopców i
dziewcząt (Gminny Ośrodek Sportu)
12.45 Bieg na 1500m chłopców i 1000m
dziewcząt (Gminny Ośrodek Sportu)

XII MIĘDZYNARODOWA
SPARTAKIADA MŁODZIEŻY
W KOBIÓRZE
W dniach 24-25 maja br. Kobiór będzie gospodarzem XII Międzynarodowej Spartakiady
Młodzieży. Udział w Spartakiadzie wezmą reprezentacje zaprzyjaźnionych z Kobiórem partnerskich miast tj.: Sajószentpéter z Węgier,
Šternberka z Czech, Dobšiny ze Słowacji, a
także reprezentacja Kobióra. W konkurencjach
w ramach Spartakiady mogą uczestniczyć
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14.30 Siatkówka dziewcząt (Hala Sportowa
Suszec)
14.30 Piłka nożna chłopców (Gminny
Ośrodek Sportu)
16.30 Festyn „Dni Kobióra” (Gminny
Ośrodek Sportu)
17.15 Oficjalne zakończenie XII
Międzynarodowej Spartakiady Młodzieży
(Gminny Ośrodek Sportu)

09.30 XII Międzynarodowa Spartakiada Młodzieży Miast Partnerskich /GOS/
10.30 Spotkanie jubileuszowe z okazji 50-lecia Koła Pszczelarzy w Kobiórze /Smolarnia/
16.30 Rozpoczęcie Festynu Rodzinnego/GOS/
-wesołe miasteczko dla dzieci
-kiermasz książek
-bezpłatna możliwość wykonania
fotograficznego „świetlnego autoportretu”
- stoiska pszczelarskie
i rękodzielnicze
16.30 Występ Przedszkolnego Zespołu Regionalnego „Kobiyrzoki”
16.50 Koncert Zespołu Gitarowego
17.15 Zakończenie XII Międzynarodowej
Spartakiady – wręczenie medali i pucharów
17.45 Międzynarodowy kwadrans muzyczny
w wykonaniu zespołu „PRIMA”
18.10 Pokaz zapasów w stylu wolnym
18.30 Koncert zespołu „ANDY MC”
19.30 Koncert zespołu „aRtAntZ”
20.30 Wręczenie pucharów dla zwycięzców
turniejów: wędkarskiego, szachowego i skatowego
20.45 Zabawa taneczna z zespołem „PRIMA”
23.30 Pożegnanie mieszkańców, gości i zakończenie Festynu Rodzinnego

ŚWIĘTY URBAN
PATRON GMINY KOBIÓR

Święty Urban I był rzymianinem, siedemnastym z kolei papieżem. Jego pontyfikat przypadł na lata 222-230. W kościele katolickim
obchodzi się jego wspomnienie 25 maja.
Święty Urban poprzez swoje nauczanie nawrócił bardzo wielu. Przypisuje się mu między innymi nawrócenie świętej Cecylii. Sam święty,
działając w obronie Kościoła, wiele wycierpiał
od prześladowców, szczególnie od cesarza
rzymskiego Aleksandra Sewera. Poniósł męczeńską śmierć przez ścięcie. Z dniem, w którym Kościół wspomina świętego Urbana, ludność wiązała następujące przysłowia: "Na
Urbana chwile jakie, to lato takie" "Po świętym
Urbanie w zbożu gadanie".

26.05.2013 niedziela
10.30 Msza św. dziękczynna przez wstawiennictwo Matki Bożej i św. Urbana w intencji
mieszkańców, radnych i pracowników samorządowych Gminy Kobiór z udziałem chóru
„Harmonia” /Kościół Parafialny/
15.00 „Koncert dla wszystkich Mam” – z okazji Dnia Matki z udziałem chórów „Harmonia” i „Ex Animo”, „Zespołu Pieśni Kobiórzanie”, zespołów tanecznych „Smyki” i „Smerfusie” oraz duetu Joanna Lubańska i Mirosław
Mądry /GDK/

PROGRAM DNI KOBIÓRA 2013
18.05.2013 sobota
09.00 Otwarty Turniej Skata o Puchar Wójta
Gminy Kobiór /GDK/

27.05.2013 poniedziałek
16.00- 18.00 Wystawa pszczelarska z okazji
50-lecia Koła Pszczelarzy w Kobiórze /Szkoła
Podstawowa/

21.05.2013 wtorek
17.00 Otwarte Szachowe Mistrzostwa Kobióra
/GDK/

28.05.2013 wtorek
10.00 X Regionalny Konkurs Gry na Fletach
Podłużnych /GDK/

24.05.2013 piątek
14.45 Otwarcie XII Międzynarodowej Spartakiady Młodzieży Miast Partnerskich /Szkoła
Podstawowa/

01.06.2013 sobota
08.00 Otwarte zawody wędkarskie dla dzieci
z okazji Dnia Dziecka /Zalew nr 2/

25.05.2013 sobota
07.00 Otwarte zawody wędkarskie o Puchar
Przewodniczącego Rady Gminy /Zalew nr 2/
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