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Tegoroczna powódź nie oszczędziła
również Kobióra, na zdjęciu widok na
Korzeniec , który w tych dniach wystąpił
z brzegów.

W numerze:
W tym wydaniu Biuletynu
piszemy o skutkach powodzi
na terenie naszej gminy – str…,
obchodach dwudziestej rocznicy
funkcjonowania samorządu
gminnego – str. 5, przyznaniu
nagrody Pro Publico Bono - str. 6,
a także tegorocznych Dniach
Kobióra, z których relację
zamieszczamy na stronie…., a
fotoreportaż na str. 2 .
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Stach - wicemarszałek województwa śląskiego, Józef
Tetla - starosta pszczyński,
Stefan Ryt- wójt gminy Kobiór, Mirosław Szemla- wicestarosta bielski, Mariusz
Pawelec - śląski komendant
wojewódzki OHP, a także
szefowie instytucji rządowych, wielu innych samorządowców, przedstawicieli
organizacji pozarządowych
oraz rolniczych z całego
województwa. W trakcie
Maria Fojcik oraz Donata Szałaśny odbierają
medale „Order Serca – Matkom Wsi”
uroczystości wójt Stefan Ryt
przedstawił specyfikę naszej
miejscowości,
w której największym goSerce Matki zostało w Kobiórze
spodarzem
są
Lasy
Państwowe. W trakcie
Dwie kobiórzanki Maria Fojcik oraz Douroczystości
wręczone
zostały odznaczenata Szałaśny zostały odznaczone medania
i
medale
ludowe,
dwa
ordery „Serca
lem „Order Serca – Matkom Wsi” przyMatki”
oraz
legitymacje
członkowskie
znawanym przez Zarząd Krajowy Związku
PSL,
które
odebrało
piętnastu
nowych
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczłonków
tej
partii.
W
części
artystycznej
czych. Ich wręczenie odbyło się 6 czerwca
podczas wojewódzkich obchodów Święta wystąpiły zespoły: „Kobiyrzoki”, „GórzaLudowego, które w tym roku odbyły się 6 nie”, kapela ludowa „Kobierzanie” oraz
czerwca w Kobiórze. Obchody rozpoczęła zespół regionalny pieśni i tańca „Żywmsza święta w kościele pw. Wniebowzię- czanie”. Nie zabrakło również grochówcia NMP skąd po eucharystii prowadzone ki i tradycyjnego kołocza. Swoje stoisko
przez orkiestrę dętą poczty sztandarowe zorganizowała Agencja Restrukturyzacji
oraz zaproszeni goście przeszli na obiekt i Modernizacji Rolnictwa, przy którym
Gminnego Ośrodka Sportowego przy rolnicy mogli się dowiedzieć jak zgłaszać
Centralnej 117. Tam rozpoczęła się część szkody w uprawach po ostatnich podtooficjalna, w której uczestniczyli przedsta- pieniach i powodziach. W trakcie urowiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego, czystości odbyła się także aukcja na rzecz
władze gminy oraz delegacje rolników z powodzian, zaś cały festyn poprowadziły
całego województwa. Wśród zaproszo- Otylia Trojanowska - Ślązaczka roku 2009
nych gości znaleźli się między innymi oraz Renata Waliczek - laureatka konkurEugeniusz Grzeszczak- sekretarz stanu w su „Po naszymu, czyli po Śląsku”
(bj)
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Adam

Solidarność zatrzymana
w kadrze
Kilka plansz ze zdjęciami i fotokopiami dokumentów ilustrujących historię
Solidarności, od jej początków, a więc
sierpnia 1980 roku, przez rok 1981, stan
wojenny, aż po masowe strajki roku 1988
i ponownie odrodzenie się tego ruchu.
Wszystko to można zobaczyć na plenerowej ekspozycji stojącej przed kościołem
Wniebowzięcia NMP, która dokumentuje 30 lat Solidarności. Najwięcej miejsca
poświęcono historii Solidarności na Śląsku. W jej powstanie nie mały wkład miał
pochodzący z Kobióra ks. prałat Bernard
Czernecki, który od początku jako proboszcz kościoła NMP Matki Kościoła
(tzw. Kościół na Górce) w JastrzębiuCzerwiec 2010

Zdroju wspierał strajkujących górników
jastrzębskich kopalń. Był również inicjatorem powstania na probostwie pierwszej
siedziby MKR Jastrzębie. W latach 19812005 był kapelanem śląsko-dąbrowskiej
Solidarności. Jest również pierwszym laureatem kobiórskiej nagrody Pro Publico
Bono.
(bj)

Harmonia zaczęła Małgośką
Dziesięć dni, od 20 do 30 maja – tyle dokładnie trwały tegoroczne Dni Kobióra.
Rozpoczęły się od VII edycji Regionalnego Konkursu Gry na Fletach Podłużnych, o czym piszemy obszernie na str
4, a zakończyły niedzielnym festynem
- 30 maja. Pomiędzy tymi wydarzeniami organizatorzy, którymi, tak jak w
latach poprzednich byli Urząd Gminy i
Gminny Dom Kultury zorganizowane
zostały m.in. promocja książki „Banda
Gra” autorstwa Jacka Dmyterko opisującej historię kobiórskiego hokeja,
wernisaż wystawy fotograficznej „Mój
prywatny Kobiór” czy też, tak ważna
dla naszej lokalnej społeczności uroczystość jaką było wręczenie nagrody
„Pro Publico Bono”. Podczas dni Kobióra nie mogło zabraknąć również
wydarzeń sportowych takich jak zawody wędkarskie czy turniej skata. O tych
wydarzeniach piszemy na stronie 11.
Imprezą, która przyciągnęła najwięcej
mieszkańców był jednak plenerowy
festyn rodzinny, który jak co roku odbywa się na terenie Gminnego Ośrodka Sportu. Zanim jednak rozpoczął się
festyn, w kościele WNMP odprawiona
została uroczysta msza święta w intencji mieszkańców oraz nabożeństwo
majowe. Popołudniową zabawę rozpoczęły występy dziecięcych zespołów tanecznych „Smyki” i „Rytm”. Na scenie
zaprezentował się również zespół „Kobiyrzoki” oraz młodzi muzycy z kółka
gitarowego działającego przy GDK. Dla
wielu słuchaczy liczącego już ponad 90
lat chóru „Harmonia” pewnym zaskoczeniem mógł być repertuar z jakim
śpiewacy wystąpili podczas tegorocznych Dni Kobióra. Zaczęli bowiem od
„Małgośki” Agnieszki Osieckiej, by
przez cały czas bawić publiczność rozrywkowym repertuarem. Kolejnymi
artystami, którzy zaprezentowali się na
scenie byli śpiewacy z zespoły „Kobiórzanie”. Wieczór to występy zespołów
„O32” i „Strefa”, zaś całość zakończyła zabawa taneczna. Przerywnikiem
w prezentacjach artystycznych było
wręczenie pucharów dla zwycięzców
zawodów sportowych. Przez cały czas
czynne były również stoiska handlowe,
prowadzona była również akcja krwiodawstwa, zaś Gminny Dom Kultury
przygotował loterię z cennymi nagrodami. Jedną z nich była wycieczka na
Litwę.
(bj)
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Wyróżnione „Smyki”

Mazurek na flety
Już po raz VII zorganizowany został Regionalny Konkurs Gry na Fletach Podłużnych, który odbył się 20 maja na deskach
Gminnego Domu Kultury. W tym roku
na konkurs przybyli muzycy Miejskiego
Domu Kultury z Mikołowa, MDK nr 1 z
Tychów, Gimnazjum z Pszczyny, Szkoły
Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi z Zabrza oraz Szkół Podstawowych i Gimnazjum z Gostyni, Radostowic i oczywiście Kobióra. Ogółem jury w
składzie: Andronika Krawiec – przewodnicząca oraz Irena Giel, Grażyna Wiera
i Ewa Pilarska przesłuchało 46 solistów
i 9 zespołów z 10 placówek. Uczestnicy
prezentowali się w czterech kategoriach
wiekowych, zaś każdy z nich prezentował
po dwa utwory, jeden obowiązkowy, wyznaczony przez organizatora oraz dowolny, wybrany przez uczestnika. Ze względu na obchody 200 rocznicy urodzin F.
Chopina w repertuarze obowiązkowym
tegorocznego konkursu znalazł się utwór
Fryderyka Chopina, opracowany na flety
podłużne. Jury konkursowe oceniało dobór i opracowanie repertuaru, interpretację utworów, intonację i ogólny wyraz
artystyczny. Ostatecznie w kategorii najmłodszej klasy I –IV , (podajemy jedynie
miejsca kobiórzan) pierwsze miejsce zajęła Karolina Piwoń, zaś wyróżnienie Julia
Żyłka. Kategoria II ( klasy V–VI ) drugie
miejsce: Sylwia Sieniawska, a trzecie Justyna Chrobok. Trzy przyznane w tej kategorii wyróżnienia trafiły do kobiórzan i
byli to: Anna Dobija, Martyna Figołuszka
i Celestyna Myszor. W grupie gimnazjalistów drugie miejsce zajęła Edyta Spernol
z Kobióra, a trzecie Marzena Kacprzycka,
również uczennica kobiórskiego gimnazjum. Wyróżnienie trafiło do Donaty
Kozyry – Gim. Kobiór. Wśród zespołów
4

pierwsze miejsce zajęła Capella Nicopolensis – MDK Mikołów, drugie Duet
A. Cierpioł, P. Pudełko – MDK Tychy, a
trzecie Kwartet Campanella – Gimnazjum Kobiór Duet- D. Kozyra, J. Mrzyk
– Gimnazjum Kobiór. Wszyscy uczestnicy konkursu uhonorowani zostali dyplomami oraz drobnymi pamiątkami, a dla
laureatów przyznano nagrody ufundowane przez Urząd Gminy w Kobiórze, Radę
Rodziców przy Szkole Podstawowej, Radę
Rodziców przy Gimnazjum w Kobiórze. W przerwie przesłuchań odbyły się
WARSZTATY TANECZNE prowadzone
przez BOŻENĘ KRZYŻOWSKĄ – choreograf Zespołu Muzyki Dawnej CAPELLA
NICOPOLENSIS z MDK w Mikołowie.
Spotkanie to było okazją do poznania
tańca POLONEZA oraz KONTREDANSA. W ramach uczczenia ROKU CHOPINOWSKIEGO wszyscy uczestnicy
wykonali wspólnie jeden z MAZURKÓW
F. Chopina, opracowany na flety.
Marzena Gec

Działający od dwóch lat przy Gminnym
Domu Kultury dziecięcy zespół taneczny
„Smyki” zdobył wyróżnienie I stopnia w
trakcie XX Jubileuszowego Rejonowego
Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej
w Tychach. Przesłuchania wykonawców odbywały się od 19 do 22 kwietnia,
zaś gala festiwalu zorganizowana została
12 maja w Teatrze Małym. Do zespołu
„Smyki” należą dzieci z klas 1 – 4 szkoły podstawowej, a ostatnio dołączyły do
nich przedszkolaki. Choć grupa istnieje
od niedawna, to w swoim repertuarze
ma już kilka układów tanecznych. Są to
między innymi taniec „country”, włoski
taniec ludowy -„Tarantella” – czy też „taniec piratów”, który można było zobaczyć
w wykonaniu „Smyków” w trakcie tegorocznych Dni Kobióra. Swymi występami
zespół uświetnia gminne imprezy występując podczas koncertów bożonarodzeniowych, gminnych dożynek czy też Dni
Kobióra. Zespołem kieruje Jolanta Kolonko.
(bj)

Smyki podczas XX Jubileuszowego
Rejonowego Festiwalu Młodzieży
Szkolnej

KFM w GDK

zdj. Piotr Kaczmarczyk

3 maja na deskach gminnego Domu Kultury wystąpiła związana z Kobiórem bluesowa formacja KFM w składzie: Marek
Gruszka (gitara), Marek Gąska (bas),
Sławomir Kuster (perkusja), Janusz Żydek (keyboard) i Kamil Czuprys ( wokal,
gitara). Grupa jest zwycięzcą ubiegłorocznego festiwalu im. Ryśka Riedla „Ku
przestrodze” 2009. Na swym koncie ma
również sukces na Festiwalu Muzycznym
im. Pawła Bergera „Gramy nad Prosną”
oraz drugie miejsce wywalczone w trakcie
ubiegłorocznego Przeglądu Amatorskich
Zespołów Młodzieżowych „Żubrowisko”.
Wstęp na koncert był bezpłatny.
(bj)
Czerwiec 2010
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Na sali spotkali się bohaterowie wydarzeń sprzed dwudziestu lat, radni,
dyrektorzy placówek oświatowych i
młodzież

Dwadzieścia lat samorządu
27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze
wolne wybory do samorządu gminnego.
Wydarzenie to dało początek tworzenia w
naszym kraju samorządu terytorialnego.
20 lat od tej daty w Kobiórze odbyła się
uroczysta sesja Rady Gminy poświęcona
właśnie temu wydarzeniu, jak również
wręczeniu po raz trzeci nagrody Pro Publico Bono. - 8 marca 1990 roku parlament
uchwalił ustawę o samorządzie gminnym
oraz ordynacji wyborczej do Rad Gmin.
27 maja odbyły się pierwsze wybory do
Rad Gmin. W Kobiórze wtedy wyborów
nie było. Ponieważ nasza gmina była od
1977 do 1991 roku częścią Tychów, więc
jako kobiórzanie głosowaliśmy wówczas
na radnych tyskich. Na 45 radnych, Kobiór miał tylko dwóch reprezentantów,
przy czym jeden z nich Stefan Fabian został członkiem Zarządu Miasta. W 1990
roku podjęta zostaje uchwała o oderwaniu
się tyskich obrzeży, a więc również gminy
Kobiór od Tychów. Czy ktoś dziś podjąłby taką uchwałę, żeby oddać swój teren?
Dlatego patrząc z dzisiejszej perspektywy, trzeba tym ludziom podziękować,
bowiem w 45 osobowej ówczesnej tyskiej
radzie miejskiej tylko 15 radnych, to byli
przedstawiciele tyskich obrzeży. Reszta to
byli tyszanie, którzy mieli większość i mogli każdą uchwałę przegłosować na swoją
stronę – mówił wójt Kobióra Stefan Ryt
przypominając wydarzenia sprzed dwóch
dekad. Wspomniał również osoby, które
miały nie mały wpływ na podjęte wówczas
decyzję, ówczesnego prezydenta Tychów
Jerzego Śpiewaka, wojewody Wojciecha
Czecha, posłów Bolesława Twaroga, Stefana Sobieszczańskiego i Jana Rzymełki.
- W 1991 roku premier Tadeusz Mazowiecki podpisał ustawę o usamodzielnieniu się między innymi gminy Kobiór.
Od tego czasu mieszkańcy z mocy prawa
tworzą wspólnotę samorządową, gmina
posiada osobowość prawną, prowadzi
Czerwiec 2010

własną gospodarkę finansową, ma demokratycznie wybranych przedstawicieli, z
którymi mieszkańcy mają bezpośredni
kontakt. Dzięki temu o kobiórskich sprawach zaczęto decydować na miejscu, a
nie w Tychach – mówił wójt Stefan Ryt.
W swym wystąpieniu przypomniał także
najważniejsze inwestycje ostatnich dwóch
dekad na terenie Kobióra choćby gazyfikację, budowę ulicy Plichtowickiej, budowę zbiorników, remont budynku urzędu.
Mówił też o barierach, z którymi spotyka
się samorząd. - Administracja rządowa
traktuje samorząd jako swojego konkurenta, co jest bardzo złym zjawiskiem i
należałoby to zmienić. Kolejną bolączką
jest przekazywanie zadań z zakresu administracji rządowej do samorządów bez zapewnienia należytego finansowania oraz
częste zmiany prawa. - Mimo wszystkich
tych późniejszych zmian reforma z 1990
roku jest tą nieliczną reformą przeprowadzoną w Polsce, która się udała, a jej skutki możemy obserwować w każdym zakątku kraju – podsumował Stefan Ryt.
Obecny na obchodach Jerzy Śpiewak
pierwszy prezydent Tychów mówił, iż
ówczesny tyski zarząd miasta miał tylko
pół roku by te obrzeża wielkich Tychów
mogły się oddzielić. - Czasami do pierwszej w nocy siedzieliśmy w tyskim urzędzie miasta i kreślili te mapki, wytyczając
nowe granice. Bo była ku temu dobra
wola i to był dobry krok, bo mieszkańcy Kobióra mogą powiedzieć, że są na
swoim – mówił. Z kolei radny powiatu
pszczyńskiego Bronisław Gembalczyk
wspomniał o prawnych aspektach, które legły u podstaw tworzenia samorządu
gminnego oraz o późniejszych niekorzystnych zmianach choćby tych dotyczących gminnych finansów. - Zapisy ustawy
o samorządzie gminnym z 1990 roku dawały gminie daleko idącą samodzielność
i to na wszystkich płaszczyznach. Jednak
zapisy o samodzielność finansowej gminy
zostały znacznie okrojone i tym samym
uzależniły samorząd od władz centralnych decydujących o udziale w subwencjach i dotacjach - wyjaśnił, dodając iż
pozostawienie swoich spraw wspólnotom
samorządowym daje najlepszy efekt nie
tylko dla małych społeczności, ale również dla państwa polskiego. Spotkanie
było również okazją do złożenia życzeń.
Uczynili to obecni na obchodach starosta pszczyński Józef Tetla jak również
kobiórski nadleśniczy Piotr Tetla, który
przekazał potwierdzoną kopię certyfikatu

zasadzenia przed czterema laty w Kobiórze papieskiego dębu. - Rośnie on przed
kościołem parafialnym i myślę, że będzie
tam rósł przez następnych kilkaset lat.
Sadzonka wyhodowana została z żołędzi najstarszego dębu w Polsce i każde z
czterdziestu nadleśnictw w Polsce otrzymało po jednej sadzonce. - wyjaśnił. Wraz
z certyfikatem przekazał również publikację, w której opisane są miejsca gdzie
zasadzone zostały papieskie dęby.
(BJ)

W Smolarni o pieczęciach
22 maja członkowie i goście Kobiórskiego Koła Związku Górnośląskiego, mieli
okazję wysłuchać w „Smolarni” wykładu
Ewy Marii Ryguły (na zdjęciu), doktorantki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
którego tematem była geneza powstania
herbu naszej gminy. Ewa Ryguła jest autorką publikacji „Pieczęcie gminne miejscowości powiatu pszczyńskiego od początku
XVIII do 1939r ”, która została wydana
w formie książkowej przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie. Niezwykle ciekawy
temat nawiązuje do obchodzonych „Dni
Kobióra”, dlatego poprosiliśmy autorkę o
przygotowanie dla naszych czytelników
materiału, który poniżej publikujemy. Ci,
którzy są zainteresowane tematyką heraldyczną i historią Ziemi Pszczyńskiej mogą
jeszcze zdobyć całą publikację zwracając
się do Wójta Gminy, który zarezerwował
kilkanaście egzemplarzy dla prawdziwych
pasjonatów. Korzystając z okazji pragnę
poinformować, że autorka została wyróżniona przez Kobiórskie Koło Związku
Górnośląskiego honorowym dyplomem
za budowanie pozytywnego wizerunku
naszej gminy i jej mieszkańców.
Janusz Mazur ZG Koło w Kobiórze
(Tekst wystąpienia publikujemy na str. 12
w ramach cyklu Konfrontacje Historyczne)

zdj. Janusz Mazur
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autorytetem w
sprawach finansów i nigdy nie
odmawiał pomocy doradzając jak
załatwić kredyt
dla
rzemiosła.
Pełnił również
wiele
funkcji
społecznych. Był
między innymi
sekretarzem Komitetu i Rady
Mieszkańców
gdy Kobiór był
dzielnicą Tychów
Statuetkę Św Urbana przekazuje wójt Stefan Ryt
zabiegając o remonty w Kobiórze i przekonując ówcze- Statuetka świętego Urbana
snej władze o potrzebie usamodzielnienia
się Kobióra. Członkiem komitetu gazyfikacji Kobióra i jako dyrektor banku udzie- nienie Józef Machalica przyznał, iż ma
lił poręczenia kredytowego dla tej inwe- świadomość, że laureat tej nagrody ma
W tym roku po raz trzeci wręczona zo- stycji. Był też członkiem Rady Parafialnej pewne zobowiązania wobec gminy. Nie
stała nagroda Pro Publico Bono przy- i pomimo, że w czasach komunistycznych było to jedyne wyróżnienie dla niego, boznawana za działalność na rzecz Kobió- był dyrektorem banku często zastępował wiem Józef Machalica odebrał również
ra. Pierwszym wyróżnionym statuetką swoich teściów w posługach kościelnych. statuetkę Żubra wręczoną przez starostę
(bj)
św. Urbana, wykonaną przez rzeźbiarza Z jego inicjatywy Bank Śląski oddziały w pszczyńskiego Józefa Tetlę.
Stanisława Hochuła na wzór figury św. Tychach i Pszczynie
Urbana z kobiórskiego kościoła był ksiądz sponsorowały rozbuprałat Bernard Czernecki. Otrzymał ją w dowę szatni w naszej
2008 roku. Rok później, z okazji 90-lecia szkole. Jest jednym
swej działalności wręczono ją chórowi z założycieli kobiórHarmonia. W tym roku na wniosek ko- skiego Koła Związku
biórskiego koła Związku Górnośląskiego Górnośląskiego funkapituła nagrody honorowej Pro Publico datorem sztandaru
Bono pod przewodnictwem ks. prałata kobiórskiego,
był
Czerneckiego przyznała ją Józefowi Ma- radnym Rady Gminy
chalicy. Uroczystość jej wręczenia odbyła i pełnił funkcję przesię 27 maja podczas uroczystej sesji Rady wodniczącego Rady
Gminy. Przedstawiając osobę kobiórzani- Społecznej Publiczna Józefa Machalicy, wójt gminy Stefan Ryt nego Zakładu Leczprzypomniał, że już jako dziecko praco- nictwa Podstawowewał on w gospodarstwie swego ojca, zaś w go w Kobiórze.
Podziękowania ze strony dyrektorów placówek
czasie okupacji przymusowo w zakładach O osobie Józefa Ma- oświatowych i dzieci
chemicznych w Oświęcimiu oraz w zakła- chalicy mówił rówdach maszyn rolniczych w Pszczynie. - Po nież pierwszy laureat
wojnie ukończył gimnazjum Chrobrego nagrody Pro Publico
w Pszczynie, a później studia wyższe na Bono ksiądz Bernard
Wydziale
Administracyjno-Prawnym Czernecki. - Jestem
Uniwersytetu Śląskiego. Od 1952 roku, uradowany, że w twoje
aż do emerytury pracował w bankowości, ręce trafia ta nagroda,
najpierw w Narodowym Banku Polskim, a bowiem choć byłeś
potem Banku Śląskim, pełniąc funkcję od dyrektorem banku,
referenta, aż do dyrektora oddziału Banku nigdy nie byłeś człoŚląskiego – mówił wójt Ryt. Przypomniał wiekiem partyjnym i
również, iż aktywnie uczestniczył on w dla Ciebie pieniądze
życiu kulturalnym Kobióra, śpiewając nigdy nie były bogiem
w chórze „Harmonia”, był również jego – podsumował.
skarbnikiem. - Z racji swego zawodu był Dziękując za wyróżStarosta pszczyński wręcza Józefowi Machalicy nagrodę Żubra

Pro Publico Bono
po raz trzeci
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krajobrazowe i przyrodnicze
wykonane zarówno w kolorze jak i czarno-białe, fotografie rodzajowe ukazujące
ulotność chwili i te ilustrujące charakterystyczne dla
Kobióra miejsca jak kościół
WNMP czy Korzeniec.
- Do udziału w wystawie
zaprosiliśmy naszych przyjaciół, pasjonatów fotografowania, ludzi, którzy
ponad przeciętnie intereOd lewej stoją: Piotr Kaczmarczyk, Magdalena
sują się fotografią, bowiem
Kłakus, Wojciech Szpak, Weronika Tyteniec
dziś praktycznie każdy ma
aparat i robi zdjęcia, a nam chodziło o
pokazanie dobrych zdjęć. Nie wskazywa28 maja w galerii „Na Piętrze” Gminnego liśmy uczestnikom jakiegoś konkretnego
Domu Kultury otwarta została ekspozycja tematu, bowiem dla jednego prywatnym
zdjęć pod wspólną nazwą „Mój prywatny Kobiórem będzie to, co zobaczy na swoim
Kobiór”. Projekt ten powstał dzięki istnie- podwórku, dla innego jakieś eksponowającej od 2008 roku grupie fotograficznej ne miejsce . Wszystkie osoby, które eks„Łapie ostrość”, którą tworzą: Piotr Kacz- ponują swoje prace są jakoś związane z
marczyk, Robert Cylok oraz Wojciech Kobiórem, nawet jeśli już tu nie mieszkaSzpak. Prócz nich na wystawie znalazły ją – przyznaje Piotr Kaczmarczyk, jeden z
się prace: Moniki Mazurczyk, Magda- organizatorów wystawy dodając, iż więkleny Kłakus, Weroniki Tyteniec, Pawła szość zdjęć powstała w ciągu ostatniego
Lubańskiego, Bogusława Myszora, Marka miesiąca. Ekspozycja była jedną z imprez
Kubeckiego, Tadeusza Pudełki i Michała towarzyszących tegorocznym Dniom
Plekańca. Każde z nich pokazuje inne ob- Kobióra.
licze miejscowości. Są nastrojowe zdjęcia

Mój prywatny Kobiór

Zaproszenie na Bluesidła
Do 30 czerwca młode zespoły grające muzykę bluesową i blues-rockową mogą zgłaszać się do tegorocznego konkursu „BLUESIDŁA” 2010, którego organizatorem jest
Gminny Dom Kultury w Kobiórze oraz bluesmen Adam Kulisz. Przegląd adresowany
jest do zespołów grających na Śląsku szeroko
rozumianą muzykę bluesową i blues – rockową, opierającą się głównie na repertuarze
własnym, które nie mają w dorobku własnej
płyty. Kwalifikacja wykonawców odbędzie
się na podstawie nadesłanych płyt demo
lub plików mp3 z nagranymi 4 utworami w
tym minimum dwóch własnych (wszystko
max 20 min.). Karty zgłoszeń i płyty demo
prosimy przysyłać na adres: Gminny Dom
Kultury ul. Centralna 16, 43 – 210 Kobiór
Tel/fax: 32 218 82 11 z podpisem „Bluesidła”
w terminie do 30 czerwca 2010 r. Zgłoszenia można przesyłać mailem (wraz z mp3)
na adres: adam@kulisz.pl Dla najlepszych
zespołów wskazanych przez jury (powołane przez organizatora) ufundowane zostały
nagrody pieniężne i rzeczowe. Zwycięzców
konkursy będzie można usłyszeć w trakcie
koncertu zorganizowanego w kobiórskim
Domu Kultury 30 lipca.

Motocyklem z Kobióra na
Jasną Górę
Już po raz siódmy w kwietniu motocykliści z
całego kraju rozpoczęli swój sezon pielgrzymką na Jasną Górę. Po raz czwarty uczestniczyła w nim grupa motocyklistów z Kobióra.
- Jest to doroczny rajd gwieździsty, w którym
uczestniczą motocykliści z całego kraju. Z Kobióra wyjechało czternaście osób – mówi Jerzy
Matera z klubu motocyklowego Kobier Riders.
Jak mówi klub ten powstał cztery lata temu.
Obecnie skupia on jedenastu członków. - Razem wyjeżdżamy na zloty, razem organizujemy wyjazdy wakacyjne i co ważne pomagamy
sobie, zaś naszym celem jest propagowanie
kultury motocyklowej i turystyki - zapewnia.
Klub ma również swoją stronę internetową
www.kobierriders.pl, na której można zobaczyć zdjęcia z ich wypraw.
(bj)

Zdj. Piotr Kaczmarczyk
Czerwiec 2010
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Przychodnia na dekadę

OGŁOSZENIE

na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zmianami)
WÓJT GMINY KOBIÓR
OGŁASZA
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI
STANOWIĄCEJ MIENIE KOMUNALNE GMINY KOBIÓR
przeprowadzany w trybie art. 37 ust. 1 w/w ustawy
Działka niezabudowana nr 634/75, obręb Kobiór, k.m. 5, o pow. 0,1303 ha,
położona przy ul. Zachodniej w Kobiórze, stanowiąca własność gminy Kobiór zapisaną w
Księdze Wieczystej nr KA1T/00063256/8 SR Tychy
Opis nieruchomości:
Działka niezabudowana położona w Kobiórze, na tzw. Osiedlu, szerokość ok. 26 m, długość ok. 50 m,
przylegająca od strony północnej do ściany lasu, ogrodzona od strony zachodniej. Działka
nasłoneczniona – wystawa południowa. W pobliżu działki przebiega sieć wodociągowa, gazowa
i energetyczna, stwarzające możliwość przyłączenia. Dojazd do ul. Zachodniej poprzez odcinek drogi
nieutwardzonej. Otoczenie bardzo korzystne - brak uciążliwych działalności gospodarczych, bliskość
lasu, dobry dostęp do przystanków autobusowego i PKP.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Jedn. strukturalna „B” symbol 1MNU
przeznaczenie podstawowe pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z nieuciążliwymi usługami.
Szczegółowy opis planu
www.bip.kobior.iap.pl

znajduje

się

na

stronie

internetowej

Urzędu

Gminy

Kobiór

210 230,00 zł netto
Cena wywoławcza:
Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22% wynegocjowanej w trakcie
licytacji ceny netto.
Przetarg odbędzie się w dniu 23 lipca 2010 r. o godz. 11:00 w sali narad budynku Urzędu Gminy
w Kobiórze, ul. Kobiórska 5.
Oferenci przystępujący do przetargu powinni wnieść wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej
(z zaokrągleniem do pełnych złotych w górę) przelewem na konto Urzędu Gminy Kobiór:
Bank Spółdzielczy Pszczyna nr 19 8448 0004 0017 6154 2024 0235
Wadium winno wpłynąć na w/w konto najpóźniej na 3 dni przed przetargiem.
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.
Nabywca zobowiązany jest wpłacić na konto Urzędu Gminy (Bank Spółdzielczy Pszczyna nr 66 8448
0004 0017 6154 2014 0255), pozostałą kwotę nabycia nieruchomości przed zawarciem umowy
sprzedaży uiścić wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności.
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.
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, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek-środa 7:30-15:30, czwartek 7:30-17:00, piątek
7:30-14:00).
Wójt Gminy Kobiór
mgr Stefan Ryt
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Dziesięć lat – tyle wyniesie dzierżawa nieruchomości przy ul. Centralnej 12, gdzie
mieści się przychodnia lekarska. Obecnym dzierżawcą jest Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej „Kobimed” , który ma
przejąć świadczenie usług medycznych
dla mieszkańców Kobióra po likwidowanym Publicznym Zakładzie Lecznictwa Podstawowego. Decyzję o zawarciu
porozumienia z tą spółką, radni przyjęli
jednogłośnie na kwietniowej sesji. Umowa została zawarta na okres 10 lat z możliwością wypowiedzenia jej przez każdą
ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej „Kobimed”
zobowiązał się do przejęcia pracowników,
którzy wcześniej byli zatrudnieni w Publicznym Zakładzie Lecznictwa Podstawowego. Spółka ta zgodziła się również
na utrzymanie dotychczasowych warunków pracy i płacy przez okres 5 lat, licząc
od dnia obowiązywania umowy. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Kobimed” ma rozpocząć działalność jesienią
tego roku, wcześniej musi jednak przejąć kontrakt z Narodowym Funduszem
Zdrowia.

Trybuna dla stu
W poprzednich numerach Biuletynu pisaliśmy o jej budowie teraz możemy poinformować, że jest. Chodzi o trybunę na
sto miejsc wybudowaną na terenie Gminnego Ośrodka Sportu przy ul. Centralnej.
Trybuna ma ponad 14 metrów długości,
prawie 2,5 metra szerokości i może pomieścić na miejscach siedzących stu widzów,
zaś zaletą tej konstrukcji jest możliwość
rozbudowy o kolejne segmenty. Stanęła
ona przy boisku w Kobiórze i w pierwszej
kolejności służy kibicom piłkarskim. Jej
koszt to 30 tys. złotych i został on po połowie pokryty przez gminę oraz klub „Leśnik”. Nie jest to jedyna inwestycja gminna na tym obiekcie, bowiem wcześniej
za kwotę 15 tys. zł powstało boisko do
siatkówki plażowej. Warto w tym miejscu przypomnieć, że tylko w ubiegłym
roku gmina na utrzymanie, modernizację
i przebudowę obiektów sportowych oraz
etat gospodarza wydała ze swego budżetu
164 tys. zł. Samorząd utrzymuje również
drużynę młodzieżową ponad 30 tys. zł.
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AKCJA LATO 2010
Data

Rodzaj zajęć

Czas trwania

Uwagi

1.07.2010 r.
czwartek

Wyjazd do parku dinozaurów
w Zatorze

Wyjazd: 900
Powrót około: 1500

Cena biletu: 13 zł

5.07.2010 r.
poniedziałek

Przygoda z rękodziełem

1000-1200

Gminny Dom Kultury
Centralna 16

6.07.2010 r.
wtorek

Wyjazd na basen „Żabka”
w Łaziskach

1000-1400

Cena biletu: 7 zł

8.07.2010 r.
czwartek

Wyjazd do Tarnowskich Gór

Wyjazd: 900
Powrót około: 1600

W programie wycieczki: zwiedzanie
Zabytkowej Kopalni Srebra oraz Sztolni
„Czarnego Pstrąga” Cena biletu: 29 zł

9.07.2010 r.
piątek

Wakacje z harcerstwem

1100-1200

Gminny Dom Kultury
Centralna 16

12.07.2010 r.
poniedziałek

Przygoda z rękodziełem

1000-1200

Gminny Dom Kultury
Centralna 16

13.07.2010 r.
wtorek

Wyjazd na basen „Żabka”
w Łaziskach

1000-1400

Cena biletu: 7 zł

15.07.2010 r.
czwartek

Wyjazd do Wisły

Wyjazd: 900
Powrót około: 1600

Wejście szlakiem turystycznym na
„Stożek Wielki”, ognisko przy schronisku
PTTK. Cena biletu: 10 zł

16.07.2010 r.
piątek

Wakacje z harcerstwem

1100-1200

Gminny Dom Kultury
Centralna 16

19.07.2010 r.
poniedziałek

Przygoda z rękodziełem

1000-1200

Gminny Dom Kultury
Centralna 16

20.07.2010 r.
wtorek

Wyjazd na basen „Żabka”
w Łaziskach

1000-1400

Cena biletu: 7 zł

21.07.2010 r.
środa

Lekkoatletyka:
Bieg na 60 m i 100 m
Skok w dal

900

Gminny Ośrodek Sportu
Centralna 117

22.07.2010 r.
czwartek

Wyjazd WPKiW w Chorzowie

Wyjazd: 830
Powrót około: 1500

Skansen, Planetarium, obserwatorium
Cena biletu: 14 zł

23.07.2010 r.
piątek

Wakacje z harcerstwem

1100-1200

Gminny Dom Kultury
Centralna 16

26.07.2010 r.
poniedziałek

Przygoda z rękodziełem

1000-1200

Gminny Dom Kultury
Centralna 16

27.07.2010 r.
wtorek

Wyjazd na basen „Żabka”
w Łaziskach

1000-1400

Cena biletu: 7 zł

28.07.2010 r.
środa

Siatkówka plażowa

900

Gminny Ośrodek Sportu
Centralna 117

29.07.2010 r.
czwartek

Wyjazd na Jurę

Wyjazd: 900
Powrót około: 1700

Spacer po Jurze, zwiedzanie zamków na
szlaku „Orlich Gniazd”, ognisko
Cena biletu: 10 zł

30.07.2010 r.
piątek

Wakacje z harcerstwem

1100-1200

Gminny Dom Kultury
Centralna 16

4.08.2010 r.
środa

Piłka nożna

900

Gminny Ośrodek Sportu
Centralna 117

9.08.2010 r.
poniedziałek

Turniej Tenisa Stołowego

900

Szkoła Podstawowa

11.08.2010 r.
środa

Ściana wspinaczkowa

900

Szkoła Podstawowa

18.08.2010 r.
środa

Mini koszykówka

900

Gminny Ośrodek Sportu
Centralna 117

19.08.2010 r.
czwartek

Grill dla uczestników zajęć
sportowych

1900

Gminny Ośrodek Sportu
Centralna 117

Dodatkowe informacje pod numerami telefonu: (032) 218 88 03 oraz (032) 218 82 11.
Wpłaty i zapisy na wyjazdy będą przyjmowane w sekretariacie Gminnego Domu Kultury w Kobiórze. Zbiórki na wszystkie wyjazdy będą się
odbywały pod GDK. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. W razie niepogody zajęcia sportowe odbędą się na sali
gimnastycznej w Szkole Podstawowej.
Każde Dziecko przed wyjazdem na wycieczkę jest zobowiązane do dostarczenia do GDK zgody od rodziców na wyjazd (zgody będą
rozdawane przy zapisie dziecka na wyjazd).
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !
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Bez zużytych baterii i
elektrośmieci
Nasza szkoła już od kilku lat bierze udział
w różnych ekologicznych akcjach i konkursach. Wszyscy nauczyciele wraz ze
swoimi uczniami solidnie zbierali zużyte
baterie i elektrośmieci. W efekcie zebraliśmy 67 kilogramów zużytych baterii i aż
780 kg elektrośmieci. Nasza współpraca z
firmą „MASTER” służy ochronie przyrody, uczy nasze dzieci już od najmłodszych
lat odpowiedzialności za stan naszej planety Ziemi.
Barbra Domzoł

Przedszkolaki w bibliotece
Naszą szkolną bibliotekę dwukrotnie
odwiedziły przedszkolaki z Gminnego
Przedszkola w Kobiórze. Dzieci zobaczyły jak wygląda biblioteka i czytelnia, zapoznały się z księgozbiorem i sposobem
wypożyczania, przypomniały sobie w
jaki sposób powinny dbać o książki. Jak
możemy zobaczyć na zdjęciu, wszyscy
świetnie się bawili.
Gabriela Kozyra

W Królestwie Surowca
Wtórnego
12 maja uczniowie klas I b i II b zorganizowali dla swoich koleżanek i kolegów
przedstawienie propagujące ochronę Ziemi. Podczas spotkania uczniowie klasy I
b pod kierunkiem Beaty Stencel zaprezentowali przedstawienie „W Królestwie
Surowca Wtórnego”. Uczniowie klasy II b
wraz z wychowawczynią Wioletą Rygułą
wierszem i piosenką zachęcali wszystkich
do segregacji śmieci i poszanowania własnego środowiska.
Beata Stencel i Wioleta Ryguła

Zdobywamy nagrody

Dzień Dziecka po Włosku
Tegoroczny Dzień Dziecka upłynął we włoskim nastroju. Kolejny już raz nauczyciele
języka angielskiego Ewa Pielok i Radosław
Czurczak zorganizowali „Dzień” przybliżający zwyczaje krajów Unii Europejskiej.
Był już dzień Angielski, Grecki, Hiszpański. Tym razem były to Włochy. Włochy to
kraj dla wielu z nas znany i przez nas lubiany. Odwiedzamy go nie tylko ze względu na jego urokliwość ,ale także po to, by
przeżyć chwilę modlitwy w Watykanie.
Nasi uczniowie mogli dowiedzieć się wielu interesujących rzeczy związanych z tym
krajem, który kojarzą przede wszystkim z
pizzą i spagetti. Gośćmi w szkole byli Małgorzata Siewier oraz Paolo Bizocchi. Była
więc możliwość poznania Włocha, a także
usłyszenia prawdziwego brzmienia języka
włoskiego. Dzięki pomocy Rady Rodziców
każdy mógł oczywiście poczęstować się
wspomnianą pizzą.
Beata Witańska
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W hołdzie Jana Pawła II
23 kwietnia uczniowie Szkoły Podstawowej w Kobiórze zebrali się na Apelu, aby
oddać hołd Słudze Bożemu Janowi Pawłowi II. Ojciec Święty było niezwykłym
człowiekiem w dziejach Polski i świata.
Jego pontyfikat, życie i śmierć zmieniły
losy wielu ludzi, zmieniły nas. W piątą
rocznicę śmierci Ojca Świętego uczniowie przypomnieli ostatnie lata Jego życia
słowami tego, który towarzyszył Mu przez
40 lat ziemskiej posługi - kardynała Stanisława Dziwisza. Z kolei uczniowie: Beata
Matera z kl. VIa; Anna Zaremba z kl. IIIa;
Daria Toboła z kl. IVa i Dawid Baron z kl.
Vb. przedstawili swoje wiersze o Wielkim
Polaku.
Teresa Tabath

33 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kobiórze wzięło udział w Międzynarodowym
Konkursie Matematycznym „KANGUR
2010” oraz „KANGUREK”, którego organizatorami są: Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych
w Toruniu, Regionalne Stowarzyszenie
Oświatowe „Kaganek” w Bielsku – Białej
oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli „WOM” w Bielsku – Białej.
Wyniki tegorocznego konkursu matematycznego dotarły do szkoły 10 maja.
Najlepszy wynik wśród uczniów startujących w kategorii „KANGUREK” uzyskał
Krzysztof Jaromin, uczeń klasy II a. Zdobywając 46 punktów zajął 18 pozycję na
2406 startujących w tej grupie wiekowej.
Za uzyskany wynik otrzymał od organizatorów konkursu bardzo dobry wynik
oraz nagrodę książkową „Matematyczne
przygody”. Spośród uczniów biorących
udział w zmaganiach matematycznych
w kategorii „KANGUR” najlepszy okazał
się Bernard Moćko, uczeń klasy III b. W
kategorii wiekowej „Maluch” zdobył wyróżnienie, uzyskując 63,25 punktów. Z takim wynikiem zajął on 78 lokatę na 2030
startujących w regionie bielskim.
opiekunowie: Grażyna Jędrzejek
i Elżbieta Janyga
Czerwiec 2010

Biuletyn Kobiórski
Spartakiada w kolorze brązu
Gimnazjaliści z Kobióra zajęli trzecie
miejsce w zorganizowanej po raz dziewiąty Międzynarodowej Spartakiadzie
Młodzieży Zaprzyjaźnionych Miast. W
tym roku odbyła się ona 4 i 5 czerwca w
Dobsinie. Zawody sportowe rozpoczęły
się tradycyjnie już pierwszego dnia pobytu młodzieży na Słowacji. W tym dniu
miało miejsce również uroczyste otwarcie
spartakiady. Młodzież z zaprzyjaźnionych
ze sobą gmin rywalizowała w takich dyscyplinach sportowych jak: wspinaczka na
sztucznej ściance, piłka nożna, siatkówka,
tenis stołowy, pchnięcie kulą, rzut piłeczką, skok wzwyż, skok w dal, szachy, bieg
na 60m., bieg na 800m. i bieg na 1000m.
Po zakończeniu zawodów miało miejsce
ogłoszenie wyników i wręczenie pucharów.
(Gimnazjum)

LETNIA SPARTAKIADA
SPORTOWA
W KOBIÓRZE
W miesiącu lipcu i sierpniu bieżącego roku na
Gminnym Ośrodku Sportowym w Kobiórze
odbędzie się cykl turniejów sportowych
w następujących dyscyplinach i kategoriach wiekowych:

D- dziewczyny
Ch – chłopcy
M- mieszane

D i Ch
Bieg na 60 m – do 13 lat
D i Ch
Bieg na 100 m – od 14 lat
D i Ch Skok w dal – do 13 lat
D i Ch Skok w dal – od 14 lat
M Siatkówka plażowa – od 14 lat
M Siatkówka - od 14 lat
M Mini koszykówka (3 osoby) – od 14 lat
Ch Piłka nożna (6 osób) – do 13 lat
Ch Piłka nożna (6 osób) – od 14 lat

Zapisów można dokonać w następujący sposób:
1. e-mail franz31@vp.pl
2. Telefonicznie 32/2188182 wew. 22
504 206 373
3. Osobiście Urząd Gminy pokój nr 13

( imię nazwisko lub nazwa drużyny, dyscyplina, kategoria wiekowa)
Terminy rozgrywek w poszczególnych dyscyplinach będą dostępne na
stronie internetowej http://www.kobior.pl (zakładka Urząd Gminy/ kultura
fizyczna i sport), tablicach informacyjnych oraz na tablicy Gminnego
Ośrodka Sportowego.

Zgłoszenia będą przyjmowane
do dnia 30 czerwca 2010 roku
Nagrody i dyplomy zostaną wręczone podczas Gminnych Dożynek we
wrześniu 2010 roku na
Gminnym Ośrodku Sportowym

Zapraszamy wszystkich chętnych do zabawy i sportowej rywalizacji.

Szachy i skat
Tradycja jest już organizowane w trakcie w trakcie festynu rodzinnego. Dokonali
Dni Kobióra zawodów skatowych i sza- tego wójt Kobióra Stefan Ryt, przewodnichowych. W pierwszych nagroda główną czący Rady Gminy Joachim Ryguła oraz
jest Puchar Wójta Gminy Kobióra, zaś w dyrektor GDK Wojciech Paździor. (bj)
drugich, prócz pucharu jest tytuł szachowego mistrza Kobióra.
W tym roku zwycięzcą turnieju
skatowego w kategorii seniorów
został Adam Grolik, zaś w kategorii juniorów Kamil Palasz.
Wśród szachistów niepokonany
w grupie seniorów okazał się być
Eugeniusz Marek, zaś w juniorach Krzysztof Gruszka. Wręczenie nagród triumfatorom tych Wręczenie pucharów zwycięzcom zawodów
odbyło się w trakcie Festynu Rodzinnego
rozgrywek odbyło się 30 maja, podczas Dni Kobióra
Czerwiec 2010
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Konfrontacje
Biuletyn Kobiórski historyczne (19)
Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jak cennym źródłem historycznym jest pieczęć. Większości z nas kojarzy się ze środkiem uwierzytelniania dokumentu. Ja potraktowałam ją jako źródło ikonograficzne,
które przekazuje nam informacje nie poprzez pismo, a obraz. Do tej
pory istniało przekonanie, że najstarsze pieczęcie z naszego terenu pochodzą z połowy XIX w. Prowadzone przeze mnie badania nad pieczęciami gminnymi powiatu pszczyńskiego wpłynęły na przesunięcie tej
daty o sto lat. Okazało się bowiem, że władze gminne uzyskały prawo
posługiwania się pieczęciami już w czasach habsburskich. Dowodem
na to jest istnienie, do tej pory mało znanego, zbioru dokumentów o
nazwie „kataster karoliński”. Powstał on w latach 1722-1726 w celu rejestracji dochodów dworu cesarskiego Karola VI Habsburga. Pieczęcie
znajdujące się w Katastrze były bardzo starannie wykonane i zostały
odbite w laku. Jest to niezwykle ważne, gdyż wpływa na czytelność
wizerunków i ich późniejszą interpretację. Po przejęciu władzy nad
Śląskiem przez Prusy w 1741 r. ,władzom gminnym nakazano sporządzenie nowych pieczęci. Wykonane w drugiej połowie XVIII w. nie są
już tak czytelne. Niewątpliwy wpływ na to miał fakt odbicia pieczęci
w sadzy. Prawo do decydowania o wizerunku, który umieszczano w
polu pieczętnym miały władze danej wsi. Starały się wybierać taki,
który w najlepszy sposób charakteryzował ich miejscowość. Analiza
tych najstarszych wizerunków pozwala na poznanie charakteru miejscowości i głównego zajęcia ludności. Historyczne pieczęcie są ważne
z jeszcze jednego powodu. Wizerunki pieczętne wpłynęły bowiem na
opracowanie dzisiejszych herbów i godeł. Nie inaczej było w przypadku naszej gminy. Do tej pory sądzono, że najstarsze pieczęcie Kobióra
pochodzą z drugiej połowy XIX w. Jednak jak okazało się w trakcie
moich badań, najstarsza pieczęć została odciśnięta na dokumencie z
1723 r. w katastrze karolińskim. Wizerunek przedstawia kosz z pokrywą. Uległ on zmianie wraz ze zmianą przynależności państwowej
Śląska. Na pieczęci wykonanej w czasach pruskich, znajdującej się na
dokumencie z 1840 r. umieszczono trudne do identyfi kacji naczynie.
Nie jest łatwo wyjaśnić, co wpłynęło na decyzję władz gminnych o
wyborze takich wizerunków. Oba przedmioty, najpierw kosz, a potem
naczynie, musiały w szczególny sposób charakteryzować miejscowość.
Wiemy, że mieszkańcy Kobióra zajmowali się głównie rolnictwem. W
XVIII w. szczególne znaczenie miała gospodarka rybna. Bogate w ryby
stawy znajdowały się również w Kobiórze. Niewykluczone, że wiklinowy kosz był wykorzystywany do połowu ryb. Jest jeszcze inna hipoteza. Kobiór słynął w tym czasie z produkcji wina owocowego, które
zasilało zamkowe piwnice. Można przyjąć, że kosz wykorzystywano
do zbioru owoców. Idąc tym tropem, nie można wykluczyć, że naczynie umieszczone na kolejnej pieczęci służyło właśnie do produkcji lub
przechowywania wina owocowego. Być może wykorzystywano je do
produkcji wódki w gorzelni, która znajdowała się w obrębie obszaru
dworskiego. Wraz ze zmianą tłoków pieczętnych władze zdecydowały się na kolejną zmianę wizerunków. Pieczęcie znajdujące się na dokumentach z 1867 i 1873 roku mają umieszczoną w polu pieczętnym
postać, którą trudno zidentyfi kować pomimo widocznych atrybutów.
Najbardziej prawdopodobne wydaje się, że wizerunek przedstawia św.
Jana Nepomucena. W ikonografii bywał on najczęściej przedstawiany
w birecie na głowie, w ręku zaś trzymał krucyfi ks. Nie bez znaczenia
jest fakt ogromnej popularności świętego, o czym świadczą liczne na
terenie Śląska kapliczki, krzyże i figury. Pod koniec XIX w. wizerunek
umieszczony na pieczęci po raz kolejny uległ zmianie. Na pieczęciach
uwierzytelniających dokumenty z 1898 r. i 1904 r. widoczna jest postać
papieża. Badacze są zgodni, że jest to wizerunek św. Urbana, papieża.
Potwierdzają to widoczne atrybuty: krzyż papieski i tiara oraz fakt, że
święty jest patronem rolników i winiarzy. Nie sposób nie zauważyć, że
jest związany z zajęciami, z których Kobiór słynął.
Ostatni wizerunek pieczętny wpłynął na wygląd obecnego herbu,
który przedstawia właśnie św. Urbana, papieża. Z kobiórskim herbem
wiąże się pewna ciekawostka. W 2008 r. wyniki swoich badań prezentowałam na konferencji naukowej w Szczecinie. Dowiedziałam się
wtedy, że Kobiór jest znany w środowisku heraldyków. Jest bowiem jedyną gminą w Polsce, w której herbie umieszczono wizerunek papieża
(pomijając herby z wizerunkiem św. Piotra).
Ewa M. Ryguła
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Pieczęć z 1723 roku

Pieczęć z 1840 roku

Pieczęć z 1867 roku
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