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Biuletynu zdobi zdjęcie
autorstwa Janusza Mazura
przedstawiające jeden z ołtarzy
przygotowany na święto Bożego
Ciała. Więcej na ten temat będzie
można przeczytać na str 11 i
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Kobióra, wręczenia statuetek
za promocję gminy Kobiór w
dziedzinie kultury, informujemy
o referendum w sprawie zmiany
granic naszej miejscowości.
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zdj. Agnieszka Łabaj
Magdalenia Kłakus.
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stawowa Radostowice,
trzecie
przyznano
trzem młodym artystkom Katarzynie
Cielniaszek – SP. Kobiór, Ninie Kołder SP. Radostowice i Zuzannie Duńka - ZSP
Piasek. Wyróżnienia
w tej grupie trafi ły do
Kamila Pfaffa - ZSP
Piasek, Adrianny Kosińskiej - SP. Gostyń,
Foto GDK
Karoliny Kumor - SP.
Na scenie Zespół Campanella z Kobióra
Radostowice oraz Zuzanny Pudełko - SP.
Regionalny Konkurs Gry na
Radostowice, zaś wyróżnienie specjalne
Fletach Podłużnych
za akompaniament skrzypcowy otrzyJuż po raz IX zorganizowany został mał Filip Poloczek - SP Piasek.
Regionalny Konkurs Gry na Fletach Wśród uczniów klas V-VI dwa pierwsze
Podłużnych, który w tym roku odbył miejsca zajęły uczennice z Kobióra : Jusię 23 maja w Gminnym Domu Kultu- lia Żyłka i Julia Koterla. Drugie zajęła
ry. Jak zawsze konkurs przeznaczony Kinga Spierewka – SP.nr 14 Zabrze, a
był dla uczniów szkół podstawowych, trzecie Daria Toboła i Karolina Piwoń ,
gimnazjów oraz placówek wychowania obie z - SP w Kobiórze. Wśród gimnapozaszkolnego (domy kultury, ogniska zjalistów pierwsze miejsce: Zuzanna
pracy pozaszkolnej, kluby, świetlice ). Machnik – Gimnazjum Pszczyna, druUczestnicy rywalizowali w czterech gie: Edyta Spernol - Gimnazjum Kobiór,
kategoriach I - klasy I-IV, II - klasy V- a trzecie Marta Chrzęszczyk z GimnaVI, III - klasy I-III gimnazjum oraz IV zjum Gostyń. Wśród zespołów triumfo- zespoły fletowe. – Celem konkursy wał Zespół Muzyki Dawnej „ Tibiarum
jest rozwijanie talentów muzycznych scholares „ C.K. Toszek, druga lokata
dzieci i młodzieży, które dzięki takim przypadła Zespołowi „CAMPANELLA”
konkursom mają możliwość skonfron- – Gimnazjum Kobiór oraz Kwintetowi „
towania swoich umiejętności z tym, co Capella Nicopolensis” – MDK Mikołów.
zaprezentują ich rówieśnicy – przyznała Trzecie miejsce przypadło prezentująceAndronika Krawiec z MDK w Mikoło- mu Kobiór duetowi – Kornelia Liszowska
wie, przewodnicząca Jury. Prócz niej w /Klaudia Liszowska. Przyznano też dwa
jury zasiadały Irena Giel, Ramona Kuź- wyróżnienia : Kwartetu „Campanella” nik – Glenszczyk i Ewa Pilarska. W ka- SP. Kobiór oraz Zespół Muzyki Dawnej
tegorii najmłodszych pierwsze miejsce - SP. Pniów. Organizatorami konkursu
zajęły: Maja Lauer – MDK nr 2 Tychy byli: Urząd Gminy w Kobiórze, Szkoła
oraz Małgorzata Koehler - MDK Miko- Podstawowa im. J. Brzechwy, Gimnałów. Drugie : Zuzanna Kijanka - MDK zjum Publiczne w Kobiórze, Gminny
Mikołów i Natalia Klima - Szkoła Pod- Dom Kultury w Kobiórze.

Występ wykonawców z Centrum Kultury w Toszku
Czerwiec 2012

Foto GDK
W trakcie festynu wręczono nagrody
zwycięzcom turnieju skatowego
i szachowego

Majowe Dni Kobióra
Tegoroczne Dni Kobióra trwały od 18 do
26 maja i obfitowały w wiele ciekawych
wydarzeń. Zdjęcia z niektórych publikujemy w fotoreportażu zamieszczonym
na stronie drugiej, o innych piszemy
wewnętrz numery. Warto jednak przypomnieć, że świętowanie rozpoczął koncert przygotowany z okazji Dnia Matki, w
trakcie którego wystąpiły chóry „Harmonia” i „Ex Animo”, Zespół Pieśni „Kobiórzanie” oraz grupa wokalno-instrumentalna „Campanella”. Tego dnia otwarto
również wystawę przygotowaną z okazji
95-lecia Śląskiego Związku Pszczelarzy w
Katowicach. Wydarzeniem był również
spektakl świętującego swoje dziesięciolecie Kobiórskiego Teatru Kulturalnego o
czym piszemy na str 4. 25 maja w naszym
kościele parafialnym odprawiona została msza święta dziękczynna w intencji
mieszkańców, zaś zwięńczeniem Dni Kobióra był zorganizowany dzień później na
terenie Gminnego Ośrodka Sportu festyn
rodzinny, w trakcie którego można było
zobaczyć i posłuchać m.in. Raisy Miszteli czy też zespołu Strefa. W tym miejscu
organizatorzy dziękują wszystkim, którzy
przyczynili się do uświetnienia dni naszej
miejscowości.
LISTA SPONSORÓW „DNI KOBIÓRA 2012”
1. BANK SPÓŁDZIELCZY W PSZCZYNIE
2. „MASTER” TYCHY
3. REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TYCHACH
4. SKLEP „U ADAMA” MAGDALENA I ADAM
KANIA
5. „JAPI-BUD”
6. RESTAURACJA „POD SIKORKĄ”
7. HOTEL „NOMA RESIDENCE” PROMNICE
8. „WYROBY SWOJSKIE” S.C. STEFAN, WOJCIECH, MARCIN PLUTA
9. PUB „ORIENT” ADAM JONKISZ I MAREK
LISZKA
10. „LYNX SYSTEM” BEATA MORAWIEC I
RAFAŁ RYGUŁA
11. SKLEP CELINA BABIS
12. STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE
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Nagroda dla KTK
Hamlet chuligański według Jerzego Przybory to najnowszy spektakl przygotowany przez Kobiórski Teatr Kulturalny,
który w tym roku świętuje dziesięciolecie
swej działalności. Przedstawienie pokazane zostało 22 maja na deskach Gminnego
Domu Kultury, jako jedna z imprez tegorocznych Dni Kobióra. Spektakl był okazją do wręczenia aktorom Kobiórskiego
Teatru Kulturalnego nagrody - statuetki
za promowanie Gminy Kobiór w dziedzinie działalności artystycznej. Nagrodę

Przyjrzyj się owcom
W tym roku po raz dziesiąty zorganizowano Reggae w Stodole. Przy okazji jubileuszu ukazała się publikacja
„Przyjrzyj się owcom” będącą próbą
podsumowania fenomenu jakimi są
muzyczne imprezy organizowane na
posesji Alojzego Brańczyka. Autorami
publikacji są Ryszard Skrzypiec i Piotr
Kaczmarczyk. Opracowanie graficzne
jest dziełem Jarosława Kaczora, wydawcą publikacji jest Stowarzyszenie
Kobiórska Inicjatywa Kulturalna, zaś
pieniądze na ten cel pozyskano z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich. – Kiedy po raz pierwszy w 2003 roku zespół
Dzioło zagrał w stodole Alojzego Brań-

Harmonia czeka na Ciebie
Lubisz śpiewać, twoją pasją jest muzyka,
a może jesteś zainteresowany chóralnym
życiem? - to wystarczy, żeby wstąpić do
chóru „Harmonia”, który działa przy
Gminnym Domu Kultury w Kobiórze.
„Nie wymagamy żadnego przygotowania muzycznego, czy znajomości nut.
Najważniejsza jest chęć śpiewania - zapewniają członkowie chóru, który istnieje już 93 lata. Zaproszenie kierujemy
do wszystkich: dzieci, młodzieży i osób
dorosłych. W repertuarze kobiórskiego
chóru znajdują się pieśni religijne, patriotyczne, ludowe oraz współczesne, którymi uświetniamy m.in. uroczystości takie
4

wręczył wójt gminy Stefan Ryt oraz przewodniczący Rady Gminy Jerzy Mazur.
W ciągu dekady funkcjonowania teatru przewinęło się około stu aktorów.
Po obchodach dziesięciolecia jego założyciel Romuald Kłakus zrezygnował z
prowadzenia teatru obejmując funkcję
konsultanta. Na dzień dzisiejszy teatrem
dowodzą Anna Dzięgielewska oraz Olga
Jurczyga. Wręczając nagrodę wójt Stefan
Ryt podkreślił, iż przyznając tę statuetkę władze Kobióra chciały uhonorować
dziesięcioletni wysiłek osób związanych z
KTK, ale również podziękować za to, że
teatr ten reprezentuje gminę poza jej granicami. Dziękuję również za to, że dajecie
młodzieży możliwość realizowania swoich pasji i myślę, że przez następne lata
jeszcze wiele razy usłyszymy o Kobiórskim Teatrze Kulturalnym. Tego samego
wieczoru wystąpił jeszcze zespół „Clapham South”.
Tekst i foto bj
czyka chyba nikt nie spodziewał się, że
ten dość wariacki pomysł przerodzi się
w tak fantastyczną imprezę. Imprezę,
która nie tylko na trwale wpisała się
w kobiórski kalendarz wydarzeń kulturalnych, ale także wykroczyła poza
kobiórskie opłotki i to nie tylko w wymiarze geograficznym - napisali autorzy we wstępie do tej książki. Można w
niej znaleźć rozmowę z Alojzym Brańczykiem, którą przeprowadził Ryszard
Skrzypiec, listę zespołów, które występowały, w trakcie poszczególnych edycji, opinie samych muzyków i mnóstwo
zdjęć Piotra Kaczmarczyka, na których
widać jak to muzyczne wydarzenie, z
każdym rokiem rozrastało się.
(bj)

jak: dożynki, koncerty kolędowe, okazjonalne, Dni Kobióra, święta kościelne.
Poza krajem koncertowalismy na Węgrzech oraz na Słowacji. Nad kształtem
artystycznym chóru czuwa absolwent
Akademii Muzycznej w Katowicach,
dyrygent Daniel Mruczek. Chór „Harmonia” powstał w 1919 roku, śpiewały
w nim 32 osoby, obecnie jest ich 25, w
tym 16 kobiet i 9 mężczyzn. Próby chóru
odbywają się w Domu Kultury w każdy
wtorek w godz. 18.00 do 20.00. Wszyscy,
którzy poczują w sobie „chóralną pasję”,
powinni się kontaktować z Prezesem pod
nr tel. 607 143 357 lub przyjść bezpośrednio na próbę.

Spotkanie z siostrą Anastazją
24 kwietnia odbyło się spotkanie z siostrą
Anastazją Pustelnik ze Zgromadzenia
Córek Bożej Miłości, która od lat gotuje
dla krakowskich jezuitów. Siostra jest autorką kulinarnych bestsellerów, a spotkanie połączone było z promocją jej nowej
książki i cieszyło się ze strony mieszkańców dużym zainteresowaniem. Autorka
podpowiadała jak sporządzić znakomite
a jednocześnie proste ciasta, proponowała przepisy na fantazyjne dania z drobiu,
mięsa wołowego i ryb. W trakcie spotkania była możliwość zakupienia książek
wraz z autografem. Chcemy serdecznie
podziękować Państwu Emilii i Stefanowi
Plutom za zasponsorowanie kosza z wyrobami swojskimi dla siostry Anastazji.
Jadwiga Kumor
dyrektor GBP w Kobiórze

Autorem
projektu
okładki
jest
Robert
Niemiec

Chór Harmonia podczas
jednego ze swych występów
Czerwiec 2012
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Generalnie na trzecim miejscu
11 edycja Międzynarodowej Spartakiady
Młodzieży odbyła się na sportowych arenach miasta Sternberk (Czechy) w okresie od 18 do 20 maja 2012 r. W ramach
Spartakiady odbyło się 6 konkurencji:
piłka nożna, siatkówka, tenis stołowy,
szachy, ściana wspinaczkowa i królowa
sportu - lekkoatletyka. W sporcie wynik
rywalizacji jest celem samym w sobie. W
naszej olimpiadzie najważniejsza jest dobra zabawa i miłe wspomnienia uczestników. Zawodnicy pełni entuzjazmu i
zapału pokonywali kolejne konkurencje.
Najlepsze wyniki z kobiórskich uczestników rozgrywek uzyskali: Kamil Sikorski drugie miejsce w biegu na 1500m,
Dominik Bam czwarte miejsce w biegu
na 1500m, Damian Wodarczyk czwarta
lokata w rzucie kulą, Dariusz Kosteczka
czwarty w biegu na 50m, Martyna Tar-

giel piąte miejsce w bieg na 50 m, Sylwia
Łąkas piąte miejsce w skoku w dal, Patrycja Bołdys czwarte miejsce na ściance
wspinaczkowej, Krystyna Małek piąta na
ściance wspinaczkowej i Adam Bielecki
piąte miejsce na ściance wspinaczkowej.
W zawodach szachowych Marcin Ryguła
zajął trzecie miejsce. Warto także podkreślić, że w turnieju siatkówki nasze
dziewczyny wywalczyły drugie miejsce.
W klasyfi kacji generalnej Kobiór zajął
trzecie miejsce razem z drużyną Dobsiny
(Słowacja). Współzawodnictwo wygrała reprezentacja gospodarzy Sternberk
(Czechy) a miejsce drugie zajął Sajoszentpeter (Węgry). Wszystkim zawodnikom
gratulujemy sportowych osiągnięć i już
dziś zapraszamy na 12 edycję Międzynarodowej Spartakiady Młodzieży, która w
roku 2013 odbędzie się w Kobiórze.
Adam Grolik specjalista ds. sportu UG

Foto Grzegorz Strączek

Statuetka dla Lazarka
24 maja podczas sesji Rady Gminy Kobiór wręczona została statuetka za promowanie gminy w dziedzinie kultury.
Tegorocznym laureatem został Mirosław
Lazarek.- Jestem bardzo dumny, że mieszkam w Kobiórze i będę to podkreślał przy
każdej okazji. Sprawdziłem, jest tylko
jeden Kobiór w Polsce, więc nie może
być żadnej pomyłki – mówił do radnych
Mirek Lazarek dziekując za wyróżnienie.
Mirek Lazarek jest wokalistą i liderem
zespołu Strefa, który ma na swym koncie
takie sukcesy jak I miejsce w przeglądzie
młodych kapel „Sala Prób 2000”, występ
na festiwalu imienia Ryśka Riedla oraz
udział w Debiutach 2009 Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Mirek
Lazarek miał okazję zaprezentować się
podczas ubiegłorocznej edycji telewizyjnego show „Bitwa na głosy”, zwyciężył
również w jednym z odcinków programu
„Szansa na sukces”.
(bj)

się wewnątrz budynku przedszkola.
Zamiast zmagań sportowych zorganizowano różnego rodzaju konkursy,
quizy, zagadki, zabawy ruchowe. Nie
zabrakło też słodkiej niespodzianki
- waty cukrowej i słodyczy. Uśmiechnięte i zadowolone buzie naszych dzieci były dla nas oznaką, że impreza się
udała!
AC

Foto Grzegorz Strączek

Dzień Dziecka
w przedszkolu
1 czerwca, jak co roku, obchodziliśmy
w naszym przedszkolu Dzień Dziecka.
Już w czwartek 31 maja nasze dzieci
obejrzały spektakl pod tytułem „Kot
w butach” w wykonaniu teatru „Bajka” ze Starego Sącza, zaś na 1 czerwca zaplanowana została spartakiada
sportowa dla dzieci, mająca odbyć się
na podwórku naszego przedszkola.
Niestety w tym dniu aura okazała się
mało łaskawa i pokrzyżowała nam plany. Uroczystości Dnia Dziecka odbyły

Czerwiec 2012

Zapraszamy do nowo otwartej Pracowni Protetycznej

„Prodent”
Promocja na naprawy protez
Czynne
Od poniedziałku do środy 10:00 – 14:00
piątek od 14.00 - 18.00
(Pozostałe godziny pracy na zapisy)
Telefon 721 927 733, ul. Centralna 57
I piętro, pokój 13
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darzem imprezy jest Alojzy
Brańczyk, zaś
organizatorem tegorocznej edycji była
Kobiórska Inicjatywa Kulturalna, która
na ten cel pozyskała środki z unijnego
Europejskiego
Funduszu RolFoto Piotr Kaczmarczyk
nego na rzecz
Rozwoju Obszarów WiejReggae w stodole
skich. Impreza z roku na rok jest coraz
9 czerwca po raz dziesiąty zorganizowa- bardziej popularna i przybywa na nią
na została impreza muzyczna „Reggae coraz więcej osób. Jednak okoliczni
w stodole”. W trakcie koncertu można mieszkańcy sprzeciwiają się urządzabyło usłyszeć między innymi grupy: niu koncertu w tym miejscu. Jako arBaobab i Wiewiórka na Drzewie, Roots gument podnoszą kwestie porządkowe
Rockets i Krzywa Alternatywa, zaś na i w tej sprawie wystosowali protest do
zakończenie wystąpiła grupa Dzioło. Urzędu Gminy. - Nie jestem przeciwNiezmiennie od dziesięciu lat gospo- ny organizacji tego koncertu, ale cho-

dzi nam zarówno o bezpieczeństwo
osób, które uczestniczą w tej imprezie
jak i interes okolicznych mieszkańców.
Dlatego proponujemy zmianę lokalizacji tego festiwali, tak by w przyszłości
nie naruszano ładu i porządku. Chcę
zauważyć, że organizatorzy festiwalu
muzycznego „Reggae w Stodole” nie
powiadomili nas o organizacji koncertu jako imprezy masowej i nie wystąpili o wydanie zezwolenia na jej
przeprowadzenie. Już w ubiegłym roku
wystąpiliśmy do organizatora jakim
jest Kobiórska Inicjatywa Kulturalna z
pismem zawierającym szczegółowe warunki jakie powinni spełnić przy organizacji koncertu – wyjaśnia wójt Stefan
Ryt. Organizatorzy festiwalu wyjaśniają. - Reggae w Stodole jest imprezą prywatną przewidzianą na 300 -500 osób.
O jej organizacji powiadomiona została policja, zaś od kilku lat mamy na ten
czas wynajętą firmę ochroniarską –
przekonuje Piotr Kaczmarczyk, prezes
Kobiórskiej Inicjatywy Kulturalnej.
(bj)

Aneks z marszałkiem

Zachwaszczenie to problem

Władze gminy podpisały aneks do umowy z marszałkiem województwa śląskiego w sprawie modernizacji budynku
Gminnego Domu Kultury z przeznaczeniem na Centrum Integracji. Jak wyjaśnił wójt Stefan Ryt chodzi o przesunięnie terminu decyzji o modernizacji na
styczeń 2013. - Do tego czasu możemy
wycofać się lub realizować ten projekt.
Jeśli zostałaby podjęta decyzji o realizacji, to inwestycja prowadzona byłaby
od stycznia 2013 do czerwca 2014 roku
– wyjaśnił.
(bj)

Wiosną i latem, jak co roku występuje problem z szybo rosnąca trawą. Na
niektórych działkach można już zauważyć występujące duże zachwaszczenie.
Niejednokrotnie sytuacja utrzymuje się
jeszcze od poprzedniego (lub wcześniejszych) sezonów wegetacyjnych. Należy
przypomnieć, właścicielom terenów, że
dbałość o nie należy do ich obowiązków. Zachwaszczone działki stanowią
zagrożenie dla upraw rolniczych, ogrodniczych oraz dla nas samych. Ponadto
wysiew chwastów z zaniedbanych terenów stanowi dużą uciążliwość dla gruntów sąsiednich, powodują zagrożenie
rozsiewania się nasion chwastów (m.in.
pokrzywy, osty) na tereny przyległe. Nieskoszona działka stanowi także siedlisko
uciążliwych dla sąsiadów ślimaków, gryzoni, a nawet występujących na naszym
terenie żmij. Gady te znajdują w trawie
i posuszu doskonałe siedlisko i pojawiają się na przyległych nieruchomościach.
Zdarzały się przypadki ukąszenia przez
żmiją zwierząt domowych, a zagrożenie
może obejmować również małe dzieci.
Niewykoszona działka, z wysoką i częściowo obumarłą trawą bardzo negatywnie wpływa na wygląd i estetykę działki,
przyległych domów oraz całego otocze-

nia. Powinniśmy również zwrócić uwagę,
iż niewykoszona trawa lub pozostawiona
na działce sucha trawa może stwarzać poważne zagrożenie pożarowe obejmujące
nie tylko obszar działki ale również tereny przyległe, budynki i lasy. W sytuacji,
gdy zachwaszczona i zarośnięta działka
przyczyni się do zwiększenia zagrożenia
pożarowego, zaniechanie obowiązku wykoszenia działki może również rodzić odpowiedzialność karną na podstawie art.
82 Kodeksu Wykroczeń, jak również być
podstawą nałożenia mandatu karnego.
Wzywamy wszystkich do niezwłocznego
wykoszenia i likwidacji zachwaszczeń w
obrębie własnej nieruchomości. Jednocześnie przypominamy, ze o likwidację
chwastów należy dbać przez cały rok, wykaszając je systematycznie od wiosny do
wczesnej jesieni.
Referat Ochrony Środowiska

Praca dla dziesięciu
Dziesięciu bezrobotnych z gminy Kobiór
zostanie zatrudnionych w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej, Urzędzie
Gminy, Gminnej Bibliotece Publicznej i
Domu Kultury. Możliwość taką dało porozumienie zwarte pomiędzy władzami
Kobióra a Powiatowym Urzędem Pracy
w Pszczynie na organizację prac społecznie użytecznych. Osoby te zatrudnione
będą do 30 listopada, zaś koszt prac społecznie użytecznych dla tych dziesięciu
osób wyniesie 23 tysięcy złotych, przy
czym 14 tysięcy złotych to dotacja z Funduszu Pracy.
(bj)
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Zbadają rynek pracy
Na kwietniowej sesji radni zgodzili się na
udzielenie pomocy finansowej powiatowi pszczyńskiemu w kwocie 1000 złotych. Pieniądze te przeznaczone zostaną
na wykonanie badań socjologicznych na
temat tendencji rynku pracy na terenie
powiatu pszczyńskiego.
(bj)
Czerwiec 2012

Biuletyn Kobiórski

„20 lat minęło…”
Przedszkolny Zespół Regionalny Kobiyrzoki istnieje już dwadzieścia lat. Uroczystość z okazji tego jubileuszu, odbyła się
w środę 16 maja w Gminnym Domu Kultury w Kobiórze. Rozpoczęła ją dyrektor
Przedszkola Katarzyna Kozyra, witając
wszystkich gości, a byli nimi: wójt Gminy
Kobiór – Stefan Ryt, zastępca wójta – Eugeniusz Lubański, Przewodniczący Rady
Gminy- Jerzy Mazur oraz Przewodniczący ubiegłych kadencji – Józef Machalica i
Joachim Ryguła, radni obecnej kadencji,
przedstawicielka biura poselskiego Izabeli Kloc, prezesi kół i organizacji działających w Kobiórze, m.in. Koła Nauczycieli
Emerytów, Związku Górnośląskiego Koło
w Kobiórze, chórów: Harmonia, Ex Animo, Kobiórzanie. Gościliśmy także kierowników jednostek organizacyjnych, nauczycieli, przedstawicieli służby zdrowia,
byłych i obecnych pracowników przedszkola, rodziców dzieci, a także absolwentów zespołu i ich rodziców. Imprezę
poprowadził Krzysztof Zaremba (Ślązak
Roku 1998). W tym miejscu należy podkreślić wielki profesjonalizm konferansjera i oryginalność prowadzenia: nienaganno śląsko gotka, śląskie wice i piękny

Kobiyrzokom stuknęło 20 lat
W lutym 2010 roku pisaliśmy o 18 urodzinach przedszkolnego zespołu „Kobiyrzoki”, a w tym numerze piszemy już o
obchodach dwudziestolecia tego zespołu.
Zespół regionalny „Kobiyrzoki” skupia
najmłodszych mieszkańców Kobióra, ale
gdy uzmysłowimy sobie, że powstał przed
dwoma dekadami, to jego pierwsi członkowie są już po studiach. Przed te dwadzieścia lat przez zespół przewinęła się
wielka liczba dzieci, które właśnie w tym
zespole miały okazję poznać i promować
kulturę naszego regionu, występując na
wielu scenach. Zespół został założony przy
Czerwiec 2012

strój regionalny, w jakim
pan Krzysztof wystąpił.
Na wstępie prowadzący
zaznajomił uczestników z
historią powstania zespołu, jego sukcesami i osiągnięciami.
Przedstawił
osoby, które przyczyniły
się do powstania zespołu – założycielkę Marię
Cofałę, nauczycielki prowadzące: Halinę Mamoń,
Halinę Mazur, Katarzynę
Kozyrę oraz nauczycielki,
które obecnie pracują z małymi artystami
– Gabrielę Kędzior-Żyłkę i Lucynę Zarembę. „Kobiyrzokom” dawniej przygrywali
Rudolf Kuska- muzyk zespołu Pszczyna i
Kamil Wilk, teraz Zenon Stogiew i Jacek
Jastrzemski. Z okazji XX-lecia istnienia
zespołu Kobiyrzoki został wydany folder,
który otrzymali m.in. wszyscy zaproszeni
goście. Uroczystość odbyła się w pięknej
scenerii – sala została przystrojona różnymi elementami zdobniczymi, jakie można było spotkać w domostwach naszych
przodków: wiankami, koszyczkami, na
stołach, przykrytymi białymi obrusami, stały pelargonie i biała porcelana, w
której podano kawę i herbatę. Na tych
stołach nie mogło zabraknąć śląskiego
kołocza, a także chleba ze smalcem. Natomiast scena, przez odpowiednią stylizację, przypominała zagrodę dziadków. Na
tym tle, w pięknych strojach ludowych,
z regionu pszczyńskiego, wystąpili mali
artyści, z programem pieśni śląskich. Jak
powiedział pan Krzysztof: - „Aż trudno
uwierzyć, że łoni mają już 20 lot !” W
dalszej kolejności wystąpili absolwenci
zespołu, z perfekcyjnie przygotowanym
repertuarem piosenek regionalnych, a
przygrywał im Janusz Lomania. W prze-

rwach między występami Krzysztof Zaremba rozbawiał publiczność skeczami
i wicami śląskimi. Po części artystycznej
przyszedł czas na podziękowania i wręczanie nagród. Wójt Stefan Ryt podziękował wszystkim artystom oraz prowadzącym zespół (byłym i obecnym) i wręczył,
na ręce dyrektora Przedszkola Katarzyny
Kozyry statuetkę Za promowanie Gminy
Kobiór, a dzieci otrzymały okolicznościowe upominki. Zespołowi życzymy
dalszych sukcesów i kolejnych jubileuszy.
Dzięki zaangażowaniu, determinacji i poświęceniu tych wszystkich ludzi, istnieje
zespół, rozwijane są zdolności wokalne
i muzyczne dzieci, przekazywane i pielęgnowane jest następnym pokoleniom
dziedzictwo kulturowe. Przede wszystkim
pielęgnowana jest tradycja, język i zwyczaje
naszych przodków. „Naród tak długo żyje,
jak długo istnieje jego kultura, tradycja i
język”. Uroczystość została przygotowana
i zorganizowana dzięki wielkiemu zaangażowaniu dyrektor, a także całego personelu
przedszkola w Kobiórze. Nie mogłaby być
przeprowadzona bez hojności i życzliwości
sponsorów. A uroczystość współfinansowali : Wójt Gminy Kobiór, Rada Gminy Kobiór, Rada Rodziców Przedszkola, Gabriela
i Rafał Przewoźnik, Urszula i Jerzy Ulman,
Celina Babis, Bogusław Myszor, Ryszard
Wilgat, Paweł Czyż, Roman Kloc, Bogumiła Klos, Mirosław Łoziński. Szczególne
podziękowanie za bezinteresowną pomoc:
Natalii Waleczek za projekt graficzny folderu, Danucie Miczek, Annie Łąkas, Barbarze
Jastrzemskiej i Tomaszowi Żyłce za uszycie
strojów dla zespołu, Danucie Kłyk za ofiarowanie materiału, Krzysztofowi Zarembie
oraz Januszowi Lomania za oprawę artystyczną. Wszystkim gościom, uczestnikom
i sponsorom Dyrekcja Przedszkola bardzo
serdecznie dziękuje.
(DW)

Gminnym Przedszkolu w październiku
1992r. Wówczas liczył on 25 dzieci pięcio
i sześcioletnich. Repertuar był dobierany na podstawie utworów zebranych od
najstarszych mieszkańców gminy oraz z
literatury i płytoteki zespołu „Pszczyna”.
Pierwsze występy zespołu odbyły się w
1993r. na terenie Gminy Kobiór dla rodziców i mieszkańców. W latach 1994-1999
zespół brał udział w konkursie pn. Dziecięce Prezentacje Artystyczne organizowanym przez Delegaturę w Tychach. Impreza
odbywała się w Teatrze Małym w Tychach.
Największym sukcesem było zdobycie w
1994r. Grand Prix tego przeglądu. Jednak

największym sukcesem zespołu w całym
jego dorobku było zdobycie w 1998 roku
I miejsce - „Nagroda Główna” w konkursie Śląskie Śpiewanie w Zabrzu. W latach
2000-2009, „Kobiyrzoki” brały udział
w Przeglądach Zespołów Regionalnych
„Mały Brzym” w Pszczynie. Poza tym w
roku 2004 na terenie przedszkola zorganizowano I Przedszkolną Biesiadę Śląską
z udziałem szkolnego zespołu Kobiórsko
Czeladka. Dzieci z przedszkolnego zespołu „Kobiyrzoki” mają możliwość dalszego
rozwijania swoich zainteresowań i zdolności muzyczno – wokalnych w szkolnym zespole regionalnym „Kobiórko Czelodka”. B.J.
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Biuletyn Kobiórski
Ogrodzenia posesji estetyka
i wygoda

Gmina wydzierżawi
nadleśnictwo
Radni zgodzili się na wydzierżawienie
przez gminę obiektów po byłym Nadleśnictwie Kobiór. Decyzja w sprawie nieruchomości przy ul. Leśników 3 zapadła
na kwietnowej sesji, 9 radych było za, 1
przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu. - Co
się stanie jeśli nie podejmiemy decyzji o
dzierżawieniu tego obiektu, wówczas nadleśniczy po uzyskaniu zgody Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych organizuje przetarg na jego sprzedaż, a my nie
mamy żadnego wpływu, kto to kupi. Jest
to nieuchomość w centrum Kobióra mająca swoją historię – argumentował wójt
Stefan Ryt. Wyjaśnił również, iż obecnie
Lasy Państwowe nie mają prawnej możli-

wości bezpłatnego przekazania tych terenów i ich skomunalizowania. Miesięczny
czynsz dzierżawny za całą nieruchomość
miałby wynieść około 1500 zł brutto. Przy
czym gmina miałaby też możliwość poddzierżawy wybranych pomieszczeń.
- W grę wchodzi dzierżawa na 10 lat lub
na czas nieokreślony. Nadleśniczy zgodził
się też wstępnie, żeby prowadzone przez
nas remonty, które przyczyniłyby się do
poprawy tego majątku, mogłyby być odliczane od czynszu – tłumaczył wójt. Pomysłów na zagospodarwanie obiektu jest
kilka, rozważa jest możliwość przeznaczenia go m.in. na siedzibę Kobiórskiego Zakładu Komunalnego, Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej czy też świetlicy środowiskowej.
(bj)

Cztery drogi na przyszłość
Modernizacja drogi 928, budowa równoległej drogi do DK1 dochodzącej do ul.
Ołtuszewskiego, wykonanie drogi w kierunku Branicy oraz trasy Kobiór Studzienice - Jankowice w ciągu drogi technologicznej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągowego to cztery inwestycje
wskazane do realizacji w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014- 2020 przez gminę Kobiór. - W przypadku drogi 928 chodzi o
dokończenie pewnych zadań drogowych
na całej długości tej tasy, a więc od Mikołowa aż do Osowca. W przypadku naszej
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gminy zależy nam szczególnie na modernizacji wiadukt – przyznaje wójt Stefan
Ryt. Kolejne zadanie wiąże się z budową
równoległej drogi do DK 1 dochodzącej
do ul. Ołtuszewskiego. Dwie nowe propozycje to wykonanie drogi łączącej Kobiór z Branicą. Dzięki czemu skróciłaby
się droga przejazdu z Tychów, Kobióra
w kierunku na Rybnik i Żory z pominięciem Pszczyny. Ostatnia ze zgłoszonych
do EFRR przez gminę Kobiór propozycji
dotyczy wykonania połączenia drogowego Kobióra ze Studzienicami w ciągu drogi technologicznej GPW.
(bj)

Nasza lokalna tradycja nakazuje, że
posesje których jesteśmy właścicielami, muszą być ogrodzone. Ponieważ z
tradycją trudno polemizować, trudno
nie doceniać starań mieszkańców o ich
utrzymanie, jak również przebudowę.
Tak jak wszystko co nas otacza, one
również są znaczone zębem czasu, stanowiąc swoisty wizerunek gospodarza.
Ponieważ w przyszłym roku będzie
wprowadzony nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi,
warto uwzględnić ten fakt przy budowie nowych ogrodzeń lub wymianie
starych. Od 1 stycznia 2013 roku, wyłoniona w drodze przetargu firma wywozowa (w Kobiórze tylko jedna), będzie odbierała z posesji gromadzone w
pojemnikach odpady tzw. zmieszane, a
także gromadzone w workach odpady
wyselekcjonowane ( papier, tektura,
szkło, butelki PET, folia, odpady biologiczne). Jest pewne, że w ciągu miesiąca, pod nasze domy będą kilkakrotnie
podjeżdżały specjalistyczne pojazdy
do odbioru tego co zgromadzimy. Czy
zawsze będziemy pamiętać, że w konkretnym dniu przed posesję trzeba
wynieść „urobek”? Czy w dniu zaplanowanego wywozu, odpady w workach będą ozdobą naszych frontowych
ogrodzeń? Na pewno nie. Stąd warto
zachęcać do realizacji w linii ogrodzeń frontowych, osłoniętych placów
do stałego przechowywania kubłów
i worków z odpadami. Takie place o
powierzchni min. 1,50x1,50m, otwarte od zewnątrz dla służb komunalnych
(od wewnątrz zamknięte), ułatwią im
pracę, a właścicielom zdejmą z głowy
konieczność pamiętania o harmonogramie wywozu.
Nie będzie zagrożenia, że ktoś będzie
nam podrzucał swoje odpady; powszechna opłata pobierana od każdego
zarejestrowanego na posesji mieszkańca, zniechęci do nielegalnego pozbywania się swoich odpadów. W Kobiórze istnieje już wiele udanych tego typu
rozwiązań i dlatego warto je podpatrywać. W tym celu, nie trzeba już jeździć
na zachód Europy.
J.M
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Biuletyn Kobiórski
Dbamy o środowisko

Dla mamy i taty
Jak co roku w Przedszkolu w Kobiórze
obchodziliśmy uroczyście Dzień Matki. Tegoroczne święto w grupie „Jagódki” odbyło się w czwartek 31 maja i
zostało połączone z przypadającym na
23 czerwca Dniem Ojca. Były wiersze,
piosenki, tańce oraz drobne upominki
przygotowane przez dzieci dla swoich
rodziców. Dzieci świetnie bawiły się na
scenie, a rodzice oklaskiwali swoje pociechy gorącymi brawami. W podziękowaniu za występ dzieci otrzymały
słodkości.
MK

Festyn w podstawówce
3 czerwca na terenie kobiórskiej Szkoły
Podstawowej zorganizowany został Festyn Rodzinny. Organizatorami byli nauczyciele oraz rodzice, ale swoją pracą
wspomogli pracownicy obsługi i kuchni
naszej szkoły. Na festynie czekało sporo atrakcji artystycznych, sportowych,
gastronomicznych, ale i edukacyjnych.
Wystąpili nasi uczniowie przestawiając
inscenizację baśni „Śpiąca Królewna”,
zagrał zespół fletowy „Campanella”,
zaśpiewała i zatańczyła „Kobiórsko
Czelodka”. Swoją recytację zaprezentowali uczestnicy Szkolnego Konkursu Recytatorskiego. Został rozegrany
mecz siatkówki pomiędzy reprezentacją
nauczycieli i uczniów kl.VI. To trzeba
było zobaczyć, gdyż opowiedzieć trudno. Nad całością czuwał Krzysztof Zaremba. Dziękujemy Wszystkim, którzy
pomogli podczas organizacji Festynu
Rodzinnego. Serdeczne podziękowanie
Rodzicom, którzy upiekli ciasto:
Klasa I A- B. Falęcki, Miczek Danuta,
Figołuszka Agnieszka, Grolik Beata,
Klasa I B- Małek Alina, Krzyż Katarzyna, Sikora Agata, Klasa I C- Leonard
Agnieszka, Klasa II A – Błaszczyk
Agnieszka, Pająk Renata, Klasa II B – Kijak Olimpia, Gołek Joanna, Klasa III A
Czerwiec 2012

Nasze przedszkole już po
raz kolejny wzięło udział
w konkursie ekologicznym
pod hasłem „Zbieramy makulaturę - oszczędzamy lasy”
zorganizowanym przez firmę
STENA RECYCLING Sp. z
o.o. oddział w Siemianowicach Śl. Zbieraliśmy makulaturę przez cały rok szkolny
2011/2012. Na placu przedszkolnym był podstawiony
przez organizatora kontener,
który przedszkolaki systematycznie zapełniały makulaturą. Do akcji byli także
zaproszeni wszyscy mieszkańcy Kobióra, którzy przynosili zbędne kilogramy
starych gazet. Naszym celem było inspirowanie i podejmowanie przedsięwzięć
służących ochronie środowiska. Odpady to nie śmieci, ale cenny zasób, ważne
jest mądre i efektywne ich przetwarzanie
- takie zdanie przyświecało naszej akcji.
Kształtujemy wśród dzieci postawę małego ekologa, uczymy jak dbać o świat i

– Cofała Sybilla, Janduda Monika, Klasa
III B- Herok Agnieszka, Jaromin Ewa,
Klasa VA – Kozyra Dorota, Kurpanik
Beata, Matera Ewa, Klasa V C – Chlebek
Agnieszka, Kolonko Jolanta, Klasa VI A
– Jastrzemska Barbara, Piwoń Marzena,
Klasa VI B- Seweryn Maria, Pastuszka
Ewa. Dziękujemy Rodzicom, którzy zaangażowali się podczas Festynu a szczególnie Henrykowi Trajdzie, Urszuli
Opołka, Agnieszce Błaszczyk, Adamowi
Grolikowi, Ewie Jaromin. Dziękujemy
także naszym
darcz y ńcom,
którzy kolejny
raz nie odmówili swojej pomocy: Magdalenie i Adamowi
Kaniom, Emilii,
Stefanowi Plutom, Wojciechowi Paterowi
w ł a ś c ic i e low i
Pizzerii „ Willa”, Tomaszowi
Swoboda i Ireneuszowi Dzidkowskiemu z restauracji „ Pod
Sikorką” Dzię-

miejsce, w którym żyjemy. Podczas trwania konkursu zebraliśmy ok. 5 ton makulatury. Najlepszymi okazali się: Karolina
Walus - 415,5kg, Ewa Skrzypiec - 364kg,
Krzysiu Ciszewski - 361kg, Martynka
Gruszka - 260kg i Franek Ryt -252kg.
Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w tę akcję, gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do kolejnego konkursu
już we wrześniu.
GŻ

kujemy również pracownikom Gminy
Kobiór, którzy pomogli nam w przygotowaniu naszego Festynu Rodzinnego.
Wielki ukłon dla naszej Ochotniczej
Straży Pożarnej, która uatrakcyjniła Festyn, głównie najmłodszym oraz Wojciechowi Lamch, który zademonstrował
sposoby działania w sytuacji zagrożenia
prezentując pierwszą pomoc przed medyczną. Mamy nadzieję, że uda nam się
taki festyn powtórzyć ponownie.
(SP)
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Biuletyn Kobiórski
Korekta granic z Tychami

Mieszkaniowe zmiany

Czy jest Pan/Pani za zmianą granic administracyjnych pomiędzy gminą Kobiór, a
miastem Tychy na takie pytanie odpowiedzą mieszkańcy Kobióra i Tychów, którzy
wezmą udział w konsultacjach społecznych
dotyczących zmiany granic administracyjnych między Kobiórem a Tychami. Zmiana granic wynikałaby z wymiany gruntów
położonych między linią kolejową relacji
Katowice – Bielsko-Biała oraz zachodnim
brzegiem Jeziora Paprocańskiego, w rejonie
południowo-zachodniego brzegu Jeziora
Paprocańskiego, przy Zameczku Myśliwskim w Promnicach, między wschodnim
brzegiem Jeziora Paprocańskiego oraz ul.
Beskidzką, w rejonie Ośrodka Wypoczynkowego MOSiR Paprocany i osiedla Z1, w
rejonie ulic: Jankowickiej i Jedności. Podział jest sprawiedliwy, chodzi bowiem o
34 hektary zarówno dla gminy Kobiór, jak
i Tychów. Jak wyjaśnił na kwietniowej sesji
Rady Gminy wójt Stefan Ryt zmiany mają
„wyprostować” granice, które w latach 90tych były wytyczane po obszarach geodezyjnych i dziś wymagają pewnych zmian.
W przypadku korekty granicy z Tychami
ma ona przebiegać równolegle do Gostynki, przy czym Zameczek Myśliwski w
Promnicach zostanie w granicach Kobióra.
- Jeśli chodzi o zmiany w rejonie ulic: Jankowickiej i Jedności w Cielmicach, to znajdują się tam dwa domy, byłe leśniczówki,
które administracyjnie należą do Kobióra,
ale ich mieszkańcy nie są niczym związani
z Kobiórem. Te osoby są za zmianami, a
one po prostu ułatwią im życie – zapewnił
Stefan Ryt. Do Tychów ma przejść również
działka, na której znajduje się boisko klubu Ogodnik Cielmice, które według dotychczasowego podziału znajdowało się w
granicach Kobióra. Wnioskodawcą zmiany granic były Tychy, dlatego to właśnie to
miasto pokryje wszystkie koszty związane
z podziałem geodezyjnym. Przygotowania
trwały dwa lata, bowiem są to zmiany granic nie tylko dwóch miast, ale i powiatów.
Stąd konieczność podjęcia takiej uchwały przez Radę Powiatu Pszczyńskiego. W
sprawie zmiany granic wypowiedzieli się
pełnoletni mieszkańcy Kobióra. Konsultacje prowadzone były do 12 czerwca . Nie są
to pierwsze konsultacje graniczne, wcześniej prowadzono je w sprawie zmiany
granic pomiędzy Kobiórem a gminą Wyry.
Zmiana granic z Tychami nie kończy korekt granicznych. Na załatwienie czekają
korekty graniczne z Bojszowami, Pszczyną
i Orzeszem.
(bj)

Kobiór choć jest małą gminą, to jednak
jej zasób mieszkaniowy takim już nie
jest. Przy czym stan tych mieszkań jest
różny. Dlatego też Rada Gminy przyjęła
uchwałę wprowadzającą zmiany w Wieloletnim Programie Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kobiór na okres od 1 września 2011 roku
do 31 grudnia 2016. Zmiany dotyczą
zapisu, iż „wolne lokale mieszkaniowe
o wysokim standardzie wyposażone w
instalacje centralnego ogrzewania oraz
o powierzchni przekraczającej 45 m. kw.
usytuowane w centralnej części gminy,
mogą być przydzielane osobom, które
je samodzielnie wyremontują bez prawa zwrotu poniesionych nakładów, po
uzgodnieniu zakresu prac z wynajmującym. Pierwszeństwo w przyznaniu prawa do takich lokali mają osoby, które nie
mają tytułu prawnego do innego lokalu
lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Kobiórze lub w okolicy i których
dochód miesięczny nie wynosi mniej niż
150 procent najniższego wynagrodzenia za pracę przypadającego na jednego
członka rodziny obowiązującego w kraju.
Taka nowelizacja zmierza do tego żeby
lokale o wysokim, jak na warunki Kobióra standardzie, a więc mające wszystkie instalacje i zlokalizowane w centrum
Kobióra nie były przyznawane osobom,
których nie będzie stać na ich samodzielne utrzymanie, co kończy się wnioskiem
o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
W pierwszej wersji lokale mogli otrzymać chętni zarabiający 250 procent najniższego wynagrodzenia. Ostatecznie
przyjęto rozwiązanie zmniejszające te
kryterium do 150 procent najniższego
wynagrodzenia
(bj)
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Święto Bożego Ciała, to nie tylko
okazja do publicznego wyznania
wiary, ale również przywiązania do
tradycji i śląskiej kultury, tak jak
widoczne na zdjęciu panie z KGW

Dni Kobióra na sportowo
Wśród tegorocznych imprez organizowanych w ramach Dni Kobióra znalazły
się dwa znaczące turnieje. Pierwszym był
zorganizowany 20 maja Otwarty Turniej
Skata o Puchar Wójta Gminy, który odbył
się w GDK. Tym razem Puchar Wójta w
Skacie zdobył Jan Tendera, zaś w kategorii juniorów trafił on do Adama Świerkota. Poznaliśmy również nazwisko Mistrza
Kobióra w rozgrywanych od stycznia do
maja zawodach w skacie. Pierwsze miejsce zajął w nich Dariusz Żymańczyk.
W turnieju szachowym, który odbył się
25 maja najlepszym graczem okazał się
Łukasz Najda, zaś w kat. junior Bartosz
Schmidt.
(GDK)

Kobiórskie Euro
2 czerwca 2012 roku na Gminnym Ośrodku Sportowym odbył się turniej piłki nożnej Kobiórskie Euro 2012 organizowany
przez Urząd Gminy w Kobiórze. Wzięło
w nim udział pięć drużyn stworzonych
przez kobiórskie zakłady pracy. Swoją reprezentację wystawił Urząd Gminy, Tank
Petrol, Doster, Ochotnicza Straż Pożarna
oraz Tranz-Tel. Po zaciętej rywalizacji
zwyciężyła drużyna reprezentująca firmę
Doster i to oni otrzymali puchar. Najważniejsza jednak była dobra zabawa i krzewienie kultury fizycznej o której w natłoku
codziennych obowiązków zapominamy.
Turniej cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem i po jego zakończeniu zebrał
same pozytywne komentarze. W związku
z tym już dzisiaj zapraszam na powtórkę
rozgrywek w jesiennym turnieju o Puchar
Wójta Gminy Kobiór. (AG)
Czerwiec 2012
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2012-ul. Błękitna

2005- ul. Błękitna

Lata 70 - Plichtowice

Lata 90 - Kajzerowiec
Czerwiec 2012

Już od 5 lat mam okazję publikować w tym miejscu szkice z historii naszej gminy, będące moimi osobistymi odniesieniami do
przeszłości. W tym czasie, kilka razy zdarzało mi się wycofać z
druku złożony już materiał, zastępując go zupełnie innym tekstem, lepiej wpisującym się w toczące się aktualnie zdarzenia.
I tym razem tak się stało. Uczestnicząc w tegorocznej procesji
eucharystycznej Bożego Ciała, która dla naszej społeczności jest
jednym z największych przeżyć roku liturgicznego, mimowolnie
powróciłem myślami do ostatnich 50. lat. Jak niezwykle ciekawy
to temat, zapewne godny pracy licencjackiej lub magisterskiej.
To szczególne święto, niejako przy okazji otwiera kobiórskie lato,
którego zakończeniem jest „odpust” parafialny w święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Sięgając do pamięci wspominam, że właśnie po „odpuście” kończyła się beztroska, a myśli
biegły w nadchodzący nowy rok szkolny, a nieco później akademicki. Dla naszych rodziców rozpoczynała się niełatwa batalia o
zdobycie ziemniaków i opału na zimę.
Przez 100 lat historii naszej parafii, zmieniali się duszpasterze,
a także trasy procesji eucharystycznej. Przeobrażał się wygląd
naszych dróg, domów i posesji, zmieniali się ludzie. W sercach
lokalnej społeczności, pozostała jednak tradycja, która jest wartością bezcenną. Tak właśnie oceniam poświęcenie i zaangażowanie w budowę przydrożnych ołtarzy, które bez względu na
uwarunkowania pogodowe, a w przeszłości i polityczne, zawsze
były przygotowywane perfekcyjnie. Zachował się zwyczaj porządkowania posesji, czyszczenia dróg i ich dekorowanie zielenią
młodych brzóz oraz pachnącym tatarakiem. W ostatnich latach
powróciły wspaniałe bramy witające monstrancję niesioną przez
kapłanów, przysłoniętą baldachimem- niezwykłym dziełem
sztuki sakralnej. Współczesne bramy , nie są jak kiedyś zdobione
zielonym świerkowym chrustem lub już zapomnianym białym,
wełniastym puchem sitowia, lecz gałązkami żywotnika, niepodzielnie królującego w naszych ogrodach w ostatnich 20 latach.
Wspomniany baldachim okrywający monstrancję, tradycyjnie
nosili kobiórscy kolejarze, grupa zawodowa niezwykle ważna
nad Korzyńcym, która po transformacji ustrojowej, w zasadzie
przestała istnieć. Zastąpili ich przedstawiciele różnych profesji,
którzy radzą sobie równie dobrze, choć przy wietrznej pogodzie,
sprawa nie jest prosta, czego sam miałem okazję doświadczyć.
Procesja Bożego Ciała, przez wiele lat prowadziła po wyboistych
drogach Chałupników i Zagrodników, a nieco później, gdy łatwiej było o zgodę na przejście drogami przelotowymi , zawitała
na dłuższy czas na Plichtowice. W czasie posługi księdza proboszcza Edmunda Mrozika, prowadziła też drogami Kajzerowca i Osiedla. Wszędzie było to wydarzeniem niezwykłej wagi, a
nigdy nie zabrakło ludzi, gotowych do włączenia się w przygotowania. Zapewne ktoś powie, że tak dzieje się we wszystkich
wioskach i miastach naszej ojczyzny, i jest to prawda, choć nie
do końca. W Kobiórze w ostatnich latach zaistniało coś, czego
nie zobaczymy w żadnym innym miejscu. Tym wyróżnikiem
stały się „żywe” ołtarze. Kiedy w 2010 roku oglądałem film Lecha Majewskiego „Młyn i Krzyż”, w którym ożywił on obraz
Pietera Bruegela „Droga krzyżowa” namalowany w 1564 roku,
od razu zadałem sobie pytanie, czy przypadkiem ten znakomity
reżyser, malarz i poeta urodzony w Katowicach, nie uczestniczył
w procesji Bożego Ciała w Kobiórze w ostatnich latach? Skąd takie skojarzenie ? Majewski, namalowane przez niderlandzkiego
mistrza pędzla postacie obrazu inspirowanego biblijną opowie11
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ścią, nie tylko ożywił, ale i przyjrzał się ich życiu, zanim zostali
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uwiecznieni na płótnie (świetnie w roli młynarza sprawdził się
śląski satyryk Marian Makula). Ale przecież żywe obrazy-ołtarze, powstawały już kilka lat wcześniej w Kobiórze! Pani Teresa
Kulisz w latach 2003-2012, wyreżyserowała 6 takich inscenizacji oraz wykreowała wieloprzestrzenny ołtarz z widokiem placu Świętego Piotra w Rzymie. W 2010 roku, Kobiórskie Koło
Związku Górnośląskiego postanowiło uhonorować zarówno ją ,
jak i liczne grono wspomagających te przedsięwzięcia sąsiadów i
aktorów. Wtedy zapytałem śp. ks. proboszcza Józefa Piesiura, czy
w czasie swej drogi kapłańskiej i licznych pielgrzymek, spotkał
się z tego typu inscenizacjami ? Po namyśle, z stosowną sobie
rozwagą stwierdził, że pomysł pani Teresy jest całkowicie oryginalny, i odpowiedników nigdzie nie spotkał. To dowodzi, iż
mamy do czynienia z oryginalną twórczością artystyczną z dziedziny sztuk wizualnych, zawierającą przesłanie dla odbiorcy. Nie
ma wątpliwości, że uczestnicy inscenizacji ,w pełni zasługują na
miano aktorów tym bardziej , że swoje role, w nietypowej, statycznej konwencji, odgrywają niezwykle sugestywnie. Tegoroczna inscenizacja budowy „domu bożego” przez prosty kobiórski
lud, była czytelnym nawiązaniem i oddaniem hołdu naszym
pradziadom, którym zawdzięczamy, iż od 100 lat mamy wspaniały i niepowtarzalny kościół, w którym zostaliśmy ochrzczeni
i który będzie miejscem naszego ostatniego pożegnania. W ten
sposób powstał suplement do wydanej w ubiegłym roku znakomitej monografii naszej parafii, napisanej przez Panią E.M. Ryguła, uzupełniający ją o szeroki, bezinteresowny udział naszych
przodków w jej powstaniu. W inscenizacji, na pierwszym planie dominują kobiety wspomagające dzieło modlitwą i matki z
małymi dziećmi (te bobasy to nasze babcie i dziadkowie). Na
drugim planie mężczyźni pracujący nad wznoszeniem murów,
którzy nie przerywając roboty, zagryzają doniesionym w koszykach skromnym jadłem. Wśród tych grup, stale przemieszcza się
ksiądz-budowniczy, w stroju „z epoki”. Dobrze poprowadził lud
który mu powierzono, gdyż efekt wielkiego wysiłku jakim jest
nasz Dom Boży, pozostanie na wieki. Wszystkim, którzy przygotowali tradycyjne, pięknie ukwiecone ołtarze, oraz tym, którzy
zaangażowali się w inscenizację, należą się słowa najwyższego
uznania i podziękowania. Dzień 7 czerwca 2012 roku, zostanie
zapisany trwale w naszej zbiorowej pamięci.
Janusz Mazur
Kobiórskie Koło Związku Górnośląskiego

Lata 50

1952 - ul. Krakowska

2004 - ul. Błękitna

12 - ul. Powstańców Śl.
1953

2010 - ul. Błękitna

Czerwiec 2012

Fotografie stare i nowe, pochodzą ze zbioru archiwizowanego przez Kobiórskie Koło Związku Górnośląskiego, a przekazały je rodziny Urbiś , Ryguła, Kulisz oraz Romuald Kłakus

