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Pisankę ze zdjęcia wykonała Maria
Żebrowska ozdabiajac strusie jajo
kolorowymi koralikami.

W numerze:
W tym wydaniu Biuletynu
prezentujemy fotoreportaż z drogi
krzyżowej ulicami Kobióra. Prócz
tego informujemy o spotkaniu
podsumowującym działalność
kobiórskich strażaków, wieczorze
poetycko-artystycznym i Mistrzu
Polski Juniorów w skata.

Foto GDK

Spokojnych, pogodnych Świąt Wielkanocnych oraz
radości płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego
życzy wszystkim Mieszkańcom Kobióra,
w imieniu Rady Gminy Kobiór i własnym,
Przewodniczący Rady
Joachim Ryguła

Kwiecień 2010

Zdrowych, pełnych nadziei Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego, rodzinnego ciepła, radosnych spotkań przy wielkanocnym stole oraz smacznego
święconego jajka
życzy Wójt Gminy Kobiór
Stefan Ryt
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Podczas jednego z koncertów tria
Adama Kulisza w Kobiórze

Kulisz po raz trzeci
Pochodzący z Kobióra muzyk bluesowy
Adam Kulisz po raz trzeci został wybrany przez czytelników kwartalnika „Twój
Blues” najlepszym wokalistą. Wyniki
ankiety ogłosiło 13 lutego radio Em Katowice. Na Adama Kulisza oddano 234
głosy, dzięki czemu zwyciężył on z takimi sławami bluesa jak: Jan Kyks Skrzek,
Sławek Wierzcholski, Irek Dudek, Maciej Lipina czy Sebastian Riedel. Adam
Kulisz zdobył również 49 głosów w kategorii gitarzysta bluesowy. - To bardzo

miłe i ważne dla mnie wyróżnienie, tym
bardziej, że otrzymałem je po raz trzeci.
Poprzednio czytelnicy pisma „Twój Blues” wybrali mnie wokalistą za rok 2006 i
2007- mówił laureat konkursu w rozmowie z portalem Wiadomości 24.
Adam Kulisz pochodzi ze znanej w Kobiórze muzycznej rodziny. Sam na muzycznej scenie jest obecny od ponad
dwóch dekad. Zaczynał jako nastolatek w
formacji Big John and The Rackets. Później były m.in. takie formacje jak Czarni-Czarni, Black and the River czy Kulisz Trio. Obecnie prowadzi dwa projekty
Coolish Supersession oraz K3 - Adam
Kulisz, Michał Giercuszkiewicz, Mariusz
Maksymowicz. Jest on również pomysłodawcą pikniku bluesowego „Sikora Blues
Fest”, którego dwie edycje udało się do tej
pory w Kobiórze zorganizować. Za wkład
w rozsławianie Kobióra poza jego granicami Adam Kulisz otrzymał w ubiegłym
roku nagrodę przyznawaną przez tutejsze koło Związku Górnośląskiego. Na ten
rok bluesmem z Kobióra planuje wydanie
kolejnej płyty.
(bj)

Gratulacje dla mistrza
25 marca w trakcie cotygodniowego spotkania kobiórskiej sekcji skata w Gminnym Domu Kultury nagrodzono Krzysztofa Oltmana Mistrza Polski Juniorów
w skacie (jego sylwetkę przybliżamy na
stronie 11). W trakcie spotkania otrzymał
on nagrody książkowe ufundowane przez
wójta Stefana Ryta oraz Gminny Dom
Kultury, które wręczył jego dyrektor Wojciech Paździor. W uroczystości uczestniczyli członkowie skatowej sekcji z jej prezesem Romanem Juchom, zaś jednym z
głównych tematów była przyszłość sekcji
skatowej w Kobiórze.
(bj)

zdj. GDK

Szanowni Mieszkańcy Kobióra

Foto Piotr Kaczmarczyk

Oczyszczalnia ścieków w Kobiórze
PODPISANO UMOWĘ O DOFINANSOWANIE ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI I BUDOWY KANALIZACJI NA
OSIEDLU
19 marca została podpisana przez
przedstawicieli naszej gminy umowa o
dofi nansowanie przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013
Priorytet V. Środowisko, Działanie 5.1
Gospodarka wodno-ściekowa Zgodnie
z umową dotacja stanowi 82.2 % wartości zadania tj. 7 235 546,14 zł.
Kwiecień 2010

W bieżącym roku przypada 20 rocznica
powstania samorządów terytorialnych
w Polsce. Bieruń, Bojszowy, Wyry, Lędziny i Kobiór stały się samodzielnymi
gminami po odłączeniu od miasta Tychy w 1991 r. Oceniając ten okres należy zauważyć, że była to jedna z najbardziej udanych reform w Polsce.
Możemy obserwować korzystne zmiany jakie nastąpiły w każdej nawet najmniejszej miejscowości. Demokratyczne wybory do Rad Gmin, a od 2002
r. bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów przyczyniły
się do większego zainteresowania się
mieszkańców problemami gminnych
samorządów mają bowiem oni wpływ
na ich realizację. Kadencja obecnych
rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz kadencja wójtów, burmistrzów i prezydentów miast kończy
się 12 listopada br.
W tym roku prowadzenie usług medycznych dla mieszkańców Kobióra, Rada Gminy podejmując stosowną uchwałę zleci nowej pracowniczej
spółce z.o.o. „Kobimed”. Obecnie pracujemy nad nową umową dzierżawy
budynku, terenu ośrodka zdrowia i
zakupu sprzętu PZLP, przez nowy nie-

publiczny ZOZ.
Międzynarodowa spartakiada młodzieży partnerskich gmin: Sajószentpeter, Sternberka, Dobsiny i Kobióra
odbędzie się w tym roku w dniach 46 czerwca. w słowackim mieście Dobsina. Życzymy naszym zawodnikom
głównie uczniom kobiórskiego gimnazjum zajęcia I miejsca w rywalizacji
sportowej podobnie jak na ubiegłorocznej spartakiadzie, która odbywała
się w Kobiórze. Niebawem rozpocznie
się rozbudowa budynku naszej szkoły i
gimnazjum o dwie sale lekcyjne, finansowana w całości ze środków własnych
naszej Gminy. O szczegółach tych i innych przedsięwzięć będziemy informować państwa na naszej stronie internetowej www.kobior.pl
Wójt Gminy Kobiór
Stefan Ryt

Cennik Ogłoszeń
Informujemy, iż obecnie cena za 1 moduł reklamowy (wymiar 6 cm na 6 cm
wyniesie) 20 złotych na stronach czarno-białych, zaś 30 złotych na stronach
kolorowych.
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fotograficznego. Andrzej Ryszard Czerwiński malarstwem
zajmuje się od 19 lat,
jest samoukiem wykonującym swe prace w różnych technikach, od obrazów
olejnych po akwarele. Zajmuje się również rzeźbiarstwem.
Częstym motywem
jego prac są pejzaże,
martwe natury, konie oraz portrety, nie
rzadko sięga przy tym
Autoportret autora wzorowany na autoportretach
do kopi dzieł wielkich
Rembrandta
mistrzów. - Ostatnie
moje płótna, to portrety wzorowane na
Malarstwo Andrzeja Ryszarda Czerwiń- dziełach Rembrandta. Wszystkie obrazu
skiego oraz poezja Ewy Wojtasik znalazły powstały w ubiegłym roku. Wyjątkiem
się w centrum zorganizowanego 26 lutego jest „Jeździec Polski”, który powstał kilw galerii „Na Piętrze” wieczoru poetyc- ka dni przed otwarciem tej wystawy. Zako-artystycznego. Spotkanie rozpoczął wsze lubiłem obrazy Rembrandta i od
krótki film prezentujący etapy powstawa- kilku lat czyniłem próby, aby zmierzyć
nia obrazów inspirowanych twórczością się z jego twórczością. Zmobilizowała
Rembrandta, których autorem jest tyski mnie ubiegłoroczna 340 rocznica śmiermalarz Andrzej Ryszard Czerwiński. Do ci Rembrandta. Chciałem przy tej okazji
Kobióra przywiózł on 14 prac, które są zorganizować wspólną wystawę z innymi
kopiami portretów wykonanych przez twórcami. Niestety to się nie udało, za
Rembrandta. Dzieła tego genialnego ho- to powstała moja autorska ekspozycja.
lenderskiego malarza od pokoleń fascy- Swoją przygodę z malarstwem zacząłem
nowały wielu artystów stając się dla nich od ciemnych kolorów, dopiero potem w
niedoścignionymi wzorami. Wśród tych, mych pracach pojawił się kolor. To jest
którzy znaleźli się pod wielkim wpływem powrót do tej pierwotnej stylistyki. Na
mistrza z Lejdy znalazł się również An- tych płótnach nie dodaje niczego od siedrzej Ryszard Czerwiński, malarz, który bie, bowiem są to wierne kopie dzieł hojest dobrze znany kobiórskiej publiczno- lenderskiego mistrza wykonane ze zdjęć.
ści. Jak sam mówi, jego wystawa była tą, Traktuję je jako hołd dla jego geniuszu
która przed laty otwierała galerię „Na Pie- – mówi tyski artysta. Drugą część wieczotrze” GDK. Od tego czasu artysta miał tu ru wypełniły wiersze Ewy Wojtasik, która
kilka ekspozycji, ostatnią w październiku do Kobióra przyjechała ze Szczecina na
ubiegłego roku. Był również uczestnikiem zaproszenie Haliny Ryt. Poetka ta działa
międzynarodowego pleneru artystyczno- w Krajowym Centrum Kultury Polskie-

Rembrandt wśród wierszy

Poetka Ewa Wojtasik
oraz malarz Andrzej Ryszard Czerwiński
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go Związku Niewidomych, w którego
działalność zaangażowana jest również
Halina Ryt biorąc często udział w organizowanych przez to Centrum imprezach
muzycznych. W trakcie spotkania z kobiórską publicznością Ewa Wojtasik zaprezentowała wiersze z dwóch dotychczas
wydanych zbiorów poetyckich „Gorzka
słodycz” z 2007 roku oraz „Nie mów mi
prawdy” z 2009 roku jak również trzech
jednoaktówek wydanych pod wspólnym
tytułem „Prezenty”. - Krytycy uważają,
że to co piszę, jest poezją środka, zaś w
swej twórczości nie eksponuje swoich
problemów ze wzrokiem. Staram się za
to przekazać swoje emocje, wzruszenie.
Nie są to zawsze moje osobiste przeżycia
często to zwierzenia przyjaciół, rozmowy
z nimi. Sporo miejsca w mej twórczości
zajmuje również liryka miłosna – mówiła
przedstawiając swoje utwory. W trakcie
wieczoru zaprezentowała także wiersz
„Kazimierz”, który jak mówi ma w jej
twórczości miejsce szczególne, bowiem to
dzięki niemu zaistniała w świecie literackim wygrywając nim konkurs poetycki
im. Feliksa Raka. Kolejne sukcesy to zwycięstwo w konkursie Bolesława Leśmiana
oraz konkursie Europejskiego Stowarzyszenia Sztuki i Mody Ardmode w Warszawie. Ewa Wojtasik jest również związana
ze szczecińskim teatrem Espero założonym przez środowisko osób słabo widzących. Choć w Kobiórze była po raz pierwszy, to zapewnia, że stara się mieć częsty
kontakt z publicznością i nie odmawia
udziału w spotkaniach poetyckich. Wraz
z nią do Kobióra przyjechał poeta i eseista
Stanisław Nyczaj, krajowy konsultant literacki PZN, który określił twórczość Ewy
Wojtasik jako poezję zwierzenia. Prezentacje poetyckie przetykane były utworami
muzycznymi w wykonaniu Haliny Ryt
oraz Danuty Wielgat.
(bj)

Wieczór artystyczno poetycki
przyciągnął spore grono odbiorców
Kwiecień 2010
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Łakocie przygotowane przez
przedszkolaków

Podziel się swoim sercem
Zbliżają się Święta Wielkanocne, to taki
szczególny okres, kiedy chcemy choćby
w najdrobniejszy sposób, wspomóc tych,
którzy zostali przez los pokrzywdzeni. Pragniemy czasem, niewielkim gestem, darem
wywołać uśmiech na twarzy tych ludzi.
Przedszkole w Kobiórze, od kilku lat, organizuje akcję Podziel się swoim sercem.
Akcje te przeprowadzone są w okresie świąt
Bożego Narodzenia i Wielkanocnych. Z
darów, przyniesionych przez naszych wy-

Zabawa karnawałowa 2010
Okres karnawału już za nami. Wspomnieć
jednak należy o kolejnej zabawie, organizowanej przez jednostki oświatowe naszej gminy. Zabawa dochodowa na rzecz
Gminnego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum , która w tym roku
odbyła się 6 lutego 2010 r. Organizatorów
cieszy liczba chętnych par. Oznacza to,
iż organizowana impreza należy do udanych. Jej organizacja była możliwa dzięki
ogromnemu zaangażowaniu rodziców,
działających w Radach Rodziców jak i nauczycieli oraz pracowników administracji
i obsługi czyli pań sprzątaczek oraz kucharek. Zyski są możliwe dzięki ofiarowanym
fantom przez rodziców naszych uczniów
oraz szczodrobliwości sponsorów. Serdecznie dziękujemy każdemu, kto przyczynił się do tego, aby kolejna zabawa
mogła się odbyć i przynieść placówkom
dodatkowe pieniądze. Chcemy również
wyrazić wdzięczność naszym wieloletnim
i nowo pozyskanym sponsorom.
Dyrektorzy Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Gminnego Przedszkola
Zabawę karnawałową Anno Domini 2010 organizowaną przez Rady Rodziców Szkoły Podstawowej,
Gimnazjum oraz Gminnego Przedszkola w Kobiórze wspomagali rzeczowo i finansowo:
1. Babis Celina Sklep wielobranżowy. Kobiór
2. Bała Beata, Bała Krzysztof S.J. Tychy
3. Biuro PARTNER Pszczyna

Kwiecień 2010

chowanków i ich rodziców (słodyczy, produktów potrzebnych do wypieku pierników
bożonarodzeniowych czy bab wielkanocnych) dzieci, wraz z personelem przedszkola
przygotowują upominki. Pięknie przyozdobione i zapakowane zostają wręczone dzieciom z Ochronki i pacjentom z Hospicjum
w Pszczynie. Jak do tej pory rodzice dzieci
z wielką życzliwością i wyrozumiałością
wspierali naszą akcję. Chcielibyśmy, w tym
miejscu, bardzo serdecznie rodzicom podziękować za każdy, najdrobniejszy nawet
dar. To dzięki Państwa hojności i zrozumieniu, możemy tę akcję prowadzić. Prosimy
o dalsze wsparcie, gdyż pragniemy to szlachetne dzieło kontynuować przez następne
lata. Udział w nim naszych najmłodszych, to
jakby depozyt złożony w przyszłe kształtowanie postaw naszych dzieci. To wyrabianie
w nich wrażliwości i umiejętności dzielenia
się z innymi. Czego nauczymy dzieci teraz,
na poziomie przedszkola, to owocować będzie w ich dorosłym życiu. Matka Teresa z
Kalkuty powiedziała: - Życie polega na tym,
by kochać i być kochanym.
DW

4. Czardybon Bożena Pracownia złotnicza. Tychy
5. Czyż Paweł Sklep ogólnospożywczy. Kobiór
6. Czernecki J., Czernecki K., Wieczorek B. „DekPless” S.J. Pszczyna
7. Drapała Małgorzata Zakład Fryzjerski Kobior
8. Firma Handlowo-Usługowa „Kot-Bud” Tychy
9. Fornalczyk Ryszard Sklep „Groszek” Kobiór
10. Gniadek Paweł Kobiór
11. Grolik Małgorzata, Adam „U Adama”.Kobiór
12. Janosz Eugeniusz i Janina „Jubiler” Tychy ul. O.
Bocheńskiego 4
13. Tomasz Swoboda i Ireneusz Dzitkowski Restauracja „Sikorka” Kobiór
14. Janusz Joanna Kobiór
15. Jastrzemska Barbara Usługi krawieckie. Kobiór
16. Jastrzemscy Danuta i Adam „Drzwi-Jastrzemski”. Kobiór
17. Kaczmarczyk Marcin „Doster” Sp. z o.o. Kobiór
18. Kania Magdalena i Adam Sklep „U Adama”.
Kobiór
19. Kazimierek Małgorzata, Marcin Kobiór
20. Kmiecik Anna Sklep wielobranżowy „Oskar”.
Kobiór
21. Kloc Roman Sklep mięsno-spożywczy Kobiór
22. Kocima Aleksandra Sklep odzieżowy „Aleks”.
Kobiór
23. Kołoczek Czesław Ogrodnictwo Kobiór
24. Kozik Tomasz MOTOKOZ Kobiór
25. Kruk Elżbieta CRISTIAN LAY Pszczyna
26. Krzyżowska Aleksandra Sklep spożywczy
Kobiór
27. Liszka Gertruda Firany, zasłony. Kobiór
28. Mazur Gabriela i Bernard Gospodarstwo rolne.
Kobiór
29. Mazur Renata, Marek Stolarstwo. Kobiór
30. Mikołajec Gabriela, Mirosław F.U.H.
Sanit-Tranz
31. Moik Jolanta „Kwiaty-Upominki” Kobiór
32. Morawiec Beata, Rafał Ryguła „LYNX SYSTEM”
S.J. Kobiór

Tatusiowie z książką
W lutym i marcu, gościliśmy w naszym
przedszkolu Arkadiusza Borka - tatusia
Laury z grupy Pajacyków oraz Romana
Krzyżowskiego tatusia Konradka z grupy
Pszczółek. Obaj panowie w ramach akcji
„Cała Polska czyta dzieciom” przeczytali
wybrane utwory z Najpiękniejszych Baśni
Świata oraz wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Gościom, serdecznie dziękujemy za wprowadzenie dzieci w świat
bajek i zachęcamy kolejnych tatusiów do
włączenia się w tę akcję.
MK
33. Musiał Irena Sklep Spożywczo-Monopolowy
„Irena” Kobior
34. Myszor Katarzyna Studio Video-Foto-Efekt.
Kobiór
35. Myszor Roman Sklep ogólnospożywczy. Kobiór
36. Orzana Beata i Ryszard Zakład Wulkanizacyjny
Kobiór
37. Paliczka Krystyna, Jerzy Kobiór
38. Pater Ryszard Pizzeria „Willa” Kobiór
39. PLAST-FOIL Sp. z o.o. Kobiór
40. Plichta Jolanta i Tomasz Kobiór
41. Pluta Stefan i Synowie „Wyroby swojskie” Kobiór
42. Restauracja „Samanta” Piasek
43. Restauracja „Joker” Tychy
44. Rozmus Andrzej Kobiór
45. Rzepczyk Grażyna Apteka „Vita” Kobiór
46. Staszek Barbara i Antoni Kobiór
47. Staszek Magdalena Salon Kosmetyczno-Fryzjerski „Magdalena” Kobiór
48. Szczotka Elżbieta Handel Stolarką Okienną.
Kobiór
49. Świerkot Maria, Czesław Gospodarstwo ogrodnicze. Kobiór
50. Targiel Ewa Fryzjerstwo Damsko-Męskie.
Kobiór
51. Tranz-Tel Bogdan Kulisz Kobiór
52. Twardek Ewa, Janusz Gospodarstwo rolne.
Kobiór
53. Ulman Barbara, Karol Kobiór
54. Ulman Urszula, Jerzy Piekarnia, ciastkarnia.
Kobiór
55. Wypich Renata, Jacek Sklep „Aga” Tychy
56. Zakrzewska Elżbieta Kobiór
57. Zawierucha Maria, Jan Ogrodnictwo. Kobiór
58. Zawierucha Beata, Marcin
Serdeczne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w organizację i przebieg zabawy Rodziców
oraz Pracowników wszystkich Placówek
Dyrektorzy Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz
Gminnego Przedszkola
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U progu muzycznej kariery

Nowszy wóz, większa remiza
26 lutego w Gminnym Domu Kultury
odbyło się zebranie sprawozdawcze kobiórskiej jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej, w którym prócz strażaków brali
udział przewodniczący Radu Gminy Joachim Ryguła oraz sekretarz gminy Bronisław Gembalczyk. W trakcie spotkania
podsumowano ostatni rok funkcjonowania tej jednostki o czy mówił jej prezes
Eryk Kłos. Przypomniał, iż w ubiegłym
roku ochotnicy z Kobióra interweniowali ponad 30 razy. Były to zarówno akcje
gaśnicze, pomoc przy usuwaniu skutków
wypadków drogowych, skutków nawałnic, jak również wyjazdy do fałszywych
alarmów, bowiem i takie zdarzały się w
minionym roku. Najwięcej akcji w 2009
roku związanych było z tzw. miejscowymi
zagrożeniami-16, zaś samych pożarów w
których brali udział kobiórscy druhowie
odnotowano 12, trzykrotnie uczestniczyli
oni w akcjach poza granicami Kobióra.
Jednostka liczy obecnie 21 ochotników i
w ubiegłym roku przybyło kolejnych sześciu członków. Do swej dyspozycji prócz
podręcznego sprzętu gaśniczego członkowie tej formacji mają sprowadzony z
Francji samochód berliet. Jest to jednak
wóz wiekowy mający prawie 30 lat. Dlatego też w czasie spotkania często mówiono
o potrzebie pozyskania jeśli nie nowego,
to na pewno nowszego samochodu dla
tutejszej jednostki. Nie jedyna to bolączka, o której mówiono podczas tej debaty.
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Kolejną jest brak odpowiedniej siedziby.
- Nadal otwarta pozostaje sprawa rozbudowy lub budowy innej remizy. Ta, która
jest nie spełnia odpowiednich wymogów,
co uniemożliwia rozwój naszej jednostki. Brak jest szatni, natrysków , a do swej
dyspozycji mamy jedno pomieszczenie o
powierzchni 12 metrów kwadratowych,
które służy do wszystkiego, jako biuro,
szatnia, świetlica. Zdajemy sobie sprawę,
że z dnia na dzień nie da się tego poprawić, ale mówienie o tym od kilku lat też
nie spełnia naszych oczekiwań – mówił
prezes Eryk Kłos dodając, iż nie przedstawia tego jako skargi ale ubolewa nad
tym, że jego zdaniem, brak jest należytych działań zmierzających do zmiany
obecnej sytuacji. Inną kwestią poruszoną
w trakcie spotkania były mniejsze niż w
latach poprzednich nakłady na funkcjonowanie jednostki ze strony samorządu.
Przy czym w 2009 roku na działalność
kobiórskiej OSP wydano kwotę 35 tys.
783 złotych, z czego ponad 29 tys. złotych
pochodziło z budżetu gminy. - Uważamy, że sprawy związane z rozbudową, czy
też budową nowej remizy oraz wymiana
samochodu na nowszy są kluczowymi
kwestiami dla rozwoju naszej jednostki i
zapewnienia dalszego jej funkcjonowania
na poziomie nie gorszym niż dotychczas.
Mimo wszystko władze OSP gorąco podziękowały za wsparcie udzielane jednostce przez władze gminy.
(bj)

Czwartkowy wieczór 10 lutego 2010 na zawsze
pozostanie w pamięci Sabiny Kulisz -studentki
ostatniego roku Akademii Muzycznej w Katowicach. W tym dniu odbył się pierwszy recital
dyplomowy tej utalentowanej pianistki otwierający jej drogę do dyplomu magisterskiego.
Na scenie auli im. Bolesława Szabelskiego
kobiórzanka zaprezentowała cztery utwory
klasyków: Preludium i fugę fis-mol Jana Sebastiana Bacha, Sonatę D-dur Wolfganga
Amadeusza Mozarta, Balladę g-moll op.23
Fryderyka Chopina oraz Intermezzi op.4 Roberta Schumanna. Zróżnicowany repertuar
wykonany na fortepianie koncertowym Steinway, wysłuchało liczne grono profesorskie
akademii muzycznej, koleżanki i koledzy, jak
również publiczność przybyła na ten wieczór
z rodzinnego Kobióra. Recital został przyjęty
znakomicie o czym świadczyły długie oklaski
po jego zakończeniu. Obecnie Sabina pisze
obowiązkową pracę magisterską a w czerwcu odbędzie się jej drugi recital dyplomowy
wieńczący studia na katowickiej uczelni. Kiedy
będziemy mogli posłuchać naszej pianistki w
Kobiórze? Wszystko zależy od tego czy uda się
wyposażyć nasz Dom Kultury w odpowiedni
instrument. Prawdę mówiąc , trudno marzyć
o fortepianie koncertowym, gdyż wartości
rynkowe takich instrumentów rozpoczynają się na cenie samochodu średniej klasy. Ale
czy nie warto w Roku Chopinowskim podjąć
starania o pianino ze sprawną klawiaturą i czystym brzmieniem? W naszej gminie znane są
tradycje robienia rzeczy wydawałoby się niemożliwych na „specjalne okazje” i niekoniecznie trzeba się tego wstydzić. Czy 200-setna
rocznica urodzin polskiego geniusza fortepianu, nie może być taką okazją dla Kobióra tętniącego muzyką różnych gatunków i generacji. Muzyka klasyczna również u nas zasługuje
na szerszą popularyzację.
Janusz Mazur
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Gimnazjum honorowym
Wolontariuszem

Wyróżnienie Marcinowi Wielgatowi
wręcza wiceburmistrz Łazisk
Górnych Jan Ratka

Wyróżniony na Krokusie
Kobiórzanin Marcin Wielgat dyrygent
chóru Ex Animo otrzymał jako instruktor
Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie
wyróżnienie podczas XII edycji Festiwalu Piosenki i Poezji Propagującej Zdrowy
Styl Życia „KROKUS – ŁAZISKA GÓRNE 2010” za udane przygotowanie wykonawców Ogniska Pracy Pozaszkolnej
w Mikołowie. Wręczenie nagrody odbyło
się 21 marca w łaziskim MDK podczas
koncertu galowego tegoż festiwalu. (bj)

Biskup w szkole
5 marca w kobiórskiej podstawówce gościł ksiądz biskup Gerard Bernacki, który przeprowadzał wizytację kanoniczną
w naszej parafii.Tego dnia ksiądz biskup
został uroczyście powitany w szkole przez
naszych uczniów oraz dyrekcję szkół.
Powitalne słowa wypowiedzieli Paweł
Zaremba – reprezentujący Przedszkole,
Agata Kurpanik – reprezentująca Szkołę
Podstawową oraz Adrian Chrobok – reprezentujący Gimnazjum. Ksiedza biskupa śpiewem przywitał zespół „Kobiórsko
Czelodka”, który prowadzi Renata Kordys. Pięknie o szkole opowiedziała naszemu gościowi uczennica kl. IIIa Anna
Zaremba. Cieszy nas, że my nauczyciele
zostaliśmy wybrani przez ks. proboszcza
Józefa Piesiura do spotkania z ks. biskupem, które było częścią spotkań z grupami działającymi w naszej parafii.
Beata Witańska
Dyrektor Szkoły Podstawowej

Kapituła Śląsko - Małopolskiego Komitetu Pomocy Dzieciom Polskim Archidiecezji Lwowskiej wyróżniła Gimnazjum
w Kobiórze za pomoc i wsparcie darami
akcji „Paczka Świąteczna: Dzieci Śląska
– Dzieciom Lwowa”. 1 marca br. naszej
szkole nadano tytuł Honorowego Wolontariusza Kapituły.
(Gimnazjum)

Wielkopostne rekolekcje
Od 5 do 7 marca w parafii Wniebowzięcia NMP z wizytacją kanoniczną gościł
ksiądz biskup Gerard Bernacki. Wizytację
poprzedziły trzydniowe rekolekcje, które
odbywały się od 28 lutego do 2 marca w
kobiórskim kościele. Nauki rekolekcyjne prowadził ks.dr Andrzej Kołek, który
przypomniał wiernym o filarach Wielkiego Postu jakimi są post, modlitwa i
jałmużna.

Sprawdzian szóstoklasisty
8 kwietnia będzie ważnym dniem dla
wszystkich szóstoklasistów. Tego dnia w
szkołach podstawowych w całym kraju zorganizowany zostanie ogólnopolski sprawdzian, do którego przystąpić musi każdy
uczeń klasy szóstej. Uczestnictwo w sprawdzianie jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej.
SP Kobiór

Badano słuch
W kobiórskiej szkole odbyło się bezpłatne
badanie przesiewowe słuchu. Obejmowało ono wszystkich uczniów klas pierwszych. Zbadani zostali także uczniowie,
z pozostałych klas, u których zauważono
niedosłuch. Badanie to odbywało się w
ramach programu „Badania przesiewowe
słuchu u dzieci szkół podstawowych zamieszkałych na terenie wiejskim Polski
zachodniej”.
SP Kobiór

Unia dołoży na „Radosną
Szkołę”

Gwarą w radiu
Ania Zaremba uczennica III klasy Szkoły
Podstawowej 7 marca była gościem Radia
Piekary. Jej wizyta wiązała się z jej sukcesami osiąganymi w konkursach gwarowych. Ania Zaremba, której wychowawcą jest mgr Renata Kordys jest laureatką
Konkursu Gwarowego zaś na antenie radia Piekary przedstawiła monolog pt. „U
nos w Kobiyrze” Autorem tekstu jest tata
Ani, Krzysztof Zaremba, który w 1998
roku zdobył tytuł Ślązaka Roku.
BW

Wiersze i obrazy
Szykuje się kolejne spotkanie poetycko-artystyczne. Tym razem Gminny Dom Kultury
planuje zorganizować 9 kwietnia o godzinie 18.00 kolejną wystawę. Znajdą się na
niej prace państwa Alicji „Lili” i Zbigniewa
Ziob. Wystawa połączona będzie z prezentacją wierszy Alicji Ziob. Zbigniew Ziob jest
członkiem Robotniczego Stowarzyszenia
Twórców Kultury w Chełmku i STK „Pasja”
w Kętach. Jest absolwentem Liceum Sztuk
Plastycznych w Katowicach. Ma na swoim
koncie wiele wystaw indywidualnych. Sporo
jego prac znajduje się w zbiorach prywatnych
w Niemczech, Holandii i we Włoszech. (bj)

„U nos na Śląsku”
Reprezentacja uczniów Gimnazjum zdobyła I miejsce w III Rejonowym Konkursie „U nos na Śląsku”, którego organizatorem było Gimnazjum nr 1 w Tychach.
Gimnazjaliści wspierani byli przez dwójkę uczniów Szkoły Podstawowej.
Celem tego konkursu była popularyzacja
kultury śląskiej. Zmagania konkursowe
sprawdzały znajomość gwary, tradycji i
kultury Śląska. Zadaniem uczestników
było m.in. przygotowanie prac plastycznych nt. „Śląsk jest piykny”, wygłoszenie
dialogu lub monologu w gwarze śląskiej,
a także wykonanie jednej dowolnie wybranej śląskiej piosenki.
(gimnazjum)

Szkoła Podstawowa otrzymała kolejny raz
fundusze pochodzące ze środków unijnych. Tym razem był to projekt „Radosna
Szkoła”. Efektem realizacji projektu będzie
wyposażenie sali lekcyjnej w profesjonalny sprzęt służący do rozwoju psychoruchowego jak i intelektualnego naszych
uczniów. Następnym etapem tego projektu będzie wnioskowanie o plac zabaw dla
uczniów klas I – III.
(BW)
Kwiecień 2010
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GOSPODARKA PRZESTRZENNA

KIEDY POWSTANIE KANALIZACJA
NA ZAGRODNIKACH I PROMNICKIEJ.
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie przyjęcia do realizacji Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego na lata 2009-2011,
termin budowy kanalizacji w tych rejonach ustalono po 2011 roku. Będzie to
uzależnione od możliwości pozyskania
dotacji unijnych oraz posiadania środków gminy na zabezpieczenie wkładu
własnego. Z tym może być już znacznie
gorzej, biorąc pod uwagę ograniczoną
zdolność kredytową gminy oraz konieczność spłaty kredytów zaciągniętych
(na rozbudowę przedszkola, oczyszczalni i kanalizacji na osiedlu, remontu ul.
Łukowej oraz planowaną w najbliższym
czasie rozbudowę szkoły). Być może
przyjdzie nam realizować kanalizację
w tych rejonach małymi etapami, jak to
miało miejsce w latach ubiegłych. Gmina posiada kompletną, zatwierdzoną
dokumentację projektową kanalizacji
na tym obszarze i zrealizowała już w
2009 roku I etap na tzw. Widekach. W
tym miejscu apelujemy do mieszkańców, aby chronić trasę planowanej kanalizacji przed zabudową i nasadzeniami. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych
kosztów likwidacji tych przeszkód w
trakcie budowy. Informujemy, że każdy
mieszkaniec ma możliwość zapoznania
się w urzędzie gminy z przebiegiem projektowanej kanalizacji.
NUMERY W NUMERACJI
NIERUCHOMOŚCI
Wiosną tego roku zostanie przeprowadzona zapowiadana już wielokrotnie
kontrola numeracji nieruchomości.
Zgodnie z przepisami brak na budynku lub ogrodzeniu aktualnego numeru
porządkowego może skutkować nałożeniem kary pieniężnej w wysokości
250,00 zł. Numeracja ma nie tylko charakter porządkowy, lecz w znaczący
sposób przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa (szybki dojazd pogotowia,
straży itp.) Według naszego rozeznania
nie wszyscy mieszkańcy przywiązują
do tego wagę. Na niektórych posesjach
nie zniknęły jeszcze numery z czasów
„poprzedniej gminy”, dotyczące nieistniejących już dzisiaj nazw ulic, co szczególnie wprowadza w błąd.
ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW I
KRZEWÓW
Wraz z późnym nadejściem wiosny
zaczęły się wzmożone prace porządkowe na naszych posesjach. Dotyczy to w
8

szczególności przycinki oraz wycinki
niepotrzebnych drzew i krzewów. Przypominamy wszystkim mieszkańcom, że
wycinka drzew i krzewów (z wyjątkiem
owocowych) wymaga wcześniejszej
zgody wójta w formie decyzji administracyjnej. Niedostosowanie się do tego
ustawowego wymogu skutkuje bardzo dotkliwymi karami fi nansowymi.
Szczegółowych informacji w tej sprawie
można zasięgnąć w Urzędzie Gminy
pokój nr 16 lub pod nr telefonu 32-21881-82 wew. 21.
„ A KARAWANA IDZIE DALEJ ”…
Jadący starą drogą w kierunku Pszczyny zaraz za lasem w Piasku, mogą zauważyć intensywne prace przy budowie
nowej siedziby nadleśnictwa. Jak widać,
wszelkie starania o pozostawienie siedziby w Kobiórze nie przyniosły rezultatu. Kobiórzanom trudno jest pogodzić
się z faktem zignorowania ich opinii w
tej sprawie oraz odstąpienia od wieloletniej tradycji wprowadzonej przez księcia pszczyńskiego.
ZMIANY W GOSPODARCE

Foto Piotr Kaczmarczyk

Budynek Nadleśnictwa
jeszcze w Kobiórze
ODPADAMI
W dniu 22 marca w Urzędzie Miejskim
w Tychach odbyło się seminarium na
temat gospodarowania odpadami komunalnymi. Seminarium dotyczyło
w szczególności planowanych w przyszłości zmian w gospodarce odpadami,
z uwagi na grożące Polsce kary za nie
wywiązanie się z zapisanej w traktacie
akcesyjnym do UE stopniowej redukcji
składowania odpadów ulegających biodegradacji na wysypiskach. W związku
z powyższym konieczne będzie wprowadzenie zmian również do Planu Go-

spodarki Odpadami dla Gminy Kobiór,
regulaminu czystości i porządku oraz
innych wiążących uchwał w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi.
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD POTWIERDZIŁA ZAMIAR BUDOWY DROGI
ZBIORCZEJ
W piśmie skierowanym do Urzędu
Gminy z dnia 1 marca 2010 r. Dyrektor
GDDKiA Oddział w Katowicach potwierdził zamiar budowy odcinka drogi
zbiorczej łączącej ul. Ołtuszewskiego
ze skrzyżowaniem na Osowcu. Zostało
zgłoszone do planu na bieżący rok zapotrzebowanie fi nansowe na opracowanie dokumentacji dla powyższego zadania i w przypadku otrzymania środków
GDDKiA przystąpi do wyłonienia wykonawcy projektu.
JAK WALCZYĆ Z HAŁASEM
W dniu 9 marca w Pszczynie odbyła się
prezentacja „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa
śląskiego na lata 2009-2013 dla terenów poza aglomeracjami, położonych
wzdłuż dróg krajowych, ekspresowych,
autostrad i linii kolejowych”. Dotyczy
to dróg, których eksploatacja powodowała negatywne oddziaływania akustyczne, a w szczególności przekroczone zostały dopuszczalne poziomy
hałasu. Program został opracowany na
zlecenie Marszałka Województwa Śląskiego. Po przeanalizowaniu projektu
w/w planu stwierdzono, że działania
ochrony przed hałasem na terenie naszej gminy nie są uznane za priorytetowe, z uwagi na małą intensywność
zabudowy. W związku z powyższym
na najbliższe lata nie przewidziano
żadnych działań ochronnych. Z rozeznania, jakie przeprowadziła gmina,
wynika, że zdecydowana większość
właścicieli gruntów położonych w strefie oddziaływania drogi krajowej nr 1 w
Kobiórze nie jest zainteresowana budową ekranów dźwiękochłonnych, gdyż
ich zdaniem pogorszyłoby to warunki
przewietrzania, nasłonecznienia i dostępność terenów przyległych do DK-1.
Gmina wniosła uwagę do w/w planu,
aby rozpatrzyć możliwość indywidualnej ochrony poszczególnych budynków
najbardziej narażonych na hałas, wybudowanych przed rokiem 1978, poprzez
pomoc fi nansową w wykonaniu izolacji
akustycznej i wymianie okien.
Eugeniusz Lubański
Kwiecień 2010
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Likwidacja Funduszu Ochrony
Środowiska
W związku ze zmianą ustawy prawo ochrony środowiska z 20 listopada 2009r.
(Dz.U. nr 215, poz.1664) od początku 2010
r. likwidacji uległ Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W
ramach wprowadzonego w naszej Gminie
„Programu likwidacji wyrobów zawierających azbest” istniała możliwość m.in.
udzielania dofinansowania z Funduszu
osobom fizycznym na usuwanie wyrobów
azbestowych. Z początkiem roku środki
finansowe Funduszu przeszły do budżetu
gminy, gdzie znajdują zastosowanie przepisy obowiązującej ustawy z 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr
157, poz.1240), które nie przewidują możliwości udzielania dotacji osobom fizycznym przez jednostki samorządu terytorialnego. Biorąc pod uwagę powyższe, uchwała
Rady Gminy Kobiór Nr XI/69/07 z 26
października 2007 r. w sprawie: dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej kosztów
usuwania i unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Kobiór,
przestała obowiązywać i na dzień dzisiejszy nie ma możliwości udzielania wsparcia
finansowego likwidacji wyrobów azbestowych.W otrzymanym z Ministerstwa Środowiska piśmie z 04.03.2010r poinformowano, iż podjęte zostaną prace legislacyjne
zmierzające do wprowadzenia zmian w
ustawie Prawo ochrony środowiska, które pozwolą w jakimś zakresie wspomagać
działania proekologiczne mieszkańców.
Można mieć więc nadzieję, że w przyszłości dofinansowanie usuwania wyrobów
azbestowych będzie przywrócone. Powyższe nie wyklucza możliwości usuwania i
utylizacji wyrobów azbestowych na własny
koszt, przy zachowania zgodności z przepisami, a prace winny być prowadzone przez
firmę posiadającą stosowne zezwolenia na
terenie powiatu pszczyńskiego. Usunięcie
azbestu należy zgłosić w Urzędzie Gminy
przedstawiając kartę odpadu i fakturę za
wykonaną usługę.
A. Sz.
Pomoc w wypełnianiu wniosków
obszarowych w rolnictwie przedstawieciela PZDR Pszczyna w Urzędzie Gminy Kobiór w dniu 13
kwietnia 2010 (wtorek) 10.00-12.00
lub bezpośrednio w biurze ul. Kopernika 14, pon.-pt. 7.30 do 15.30,
tel. (32) 201 33 28
Kwiecień 2010

Od 15 marca Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach wprowadził zasadę wsiadania przednimi drzwiami do autobusów
typu solo (krótkich) oraz trolejbusów.
MZK prosi pasażerów, aby wsiadając
przednimi drzwiami, okazywali kierowcy: bilet normalny bądź ulgowy wraz z
dokumentem uprawniającym do przejazdu ulgowego lub dokument uprawniający
do przejazdu bezpłatnego. Pasażer, który
zamierza zakupić bilet w formie elektronicznej przy użyciu telefonu komórkowego (moBILET), w przypadku, gdy planuje odbycie podróży taborem, w którym
obowiązuje zasada wsiadania przednimi
drzwiami, jest zobowiązany do zakoń-

czenia procesu zakupu biletu najpóźniej
w momencie wsiadania do pojazdu tj. zanim jego bilet zostanie poddany kontroli
przez kierowcę. MZK Tychy planuje również od 1 maja tego roku podwyżkę cen
niektórych biletów komunikacji miejskiej
emitowanych przez MZK Tychy. W szczególności zmiana obejmie bilet o podstawowym nominale 2,40 zł (przejazd do 20
minut), bilet na linie pośpieszne, niektóre
bilety okresowe oraz dopłaty dodatkowe.
Nowa cena biletów podstawowych będzie
kształtować się na poziomie podobnym,
jak u największego w województwie śląskim organizatora komunikacji tj. KZK
GOP. Więcej na stronie internetowej
www.mzk.pl

Wyjazd na Litwę

Nowa domena Urzędowych
adresów Internetowych

Gminny Dom Kultury zaprasza na wycieczkę autokarową Augustów, Wilno,
Kowno, Troki. W programie wycieczki znajdą się rejs statkiem (Rzeka Netta – Jezioro Necko – Rzeka Klonownica
– Jezioro Białe – Śluza w Przewięzi – Jezioro Studzieniczne), zwiedzanie Kowna,
a w nim katedry Piotra i Pawła, kościół
św. Trójcy oraz ruiny zamku, przejazd
do Trok, gdzie będzie można zobaczyć
zamek wielkich książąt litewskich na jeziorze Gavle, zwiedzanie klasztoru bernardynów i świątyni karaimskiej oraz
Wilna, w którym będzie można zobaczyć
cmentarz na Rosie, Ostrą Bramę , kościół
św. Teresy, św. Anny, cerkiew św. Ducha
i św. Mikołaja, dom Adama Mickiewicza,
kościół św. Ducha, archikatedrę wileńską
z grobami królewskimi wraz z kaplicą św.
Kazimierza, wyjazd na górę Trzech Krzyży i Giedymina. Wyjazd nastąpi w terminie 19-24 czerwca, cena wycieczki 630zł
od osoby. Więcej szczegółów można uzyskać w GDK.

Urząd Gminy informuje, że z dniem
17.03.2010r. można korzystać z nowej
domeny Strony Internetowej
Urzędu: http://www.kobior.pl,
BIP: http://.bip.kobior.pl
oraz nowych adresów E-mail:
Urząd Gminy Kobiór – gmina@kobior.pl
Wójt Gminy – wojt@kobior.pl
Sekretarz Gminy – sekretarz@kobior.pl
Skarbnik Gminy – skarbnik@kobior.pl
Urząd Stanu Cywilnego – ewidencja_
usc@kobior.pl
Oświata – oswiata@kobior.pl
Obrona cywilna – oc@kobior.pl
Referat Gospodarki Komunalnej
– gk@kobior.pl
Referat Gospodarki Przestrzennej
– gp@kobior.pl
Ochrona Środowiska – os@kobior.pl
Rada Gminy Kobiór
– biurorady@kobior.pl
Jednocześnie informujemy, że dotychczasowa
domena http://www.kobior.com.pl oraz adresy E-mail będą aktywne do końca 2010r.

Przednimi drzwiami

Zdrowych i Pogodnych Świąt Wielkiej Nocy życzy:

AQUILA PARTNER
BIURO RACHUNKOWE
BEATA MORAWIEC
OFERUJEMY między innymi: Prowadzenie: podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
prowadzenie ksiąg handlowych, rejestrów zakupu i sprzedaży VAT; rozliczanie ryczałtu
ewidencjonowanego; sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT; rozliczeń
z ZUS; Zeznania roczne dla indywidualnych osób PIT-36, PIT-37.
Rozliczenie zwrotu VAT z wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych

Sprawdź rabaty na www.aquila-partner.pl
biuro: Kobiór, ul. Centralna 57
tel/fax: 32/218-86-58 kom.604-557-469
mail:biuro@aquila-partner.pl
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Biuletyn Kobiórski

Japonek
z kobiórskich lasów
Mieszkańcy Kobióra nazywali go japonkiem. To pewnie dlatego, że sprowadzono
je z Japonii. Choć pochodzą z tak daleka,
to chyba im tu dobrze skoro są tutaj już
od ponad stu lat. Chodzi o dość egzotycznych mieszkańców kobiórskich lasów jakimi są jelenie sika. Obecnie jest ich około
trzydziestu sztuk, a najłatwiej spotkać je w
okolicach Osowca, a więc po drugiej stronie DK1 o czym pewnie większość mieszkańców Kobióra wie. W Polsce są obecnie
dwa stada jeleni sika, ten w Osowcu oraz
w Kadynach , w okolicach Zalewu Wi-

Pogodnych i radosnych świąt
wielkanocnych, spędzonych
w gronie rodzinnym oraz optymizmu na wiosnę życzą pracownicy
GDK w Kobiórze.

ślanego. Jednak pierwszym
miejscem był Kobiór, gdzie
zostały sprowadzone w roku
1895 przez księcia pszczyńskiego Jan Henryk XI Hochberg. Ten zapalony myśliwy, któremu zawdzięczamy
obecność żubrów i danieli w
puszczy pszczyńskiej, jelenia
sika sprowadził tu z Anglii .
Był to jeden byk i sześć łań,
które najpierw przebywały w hodowli zamkniętej, a
na wolność wypuszczono je
równo sto lat temu. Wówczas
stado to miało liczyć 54 osobniki. - My
mamy około trzydziestu sztuk. W Kadynach stado jest większe i same okazy są
większe. Najprawdopodobniej w odróżnieniu od naszych zostały sprowadzone
z kontynentu, z Mandżurii czy też Chin
– wyjaśnia leśniczy Witold Brągiel, który
od lat opiekuje się tymi zwierzętami.
Jeleń sika, zwany też jeleniem plamistym,
pokrojem ciała zbliżony jest do jelenia
szlachetnego, natomiast wielkością do
daniela. W niektórych państwach jest hodowany w parkach i na fermach. U nas
żyję dziko. Jeśli będzie się miało szczęście
to takie stado jak to, na zdjęciu powyżej
będzie można spotkać i to całkiem niedaleko od Kobióra.
(bj)

Zabawa w dawnym stylu
17 kwietnia w GDK zorganizowana zostanie zabawa taneczna
w stylu muzyki z lat 60, 70 i 80.
Impreza rozpocznie się o godzinie
20.00. Wstęp 40 złotych od osoby.

Jeden z meczy hokejowych
zorganizowanych na ślizgawce przy
oczyszczalni ścieków

Sportowe ferie
W trakcie tegorocznych ferii zimowych zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum odbywały się równocześnie w kilku
miejscach. Została przygotowana ślizgawka
gminna na zbiorniku wodnym znajdującym
się przy oczyszczalni ścieków. Tam codziennie odbywały się mecze hokeja oraz pierwsze kroki na łyżwach naszych milusińskich.
Ślizgawka była przygotowana przez brygadę
komunalną UG i to również oni utrzymywali i dbali o jej jak najlepszą nawierzchnię.
Dodatkowo pracownicy oczyszczalni ścieków załączali i wyłączali oświetlenie często
nawet po godzinie 21.00. W Szkole Podstawowej odbyły się zajęcia sportowe: piłka
nożna, tenis stołowy, szachy, ściana wspinaczkowa, siatkówka, koszykówka. W sumie w zajęciach sportowych prowadzonych
przez nauczycieli wychowania fizycznego
uczestniczyło 41 wychowanków. W Gminnym Ośrodku Sportowym przy ulicy Centralnej 117 wszyscy chętni mogli trzy razy w
tygodniu korzystać bezpłatnie z siłowni. Podziękowania należą się wszystkim osobom,
które przyczyniły się w jakikolwiek sposób
do tego, że ferie zimowe przebiegły w bardzo spokojny a zarazem atrakcyjny sposób
i pozwoliły naszym dzieciakom nabrać siły i
energii na kolejny semestr roku szkolnego.
Adam Grolik

Żegnaj zimo, witaj wiosno !
Wiosna jest najpiękniejszą porą roku i
wszyscy na nią czekamy z wielką niecierpliwością. Przedłużająca się zima sprawiła, że jeszcze bardziej zatęskniliśmy za
słoneczkiem, ciepłem i zielenią. W tym
roku przedszkolaki z wszystkich grup
powitały wiosnę barwnym korowodem.
Radosne wyszły z przedszkola, aby przepędzić wyjątkowo długo panującą zimę.
Jak zwyczaj i tradycja nakazują, kukłę
Marzanny - wrzucamy do rzeki lub palimy. Dzieci z naszego przedszkola wrzuciły Marzannę do rzeki Korzeniec wraz
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z głośnym okrzykiem: „żegnaj zimo, witaj wiosno! I
wołając Marzanno, Marzanno, odpływaj prosimy! Nie
chcemy już więcej żadnych
śladów zimy!W ten symboliczny sposób pożegnaliśmy
zimę i powitaliśmy wiosnę.
Chyba skutecznie, bo słonko
mocniej przygrzało.
Joanna Ludwińska, Joanna
Ciszewska

Grupa Motylki z utęsknieniem czekała na wiosnę
Kwiecień 2010

Biuletyn Kobiórski
wałem się skatem na poważnie.
Zacząłem uczęszczać na zajęcia
sekcji skatowej w Gminnym
Domu Kultury, które prowadził Wojciech Paździor. Był on
moim pierwszym trenerem i
to jemu w bardzo dużym stopniu zawdzięczam ten sukces –
mówi Krzysztof Oltman. Tytuł
indywidualnego mistrza Polski
nie jest jedynym sukcesem na
jego koncie. W 2007 roku zajął, bowiem trzecie miejsce w
Mistrzostwach Polski, wygrał
również Grand Prix Opola i
zajął drugie miejsce w ubiegłorocznym Grand Prix Pomorza.
Krzysztof Oltman z pucharem i dyplomem za
mistrzostwo kraju
Staram się grać co najmniej
raz w tygodniu, kiedyś grałem
znacznie częściej, teraz jednak kiedy zacząłem studia na
Politechnice Śląskiej, mam coraz mniej czaMieszkaniec Kobióra Krzysztof Oltman zdosu - przyznaje 21 latek z Kobióra. Jak mówi
był indywidualny tytuł Mistrza Polski Junioskat uczy logicznego myślenia, wymaga starów w Skata w trakcie odbywających się 27
łej koncentracji i umiejętności szybkiego
lutego w Katowicach XXVI Mistrzostwach
liczenia. - Żeby osiągnąć sukces trzeba grać
Polski Juniorów, Seniorów i Kobiet w Skacie.
odważnie, stale kontrolować grę i być ciągle
Zgromadził on 3544 punkty wyprzedzając
skoncentrowanym – wyjaśnia Krzysztof Oltkolejnego zawodnika o ponad 200 punktów.
man. Jego mistrzowski tytuł jest największym
W tegorocznej edycji imprezy brało udział
osiągnięciem młodych graczy z Kobióra. Do
22 zawodników, zaś Kobiór reprezentowało
tej pory największe sukcesy wśród kobiórczterech juniorów. Prócz Krzysztofa bardzo
skich juniorów święcił Kamil Palasz, który w
dobre piąte miejsce zajął Kamil Palasz 3207
rozgrywanych w 2006 r. Mistrzostwach Polpunktów , ósme miejsce zajął Adam Świerski Juniorów zajął II miejsce. Ze względu na
kot 3067 punktów, zaś 22 był Mateusz Palasz
wiek(w tym roku kończy 21 lat) dla Krzysz1531 punktów. - W moim domu grał dziadek,
tofa Oltmana był to ostatni start w kategorii
tata, wujkowie i to od nich zacząłem uczyć się
Junior.
(BJ)
podstaw tej gry. W gimnazjum zaintereso-

Mistrz juniorów w skata

Leśnik Kobiór przed
wiosennym sezonem
18 marca w lokalu gastronomicznym otwartym na terenie Gminnego Ośrodka Sportowego przez nowego dzierżawcę zaprezentowano
oficjalnie kadrę Leśnika Kobiór na rewanżową
rundę sezonu 2009/2010. W trakcie spotkania

Juniorzy Leśnika z gwiazdami o
ligowej przeszłości.
Od lewej: Ireneusz Adamski, Paweł
Paliczka , Patryk Serafin, Jarosław
Zadylak, Maksymilian Kloc, Dariusz
Ludwig
Kwiecień 2010

Ferie dla dwustu
Ponad dwieście dzieci skorzystało z oferty
zimowego wypoczynku zorganizowanego
przez Gminny Dom Kultury. W trakcie
trwających dwa tygodnie ferii dla dzieciaków zorganizowano wycieczki, zabawy
w plenerze oraz zajęcia w GDK. Uczestnicy ferii z GDK wyjechali wspólnie do
tyskiego Novego Kina na „Artur i zemsta
Maltazara”, jeździli na łyżwach na tyskim
lodowisku i pływali w goczałkowickim
basenie. Mogli również pojeździć na sankach i nartach w Wiśle czy też zobaczyć
Zamek Piastowski i gliwicką Palmiarnę.
Na miejscu dla dzieci zorganizowano
zajęcia z rękodzieła, spotkanie z podróżnikiem Władysławem Kowalskim, warsztaty z makijażu, a także bal karnawałowy „Przebieranki-Malowanki”, na który
dzieci własnoręcznie przygotowały stroje.
W tym wydaniu Biuletynu prezentujemy
trzy feryjne migawki.
(Tekst i foto: GDK)

swoimi planami i zamierzeniami podzielili się
z zebranymi prezes klubu Henryk Śliwiński,
dyrektor sportowy Robert Szuster oraz trener Rafał Bosowski. Przedstawili oni aktualną
sytuację w klubie, a także podsumowali kończące się przygotowania do wiosennej rundy
rozgrywek. Zebrani sportowcy i działacze z
zadowoleniem przyjęli informację o możliwym montażu nowoczesnej trybuny na 100
miejsc siedzących jeszcze w kwietniu tego
roku. Uzależnione jest to od dofinansowania
tego przedsięwzięcia ze strony Stowarzyszenia
Leśnik. Jeśli nie wystąpią jakieś komplikacje,
to majowy finał Pucharu Polski obejrzymy z
nowej trybuny. Prezes Śliwiński podkreślił,
iż spotkał się z życzliwością i zrozumieniem
przedstawiając zamierzenia i problemy Leśnika w Urzędzie Gminy i liczy również na
przychylność ze strony Rady Gminy, w której
też zasiadają byli sportowcy. Dobry klimat
wokół stowarzyszenia Leśnik oraz integracja
środowiska sportowego Kobióra, są niezbędne wobec konieczności stałego podwyższenia
standardu Gminnego Ośrodka Sportowego.
Piłkarze swoją dobrą i widowiskową grą, chcą
udowodnić, że nie będą to pieniądze stracone.
Adam Grolik
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Konfrontacje
Biuletyn Kobiórski historyczne (18)
W poprzednim odcinku (17), została przywołana historia traktu mikołowskiego przecinającego Kobiór, ukształtowanego ostatecznie pod
koniec XVIII wieku. Wspomniano, że pierwotnie przebiegał on po obecnej ulicy Zachodniej,
co wynika z analizy najstarszych map Ziemi
Pszczyńskiej. Zagłębianie się w przeszłość, to
właśnie odkrywanie faktów na podstawie zachowanych śladów przeszłości, dokumentów oraz
konfrontowanie ich z przekazami ustnymi - o ile
takie przetrwały do naszych czasów. Droga mikołowska odegrała ważną rolę w rozwoju gminy,
a już po skorygowaniu jej przebiegu, omijającego „Starą Piłę”, stała się traktem pocztowym. Jak
pisze Zygmunt Orlik w szkicach z dziejów Kobióra „Nad Korzeńcem”, … korzystali z niej nie
tylko pocztylioni ale i wojsko ,kupcy i podróżni”.
Była to przecież trasa łącząca Pszczynę z Mikołowem, Gliwicami oraz Wrocławiem - ważnym
ośrodkiem państwa pruskiego a dalej Drezno i
Berlin. Tenże autor wspomina: „3 listopada 1839
roku, tym traktem posuwała się kawalkada księcia Henryka Anhalt , który wyruszył z Pszczyny do Niemiec by tam przejąć odziedziczone
rodowe księstwo Anhalt-Coethen. W Kobiórze zarządzono wówczas
postój. Na skraju wsi leśnicy zbudowali pokaźną bramę pożegnalną
. Była to kunsztowna, bogato zdobiona konstrukcja, z którą rażąco
kontrastowała przebiegająca pod nią błotnista droga. W latach 18461848 drogę utwardzono. Pracowali przy tym niektórzy kobiórzanie.
Zarobione pieniądze pomogły przetrwać im okres nieurodzajów i nędzy. Szosa powstała dzięki pieniądzom akcjonariuszy ( hr.Renard, ks.
Anhalt, hr. Hochberg) i dlatego od przejezdnych pobierano myto. W
1873 r. starostwo pszczyńskie, przy wsparciu rządu, wykupiło akcje
tej mocno już wówczas zdewastowanej szosy. Od tego czasu była na
bieżąco utrzymywana przez kilku dróżników państwowych.”. W 1901
roku przejechał nią orszak z samym cesarzem Niemiec Wilhelmem II
, zwanym przez naszych pradziadków „Wilusiem”. W czasie pobytu w
Pszczynie u Jana Henryka XI , urządzono wielkie polowanie w okolicznych lasach, na którym osobiście ustrzelił dwa żubry.
Przejdźmy jednak do czasów znacznie nam bliższych i faktów, które
również przeszły do historii naszej gminy. W latach 50. w Kobiórze
nie było prywatnych samochodów, a w następnej dekadzie przybyło
ich zaledwie pięć ( w tej liczbie jeden trójkołowiec inwalidzki). Ruch
pojazdów był niewielki z przewagą motocykli. Nie może zatem dziwić, że droga mikołowska po zachodniej stronie torów kolejowych,
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Centralna 2009 Fot. Janusz Mazur

ul. Centralna 1974 Fot. Romuald Kłakus
w pogodne niedziele zamieniała się w aleję spacerową. Niewątpliwą
atrakcję stanowił oddany do użytku w 1956 roku stadion sportowy
kobiórskiej Lechii ( choć pierwsze mecze piłkarskie rozgrywano na
nim dopiero w 1959 roku). W czerwcu i lipcu, dzieciarnię i młodzież
przyciągał tu zapach czereśni dojrzewających na drzewach rosnących na poboczu. W maju 1960., wśród bujnie kwitnącego szpaleru
, przemknął kolorowy peleton kolarskiego Wyścigu Pokoju, a w nim
gwiazda pszczyńskiego sportu, szósty zawodnik igrzysk olimpijskich
w Rzymie - Stanisław Gazda. Znakomitym finiszem na bieżni Stadionu Śląskiego poprzedzonym ostrą walką o miejsce w tunelu stadionu , wygrał etap. Wspomniany wyścig jeszcze raz, w maju 1962 roku
przemknął mikołowską, a miesiąc wcześniej za rowami przydrożnymi nasadzono młode drzewka topoli. Czy można było przewidzieć, że
za 30 lat staną się poważnym kłopotem ? W 1963 roku zlikwidowano
północny rów przydrożny na odcinku od Willi do tartaku, urządzając pierwszy w Kobiórze chodnik dla pieszych z płyt betonowych.
Ta zdobycz cywilizacji określana była wówczas mianem „trotuaru”.
W ostatnich mroźnych dniach października, przemknęła tu kawalkada czarnych limuzyn z liczną obstawą. Tak właśnie podróżowała
po Polsce pierwsza kobieta w kosmosie Walentyna Tierieszkowa. Jej
peregrynacja przez polskie wsie i miasteczka miała przekonać wątpiących o wyższości socjalizmu nad kapitalizmem.
Czy przekonała ? Na odpowiedź czekaliśmy następnych 20 lat. W latach 1968-1969 budowano
wiadukt przerzucony nad torami kolejowymi.
Kilkanaście lat później ,wykładowca Politechniki Śląskiej napełnił moje serce dumą oświadczając, że w Kobiórze po raz pierwszy w Polsce
zastosowano na wiadukcie belki kablobetonowe
typu „Płońsk”. Czy mogłem przypuszczać, że po
latach będę naocznym świadkiem niepowodzenia wprowadzonej innowacji technologicznej
(wiadukt będzie w najbliższym czasie całkowicie
przebudowany)? By zachować chronologię czasu przypomnę, że w 1968 zatrzymała się tu na
parę godzin zwarta kolumna Wojska Polskiego
powracająca z inwazji na Czechosłowację, choć
wtedy nazywało się to internacjonalistyczną pomocą dla bratniego kraju. Jedna droga po której
codziennie znaczymy swoje ślady, a ile związanych z nią różnorodnych wydarzeń ! Do dalszych, wrócimy przy następnej okazji.
Janusz Mazur
Kobiórskie Koło Związku
Górnośląskiego
Kwiecień 2010

