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Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
życzymy wszystkim Mieszkańcom Kobióra
nieustającego zdrowia, spokoju
oraz odpoczynku w rodzinnym gronie.
Nowy 2011 Rok niech przyniesie Państwu
szczęście i pomyślność.
Wójt Kobióra
Stefan Ryt
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Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Mazur

W numerze:
W tym świątecznym wydaniu Biuletynu relacjonujemy pierwsze sesje nowej Rady Gminy. Piszemy również o jubileuszu
Zespołu Kobiórzanie, przedświątecznych spotkaniach i koncertach, a także podsumowujemy projekt dotyczący aktywności
1
społecznej i zawodowej w Kobiórze realizowany przez GOPS.
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Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Mazur

Skład Rady Gminy

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Katarzyna Goździk

Pierwsza sesja nowej Rady
2 grudnia na swym pierwszym posiedzeniu zebrała się Rada Gminy wyłoniona w wyborach samorządowych 21
listopada. Na tej sesji każdy z 15 radREKLAMA
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nych złożył ślubowanie, zaś obrady,
do czasu wyłonienia przewodniczącego, prowadził radny senior Eryk Kłos.
Pierwsze tajne głosowanie dotyczyło
wyboru przewodniczącego Rady Gminy. Na to stanowisko rekomendowano
dwóch kandydatów:
Eryka Kłosa oraz
Jerzego Mazura. Po
przeliczeniu głosów
okazało się, że Jerzego Mazura poparło
13 radnych, dwóch
wskazało jego konkurenta. W ten sposób dalsze prowadzenie przejął nowo
wybrany przewodniczący Jerzy Mazur.
W tajnym głosowaniu wybrano również
osobę na stanowisko
w iceprz ewod n icz ącego Rady Gminy.
Zgłoszonych zostało
dwóch kandydatów:
Katarzynę Goździk
i Eryka Kłosa. Na
Katarzynę Goździk
oddano 11 głosów,
na Eryka Kłosa cztery. Również w głoso-

waniu tajnym wyłoniony został skład
Komisji Rewizyjnej. Zgłoszonych zostało pięciu kandydatów: Piotr Kłakus, Bernard Mazur, Krzysztof Grolik, Eryk Kłos i Jan Kukla. Komisja
Rewizyjna liczy czterech członków.
Dlatego też weszły do niej osoby,
które uzyskały największe poparcie,
a byli to: Jan Kukla, Piotr Kłakus,
Krzysztof Grolik oraz Bernard Mazur. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Piotr Kłakus, a wiceprzewodniczącym Jan Kukla.
(bj)

Cennik Ogłoszeń
Cena za 1 moduł reklamowy (wymiar
6 cm na 6 cm wynosi) 20 złotych na
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Biuletyn Kobiórski
Wydawca: Gminny Dom Kultury
ul. Centralna 16 tel./fax (32) 218-82-11
43-210 Kobiór
Redakcja: Gminny Dom Kultury
Redaktor naczelny
Bogusław Jastrzębski
Druk Stampa, tel. (32) 217 81 03
ul. Zgrzebnioka 45, Tychy
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za
treść ogłoszeń i reklam, nie zwraca materiałów nie zamówionych oraz zastrzega sobie
prawo dokonywania skrótów i redagowania
nadesłanych tekstów.
Reklamy przyjmowane będą w siedzibie
Urzędu Gminy i Gminnego Domu Kultury.

Grudzień 2010

Biuletyn Kobiórski
Zaprzysiężenie wójta

Szanowni
mieszkańcy
Kobióra
Za nami wybory samorządowe, w których wyłoniliśmy Radę
Gminy oraz wójta. W tym miejscu chciałbym podziękować
wszystkim, którzy obdarzyli mnie zaufaniem i poparli moją kandydaturę w wyborach na stanowisko wójta.
Z pewnością nadchodząca kadencja samorządu 2010-2014 nie
będzie należała do łatwych. Zapowiadany kryzys finansów publicznych, kolejne projekty poszerzenia zadań gmin prawdopodobnie, bowiem takie mamy doświadczenia z lat poprzednich,
bez przekazania wystarczających środków finansowych na ich
realizację, zmiana stawki podatku VAT, ograniczające się możliwości pozyskiwania funduszy europejskich, to tylko niektóre
z problemów, z którymi będziemy musieli się zmierzyć. Mam
jednak nadzieję, że dzięki dobrej współpracy z Radą Gminy
oraz zaangażowaniu pracowników samorządowych uda nam się
skutecznie przełamywać bariery utrudniające dalszy rozwój naszej gminy. Rozwój dla dobra publicznego, dla pomyślności nas
wszystkich, mieszkańców Kobióra. Myślę, że wspólnym działaniem uda się nam to osiągnąć.
Wójt Gminy Kobiór
Stefan Ryt

- Obejmując urząd wójta gminy uroczyście ślubuje, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę
tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy.
Tak mi dopomóż Bóg – tak brzmiały słowa przysięgi, którą na
drugiej sesji Rady Gminy złożył Stefan Ryt wybrany na stanowisko wójta Kobióra. Drugie posiedzenie Rady Gminy odbyło
się 14 grudnia. Tego dnia prócz zaprzysiężenia wójta i przedstawienia kierowników jednostek i komórek organizacyjnych
gminy, radni podjęli jedną uchwałę dotyczącą zmiany uchwały
Rady Gminy z 21 października 2010 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości. Jak wyjaśniła Skarbnik Gminy Monika Tetla jest to tylko zmiana brzmienia jednego ze zwrotów
konieczna ze względu na zmianę ustawy o podatkach i opatach
lokalnych. - Musieliśmy dostosować uchwałę Rady Gminy do
obecnie obowiązujących przepisów prawnych – dodała. Uchwała została przyjęta przez radnych. Druga część sesji zaplanowana
została na 28 grudnia, a dotyczyć będzie rozpatrzenia i przyjęcia
uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. omówienie projektu budżetu gminy na 2011 r. Rozpatrzenie i podjęcie
uchwały w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kobiór na lata 2011–2020. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powołania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie, w Gminie Kobiór oraz rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Kobiór.
Opracował BJ

Krajobraz po wyborach
21 listopada odbyły się wybory samorządowe w trakcie, których
wybieraliśmy w wyborach bezpośrednich wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast oraz radnych gmin, powiatów i sejmików
wojewódzkich. W naszej miejscowości o fotel wójta walczyło dwóch kandydatów: Stefan Ryt, który do tej pory pełnił tę
funkcję oraz Tadeusz Kołodziejczyk. Po podliczeniu głosów
okazało się, że na dotychczasowego wójta głosowało 1453 wyborców – 72.11 procent, zaś jego konkurenta poparło 562 wyborców - 27.89 procent. W ten sposób wójtem na kolejne cztery
lata wybrany został Stefan Ryt. Jeśli chodzi o wybory radnych,
to do 15 osobowej Rady Gminy wybrani zostali: Katarzyna
Goździk, Eryk Kłos, Jerzy Mazur, Irena Musiał, Piotr Kłakus,
Józef Mazurczyk, Jan Kukla, Irena Cuber, Bogdan Szpak, Bernard Mazur, Katarzyna Myszor, Ludwik Pawłowski, Edward
Tomaszczyk, Krzysztof Grolik, Wojciech Paliczka.
(bj)

Wójt Stefan Ryt odbiera od Przewodniczącej Gminnej
Komisji Wyborczej Donaty Szałaśny akt wyboru na
stanowisko wójta gminy Kobiór.

Wigilia z seniorami
Wieloletnią tradycję mają świąteczne spotkania organizowane
przez władze Kobióra, na które zapraszani są kobiórscy seniorzy.
W tym roku odbyło się ono 21 grudnia, a zaproszenie na nie
wysłano do ponad 250 osób, które ukończyły 75 rok życia. Wigilijny stół zastawiono w Gminnym Domu Kultury. Był opłatek,
życzenia, wspólny posiłek, a dla gości przedstawienie jasełkowe
przygotowali gimnazjaliści.
(bj)
Grudzień 2010
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Chłopskie Jadło KGW

Kobiórzanie w galerii „Na Piętrze” ze statuetką

Kobiórzanie świętują
pięciolecie
Działający od pięciu lat Zespół Kobiórzanie zdobył w listopadzie Grand
Prix VII Turnieju Zespołów Ludowych
Ziemi Pszczyńskiej im. Mariana Cieśli
pod nazwą „Jak ze Suszca powędruję”,
którego tegorocznymi jurorami byli
prof. Krystyna Turek z Uniwersytetu
Śląskiego, Joanna Glenc oraz Marek
Szołtysek. Jest to kolejne ważne wyróżnienie w dorobku tego zespołu, który w
grudniu 2010 roku obchodzi jubileusz
pięciolecia. Na dzień dzisiejszy skupia
on 25 członków, w tym pięcioosobową
kapelę. W swoim repertuarze posiada
piosenki ludowe ziemi pszczyńskiej,
biesiadne, kolędy i pastorałki, a także
pieśni patriotyczne. W czasie swojej
działalności brał udział w wielu ciekawych imprezach takich jak: Śląskie
Gody: Suszec – Chorzów, Dożynki:
Kobiór – Tychy – Pszczyna, Dni Kobióra, Biała Laska – Tychy, a także w kilku
turniejach folklorystycznych jak Turniej im. Mariana Cieśli pod nazwą „Jak
ze Suszca powędruję” (2007 r., 2009 i
2010) „Festiwal Pieśni Zalotnych i Miłosnych” Psary (2008 r. i 2010 r).

Do końca 2009 r. zespołem kierowała
Danuta Wielgat i pod jej kierownictwem w 2008 roku zespół wyśpiewał
pierwszą nagrodę na festiwalu w Psarach. Od stycznia 2010 r. zespół i kapelę prowadzi Michał Stogniew. W czerwcu 2010 r. zespół po raz drugi zdobył
pierwsze miejsce w konkursie Pieśni
Miłosnych i Zalotnych w Psarach. Kapela zdobyła również wyróżnienie na
XXXI Wojewódzkim Przeglądzie Folklorystycznym „Wici 2010”. Członkowie
zespołu pragną podziękować kustoszom muzeum „Smolarnia” państwu
Teresie i Hieronimowi Staszakom za
wypożyczenie oryginalnych strojów
ludowych w których wystąpili na konkursie w Suszcu.

GrandPrix dla Kobiórzan

Opłatek emerytów
Każdego 13 dnia miesiąca, po mszy św. w
Gminnym Domu Kultury organizowane
jest spotkanie członków Koła Emerytów,
Rencistów i Inwalidów, które liczy 60

Zdj. GDK
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członków. Emeryci miło spędzają czas
rozmawiając przy kawie i łakociach. Dla
członków koła organizowane są wszelkiego rodzaju wycieczki, imprezy oraz zajęcia. Szefową koła jest Krystyna Bogacka.
Grudniowe spotkanie na które, zaproszono władze gminy, miało szczególnie,
przedświąteczny charakter. W takim czasie nie mogło zabraknąć opłatka i życzeń.
Również w tym miesiącu odbędzie się
doroczne spotkanie władz Kobióra z seniorami, które zorganizowane zostanie w
GDK.

W styczniu 2001 r. reaktywowane zostało
Koło Gospodyń Wiejskich w Kobiórze.
Od tej pory członkinie tego Koła w każdą
pierwszą środę miesiąca spotykają się organizując zebrania, prelekcje, i warsztaty.
Nie brakuje też spotkań wyjazdowych takich jak udziały w konkursach regionalnych, wycieczki, wystawy kwiatów, targi
rolnicze oraz prezentacje i konkursy kulinarne. Udział w takich konkursach ma
za zadanie pielęgnowanie tradycji ziemi
pszczyńskiej oraz regionu śląskiego, a
jednocześnie stanowi promocję naszej
gminy. Drugie półrocze bieżącego roku
to w znacznej części „popisy kulinarne”
naszych pań. Jak co roku panie wzięły
udział w prezentacji potraw regionalnych
„Chłopskie Jadło”, która w tym roku odbyła się 14 października w Rudołtowicach.
Zgodnie z tematem tegorocznej prezentacji przygotowane zostały: swojski chleb,
sześć rodzajów ciasta – (babki drożdżowe, piaskowe ,ucierane itp.) oraz talerze
zimnej płyty ze swojskimi wyrobami jak
pasztety, salcesony, swojskie kiełbaski itp.
Panie, które biorą udział w konkursach
bardzo starannie przygotowują prezentowane potrawy a także dekorację stołu stanowiącą jeden z elementów prezentacji.
W listopadzie kulinarne spotkanie odbyło się pod hasłem były: „kluchy,kluski,kluseczki…”- a były to: kluski na parze,
kluski z mięsem,z kapusta i grzybami
oraz słodkie knedle z serem i owocami.
W grudniu zorganizowana została Gminna Prezentacja Potraw Wigilijnych połączona z Mikołajkami. Uroczyste obchody
X-lecia reaktywowania Koła odbędą się w
styczniu 2011 roku.
Donata Szałaśna
Spokojnych i wesołych Świąt
Bożego Narodzenia
życzą wszystkim mieszkańcom
Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich
w Kobiórze

Panie z KGW z przygotowanymi
przez siebie potrawami
Grudzień 2010
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Segregujmy odpady!
Każdy z nas jest konsumentem. Kupujemy opakowane produkty, a z opakowaniami różnorodnie postępujemy. Segregujemy je uzyskując cenne surowce,
wyrzucamy do kosza na śmieci, ale niestety wciąż duża ich część trafia do lasów,
na brzegi rzek lub jest spalana w naszych
domowych piecach. Wszyscy codziennie
„produkujemy” kilka kilogramów odpadów, przeciętna 3-osobowa rodzina
wytwarza ich tonę w ciągu roku. Nasze
śmieci trafiają w większości na składowisko, a wiemy, że nie wszystko powinno
się tam znaleźć. Część z nich możemy
odzyskać. Dzięki temu ochronimy środowisko i oszczędzimy własne pieniądze. Odpady, które nie nadają się do
wielokrotnego użytku należy przekazać
do przetworzenia, czyli recyklingu. Recykling to szansa na zredukowanie ilości
odpadów, oszczędność energii oraz zasobów surowcowych. Zwłaszcza, że Unia
Europejska zobowiązuje nas do znacznego ograniczenia ilości odpadów wywożonych na wysypisko. W Kobiórze przy
ul. Centralnej funkcjonuje Regionalna
Zbiornica Odpadów Selektywnie Gromadzonych i Niebezpiecznych, firmy „MASTER”. Na jej terenie przyjmowane są za
darmo i segregowane, odpady z naszych
gospodarstw domowych, a niezbędne do
segregacji worki można otrzymać tam
bezpłatnie. Pracownik zbiornicy sporządza zapisy dotyczące ilości dostarczonych
odpadów z poszczególnych gospodarstw
domowych. Z przekazywanych do Urzę-

Numery w numeracji
nieruchomości – ciąg dalszy
W nawiązaniu do artykułu zamieszczonego w „Biuletynie Kobiórskim” nr
26(70) z kwietnia 2010 w przedmiotowej
sprawie informujemy, że w dniach 27.10
do 3.11. 2010r. został przeprowadzony
przegląd numeracji nieruchomości na
terenie Gminy Kobiór. W wyniku prowadzonych oględzin stwierdzono, że na
1098 istniejących nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
odnotowanych zostało 70 budynków, na
których brakuje numerów lub istniejące
numery są nieaktualne. Wobec powyższego w najbliższym czasie właściciele
nieruchomości, którzy nie dopełnili dotychczas obowiązku wywieszenia numeru nieruchomości zostaną wezwani do
jego uzupełnienia. Do końca stycznia
Grudzień 2010

du Gminy informacji
wynika, że tylko około połowa mieszkańców segreguje odpady,
jednak co dzieje się z
resztą?
Od 1994r. nowo powstające w Kobiórze
budynki są zobowiązane do ogrzewania paliwem ekologicznym. W
rejonie gdzie jest wiele
nowych budynków sytuacja segregacji odpadów wygląda o wiele Zdj. Ewelina Wybrańczyk
lepiej (segreguje ok.
Smog nad Kobiórem. Zdjęcie ilustruje smog nad
80% mieszkańców). Kobiórem, który jest dowodem na to, że nie wszyscy
Niestety
większość segregują odpady, zaś niektóre zamiast trafiać do
budynków nadal jest segregacji są palone w piecach.
opalanych węglem kamiennym a metodą oszczędzania węgla tłowni. W sytuacji takiej uniemożliwiojest spalanie śmieci w domowych piecach ne zostaje wyniesienie zanieczyszczeń na
CO, na co może wskazywać zmniejsze- duże odległości i ich rozproszenie przez
nie o 30% ilości składowanych odpadów wiatr, czego efektem jest lokalny wzrost
w okresie zimowym. Statystycznie naj- substancji zanieczyszczających w powiewięcej odpadów na zbiornicę trafia od trzu atmosferycznym i glebie. Obecnie
mieszkańców ulic: Leśników, Zachodniej na terenie zbiornicy możliwe jest rówi Żołędziowej. Spalanie śmieci w domo- nież nieodpłatne składowanie odpadów
wych piecach szkodliwie wpływa na or- niebezpiecznych takich jak: akumuganizm ludzki powodując choroby ukła- latory, odpady medyczne, świetlówki,
du krążenia wywołane niedotlenieniem, skrzyniopalety z tworzywa, płynne odalergie, bóle głowy, bezsenność, ryzyko pady niebezpieczne, odpady elektryczne
nowotworów, nadumieralność. Szkodli- i elektroniczne (te odpady nie mogą być
wość tą potęguje fakt, że zanieczyszcze- wyrzucane do zwykłego pojemnika na
nia są emitowane z tzw. źródeł niskiej odpady). Pełny wykaz przyjmowanych
emisji, czyli niskich kominów domostw odpadów dostępny jest w Urzędzie Gmilub ewentualnie małych lokalnych ko- ny Kobiór oraz na terenie Zbiornicy. OŚ
2011r. zostanie przeprowadzona kontrola numeracji nieruchomości mająca na
celu sprawdzenie uzupełnienia brakujących numerów. Jednocześnie informujemy, że właściciele uchylający się od obowiązku zanumerowania nieruchomości
zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 20 maja
1971 r. „Kodeks Wykroczeń” – podlegają
karze grzywny do 250 zł lub karze nagany.Przypominamy , że numeracja ma nie
tylko charakter porządkowy, lecz w znaczący sposób przyczynia się do poprawy
bezpieczeństwa (szybki dojazd pogotowia, straży itp.).
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Klawiatura bez tajemnic
W listopadzie Szkoła Podstawowa w Kobiórze wykupiła roczny abonament na
korzystanie z oprogramowania komputerowego ZAV. Program ten służy uczniom
z klas od III do VI do nauki szybkiego
pisania. Dzięki temu oprogramowaniu
uczniowie zdobędą umiejętność pisania
na klawiaturze komputerowej wszystkimi
palcami obu rąk przy zachowaniu prawidłowej dla zdrowia postawy siedzącej.
Uczniowie po zalogowaniu się na stronie
www.zav.novuco.com wykonują ćwiczenia o coraz wyższym stopniu trudności.
Oprogramowanie analizuje wykonane
zadania, koryguje błędy i ocenia pracę
każdego ucznia. Wszyscy uczniowie klas
III i VI ćwiczą naukę pisania wykorzystując to oprogramowanie w czasie zajęć
z informatyki jak również na zajęciach
kółka informatycznego pod kierunkiem
nauczycieli tego przedmiotu. Ponadto
chętni uczniowie po ściągnięciu oprogramowania ze strony internetowej i zalogowaniu się mają możliwość wykonywania
tychże ćwiczeń również na komputerach
w domu. Oprogramowanie to umożliwia
nauczycielom śledzenie wyników i postępów w nauce szybkiego i poprawnego
pisania ich podopiecznych, a tym samym
zachęcanie do dalszej pracy i pomoc
przy pokonywaniu kolejnych ćwiczeń.
Uczniowie, którzy zdobędą biegłość w
pisaniu będą mogli wziąć udział w międzyszkolnym konkursie szybkiego pisania.
Grażyna Jędrzejek

Patron dla Gimnazjum
Do końca roku można składać swoje
kandydatury na patrona Gimnazjum w
Kobiórze. Z założenia patronem ma być
osoba godna naśladowania, związana z
historią miejscowości, regionu lub Polski.
Sylwetka patrona, jego życiorys i wartości,
jakim służył, mają kształtować tożsamość
szkoły i wpływać na poczucie przynależności do niej nie tylko uczniów i absolwentów, ale także nauczycieli i innych
pracowników szkoły, dlatego w procesie
wyboru patrona uczestniczą zarówno
uczniowie i nauczyciele, jak i pracownicy szkoły oraz rodzice wychowanków. W
wyborach wezmą też udział przedstawiciele władz lokalnych. Także mieszkańcy
gminy mogą zgłaszać dyrektorowi szkoły swoich kandydatów wraz z pisemnym
uzasadnieniem wyboru co można uczynić do końca grudnia 2010r.
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Przedszkolaki dzielą się swoim
sercem z innymi

Mikołaj w Przedszkolu
„Mikołaj się zbliża, dzieci się radują …„
– słowami znanej dziecięcej piosenki
przywitały kobiórskie Przedszkolaki Św.
Mikołaja. Na tego gościa, w ten wyjątkowy grudniowy dzień, dzieci czekały z niecierpliwością. Od samego rana nasłuchiwały dźwięku srebrnych dzwoneczków
jego sań. Bo aura w tym roku dopisała
szczególnie – Mikołaj musi przyjechać na
saniach. Czy uda się Mikołajowi dotrzeć
do naszego przedszkola? Oczekiwanie na
gościa umiliło dzieciom przedstawienie
teatralne pt. Świąteczna przygoda drwala
Bartłomieja”. I wreszcie nadeszła ta chwila - na głośne wołanie dzieci: „Przybądź
święty Mikołaju” pojawił się ze swoim
workiem pełnym prezentów. Wyjątkowa
atmosfera i radość zagościły dookoła. Mikołaj odwiedził wszystkie grupy, rozmawiał z dziećmi, wysłuchał, specjalnie dla
niego, przygotowanych piosenek. Pytał
też o ich zachowanie. Nie zapomniał również o prezentach, a miał ich w tym roku
wyjątkowo dużo do rozdania, bo aż 127.
Przedszkolaki obiecały, że postarają się
być grzeczne zarówno w przedszkolu, jak
i w domu. Nie mogło też zabraknąć pamiątkowych zdjęć. A kiedy pożegnaliśmy
Mikołaja na twarzach dzieci przez cały
dzień gościł uśmiech i szczęście. Szkoda
tylko, że ten wyjątkowy gość odwiedza
nas tylko raz w roku....
GP

Na świąteczną nutę
Tradycyjnie już w okresie przedświątecznym uczniowie Szkoły Podstawowej pod
kierunkiem swoich nauczycieli przygotowują koncert Świąteczno-Noworoczny. W tym
roku Koncert ten odbył się w 17 grudnia w
budynku szkolnym. Uczniowie przedstawili
swoje umiejętności wokalno-recytatorskie, a
także taneczne, gdyż wystąpił również zespół
taneczny „Smyki” prowadzony przez Jolantę Kolonko. Pomoc w organizacji Koncertu
Świąteczno-Noworocznego zaoferowali także
rodzice piekąc ciasta, które można było zakupić na kiermaszu świątecznym, stanowiącym
element koncertu. Na kiermaszu tym można
było również nabyć ozdoby świąteczne wykonane przez nauczycieli i uczniów.

Nadchodzące święta Bożego Narodzenia,
każdy chce spędzić z rodziną w atmosferze radości i zdrowia, wraz ze świątecznymi ciasteczkami, prezentami i wystrojoną choinką. Są jednak ludzie, którzy nie
mogą tego doświadczyć. Z myślą o nich
Przedszkole co roku, tuż przed świętami
Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy, organizuje akcję Podziel się swoim sercem.
Do współpracy zapraszamy rodziców. W
listopadzie wystawiliśmy w szatni Przedszkola kosze, z napisem „Dary dla Hospicjum”, do których chętni mogli wkładać
różne dary. Zbieraliśmy: cukierki, batoniki, wafelki i inne słodkości, a także
produkty takie, jak cukier, mąka, miód i
inne przyprawy. Z tych ostatnich, dzieci
wraz z nauczycielkami i innymi pracownikami placówki upiekły tradycyjne świąteczne pierniczki. Następnie z wszystkich
darów zostały zrobione małe paczuszkiupominki, które pięknie przyozdobione i
zapakowane zostały wręczone dzieciom z
Ochronki i pacjentom z Hospicjum Ojca
Pio w Pszczynie. W tym roku przekazaliśmy blisko sto podarunków. Rodzice bardzo chętnie wspomogli naszą akcję, wykazali się ogromnym zrozumieniem i chęcią
niesienia pomocy. Chcemy podziękować,
z całego serca, wszystkim tym, którzy
włączyli się w tę działalność, dziękujemy
za każdy, nawet najdrobniejszy, dar. Dzięki hojności i życzliwości rodziców możemy prowadzić tę akcję. Prosimy o dalszą
współpracę i pomoc, gdyż pragniemy
kontynuować to dzieło w przyszłości. Akcja Podziel się swoim sercem służy temu,
by wnieść odrobinę radosnej atmosfery
świąt tam, gdzie jej brak. Służy również
kształtowaniu wrażliwości i umiejętności
dzielenia się z innymi, zwłaszcza z bardziej potrzebującymi. Jest to bardzo ważne, gdyż to czego będziemy uczyć dzieci
od najmłodszych lat, przyniesie owoce w
przyszłości.
M.K.
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Święto Drzewa po raz czwarty
Już po raz czwarty ucznowie szkoły podstawowej uczestniczyli w międzynarodowej akcji Święto Drzewa. W tym roku
uroczystość odbyła się w szkole w październiku. W naszych ekologicznych działaniach wspierało nas jak zawsze Nadleśnictwo Kobiór. Leśniczy Grzegorz Cekus
udzielił naszym uczniom wielu cennych
wskazówek dotyczących bezpiecznego
grzybobrania. Ponadto dostarczył nam
sadzonki drzew iglastych oraz rozmaite
nagrody dla zwycięzców konkursu pod
hasłem „Leśna moda”. Warto w tym miejscu dodać, iż reprezentanci z poszczegól-

nych klas wcielili się w role
mieszkańców lub gości lasu i
z ekologicznym przesłaniem
dali próbkę swoich aktorskich możliwości na scenie.
Nasi podopieczni żywiołowo reagowali na to, co działo
się na wybiegu dla leśnych
modelek i modeli. Należy
zaznaczyć, iż wszyscy występujący otrzymali nagrody w
postaci książek i piórników
z pełnym wyposażeniem (te
ostatnie pochodzą ze szkolnej zbiórki zużytych baterii). Leśniczy Grzegorz Cekus przyznał
również nagrodę specjalną - karmnik
dla wyjątkowej grzybiarki Kasi Cofały z
klasy II a. Nasi uczniowie już wiedzą, że
inne święta służą jedynie przypomnieniu,
Dzień Drzewa wskazuje zaś na przyszłość.
Dlatego też tak jak człowiek potrzebuje przyjaciela, tak i przyroda potrzebuje
przyjaciół. Dajmy z siebie więcej, sadźmy
drzewa i krzewy owocowe, których w naszych ekosystemach brakuje. Sprawmy,
aby ani jedna zużyta bateria nie trafiła do
kosza na śmieci. Nad całością obchodów
Święta Drzewa czuwały panie Barbara
Domżoł i Grażyna Jędrzejek.
SP

Kolędowe koncerty
Gminny Dom Kultury zaprasza wszystkich mieszkańców na dwa kolędowe
koncerty. Pierwszy z nich zorganizowany zostanie 7 stycznia 2011 o godz.17:00.
Wezmą w nim udział kobiórskie chóry
Harmonia i Ex Animo, Zespół Pieśni Kobiórzanie, Zespół Kobiórsko Czelodka
oraz dziecięce zespoły taneczne. Drugi
koncert zorganizowany zostanie 21 stycznia o 17.00. Tym razem na deskach GDK
wystąpi znany z programu Mam talent,
muzyk i propagator żywieckiego folkloru
Jacenty Ignatowicz, który zajmuje się kultywowaniem tradycji tego regionu. Nie
będzie to jego pierwszy pobyt w Kobiórze. Artysta ten gościł bowiem w Muzeum
Regionalnym Smolarnia. Tym razem dla
Kobiórskiej publiczności przygotował bożonarodzeniowy repertuar.

Chór Ex Animo w trakcie
ubiegłorocznego koncertu kolęd

Odwiedziny świętego
Jak co roku do Gminnego Domu Kultury
zawitał święty Mikołaj. Spotkanie odbyło
się oczywiście 6 grudnia. Na scenie pod
zielona choinką zasiadł Mikołaj, zaś na
widowni dzieci, które oczywiście najbardziej czekały na podarki, a tych nie zabrakło. Każde dziecko nawet te mniej grzeczne mogło liczyć na prezent.

Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia pragniemy
złożyć życzenia zdrowia, radości i ciepłej rodzinnej
atmosfery, zaś w nadchodzącym
2011 roku wszelkiej pomyślności oraz realizacji
osobistych zamierzeń i planów życzy
Dyrekcja i Pracownicy Gminnego Domu Kultury

Zdj. GDK
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Pomoc dla bieruńskich
powodzian

Autorka na tle jednej ze swoich prac

Gościem spotkania był Marek Szołtysek

Misterium światła w galerii „Na
Piętrze”

„Pogodejmy po naszymu”

W galerii „Na Piętrze” GDK, 10 listopada otwarta została ekspozycja prac Marii
Mazur-Cichy. Na wystawie znalazły się
zarówno płótna jak i lampy witrażowe.
- Wystawa pt Misterium Światła, to połączenie dwóch dyscyplin, które obecnie
najbardziej mnie zajmują, a więc malarstwo i pokazanie możliwości światła
w nim. Te obrazy, to postrzeganie przez
mnie światła, przedstawienie detali i kolorów jakimi je widziałam – mówi autorka prac. Na ekspozycji prezentowanych
jest osiem obrazów, cztery starsze, również te powstałe jeszcze w czasie jej studiów na krakowskiej ASP oraz tyle samo
płócien z ostatnich miesięcy. Prócz obrazów Maria Mazur-Cichy zaprezentowała
również lampy witrażowe. Są one wykonane techniką Tiffany’ego, w których poszczególne kawałki szkła połączone są za
pomocą zalutowanej blaszki miedzianej
bądź cynowej, a nie ołowiu. - Te lampy
pokazują światło w innej technice niż na
moich płótnach - wyznaje. Choć artystka
nie mieszka w Kobiórze, to stąd pochodzi
jej ojciec, zaś ona sama od kilku lat stale
współpracuje z GDK. Swoje obrazy wystawiała między innymi na wystawie, którą otwarto wiosną 2008 roku, a na której
prezentowano prace malarskie, rękodzieło i fotografie kobiórskich twórców. (bj)

Podczas otwarcia wystawy
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Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kobiórze
od lat uczestniczą w konkursie gwary „Pogodejmy po naszymu”, który odbywa się w
Goczałkowicach-Zdroju. W tym roku naszą szkołę reprezentował uczeń klasy III b
Jakub Wybrańczyk, przygotowany przez
Gabrielę Kozyrę. Wyrecytował wiersz
„Ślązokiem być…”, napisany przez kobiórzanina Jacka Jastrzemskiego i wywalczył
wyróżnienie III stopnia. Gościem specjalnym XIII edycji konkursu był Marek
Szołtysek, autor wielu książek o Śląsku.
Przedstawił swoją najnowszą publikację
pt.”Graczki”, w której opisał dawne śląskie
gry i zabawki. Uczestnicy konkursu mieli
okazję otrzymać autograf i specjalną dedykację znanego gościa.
SP

W grudniu tradycyjnie obchodzony jest
Światowy Dzień Wolontariatu. Z tej okazji Klub Wolontariuszy działający przy
Gimnazjum w Kobiórze zainicjował dwie
akcje charytatywne, w które zaangażowała
się cała społeczność uczniowska, a także
rodzice, nauczyciele i właściciele zaprzyjaźnionych sklepów – Celina Babis, Jolanta Moik, Paweł Czyż, Adam i Magdalena
Kania, Roman i Urszula Myszor, i Ewa
Fornalczyk oraz pracownicy firmy TranzTel. Nasi gimnazjaliści postanowili w tym
roku wcielić się w role „prawdziwych
Mikołajów” i zamiast tak jak do tej pory
obdarowywać się wzajemnie upominkami, zrobić paczki dla swoich kolegów z
Bierunia, którzy ucierpieli w majowej powodzi. Wyzwanie było duże, bo na paczki
czekało 47 dzieci. Akcja zakończyła się
pełnym sukcesem. Uczniowie osobiście
przekazali dary uradowanym dzieciom.
Jednak radość „kobiórskich Mikołajów”
była jeszcze większa.
Gimnazjum

„Nasi gimnazjaliści postanowili w
tym roku wcielić się w role „prawdziwych Mikołajów” i zrobili paczki dla
swoich kolegów z Bierunia, którzy
ucierpieli w majowej powodzi

Zimowe szachy
Dziękujemy mieszkańcom
Kobióra!
Dziękujemy rodzicom oraz wszystkim
mieszkańcom naszej miejscowości za
darowiznę - 1% podatku dochodowego na rzecz naszego Przedszkola. W
tym roku zebraliśmy ponad 3 500 zł.
Do tej pory, z wpłat 1%, zostały zakupione huśtawki i urządzenia do ogrodu
przedszkolnego. Tym razem pragniemy
uzyskany dochód przeznaczyć na zakup
profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego, co ułatwi prowadzenie wielu imprez
i uroczystości. Dzięki przyjaznej dłoni
ludzi dobrej woli możliwa jest realizacja
naszych celów i zamierzeń, dlatego za
ofiarowaną pomoc i życzliwość serdecznie dziękujemy
GP

22 grudnia w Gminnym Domu Kultury
zorganizowany zostanie I Zimowy Turniej
Szachowy do dzieci i młodzieży z rocznika 1995 i młodszych o puchar Dyrektora
Gminnego Domu Kultury w Kobiórze.
Zawody odbywać się będą systemem każdy z każdym, w przypadku zgłoszenia się
8 uczestników lub systemem szwajcarskim, w przypadku zgłoszenia się większej liczby uczestników. Czas gry- 10
minut dla zawodnika. Zapisy przyjmuje
Sekretariat GDK, a w dniu turnieju do
godz. 15.30 w sali rozgrywek sędzia turnieju. Rozpoczęcie turnieju godz. 16.00.
Przewidywane zakończenie godz. 19.00.
Celem zawodów jest nie tylko popularyzacja szachów w gminie ale również
wyłonienie reprezentacji na spartakiadę
młodzieżową.
GDK
Grudzień 2010
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Kilka słów o opiece społecznej
Mija kolejny rok działalności Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze.
Pomoc społeczna jest takim obszarem
działalności, w której osiągamy zarówno
satysfakcję (jeżeli osoba lub rodzina chce
zmienić swoją trudną sytuację i współpracuje z pracownikiem socjalnym) jak
i zdarzają się porażki (dot. osób roszczeniowych, uzależnionych). Ocenę naszej
działalności pozostawiam mieszkańcom.
Niemniej jednak dokładamy wszelkich
starań, aby dobrze wypełniać nałożone na
nas obowiązki, a także, aby wyjść naprzeciw problemom społecznym występującym w naszej gminie bądź problemom,
które mogą wystąpić w najbliższym czasie. Temu służy opracowana na lata 2011
– 2020 Gminna Strategia Rozwiązywania
Problemów Społecznych. Strategia została
opracowana przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze w oparciu o materiały badawcze w
formie ankiety oraz materiały przygotowane przez instytucje działające na terenie Gminy Kobiór: Urząd Gminy, Szkoła
Podstawowa i Gimnazjum, Przedszkole,
Ośrodek Zdrowia, oraz w Pszczynie, tj.
Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Komendę Powiatową Policji. Ankieta miała na celu zebranie opinii mieszkańców Gminy Kobiór na
temat występujących w gminie problemów
społecznych, a także potrzeb i propozycji
ich rozwiązywania. Została umieszczona na stronie internetowej GOPS-u, oraz
rozprowadzona w formie papierowej.
Spodziewaliśmy się większego zainteresowania, nie mniej jednak dziękujemy tym
osobom, które wypełniły ankietę i zawarły
w nich swoje spostrzeżenia i uwagi, a także
propozycje działań w obszarze problemów
społecznych. Strategia zawiera dwa niezbędne warunki do efektywnej realizacji
pomocy społecznej tj. diagnozę rzeczywistych potrzeb społeczności lokalnej Gminy Kobiór oraz długofalowy plan działań
ukierunkowany na rozszerzenie i pogłębienie form pracy socjalnej, współpracę z
różnymi instytucjami i organizacjami. Na
podstawie danych demograficznych, identyfikację słabych i mocnych stron, szans
i zagrożeń, aktualnej i perspektywicznej
pozycji gminy, określono cel strategiczny
i cele główne rozwiązywania problemów
społecznych w perspektywie 10 lat, a także wskazano kierunki działań, źródła finansowania i terminy ich realizacji. Jest
Grudzień 2010

dokumentem otwartym, podlegającym
ewaluacji i monitoringowi. Strategia, po
zaopiniowaniu przez odpowiednią komisję, będzie podjęta do realizacji uchwałą
Rady Gminy Kobiór na najbliższej sesji.
Dokument będzie umieszczony na stronie
internetowej GOPS, do wglądu i zapoznania się osób zainteresowanych, mieszkańców gminy. Posiadanie przez gminę aktualnej strategii rozwiązywania problemów
społecznych jest wymogiem merytorycznym warunkującym udział w realizacji
projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki różnych
instytucji. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze podpisał umowę ramową na realizację w ramach Priorytetu VII,
Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1. PO KL
projektu pn. „Program aktywności społecznej i zawodowej w Kobiórze” na lata
2008 – 2013. Obecnie mija trzeci rok realizacji tego programu. Dotychczas wartość
programu ogółem wynosiła 297 541,72 zł,
w tym otrzymaliśmy dotację w wysokości
266 299,84 zł, wkład własny 31 241,88 zł.
Programem objęto 20 osób, z których 6 osób
podjęło zatrudnienie oraz 5 osób uniezależniło się od pomocy społecznej – łącznie 11
rodzin usamodzielniło się, pokonało trudną sytuację i na chwilę obecną nie korzysta
ze świadczeń pomocy społecznej.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, okresu
radosnego, kiedy gasną spory, miłość wygrywa nienawiść, a radość smutek zastępuje życzę wszystkim podopiecznym, aby
kolacja wigilijna wniosła w wasze serca
spokój i aby ten okres nie był tylko chwilą. Życzę Wam zdrowia i poczucia bezpieczeństwa. Korzystając z okazji chciałabym podziękować w imieniu dzieci,
wychowanków Świetlicy Środowiskowej
w Kobiórze i nie tylko, wszystkim sponsorom, którzy wnieśli swój wkład, aby na
twarzach tych dzieci pojawił się uśmiech.
Alicja Sojka
PODSUMOWNIE PROJEKTU „PROGRAM AKTYWNOSCI SPOŁECZNEJ
I ZAWODOWEJ W KOBIÓRZE”
Z 1 stycznia 2010 roku Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Kobiórze podobnie
jak w latach poprzednich przyjął do realizacji projekt pn.: Program aktywności społecznej i zawodowej w Kobiórze w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Głównym celem tego projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób, które
pozostają bez zatrudnienia, pracują lecz

są zagrożone wykluczeniem społecznym
(utratą dotychczasowego stanowiska pracy), są klientami ośrodka pomocy społecznej a także są w wieku aktywności zawodowej. W ramach programu zastosowano
następujące formy wsparcia: - praca socjalna, - doradztwo zawodowe, doradztwo
psychologiczne oraz prawne -cykle szkoleń
zawodowych, indywidualnie dobranych do
potrzeb, zainteresowań i preferencji uczestników projektu., Na realizację projektu w
okresie jego trwania tj. od 01.01.2010r do
31.12.2010r była przewidziana kwota 123
366,00 zł. Projekt wymagał zapewnienia
wkładu własnego w wysokości 10,5 % przyznanego dofinansowania tj. w wys. 12 954 zł.
Pozostałą kwotę tj. 110 412 zł stanowiło dofinansowanie. W miesiącu styczniu 2010r.
przeprowadzono rekrutację osób chętnych
do uczestnictwa w projekcie. Typując poszczególne osoby zwracano uwagę na następujące cechy: wiek, wykształcenie,okres
pozostawania bez pracy, zainteresowania
oraz możliwości beneficjentów. Pracownicy socjalni przeprowadzili z beneficjentami
rozmowy, których celem było przybliżenie
zasad uczestnictwa w projekcie oraz rozeznanie jakiego typu szkoleniami, kursami
byłyby zainteresowane osoby po zakwalifikowaniu się do udziału w w/w projekcie.
Do dnia 31 stycznia br. jedenaście osób
złożyło wypełnione ankiety rekrutacyjne
czym zgłosiło swoją gotowość do podjęcia
udziału w projekcie. Po dokonaniu analizy
ankiet, wywiadów i zebranych informacji,
do projektu zakwalifikowanych zostało 7
osób, pozostałe 4 zostały umieszczone na
liście rezerwowej. W pierwszej kolejności
brano pod uwagę osoby długotrwale bezrobotne. Szkolenia były podzielone na trzy
bloki szkoleniowe. W dniach 29-30 marca br. beneficjenci przeszli indywidualne
spotkania z psychologiem, które pomogło
im oswoić się z nowa sytuacją, wzmocnić
oraz przeanalizować swoje słabe i mocne
strony. Następnie w dniach 7-8 kwietnia br.
odbyły się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym. Spotkanie to miało na
celu ustalenie preferencji zawodowych oraz
ustalenie indywidualnego planu działania
beneficjentów. Cały ten blok doradztw kończyło doradztwo prawne , które odbyło się
w dniach 18-19 maja br. W trakcie udzielania porad zostały poruszane zagadnienia
dotyczące przepisów z zakresu prawa pracy, rodzaje umów, okresy wypowiedzenia,
podstawowe prawa i obowiązki pracownika, przepisy prawa rodzinnego , funduszu
alimentacyjnego, itp. Drugi etap szkoleń
9
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odbył się w dniach od 21 czerwca do 1
lipca 2010r. był to „Trening umiejętności i
kompetencji społecznych z obsługą komputera”, którego celem było przygotowanie
uczestników szkolenia do wyjścia na rynek
pracy i aktywizacja zawodowa. Kurs odbył
się w dwóch modułach. Pierwszy trwał
od 21 do 24 czerwca i był prowadzony w
formie warsztatów przez doradcę zawodowego; psychologa. Drugi moduł odbył się
w dniach od 28 czerwca do 1 lipca 2010r.
W pierwszej części szkolenia beneficjenci
mieli za zadanie poznanie swoich mocnych
i słabych stron, dokonać bilansu umiejętności i kompetencji oraz uczyli się pisania
dokumentów aplikacyjnych. W sposób
praktyczny ćwiczono rozmowę kwalifikacyjną, podczas której uczestnicy wcielali się
w rolę pracowników i pracodawców. Takie
praktyczne ćwiczenia pozwoliły uczestnikom na przyzwyczajenie się do stresu, jaki
może towarzyszyć im podczas autentycznej
rozmowy kwalifikacyjnej. W drugiej części
modułu szkoleniowego beneficjenci projektu zostali zapoznani z metodami wykorzystania narzędzi IT w poruszaniu się po
rynku pracy, oraz poszukiwaniu zatrudnienia wykorzystując komputer. Ze szkolenia
skorzystało 7 osób, które na zakończenie
otrzymały stosowne certyfikaty. Trzeci etap
szkolenia to szkolenia zawodowe, które
kończą realizacje projektu w 2010 roku.
Każda z 7 osób uczestniczących w projekcie przeszła przynajmniej jedno szkolenie
zawodowe , otrzymali stosowne certyfikaty i zaświadczenia, dające im dodatkowe
kwalifikacje pomocne w poszukiwaniu
pracy. Beneficjenci ukończyli następujące
szkolenia: monter rurociągów z tworzyw
sztucznych, kierowca wózków jezdniowych
z napędem silnikowym oraz bezpieczna
obsługa-wymiana butli gazowych zamontowanych w wózkach jezdniowych ( mężczyźni) oraz bukieciarstwo, obsługa kasy
fiskalnej, opiekunka osób starszych i dzieci,
kurs decorum i biżuterii oaz ozdobnego pakowania prezentów ( kobiety).
GOPS
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W REALIZOWANYM W 2011 ROKU PRZEZ
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOBIÓRZE PROJEKCIE
„Program aktywności społecznej i zawodowej w Kobiórze”
Priorytet VII.Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Projekt skierowany jest do:
·mieszkańców Gminy Kobiór
·w wieku aktywności zawodowej (15-64)
·bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub
·zatrudnionych - zagrożonych utratą
pracy
·korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej
Cel projektu
Projekt realizowany w ramach Działania
7.1.1 jest kompleksowym wsparciem i
stworzeniem niezbędnych warunków do
integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. poprzez: kształcenie umiejętności w zakresie ról społecznych i zdobycia kwalifikacji zawodowych.
W ramach projektu beneficjenci będą
mogli skorzystać z następujących bezpłatnych form wsparcia:
·usługi doradcze – prawne, psychologiczne i zawodowe,
·treningu umiejętności i kompetencji
społecznych

·kursy zawodowe indywidualnie dobrane do predyspozycji i zainteresowań
beneficjentów,
·praca socjalna,
·poradnictwo i wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających powrót do życia społecznego,
w tym powrót na rynek pracy i aktywizacje zawodową
Osoby uczestniczące w projekcie, poza
możliwością uczestnictwa w bezpłatnych
konsultacjach i kursach zawodowych,
mają możliwość otrzymania wsparcia finansowego oraz bezpłatnego wyżywienia
w trakcie szkoleń, a także sfinansowanie
kosztów opieki nad dzieckiem (na czas
realizacji zajęć), ubezpieczenia zdrowotnego, kosztów dojazdu na zajęcia.
Zgłoszenia do udziału w projekcie
przyjmowane są w siedzibie Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze;
ul.Centralna 57, 43-210 Kobiór
w dniach od poniedziałku do piątku,
w godzinach 7.30 do 14.00 do dnia 31
grudnia 2009r.
Realizatorem projektu jest:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Kobiórze
Kontakt: Kobiór, ul. Centralna 57
tel. 32 218 85 95 lub 32 218 85 96;
e-mail gopskobior@wp.pl
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Zakończono I etap inwestycji wodno-ściekowej w Kobiórze
„Ochrona zbiorników małej retencji na
rzece Korzeniec poprzez rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków „Wschód”
wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej
w Kobiórze” Projekt współfinansowany
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. W dniu 30.11.2010 r. odbyło się spotkanie w sprawie częściowego
odbioru robót budowlanych związanych
z przedmiotową inwestycją. Dotychczas na oczyszczalni ścieków „Wschód”
w Kobiórze w ramach projektu zostały
zrealizowane roboty konstrukcyjno-budowlane związane z modernizacją pompowni głównej oraz modernizacją zbiornika ścieków dowożonych. Trwają roboty
związane z budową nowych zbiorników tj.
komory tlenowej stabilizacji osadu, osadników wtórnych oraz pompowni osadu i
wody technologicznej. W ramach drugiego działania inwestycji na osiedlu za torami PKP w Kobiórze zrealizowano łącznie
1 646,40 mb sieci kanalizacji sanitarnej.
Etap I i II budowy sieci objął odcinek biegnący od terenu byłego tartaku wzdłuż
ul. Centralnej, wraz z przejściem pod torami PKP oraz poprzez teren Gminnego
Ośrodka Sportu w Kobiórze (tzw. kolektor doprowadzający) łączący się z ulicą
Zachodnią i poprzez ul. Liliową z drugą
częścią ul. Żołędziowej (od numeru 20
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do numeru 39). Zakończenie realizacji
kolejnych dwóch etapów budowy kanalizacji sanitarnej (III i IV) obejmujących ul.

Agatową, Bluszczową,
Składową, kilka niewielkich odcinków na
ul. Zachodniej, ul. Żołędziową (od początku
do numeru 19) oraz wykonanie przejścia pod
drogą wojewódzką nr
928 i na części osiedla
po zachodniej stronie
ul. Centralnej, o łącznej długości ok. 1767

m planuje się na koniec czerwca 2011 r. Z
uwagi na osiadanie gruntu nawierzchnie
dróg wzdłuż trasy kanalizacyjnej zostaną zaasfaltowane po zakończeniu robót
budowlanych – latem 2011roku. Jednocześnie przepraszamy mieszkańców osiedla za wszelkie niedogodności związane z
utrudnieniem dojazdu do swoich posesji
w trakcie budowy.

REKLAMA
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Konfrontacje
Biuletyn Kobiórski historyczne (22)
W 2010 roku mija 110 lat od powstania pierwszej spółdzielni uczniowskie na ziemiach polskich. W 1900 roku założyła ją Jadwiga Dziubińska w Pszczelinie k.Warszawy. Spółdzielnia uczniowska „Jutrzenka” w
Szkole Podstawowej w Kobiórze w tym roku obchodzi jubileusz 65 lat
działalności. Spółdzielnia „Jutrzenka” rozpoczęła swoją działalność w
1946 roku. Jej założycielem, a następnie długoletnim opiekunem był
nauczyciel Szkoły w Kobiórze, Tadeusz Kruk. Początkowo spółdzielnia liczyła 62 członków. Ponieważ szkoła mieściła się w 2 budynkach
odległych od siebie około 1 km, stąd spółdzielnia prowadziła 2 sklepiki z artykułami szkolnymi (osobno w każdym budynku). Oprócz
tego zajmowała się skupem skórek króliczych. Za pierwsze zarobione
pieniądze kupiono 2 piłki do siatkówki. Warunki pracy Spółdzielni w
pierwszych latach były trudne ze względu na brak pomieszczeń do nauki oraz niesprzyjającą atmosferę polityczną wokół spółdzielczości w
początkach lat pięćdziesiątych XX w. Bywało, że sklepiki mieściły się w
szafach na korytarzach szkolnych. Kiedy pod koniec lat czterdziestych i
na początku lat pięćdziesiątych XX w. spółdzielnie uczniowskie w większości szkół zostały zlikwidowane, a pozyskiwanie towarów dla spółdzielni utrudnione, to dzięki postawie ówczesnego kierownika szkoły
Tadeusza Kiedrowskiego, spółdzielnia w kobiórskiej szkole przetrwała.
W protokole z posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły z 1951 r. znajduje się zapis, że „… kierownik szkoły życzy sobie, aby Spółdzielnia
Uczniowska jego szkole działała nadal, a ewentualne straty zobowiązał
się pokryć z funduszy Komitetu Rodzicielskiego”. Pomimo trudności, w
następnych latach spółdzielnia rozwijała się ku zadowoleniu uczniów
i co najważniejsze zyskiwała aprobatę rodziców i nauczycieli. Warunki działalności Spółdzielni uległy radykalnej zmianie z chwilą oddania do użytku w 1966 roku nowego budynku szkolnego. Spółdzielnia
otrzymała nowe pomieszczenie, co pozwoliło na poszerzenie oferty
towarowej. Oprócz artykułów szkolnych, wprowadzono artykuły sportowe (trampki, spodenki, koszulki gimnastyczne). Ponadto rozpoczęto
zbiórkę surowców wtórnych i zorganizowano niektóre usługi (krawieckie, punkt rzeczy znalezionych itp.). W tym czasie Spółdzielnia liczyła
154 członków (tj. około 40% uczniów szkoły). W 1969 roku Spółdzielnia była gospodarzem Wojewódzkiego Zlotu Spółdzielni Uczniowskich
województwa katowickiego. Na zlot przybyło około 300 młodych spółdzielców z całego województwa. Wypracowane zyski były coraz większe
i pozwalały na szersze rozwinięcie działalności wycieczki społecznowychowawczej. Spółdzielnia organizowała i sponsorowała wycieczki,
konkursy i różne imprezy szkolne. Za swoją działalność Spółdzielnia
zdobywała nagrody i wyróżnienia. W 2004 roku Spółdzielnia otrzymała wyróżnienie w „Konkursie o Puchar Ministra Edukacji Narodowej
na najlepiej pracującą spółdzielnie uczniowską w kraju”. W tym samym
konkursie w 2007 roku Spółdzielnia zajęła I- sze miejsce w kraju. W
uznaniu za osiągnięcia Krajowa Rada Spółdzielcza uhonorowała Spółdzielnię Uczniowską „Jutrzenka” zbiorową „Odznaką Zasłużonego dla
Spółdzielczości”, a Minister Oświaty przesłał list gratulacyjny. Również
opiekunka Spółdzielni pani Ewa Chrząszczyk otrzymała odznakę „Zasłużonego dla Spółdzielczości”. Obecnie Spółdzielnia liczy 64 członków.
Prowadzi sklepik z artykułami szkolnymi i spożywczymi, organizuje
kiermasze świąteczne, propaguje zdrową żywność, segreguje odpady,
zbiera surowce wtórne. Corocznie organizuje z Samorządem Szkolnym,
Szkolną Kasą Oszczędności i Bankiem Spółdzielczym w Pszczynie.

22.10.2010 Delegacja Jutrzenki na Międzynarodowej
Konferencji z okazji 110 rocznicy powstania spółdzielni
Z wypracowanych zysków Spółdzielnia wspiera Zespół Fletowy „Campanella”, Zespół Regionalny, „Kobiórsko Czelodka”, kółko teatralne,
oraz funduje nagrody w różnych konkursach szkolnych. Z zysków wyposażyła również świetlicę szkolną w nowoczesny zestaw urządzeń audiowizualnych. Te osiągnięcia to zasługa obecnej opiekunki Spółdzielni,
pani Ewy Chrząszczyk. W 2009 roku odbył się I Kongres Spółdzielni
Uczniowskich w Miedzeszynie k.Warszawy, w którym aktywnie uczestniczyła delegacja Spółdzielni Uczniowskiej „Jutrzenka” w składzie:
opiekunka Ewa Chrząszczyk i członkowie SU, Anna Dobija i Martyna
Janosz. W 2010 roku SU „Jutrzenka” reprezentowała województwo śląskie w Międzynarodowej Konferencji z okazji 110 rocznicy powstania
Spółdzielni Uczniowskich w Polsce. Konferencja odbywała się w Krakowie. SU „Jutrzenka” reprezentowały: opiekunka Ewa Chrząszczyk i
członkowie: Kornelia Liszowska, Karolina Piwoń i Wiktoria Szweda.
Dzięki Spółdzielni młodzież Szkoły w Kobiórze ma szanse wykazania
się swoimi zdolnościami, uczy się gospodarności, oszczędzania, wspólnego zarządzania, podejmowania ważnych decyzji oraz wspólnej pracy.
Osiągnięcia Spółdzielni to zasługa między innymi przyjaznej atmosfery
i opieki ze strony Dyrekcji oraz Rady Pedagogicznej Szkoły.
Opracował:
Władysław Kołoczek
Ogólnopolska Rada Spółdzielni Uczniowskich
Warszawa

Władysław Kołoczek
i Elżbieta Chrzęszczyk
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Maj-1971 Wycieczka czl. Spółdzielni Uczniowskiej do Warszawy

Tadeusz Kruk

1946 – 1957 r. - Tadeusz Kruk
1958 – 1959 r. - Józef Gruszka
1960 – 1969 r. - Tadeusz Kruk
1969 – 1972 r. - Władysław Kołoczek
1973 – 1975 r. - Helena Rydzewska
1975 – 1991 r. - Władysław Kołoczek
1991 – 1992 r. - Michał Zawisza
1993 – 1994 r. - Beata Stencel
1995 – 2000 r. - Emilia Gąsiorek
Tab. Opiekunowie Uczniow2001 – 2004 r. - Róża Bromboszczod skiej Spółdzielni Jutrzenka
2005 roku
- Ewa Chrząszczyk
Grudzień
w Kobiórze
w okresie2010
65 lat

