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Na okładce prezentujemy zdjęcia z uroczystości
wręczenia laurów w konkursie „Najpiękniejsza
Wieś” - więcej na str. 3. Prócz tego publikujemy
fotoreportaż z nadania imienia Jana Pawła II
Gimnazjum na stronie 2, o uroczystości piszemy na str. 5. W tym ostatnim w 2012 roku wydaniu obszernie wyjaśniamy, co zmieni się w
gospodarce odpadami komunalnymi str. 6-7.

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszy
wszystkim mieszkańcom Kobióra przez cały 2013 rok.
Życzymy, aby był to rok szczęśliwy, spełniły się w nim
zamierzenia zawodowe i rodzinne oraz by przyniósł wiele
satysfakcji z własnych dokonań.
Grudzień 2012

Wójt Gminy
Stefan Ryt

Przewodniczący Rady Gminy
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Nadanie imienia Jana Pawła II kobiórskiemu Gimnazjum
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Nie tylko najpiękniejsza
Gmina Kobiór zajęła pierwsze w województwie śląskim a 13 miejsce w kraju
wśród gmin wiejskich w rankingu dotyczącym procentowego udziału wydatków sfi nansowanych ze środków unijnych w wydatkach majątkowych ogółem
w latach 2007-2011. Ranking został
opracowany pod kierownictwem doradcy prezydenta RP prof. Pawła Swianiewicza, kierownika Zakładu Rozwoju i
Polityki Lokalnej na Wydziale Geografi i
i Studiów Regionalnych Uniwersytetu
Warszawskiego i opublikowany w tygodniku Wspólnota nr 45-46 z dnia 17
listopada 2012 r. Autorzy opracowania
dokonali porównania prezentowanych
przez samorządy sprawozdań z wykonania budżetów. Według publikacji aż
54,317 % wydatków inwestycyjnych
gminy Kobiór w tym okresie stanowiły
pozyskane środki zewnętrzne stanowiące dotacje z Unii Europejskiej.
Przyczyniła się do tego realizacja największej w dotychczasowej historii samorządu inwestycji komunalnej pn.
Ochrona zbiorników małej retencji na
rzece Korzeniec poprzez rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków „Wschód”
wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze o wartości około 8,7 mln
złotych, na którą uzyskano dofi nansowanie w wysokości 82,2% kosztów kwalifi kowanych. Więcej na temat tej inwestycji na stronie WWW.KOBIOR.PL w
zakładce „projekty unijne”. Satysfakcja
jest tym większa, że publikacja rankingu
zbiegła się z przyznaniem Gminie Kobiór II miejsca w konkursie najpiękniejsza wieś województwa śląskiego. Należy
również wspomnieć o pozyskaniu środków unijnych na tzw. projekty miękkie,
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w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, których
nie
obejmuje
przedmiotowy
ranking,
jak
program
zrea l i z owa ny
przez Gminne
Przedszkole pn.
I Ja też idę do
przedszkola!
– uruchomienie
dodat kowego
oddziału oraz
zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych
dla dzieci z Gminy Kobiór i realizowany
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej „Program aktywności społecznej i zawodowej w Kobiórze” oraz projekt pn. „Indywidualizacja w nauczaniu
uczniów klas 1-3 w Szkole Podstawowej
w Kobiórze”. Ponadto gmina pozyskała w tym okresie również dwukrotnie
50-cio procentowe dofi nansowanie z
Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych na lata 2008-2011, tzw.
schetynówki dla dwóch inwestycji drogowych tj. przebudowy ul. Łukowej oraz
remont fragmentu ul. Ołtuszewskiego,
który ma w przyszłości stać się częścią
drogi zbiorczej równoległej do dk-1.
Eugeniusz Lubański

Wręczenie nagrody odbyło się w Sali
Sejmu Śląskiego

Kobiór wśród najpiękniejszych
wsi województwa śląskiego
w 2012r.
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs „Piękna wieś województwa
śląskiego” na rok 2012. Celem konkursu było wspieranie rozwoju wsi poprzez
pobudzenie aktywności gospodarczej,
kształtowanie ładu przestrzennego oraz
pielęgnowanie środowiska naturalnego.
Konkurs promował działania związane
z zachowaniem tradycji oraz wzmacnianiem poczucia tożsamości lokalnej wsi.
W dniu 20 lipca odbyła się wizja lokalna
Komisji konkursowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Ślaskiego na
terenie naszej Gminy, zaś 6 listopada
Zarząd Województwa podjął uchwałę
w sprawie: Zatwierdzenia listy laureatów, przyznania nagród pieniężnych
oraz przyjęcia wzoru umowy dotyczącej
wydatkowania i rozliczenia środków finansowych przekazywanych w ramach
konkursu “Piękna wieś województwa
śląskiego” w roku 2012, Gminie Kobiór
przyznano drugie miejsce w kategorii „najpiękniejsza wieś”. 22 listopada
2012r. w Sali Sejmu Śląskiego odbyło się
podsumowanie konkursu „Piękna wieś
województwa śląskiego 2012” i uroczyste wręczenie nagród. Puchar za zajęcie
drugiego miejsca w kategorii „najpiękniejsza wieś” wraz z nagrodą pieniężną
w kwocie 10 000 zł w imieniu gminy Kobiór odebrał z rąk przedstawicieli Województwa Śląskiego Aleksandry Banasiak oraz Mariana Ormańca, wójt Stefan
Ryt. W trakcie tej uroczystości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Śląskiego zorganizowana została wystawa prezentującą dorobek nagrodzonych
wsi. Ponadto bardzo oryginalna multimedialna prezentacja naszej miejscowości przygotowana przez „pospolite
ruszenie organizacji i pasjonatów Kobióra” została bardzo wysoko oceniona
przez uczestników forum sołtysów województwa śląskiego i członków komisji konkursowej oraz uznana najlepszą
prezentacją w dotychczasowej historii
konkursu.
W tym miejscu pragnę serdeczne podziękować wszystkim osobom, które
w jakikolwiek sposób przyczyniły się
do uzyskania tego prestiżowego tytułu
i nagrody.
Wójt
Stefan Ryt
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Wspólne zdjęcie wszystkich par wraz z wójtem gminy.

Wierność i wyrozumiałość
- Ważna jest wierność, zrozumienie
drugiej osoby i wyrozumiałość - mówią
zgodnie Krystyna i Rufi n Kędziorowie,
którzy byli jedną z jedenastu par zaproszonych na uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
Uroczystość odbyła się 20 listopada w
Urzędzie Gminy.
Tego dnia wójt Stefan Ryt wraz z Agnieszką Błąkałą zastępca kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego wręczyli medale przyznane przez Prezydenta RP
parom, które przeżyły wspólnie 50 lat.
Byli to: Elżbieta i Norbert Comperlikowie, Irena i Tadeusz Grzonkowie,
Elżbieta i Józef Jastrzemscy, Krystyna i
Rufi n Kędziorowie, Anna i Jan Otrębowie, Antonina i Stefan Pasternakowie,
Małgorzata i Józef Rozmusowie, Otylia i
Arkadiusz Szafronowie, Anna i Bernard
Wawreczkowie, Zofia i Stanisław Wudarowiczowie, Marta i Edward Żakowie.
Wśród zaproszonych jubilatów znaleźli się również państwo Helena i Feliks
Gruszkowie, którzy świętowali jubileusz
60 lat wspólnego małżeńskiego życia.
Dla wszystkich jubilatów były kwiaty,
upominki oraz życzenia dalszych lat w
zdrowiu i radości.
Spotkanie przy wspólnym stole było
również okazją do wspomnień i podzielenia się swoją receptą na wspólne życie
szczególnie, że jak podkreślił wójt Stefan
Ryt, takie długowieczne małżeństwa są
wzorem dla młodych, którzy czasem nie
potrafią wytrwać w związku.
- Zgoda i miłość, to podstawa. Są w małżeństwie różne chwile, ale trzeba zrozumieć jeden drugiego – mówią Irena
i Tadeusz Grzonkowie. Pani Irena jest
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Rejonie Energetycznym Gliwice, z kolei
żona 30 lat przepracowała w Kobiórskiej
Spółdzielni Handlowo-Usługowej. Państwo Szafronowie doczekali się dwóch
synów i córki, mają też dwie wnuczki i
dwóch wnuków.
Antonina i Stefan Pasternakowie poznali się w Katowicach w pracy. Pani
Antonina była kucharką, a pan Stefan
kierowcą. W Kobiórze wybudowali
dom, tu urodziło się ich czworo dzieci,
mają też ośmioro wnucząt.
- Trzeba wspierać jeden drugiego, bez
tego nie może małżeństwo przetrwać przyznają zgodnie.
Państwo Helena i Feliks Gruszkowie
świętowali 60-lecie małżeństwa.
- Z zawodu jestem elektrykiem, a pracowałem w kopalni jako górnik elektryk.
Mamy dwóch synów, dwie córki, dziesięcioro wnucząt i tyle samo prawnucząt.
- To wszystko zależy od Boga, bo różne
są w życiu koleje – podsumowuje pan
Feliks.
(bj)

rodowitą kobiórzanką, pan Tadeusz pochodzi z Jastrzębia.
- Poznaliśmy się na zabawie sylwestrowej – wspominają. Pani Irena przez
wiele lat pracowała jako krawcowa w
Spółdzielni „Stój”, jej mąż był kierowcą,
a potem zatrudnił się w kopalni.
- Kiedyś czasy były
trudniejsze, ale ludzie częściej się spotykali i rozmawiali, a
teraz tylko w telewizor patrzą – uważa
pani Irena. Państwo
Grzonkowie
mają
córkę i syna, trzech
wnuków,
jedną
wnuczkę.
Anna i Jan Otrębowie
poznali się w pracy,
a oboje zatrudnieni
byli w kobiórskim
tartaku. Doczekali
Gratulacje i kosz słodkości z rąk wójta Stefana Ryta
odbierają świętujący 60-lecie małżeństwa państwo
się czterech córek,
Gruszkowie.
dziewięciu wnucząt i
jednego prawnuka.
-Ciche dni to u nas
rzadkość, bo trzeba
wiedzieć kiedy ustąpić – przyznaje pani
Anna.
Z kolei państwo Szafronowie poznali się
w pociągu, w drodze do pracy. Pani
Otylia jest rodowitą
kobiórzanką,
pan
Arkadiusz pochodzi
z Ćwiklic. - Pracowałem w zakładach
kolejowych oraz z

Lampką szampana uczczono długoletnich małżonków.
Grudzień 2012
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Jan Paweł II patronem
Gimnazjum
- Wybór patrona to jedna z najważniejszych decyzji w życiu każdej szkoły. Patronem powinien być człowiek, który
jest niekwestionowanym wzorem do naśladowania. Dlatego też wybór Jana Pawła II na patrona naszego Gimnazjum
wydaje się nam wyborem najlepszym i
oczywistym. Cały świat, a młodzież w
szczególności potrzebuje autorytetów.
Myślimy, że w osobie błogosławionego
Jana Pawła II nasi uczniowie będą mieli
duchowego przewodnika, a dokonania
patrona będą mobilizowały ich do podejmowania wysiłku związanego z doskonaleniem własnych charakterów. Myślę, że
ta kandydatura, ten patron może pomoc
naszej szkole jako wzór i wyjątkowy Polak – napisał Jerzy Orlikowski, dyrektor
gimnazjum w Kobiórze w uzasadnieniu
przekazanym Radzie Gminy, w sprawie
nadania imienia Gimnazjum. Do Rady
Gminy w tej sprawie wpłynęły wnioski
dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego
popierające wybór patrona w osobie Jana
Pawła II.
22 października w trakcie sesji Rady Gminy, radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w
sprawie nadania imienia gimnazjum.
- Życzę dyrektorowi, nauczycielom i gimnazjalistom, aby poprzez pracę, naukę,
osiągane wyniki, pielęgnowanie wartości
chrześcijańskich oraz tradycji wyrastającej z tej pięknej kobiórskiej ziemi udowadniali, że Gimnazjum w Kobiórze jest
godne imienia Jana Pawła II - powiedział
w trakcie obrad przewodniczący Rady
Gminy Jerzy Mazur.
Grudzień 2012

Dzień później odbyły się główne uroczystości związane z nadaniem imienia.
Rozpoczęła je msza święta w kobiórskim
kościele koncelebrowana przez metropolitę katowickiego ks. arcybiskupa Wiktora
Skworca, który poświęcił sztandar szkoły
z wizerunkiem błogosławionego Jana Pawła II. Arcybiskup Skworc złożył podziękowania nauczycielom za ich pracę, którą
każdego dnia wykonują wśród uczni, a
zwracając się do młodzieży zaapelował,
szanujcie waszych nauczycieli i cieszcie
się, kiedy stawiają wam wymagania. Przywitał również kobiórską szkołę w gronie
placówek oświatowych noszących imię
błogosławionego Jana Pawła II. Podkreślił również wagę dokonanego wyboru
imienia, które jest wielkim zobowiązaniem. Metropolita katowicki abp Wiktor
Skworc przekazał do szkolnej biblioteki
zbiór dzieł Jana Pawła II.
- W imieniu całej społeczności naszego
gimnazjum dziękujemy Ci za twoją obecność. Za to, że w tym tak ważnym dla
nas dniu jesteś z nami i odprawiasz mszę
święta w naszej intencji. Za skierowane
do nas słowo boże i za modlitwę za nas.
Dziękujemy za poświęcenie sztandaru,
który będzie dla nas nie tylko symbolem,
ale przede wszystkim zobowiązanie. Zapewniamy, że będziemy robić wszystko,
aby swoim życiem każdego dnia godnie
reprezentować imię naszego błogosławionego patrona – powiedział dyrektor Jerzy
Orlikowski dziękując za obecność metropolity katowickiego na tej uroczystości.
Po mszy społeczność szkolna i zaproszeni
goście prowadzeni przez orkiestrę górniczą przemaszerowali ulicami Kobióra do
budynku szkoły. Tam przewodniczący

Rady Gminy Jerzy Mazur przekazał dyrektorowi Jerzemu Orlikowskiemu podjętą dzień wcześniej uchwałę w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum
w Kobiórze. Po odsłonięciu tablicy z imieniem szkoły przez dyrektora oraz wójta
Stefana Ryta oraz poświeceniu przez ks.
dziekana Józefa Szklorza nastąpiła część
artystyczna przygotowana przez uczniów.
W jej trakcie uczniowie przedstawili w
barwny sposób życie i pontyfikat papieża
Polaka. Był to również czas na przedstawienie własnych przeżyć związanych z
osobą patrona. Pochodzący z Kobióra ks.
Bernard Czernecki w sposób przejmujący
podzielił się własnymi refleksjami i wspomnieniami ze spotkań z ojcem świętym.
Kiedy kardynał Karol Wojtyła został ogłoszony papieżem, w nocy odprawialiśmy
msze święte, bo Polska oszalała, cieszyła
się i płakała. Miałem wielkie szczęście
być na inauguracji pontyfikatu na Placu
świętego Piotra, kiedy ojciec świętu do
nas, swoich rodaków powiedział wówczas, kocham was, a reszta niech będzie
milczeniem. Już wtedy, w tych pierwszych
dniach słyszeliśmy takie słowa: dziękujemy Ci Polsko, dziękujemy za takiego papieża. Na audiencji z prymasem Stefanem
Wyszyńskim stało się coś niesamowitego,
ksiądz prymas ukląkł przed papieżem, a
papież wstał z fotela, który nazywamy tronem, ukląkł przed prymasem, przygarnął
go do siebie, a potem powiedział, nie byłoby polskiego papieża, gdyby nie twoją
wiara prymasie, nie cofająca się nawet
przed więzieniem i wtedy ojciec święty
obiecał, przyjadę do Polski i od tego momenty przygotowaliśmy się do wizyty papieskiej – wspominał ks. Czernecki. Mówił, że Jan Paweł II jak nikt potrafił mówić
do młodzieży.
- Papież mimo tego, że był już starym
człowiekiem, potrafił zgromadzić miliony
młodych ludzi. Papież do nich mówił, jesteście nadzieją kościoła, a oni odpowiadali jesteś nasza młodością. Papież, wy
jesteście wiosną kościoła, a oni odpowiadali mu, kochamy ciebie! Proszę nauczycieli, rodziców żeby rozmawiał z młodzieżą takim językiem miłości, jakim papież
rozmawiał - zakończył. Z okazji nadania
imienia przygotowana została wystawa
poświęcona postaci patrona: „Kobiórzanie u boku Jana Pawła II”, na którą złożyły
się zdjęcia z audiencji i spotkań oraz pielgrzymek papieskich do Polski.
Bogusław Jastrzębski
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Śmieci po nowemu

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011
r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw, która zmienia dotychczasowy system gospodarowania odpadami. Dotychczas każdy z mieszkańców zawierał odrębną umowę z koncesjonowaną firmą na wywóz odpadów
ze swojej posesji i uiszczał z tego tytułu opłaty na podstawie faktury.
Nowa ustawa nałożyła na gminy obowiązek wyłonienia w drodze
przetargu jednej firmy obsługującej wszystkich mieszkańców, zaś
mieszkańcy będą uiszczali do gminy opłaty w formie tzw. podatku
śmieciowego.
Dlaczego wprowadza się nowe rozwiązanie ?
Po wejściu do Unii Europejskiej Polska została zobligowana do całkowitej zmiany podejścia do odpadów; nie będą już budowane nowe
składowiska, lecz instalacje do ich utylizacji, produkujące jednocześnie energię cieplną, biogaz, energię elektryczną, paliwa alternatywne, a przede wszystkim zapewniające wysoki stopień recyklingu. System, jaki obecnie obowiązuje w Polsce, funkcjonuje jeszcze tylko w
jednym europejskim kraju tj. na Węgrzech. W pozostałych został już
zmieniony. Jak się okazuje, największe problemy wiążą się z dostosowaniem nowych rozwiązań, do ustawodawstwa obowiązującego w
Polsce przepisów w innych dziedzinach. Ponadto, od czasów transformacji, na polskim rynku działają wielkie międzynarodowe koncerny świadczące usługi wywozu odpadów na składowiska. Niestety,
nie zbudowały one dotychczas instalacji do ich przetwarzania. Nowa
ustawa nałożyła na miasta i gminy obowiązek budowy, utrzymania i
eksploatacji instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
Budowa regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych oraz kierowanie strumieniem odpadów są konieczne, żeby
możliwe było osiągnięcie we wskazanym terminie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania. Ustawa nakłada na gminy obowiązek
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
- do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej
masy odpadów komunalnych, w stosunku do masy tych odpadów
wytworzonych w 1995 r.,
- do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% .
Gminy są również zobowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r.
- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej
50% wagowo,
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo.
Ponadto gminy w ramach systemu muszą utworzyć punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający
łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazują
miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw
domowych. Punkt taki na terenie gminy będzie zlokalizowany na
miejscu dotychczasowej Rejonowej Zbiornicy Odpadów przy ul.
Centralnej.
Jaka nas czeka metoda pobierania opłat ?
Do końca bieżącego roku Radni będą musieli wybrać metodę naliczania opłat za odpady. Istnieją cztery możliwości: w zależności od
liczby mieszkańców, powierzchni użytkowej, ilości zużytej wody
oraz od gospodarstwa domowego. Najwięcej zwolenników w skali
kraju ma ta pierwsza, bo jest najbardziej logiczna i przejrzysta, gdyż
odpady idą za człowiekiem, a nie za zajmowaną przez niego powierzchnią lub ilością zużytej przez niego wody. Wszystko wskazuje na to, że na terenie gminy Kobiór opłata będzie liczona
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od ilości osób zamieszkałych. Podstawą naliczenia opłaty będzie
deklaracja składana przez właściciela nieruchomości.
Na podstawie deklaracji, każdy właściciel nieruchomości sam
określi poprzez przemnożenie ilości mieszkańców lub pojemników oraz przyjętej stawki jaką miesięcznie opłatę będzie
musiał wnieść na rzecz gminy. W razie nie złożenia deklaracji w
terminie albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych
w deklaracji wójt przeprowadzi postępowanie wyjaśniające i określi
w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami,
biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnych charakterze. Prawdziwość danych zawartych w deklaracji
potwierdza się podpisem i składa pod groźbą kary określonej na podstawie art. 54 i art. 56 ustawy z dnia 10 września
1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111 poz.
765 ze zm.).
„Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie
składa informacji i oświadczeń, podaje nieprawdę lub zataja prawdę,
albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi
danych, podlega karze grzywny za wykroczenia skarbowe”.
W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami lub uiścili ją w wysokości niższej od należnej wójt określi w drodze decyzji wysokość zaległości. Deklaracja
stanowi również podstawę do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego przez komornika skarbowego, w tym wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.
Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, ze zm.).
Czy od lipca za wywóz śmieci będziemy płacić więcej ?
Odpowiedź nie jest tak prosta i jednoznaczna, jak wieszczą to niektóre artykuły prasowe. Przypuszcza się, że w naszej gminie niemała
grupa właścicieli nieruchomości, będzie płacić mniej niż dotychczas!
Do nich mogą należeć ci, którzy już teraz systematycznie wywożą
całość odpadów z nieruchomości, nie spalają ich w domowych paleniskach, a jednocześnie segregują odpady i przekazują je firmom
przewozowym lub do Rejonowej Zbiornicy Odpadów Selektywnie
Gromadzonych i Niebezpiecznych. Opłata niewątpliwie wzrośnie
dla grupy właścicieli, którzy dotychczas nie zawarli umów na wywóz odpadów lub uchylających się od segregacji. Aby upowszechnić selektywne zbieranie odpadów „u źródła” ustawodawca nakazał
określić niższą stawkę opłaty, jeżeli odpady będą zbierane w sposób
selektywny. Jednak jeżeli właściciel nieruchomości nie dokonuje
właściwie selektywnego zbierania odpadów, podmiot odbierający
przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o
tym gminę, a Wójt ma prawo wydać decyzję nakazująca naliczenie
podwyższonej opłaty za wywóz odpadów.
Zadania na najbliższy czas ?
Do końca grudnia bieżącego roku, Rada Gminy musi przedyskutować, skonsultować i wprowadzić pakiet uchwał wprowadzających nowe zasady odbioru odpadów od 1 lipca 2013 roku:
1. w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za mieszkańca oraz pojemnik o określonej pojemności (obligatoryjna)
2. w sprawie częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (obligatoryjna)
3. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (obligatoryjna)
4. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(obligatoryjna)
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5. w sprawie regulaminu utrzymywania czystości i porządku w gminie dostosowania do nowych przepisów (obligatoryjna)
6. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne (fakultatywna).
7. w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za
te usługi (fakultatywna).
8. w sprawie ustalenia sposobu obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która w
części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy,
a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a
powstają odpady komunalne (fakultatywna).
Ponieważ w/w uchwały stanowią prawo miejscowe muszą być poddane konsultacjom społecznym. Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od dnia od 3 do 18 grudnia 2012 r. w formie wyrażenia pisemnych opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Od dnia, w którym
podjęte zostaną uchwały wójt, jest zobowiązany przeprowadzić, w
sposób zwyczajowo przyjęty kampanię informacyjną na temat praw
i obowiązków właścicieli nieruchomości określonych w podjętych
uchwałach.
Ostatnim etapem okresu przejściowego jest wejście w życie uchwał
rady gminy. Musi mieć to miejsce nie później niż 18 miesięcy od

dnia wejścia w życie ustawy t.j. do 30 czerwca 2013 r. Wejście w życie uchwał oznacza, że od tego dnia na terenie gminy ruszy nowy
system gospodarki odpadami komunalnymi, a właściciele nieruchomości zaczną uiszczać na rzecz gminy opłaty, a gmina przejmie ich
obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Do tego czasu musi zostać rozstrzygnięty przetarg i zawarta umowa
z firmą na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu naszej gminy. Od nowego roku w gminach muszą powstać skuteczne systemy i służby w zakresie gospodarki odpadami, do których będzie należało m.in. zbieranie, rejestrowania i
weryfikacji deklaracji złożonych przez mieszkańców, wydawanie zleceń, potwierdzanie ich wykonania (rozliczanie firm wywozowych),
weryfikacja opłat, windykacja należności i egzekucja administracyjna, sprawozdawczość, itp.

W ramach kampanii informacyjnej Wójt planuje
w miesiącu styczniu zorganizować zebranie mieszkańców w sprawie nowych zasad gospodarki odpadami obowiązujących od 1 lipca 2013 r. O miejscu
i terminie zebrania mieszkańcy zostaną powiadomieni w formie ogłoszeń na tablicach informacyjnych
oraz na stronie internetowej.

Obowiązki gminy i mieszkańców w tym zakresie określa poniższa tabela.

Zadania Gminy
- aktualizacja „Regulaminu utrzymania czystości i porządku w
gminie”
- przyjęcie uchwał regulujących działanie systemu
- określenie stawki jednostkowej opłaty na jednego zarejestrowanego mieszkańca, pokrywającej koszty wywozu, utylizacji
odpadów oraz systemu nadzoru
- wyłonienie firmy wywozowej
- zawieranie umów z firmą odbierającą odpady
- opłacanie rachunków za odbierane odpady na rzecz firmy wywozowej
- stworzenie sprawnego systemu nadzoru , sprawozdawczości
i windykacji opłat
- weryfikacja deklaracji składanych przez mieszkańców oraz
właścicieli posesji ”niezamieszkałych” i tzw. „mieszanych”
- stworzenie systemu informatycznego obsługującego
system
Co będzie jeśli podmioty biorące udział w systemie gospodarowania odpadami nie dostosują się do nowych przepisów?
Wprowadzono szereg administracyjnych kar pieniężnych, które
będą nakładane na wszystkie podmioty biorące udział w systemie
gospodarowania odpadami komunalnymi, które nie wywiązują się
ze swoich obowiązków (np. nie osiągnięcie poziomów odzysku,
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji).
W przypadku przedsiębiorców odbierających odpady komunalne
kary grożą m.in. za:
- mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych
- nie przekazywanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpa-
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Zadania dla mieszkańców
- składanie do UG deklaracji o wysokości opłaty (obliczanie
wysokości opłaty)
- wnoszenie do gminy opłaty za gospodarowanie odpadami
- zapewnienie pojemników na odpady na terenie nieruchomości
- segregowanie odpadów zgodnie z „Regulaminem utrzymania
porządku i czystości w gminie”

dów zielonych, pozostałości z sortowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów
- odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
bez wymaganego wpisu do rejestru
- nie osiągnięcie poziomów odzysku, recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia oraz ograniczenia składowania odpadów
ulegających biodegradacji
- przekazanie nierzetelnego sprawozdania
- nieterminowe przekazanie sprawozdania.
Administracyjne kary pieniężne na podmiot odbierający odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości będzie nakładał w drodze decyzji wójt a pływy z kar będą stanowiły dochód gminy.
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„Medyczne” spotkanie
w Smolarni

Andrzejki w przedszkolu
W naszym przedszkolu, jak co roku świętowaliśmy „andrzejki”. Miało to miejsce
29 listopada, czyli w Wigilię św. Andrzeja.
Były wróżby, zabawy, tańce, konkursy i
wiele innych atrakcji z udziałem wróżek
andrzejkowych. Każda wróżka miała dla
dzieci moc niespodzianek i zabaw bez
liku, które można było znaleźć w wróżkowym koszyku. Była „Studnia życzeń”,
„Wyścigi butów”, „Co mnie czeka w przyszłości”, „Andrzejkowe serce” oraz lanie
wosku, andrzejkowe kubeczki i wróżenie
z butelki.
GŻ

... w szkolnej bibliotece
30 listopada w szkolnej bibliotece
zorganizowane zostały andrzejkowe
wróżby. Zgodnie z polską tradycją uczniowie naszej szkoły mogli wywróżyć
sobie swoją przyszłość. Oczywiście
wszyscy dobrze się bawili i traktowali
wróżby z przymrużeniem oka. Zebrane
w tym dniu grosiki przekażemy na akcję „Góra grosza”.
(SP)

i w GDK
Również w GDK 24 listopada w godz.
od 20.00 do 3.00. zorganizowana została
zabawa Andrzejkowa. Dobrą zabawę zapewnił zespół „Cze-Ro”.
8

W wrześniowy wieczór 28. września, w
Smolarni doszło do spotkanie o szczególnym charakterze. Kobiórskie Koło Związku Górnośląskiego, gościło lokalne środowisko medyczne. Inspiracją do wieczoru,
stała się nadchodząca rocznica, 60.lecia
funkcjonowania w gminie, stałej przychodni świadczącej mieszkańcom porady
lekarskie. Dziś tylko nieliczni pamiętają,
że przed 1953. rokiem, do lekarza, po wypisanie recepty oraz podstawowe zabiegi,
trzeba się było udawać do Pszczyny, a na
miejscu pracowała jedynie niezapomniana akuszerka Maria Spek. Przez 60. lat
bardzo wiele się zmieniło, a przez lokalne
przychodnie przewinęła się rzesza lekarzy, stomatologów, położnych, felczerów,
pielęgniarek, personelu pomocniczego.
Wiele z nich, może poszczycić się bardzo
długim stażem pracy na rzecz tego środowiska. Pani Hanna Janusz przepracowała
w Kobiórze 40 lat, p.Ryszard Majdiuk-32
lata, p. Janina Wituła i p. Stacha- 40 lat.
Przez lata zmieniały się siedziby lokalnej przychodni, ich standard oraz zakres
świadczonej opieki medycznej. Zasadniczy przełom nastąpił jednak dopiero w
2002. roku, po zmodernizowaniu i rozbudowie obiektu przy ul. Centralnej. Spotkanie zaszczycił swą obecnością poseł,
oraz były Prezes Narodowego Funduszu
Zdrowia, p. Andrzej Sośnierz. W okresie planowania i realizacji wspomnianej
przebudowy i modernizacji, Kobiór uzyskał z jego strony ogromne wsparcie. Za
ten wkład, lokalne koło ZG nadało mu
dyplom honorowy uznania i podziękowania. Dyplomy otrzymali też lekarze p.

Opowieść o Ślązakach
z Teksasu
Józef Kłyk, reżyser amator znany przede
wszystkim ze swoich westernów takich
jak „Full śmierci” czy „Dwaj z Teksasu”
był gościem Stowarzyszenia Kobiórska
Inicjatywa Kulturalna, które 16 listopada
zorganizowało spotkanie z bojszowskim
reżyserem. Na spotkanie w Muzeum Regionalnym Smolarnia w Kobiórze przyszło wiele osób, które chciały dowiedzieć
się jak bez wielkich pieniędzy, z aktorami
amatorami można robić takie westerny.
W trakcie trwającego ponad dwie godziny spotkania Józef Kłyk mówił nie tylko o
swoich filmach, ale przybliżył też historię
Ślązaków, którzy wyemigrowali za Wielką

Hanna Janusz, Daniela Rubisz-Warmuz,
p. Ryszard Majdiuk, p. Rzepczykowie (apteka Vita), oraz zbiorowo „biały” personel
kobiórskiej przychodni. Zebrani przyjęli
propozycję podjęcie wspólnych starań,
w zebraniu materiałów, fotografii, dokumentów, pozwalających usystematyzować
i opracować 60. lecie kobiórskiej służby
zdrowia, z przypomnieniem postaci jakie ją tworzyły. W trakcie wieczoru, Pan
Andrzej Sośnierz przybliżył uczestnikom,
istotę problemów polskiej służby zdrowia,
zdiagnozował przyczyny braku odczuwalnej poprawy, mimo wprowadzanych
reform i zwiększania wydatków publicznych. Uczynił to z punktu widzenia posła
i osoby biorącej bezpośredni udział w zarządzaniu tą sferą, na szczeblu województwa śląskiego i całego kraju. Wieczór otwarł zespól folklorystyczny Kobiórzanie,
a na zakończenie, zebrani wysłuchali
koncertu p. Marusza Wilka - wirtuoza
Fletni Pana.
Janusz Mazur
ZG-Koło Kobiór
Wszystkich, którzy posiadają w swoich
zbiorach fotografie związane z lokalną
służbą zdrowia (miejsca, postacie, dokumenty), prosimy o kontakt tel. 693077992

Wodę i tam tworzyli pierwszy polskie osady. Kobiórska publiczność miała również
okazję zobaczyć film „Dwaj z Teksasu”
oraz wystawę fotogramów z planu najnowszego filmu „Śląski szeryf ” autorstwa
Piotra Kaczmarczyka. Spotkanie odbyło
się w ramach projektu Kobiórski Kalendarz Kulturalny realizowanego przez Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna dzięki dotacji z budżetu Gminy
Kobiór. Organizatorzy dziękują kobiórskiemu kołu Związku Górnośląskiego,
Gimnazjum w Kobiórze oraz Gminnemu
Domowi Kultury w Kobiórze za udostępnienie sprzętu i lokalu umożliwiających
zorganizowanie imprezy.
Piotr Kaczmarczyk
Grudzień 2012
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Maluchy na start
Od listopada 2012r. w naszym Przedszkolu znalazło miejsce 25 dzieci w wieku 3 lat, które do tej pory oczekiwały na
przyjęcie. Było to możliwe dzięki pozyskaniu pomieszczenia po mieszkaniu
komunalnym. Powiększenie powierzchni przedszkola o jedną salę stworzyło
warunki do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Projekt nosi nazwę „Maluchy na start”. Otrzymane dofinansowanie w wysokości ponad 550 000 złotych
(tj. 85 % środki unijne, 15% wkład własny) pozwoliło na zatrudnienie kadry pedagogicznej oraz pracowników obsługi.
Ponadto z pozyskanych środków przeprowadzono adaptację pomieszczenia
na salę przedszkolną (m.in. dostosowano instalację wodno-kanalizacyjną i
elektryczną; wyburzono niektóre ściany
tak, aby powstało jedno pomieszczenie
oraz postawiono inne, w celu wyodrębnienia łazienki dla dzieci; wygładzono,
pomalowano ściany, zakupiono wykładzinę, listwy podłogowe i dywan; w łazience położono glazurę, zamontowano
sanitariaty dostosowane do wieku dzieci
przedszkolnych oraz kabiny). Oprócz
tego wyposażono salę w mebelki, stoliki
i krzesełka, zabawki, kąciki zabaw, pomoce dydaktyczne i inne niezbędne do
prowadzenia oddziału przedszkolnego
rzeczy. W najbliższym czasie zostaną
wymienione okna oraz zostaną zaku-

pione urządzenia na plac zabaw. Projekt
zakłada również wyposażenie nowego
oddziału w nowoczesny sprzęt multimedialny tj. laptop, projektor oraz ekran.
Pozyskanie tych środków nie było łatwe,
ale ważne, że się udało! Poza tym zostały wydłużone godziny pracy przedszkola do 17:00. Pozyskanie nowej sali
poprawiło sytuację lokalową placówki
(mogliśmy przyjąć więcej dzieci i odpowiedzieć na oczekiwania mieszkańców).
Projekt pozwolił przeprowadzić adaptację sali, wzbogacono bazę w nowoczesne
wyposażenie i sprzęt, wsparto lokalny
budżet. Ale najważniejsze jest to, że nasi
najmłodsi mieszkańcy mogą rozpocząć
swoją edukację w bezpiecznych i higienicznych warunkach spędzać czas.
Projekt będzie trwał dwa lata. Ale to
nie wszystko. Obecnie w naszym przedszkolu realizowany jest inny projekt
unijny z działania 9.5. pn. „Z językiem
angielskim na Ty i nie tylko”. Projekt ma
100% dofinansowanie. W ramach tego
przedsięwzięcia wszyscy przedszkolacy
uczestniczą w zajęciach dodatkowych
języku angielskim i rytmice. Dzieci z
problemami z zakresu rozwoju mowy
(40 przedszkolaków) uczestniczą w zajęciach logopedycznych. Zakupiono pomoce dydaktyczne i materiały szkolnobiurowe do zajęć oraz karty pracy dla
5-latków. Projekt trwać będzie 1 rok.
Cieszymy się, że nasze kobiórskie dzieci będą miały równy start w edukację
szkolną.

Zbliża się magiczny czas świąt Bożego
Narodzenia. Składamy więc Państwu
najserdeczniejsze życzenia:
zdrowia,
szczęścia, pomyślności, a w nadchodzącym
2013 roku realizacji wszystkich planów.
Dyrektor i Pracownicy Gminnego Domu
Kultury w Kobiórze
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Ratownicy medyczni
w Przedszkolu
W listopadzie w Przedszkolu Gminnym
w Kobiórze grupa Biedronek gościła pielęgniarkę Katarzynę Smozik i ratownika
medycznego Annę Bąkowską. Obie panie
opowiadały dzieciom o swoich obowiązkach, trudach i odpowiedzialności związanej z ich pracą. Uczyły również dzieci
udzielania pierwszej pomocy. Maluchy
uczyły się w jaki sposób reagować na zagrożenie, ćwiczyły ułożenie nieprzytomnego w pozycji bocznej bezpiecznej, oraz
masaż serca na fantomie. Na koniec zajęć
każde dziecko otrzymało Dyplom Małego
Ratownika.
MK

Podziel się z innymi
W Przedszkolu po raz kolejny powadzona była akcja „Podziel się swoim sercem
z innymi”. W listopadzie dzieci oraz zainteresowane osoby przynosiły dary,
które trafią w formie paczek świątecznych do potrzebujących. Były to przede
wszystkim słodycze oraz mąka, cukier
i miód, z których zostały upieczone pierniki i świąteczne ciasteczka. Dziękujemy
wszystkim za zainteresowanie i okazanie
serca potrzebującym. Czasem potrzeba
tak niewiele by sprawić innym radość,
a gdy czyni się to w okresie świątecznym ta radość jest podwójna. Każdy kto
włączył się do akcji – stał się swoistym
Świętym Mikołajem dla tych, dla których
święta nie zawsze są okresem szczęścia
i spokoju. Początkiem grudnia, paczki zostaną zawiezione do Hospicjum Ojca Pio
i Ochronki w Pszczynie.
MK

Nadleśnictwo informuje
Od listopada do stycznia na terenie OHZ
Kobiór w wybranych dniach będą przeprowadzane polowania zbiorowe. W związku
z tym Nadleśnictwo Kobiór zwraca się z
prośbą do mieszkańców, by w dniach polowań nie wchodzili do lasu. Najbliższe
polowania zaplanowano na dni: 15, 22 i
29 grudnia oraz 5 i 12 stycznia.
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Biuletyn Kobiórski
WÓJT GMINY KOBIÓR OGŁASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI
(1)
Działka pod zabudowę mieszkaniowo-pensjonatową nr 1928/1, obręb Kobiór, k.m. 1,
o pow. 0,1265 ha, położona na tzw. Kątach w Kobiórze
Opis nieruchomości:
Działka budowlana położona na tzw. Kątach w Kobiórze. Walorem działki jest dobre nasłonecznienie, bliskość lasów,
pomników przyrody (aleja dębów szypułkowych przy ul. Na Kąty) oraz zbiorników wodnych małej retencji przy ul.
Leśników. Dojazd od drogi wojewódzkiej nr 928 (ul. Centralna) lub od drogi powiatowej ul. Leśników poprzez drogę
gminną – ul. Na Kąty o nawierzchni szutrowej. Teren działki płaski nieznacznie nachylony
na południe, w kształcie zbliżonym do prostokąta o wymiarach: długość ok. 54 m, szerokość ok. 24 m, nieogrodzony.
Działka uzbrojona w energię elektryczną i gaz. Możliwość uzbrojenia w wodę poprzez wydłużone przyłącze. Brak sieci
kanalizacyjnej.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Jedn. strukturalna „E” – 3MP
przeznaczenie podstawowe pod zabudowę mieszkaniowo-pensjonatową

Cena wywoławcza:

157 530,00 zł netto

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

(2)
Działka pod zabudowę mieszkaniową nr 1931/37, obręb Kobiór, k.m. 1, o pow. 0,0740 ha,
położona przy ul. Tuwima w Kobiórze
Opis nieruchomości:
Działka budowlana położona przy ul. Tuwima w Kobiórze, w drugiej linii zabudowy. Walorem działki
jest położenie w centrum gminy, w sąsiedztwie szkoły podstawowej i gimnazjum oraz innych obiektów użyteczności
publicznej. Działka jest dobrze nasłoneczniona i ogrodzona z trzech stron. Bezpośredni dostęp
do drogi publicznej ul. Tuwima poprzez służebność drogi ustanowionej na działce komunalnej nr 1931/37. Teren działki
płaski w kształcie zbliżonym do prostokąta o wymiarach: długość ok. 36 m, szerokość ok. 20,5 m, Możliwość pełnego
uzbrojenia w wodę, energię elektryczną, gaz i sieć kanalizacyjną znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie działki.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Jedn. strukturalna „A” – 1MNU
przeznaczenie podstawowe pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z nieuciążliwymi usługami

Cena wywoławcza:

107 263,00 zł netto

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

(3)
Działka rolna nr 271/31, obręb Kobiór, k.m. 1, o pow. 0,0184 ha,
położona w rejonie ul. Łukowej w Kobiórze
Opis nieruchomości:
Działka rolna położona przy południowym brzegu rzeki Korzeniec w rejonie ul. Łukowej w Kobiórze,
w strefie zagrożonej powodzią. Nie posiada dostępu do drogi publicznej. Teren o trójkątnym kształcie, płaski, porośnięty
trawą.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Jedn. strukturalna „H” - 3 ZP, UPS
przeznaczenie podstawowe pod teren zieleni urządzonej i urządzeń sportowych

Cena wywoławcza:

2 271,00 zł

Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zmianami)

(4)
Działka rolna nr 705/28, obręb Kobiór, k.m. 1 i 4, o pow. 0,2650 ha,
położona na tzw. Kątach w Kobiórze
Opis nieruchomości:
Działka rolna położona w rejonie ul. Jasnej w Kobiórze, w strefie zagrożonej powodzią. Dojazd do działki
od ul. Jasnej 120-to metrowym pasem nieutwardzonej drogi biegnącej wzdłuż ściany lasu. Działka ma kształt wielokąta
długości około 97 m i szerokości 24-34 m. W południowej części znajduje się staw wielkości ok. 120 m². W osi północpołudnie przebiega niewielki ciek wodny. Nad południową częścią działki przebiega linia energetyczna średniego
napięcia, które nie wpływa na możliwość jej zagospodarowania.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Jedn. strukturalna „D” - 4ZZ obszary zagrożone powodzią

Cena wywoławcza:

34 106,00 zł

Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zmianami)

Działki stanowią własność Gminy Kobiór zapisaną w Księdze Wieczystej nr KA1T/00020032/9 SR Tychy. W Dziale III księgi
wieczystej widnieją liczne służebności nie dotyczące bezpośrednio przedmiotowych działek. Dział IV wolny od wpisów.
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ORIENTACJA

1
1
2
3
(1)
Działka pod zabudowę mieszkaniowo-pensjonatową nr 1928/1 o pow. 0,1265 ha,

4

3

2
(2)
Działka pod zabudowę
mieszkaniową
nr 1931/37 o pow. 0,0740
ha
(3)
Działka rolna nr 271/31
o pow. 0,0184 ha
(4)
Działka rolna nr 705/28
o pow. 0,2650 ha

4
Licytacje odbędą się w dniu 28 grudnia 2012 r. i będą przeprowadzane kolejno
od godz. 10:00 w sali narad budynku Urzędu Gminy w Kobiórze, ul. Kobiórska 5. Oferenci przystępujący do przetargu powinni wnieść wadia w wysokości 5% ceny
wywoławczej przelewem na konto Gminy Kobiór: Bank Spółdzielczy Pszczyna
nr 19 8448 0004 0017 6154 2024 0235.
Wadia winny znaleźć się na podanym wyżej koncie najpóźniej w dniu 24 grudnia 2012 r.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem
przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od
dnia zamknięcia przetargu. Wadium oferenta, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium nie podlega zwrotowi.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, jednak nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej
nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie poinformowany w ciągu 21 dni od dnia
rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin będzie nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Nabywca zobowiązany jest wpłacić na konto Gminy (Bank Spółdzielczy Pszczyna nr 66 8448 0004 0017 6154 2014 0255),
pozostałą kwotę nabycia nieruchomości przed
zawarciem umowy sprzedaży. Ponadto nabywca poniesie koszty
związane z przeniesieniem prawa własności.
Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Kobiór, ul. Kobiórska 5,
pokoje nr 17-18 lub pod numerami telefonów: 32-218-81-82, 32-218-82-88, 32-218-85-29 wew. 19 lub 20 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek-środa 7:30-15:30, czwartek 7:30-17:00, piątek 7:30-14:00).
Pełna treść ogłoszenia na stronie internetowej www.bip.kobior.pl w zakładce Urząd Gminy - Przetargi Urzędu.
Wójt
mgr Stefan Ryt
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Konfrontacje historyczne (31)
Po dłuższej przerwie, wynikłej z nieregularnego ukazywaniem
Biuletyn
Kobiórski
się
naszego pisma,
zmuszony jestem odejść od konwencji opisywania przeszłości Kobióra i jego niezwykłych miejsc. Czynię
to, by czytelnikom przybliżyć kulisy wydarzenie, które w historii naszej gminy (a jestem tego pewien), znajdzie swój trwały
ślad. W połowie listopada br., komisja konkursowa powołana
przez Marszałka Województwa Śląskiego, rozstrzygnęła ogłoszony wiosną konkurs: „Najpiękniejsza wieś województwa
śląskiego-2012”. Nigdy nie miałem wątpliwości, że mieszkam
w miejscu niezwykłym, lecz dopiero teraz potwierdziło to niezależne i profesjonalne gremium. Zajęliśmy w tym konkursie
2. miejsce, lecz jeśli wziąć pod uwagę, że na przygotowanie
prezentacji było tylko 7 dni (konkurencja miała zdecydowanie
więcej czasu), mówienie o ogromnym sukcesie, jest w pełni
uprawnione. Przypadek sprawił, że dostąpiłem zaszczytu być
osobistym kierowcą czteroosobowej komisji konkursowej, mając szansę pokazania jej najciekawszych i najpiękniejszych zakątków , unikając przy tym miejsc, które niestety nie przynoszą
nam splendoru. Niespodziewanie o 2. godziny przyspieszony
przyjazd komisji sprawił, że wszystko zaczęło się od zaimprowizowanej 1,5. godzinnej wizyty w Pałacyku Myśliwskim w
Promnicach. To był dobry pomysł, gdyż niewiele znam ludzi, na
których ulubiona przez księżną Daisy leśna rezydencja, nie zrobiła piorunującego wrażenia. Stylowa architektura, czarowne
otoczenie, piękne wnętrza oraz …znakomita kawa i wypieki
hotelu „Noma Residense”, wyraźnie „ustawiły” następne godziny wizytacji. Jeszcze przed południem, goście zobaczyli perłę
kobiórskiej architektury, jaką jest nasz kościół parafialny wraz
z całym otoczeniem. Z fachową „odsieczą” dołączyła pani Ewa
Ryguła (autorka monografii parafii), profesjonalnie oprowadzając grupę po wnętrzu i otoczeniu świątyni. Bardzo spodobał
się przylegający do niej parking-skwer z „Dębem Papieskim” i
ławeczką „do zadumy”, stary obrośnięty winobluszczem budynek Szkoły Powszechnej z 1906 roku, oraz tablice informacyjne
dla turystów. Następne 2. godziny, zajęła oficjalna prezentacja „wyjątkowości” Kobióra na sali sesyjnej UG, poprzedzona
powitaniem muzyką i śpiewem „Kobiórskiej Czelodki” (zespół
skompletował się na gorąco, mimo wakacyjnej przerwy ! ). Po
tej oficjalnej części, nastąpił spacer do Gminnego Domu Kultury, przez ulicą Kobiórską, pasaż rowerowo-pieszy – Apteka
Vita, Willa Pitzeria oraz Gminny Ośrodek Zdrowia. Tych miejsc
nie musieliśmy się wstydzić, w przeciwieństwie do „zatrzymanego w czasie” Gminnego Domu Kultury. Jednak jego wnętrze,
tętniło artystycznymi grupami, ukazując pasję i talent do lokalnego rękodzieła oraz innych form twórczego spędzania czasu.
Komisja konkursowa zawitała też do „Muzeum Smolarnia” na
Werku, gdzie przy okazji poznawania historii lokalnej, poda-

Urząd Gminy

no świetny regionalny obiad, zakończony kawą, „kopą z promilami” i winem z buraków. Ponieważ czas naglił, sjestę jury
spędziło na fotelach samochodu, oglądając po drodze gminną
oczyszczalnię ścieków, zabytkowy krzyż przy ul. Rodzinnej,
miejsce aranżacji „żywych ołtarzy”, jakie podziwialiśmy w
ostatnich latach w czasie procesji Bożego Ciała. Na trasie objazdu znalazła się też kaplica św.Antoniego, dziewicze „Kąty”,
„Dolina Trzech Stawów” , oraz pomnik upamiętniający ofiary
podobozu KL Auschwitz, przy ul. Leśników. Zakończenie konkursowej wizytacji nastąpiło pod namiotem ustawionym na
terenie Gminnego Ośrodka Sportowego. Ten fragment programu zdominował show naszego „Ślązaka Roku 1998” Krzysztofa
Zaremby. Na swój dowcipny sposób opisał on Kobiór i jej „bijące serce”, a więc liczne lokalne organizacje, stowarzyszenia,
zespoły oraz ludzi zaangażowanych w działalność społeczną.
Na stołach pojawił się krupniok na ciepło, zimne piwo, oraz jak
na kobiórskiej biesiadzie przystało, zabrzmiał śpiew i muzyka
zespołu „Kobiórzanie”. Kiedy dotarła do mnie wiadomość, o
przyznaniu Kobiórowi, tak wysokiego miejsca w konkursie,
podjąłem na gorąco próbę analizy, jakie elementy letniej prezentacji, mogły mieć w oczach szacownego jury, decydujące
znaczenie? Czy specyficzne usytuowanie Kobióra wśród lasów,
bujna lipcowa zieleń, porządek, szacunek do historii, dokonany
w ostatnich dekadach postęp w warunkach życia lokalnej społeczności? A może nie ukrywana nasza silna więź z lokalną parafią, przejawiająca się w dbałości o obiekty sakralne (te duże
i małe), oraz powszechnym i „żywym” udziale w obrzędach
roku liturgicznego? Czy niezwykły smak i wysoka jakość lokalnych wyrobów wędliniarskich, miodu z miejscowych pasiek, i
wielu innych specjałów, w znacznych ilościach lądujących w
bagażnikach mercedesów i audic , powracających za zachodnią granicę? A może otwartość, gościnność, zamiłowanie do
muzyki i śpiewu, wspólnej zabawy, … i traktowanie daru samorządności, jako alternatywy do „wielkiej polityki”, coraz bardziej wyalienowanej z problemów codziennego życia naszych„
małych ojczyzn”? Nie mam jednak wątpliwości, że pozytywne
postrzeganie Kobióra, to rezultat ciężkiej pracy i zaangażowania wielu pokoleń, na rzecz wymarzonej, lepszej przyszłości.
Sama prezentacja, sprowadziła się więc do sprzedania komisji
konkursowej, autentycznie „dobrego produktu”. Wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób, choć według zróżnicowanych
możliwości, wnieśli wkład do tego wspólnego sukcesu, należą
się słowa uznania i podziękowania. A czytelnikom życzę spokojnych świąt „Bożego Narodzenia” , zdrowia i wielu sukcesów,
w nadchodzącym roku 2013.
Janusz Mazur
Kobiórskie Koło Związku Górnołąskiego

Willa Pizzeria

Pałac w Promnicach

Kościół parafialny

Zabytkowe stacje Drogi Krzyżowej

Dab Papieski
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Gminny Ośrodek Zdrowia

Wnętrze Muzeum Smolarnia

Kobiórska Starówka

