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Na okładce wrześniowego wydania Biuletynu publikujemy zdjęcie starostów tegorocznych dożynek
Państwa Beaty i Andrzeja Rozmus, którzy wraz z
wójtem Kobióra Stefanem Rytem prezentują tegoroczną Koronę Dożynkową. Została ona wykonana
przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Kobiórze: Katarzynę Myszor, Barbarę Szpak, Anielę Skrzypiec, Bronisławę Zaremba, Marię Łabno, Ewę Jaromin, Małgorzatę Figołuszkę, Halinę Jaromin, Irenę
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Gandyk, Krystynę Bogacką i Donatę Szałaśną.
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Szanowni
mieszkańcy
Kobióra
Jak co roku świętowaliśmy w Kobiórze dożynki, które tradycyjnie odbyły się w pierwszą niedzielę września. Święto plonów, dla
których przyjęliśmy nazwę Żniwne rozpoczęła uroczysta msza
święta dożynkowa w kościele parafialnym, w trakcie której ks.
proboszcz Józef Piesiur zwrócił uwagę na potrzebę poszanowania pracy rolnika. Tegoroczne dożynki uświetniło przybycie
delegacji z partnerskich miast. Z czeskiego Šternberka przybył
starosta Jaromin Sedlak, ze słowackiej Dobšiny gościliśmy primatora Karola Hornika, zaś z węgierskiego Sajószentpéter zastępcę burmistrza Josepha Geregur. Uczestniczyli oni zarówno
w mszy świętej jak również w popołudniowym festynie na naszych obiektach sportowych. Właśnie tam zorganizowany został
dożynkowy festyn. W jego programie znalazł się mecz piłkarski klasy C z Jankowicami wygrany przez kobiórzan 3:2. Był to
pierwszy mecz w tym sezonie piłkarskim drużyny klasy C i od
razu wygrany. To zwycięstwo cieszy podwójnie, bowiem ten zespół, w prawie 90 procentach składa się z mieszkańców Kobióra,
w odróżnieniu od pierwszej drużyny, gdzie większość zawodników jest spoza naszej miejscowości. Kulminacyjnym momentem
święta plonów jest chwila przekazania chleba przez starostów
dożynkowych. W tym roku byli nimi Beata i Andrzej Rozmus.
Chleb upieczony z tegorocznej mąki otrzymałem również od
dzieci z naszego przedszkola, które wystąpiły w tradycyjnych śląskich strojach. O oprawę ceremoniału dożynkowego zadbał Zespół Śpiewaczy „Kobiórzanie”, który ostatnio bardzo wiele koncertuje na terenie Śląska występując w Tychach, Katowicach czy
na Górze św. Anny. Dziękując za plony winniśmy przede wszystkim dziękować Bogu za dary ziemi, a także tym, którzy pracują

Ponieśli plon
W Kobiórze działają 74 gospodarstwa rolne, ale dożynki to święto całej kobiórskiej społeczności. Tak było również w trakcie tegorocznego festynu „Żniwne 2010”, który odbył się 5 września.
Obchody święta planów tradycyjnie rozpoczęły się mszą świętą
za rolników odprawioną w kościele parafialnym. W trakcie eucharystii dziękowano Bogu za urodzaj, a rolnikom za ich pracę,
zaś dożynkową mszę uświetnił występ chóru „Harmonia”. Tego
samego dnia o 15.00 na terenie Gminnych Obiektów Sportowych zorganizowany został Festyn „Żniwne 2010”. Kulminacyjnym momentem było przekazanie przez starostów dożynkowych
chleba wypieczonego z tegorocznej mąki wójtowi Stefanowi Rytowi. – Przekazujemy ten bochen chleba, abyś go sprawiedliwie
podzielił wśród mieszkańców – mówił Andrzej Rozmus, który
wraz z żoną Beatą byli starostami tegorocznego święta plonów.
Państwo Rozmusowie już drugi rok z rzędu sprawowali tę godność, zaś w prowadzonym przez siebie gospodarstwie specjalizują się w hodowli bydła. Prócz nich, chleb wypieczony z tegoroczWrzesień 2010

na roli, ludziom związanym z uprawą i hodowlą. Gmina Kobiór
zajmuje powierzchnię 4949 hektarów z czego 3/5 powierzchni to
lasy państwowe, które są największym naszym gospodarstwem.
Niestety pomimo protestów samorządu, mieszkańców, sąsiadujących rad gmin i powiatów, siedziba nadleśnictwa ma zostać
przeniesiona do Piasku w gminie Pszczyna. Dla nas kobiórzan
decyzja ta jest niezrozumiała. Uważamy, że jest to decyzja typowo polityczna i myślę, że mieszkańcy Kobióra tak szybko o tym
nie zapomną. W Kobiórze mamy 74 gospodarstwa jednak aż 59
z nich posiada areał od 1 do 5 hektarów, zaś pięć gospodarstw
zajmuje powierzchnię powyżej 10 hektarów. Na terenie naszej
gminy działają również gospodarstwa zajmujące się uprawą pieczarek i są to tzw. działy specjalne rolnictwa. Dożynki to święto
wieńczące tegoroczne prace na roli i w tym czasie warto wspomnieć o rolnikach emerytach, których również zaprosiliśmy na
dożynki, aby im podziękować i wymienić się doświadczeniami,
jak kiedyś pracowano na roli. Na zakończenie chciałbym podziękować organizatorom dożynek, w szczególności pracownikom
Urzędu Gminy i Gminnego Domu Kultury, kobiórskiemu Kołu
Gospodyń Wiejskich za dekoracje i wykonanie korony dożynkowej, chórowi” Harmonia”, który uświetnił mszę dożynkową,
przedszkolakom i uczniom ze Szkoły Podstawowej, szczególnie zespołowi „Kobiórsko Czelodka”, który wystąpił na scenie,
pszczelarzom za przygotowanie stoiska, hodowcom gołębi pocztowych i drobnego inwentarza oraz Nadleśnictwu Kobiór, które
przygotowało ekspozycję dotyczącą kobiórskich lasów oraz hodowli Żubrów. Tegoroczna pogoda nie sprzyjała rolnikom. Powodzie w maju, czerwcu i ulewy w pierwszych dniach września
sprawiły, iż ten rok nie był dla rolnictwa najlepszy. Deszczowa
aura dała się we znaki nie tylko rolnikom, bowiem po ulewach,
wezbrane wody Korzeńca porwały mostki i musieliśmy je odbudowywać. Straty mogły być znacznie większe, na szczęście naturalne poldery wzdłuż Korzeńca nie są zabudowane. Pomimo
wielu nacisków właścicieli terenów domagających się zmian w
planach zagospodarowania przestrzennego i zezwolenia na zabudowę tamtych terenów, stanowisko Rady Gminy jest jednoznaczne. Nie można zezwolić na przekwalifikowywanie potencjalnych terenów zalewowych na tereny budowlane.
Stefan Ryt wójt Kobióra

nej mąki wójtowi przekazały także kobiórskie przedszkolaki. - Za
te dary, za ten chleb, który mamy przede wszystkim winniśmy
wdzięczność Bogu. Dożynki to czas radości i pomimo niesprzyjającej tegorocznej pogody możemy się dziś radować – mówił
wójt Stefan Ryt. Przypomniał również, iż największym gospodarstwem w Kobiórze jest nadleśnictwo. W uroczystościach dożynkowych uczestniczył również przewodniczący Rady Gminy
Joachim Ryguła oraz goście z partnerskich gmin. Dożynki to
również okazja do wspólnego świętowania stąd w trakcie festynu
organizatorzy, a był nim Gminny Dom Kultury zapewnili wiele atrakcji. W pierwszej części zabawy dla dzieci przygotowano
program pt: „Kolorowe podwórko Wujka Krisa”, w jego trakcie
najmłodsi mogli samodzielnie puszczać potężne bańki mydlane
czy też wspólnie poznawać nowe tańce. Pojawił się także słoń
trąbek- ząbek, a każde dziecko mogło liczyć na balon. W dalszej
części festynu na scenie zaprezentowały się zespół Kobiórzanie,
dziecięcy zespół „Kobiórsko Czelodka”. W stroju góralskim wystąpił Milan Lakatoš z Dobšiny przybliżając słuchaczom góralski
3

Biuletyn Kobiórski
folklor. Kobiórzanie mieli również okazję zobaczyć i posłuchać występu grupy
grającej muzykę folkową „Stonehenge”,
który zagrał utwory związane z kulturą,
tradycją ludową wielu zakątków świata
od muzyki irlandzkiej przez żydowską po
pieśni rosyjskie. Wielu kobiórzan czekało
na gwiazdę wieczoru zespół „Silent Bridge”, który mimo chłodu potrafił rozgrzać
publiczność. Całość imprezy zakończyła
zabawa taneczna z grupą „Fest”. W trakcie festynu wręczono również nagrody
za współzawodnictwo sportowe dzieci i
młodzieży w okresie letnim. Jednak zabawa dożynkowa to nie tylko wydarzenia,
które odbywały się na scenie, to również
stoiska przygotowane przez pszczelarzy,
hodowców gołębi pocztowych i drobnego
inwentarza, stoisko Nadleśnictwa Kobiór
oraz kobiórskiego Koła Gospodyń Wiejskich. Panie z tego koła przygotowały
również, jak co roku koronę dożynkową,
którą można było podziwiać na scenie.
Korona ta zaprezentowana została w trakcie sesji Rady Powiatu w Pszczynie. Mimo
deszczu w zabawie uczestniczyło wielu
mieszkańców Kobióra, jak i gości zaproszonych na święto plonów.
(bj)

Nowi dzielnicowi

Słowacy najlepsi w tenisie
stołowym

Bankomat 24 godziny na dobę
Zainstalowany w lutym tego roku w holu
budynku Urzędu Gminy był do niedawna
czynny tylko w godzinach pracy urzędu.
Obecnie można z niego korzystać przez
całą dobę. Dodatkowo dla bezpieczeństwa rejon ten jest strzeżony przez dwa
niezależne systemy monitoringu.

Na Jasną Górę
Już po raz dziesiąty zorganizowana została
piesza młodzieżowa pielgrzymka na Jasną
Górę szlakiem Orlich Gniazd. Tegoroczna
odbyła się od 25 do 30 sierpnia. Pierwszy
etap pielgrzymi przebyli pociągiem, jadąc
do Zawiercia, a stamtąd pieszo do Bobolic. Kolejnym przystankiem na ich drodze
na Jasną Górę był Siedlec, następnym
Olsztyn i Częstochowa. 29 sierpnia pątnicy z Kobióra uczestniczyli w nocnym czuwaniu przed obrazem Czarnej Madonny,
zaś 30 sierpnia wrocili do domu.

Komendant
Powiatowy
Policji
w Pszczynie przydzielił do Kobióra dwóch nowych dzielnicowych. Są
nimi mł aspirant Tomasz Machoń
i mł aspirant Sławomir Semenowicz.
Będą oni pełnili dyżury dla mieszkańców w punkcie przy ul. Centralnej
57, w poniedziałki od 16.00 do 18.00
i w czwartki od 10.00 do 12.00.

Uszy po raz czwarty

Harmonia na koniec sezonu
Tuż przed wakacyjną przerwą w GDK
zorganizowany został koncert zamykający sezon 2009/2010. Podczas występu,
który odbył się 25 czerwca wystąpił Zespół Gitarowy działający przy GDK, Chóry „Harmonia” i „Ex Animo” oraz Zespół
Pieśni „Kobiórzanie”.
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Po raz pierwszy podczas świętowania
„Żniwnego 2010” odbył się międzynarodowy turniej tenisa stołowego. Brali w
nim udział przedstawiciele wszystkich
delegacji międzynarodowych z zaprzyjaźnionych miast Sajószentpéter z Węgier,
Dobšina na Słowacji oraz Šternberka z
Czech, a także reprezentacja Kobióra.
Zawody odbyły się na sali gimnastycznej
naszej szkoły i przebiegały w atmosferze
sportowej rywalizacji. A wyniki przedstawiały się następująco.
SINGIEL
1 miejsce PETER OGURĆAKS Słowacja
2 miejsce JERZY ORLIKOWSKI Polska
3 miejsce KAROL HORNIK Słowacja
DEBEL
1 miejsce SŁOWACJA
2 miejsce POLSKA
3 miejsce WĘGRY

Foto GDK

Kobiórzanie najlepsi w
pieśniach zalotnych
Zespół „Kobiórzanie” wyśpiewał pierwsze miejsce w trakcie zorganizowanego
po raz VII Regionalnego Festiwalu Pieśni
Zalotnych i Miłosnych odbywającego się
w gminie Psary. W ten sposób „Kobiórzanie” powtórzyli swój sukces sprzed dwóch
lat, kiedy również „wyśpiewali” pierwszą
lokatę. Nie jest to jedyne wyróżnienie
zdobyte w tym roku przez muzyków z
tej grupy. Zdobyli oni bowiem wyróżnienie podczas XXXI WOJEWÓDZKIEGO
PRZEGLĄDU FOLKLORYSTYCZNEGO „WICI 2010”.

Już po raz czwarty zorganizowana została impreza pod nazwą „USZY NA
ŚMIETNIKU. W tym roku odbyła się ona
8 sierpnia, a w jej trakcie na placu przy
restauracji Sikorka wystąpiły kapele: 032,
Highway, Hard Rockets, Silver Samurai,
L4. oraz KFM. „Uszy na śmietniku” to impreza odbywająca się w Kobiórze od 2007
r. Jej pomysłodawcą i organizatorem jest
Marek Gruszka ze zespołu KFM.

Na scenie zespół KFM
Foto Piotr Kaczmarczyk
Wrzesień 2010
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Powszechny Spis Rolny 2010
Powszechnym Spisem Rolnym zostaną
objęte gospodarstwa rolne osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości
prawnej.
Co będzie objęte spisem
- ogólna charakterystyka gospodarstwa
rolnego – uwzględniająca cechy adresowe
siedziby użytkownika i siedziby gospodarstwa rolnego (m.in. informacje o użytkowniku gospodarstwa, opisanie struktury własnościowej użytków rolnych,
działalności rolniczej i innej niż rolnicza
prowadzonej w gospodarstwie rolnym).
- użytkowanie gruntów i powierzchnia
zasiewów – informacje o ogólnej powierzchni gruntów gospodarstwa, w
podziale na kategorie użytkowania oraz
powierzchni zasiewów poszczególnych
upraw rolnych,
- zwierzęta gospodarskie – stan liczebności i struktura pogłowia zwierząt gospodarskich poszczególnych gatunków,
- ciągniki, maszyny rolnicze i urządzenia – dane o liczbie ciągników własnych
i wspólnych, w podziale na klasy mocy
silnika oraz liczbie wybranych maszyn i
urządzeń rolniczych,
- zużycie nawozów – dane w czystym
składniku o ilości stosowanego nawożenia mineralnego, wapniowego oraz
nawożenia organicznego pochodzenia
zwierzęcego,
- pracujących w gospodarstwie rolnym
– informacje o wielkości i strukturze zasobów pracy w rolnictwie (uwzględniane
będą wszystkie osoby wykonujące pracę
w gospodarstwie rolnym w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie),
- struktura dochodów gospodarstwa rolnego z użytkownikiem gospodarstwa
rolnego oraz korzystanie z programów
wsparcia dla rolnictwa – informacje o dochodach z tytułu prowadzenia rolniczej
działalności gospodarczej, pozarolniczej
działalności gospodarczej, pracy najemnej, emerytur i rent oraz innych źródeł
niezarobkowych poza emeryturą i rent, o
fakcie korzystania przez gospodarstwo z
płatności do gruntów ornych i programów
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich,
- metody produkcji rolniczej (wpływ rolnictwa na środowisko) – m.in. informacje
o metodach uprawy gleby, zabezpieczania
gleby przed wypłukiwanie składników
pokarmowych, zabiegach przeciwerozyjnych, systemach utrzymania zwierząt
gospodarskich.
Wrzesień 2010

Użytkownicy
gospodarstw rolnych osób fizycznych, a w razie ich
nieobecności inne pełnoletnie osoby w gospodarstwie domowym oraz
osoby działające w imieniu osób prawnych oraz
jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, obowiązani są do udzielenia
ścisłych, wyczerpujących
i zgodnych z prawdą
odpowiedzi na pytania
zawarte w formularzu
spisowym. Udzielenie
odpowiedzi niezgodnych
ze stanem faktycznym
oraz odmowa udzielenia
odpowiedzi pociągają
za sobą skutki prawne
przewidziane w przepisach art. 56 i 57 ustawy o
statystyce publicznej.
Zbierane i gromadzone
w badaniach statystycznych statystyki publicznej dane indywidualne i
dane osobowe są poufne
i podlegają szczególnej ochronie.
Infolinia ogólna (w godz.: poniedziałekpiątek 8-20, sobota i niedziela 8-18):
800 800 800 z telefonów stacjonarnych
(połączenie bezpłatne), 22 44 44 777 z telefonów komórkowych (cena połączenia
zgodnie z cennikiem operatora).
Informacje zawarte są pod adresem
www.spis.gov.pl
Gminne Biuro Spisowe działa przy Urzędzie Gminy Kobiór, w godzinach pracy
urzędu- pod nr 32/ 2188182. 2188288
Liderem gminnym i rachmistrzem spisowym jest Pani Agnieszka Szczyrbowska.
SAMOSPIS - najwygodniejsza forma
udziału w spisie
Jak to zrobić:
- Uruchom przeglądarkę internetową
- Wejdź na stronę http://www.spis.gov.pl
lub http://www.stat.gov.pl
- Przystąp do wypełnienia formularza
- Wybierz formularz identyfikacyjny
- Wpisz swoje dane PESEL, nazwisko,
imię (imiona)
- Stwórz (zgodnie ze wskazówkami na
stronie) własne hasło
- Wpisz w wyznaczone miejsce ciąg znaków z obrazka
Szczegółowa instrukcja znajduje się na

stronie internetowej. Formularz będzie
już częściowo wypełniony (dane pochodzą z administracyjnych systemów informacyjnych). Brakujące pozycje należy
uzupełnić, a niewłaściwe poprawić.
Jeżeli nie wypełnisz formularza do końca
(przerwiesz pracę, to go zapisz i wyjdź
przyciskiem wyloguj. Formularz można
uzupełniać w ciągu 14 dni od pierwszego
uruchomienia, tzn. w zależności od dysponowania czasem, można go wypełniać
fragmentami, dowolnego dnia i o dowolnej godzinie. Osoby mające ograniczony
dostęp do Internetu lub nieposiadające
go mogą skorzystać z formularza off-line.
Można go pobrać ze strony internetowej lub zgłosić się z własnym nośnikiem
(CD, pendrive) do najbliższego biura spisowego, w celu nagrania programu. Do
formularza dołączona jest szczegółowa
instrukcja, jak należy postępować w trakcie samopisu oraz w jaki sposób należy
go przesłać. Jeśli nie spiszecie się Państwo
przez Internet, w dniach od 8 września
do 31 października br. będą kontaktowali się z Państwem ankieterzy statystyczni
- pracownicy urzędu statystycznego - w
celu przeprowadzenia wywiadu telefonicznego lub rachmistrz w celu przeprowadzenia wywiadu bezpośredniego .
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Po pierwszym dzwonku

Nowy mieszkaniec Przedszkola
Każdy z nas słyszał, niejedną bajkę, o krasnoludkach i skrzatach zamieszkujących
leśne knieje. Nikt jednak nie przypuszczał,
że skrzacik, o imieniu Kobiórek, zagości,
na stałe, w naszym Przedszkolu.
Z tym krasnoludkiem, to było tak: „Nie
mogąc znaleźć pożywienia i schronienia
przed jesienno-zimowymi chłodami, ani w
lesie ani u swoich przyjaciół: sowy, zająca
i bobra, Kobiórek spotyka na skraju lasu,
dzieci z Przedszkola w Kobiórze. Dzieci wybrały się na jesienny spacer wraz ze
swoimi nauczycielkami. Przedszkolaki, dowiedziawszy się o kłopotach skrzata, proponują mu mieszkanie w małym domku,
w ogrodzie przedszkolnym i dobrą strawę.”
(No bo, gdzie, jak gdzie, ale w kobiórskim
Przedszkolu, Panie Kucharki, gotują wspaniale.) Kobiórek zadomowił się u nas na
dobre. Ma uroczy domek i piękny ogródek
- „Kobiórkowo”. Rosną w nim krzaczki i
kwiatki, na pewno nie gorsze od tych w lesie. Nazwa Kobiórek funkcjonuje w naszej
Gminie już od lat, bo Kobiórek to maskotka naszej miejscowości. Lecz przedszkolny
Kobiórek to postać, która ma mnóstwo
przygód i żyje w świadomości dzieci jako
dobry przyjaciel. Autorem scenariusza
przygód pt. „O leśnym skrzacie, który w
ogrodzie przy Przedszkolu zamieszkał”
jest Pan Jacek Jastrzemski. Pan Jacek jest
również wykonawcą domku krasnoludka
i współwykonawcą ogródka. Kobiórek stał
się nie tylko ozdobą przedszkolnego ogrodu, ale będzie nas inspirował do organizowania zabaw i zajęć z edukacji literackiej
i językowej (przedstawienia, inscenizacje z udziałem skrzata). Na pewno stanie
się również zachętą do ciekawych i bezpiecznych zabaw na świeżym powietrzu,
których będzie strażnikiem. Pragniemy
jednocześnie podziękować Nadleśnictwu
Kobiór za darowiznę drewna na wykonanie palisady, ścieżek i domku oraz Państwu
Ewie i Ryszardowi Wiewióra za bezpłatne
zagospodarowanie terenu pod ogródek.
D.W.
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1 września uczniowie oraz nauczyciele z
kobiórskiej Szkoły Podstawowej rozpoczęli kolejny rok szkolny. Zainaugurowała go msza święta odprawiona w kościele
parafialnym w intencji uczniów i nauczycieli, po której nastąpiła uroczystość w
szkole.W jej trakcie miało miejsce „Pasowanie na ucznia” pierwszoklasistów.
Każdy najmłodszy uczeń otrzymał także
upominek, który ufundowała działająca
przy szkole Rada Rodziców. Rok szkolny
rozpoczęło 268 uczniów. W tym 43 pierwszoklasistów. Jest wśród nich 6 sześciolatków. Rozpoczęty 1 września rok szkolny
będzie czasem zmian, gdyż rozbudowuje

się Szkołę Podstawową. Wkrótce uczniowie klas I, uczący się w salach Gminnego
Domu Kultury, będą pobierać naukę w
budynku szkoły. Szkoła regularnie przygotowuje i rozwija bazę, stanowiącą zaplecze do pełnej realizacji zadań w
pracy z uczniami klas młodszych. W
ramach Programu „Radosna Szkoła”
otrzymaliśmy zamówione zestawy
do ćwiczeń ruchowych, sprawnościowych, rozwijających koordynację u najmłodszych uczniów. Przygotowana została salka do ćwiczeń,
która stanowi zarazem uzupełnienie
działań świetlicy szkolnej. Ważną
zmianą jest także wydłużenie godzin
pracy świetlicy szkolnej.
SP

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Trwa realizacja projektu unijnego w
Przedszkolu
Już drugi rok szkolny nasze Przedszkole realizuje projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
pod nazwą „I Ja też idę do przedszkola
– uruchomienie dodatkowego oddziału
oraz zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych dla dzieci z
Gminy Kobiór”. Biorą w
nim udział wszystkie dzieci
uczęszczające do Przedszkola, a więc 123 dzieci w wieku
od 3 do 6 lat.
W ramach projektu prowadzony jest oddział przedszkolny oraz zajęcia dodatkowe: rytmika, j. angielski,
zajęcia teatralne. Odbywają
się również zajęcia logopedyczne indywidualne i zbiorowe dla dzieci z deficytami

w rozwoju mowy oraz gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.
Wszystkie zajęcia cieszą się wielkim zainteresowaniem dzieci i rodziców. Ponadto
nasi milusińscy korzystają ze sprzętu do
zajęć ruchowych, pomocy dydaktycznych
oraz gier i zabawek zakupionych w ramach projektu.

Foto Katarzyna Kozyra
Wrzesień 2010
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Foto GDK

Jacenty Ignatowicz zagrał między innymi na pile oraz kobzie, zaś Milan Lakatoš
na drewnianej fujarze. Instrument został
wpisany na listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO. Wśród słuchaczy znaleźli się
również goście z partnerskich gmin słowackiej Dobšiny, czeskiego Šternberka i
węgierskiego Sajoszentpeter.
(bj)

Po góralsku w Smolarni
4 czerwca w Smolarni odbyło się spotkanie tym razem z folklorem górskim.
Jako jego propagatorzy wystąpili - Milan Lakatoš z Dobšiny na Słowacji,
który wystąpił również w trakcie uroczystości dożynkowych oraz Jacenty
Ignatowicz z Żywca, znany m.in. z
występów w programie „Mam talent”
popularyzator folklor beskidzkiego.
Obaj panowie zaprezentowali bogactwo góralskiego folkloru prezentując
stroje oraz instrumenty charakterystyczne dla regionu skąd pochodzą.

Już trzeci rok najmłodsi mieszkańcy naszej Gminy zbierają makulaturę. W ten
sposób uczymy nasze dzieci szanowania
przyrody, kształtujemy ich ekoświadomość, a także odpowiedzialność za stan
środowiska i jego czynną ochronę. W
ubiegłym roku szkolnym zebraliśmy prawie dwie tony. Za zebrane w ten sposób
pieniądze zakupiliśmy dla dzieci książeczki do czytania, oglądania i kolorowania
oraz sprzęt radiomagnetofonowi.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do
wsparcia naszej akcji! Ruszamy od października.
(Przedszkole)

Nagrody dla aktywnych sportowców
Podczas tegorocznego festynu Żniwne
2010 wręczone zostały nagrody dla osób,
które zwyciężyły w wakacyjnej rywalizacji sportowej. Byli to: Dorota Grolik,
Daria Toboła, Sylwia Łąkas, Bartek Foręc,
Bartek Tobiasz, Marcin Szczotka, Błażej
Szczotka, Artur Piechulik, Remigiusz Faber, Rafał Ulman i Rafał Kalinowski. Nagrody wręczał Adam Grolik koordynator
ds sportu UG Kobiór.

Plener w Dobsinie
Słowacka Dobsina była w tym
roku gospodarzem międzynarodowego pleneru malarsko-fotograficznego, w którym
uczestniczyli artyści z czterech
partnerskich gmin, czeskiego
Šternberk, węgierskiego Sajoszentpeter, polskiego Kobióra
oraz gospodarze ze Słowacji.
Tegoroczne spotkanie odbywało się w dniach od 17 do
19 września. Z naszej gminy
uczestniczyło w nim dwóch fotografików Piotr Kaczmarczyk i Wojciech Paździor oraz malarki Magdalena Kłakus i
Maria Żebrowska. – Formuła pleneru
była tak, że gospodarze zaoferowali nam

Przedszkolaki zbierają
makulaturę, zużyte baterie
i puszki!

Delegacja Kobióra przed ratuszem
wycieczkę, w trakcie której mogliśmy
robić zdjęcia. Po czym w tamtejszym
domu kultury mieliśmy okazję przejrzeć
i wydrukować wykonane przez nas fotografie. Każdy z nas wybierał pięć zdjęć,
które zostały pokazane
podczas okolicznościowej
ekspozycji – mówi Piotr
Kaczmarczyk. W przypadku plastyków każdy z nich
eksponował dwa obrazy.
Spotkanie miało również
swój sportowy wymiar,
bowiem zorganizowany
został turniej piłkarski
oldbojów, z którego nasza
ekipa wróciła z pucharem
za czwarte miejsce. (bj)

Ekipa artystów
Wrzesień 2010
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CZEGO BOJĄ SIĘ MIESZKAŃCY?
W ostatnim czasie do urzędu wpłynęło
kilka petycji dotyczących prowadzonego
postępowania środowiskowego z wniosku firmy PLAST-FOIL związanego z rozbudową zakładu przetwórstwa tworzyw
sztucznych oraz produkcją gotowych
wyrobów z folii, na terenie byłego tartaku w Kobiórze. Zgodnie z ustawą Prawo
Ochrony środowiska postępowanie środowiskowe kończące się wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia, należy do
kompetencji wójta. Z uwagi na pojawienie się licznych kontrowersji dotyczących
prowadzonego postępowania pragniemy
poinformować o szczegółach sprawy.
Wniosek firmy PLAST-FOIL w przedmiotowej sprawie wpłynął do Urzędu gminy
w dniu 24.07.2008r. Zgodnie z wnioskiem
na terenie zakładu będzie prowadzona
działalność polegająca na przetwórstwie
tworzyw sztucznych polietylenowych
wysokiej gęstości (HDPE), produkcji gotowych wyrobów z folii polietylenowej w
postaci toreb foliowych, worków na odpadki i woreczków na żywność. Inwestor
zamierza również prowadzić odzysk powstających odpadów poprodukcyjnych,
w postaci niewykorzystanych części, tzw.
ścinek, tworzyw sztucznych, w celu ich
ponownego wykorzystania do produkcji.
Z uwagi na to, że przedsięwzięcie znalazło się w ustawowym wykazie działań
mogących mieć szkodliwe oddziaływanie na środowisko Wójt Gminy Kobiór
w dniu 11.09.2008r. wydał postanowienie o nałożeniu na inwestora obowiązku
opracowania przez specjalistów z zakresu
ekologii szczegółowego Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Raport opracowany przez EkoSoil Technology Sp.zo.o. został przekazany do
Urzędu w lipcu bieżącego roku . Zawiera
on informacje dotyczące charakterystyki
przedsięwzięcia i jego oddziaływania na
poszczególne elementy środowiska (glebę, wody, powietrze, szatę roślinną, zwierzęta i ludzi). Dodatkowo jako załączniki
przedstawia badanie emisji zanieczyszczeń i hałasu w otoczeniu planowanego
zakładu. Kolejnym etapem prowadzonego
postępowania było wysłanie w/w raportu,
zgodnie z ustawą z dnia 3 października
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (
Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zmianami) do
8

Wnętrze zakładu
Foto Piotr Kaczmarczyk
uzgodnień z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Tychach. A jednocześnie, w
związku z procedurą udziału społeczeństwa wywieszono ogłoszenia o możliwości zapoznania się z całością materiałów
i składaniem uwagi wniosków przez ogół
społeczeństwa (mieszkańców, organizacje ekologiczne). W ramach tej procedury kilku zainteresowanych mieszkańców
zapoznało się z materiałami dostępnymi
w Urzędzie Gminy, a następnie złożyło
na piśmie uwagi. Jednocześnie na terenie gminy pojawiły się osoby zbierające
podpisy pod pismami „wnoszącymi protest” przeciw tej działalności, nawet bez
zapoznania się ze szczegółami sprawy. Z
pism wynika, że mieszkańcy obawiają się
uciążliwości zapachowej zakładu i szkodliwego oddziaływania emitowanych do
atmosfery substancji, a w związku z tym
utraty wartości położonych w sąsiedztwie
działek. Opierając się na treści wniosku
inwestora oraz na informacjach zawartych w raporcie oddziaływanie inwestycji na środowisko należałoby przyjąć, że
ewentualna uciążliwość przedsięwzięcia
nie powinna przekraczać granicy działki
inwestora. Powyższą tezę może potwierdzić fakt, że od kilku lat w/w firma prowadzi na tym terenie podobną działalność, a
jej uciążliwość była przedmiotem kontroli przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Bielsku-Białej. Z przedstawionego raportu wynika, że na terenie
zakładu znalazło zatrudnienie 41 osób, w
zdecydowanej większości mieszkańców
Kobióra. Praca w zakładzie przewidziana
jest w systemie zmianowym 7 dni w tygodniu, natomiast spedycja materiałów

przewidziana jest jedynie w godzinach
dziennych. Teren po byłym tartaku jest
to jedyny i największy w naszej gminie
obszar inwestycyjny , na którym możliwe
jest prowadzenie poważniejszych działalności nie towarzyszących zabudowie
mieszkaniowej. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy przewiduje ten teren pod obiekty produkcyjnousługowe, składy i magazyny. Zapis planu
mówi również, iż mogą być na tym terenie realizowane przedsięwzięcia, których
uciążliwość nie będzie przekraczać granic
nieruchomości należących do inwestora.
Zgodnie z procedurą po uzyskaniu uzgodnień z w/w instytucji oraz rozeznaniu
wszystkich uwag i wniosków, które wpłynęły do Urzędu w wymaganym terminie,
powinna być wydana przez Wójta decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
przedsięwzięcia. Decyzja ta winna zawierać wszystkie wymagane prawem warunki środowiskowe, jak również określone
w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, które winien spełnić inwestor, aby inwestycja mogła powstać i
nie powodować uciążliwości dla środowiska i mieszkańców. Wójt Gminy musi
działać zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie może bezpodstawnie zabraniać firmom prowadzenia działalności na
terenach do tego przeznaczonych, powodując tym samym wzrost bezrobocia, a co
za tym idzie pogorszenie warunków życia
mieszkańców. Nie wiadomo tylko czy
osoby, które w trosce o czystość naszego
środowiska przyłączyły się do protestu
posiadały pełną wiedzę w przedmiotowej sprawie i wzięły pod uwagę wszystkie
aspekty tej sprawy. Ze względu na szerokie zainteresowanie, z pełnym tekstem
raportu oddziaływania na środowisko
można zapoznać się w Urzędzie Gminy
lub na stronie internetowej www.kobior.pl
w zakładce ‘ochrona środowiska’.
UG Kobiór

Nowy właściciel
dla starej policji
Stojący na rogu ulic Centralnej i Kobiórskiej budynek tzw. starej policji ma nowego właściciela. - Był to budynek komunalny zamieszkany przez osiem rodzin,
które otrzymały inne lokale. Znajduje się
on pod opieką konserwatora zabytków.
Mam nadzieję, że będzie odrestaurowany
w odpowiedni sposób, stając się kolejną
wizytówką naszej miejscowości – mówi
wójt Stefan Ryt.
(bj)
Wrzesień 2010
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Prace budowlane przy rozbudowie szkoły

Szkoła większa o dwie klasy
Kobiórskiej Szkole Podstawowej i Gimnazjum przybędą dwie dodatkowe sale.
Jest to związane z rozbudową placówki.
- Mam nadzieję, że przekazanie tych
dwóch nowych sal poprawi funkcjonowanie szkoły – przekonuje wójt Stefan Ryt. Koszt tej inwestycji to 420 tys.
złotych i ma się zakończyć jeszcze w
październiku, zaś uczniowie w nowych
salach winni zasiąść jeszcze w tym roku
kalendarzowym. - Budujemy z własnych

pieniędzy, bowiem brak dotacji, zarówno unijnych jak i ministerialnych na
prowadzenie takich przedsięwzięć przez
samorządy. Najwidoczniej ministerstwo
edukacji wychodzi z założenia, że dzieci
w szkołach winno ubywać, a nie przybywać i rozbudowa szkół nie jest racjonalna – dodaje Stefan Ryt. W Kobiórze
jednak dzieci przybywa. - Jesteśmy jedną z gmin, w której liczba mieszkańców
wzrasta. Obecnie zbliżamy się do cyfry 5
tysięcy. Przybywa nam uczniów w szkole i maluchów w przedszkolu. W efekcie
mimo ubiegłorocznej rozbudowy przedszkola o dwie sale nie wszystkie dzieci
3 i 4 letnie mogliśmy do niego przyjąć
- wyjaśnia wójt Kobióra. Gmina pokrywa również koszty dowozu niepełnosprawnych uczniów do szkół i placówek
funkcjonujących na terenie Pszczyny i
Tychów. Z tej formy pomocy korzysta
dwanaścioro dzieci, a miesięczny koszt
to 6.000 złotych.
(bj)

Remonty dróg gminnych
Po raz pierwszy od wielu lat, remonty
dróg gminnych nie zostały zakończone do końca pierwszego półrocza. Jest
to efekt wyjątkowo niesprzyjającej aury,
która sprawiła, że jeszcze w lipcu podłoża wykazywały zawilgocenia uniemożliwiające stosowanie mas asfaltowych. W
zaistniałej sytuacji wycofano się z remontu bieżącego dróg na Osiedlu , gdzie od
września zaplanowano roboty związane z
budową kanalizacji sanitarnej. Konieczność odtworzenia zniszczonej przez wody
powodziowe przeprawy na drodze zbiorczej (Go-Cza) , gdzie zostało odciętych
od gminy kilka budynków oraz grunty
rolne , wymusiła znaczną korektę założonych planów. Po raz kolejny odstąpiono
od ułożenia nakładek asfaltobetonowych
na ulicach Rolnej i Rzecznej oraz przesunięto realizację budowy oświetlenia
ul. Plichtowickiej. Do końca lipca brygada komunalna UG zrekonstruowała
zniszczoną przez powódź kładkę rowerowo-pieszą po mostem kolejowym wraz
z dojściami, tym razem utwardzonymi
asfaltobetonem. Wykonano również niewielkie odcinki chodników asfaltowych w
miejscach newralgicznych, a wielokrotnie
zgłaszanych do realizacji przez Radnych (
chodnik po zachodniej stronie ul. Kobiórskiej oraz przy moście na ulicy Łukowej).
Dojazd asfaltobetonowy po południowej
stronie budynku wielousługowego przy
Wrzesień 2010

ul. Centralnej 57, został zrealizowany
wyłącznie dla zwiększenia liczby miejsc
parkingowych oraz zapewnienia całorocznego dojazdu samochodu śmieciarki. Pojawiające się głosy, że zbudowano
lądowisko dla „gołębi” można odczytać
wyłącznie jako uszczypliwość. Środki na
ten cel pochodzą zresztą z funduszu czynszowego wnoszonego przez najemców
powierzchni biurowych w tym budynku.
Wykonany został również niewielki odcinek nakładki asfaltobetonowej na osiedlu
Wróblewskiego; jeśli zastosowana metoda
ręcznego rozścielenia masy zada egzamin
zimowy, to zaistnieje możliwość kontynuowania robót na całej osiedlowej pętli.
Tym którzy krytycznie wyrażają się o tym
zadaniu wypada delikatnie przypomnieć,
że tam również zamieszkują podatnicy
naszej wspólnoty samorządowej. Ważną
informacją jest ogłoszenie przez Zarząd
Dróg Powiatowych w Pszczynie przetargu
na dokończenie poszerzenia ul. Rodzinnej i przyległego parkingu. Otwarcie ofert
nastąpi 30 września, co daje nadzieję na
ukończenie robót do końca października.
Z D P przystąpi też niebawem do udrożnienia rowów przy ul. Leśników oraz
naprawy cząstkowej nawietrzni , na co
oczekujemy od wiosny tego roku. Niestety przyczyny zwłoki są podobne do tych
jakie wystąpiły na drogach gminnych.
JM

Głośna sprawa
Pod koniec maja tego roku po półrocznej
przerwie, został otwarty lokal gastronomiczny na terenie Gminnego Ośrodka Sportowego przy ul.Centralnej 117.
Po wygaszeniu umowy z poprzednim
użytkownikiem przeprowadzono postępowanie przetargowe na wynajem powierzchni, w wyniku którego wybrano
ofertę najkorzystniejszą. Oferta w programie planowanej działalności nie zawierała zapisów sprzecznych z miejscem
lokalizacji obiektu. Okazuje się jednak,
że interpretacja zapisów zawartej umowy dzierżawy jest rozbieżnie interpretowana przez strony, które ją podpisały.
Istota sporu sprowadza się w zasadzie
do jednego elementu: czy po godzinie
22.00, zgodnie z Kodeksem Cywilnym
rozpoczynającej tzw. „ciszę nocną”, poziom dźwięku emitowanego przez sprzęt
odtwarzający muzykę (a głównie pasmo
„basów”), ma być obniżony nie powodując zakłócenia tzw. ciszy nocnej w najbliższym otoczeniu ?
Protesty w tej sprawie wniosła zarówno
grupa mieszkańców Osiedla narażona na
wymuszoną bezsenność, jak i najemca
lokalu mieszkalnego usytuowanego na
piętrze. Sprawa stała się znakomitą okazją do manipulowania emocjami zróżnicowanych wiekowo grup mieszkańców
gminy. Jak zawsze w takich przypadkach
znaleźli się duchowi przywódcy popierający protest mieszkańców, wskazując
jednoznacznie jako winnego nie dzierżawcę lecz Gminę, by w samym lokalu
deklarować wsparcie młodzieży, która
również przez Gminę może utracić możliwość nocnego balowania przy kilkuset
watach zainstalowanej mocy. A więc cokolwiek zrobi Gmina będzie złe!
Stanowisko Urzędu Gminy w tej sprawie
może być tylko jedno, a wynika wyłącznie z zapisów zawartej umowy, która w
jednym z paragrafów zobowiązuje najemcę do nie utrudniania innym użytkownikom korzystania z lokali i części
ogólnej budynku oraz nie wpływanie
niekorzystnie na funkcjonowanie przyległych obiektów…
Problem umożliwienia kobiórskiej młodzieży udziału w dyskotekach „wielkiej
mocy” po godzinie 22.00 bez konieczności wyjazdu do innych miejscowości
, czeka więc na rozwiązanie. Na pewno
nie będzie to możliwe w lokalu na terenie GOS-u.
(JM)
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GOSPODARKA PRZESTRZENNA

BUDOWA KŁADKI NA FINISZU

ROZPOCZĘTA BUDOWA

Jak już informowaliśmy w ostatnim numerze
Biuletynu, 17 maja fala powodziowa zniszczyła
przepust rurowy na rzece Korzeniec pod drogą
technologiczną GPW w Kobiórze. Spowodowało to niesamowite uciążliwości komunikacyjne w
tym rejonie, a rolnicy posiadający tam pola, łąki i

W miesiącu lipcu został rozstrzygnięty przetarg
nieograniczony na realizację zadania pn.: Ochrona
zbiorników
małej retencji na
rzece Korzeniec
poprzez rozbudowę oczyszczalni
ścieków wschód
oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Kobiórze.
Zadanie jest dofinansowane przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007–2013 Priorytet V. Środowisko, Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa. Z pośród trzech oferentów najtańszą ofertę
złożyła firma Energoterm z Torunia , która została wybrana do realizacji w/w zadania za kwotę
ponad 7 900 000 zł. Termin realizacji do 14 listopada 2011 roku. Plac budowy przekazano w dniu
9 sierpnia. Prace związane z budową kanalizacji
zostały już rozpoczęte .Przewidzianą do wykonania w tym zadaniu grawitacyjną sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 4668 mb podzielono na 6 etapów . W pierwszych 2 etapach
przewidzianych do wykonania w bieżącym roku,

gospodarstwa zostali praktycznie odcięci od pozostałej części gminy. W wyniku intensywnych
działań gminy sporządzona została niezbędna
dokumentacja projektowa ,uzyskano wymagane pozwolenie wodno-prawne oraz pozwolenie
na budowę kładki o konstrukcji stalowej i nawierzchni żelbetowej w miejsce zniszczonego
przepustu. Stalową konstrukcję kładki o nośności ok.30 ton otrzymaliśmy nieodpłatnie od gminy Zebrzydowice. Dzięki pomocy 13 saperów z
6 OPS w Głogowie na początku lipca wykonano umocnienie brzegów Korzeńca oraz zostały
wbite kafarem pale pod przyczółki budowanej
kładki. Kładka została tak zaplanowana , aby
po dokonaniu w przyszłości poszerzenia drogi
zbiorczej (od strony wschodniej), była ona usytuowana centrycznie do osi poszerzonej jezdni.
Pomimo darmowej konstrukcji oraz udziału
wojska koszt budowy jest dość znaczny i wyniesie ok. 200 000 zł. Na ten cel przeznaczono dofinansowanie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów w wysokości 70 000 zł oraz dotacje
powiatu pszczyńskiego w kwocie 75 000zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy. Pomimo
wystąpień gminy o środki z budżetu państwa na
likwidację skutków powodzi, dotacji nie otrzymaliśmy, gdyż wysokość poniesionych szkód nie
przekroczyła 5% rocznych dochodów własnych
gminy ,a taki jest ustawowy warunek jej przyznania. Kładkę przewiduje się oddać do użytku
w najbliższych tygodniach. Mamy nadzieję ,że
zainwestowane w kładkę środki zaprocentują w
przyszłości zmniejszeniem zagrożenia powodziowego w naszej gminie, jak również poprawą
bezpieczeństwa mieszkańców.
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planuje się ułożyć rury kanalizacyjne na odcinku
o długości ok.1650 mb. Trasa tych etapów będzie
prowadzić wzdłuż ul.Centralnej, od włączenia
do istniejącej kanalizacji w rejonie skrzyżowania
z ul.Łukową przez tereny przyległe do byłego
tartaku , tory PKP, boisko LKS ,ul.Zachodnią ,
Liliową i północną część ul.Żołędziowej. W ramach inwestycji zostaną wykonane tylko ciągi
główne oraz fragmenty przyłączy, od studzienki
włączeniowej usytuowanej w ulicy do granicy
posesji . Pozostałą część przyłącza mieszkańcy
powinni wykonać we własnym zakresie i na własny koszt w/g opracowanego przez projektanta
i uzgodnionego z Kobiórskim Zakładem Komunalnym projektu. Nieprzekraczalny termin
wykonania przez mieszkańców przyłączy kanalizacyjnych ustala się na dzień 30.06.2012 rok.
Rozpoczęcie budowy przyłącza może nastąpić
po odbiorze ciągów głównych ,zaś wprowadzenie do nich ścieków po zakończeniu budowy i
rozruchu oczyszczalni (po 15.11.2011r.). W tym
miejscu należy stwierdzić, że pomimo wcześniejszych uzgodnień z mieszkańcami (w formie
ankiet) z chwilą wytyczenia trasy przez geode-

tów do urzędu gminy zaczęły wpływać pierwsze
uwagi i wnioski o korektę usytuowania studzienek rewizyjnych oraz przyłączy. Z uwagi na to ,że
projekt został zatwierdzony ostateczną decyzją o
pozwoleniu na budowę, a umowa z wykonawcą
robót została zawarta na cenę ryczałtową , niedopuszczalne są istotne odstępstwa od projektu.
Tylko w szczególnych przypadkach, gdy wystąpi
kolizja z innymi, nieprzewidzianymi w projekcie
urządzeniami lub obiektami ,można za zgodą
projektanta, inspektora nadzoru oraz inwestora dopuścić drobne zmiany pod warunkiem
,że nie spowoduje to wydłużenia trasy, wzrostu
kosztów oraz będzie możliwe pod względem
technicznym.Przekazanie szczegółów dotyczących zasad projektowania i budowy przyłączy,
udziału mieszkańców w realizacji zadania oraz
możliwość zapoznania się z dokumentacją projektową nastąpi na zebraniu mieszkańców, które
odbędzie się w dniu 15 pażdziernika br.(piątek)
o godzinie 18.30 w sali widowiskowej Gminnego
Domu Kultury w Kobiórze. (właściciele posesji
zostaną zaproszeni indywidualnie). W związku z
licznymi zapytaniami informujemy również, że
plansza projektowa kanalizacji oraz plan podziału na etapy wraz z terninami ich realizacji został
zamieszczony na stronie internetowej Urzędu
Gminy Kobiór.

PRZEBUDOWA DRÓG LOKALNYCH
Do 30.września można składać wnioski do
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Jest to już ostatnia edycja tzw. ”.schetynówek”. W tym programie dofinansowanie
wynosi 50% wartości inwestycji brutto. Urząd
Gminy czyni starania ,aby złożyć dwa wnioski o
dotację.:
1. pierwszy wniosek to remont drogi zbiorczej
(łączącej skrzyżowania DK1 z ul.Ołtuszewskiego
i Ul.Rodzinną )
2. drugi wniosek to remont dróg zbiorczych na
Osiedlu (odcinek ul.Zachodniej i ul.Żołędziowej
do skrzyżowania z ul.Centralną)
O pierwszym wniosku pisaliśmy sporo w ubiegłym roku ,w związku z wprowadzeniem przez
GDDKiA tzw. programu „GAMBIT”, w wyniku
czego została sparaliżowana komunikacja oddzielonych drogą krajową nr 1 dwóch części Kobióra. W roku bieżącym staraliśmy się o dotację na
ten cel z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
jednak z uwagi na konieczność odbudowy zniszczonego przez powódź mostu na rzece Korzeniec
w pasie wnioskowanej drogi zbiorczej zadanie
to trzeba było przesunąć na późniejszy termin.
Drugie zadanie jest zaplanowane od kilku lat do
wykonania w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym
Gminy, lecz termin jego rozpoczęcia był uzależniony od uprzedniego zakończenia budowy kanalizacji w tym rejonie. Stan tych dróg na tyle się
pogorszył ,że obecnie zadanie to należałoby uznać
za priorytetowe. Obecnie trwają prace związane z
opracowaniem dokumentacji oraz wniosków. Jeżeli wnioski gminy zostaną ocenione pozytywnie
realizacja w/w zadań nastąpi jesienią 2011 roku.
Autor Eugeniusz Lubański
Zastępca wójta Kobióra
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Perspektywiczna drużyna
piłkarska w Kobiórze
W sezonie 2010/2011 w Kobiórze będzie
brać udział w zawodach kilka drużyn
piłkarskich m. in. Liga Okręgowa (seniorzy), C klasa (seniorzy), Tyska Liga Juniorów (Juniorzy), Tyska Liga Trampkarzy
(trampkarze młodsi) oraz Regionalna
Liga Juniorów (Juniorzy młodsi). Tej
ostatniej chciałbym poświęcić kilka zdań.
Niewątpliwie wielkim wydarzeniem zarówno dla sportu młodzieżowego, jak
i dla całego sportu w Kobiórze jest fakt
uczestniczenia drużyny kobiórskiej w
Lidze Regionalnej. Nasza usportowiona
młodzież będzie miała okazję rywalizować z zawodnikami z wielkich i znanych
w całej Polsce klubów piłkarskich.
W tym sezonie trafiliśmy do grupy, w której znalazły się m. in. Polonia Bytom (Vce Mistrz Śląska z sezonu 2009/2010), Dąbrowa Górnicza (półfinalista Mistrzostw
Śląska z sezonu 2009/2010), Ruch Radzionków, MOSM Tychy czy Zagłębie
Sosnowiec. Oprócz rywalizacji z tak znanymi klubami, na pewno warte podkreślenia jest to, iż będziemy mieli możliwość
rozgrywania meczy na równych boiskach
i fajnych stadionach. Miejmy nadzieję, że
w przyszłości wpłynie to na podniesienie
poziomu sportowego wśród kobiórskiej
młodzieży co zaowocuje za kilka lat w
piłce seniorskiej. Dziękujemy Gminie
Kobiór za umożliwienie uczestniczenia
w tych rozgrywkach oraz finansowanie
kosztów związanych z tym przedsięwzięciem. W tym miejscu chcielibyśmy także
podziękować za wsparcie finansowe firmie Doster Sp z o. o. oraz Panu Tadeuszowi Kołodziejczykowi, dzięki ich pomocy
i przy współudziale rodziców, zaistniała
możliwość zorganizowania w tym roku
obozu sportowego. Podziękowania należą
się także firmie „ROSA” Katarzyna Rozmus z Pszczyny, która dostarcza wodę mineralną i drużynie OLDBOYS z Kobióra
za wsparcie finansowe.
Jeśli chodzi o aspekt czysto sportowy to
drużyna w okresie przygotowawczym
wyjechała na obóz sportowy do Darłówka gdzie rozegrała 3 mecze kontrolne: z
Wisłą Płock zakończony wynikiem 3:3, z
GKS Mazowsze Grójec wygrany 3:2 i SMS
(Szkoła Mistrzostwa Sportowego) Słupsk
przegrany 1:5.
Podsumowując chcielibyśmy wszystkich
sympatyków piłki nożnej w Kobiórze serdecznie zaprosić na mecze naszej drużyny.
Adrian Cebula
Wrzesień 2010

TERMINARZ:
15.09.2010 godz. 17:00
Leśnik Kobiór
– MOSM Tychy
18.09.2010 godz. 9:30
Polonia Bytom – Leśnik Kobiór
25.09.2010 godz. 9:30
Leśnik Kobiór
– MKS Siemianowice Śląskie
02.10.2010 godz. 9:30
Nitron Krupski Młyn – Leśnik Kobiór
09.10.2010 godz. 9:30
Leśnik Kobiór
– Andaluzja Piekary Śląskie
16.10.2010 godz. 9:30
Warta Zawiercie – Leśnik Kobiór
23.10.2010 godz. 9:30
Leśnik Kobiór
– Cyklon Rogoźnik
30.10.2010 godz. 9:30
Leśnik Kobiór
– Zagłębie Sosnowiec
06.11.2010 godz. 9:30
MUKP Dąbrowa Górnicza – Leśnik Kobiór
JUNIORZY MŁODSI

Stoją od lewej: Wojciech Polonis, Adrian
Cebula (trener), Kacper Guzy, Krzysztof
Suchoń, Bartosz Kozyra, Marcin Myszor,
Dominik Kozyra, Rafał Pasternak, Adrian
Chrobok (kapitan), Paweł Myszor, Przemysław Wójcikowski.
Siedzą od lewej: Damian Koterla, Rafał
Kalinowski, Rafał Ulman, Jakub Myszor,
Kamil Sikorski, Tomasz Zawadzki, Mateusz Żelazo.

Akcja Lato w dinoparku
Wzorem lat poprzednich również w te
wakacje Gminny Dom Kultury przygotował dla najmłodszych mieszkańców
Kobióra wiele atrakcji. Przez cały lipiec organizowane były wyjazdy, zajęcia
sportowe i artystyczne odbywające się w
ramach „Akcji Lato 2010”. Mocnym akcentem na rozpoczęcie był wyjazd dzieciaków do Parku Dinozaurów w Zatorze.
Pomysłodawcy akcji zorganizowali również wyjazdy na basen „Żabka” w Łaziskach Górnych, do Zabytkowej Kopalni
Srebra oraz Sztolni „Czarnego Pstrąga”
w Tarnowskich Górach, do Wisły, gdzie
uczestnicy wycieczki mieli okazję wejść
na Stożek, do chorzowskiego Skansenu
i Planetarium czy też zwiedzić zamki na
szlaku „Orlich Gniazd”. Prócz wyjazdów
dzieci miały zapewnioną opiekę w trakcie
zajęć prowadzonych w Gminnym Domu
Kultury. „Przygoda z rękodziełem” tak
nazywał się cykl spotkań, w trakcie których uczestnicy uczyli się samodzielnego
wykonywania ozdób i upominków, zaś
„Wakacje z harcerstwem” to spotkania ,
podczas których dzieci i młodzież mogły dowiedzieć się czym jest prawdziwy
skauting. Nie zapomniano również o
wakacyjnych zajęciach sportowych. Były
nimi zawody lekkoatletyczne, siatkówki
plażowej, piłki nożnej, zajęcia na ściance
wspinaczkowej minikoszykówki i tenisa
stołowego. Odbywały się one na terenie
Gminnego Ośrodka Sportowego oraz
Szkoły Podstawowej.
(bj)

Prezentujemy kilka zdjęć z tegorocznej
Akcji Lato .
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Konfrontacje
Biuletyn Kobiórski historyczne (20)
Jubileuszowy, 20. odcinek , winien być poświęcony miejscu
szczególnemu. Po głębokim namyśle uznałem, że takie kryterium spełnia kobiórski „rynek”. Zapewne mój wybór jest kontrowersyjny jako, że to określenie wymazało się już ze zbiorowej
pamięci , ale czy tak było zawsze? Starsze pokolenie, do którego
niestety już sam się zaliczam doskonale pamięta , że do 1968.
roku taka nazwa funkcjonowała i co ważniejsze miała pełne
uzasadnienie.
By to udowodnić należy cofnąć się do połowy XIX wieku, kiedy
Kobiór był cichą śródleśną osadą rozciągającą się wzdłuż doliny
Korzyńca na wschód od „Wielkiego Stawu”. Zabudowane wtedy obszary określano zwyczajowo jako Chałpniki (obecnie ulice
Rodzinna, Błękitna, Wróblewskiego, Promnicka ) oraz Zagrodniki ( ul. Ołtuszewskiego). „Wielki Staw” rozciągał się na zachód
od grobli po której biegł błotnisty trakt z Pszczyny do Mikołowa (dzisiejsze „Starodroże”) aż do połowy współczesnej „Doliny
Trzech Stawów” przy ulicy Leśników.
Dzielnica Kajzerowiec powstała dopiero w drugiej połowie XIX
wieku po jego osuszeniu. Wtedy też zlikwidowano młyn wodny
napędzany jego wodami poprzez rurowy przelew pod traktem
pszczyńskim. Stał on w naturalnej dolinie nad niewielkim rozlewiskiem , około 6,00m poniżej poziomu obecnego parkingu
samochodowego przed restauracją - hotelem „Sikorka”.
W latach 1846-1848, drogę z Pszczyny do Mikołowa utwardzono, a w okresie 1862-1864 powstał odbijający na północ szlak
prowadzący do tyskiego browaru i Murcek. Do końca XIX wieku, wokół skrzyżowania rozlokowała się karczma, kuźnia, sklepy
i budynki mieszkalne. Większość przedsięwzięć w tym obszarze
prowadzili przybyli tu w 1868 roku bracia wyznania mojżeszowego Józef i Samuel Konigsfeldowie.
Wraz z postępującą zabudową Plichtowic i Kajzerowca, miejsce to w naturalny sposób stawało się geometrycznym centrum
wsi. Co więcej, po uruchomieniu kolei żelaznej w 1870 roku ,
tędy przebiegały szlaki dojścia do dworca kolejowego. Kiedy w
latach 1930-32 utwardzano betonem nawierzchnię ul. Tyskiej,
wokół punktu przecięcia osi szlaków tyskiego, pszczyńskiego i
mikołowskiego urządzono elegancki zieleniec w formie trójkąta, przydający skrzyżowaniu „miejskiego” charakteru. Nie może
zatem dziwić , że Kobiórzanie z dumą nazywali to serce gminy
„rynkiem”. W 1935 powstał tu kolejny budynek z restauracją i
piekarnią (właściciele Rozner i Adamiec) a przed nim przystanek autobusowy. W tym czasie na niewielkim obszarze mieściły
się gastronomia, handel, kuźnia , posterunek policji, przystanek
autobusowy, kiosk z gazetami i tytoniem , tablica ogłoszeń, kapliczka przydrożna, budka z lodami i ławeczka a nieco dalej, budynek Urzędu Gminy. Czy rynkowi potrzeba jeszcze coś więcej?
Stara fotografia z 1967 roku przedstawia wjazd na „rynek” od
strony Mikołowa i jest skonfrontowana z współczesnym pejza-
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żem. Ponieważ zaś jesteśmy krótko po zakończonych dożynkach
jest okazja wspomnieć , że w 1992. roku pierwsze obchody tradycyjnego święta plonów w odrodzonej gminie Kobiór , odbywały się właśnie na „rynku” . Tu dojeżdżały zaprzęgi konne z
kolorowym korowodem prowadzonym przez starostów (Łucja
Jonkisz, Bernard Mazur).
Dziś nie spotkamy w tym miejscu samochodów i autokarów z
lat 60. ubiegłego wieku ale również zaprzęgów konnych. Czyż
nie miała racji poetka A. Osiecka , pisząc słowa piosenki „Dziś
prawdziwych cyganów” :
…. Dawne życie poszło w dal,
dziś pierogi, dzisiaj bal,
tylko koni, tylko koni, tylko koni żal.
Janusz Mazur
Związek Górnośląski
Koło w Kobiórze
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