UROCZYSTOŚCI I JUBILEUSZE

UROCZYSTOŚCI I JUBILEUSZE

Numer 1/2017

Wydanie: 25

Kwiecień 2017

KOBIÓR

Czas Wielkiej Nocy niesie ze sobą radość i nadzieję
oraz wiarę w ostateczne zwycięstwo tego co dobre, szlachetne i piękne.
Niech przeżywanie misterium Zmartwychwstania obudzi w nas wzajemną życzliwość,
umiejętność cieszenia się życiem i odwagę w urzeczywistnieniu marzeń i planów.
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Eugeniusz Lubański

JUBILEUSZ 550-lecia PIERWSZEJ WZMIANKI O GMINIE KOBIÓR
Najstarsza udokumentowana historycznie wzmianka o Kobiórze pochodzi z 1467 roku. Początkowo była to niewielka osada zagrodnicza
należąca do książąt pszczyńskich, w której pierwsi osadnicy zajęli teren na południowym brzegu rzeki Korzeniec. W najstarszym urbarzu z
1536 roku czytamy: „Wieś Kobiór z 9 gospodarstwami, a wokół piękna puszcza”. W 1575roku w Kobiórze istniał folwark założony przez
Karola Promnitza. Z urbarza pochodzącego z 1629roku dowiadujemy się, że w kobiórskim folwarku miał siedzibę zarząd klucza skupiającego 16 okolicznych miejscowości, w tym Mikołów, Łaziska i Piotrowice.
Wygląd XVII-wiecznego Kobióra przybliża jeden z najbardziej pomnikowych dzieł kartografii na Śląsku - mapa pszczyńskiego wolnego
państwa stanowego sporządzona w 1636 roku przez Andreasa Hindenberga. Oprócz nielicznych zagród rolniczych można na niej zauważyć
folwark w rejonie obecnej ul. Leśników oraz duży staw kobiórski w dolinie Korzeńca.
Kobiór jest jedyną w Polsce miejscowością o takiej nazwie. Jej etymologia przysporzyła badaczom wielu problemów. Henryk Borek, językoznawca zajmujący się analizą pochodzenia nazw śląskich rozważa dwie możliwości:
-pochodzi od kobiór, kobierze - gwarowego kreślenia podbiału porastającego podmokłe łąki nad Korzeńcem
-powstał od gwarowego kawior, kowior (pokryta roślinnymi zarostami woda), a głoska "w" została zastąpiona "b".
Ciekawe są również opowieści ludowe zebrane i spisane przez miejscowego nauczyciela Tadeusza Kruka. Według jednej z nich nazwa
Kobiór zrodziła się, gdy pierwsi osadnicy mozolnie wydobywający pnioki (gwarowe określenie pni drzew, pozostałych po ścięciu), wykrzykiwali do siebie: Kop, a bier! Z tego to powiedzenia rzekomo powstała dzisiejsza nazwa. Inni kobiórzanie twierdzili, że w nazwie ich
miejscowości utrwalony został kobierzec utworzony przez kwiaty na polanie.
Jeszcze na początku XVIII wieku istniała w Kobiórze stadnina, w której hodowano około 200 koni dla potrzeb książąt pszczyńskich. Po
przeniesieniu stadniny do oddalonej o 20 km Wisły Wielkiej, w latach czterdziestych XIX wieku, kobiórski folwark został zlikwidowany, a
pozostałe po nim zabudowania przejęła służba leśna.
Okoliczne lasy zachęcały do polowań i wypoczynku. Doceniając to, w 1861 roku książęta pszczyńscy wznieśli w Promnicach pałacyk
(Zameczek Myśliwski), służący właśnie tym celom. Z Pszczyny wiodła doń wysadzona dębami aleja, której fragmenty zachowały się do
dziś, tworząc wraz z "zameczkiem" zespół zabytków przyrodniczo-kulturowych ziemi pszczyńskiej.
W 1842 roku w gminie wybudowano pierwszą własną szkołę (następne obiekty szkolne powstały w 1906 oraz 1966r.).
Znacząco na rozwój miejscowości wpłynęła wybudowana w latach 1862 - 1863 szosa łącząca Kobiór z Tychami i Murckami, a także linia
kolejowa między Szopienicami i Dziedzicami. Pierwszy pociąg przejechał tą trasą 24 czerwca 1870 roku. Dzięki tej inwestycji uzyskano,
bowiem bezpośrednie połączenie z koleją warszawsko - wiedeńską. Z chwilą uruchomienia linii kolejowej skończyła się era poczty konnej.
Od 1884 roku Kobiór ma własny urząd pocztowy.
W 1905r. Kobiór liczył 1250 mieszkańców. Funkcję Wójta pełnił Franciszek Jastrzemski, a Sekretarzem był kierownik miejscowej szkoły.
On tez zajmował się sprawami Urzędu Stanu Cywilnego i stał na czele kobiórskiej Ochotniczej Straży Pożarnej.
W latach 1911-1912, w błyskawicznym tempie został wzniesiony kościół w Kobiórze pw.Wniebowzięcia NMP. Wcześniej mieszkańcy
Kobióra zbierali się na msze święte w Pszczynie w nieistniejącym obecnie kościele pw. św. Jadwigi.
W 1914r., wybuchła I Wojna Światowa, w której walczyło ok. 200 kobiórzan. Ponad 50 z nich poległo, a 100 odniosło rany.
W czasie powstań śląskich wielu mieszkańców uczestniczyło w walkach o przyłączenie Śląska do Polski. W plebiscycie frekwencja kobiórzan była bardzo wysoka (82% opowiedziało się za Polską).
W 1935 roku został wybudowany przez gminę budynek urzędu, który służy tym celom do dnia dzisiejszego.
Tragicznie zapisały się w pamięci kobiórzan wydarzenia z pierwszych dni II Wojny Światowej. Po krótkiej obronie, w której zginęło kilkunastu polskich żołnierzy w dniu 03.09.1939r. Niemcy wkroczyli do Kobióra i zamordowali kilku bezbronnych mężczyzn.
W latach 1941-1943 na tzw. Pustkach –przy drodze prowadzącej do Branic – istniała mała filia KL Auschwitz–Birkenau. Więźniowie zatrudniani byli przez nadleśnictwo do pracy w okolicznych lasach. Nieludzkie traktowanie wyczerpująca praca były powodem dużej śmiertelności wśród więźniów. Miejsce to zostało upamiętnione obeliskiem z tablicą pamiątkową.
29 stycznia 1945 roku Kobiór znalazł się w rękach czerwonoarmistów pierwszego frontu ukraińskiego – tym samym zakończyła się okupacja niemiecka.
Z dniem 01.01.1955 roku w wyniku reorganizacji administracyjnej dotychczasowe gminy zastąpiono tzw. gromadami, które istniały do
końca 1972 roku. Od 02.01.1973 roku w ich miejsce powstały gminy zbiorcze – gminę Kobiór tworzyły wówczas trzy wioski: Kobiór,
Piasek i Czarków. W Krótkim czasie zaczęto je jednak likwidować. W styczniu 1977 roku kobiórscy radni pod naciskiem podjęli uchwałę o
„samolikwidacji” gminy i włączeniu jej z dniem 1 lutego w granice administracyjne miasta Tychy. Utrata przez gminę Kobiór samodzielności administracyjnej była przyczyną zahamowania jej rozwoju, co wzbudziło wiele niezadowolenia wśród mieszkańców.
Dzięki mozolnym staraniom grupy kobiórzan skupionych w Stowarzyszeniu Miłośników Kobióra z dniem 02.04.1991 roku gmina Kobiór
ponownie uzyskała samodzielność administracyjną . Od tej pory nastąpił szybki rozwój miejscowości. Dokończono budowę wodociągu,
dokonano kompleksowej gazyfikacji, zbudowano, a następnie rozbudowano, z wykorzystaniem dotacji unijnych, oczyszczalnię ścieków
„Wschód” wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, obejmującej obecnie blisko 95% powierzchni gminy. Atrakcyjność Kobióra wzrosła również
dzięki budowie zbiorników wodnych małej retencji zasilanych czystą wodą z rzeki Korzeniec oraz modernizacji gminnych obiektów sportowych.
Sukcesywnie odrabia się wieloletnie zaległości związane z poprawą nawierzchni dróg i chodników z wykorzystaniem środków unijnych
oraz dotacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Oddane do użytku w 2006 roku rondo zdecydowanie usprawniło komunikację w centrum miejscowości i przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa kierowców w tym rejonie. W 2009r. dokonano
rozbudowy gminnego przedszkola, a w 2010r. budynku szkoły podstawowej i gimnazjum.
W latach 2010-2011 dzięki środkom, uzyskanym z Unii Europejskiej, zrealizowano największą dotychczas inwestycję, w ramach której
wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej na Osiedlu za torami PKP oraz rozbudowano i zmodernizowano oczyszczalnię ścieków „Wschód”
– docelowo jest ona w stanie przyjąć ścieki z całego Kobióra.
W dniu 6 listopada 2012 roku, w konkursie Piękna wieś województwa śląskiego, Zarząd Województwa Śląskiego przyznał Gminie Kobiór
drugie miejsce w kategorii „najpiękniejsza wieś”. Na to zaszczytne wyróżnienie wpłynęło nie tylko przepiękne położenie, ale przede
wszystkim dbałość o prządek i estetykę miejscowości, zaangażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz wsi. Wysoko zostały
ocenione również starania kobiórzan zmierzające do zachowania krajobrazu kulturowego i przyrodniczego, a także indywidualnego wizerunku wsi, jej historii, kultury i tradycji. Wydarzenie to było inspiracją do napisania przez Joannę Lubańską publikacji pt.” Najpiękniejsza
wieś nad Korzeńcem”, opisującej najnowsze dzieje Kobióra.
W 2016 r. gmina Kobiór świętowała 25 - lecie odzyskania odrębności administracyjnej, a w bieżącym roku – 550- lecie istnienia.
Tekst powstał na podstawie rysu historycznego zamieszczonego W:
Kobiór. Plan gminy. Mała Gmina z wielkim sercem. Katowice 2014.
E.L.

2

JUBILEUSZE URODZIN

JUBILEUSZE URODZIN
W dniu 7 marca 2017 roku, 90 urodziny obchodziła Pani
Franciszka Spek, która, nie jest co prawda, rodowitą kobiórzanką (Jubilatka urodziła się w Łące k. Pszczyny), ale jej
losy na stałe splotły się z tym miejscem od chwili zamążpójścia. Zaraz po ślubie zamieszkała w domu rodzinnym męża
na "Kajzerowcu". Wraz z mężem wybudowała dom na kobiórskim "Osiedlu", gdzie mieszka do dziś. Urodziła dwójkę dzieci, jest babcią siedmiorga wnuków, doczekała się
również dziesięciorga prawnuków. O jubilatce można bez
wątpienia powiedzieć, że jest osobą bardzo życzliwą, pogodną, lubianą i szanowaną.

90-TE URODZINY PANI AUGUSTYNY GROLIK

95-TE URODZINY PANI JULII GORGOŃ

W dniu 15 stycznia 2017 roku Pani Augustyna Grolik obchodziła swoje 90 urodziny. Urodziła się w miejscowości
Łaziska Dolne. Jak wspomina, jej mama przyjechała z miejscowości Nierada k.Zawiercia do Łazisk w odwiedziny do
swojego brata. Tutaj poznała swojego przyszłego męża. Jej
rodzice wybudowali dom w miejscowości Wyry. Tam też
uczęszczała do szkoły podstawowej. Wyszła za mąż za
kobiórzanina i w Kobiórze zamieszkała, na początku na
ojcowiźnie męża przy ul.Olszewskiego. Własny dom wybudowali na ul.Bluszczowej. Z zawodu jest krawcową. Pracowała w Spółdzielni Pracy "Strój" w Kobiórze. Ma 3 dzieci, 6
wnuków i 7 prawnuków. Jest osobą pogodną i wesołą. Jej
receptą na długie życie jest zachowanie we wszystkim spokoju.
90-TE URODZINY PANI FRANCISZKI SPEK

W dniu 1 kwietnia 2017 roku swoje 95 urodziny obchodziła
Pani Julia Gorgoń z domu Kozyra. Jest rodowitą Kobiórzanką. Jej ojcowizna tzw „Bajcarówka” położona jest na
Zogrodnikach. Do czasu wybudowania swojego domu przy
ul. Ołtuszewskiego zamieszkiwała w domu swojego męża
na Chałpnikach (przy obecnej ul. Hibnera). W trakcie spotkania z Wójtem bardzo mile i z uśmiechem wspominała
dawne wypełnione ciężką pracą czasy. Urodziła troje dzieci.
Doczekała się pięciu wnuków.
Z okazji jubileuszu, solenizantek odwiedził Wójt Gminy
Kobiór Eugeniusz Lubański oraz Z-ca Kierownika USC
Joanna Holeczek. Wręczono kwiaty, list z gratulacjami oraz
skromny upominek.
W imieniu władz samorządowych życzymy Szanownym
Jubilatkom dużo zdrowia, pomyślności, błogosławieństwa
Bożego i dalszych szczęśliwych lat życia oraz doczekania
kolejnych jubileuszy.
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używek. Dzięki wernisażowi mamy nadzieję, że w inny
sposób spojrzymy na swoje miejsce zamieszkania – bardziej przyjazny, z większym docenieniem wszystkich walorów, może nawet w sposób artystyczny.
Biesiada pozwoli zintegrować naszych mieszkańców oraz
poznać zaproszonych gości. Dzięki niej i całemu projektowi, choć na chwilę może zwolnimy i zapomnimy o codziennych problemach i troskach. Odłożymy smartfony,
tablety i notebooki i spędzimy ten czas wśród najbliższych
doceniając to, co często nam umyka: nasze bliskie więzi.
W tym miejscu mamy ogromną prośbę do rodzin, przyjaciół i znajomych osób uczestniczących w projekcie o zaangażowanie się w doping dla naszych reprezentantów. Bądźcie dodatkowym zawodnikiem angażując się w ten sposób
w realizacje tego projektu. Dlatego jeszcze raz ZAPRASZAMY do wspólnego udziału! Program projektu ukaże
się na tablicach ogłoszeń początkiem miesiąca maja.
B.G.

DLA BLIŻSZYCH WIĘZI
W dniu 9 lutego 2017 roku na spotkaniu roboczym, ustalono, że w dniach 26.05.28.05.2017 roku będzie realizowany
projekt pn. „4Closer Ties” (Dla Bliższych Więzi). Spośród
zaproponowanych 4 projektów loga przedsięwzięcia, podczas spotkania wybrano projekt, który mamy przyjemność
zaprezentować poniżej:

TARYFA ZA ŚCIEKI
Działając na podstawie art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858
ze zmianami), Kobiórski Zakład Komunalny w Kobiórze
ogłasza, że na terenie Gminy Kobiór od dnia 1 marca 2017
r. do 28 lutego 2018 r. dla wszystkich grup odbiorców obowiązywać będzie taryfa za ścieki odprowadzane do gminnej
kanalizacji
sanitarnej
zgodnie
z
Uchwałą
nr
RG.0007.179.2017 Rady Gminy Kobiór z dnia 02.02.2017r.
6,67 zł + VAT za 1m3 - 7,20 zł brutto
oraz stała opłata abonamentowa w wysokości:
6,00 zł + VAT od odbiorcy za miesiąc - 6,48 zł brutto
E.M.

Projekt obejmuje swoim zakresem zorganizowanie:
 XVI Międzynarodowej Spartakiady Młodzieży Miast
Partnerskich,
 Konferencji pn. „Żyj aktywnie, powiedz NIE
używkom”,
 Międzynarodowego Pleneru Malarsko-Fotograficznego
Miast Partnerskich,
 Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego Miast
Partnerskich „OldBoys”,
 Biesiady gminnej

ECOHARMONOGRAM
Szanowni Państwo, specjalnie dla mieszkańców gminy
Kobiór MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. uruchamia
darmową aplikację mobilną "EcoHarmonogram", która
umożliwia łatwy dostęp do zawsze aktualnego harmonogramu odbioru odpadów z konkretnej ulicy. Stanowi również przewodnik po eko-edukacji. Dzięki mobilnej usłudze
"EcoHarmonogramu" na bieżąco będzie możliwe powiadamianie o zbliżających się terminach odbioru odpadów z
Państwa ulicy.
Gdzie można znaleźć "EcoHarmonogram" oraz w jaki
sposób pobrać aplikację?
Po pierwsze - EcoHarmonogram dostępny jest na stronie
www.master.tychy.pl
zachęcamy do:
- sprawdzenia terminów odbioru odpadów z Państwa ulicy,
- pobrania harmonogramu i wydrukowania w wersji PDF.
Po drugie - EcoHarmonogram można zainstalować na
smartfonie!
- wystarczy wejść na swoim smartfonie do sklepu z aplikacjami,
- wyszukać aplikację EcoHarmonogram i kliknąć zainstaluj!

W projekcie uczestniczyć będą z każdego Miasta Partnerskiego tj. Sajoszentpeter, Sternberka, Dobsiny oraz Kobióra
maksymalnie 72 osoby. Tak rozbudowany projekt oraz
bezpośrednie uczestnictwo w nim aż ok. 300 osób pozwoliło nam starać się o jego dofinansowanie przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (Visegrad Fund).
Uroczyste otwarcie projektu zaplanowano na dzień
26.05.2017 roku (piątek) o godz. 17.30 na Gminnym
Ośrodku Sportowym. Po otwarciu rozpocznie się konferencja poświęcona używkom i ich szkodliwym działaniu, jednocześnie zachęcająca do aktywnego trybu życia, nie tylko
młodzież, ale także dorosłych.
Już pierwszego dnia rozpocznie się Spartakiada młodzieży,
a także zostaną rozegrane pierwsze mecze turnieju OldBoys. W tym dniu również na „ulice” wyjdą artyści, którzy
będą starać się uchwycić najpiękniejsze miejsca naszej
gminy. Spartakiada zostanie rozegrana w następujących
konkurencjach: ścianka wspinaczkowa, tenis stołowy, szachy oraz konkurencje lekkoatletyczne (bieg na 60m,
pchnięcie kulą, skok w dal, bieg na 800m, bieg na 1200m),
a także w grach zespołowych (piłka nożna i siatkówka).
Prace będące wynikiem pleneru zostaną zaprezentowane w
dniu 27.05.2017 (sobota) na wernisażu, który odbędzie się
w godzinach wieczornych tuż przed Biesiadą gminną.
Obecnie trwają przygotowania do realizacji projektu. Liczymy na to, że uda nam się zrealizować wyznaczone w
projekcie cele, tj. zachęcić do aktywnego trybu życia
uczestników i mieszkańców oraz do odrzucenia wszelkich

Przystąpienie do usługi jest bardzo proste. Szczegółowy opis
oraz instrukcję znajdziecie Państwo na stronie
www.master.tychy.pl
B.U.
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-możliwość zamiany pojemnika na popiół o poj. 120 L na
pojemnik o poj. 240 L na odpady zmieszane
-wywozu odpadów wielkogabarytowych z posesji
-kontroli właściwego składowania odpadów w pojemnikach
na odpady zmieszane
-umożliwienie palenia liści jesienią
-przydziału dodatkowych worków na odpady zielone dla
mieszkańców ogrzewających domy paliwami ekologicznymi
-rozgraniczenia, jako oddzielne gospodarstwa do systemu
gospodarki odpadami, osób zamieszkałych w więcej niż w
jednym budynku, mających tego samego właściciela.
J.N.

WYNIKI ANKIETY
W SPRAWIE GOSPODARKI
ODPADAMI NA TERENIE GMINY KOBIÓR
Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, w dniach od 6 do
21 lutego br., mieszkańcy mieli możliwość wyrażenia swojej opinii, w formie ankiety, na temat gospodarki odpadami
oraz wyboru wariantu odpłatności za usługi świadczone w
tym zakresie. Powołana przez Wójta Gminy Kobiór komisja
dokonała analizy złożonych ankiet. Poniżej przedstawiamy
wyniki.
Liczba uprawnionych do udziału w badaniu opinii – 1153
Liczba ankiet wyjętych z urny – 496
Liczba ankiet ważnych – 488
Liczba ankiet nieważnych – 8
Na podstawie ankiet ważnych ustalono następujące wyniki:

PODSUMOWANIE
Wyniki przeprowadzonego badania ankietowego
świadczą ,że generalnie system odbioru i zagospodarowania odpadów został pozytywnie oceniony przez mieszkańców. Nie dały one jednak jednoznacznej odpowiedzi,
który wariant zrównoważenia systemu wybrać do
wdrożenia ,gdyż za każdym z nich opowiedziała się podobna liczba mieszkańców . Ostatecznie postanowiono
wybrać kompromis polegający na ograniczeniu worków
na odpady biodegradowalne do 3 sztuk miesięcznie i
wprowadzenie pośredniej podwyżki opłat 3 zł od mieszkańca miesięcznie ( za wyjątkiem posesji jednoosobowych ,gdzie opłata nie będzie podniesiona). Ponadto
,każdy mieszkaniec będzie mógł dokupić dodatkowe
worki na odpady zielone po faktycznych kosztach (czyli
10zł za 1 worek )
Nowa tabela opłat po uchwaleniu przez radę zostanie
zamieszczona na stronie internetowej.

Pytanie1 Ocena funkcjonowania systemu gospodarki
odpadami:
Bardzo dobrze – 69 opinii
Dobrze – 293 opinie
Dostatecznie – 86 opinii
Niedostatecznie – 13 opinii
Bez oceny – 21
Pytanie 2 Wybór wariantu opłat:
a) Kontynuowanie dotychczasowego zakresu świadczonych
usług odbioru odpadów z nieruchomości (w tym 5
worków w miesiącu z odpadami zielonymi) – 211 opinii
b) Zmniejszenie kosztów wywozu i zagospodarowania
odpadów poprzez ograniczenie ilości odbieranych z
posesji odpadów zielonych z 5 do 2 worków miesięcznie
– 232 opinie
Brak wybory wariantu - 53

Dodatkowym problemem wprowadzonym nowelizacją ustawy „śmieciowej” od 1.lipca br. jest konieczność
segregacji odpadów kuchennych. Dotychczas składowało się je w pojemnikach razem z odpadami zmieszanymi.

Sześć ankiet zostało złożonych przez mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej, z czego w pięciu nie został wybrany
żaden z wariantów zawartych w ankiecie. Zaproponowano
system liniowy lub degresywny uwzględniający budynki
wielolokalowe. Jedna osoba wybrała wariant „A”.

Już po oddaniu do druku tego numeru biuletynu w
dniu 12 kwietnia odbędzie się sesja rady , na której zostaną przyjęte założenia do nowego regulaminu odbioru
odpadów, który będzie poddany konsultacjom społecznym. Na tej sesji będzie prawdopodobnie podjęta również uchwała o zmianie opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości .

Inne propozycje mieszkańców wnioskowane do uwzględnienia przy opracowaniu zmian w gminnym systemie gospodarki odpadami komunalnymi:
-zróżnicowanie opłat przy ogrzewaniu gazem lub węglem –
29
-brak zgody na podwyżkę opłat – 10
-częstsze wywozy odpadów zielonych – 17
-częstsze wywozy odpadów zmieszanych – 13
-częstsze wywozy popiołu zimą – 14
-dowóz odpadów zielonych na PSZOK lub do kompostowni
– 33
-wybór innej firmy do odbioru i zagospodarowania odpadów
– 20
-zmiana systemu opłat na liniowy – 15

ZAKAZ STOSOWANIA PALIW WĘGLOWYCH
ZŁEJ JAKOŚCI
Sejmik Województwa Śląskiego w dniu 7 kwietnia 2017
podjął uchwałę „antysmogową”. Głównym założeniem tej
uchwały jest wprowadzenie od 1 września 2017 roku zakazu
używania paliw, których stosowanie powoduje wysoką
emisję trujących substancji do atmosfery.
Oznacza to zakaz stosowania w kotłach, piecach i kominkach:
-węgla brunatnego,
-mułów i flotokoncentratów oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

Ponadto zgłoszono jednostkowe propozycje dotyczące:
-dostarczenia kompostowników przez Gminę
-przedłużenia okresy wywozu popiołu
-wywozu odpadów zielonych od marca do grudnia
-wyposażenia posesji w dodatkowe pojemniki na popiół
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1) ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja
azotu z powietrza,
2) do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt,
3) podczas pożaru powstaje duże zadymienie, które jest
szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia, z uwagi na możliwość
zaczadzenia,
4) wypalanie traw powoduje ponadto, zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych,
5) wysuszone trawy i krzewy palą się bardzo szybko, a w
przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary bardzo
często wymykają się spod kontroli,
6) ogień z nieużytków często przenosi się na obszary leśne,
niszcząc bezpowrotnie bezcenne drzewostany, które po
pożarze odradzają się przez wiele dziesiątek lat,
7) pożary traw powodują również spustoszenie flory i fauny.
Giną rośliny, bezkręgowce, owady, płazy, gady, dzikie ptactwo, ssaki leśne ora domowe,
8) każda interwencja to poważny wydatek finansowy dla
państwa,
9) w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, bardzo
często zaangażowana jest duża ilość strażaków i sprzętu,
który w tym czasie może być potrzebny do ratowania życia i
mienia ludzkiego w innym miejscu.
POMYŚL, ZANIM TWOJA BEZMYŚLNOŚĆ STANIE
SIĘ PRZYCZYNĄ TRAGEDII!
A.Sz.

-paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o
uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 % (co
oznacza niektóre rodzaje miału)
- biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym
przekracza 20% (świeże drewno, mokry pelet itp.)
Ponadto Uchwała wprowadza obowiązek instalacji po 1
września br. jedynie kotłów spełniających normy 5 klasy
pod względem granicznych wartości zanieczyszczeń oraz
zakłada wymianę starych pieców pomiędzy rokiem 2021 a
2027. Przestrzegamy przed zakupem wymienionych wyżej
paliw, gdyż ich stosowanie w najbliższym sezonie grzewczym będzie podlegało karze grzywny. Mogą zostać również potraktowane jako odpad, którego wywóz i utylizacja
nastąpi na koszt właściciela.
A.Sz.
DOFINANSOWANIA DO WYMIANY KOTŁÓW
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach ogłasza Program SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców
województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”. W uruchamianym Programie Funduszu, podobnie jak w
roku ubiegłym, o udzielenie dofinansowania w formie dotacji będą mogły się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku
mieszkalnego. Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji
jest wymiana źródła ciepła w oddanym do użytkowania i
ogrzewanym obiekcie, tj. fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym pracującego
na potrzeby centralnego ogrzewania i zabudowa nowego
źródła. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 15
do 26 maja 2017 roku. Można je będzie składać w siedzibie
WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 w
godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą (decyduje
data wpływu do Funduszu). Przed rozpoczęciem naboru
zostanie uruchomiony w siedzibie Funduszu w Katowicach
Punkt Konsultacyjny, który będzie czynny od poniedziałku
do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00. w którym Pracownicy WFOŚiGW udzielać będą szczegółowych informacji na
temat Programu. Więcej informacji na temat Programu
(Regulamin, wzór wniosku, protokoły, oświadczenia) można
uzyskać na stronie www. wfosigw.katowice.pl.
A.Sz.

UWAGA WŁAŚCICIELE DROBIU
Z dniem 6 kwietnia zostały ograniczone restrykcje dotyczące utrzymywania drobiu związane z wystąpieniem grypy
ptaków. Obecnie zakazuje się pojenia drobiu wodą ze
zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki oraz wnoszenia na teren gospodarstwa zwłok dzikich ptaków lub tusz
ptaków łownych. Jednocześnie obowiązuje nakaz utrzymywania drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi
ptakami. Więcej informacji na stronie kobior.pl.
A.Sz.
OKRES LĘGOWY PTAKÓW
Okres pomiędzy 1 marca a 15 października to okres lęgowy
ptaków, czyli czas, w którym ptaki dobierają się w pary,
składają jaja i wychowują młode. Jest to też czas specjalnej
ochrony ich siedlisk i miejsc gniazdowania, czyli - najczęściej - drzew. Również tych znajdujących się na terenach
należących do osób prywatnych, gdyż ostatnia nowelizacja
prawa nie zwalnia z obowiązku przestrzegania przepisów
związanych z ochroną ptaków w okresie lęgowym.
Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16
grudnia 2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt,
w okresie lęgowym zakazane jest, m.in.:
• niszczenie siedlisk lub ostoi będących obszarem rozrodu,
wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania,
• niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd,
• umyślne płoszenie lub niepokojenie w miejscach rozrodu
lub wychowu młodych.
Oznacza to, że wycinka drzew, które są ostoją lub miejscem
gniazdowania ptaków - również na działkach osób prywatnych - nie jest możliwa bez specjalnego pozwolenia wydanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

STOP POŻAROM TRAW!
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Pszczynie kolejny już raz apeluje, o zachowanie ostrożności
oraz rozsądku i nie wypalanie traw! Tylko w ciągu jednego
dnia 16.03.2017 r. strażacy cztery razy wyjeżdżali do tego
rodzaju zdarzeń! Za ponad 90 % tych pożarów odpowiadają
ludzie!
Apel pszczyńskich strażaków - STOP pożarom traw
Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to
okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i
nieużytków. Spowodowane jest to niestety, wypalaniem
traw i pozostałości roślinnych. Przyczyną ponad 94% pożarów jest działalność człowieka, gdyż nadal wśród wielu
osób panuje przekonanie, że wypalanie traw powoduje jej
szybszy i bujniejszy odrost, przynosząc więcej korzyści
ekonomicznych.
Nic bardziej błędnego, ponieważ:
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Jednocześnie przypominamy, że ochrona gatunkowa dotyczy nie tylko ptaków, lecz również wielu ssaków (np. jeże,
wiewiórki), owadów (pachnica dębowa) dla których siedliskiem są drzewa lub krzewy. Wyjątek stanowi konieczność
przeprowadzenia wycinki z powodów bezpieczeństwa lub
wówczas, gdy drzewo jest chore lub martwe. Ponadto należy
pamiętać, że drzewa stanowią nasze wspólne dobro, zarówno pod względem kulturowym, krajobrazowym jak i ekologicznym, chronią przed zmianami klimatu na Ziemi, kształtują lokalny mikroklimat przez dostarczanie tlenu i oczyszczanie powietrza, dają cień w upalne dni. Widoczna w
ostatnim czasie masowa wycinka spowoduje bezpowrotną
utratę rzadkich, zabytkowych czy pomnikowych drzew i
wpłynie negatywnie na korzyści przyrodnicze i kulturowe
otoczenia.
A.Sz.

jącego. Zamontowane zostały dwa nowe punkty wizyjne,
które rozszerzają dotychczas monitorowany teren o przystanek centrum oraz pasaż butików przy ul. Kobiórskiej.
Wcześniej Urząd Gminy miał do dyspozycji 3 zewnętrzne
punkty wizyjne w obrębie parkingów przy Urzędzie Gminy
oraz 4 punkty wewnątrz budynku. Na rok 2017 zaplanowano rozszerzenie monitorowanego obszaru o kolejne punkty,
tj. teren przed kościołem parafialnym oraz przedszkolem,
teren przed Gminnym Domem Kultury oraz rejon budynku
usługowego przy ul. Centralnej 57 wraz z placem zabaw
przy ul. Łukowej. Gminny monitoring zwiększy poczucie
bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom, a także ograniczy
działania drobnych wandali, niszczących to, co jest wspólnym naszym dobrem.
G.S.
INTERNETOWE BIURO OBSŁUGI KLIENTA
RPWIK TYCHY
RPWiK Tychy S.A. uprzejmie informuje, iż do dyspozycji
Klientów Przedsiębiorstwa posiadających podpisaną umowę
o zaopatrzenie w wodę, przekazano Internetowe Biuro Obsługi Klienta, umożliwiające: skorzystanie z opcji e-odczytu
i e-faktury, dostęp do aktualnych informacji dotyczących
konta Klienta- rozliczeń, analiz, prowadzonych spraw oraz
dokonywanie płatności elektronicznych.
Zachęcamy do korzystania z nowoczesnego i praktycznego narzędzia i zalogowania się do i-BOK już dziś.
Do Państwa dyspozycji przekazana została również nowa
funkcjonalność, polegająca na przekazywaniu informacji za
pomocą systemu informacyjnego SMS. Mogą z niej korzystać wszyscy mieszkańcy, nie tylko ci, którzy posiadają
podpisaną umowę o dostarczanie wody z RPWiK Tychy
S.A., ale także Ci z Państwa, którzy mieszkają w budynkach
wielolokalowych. Aktywacja tej usługi pozwoli Państwu na
otrzymywanie informacji dotyczących m.in. awarii lub zakłóceń w dostawie wody. Aby uruchomić w/w (bezpłatną)
usługę, należy skorzystać z interaktywnego formularza
znajdującego się na stronie RPWiK Tychy S.A.
Link do formularza: ibok.rpwik.tychy.pl/subskrypcja
RPWiK

RELACJA Z ZEBRANIA OGÓLNEGO
MIESZKAŃCÓW KOBIÓRA

Sprawozdanie z zebrania ogólnego mieszkańców Kobióra z
dnia 19.01.2017r., ze względu na swoją objętość (31 stron)
zostało zamieszczone na stronie www.kobior.pl. Swoim
zakresem obejmuje:
- sprawozdanie Wójta z działalności w 2016 roku;
- plany działania ujęte w budżecie na 2017 r. oraz w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym;
- zapoznanie mieszkańców z dotychczasowymi działaniami
spółki "Studzienice 1";
- sprawy publicznego transportu zbiorowego;
- omówienie stanu gospodarki odpadami;
- problemy związane z niską emisją;
- odpowiedzi na pytania mieszkańców w pow. sprawach;
- uwagi i wnioski mieszkańców.
G.S.

ROK 2016 W UJĘCIU STATYSTYCZNYM
Ewidencja Ludności (wg stanu na dzień 31.12.2016 roku):
Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały: 4789
Liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy na terenie
Kobióra: 75
Liczba urodzeń zarejestrowanych w systemie ewidencji
ludności: 56, w tym dziewczynki: 29; chłopcy: 27
Liczba zgonów zarejestrowanych w systemie ewidencji
ludności: 49, w tym kobiety: 24; mężczyźni: 25
DOWODY OSOBISTE
Liczba wydanych dowodów osobistych: 624

DODATKOWY TERMIN PRZYJMOWANIA
ZEZNAŃ PODATKOWYCH W URZĘDZIE GMINY
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pszczynie informuje, że w
związku z Akcją PIT dnia 21 kwietnia 2017 roku (piątek)
w Urzędzie Gminy Kobiór w godz. 7.30 - 13.30 uruchomiony zostanie punkt przyjmowania zeznań podatkowych
W punkcie tym będzie można złożyć zeznanie podatkowe,
pobrać druki zeznań wraz z załącznikami oraz uzyskać niezbędne informacje dotyczące sposobu ich wypełnienia.
Pracownicy urzędu będą służyć pomocą w elektronicznym
przesyłaniu zeznań (w tym celu podatnicy zobowiązani są
posiadać przy sobie kopię zeznania za rok 2015).
U.S.

URZĄD STANU CYWILNEGO
Liczba zarejestrowanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w
Kobiórze:
- małżeństw: 29, w tym:
małżeństw zawartych przed kierownikiem USC: 10
małżeństw zawartych za granicą i wpisanych do księgi małżeństw USC Kobiór: 2
małżeństw wyznaniowych: 17
J.H.

ROZBUDOWA MONITORINGU
W ramach poprawy bezpieczeństwa naszych mieszkańców
końcem roku 2016 została przeprowadzona rozbudowa
gminnego monitoringu oraz modernizacja systemu rejestru-
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w siedzibie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych pod numerami telefonu:
602 397 937, Justyna Tulaja, animator, doradca kluczowy
(justyna.tulaja@csr.biz.pl)
534 216 942, Sandra Mikołajczyk, koordynator programu
"Działaj Lokalnie" (sandra.mikolajczyk@csr.biz.pl)
E.L.

HARMONOGRAM UDZIELANIA
ŚLUBÓW CYWILNYCH
Informacja Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kobiórze w sprawie harmonogramu udzielania ślubów cywilnych
w roku 2017. Śluby udzielane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, oraz w
następujące soboty w godz. od 10.00 do 12.00:
22 kwietnia, 27 maja, 10 czerwca, 22 lipca, 30 września, 21
października, 18 listopada, 9 grudnia
J.H.

ZAWIADOMIENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Zawiadomienie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej dla zadania pn: "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr
928 na odcinku od DK 44 do skrzyżowania z DK 1 wraz z
nadzorem autorskim" Droga Wojewódzka.
Pełna treść zawiadomienia, z którym można się zapoznać
jest dostępna ze względu na swoją objętość na stronie internetowej www.kobior.pl.
G.S.

SPOTKANIE "NA SZCZYCIE" W KOBIÓRZE
Na zaproszenie wójta, dnia 16 marca o godz. 18.00, w sali
narad urzędu gminy, odbyło się spotkanie szefów wszystkich kobiórskich organizacji społecznych, chórów, kółek i
stowarzyszeń z Piotrem Bańczykiem - reprezentującym
Centrum Społecznego Rozwoju w Łaziskach Górnych oraz
Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych w Pszczynie. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele
Urzędu Gminy Kobiór, Komisji Kultury Rady Gminy Kobiór oraz Gminnego Domu Kultury.

CZY KOBIÓR POWINIEN PRZYŁĄCZYĆ SIĘ DO
METROPOLII?
Związek Metropolitalny w województwie śląskim stał się
faktem. Rozstrzygają się losy obszaru terytorialnego
związku. Władze gmin naszego województwa muszą
pilnie zastanowić się nad ewentualną przynależnością do
metropolii. Sprawa jest bardzo oczywista dla dużych
miast graniczących ze sobą. W przypadku gmin pozostałych sprawa wymaga zastanowienia i dokonania analizy
korzyści i ewentualnych strat. Z problemem tym muszą
w najbliższym czasie zmierzyć się nasi radni oraz mieszkańcy . Na najbliższej sesji radni rozważą możliwość
poddania sprawy konsultacjom społecznym. Miasto
Katowice ,będące organizatorem związku metropolitalnego przesłało informację na temat przyszłego związku
metropolitalnego którą zamieszczamy poniżej.
„Górnośląski Związek Metropolitalny od lat zabiegał o
stworzenie prawnych podstaw metropolii. Ustawa o związku
metropolitalnym w województwie śląskim weszła w życie,
rozpoczynając formalnie proces budowy metropolii. Projekt
powstania metropolii ma charakter pionierski, otwiera nowy
etap współpracy pomiędzy miastami. Dzięki finansowemu
wsparciu z budżetu państwa i działaniu wszystkich zaangażowanych gmin mamy szansę na stworzenie ośrodka metropolitalnego, który będzie definiował cały region i oddziaływał na kraj. Wykorzystajmy tę szansę, by wspólnie zrobić
to, co niemożliwe w pojedynkę.
NOWY ZWIĄZEK METROPOLITALNY - NOWE
MOŻLIWOŚCI
 Wspólne działanie pozwala na realizowanie zadań nieosiągalnych finansowo i organizacyjnie dla pojedynczych
miast;
 Centralizacja procesów gwarantuje oszczędności; przykład to wspólny zakup energii realizowany od 5 lat przez
Górnośląski Związek Metropolitalny, co dało wiele milionów oszczędności.
 Samodzielność w decydowaniu gmin o tym, co i za ile
zostanie zrealizowane;
 Promocja i wzmocnienie pozycji gmin;
 Wpływ poszczególnych gmin na kształtowanie całości
związku przy zachowaniu własnej odrębności i indywidualnego charakteru.

Zebranym została przedstawiona oferta współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej
(ROWES). Uczestników spotkania zapoznano również z
możliwościami wsparcia działań społecznych poprzez:
• Dotacje do 3000 zł na realizację inicjatyw lokalnych przez
organizacje i grupy nieformalne - "Działaj Lokalnie";
• Dotacje do 5000 zł dla młodych (do 30 miesięcy) i małych
(do 20 pracowników) organizacji pozarządowych oraz grup
inicjatywnych - "Małe FIO" (nabór wniosków planowany
jest na marzec-kwiecień 2017 roku);
• Dotacje do 100 000 zł na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych;
• Pakiet rozwojowy dla partnerstw do 5000 zł (na wizyty
studyjne i ekspertów);
• Pakiety rozwojowe dla ekonomizujących się PES do 3
5000 zł (np. na szkolenia zawodowe, wizyty studyjne, usługi
eksperckie, usługi marketingowe);
• Pakiety dla PS - uczestników ścieżek wsparcia rozwojowego do 2 400 zł (np. coaching, mentoring, tutoring, usługi
eksperckie, wizyty studyjne);
• Dofinansowanie do 8 240 zł promocji produktów i usług
PES (filmy promujące ES, artykuły specjalistyczne, foldery
z informacjami nt. produktów i usług PES, wizyty studyjne)
Została również złożona oferta zawarcia porozumienia o
współpracy Urzędu Gminy Kobiór z Centrum Społecznego
Rozwoju w Łaziskach, którego celem będzie wsparcie finansowe konkursu grantowego dla mieszkańców naszej
gminy. Wójt Gminy Kobiór wyraził nadzieję, że tego typu
spotkania będą kontynuowane w przyszłości i przyczynią się
do integracji oraz rozwoju tutejszych organizacji. Być może
zaowocuje to docelowo powstaniem Centrum Aktywizacji
Społecznej w Kobiórze. Więcej informacji można uzyskać
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ZADANIA ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO
 Publiczny transport zbiorowy i zrównoważona mobilność. Dobrze zorganizowany transport to nie tylko jeden
bilet na pociąg, autobus i tramwaj, szybka, wygodna i tania komunikacja, pozwalająca na sprawne dotarcie do pracy, szkoły, na zakupy, do kina, to także rozwój infrastruktury rowerowej możliwości planowania nowoczesnej kolei;
 Polityka przestrzenna i kształtowanie ładu przestrzennego. Planowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju metropolii, działania rewitalizacyjne, dbałość o estetykę przestrzeni publicznej, współpraca na rzecz rozwoju systemów
komunikacji, w tym tras rowerowych;
 Promocja. Upowszechnianie w kraju i za granicą wszelkich walorów metropolii - gospodarczych, kulturalnych,
turystycznych, przyrodniczych. Przyciąganie turystów,
inwestorów, studentów i potencjalnych mieszkańców.
 Rozwój społeczno-gospodarczy. Kompleksowe i wszechstronne działania na rzecz poprawy jakości życia w metropolii oraz inne zadania zlecane przez gminy, uznane za
ważne.

WYCIĄG ZE SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI
WÓJTA W OKRESIE
od 30.12.2016r. do 30.03.2017r.
1) W dniu 05.01.2017r.
• Odbyło się spotkanie noworoczne z Seniorami z terenu
gminy Kobiór. Uczestniczyło w nim ponad 100 osób. Spotkanie uświetniły „jasełka po śląsku” wystawione przez
wychowanków naszego przedszkola.
2) W dniu 09.01.2017r.
• Odbyło się spotkanie z przedstawicielami Firmy Tauron w
sprawie warunków eksploatacji oświetlenia na terenie Gminy Kobiór w 2017r.
3) W dniu 12.01.2017r.
• Do Marszałka Woj. Śląskiego oraz odpowiednich Komisji
Sejmiku Woj. Śląskiego wysłano wniosek o wprowadzenie
zmian w rozkładzie jazdy polegającej na zatrzymywaniu się
na stacji Kobiór niektórych pociągów przyśpieszonych.
4) W dniu 16.01.2017r.
• Prezes ZNP w Tychach poinformował o przystąpieniu
przez ZNP do sporu zbiorowego z gminami w związku
wejściem w życie ustawy dot. zmian w systemie oświaty.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Głównym źródłem finansowania nowej metropolii będą
wpływy z budżetu państwa pochodzące z podatku PIT.
Według szacunków to kwota między 250 a 300 mln złotych. Budżet zasilą także składki gmin. Środki te będzie
można wykorzystać m.in. jako wkład własny, pozwalający
ubiegać się o wielomilionowe dotacje unijne. Będzie to
stanowić koło zamachowe dla rozwoju gmin związku
metropolitalnego.

5) W dniu 17.01.2017r.
• Omówiono z przedstawicielem T-Mobile projekt umowy
na dzierżawę gruntu w rejonie dworca PKP na cele związane z budowa stacji bazowej telefonii komórkowej.
• Odbyło się spotkanie z przedstawicielami Wspólnoty
Mieszkaniowej w sprawie wykonanych w 2016r. remontów
instalacji w budynku przy ul. Centralnej nr 30-38 oraz planów inwestycyjnych na 2017r.
• Przeprowadzono ponowne rozmowy z przedstawicielami
MZUiM w Tychach w sprawie planowanej ścieżki rowerowej łączącej Kobiór z Tychami biegnącej wzdłuż Al. Bielskiej. Do połowy lutego MZUiM wykona nieodpłatnie koncepcję ścieżki, która będzie przedmiotem uzgodnień z powiatem pszczyńskim oraz administratorami mediów usytuowanych w tym rejonie. Następnie odbędą się negocjacje w
sprawie partycypacji w kosztach

KAŻDY JEST WAŻNYY
Każda gmina będzie miała wpływ na kluczowe decyzje,
wykorzystanie środków finansowych oraz zadania realizowane przez związek. Organami związku będą: zgromadzenie, złożone z jednego delegata z każdej gminy oraz zarząd
wykonujący zadania przy pomocy urzędu metropolitalnego.
KORZYŚCI Z POWOŁANIA ZWIĄZKU:
 Dodatkowe wpływy z budżetu państwa;
 Integracja i rozwój transportu publicznego.
 Oszczędności, wynikające z centralizacji procesów;
 Zrównoważony rozwój regionu;
 Realizacja wspólnych projektów i działań;

6) W dniu 19.01.2017r.
• Podpisano w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach
aneks o dofinansowanie ze środków Programu Obszarów
Wiejskich przebudowy ul. Wróblewskiego.

DOBRE MIEJSCE DO ŻYCIA (ZAMIESZKANIA,CY
 2,3 tys. km2 powierzchni - największy obszar metropolitalny w kraju, zamieszkały przez 2,37 mln mieszkańców;
 Ponad 200 tys. firm i przedsiębiorstw wytwarzających
8% PKB kraju;
 Znakomite zaplecze biznesowe, wykwalifikowana kadra
pracownicza,
 Atrakcyjne tereny inwestycyjne;
 Różnorodność szkół – dostępność kształcenia w każdej
dziedzinie nauki;
 Prestiżowe wydarzenia kulturalne i sportowe;
 Unikalne atrakcje turystyczne ...”

7) W dniu 25.01.2017r.
• Odbyło się spotkanie organizacyjne z kierownikami dot.
wprowadzenia od 2017r. centralizacji podatku VAT oraz
związanym z tym obiegiem dokumentów.
8) W dniu 30.01.2017r.
• Odbyło się spotkanie z przedstawicielem Firmy Centrum
Inwestycji Strategicznych w sprawie zakresu i harmonogramu prac związanych z uporządkowaniem terenów byłego
tartaku.
9) W dniu 31.01.2017r.
• Wpłynęła informacja z WFOŚiGW w Katowicach w sprawie pozytywnego rozpatrzenia wniosku o pożyczkę i dotację
z przeznaczeniem na przebudowę kotłowni w Szkole Pod-

Więcej informacji na stronie www.gzm.org.pl oraz na stronie gminy Kobiór..
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gminy Kobiór. W najbliższym czasie zostanie podpisana
umowa o dzieło na wykonanie w/w prac.
• Opracowano koncepcję rozbudowy monitoringu na terenie
gminy Kobiór. Koncepcja przewiduje dodatkowe kamery
monitorujące:
- rejon budynku wielofunkcyjnego przy ul. Centralnej 57,
- rejon Domu Kultury oraz pasażu przy ośrodku zdrowia
- rejon ronda i parkingów w centrum
- rejon ulicy Tuwima (z przekaźnikiem na bloku)
Środki na ten cel zostały zaplanowane w budżecie gminy na
2017r.

stawowej i Gimnazjum. Zgodnie z pismem dotacja ma wynieść 6000,00zł zaś wysokość pożyczki ok 74 000,00zł
10) W dniu 10.02.2017r.
• Złożono skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Ministra Środowiska w sprawie zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej dla
kopalni Studzienice 1. Podobną skargę wystosowało miasto
Pszczyna.
11) W dniu 15.02.2017r.
• Odbyło się spotkanie w sprawie uregulowania spraw gruntowych pod remizą OSP w Kobiórze. Z uwagi na to, że
przedmiotowy teren jest własnością Skarbu Państwa, w
Zarządzie Lasów Państwowych został złożony wniosek o
zamianę gruntów pomiędzy gminą Kobiór a Nadleśnictwem.

18) W dniu 06.03.2017r.
• Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę kotłowni w szkole.
Wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma
HUNGER BUD .Wartość robót 124 845,00 zł brutto. Termin realizacji 25 maj 2017. Zadanie jest dofinansowane ze
środków WFOŚ i GW.

12) W dniu 21.02.2017r.
• Odbyło się spotkanie w sprawie poprawy bezpieczeństwa
na skrzyżowaniu DK1 z ul. Ołtuszewskiego w Kobiórze, w
oddziale pszczyńskim GDDKiA. Rozważano możliwość
przebudowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych
i rowerzystów, która mogłaby być również wykorzystana
przez kierujących pojazdami, a w szczególności rolników.
Koncepcja rozwiązania została przesłana do GDDKiA w
Warszawie do akceptacji.
• Odbyło się w Starostwie spotkanie w sprawie przebudowy
drogi powiatowej ul. Rodzinnej w Kobiórze. W związku
brakiem możliwości uzyskania dotacji na ten cel, rozważano
możliwość podziału zadania na etapy, które byłyby realizowane w następnych latach ze środków powiatu i gminy
Kobiór. Ze względu na przedłużający się termin rozpoczęcia inwestycji, wójt zwrócił się o pilne podjęcie remontu
cząstkowego nawierzchni i pobocza jezdni, które w chwili
obecnej stwarza zagrożenie dla użytkowników tej drogi.

19) W dniu 07.03.2017r.
• Przeprowadzono wizję w rejonie dworca PKP w celu rozważenia możliwości budowy parkingu strzeżonego lub monitorowanego. Parking taki mógłby przysłużyć się lepszemu
wykorzystaniu pociągów do komunikacji zbiorowej. Ewentualna budowa parkingu mogłaby się odbyć w przyszłości w
oparciu o zasady partnerstwa publiczno-prywatnego.
20) W dniu 08.03.2017r.
•Odbyło się spotkanie robocze w sprawie organizacji tegorocznej Spartakiady Miast Partnerskich, która odbędzie się
w Kobiórze w dniach 26-27 maja br.
21) W dniu 10.03.2017r.
•Odbyło się spotkanie uczestników procesu inwestycyjnego
sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej. Pomimo odległego terminu zakończenia przypadającego na połowę maja
2018 r. inwestycja jest bardzo zaawansowana. Z informacji
wykonawców wynika, że są w stanie zakończyć ją przed
terminem ( tj.jesienią br.). W związku z powyższym zostały
przeprowadzone wstępne rozmowy z Ministerstwem Sportu
i Turystyki w sprawie możliwości przyśpieszenia realizacji
inwestycji i jej rozliczenia do końca 2017r. W najbliższym
czasie zostanie wystosowane pismo do ministerstwa w powyższej sprawie.

13) W dniu 22.02.2017r.
• W związku z wygaśnięciem umowy na obsługę linii busowej pomiędzy gminą Kobiór a miastami sąsiednimi Pszczyną i Tychami, zorganizowano przetarg nieograniczony na
dalsze świadczenie tych usług. Wpłynęły 2 oferty. Z firmą,
która złożyła najkorzystniejszą ofertę ceny jednego wzkm,
w wysokości 1,65zł netto (drugi oferent zaproponował
2,30zł netto) podpisano umowę obowiązującą do końca br.

22) W dniu 14.03.2017r.
•Z informacji przekazanych przez Śląski Urząd Marszałkowski wynika, że jesienią br. zostanie zorganizowany konkurs grantowy na dofinansowanie wymiany kotłów przez
osoby fizyczne . Po doprecyzowaniu przez Urząd Marszałkowski w Katowicach regulaminu konkursu, zostaną rozważone możliwości i zakres złożenia wniosków przez Gminę
Kobiór.

14) W dniu 23.02.2017r.
• Podpisano umowę z Urzędem Pracy w Pszczynie na skierowanie w bieżącym roku 8 osób na prace społecznie użyteczne w naszej gminie.
15) W dniu 27.02.2017r.
• Podpisano akt notarialny w sprawie przejęcia gruntów pod
drogę, stanowiącą docelowe połączenie ul. Wróblewskiego z
ul. Promnicką.

23) W dniu 15.03.2017r.
•W związku z możliwością dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w 85% Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Urząd Gminy w Kobiórze
podejmie działania związane z przystąpieniem do opracowania takiego planu. PGN przysłuży się do ograniczenia
tzw. niskiej emisji poprzez inwentaryzację aktualnych potrzeb w zakresie wymiany starych pieców węglowych i
termomodernizacji.

16) W dniu 28.02.2017r.
• Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu 4Closer
Ties ze środków Funduszu Wyszehradzkiego. Termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na drugą połowę maja.
17) W dniu 03.03.2017r.
• Odbyło się spotkanie w sprawie inwentaryzacji i projektu
uzupełnienia oznakowania ścieżek rowerowych na terenie
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•Wystąpiono z zapytaniem ofertowym dot. opracowania
projektu termomodernizacji budynku wielousługowego przy
ul. Centralnej 57 w Kobiórze (były hotel). Gmina planuje
złożyć do końca maja br. wniosek aplikacyjny o dofinansowanie tego zadania ze środków RPO w formule ZIT .

ZBUD Spółka z o.o. z Warszowic od 1 lipca 2016 r. Projekt
zakładał stworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego
poprzez dobudowę nowej sali wraz z węzłem sanitarnym i
pokojem specjalistów od strony południowej istniejącego
budynku przedszkola. W chwili obecnej przystępujemy do
procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie dobudowanej sali. Wartość projektu wyniesie około 210 000 zł.
Projekt jest dofinansowany w wysokości około 50% kosztów kwalifikowalnych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa XII "Infrastruktura edukacyjna" Działanie
12.1 "Infrastruktura wychowania przedszkolnego" Poddziałanie 12.1.1 "Infrastruktura wychowania przedszkolnego ZIT". Realizowane zamierzenie jest uzupełnieniem projektu
pn. „Dobry start to przedszkole - zwiększenie dostępności
do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci 3-4
letnich z terenu Gminy Kobiór”, który będzie finansowany
ze środków EFS w ramach poddziałania 11.1., którego realizację przewiduje się na lata 2017-2018.
M.K.

24) W dniu 16.03.2017r.
•W związku z kończącą się budową „Domu Kulejących
Aniołów” w Piasku odbyło się spotkanie z władzami stowarzyszenia w sprawie możliwości przyjęcia dodatkowych
podopiecznych z terenu naszej gminy.
25) W dniu 20.03.2017r.
•Firma GEO-SYSTEM w Warszawy zwróciła się z propozycją założenia Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) na
stronie internetowej Gminy Kobiór. Do końca 2017 roku
firma ta będzie świadczyła pilotażowo na rzecz gminy nieodpłatne usługi w powyższym zakresie.
26) W dniu 22.03.2017r.
•Został wysłany do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o
dofinansowanie ze środków unijnych projektu pod nazwą
„Poprawa efektywności kształcenia ogólnego” (realizowanego przez Szkołę Podstawową w Kobiórze).
•W Katowicach została podpisana umowa o dofinansowanie, ze środków unijnych (Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich za pośrednictwem LGD Ziemia Pszczyńska),
budowy wiaty wielofunkcyjnej na terenie Gminnego Ośrodka Sportu.

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE

27) W dniu 24.03.2017r.
•Uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielami fundacji
EKON, z siedzibą w Kobiórze. Zaoferowano gminie między
innymi współpracę w ramach edukacji ekologicznej.
•Odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy TAURON
w sprawie polepszenia współpracy obejmującej: zarządzanie
kryzysowe, fotovoltaikę oraz przepływ informacji pomiędzy
Gminą Kobiór a spółką TAURON.

Posuwają się prace związane z budową pierwszej pełnowymiarowej sali gimnastycznej w gminie Kobiór przy kompleksie szkolnym przy ul. Tuwima 33, dofinansowanej przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wybrał nasz projekt do dofinansowania. Zgodnie z umową dotacji planowany koszt całkowity
wynosi około 3 128 000 zł, z czego dotacja ma wynieść
69,4%. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę nowej sali
gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz
przebudowę części pomieszczeń szkolnych z adaptacją na
pomieszczenie dla nauczycieli wychowania fizycznego. Oba
zblokowane fragmenty obiektu łączyć się będą z istniejącą
salą gimnastyczną oraz jej zapleczem szatniowym. Zasadniczym elementem jest sala gimnastyczna o wymiarach 32,00
m x 17,25 m, wymiarowej wielkości boiska 28 m x 15 m,
wysokości zewnętrznej 9,15 m. Wysokość wewnętrzna
liczona od poziomu posadzki do poziomu dolnej powierzchni sufitu podwieszonego wyniesie 8,07 m. Wykonawca
robót budowlanych firma P.B. DOMBUD S.A. deklaruje
chęć zakończenia realizacji inwestycji do października 2017
r. Przypominamy, że wstępnie zakładano, że obiekt zostanie
oddany do użytkowania w czerwcu 2018 r. Jeżeli uda nam
się uzyskać zgodę Ministerstwa Sportu i Turystyki na zmianę harmonogramu finansowania projektu możliwe jest, że
już w okresie jesienno-zimowym br. będziemy mogli korzystać z nowo wybudowanej sali gimnastycznej.

DOKONANO ODBIORU DOBUDOWANEJ SALI
PRZY GMINNYM PRZEDSZKOLU

W dniu 10.04.2017 r. dokonano odbioru końcowego robót
budowlanych związanych z projektem pn. ”Rozbudowa
budynku Gminnego Przedszkola o salę przedszkolną wraz z
zapleczem sanitarnym”, realizowanym przez firmę KA-
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BUDOWA WIELOFUNKCYJNEJ WIATY TURYSTYCZNO – REKREACYJNEJ NA TERENIE GMINNEGO OŚRODKA SPORTOWEGO W KOBIÓRZE
Obiekt służyć będzie celom rekreacyjnym, turystycznym
oraz do realizacji różnych imprez plenerowych jak np.:
festyny, dożynki, lokalne konkursy, akcje szkolne i społeczne, zawody sportowe, spartakiady , zjazdy rowerowe, koncerty cykliczne (Reagge w stodole) itp. Będzie pełnił również funkcję atrakcyjnego miejsca postojowego zlokalizowanego w rejonie ważnych tras rowerowych. Wartość projektu szacujemy na kwotę ok. 111390 zł.w tym dofinansowanie unijne ok.63%.Realizację planujemy w bieżącym
roku .

GMINA KOBIÓR
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole i Gimnazjum
w Kobiórze, przy ul. Tuwima 33
Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w
ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej

BUDOWA GMINNEGO PLACU ZABAW PRZY UL.
RUBINOWEJ W KOBIÓRZE
Zadanie polega na budowie placu zabaw wraz z ogrodzeniem oraz wyposażenie go w urządzenia zabawowe, sportowe i komunalne.
Wartość projektu szacujemy na kwotę ok. 79995 zł, w tym
dofinansowanie unijne ok.63%. Realizacja przewidziana jest
do końca br.

Całkowita wartość inwestycji: 3 128 044,00 PLN
Kwota dofinansowania ze środków FRKF: 2 172 000,00 PLN
Więcej informacji na temat dofinansowań udzielanych
przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) znajduje się na stronie
internetowej www.msport.gov.pl

KOMPLEKSOWE UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU
NA TERENIE GMINY KOBIÓR.
Zadanie planowane do realizacji w 2017 r. zakłada wymianę
pokryć z płyt azbestowo-cementowych płaskich i falistych
jedenastu budynków mieszkalnych, gospodarskich i garażowych na terenie Kobióra.
Wartość projektu szacujemy na kwotę 176 414,86 zł, w tym
dofinansowanie unijne ok.85%.

M.K.
ROZBUDOWA GMINNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W KOBIÓRZE
W 2017r. przewiduje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w
rejonie ul. Paproci, Poziomkowej, Promnickiej, Rolnej,
Rodzinnej i Wschodniej o długości ok. 3 km, wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg w pasie robót. Szacowana wartość projektu to około 1,2 mln zł. Planowane dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości ok. 63% w ramach
RPO WSL 2014-2020

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
W 2017 r. na rozbudowę oświetlenia ulicznego przeznaczono kwotę 50000 zł oraz ok. 6000 zł na projekt. Ponadto w 1
kwartale ma być zainstalowanych 10 dodatkowych punktów
świetlnych za kwotę ponad 33 000 zł, w ramach umowy
eksploatacyjnej z firmą Tauron (Dotyczy to ul.Poziomkowej
, ul.Paproci po 3 punkty, oraz ul.Wspólnej,Orlej, Borowej i
Łukowej w pobliżu Biedronki.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W KOBIÓRZE
W ramach termomodernizacji budynku urzędu gminy projektuje się docieplenie ścian i stropodachu.
W budynku Gminnego Domu Kultury planuje się docieplenie ścian ,stropodachu. Ponadto planuje się wymianę większości stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę kotła
centralnego ogrzewania.
Przewiduje się zakończenie realizacji inwestycji jesienią
bieżącego roku. Koszt realizacji szacuje się na kwotę około
600 tysięcy złotych, z czego 85% kosztów kwalifikowanych
planuje się sfinansować ze środków unijnych

PRZEBUDOWA DRÓG
W 2017 przewiduje się przebudowę
• ul.Składowej (1 etap-nakładka asfaltowa na części zamieszkałej, począwszy od strony ul.Zachodniej). Wcześniej
zostanie opracowana dokumentacja na cały odcinek,
uwzględniający nową trasę drogi za „domkami leśnika”.
• Przebudowa ul.Południowej (1-etap –wykonanie podbudowy i odwodnienia ) Dokumentacja będzie również opracowana na całość zadania.
• Planuje się również połączenie ul.Centralnej z
ul.Plichtowicką jako drogę transportu ciężkiego przez teren
byłego tartaku – w celu poprawy dostępności do dworca
PKP oraz do terenów inwestycyjnych w rejonie
ul.Plichtowickiej.
• Planuje się również renowację dróg po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Poziomkowej ,Paproci
i Wschodniej.
• Nie wyklucza się dodatkowego zadania drogowego po
ewentualnym wprowadzeniu zmian w budżecie w przypadku wystąpienia tzw. ”nadwyżki budżetowej”

PRZEBUDOWA KOTŁOWNI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W KOBIÓRZE
W wyniku przeprowadzonych prac planuje się dostosowanie kotłowni do obowiązujących warunków technicznych.
W szczególności przewiduje się wymianę niesprawnego
kotła „Buderus” wraz z niezbędną instalacją , oraz budowę
zewnętrznych schodów wejściowych do kotłowni wraz z
wymianę drzwi i okien w kotłowni. Dofinansowanie z pożyczki, umorzenia i dotacji z WFOŚiGW. Zakładany koszt
inwestycji to ok. 150 000 zł.
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GOPSu
- liczba wydanych decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego - 369
- liczba wniosków oczekujących na rozpatrzenie – 3, w tym
1 wniosek przekazany do rozpatrzenia przez marszałka
województwa,
- liczba rodzin mających ustalone prawo do świadczenia
wychowawczego – 350, w tym na pierwsze dziecko – 151
- liczba osób (dzieci do lat 18-tu) uprawnionych do świadczenia wychowawczego – 512
- liczba wypłaconych świadczeń w okresie od 01. 04. 2016r.
– 31.12.2016r. 4619 na kwotę: 2 300 649,20 zł
Wsparcie rodziny
Ustawa z dnia 09. czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i
pieczy zastępczej nakłada na gminę m.in. obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Wspieranie rodziny jest
prowadzone w formie pracy z rodziną (m.in. przydzielenie
rodzinie asystenta) oraz pomocy w opiece i wychowaniu
dziecka ( m.in. prowadzenie placówki wsparcia dziennego
tj. Świetlicy Środowiskowej).
Placówka wsparcia dziennego - Świetlica Środowiskowa
Głównym zadaniem Świetlicy jest wsparcie rodziny, w
zakresie szeroko pojętej pomocy wychowawczej, pedagogicznej, psychologicznej, socjalnej. Świetlica Środowiskowa
w Kobiórze zapewnia swym wychowankom fachową pomoc
i opiekę po zajęciach szkolnych, w tym pomoc w odrabianiu
zadań domowych, uzupełnianiu zaległości i braków szkolnych, a w okresie wakacji i ferii zimowych jest organizatorem czasu wolnego w różnorodnych formach tj. zajęć plastycznych, sportowych, rekreacyjnych, edukacyjnych. Organizuje również wycieczki krajoznawcze, rekreacyjne, wyjazdy do kina, basen, muzeum itp. Dzieci mają dostęp do
komputerów, telewizora, odtwarzacza, radia, materiałów
dydaktycznych, drobnego sprzętu sportowego.
Zarówno dzieci jak i rodzice uzyskują pomoc w sytuacjach
kryzysowych poprzez regularne spotkania z psychologiem,
liczne rozmowy z wychowawcami.
Asystent rodziny
Do zadań asystenta rodziny należy m.in. wspieranie rodzin
w zakresie prawidłowego wychowywania i opieki nad
dziećmi, dbania o ich zdrowie oraz prawidłowe gospodarowanie budżetem domowym. W 2016r. wprowadzono asystenta do 11 rodzin, w których występują problemy opiekuńczo wychowawcze. Specjalistyczne poradnictwo, terapia
i warsztaty, pomoc asystenta rodziny i pomoc w placówce
wsparcia dziennego (Świetlicy Środowiskowej) kierowana
bezpośrednio do dziecka- to w połączeniu ze wsparciem
socjalnym kompletny zestaw potrzeb tych rodzin. Ich zaspokojenie stanowi szansę na samodzielność rodziców i
należyte warunki rozwoju dzieci.
Stypendium socjalne
Pomoc materialna o charakterze socjalnym skierowana jest
do rodzin, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.
Wysokość stypendium uzależnione jest od dochodu na osobę w rodzinie oraz od powodu trudnej sytuacji materialnej.
Jest udzielane uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji. Ogółem w 2016r. z pomocy materialnej
skorzystało 33 uczniów.
Zespół interdyscyplinarny
Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobiórze
działa Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W KOBIÓRZE ZA 2016R.
Świadczenia z pomocy społecznej
W 2016r. pomocą społeczną objęto 83 rodziny/ ilość osób w
rodzinach 193. Dotyczy to rodzin objętych kompleksowym
wsparciem tj. pomocą finansową, rzeczowa, pracą socjalną,
działaniami osłonowymi oraz prowadzonymi interwencjami.
W porównaniu z rokiem 2015 zmniejszyła się liczba osób,
którym przyznano świadczenie. Ma to związek z mniejszą
liczbą osób objętych pomocą w zakresie dożywiania (posiłki, bony, zasiłki celowe) spowodowane poprawą sytuacji
materialnej rodzin wychowujących dzieci w wieku szkolnym. Natomiast zwiększyła się liczba osób prowadzących
jednoosobowe gospodarstwa domowe oraz osób wymagających wsparcia w formie usług opiekuńczych, wsparcia asystenta rodziny, mających prawo do zasiłku stałego oraz
okresowego. Osoby te z powodu długotrwałej choroby i
niepełnosprawności będą wymagały stałej pomocy – ilość
tych rodzin pozostaje na poziomie roku 2015r.
W porównaniu z rokiem 2015 nastąpił wzrost rodzin niewydolnych wychowawczo oraz dotkniętych przemocą domową. Pozostałe powody takie jak: bezrobocie, alkoholizm,
niepełnosprawność, długotrwała choroba od wielu lat są na
mniej więcej stałym poziomie i stanowią główną przyczynę
udzielania pomocy. Natomiast powody takie jak: bezdomność, narkomania, sieroctwo, zdarzenia losowe miały charakter jednostkowy.
Świadczenia rodzinne są obligatoryjnymi świadczeniami
udzielanymi na roczne okresy zasiłkowe trwające od 01.
listopada do 31. października następnego roku.
Dane na dzień 31. grudnia 2016r.
-ilość rodzin pobierających świadczenia rodzinne – 140
-ilość osób uprawnionych do zasiłku rodzinnego – 158
-ilość osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny – 64
-ilość osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 15
-ilość osób pobierających zasiłek dla opiekuna – 3
-ilość wypłaconych „becikowych” 45 dzieci
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
W 2016r. wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 37 osób uprawnionych ( dzieci), ilość rodzin 24.
Wobec dłużników alimentacyjnych prowadzone są działania
wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów, celem wyegzekwowania należności. Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze prowadzi postępowanie wobec 54 dłużników alimentacyjnych.
W celu zwiększenia skuteczności egzekucji GOPS współpracuje z odpowiednimi komornikami oraz Biurami Informacji Gospodarczej.
Świadczenia wychowawcze – Program 500+
Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci weszła w życie 01. kwietnia 2016r. Zadanie
to realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie upoważnienia Wójta.
Prawo do świadczenia ustalane jest na okres od 1. października do dnia 30. września roku następnego. Dochód, jaki
bierze się pod uwagę to dochód osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo
do świadczenia wychowawczego.
Dane na dzień 31. grudnia 2016r.
- liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego – 372
• w tym złożonych w formie papierowej – 280
• złożonych drogą elektroniczną - 92
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Przemocy w Rodzinie, który został powołany Zarządzeniem
Nr 26/III/11 Wójta Gminy Kobiór z dnia 31. maja 2011r.
W skład Zespołu wchodzą specjaliści różnych grup zawodowych zajmujących się problematyką przemocy i współpracujących ze sobą w celu budowania lokalnego systemu
wsparcia dla rodzin zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
W roku 2016 odbyły się 4 posiedzenia Zespołu. Łącznie w
2016r. prowadzono 17 procedur NK w 14 rodzinach. Ośrodek Pomocy Społecznej jest odpowiedzialny za obsługę
organizacyjno-techniczną Zespołu.
A.S.

PLANY WAKACYJNE
Tradycyjnie w czasie wakacji w miesiącu lipcu, Gminny
Dom Kultury będzie prowadził szereg zajęć adresowanych
dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Będą to zarówno
różnorodne stacjonarne warsztaty tematyczne, jak i wyjazdy
na baseny oraz w ciekawe miejsca w Polsce. Nie zapomnimy również o wycieczkach, które są adresowane dla całych
rodzin. W lipcu i sierpniu planujemy odwiedzić: Pragę, Zoo
w Ostrawie, kopalnię złota w Złotym Stoku. Tradycyjnie
udamy się w Pieniny na spływ uroczym Przełomem Dunajca, wybierzemy się do Morskiego Oka, a także do Krasiejowa gdzie na każdego czeka moc atrakcji.
W.P.

KONIEC SEZONU ZIMOWEGO
KONIEC ŚLIZGAWKI
W styczniu i lutym br., można było korzystać z bezpiecznej
ślizgawki urządzonej na stawie komunalnym przy ul.
Rzecznej. W ramach budowy i przebudowy oświetlenia tej
drogi, wykonane zostało oświetlenia tafli zbiornika wodnego projektorami powierzchniowymi, zapalanymi według
faktycznych potrzeb. Czynność tę pełnił społecznie sąsiadujący z „lodowiskiem” Pan Mariusz Pająk, któremu dziękujemy za zaangażowanie i pomoc, jakiej nam udzielił w tym
sezonie.
Mieszkańcom Kobióra w tym miejscu wyjaśnimy, iż ślizgawka nie była szeroko reklamowana ze względu na niski
stopień przygotowania tafli oraz infrastruktury otaczającej,
do funkcji masowej rekreacji. Potraktowaliśmy ten sezon
testowo, by przed kolejną zimą mieć rozeznanie o potrzebach i możliwościach zagospodarowania tego miejsca, aby
pełniło jak najlepiej swoją funkcję rekreacyjną.

WIOSENNE WARSZTATY SCRAPBOOKINGU
W GDK odbyły się warsztaty SCRAPBOOKINGU prowadzone przez wieloletnią instruktorkę o międzynarodowej
renomie Dorotę Kopeć. Scrapbooking jest sztuką ręcznego
tworzenia i dekorowania kartek, bibelotów oraz albumów ze
zdjęciami i pamiątkami rodzinnymi. Podstawowymi materiałami do ozdabiania są: kolorowy papier, nożyczki do
wycinania profilu, ćwieki, ozdobne nity, urządzenia do ich
mocowania, klej. Bardziej wyrafinowane ozdabianie wymaga także: pieczątek dekoracyjnych, farbek i pisaków z efektem Pluster, szablonów, naklejek, dziurkaczy wzorków,
kolorowego proszku i podgrzewaczy. Udział w warsztatach
wzięło kilkanaście Pań, które do Kobióra zjechały z całej
południowej Polski.

Każda uczestniczka wykonała 4 kartki w klimacie wiosenno-świątecznym. Następne tego typu warsztaty będziemy
organizowali 9 czerwca br., wszystkich chętnych serdecznie
zapraszamy.
J.M.
ZAJĘCIA FIT DANCE
DLA DZIECI I DOROSŁYCH
Informujemy, że w Gminnym Domu Kultury w każdy poniedziałek o 18.00 odbywają się nowe zajęcia „FIT DANCE” dla dzieci i młodzieży. Natomiast o 18.45 startują zajęcia FIT DANCE przeznaczone dla osób dorosłych. Zajęcia
te adresowane są do wszystkich, którzy lubią ruch. Zawierają elementy tańca i fitnessu. Oba te elementy są gwarancją
spalenia zbędnych kalorii oraz sposobem na zachowanie
dobrej formy i zdrowia. Zajęcia odbywają się w wesołej
atmosferze przy energetyzującej muzyce. Prowadzi je doświadczona tancerka i instruktor Natalia Dziewulska.
W.P.

W.P.
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jednak głosy, że to jest przyczyną marazmu i spadku do
najniższej klasy rozgrywkowej pierwszego zespołu, co cofnęło Leśnik do czasu lat 60-tych ubiegłego wieku, kiedy to
w gminie zabrakło środków na sport ( budowano szkołę
1000- lecia, Dom Kultury, Pocztę, Gminny Ośrodek Zdrowia).

DZIEŃ KOBIET Z OPERETKĄ
12 marca 2017 r. w Gminnym Domu Kultury odbył się
koncert „Dzień Kobiet z Operetką” w wykonaniu Kamila
Rocha Karolczuka (tenor) oraz Edyty Nowickiej (sopran).
Śpiewakom akompaniował na fortepianie Tomasz Marcol, a
wieczór z klasycznymi utworami muzyki światowej poprowadził reporter katowickiego oddziału TVP, Michał Czaplicki. Podczas koncertu można było usłyszeć znane i lubiane pieśni, jak La donna è mobile, 'O sole mio, Wielka sława
to żart – arię z Barona Cygańskiego Johanna Straussa czy La
spagnola i wiele innych. Artyści oczarowali kobiórską publiczność, która po dwukrotnych bisach, zgotowała im owację na stojąco.
W.P.
WYJAZD DO KRAKOWA
9 maja 2017 Gminny Dom Kultury organizuje wyjazd do
Teatru Bagatela w Krakowie na sztukę Paula Pörtnera „Szalone nożyczki”. Jest to niezwykła komedia kryminalna z
niespodzianką, rozgrywająca się w wyjątkowym krakowskim salonie fryzjerskim, nad którym mieszka upiorna pianistka a właściwie mieszkała…
Pierwsze w Polsce interaktywne przedstawienie, w którym
przebieg akcji zależy w dużej mierze od publiczności. Doskonała zabawa, a można brać w niej udział wielokrotnie! W
Ameryce sztuka nie schodzi z teatralnych afiszy od ponad
dwudziestu lat, co uhonorowano wpisem do Światowej
Księgi Rekordów Guinnesa dla najdłużej utrzymującego się
w repertuarze spektaklu, który nie jest musicalem.
Planujemy również wstąpić do Centrum Jana Pawła II oraz
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Przewidziany jest również czas wolny na Starówce, aby każdy
mógł nacieszyć się tym wspaniałym miastem. Zapraszamy
do odwiedzenia dawnej stolicy Polski. Koszt wyjazdu to 80
zł, zapisy trwają do 26 kwietnia.
W.P.

Uczestniczący w zebraniu Wójt Gminy Kobiór - E. Lubański oraz Przewodniczący Rady Gminy - Przemysław Sawicki zwrócili uwagę, iż wobec znaczącego i stabilnego finansowania działalności sportowej oraz pełnego utrzymania
obiektu sportowego na coraz wyższym poziomie z budżetu
samorządu, są zobowiązani oczekiwać od nowego Zarządu
przedstawienia realnego i nieco ambitniejszego planu powrotu pierwszej drużyny do czołówki klasy A, co pozwoli
kobiórskim piłkarzom powrócić na należne im miejsce w
hierarchii okręgu. Pytaniem zasadniczym jest, jak zatrzymać
w klubie chłopców najzdolniejszych - liderów?
Zainteresowanie naszymi wychowankami jest bowiem
znaczne. Aktualnie 19-letni Tomek Zawadzki jest podstawowym zawodnikiem IV-ligowej Iskry Pszczyna. Kilku
chłopaków reprezentuje barwy GKS-u Tychy. 19-letni junior Mateusz Żelazo podczas przygotowań zimowych pojechał z pierwszą drużyną GKS-u Tychy na zgrupowanie do
Rybnika, występując (choć krótko) w jednym ze sparingów.
18-letni Łukasz Matera, ma za sobą także epizod w pierwszej drużynie GKS-u Tychy; w tym klubie znaleźli również
miejsce:
- Daniel Kręciwilk i Grzegorz Seweryn ( rocznik 2001)
- Bartosz Gogol i Paweł Utrata ( rocznik 2002)
- Wojciech Żelazo (rocznik 2004)
- Przemysław Chęś (rocznik 2005)
Brak w drużynie Leśnika takich talentów, stawia pod znakiem zapytania możliwości wyjścia z marazmu.
Po udzieleniu absolutorium staremu zarządowi, wybrano
nowy. W stosunku do poprzedniego, został powiększony o
członka Zarządu Marcina Prasoła. Dla tych, którzy mniej
interesują się sportem informujemy, iż pełni on w sztabie
selekcjonera reprezentacji Polski Adama Nawałki, funkcję
trenera analityka.
Aktualny skład Zarządu Klubu LKS Leśnik Kobiór (od dnia
24.02.2017):
Prezes: Krzysztof Kocur
Wiceprezesi: Adrian Cebula i Kazimierz Kulisz
Skarbnik: Dawid Szromek
Sekretarz: Kamil Giel
Członek Zarządu: Marcin Prasoł

NOWY ZARZĄD LEŚNIKA KOBIÓR.

24 lutego 2017 roku w pubie „Elwer”, odbyło się Walne
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze klubu sportowego LKS
Leśnik Kobiór. Podsumowano upływające dwa lata działalności Zarządu, który przedstawił sprawozdania finansowe
oraz sportowe. Omówiono trudną sytuację pierwszej drużyny Leśnika, grup młodzieżowych oraz wychowanków klubu
występujących w wyższych ligach.
Wyróżniającym się wychowankom nie stawia się przeszkód
w przechodzeniu do innych klubów uczestniczącym na
wyższym poziomie rozgrywek. W dyskusji pojawiły się
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KULTURA I SPORT
rym odbędzie się ceremonia otwarcia. Zespoły rozegrają
mecze każdy z każdym według poniższego harmonogramu:
GTA Polonia Bytom - Baribals Kobiór
Chwiałka Hockey Club - SSH Sokoły Nowy Targ
Chwiałka Hockey Club - GTA Polonia Bytom
Baribals Kobiór - SSH Sokoły Nowy Targ
Chwiałka Hockey Club - Baribals Kobiór
GTA Polonia Bytom - SSH Sokoły Nowy Targ
Zakończenie turnieju planowane jest na godzinę 19:00 a
bezpośrednio po nim odbędzie się ceremonia medalowa.
Wstęp na turniej bezpłatny, organizatorem jest GTA Polonia
Bytom.
G.S.

Sytuacja pierwszej drużyny klubu - wiosna 2017

NOWOŚCI WYDAWNICZE W BIBLIOTECE
Gminna Biblioteka Publiczna w Kobiórze co roku składa
wniosek do Biblioteki Narodowej o dofinansowanie na
zakup nowości wydawniczych, w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa. W roku 2016 dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w kwocie 4700 zakupiliśmy 187
pozycji książkowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Gminna Biblioteka w Kobiórze godziny otwarcia:
Poniedziałek
11.00 do 19.00
Wtorek
9.00 do 16.00
Środa
11.00 do 19.00
Czwartek
9.00 do 15.00
Piątek
11.00 do 19.00
J.K.

Drużynie seniorów Leśnika w tym sezonie raczej będzie
trudno o powrót do klasy A. Do wyższej ligi awansują dwa
zespoły, a tabela przedstawia się następująco: Zespół z Kobióra traci do miejsc premiowanych awansem 13 punktów i
będzie bardzo trudne odrobienie tej straty. Kobiórzanie
rozpoczynają rundę jesienną 1 bądź 2 kwietnia wyjazdowym
meczem z liderem rozgrywek- Polonią Międzyrzecze. Leśnik sezon zakończy 25 czerwca meczem z LKS-em Brzeźce. Pracę trenerską z zespołem będzie kontynuował Adrian
Cebula.
Młodzieżowe drużyny „Leśnika”
W porównaniu do jesieni 2016, na wiosnę Leśnik Kobiór
wystawi jedną drużynę młodzieżową mniej - czyli 5.
Z powodu niskiej frekwencji, nie będzie już drużyny juniorów młodszych (rocznik 2000). Zawodnicy z roczników
2000-2001 zasilą szeregi seniorów Leśnika. Nie będzie
także zespołu młodzików (rocznik 2004-2005); do zawodników z tych dwóch roczników zostaną dodani chłopcy urodzeni w 2003 roku ( jesienią występujący w juniorach) i
zostanie stworzona drużyna trampkarzy młodszych, która
będzie występowała w lidze C2. Trenować ją będzie Dawid
Kulisz. W pozostałych drużynach bez zmian w stosunku do
jesieni:
- Orliki (2006/07) - liga E1 - trener Dawid Szromek
- Żaki (2008/09) - liga F1 - dwie drużyny Leśnika:
Leśnik I - trener Łukasz Morcinek,
Leśnik II - trener Adrian Chrobok
- Skrzaty (rocznik 2010 i młodsi) - liga G1 - trener Adrian
Chrobok.
W młodzieżowych drużynach Leśnika występuje około 80
dzieci, dzięki czemu jesienią Leśnik mógł wystawić aż 6
drużyn młodzieżowych. Nie licząc zespołów z Tychów oraz
Iskry Pszczyna, więcej drużyn młodzieżowych od Leśnika w
Podokręgu Tychy miał tylko Sokół Wola. Widać więc, że
szkolenie młodzieży w Kobiórze rozwija, idąc w dobrym
kierunku.
Kamil Giel i J.M.

SPOTKANIE Z GABRIELĄ KOTAS

16 lutego 2017 roku odbyło się w Gminnym Przedszkolu w
Kobiórze spotkanie z Panią Gabrielą Kotas, autorką wierszy
dla dzieci. Pani Gabrysia w bardzo ciekawy sposób poprowadziła spotkanie, a dzieci bardzo chętnie brały udział w
proponowanych zabawach.
J.K.
BIBILOTEKA
W OGÓLNOPOLSKICH AKCJACH SPOŁECZNYCH
Biblioteka bierze udział w ogólnopolskich akcjach społecznych - "Tydzień Bibliotek", "Noc z Andersenem", "Cała
polska czyta dzieciom", organizowane są spotkanie z autorami, zajęcia w czasie ferii i wakacji.
Akcja "Cała Polska czyta dzieciom prowadzona jest od
kilku lat, co miesiąc w ramach tej akcji spotykamy się z
kobiórskimi przedszkolakami.

TURNIEJ HOKEJOWYCH MISTRZOSTW POLSKI
AMATORÓW DYWIZJI 3
Dnia 8 kwietnia 2017 r. na sztucznym lodowisku Polonii
Bytom zostaną rozegrane pierwsze hokejowe Mistrzostwa
Polski Amatorów Dywizji 3. Dwa pierwsze zespoły awansują do Dywizji 2. Turniej rozpoczyna o godz. 9:00 mecz
pomiędzy GTA Polonia Bytom a Baribals Kobiór, po któ-
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Wszystkie te spotkania przebiegają w radosnej atmosferze i
są okazja do bezpośredniego kontaktu z żywym słowem,
wzbogacają język i wiedzę dzieci.
J.K.
BAJKOWE PRZEDSZKOLE
Dnia 27 marca 2017r. w naszym Przedszkolu odbyły się
popołudniowe warsztaty dzieci z rodzicami grupy Wiewiórek. Tego dnia nasza sala zamieniła się w prawdziwy teatr.
Uczestnicy warsztatów podzieleni zostali na dwie grupy, w
których tworzyli przedstawienie oraz scenografie. Wspólnymi siłami stworzyliśmy bajkę pt. „Trzy świnki” oraz
„Czerwony Kapturek”. Wszyscy uczestnicy warsztatów byli
bardzo zaangażowani, dzięki czemu mogliśmy oglądać
wspaniałe występy. Dzieci oraz rodzice wcielili się w role
m.in. trzech świnek, których w naszej bajce było dziewięć,
narratorów, drzew, wilka, babci oraz mamy. Dzięki naszemu
wspólnemu spotkaniu mogliśmy się lepiej poznać, rozbudzić
naszą wyobraźnię i kreatywność. Obydwie bajki zawierały
morał – pierwsza, uczyła dzieci, aby nie rozmawiać z obcymi ludźmi, druga niosła przesłanie, aby sobie wzajemnie
pomagać. Za zaangażowanie, współpracę dziękujemy i zapraszamy na kolejne zajęcia.

Dzieci wysłuchują baśni, opowiadań i wierszy nagradzając
nas laurką, kwiatem oraz piosenką.
Również w ramach tej akcji 23 marca odwiedziłyśmy
Gminne Przedszkole Publiczne w Górze, czytałyśmy bajki
w grupach Jeżyki, Sówki, Żabki i Biedroneczki, przedszkolaki bardzo ciepło nas przyjęły i z zaciekawieniem wysłuchały bajek o Maszy, misiach i wiośnie.
Bardzo dziękujemy dyrekcji oraz dzieciom przedszkola w
Górze za zaproszenie.

J.S.
DBAMY O ŚRODOWISKO

Firma „Master – Odpady i Energia” zorganizowała, w tym
roku konkurs plastyczny pn. „Ekoprzedszkolak – to ja” o
tematyce „Segregujmy baterie”. Konkurs skierowany jest do
placówek przedszkolnych i obejmuje obszar na terenie
gmin: Tychy, Bieruń, Lędziny, Imielin, Bojszowy, Chełm
Śląski, Kobiór i Wyry. Podstawowym założeniem konkursu
jest: propagowanie idei czystego środowiska, propagowanie
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selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w domu, w
przedszkolu oraz w mieście, a także zwrócenie szczególnej
uwagi na ochronę środowiska przyrodniczego. Dzieci z
naszego przedszkola, a dokładnie starszaki (gr. Jagódki),
również wzięły udział w tym konkursie. Wykonały prace
plastyczne związane z segregowaniem śmieci i baterii oraz
dbaniem o środowisko. Prace te zostały dostarczone do
siedziby firmy „Master” – organizatora konkursu 4 kwietnia.
Dodatkowo przedszkolaki brały udział w konkursie „zbiórka
baterii” oraz w konkursie na nazwę pojemników do segregacji odpadów.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 21 kwietnia 2017r.
Trzymamy kciuki za naszych uczestników konkursu!!!
J.C

sze przedszkolaki to bezpieczne dzieciaki” oraz na zakończenie zaprezentowały gościom wiersz pt. „Numery alarmowe”.
S.W.
PAMIĘTAMY O NAJSTARSZYCH MIESZKAŃCACH
NASZEJ MIEJSCOWOŚCI

BEZPIECZEŃSTWO – TO PODSTAWA

Dnia 28 lutego br. dzieci z kobiórskiego przedszkola były
gośćmi pensjonariuszy Dziennego Domu Opieki w Kobiórze. W odwiedziny do chorych wybrały się dzieci z zespołu
KOBIYRZOKI wraz z opiekunkami. Ta szczególna wizyta
odbyła się w miłej i serdecznej atmosferze, wzajemnej życzliwości, nie zabrakło też wzruszeń. Mali goście, z właściwą
dla siebie werwą i radością, przypomnieli stare, śląskie
piosenki i tańce. Dzieci wystąpiły w strojach śląskich, a
wszystkie utwory wykonały w gwarze, jakże bliskiej sercu
naszych miłych gospodarzy.
Zostaliśmy przyjęci niezwykle gościnnie, zarówno przez
pensjonariuszy jak i personel Domu Opieki. Dzieci z zespołu Kobiyrzoki odpłaciły pełnymi serca występami. Zarówno
dla przedszkolaków, jak i dla chorych było to ważne i ciekawe doświadczenie. Dla dzieci spotkanie z chorymi było
ważną lekcją empatii, szacunku dla starszych, dla ich doświadczenia i życiowej mądrości, a dla naszych gospodarzy,
był to czas radości, oderwania się od chorób i trosk dnia
codziennego.
Mamy nadzieję, że to spotkanie zaowocuje szczególną przyjaźnią, a wizyty przedszkolaków w Dziennym Domu Opieki
w Kobiórze, wejdą już na stałe do tradycji przedszkola.
L.Z.

Podstawowym zadaniem przedszkola i jednym z pierwszych, jakie realizujemy jest nauczenie dzieci dbania o własne bezpieczeństwo i zdrowie. Kształtujemy w nich umiejętność właściwego zachowania w sytuacjach zagrożenia. W
naszym przedszkolu – bezpieczeństwo to podstawa, to temat
całoroczny. 24 marca 2017r. odbył się konkurs o bezpieczeństwie pod hasłem „Bezpieczny Przedszkolak”. W konkursie wzięły udział nasi najmłodsi wychowankowie - dzieci
3-4 - letnie z grup „Kotki” oraz „Motylki”. Cele konkursu
obejmowały zarówno poznanie poziomu wiedzy przedszkolaków z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa i utrwalenie prawidłowych, bezpiecznych zachowań w zabawie, jak
również zabawę z elementem rywalizacji. Każdą grupę
reprezentowały 3-osobowe zespoły wytypowane przez nauczycielki. Zadania, jakie dzieci miały do wykonania były
zróżnicowane. Składały się na nie takie zabawy jak: układanie puzzli przedstawiających pojazdy uprzywilejowane i
dopasowywanie do nich właściwej osoby, rozwiązywanie
zagadek, ocenianie sytuacji na obrazkach, ustalenie prawidłowego zachowania w trudnych sytuacjach, rozpoznanie i
nazwanie usłyszanych sygnałów dźwiękowych, itp.
W przedsięwzięciu uczestniczył strażak Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kobiórze – Pan Łukasz Tomaszczyk oraz nasza
Pani Dyrektor – Katarzyna Kozyra. Jury oceniało osiągnięcia maluchów. Dzieci świetnie radziły sobie z wszystkimi
zadaniami, zaskakując sprytem i trafnymi odpowiedziami.
Wykazali się ogromną wiedzą dotyczącą bezpieczeństwa,
oczywiście na miarę swojego wieku. Konkurs odbył się w
wesołej atmosferze, przedszkolaki skandowały hasło: „Na-

PRZEDSZKOLAKI ŻYJĄ ZDROWO
23 marca najstarsze przedszkolaki z gr. Jagódki, Stokrotki,
Biedronki i Wiewiórki brały udział w konkursie o zdrowiu i
higienie. Na spotkanie to zaproszono gości: p. dyr. Katarzynę Kozyrę, pielęgniarkę p. Katarzynę Smozik, p. kucharkę
Bernadetę Miłkowską i p. intendent Lucynę Mazurczyk. Pod
bacznym okiem jury dzieci pracowały zdobywając dla swojej drużyny punkty za konkurencje, zagadki i zadania związane ze zdrowiem szeroko pojętym. Dzieci wykazały się
ogromną wiedzą, umiejętnościami i zdolnościami. Celem
konkursu było kształtowanie i zachęcanie do postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia, nabywanie prozdrowotnych przyzwyczajeń i nawyków. Już nasi najmłodsi przedszkolacy wiedzą czemu służy właściwe odżywianie, jakie
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potrawy są niezbędne dla zdrowia, a jakie szkodliwe. Rozumieją potrzebę aktywnego wypoczynku, jako źródła
zdrowia oraz znaczenie czystości w życiu każdego człowieka. Podczas trwania konkursu kilka słów do dzieci skierowała pani kucharka opowiadając, co powinno znaleźć się w
menu każdego dziecka, a z czego należałoby zrezygnować.
Natomiast pani pielęgniarka mówiła o dbaniu o higienę,
czystość i czego powinniśmy do tego używać.

Te drobne gesty dają możliwość nam dorosłym, chociaż w
małym stopniu, wyzwolenia uśmiechu, radości i nadziei w
ludziach chorych, starszych, a dzieci uczą, od najmłodszych
lat,
umiejętności
dzielenia
się
i
pomagania.
Przecież więcej jest radości w dawaniu niż braniu.

Dzieci świetnie się bawiły wykonując m. in. takie zadania
jak: robienie zdrowych kanapek z wykorzystaniem tylko
zdrowych produktów, kosztowanie soczków przez słomkę i
odgadywanie z czego są zrobione, rozpoznawanie warzyw i
owoców po smaku i zapachu, układanie puzzli, rozwiązywanie zagadek. Na koniec każda grupa otrzymała dyplom,
medale i podarunek od pani pielęgniarki – zestaw do dbania
o higienę rąk.
G.Ż.
PODZIEL SIĘ SWOIM SERCEM Z INNYMI
WIELKANOCNY KOSZYCZEK
Po raz kolejny, w naszym przedszkolu, przeprowadzona
została akcja „Podziel się swoim sercem z innymi”. Zebraliśmy dary - słodycze, które zostały przekazane chorym podopiecznym Hospicjum im. Św. Ojca Pio w Pszczynie (30
osób), dzieciom z ochronki w Pszczynie (14 osób), a także
dwójce chorych dzieci Kubusiowi i Karolince.
W tym roku przygotowaliśmy także drobne upominki dla
podopiecznych Dziennego Domu Opieki, działającego w
Przychodni KOBIMED w Kobiórze. Akcja „Wielkanocny
Koszyczek” została ogłoszona w połowie marca. Dzięki
hojności Rodziców, naszych wychowanków, udało nam się
zebrać sporo różnego rodzaju słodyczy. Dary te zostały
zapakowane do papierowych torebek, pięknie udekorowanych przez dzieci z grupy „Biedronki”. Przedszkolaki z
wielką, szczerą radością bardzo chętnie ozdabiały torebki.
Później z zapałem asystowały przy pakowaniu prezentów.
Można powiedzieć, że włożyły w tę pracę całe swoje serce.
Gotowe torebki dodatkowo przyozdobiły, uszyte przez Panie kucharki: Berdankę i Anię, zajączki (dla dzieci) i tulipany (dla chorych). Anonimowy darczyńca ofiarował, jak co
roku własnoręcznie wykonane jaja wielkanocne – prawdziwe dzieła sztuki. Dzieci z grupy „Stokrotek”, wspólnie z
wychowawcą, upieką jeszcze babeczki, które wraz ze słodyczami przygotowanymi przez grupę „Biedronek” zostaną
ofiarowane podopiecznym Dziennego Domu Opieki.

D.W.
DOKARMIAMY PTAKI
Nasze przedszkole bierze udział w wielu konkursach, ale po
raz pierwszy przystąpiło do przyrodniczego Konkursu „Dokarmiamy ptaki” organizowanego przez PGL LP Nadleśnictwo Kobiór w Piasku. Konkurs trwał w okresie od
27.02.2017r. do 31.03.2017r. Celem konkursu było propagowanie wśród dzieci zainteresowania i szacunku dla przyrody, potrzeby jej nieustannej ochrony oraz ukazanie bogactwa przyrodniczego lasów pszczyńsko -kobiórskich.
Aby zachęcić i zainspirować dzieci do niesienia pomocy
ptakom przeprowadzone zostały pogadanki i zajęcia dydaktyczne, w tym zorganizowano Dzień Wróbelka. Były
wspólne zabawy muzyczno - ruchowe, ciekawe zagadki,
opowieści o ptakach – te prawdziwe i te literackie.
Przedszkolaki poznały, jak wyglądają ptaki zimujące w
Polsce, jakie odgłosy wydają oraz jak możemy im pomóc
przetrwać zimę. Dzieci wykonywały m.in. prace plastyczne
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z motywem przewodnim ptaków, które następnie posłużyły
do udekorowania przedsionka przedszkola.
Do akcji dokarmiania ptaków włączyli się czynnie rodzice,
którzy wspólnie z dziećmi wykonali projekty karmników
oraz zaopatrzyli dzieci w „smakołyki” dla naszych latających przyjaciół, które następnie zostały umieszczone w
karmnikach. Przedszkolaki wspólnie ze swoją wychowawczynią wykonały karmnik dla ptaków wykorzystując zużyte
materiały ekologiczne m.in. szpatułki, karton, butelki typu
PET, itp. Takie były też wytyczne zawarte w regulaminie
konkursu.

Podczas ciekawej prelekcji, prowadzonej przez pana Andrzeja Pająka, uczestnicy spotkania z egzotycznymi okazami
mogli zobaczyć pytona siatkowatego, pytona tygrysiego,
żółwia błotnego i czerwonolicego, przedstawicieli jaszczurek takich, jak agama brodata, waran stepowy. Poza wymienionymi był jeszcze wąż królewski i połoz tajwański.
Organizowane "żywe lekcje przyrody" są ciekawym i praktycznym sposobem realizacji programu lekcji przyrody, ale
są również świetnym sposobem poznania wiadomości o
życiu zwierząt, ich zwyczajach, dają też możliwość bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami.

Każde spotkanie ze światem zwierząt, które prowadzi dla
uczniów p. Andrzej Pająk, zawsze wzbudza zainteresowanie
uczestników. Prowadzący ciekawie opowiada o życiu swych
podopiecznych (sam zajmuje się zwierzętami, które prezentuje uczniom), przekazuje wiadomości, których niejednokrotnie nie poznaliby czytając podręczniki.
Dlatego warto organizować cykliczne spotkania w ramach
"żywych lekcji przyrody".
B.W.

Ptasią stołówkę uroczyście otworzyliśmy umieszczając
nowe karmniki w zacisznym miejscu naszego ogrodu, między drzewami i krzewami. Dzieci często sprawdzały jacy
goście odwiedzają karmnik i czy nie trzeba uzupełnić ptasiej
stołówki.

KOBIÓRSKI ORZEŁ
Dwudziestu jeden gimnazjalistów wzięło udział w Ogólnopolskim Projekcie „Stypendiada Polonistyczna”, którego
organizatorem jest Firma Edukacyjna „ORZEŁ”. Konkurs
odbył się w naszej szkole w dniach od 10 do 12 stycznia br.
Uczestnicy mogli wykazać się wiedzą i umiejętnościami w
trzech kategoriach tematycznych. Pierwszego dnia uczniowie zmierzyli się z zadaniami sprawdzającymi wiedzę z
wybranej przez nich lektury (konkurs czytelniczy „Kreator”). Drugiego dnia odbył się konkurs ortograficzny „Ortograf”, natomiast trzeciego – konkurs literacki „Polonus”, w
którym trzeba było wykazać się umiejętnością redagowania
listu, opowiadania lub rozprawki. Znamy już wyniki tychże
konkursów: pierwszoklasista Paweł Byrski zdobył w konkursie ortograficznym III miejsce, zaś w pozostałych dwóch
konkurencjach – wyróżnienie.
J. G.

Dzięki naszemu zaangażowaniu, ptaszki miały szansę przetrwać zimę, a wiosną, pewnie w podziękowaniu, pięknie
nam śpiewają i codziennie radośnie witają u progu przedszkola.
M.Ś.

DOBRE SERCE I PRACOWITE RĘCE
To już dziesięć lat
Bieżący rok szkolny 2016/2017 to już dziesiąty rok działalności w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kobiórze Koła
Wolontariatu. Obecnie należą do niego 23 osoby (dwadzieścia procent uczniów naszej szkoły), którymi opiekuje się
pani Anna Kulisz. Okrągła rocznica działalności naszego
koła zbiegła się z ogłoszonym przez MEN „Rokiem Wolontariatu”. Z tej okazji przeprowadzono konkursy literacki

ŻYWA LEKCJA PRZYRODY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
Kolejny raz uczniowie naszej Szkoły uczestniczyli w "żywej
lekcji przyrody". Każda klasa wzięła udział w dwugodzinnym spotkaniu z żywymi przedstawicielami gromady gadów.
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OŚWIATA
oraz plastyczny, a w grudniu 2016 r. odbyło się spotkanie z
Joanną John, która na co dzień pracuje w Archidiecezjalnym
Hospicjum im. bł. Jana Pawła II w Katowicach i mogła się
podzielić z wszystkimi uczniami swoim bogatym doświadczeniem w pracy z ludźmi przewlekle chorymi.
Chcą być blisko

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to,
kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z
innymi” – mając na uwadze te słowa wypowiedziane przez
patrona szkoły - Jana Pawła II, gimnazjaliści już od początku roku szkolnego zbierali fundusze na pomoc dzieciom i
młodzieży w Syrii i na Ukrainie. Jesienią zorganizowali
więc w tym celu zbiórkę makulatury, a dwukrotnie - kiermasz własnoręcznie wykonanych ozdób świątecznych i
pierników. Co tydzień uczniowie sprzedawali także upieczone przez nich zdrowe przekąski (akcję tę nazwali „Słodkim poniedziałkiem”). Łącznie udało się zebrać 840 zł.
Połowę tej kwoty przeznaczono na wsparcie Młodzieżowego Centrum „Don Bosko” w Odessie na Ukrainie (wychowankami tej - prowadzonej przez salezjanów - placówki są
dzieci z rodzin uchodźców, które dzięki wsparciu Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego „Młodzi Światu” mogą
korzystać z bezpłatnych zajęć sportowych, językowych i
pomocy psychologicznej), a drugą połowę - na pomoc ludności z ogarniętego wojną Aleppo organizowaną przez Caritas.
Uczniowie zaangażowali się też w projekt „Wszystkie kolory świata” pod patronatem UNICEF. W ramach tej akcji na
zajęciach technicznych gimnazjaliści uszyli lalki, a dochód z
ich sprzedaży (350 zł) przeznaczyli na ratowanie życia dzieci w Angoli.
Dużym wyzwaniem, zwłaszcza dla najmłodszych członków
Koła Wolontariatu, było wzięcie udziału w Ogólnopolskiej
Zbiórce Żywności pod patronatem Caritas, w czasie której w
miejscowym markecie „Biedronka” razem z dorosłymi wolontariuszami zbierali dary (żywność i środki czystości).
Produkty te trafiły do podopiecznych Wspólnoty „Betlejem”
w Jaworznie i w Tychach.
Wdzięczne serca
Za każdym razem podczas przeprowadzania akcji wolontariusze czegoś się uczą, na przykład tego, że aby udało się
jakieś większe przedsięwzięcie, potrzebna jest współpraca.
Do tej pory spotykali się ze zrozumieniem i życzliwością
całego środowiska, za co na łamach „Biuletynu” składają
serdeczne podziękowania.

Tradycją w działalności naszych wolontariuszy są odwiedziny składane emerytowanym pracownikom oświaty z
okazji Dnia Edukacji, Bożego Narodzenia czy Wielkanocy.
W okresie świąt Bożego Narodzenia po raz pierwszy odwiedzili również mieszkańców Domu Seniora „Sekwoja” w
Kobiórze i spędzili z nimi wzruszające chwile, śpiewając
kolędy przy akompaniamencie zespołu „Campanella” oraz
gry solistów na gitarze i skrzypcach.
Dzielą się tym, co mają

Anna Kulisz, opiekun Koła Wolontariatu
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MAŁA HISTORIA KOBIÓRSKICH DRÓG
W poprzednim numerze lokalnego „informatora” przerwaliśmy spacer ulicą Tuwima rozpoczęty w wrześniu 2016 roku prezentacją historii budynku pod numerem 10 i 12, w którym w latach powojennych wychowali się Franciszek Giel - artysta grafik oraz Roman Liszka - wybitny sportowiec i pedagog specjalizujący się w korygowaniu wad postawy dzieci i młodzieży.
W numerze świątecznym zająłem się kulisami powstania nowej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy zlokalizowanej pod
numerem 33, co uzasadniły uroczyste obchody 50-lecia otwarcia tej ważnej dla Kobióra placówki oświatowej.
Teraz powracam jednak do chronologii, poświęcając ten odcinek budynkowi pod numerem „18”, należącym do rodziny Orendorzów.

Fot. „Orendorzówka” - ul.Tuwima 18

Fot. Teodor Orendorz (fot. Z roku 1982)

Fot. Albert Orendorz -1952r.

Okazały ceglany dom mieszkalny z dachem czterospadowym, zbudował w latach 30-tych ubiegłego wieku Teodor Orendorz
(1912-1984) - kobiórski „kolejorz”. Pozostał zapamiętany przez pokolenia również dlatego, że przez wiele lat był filarem miejscowej
orkiestry dętej. Mimo niepozornej postury, najczęściej „obsługiwał” wielką blaszaną tubę – największy (i o najniższym stroju) instrument wzbogacający brzmienie zespołu. Wielka szkoda, że nie spotkałem się z zarejestrowanymi nagraniami tej grupy, choć
obiecuję sobie, że do tego tematu powrócę. Okazją będzie wspomnienie procesji z okazji św. „Bożego Ciała”, jaka przez wiele lat
przemierzała ul. Tuwima – właśnie z jego muzyczną asystą.
Teodor Orendorz jest kojarzony również jako ojciec Alberta Orendorza (1930 – 2013) – pierwszego muzyka urodzonego nad
Korzyńcym, któremu dane było ukończyć studia muzyczne, otwierające stałe miejsce w znakomitym zespole filharmonicznym.
Zapewne to on wskazał synowi drogę do muzyki, co w siermiężnej powojennej rzeczywistości było dość nietypowe.
Albert w wrześniu 1947, po ukończeniu miejscowej Szkoły Powszechnej, rozpoczął naukę w Państwowej Ogólnokształcącej
Szkole Muzycznej II Stopnia im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. W spisie absolwentów z roku szkolnego 1950/51, jego
nazwisko widnieje z dopiskiem specjalności - perkusja. Wśród 29 absolwentów dwóch klas kończących naukę, był jedynym z taką
specjalnością. Zapewne to sprawiło, że mimo nie ukończonych wyższych studiów muzycznych, trafił do Filharmonii Śląskiej w
Katowicach kierowanej przez Karola Stryję. Jak sam wspominał, maestro obiecał mu stałe miejsce w swoim zespole, pod warunkiem dopełnienia pełnej edukacji. Stojąc przed taką szansą, zdolny perkusista na 4 lata wyjechał do Sopotu, gdzie w latach powojennych funkcjonowała Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna (przeniesiona w 1966r. do Gdańska). Uczelnię tę kończył w 1955r i z
tytułem magistra powrócił na stałe do zespołu Filharmonii Śląskiej. Chociaż praca etatowa nie przynosiła satysfakcjonujących dochodów, stała się dla niego oknem na świat; śląscy filharmonicy byli zapraszani na liczne koncerty i letnie festiwale w całej Europie. Albert Orendorz nie pozwolił się jednak „zamknąć” wyłącznie w ramach poważnego repertuaru. Już w okresie nauki w szkole
ogólnokształcącej był zapraszany do licznych zespołów obsługujących wesela, lokalne potańcówki i zabawy karnawałowe.
Po ukończeniu studiów w czasie których oprócz instrumentów perkusyjnych zgłębiał tajniki saksofonu tenorowego, występował
dorywczo w zespołach i big-bandach grających repertuar zza „żelaznej kurtyny” ( przełom lat 50/60). Był zatem prekursorem
rock’enrola w Kobiórze, zanim w 1968 roku na scenie nowo otwartego Gminnego Domu Kultury, zadebiutowali „Czarni Orfeusze” z
braćmi Pyrtkami, Kopcami, Edwardem Spekiem i wokalistą Piotrem Mandeckim „Jurandem”.

Fot. Rok 1953 - Gdańsk; spacer nad Motławą

Fot. Lata 50-te; poranny powrót muzyków z „wesela”
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W połowie lat 60-tych pracował równolegle, jako wykładowca w Państwowej Szkole Muzycznej stopnia licealnego im. Stanisława
Moniuszki w Bielsku-Białej. Na emeryturę przeszedł w 1992 roku, lecz na ten moment wyczekiwało lokalne środowisko muzyczne.
Od listopada 1994 do stycznia 1999 roku, dyrygował chórem kameralnym EX Aniomo, a od sierpnia 1998r. (po odejściu Śp. Józefa Gruszki) do lipca 2005 roku prowadził kobiórski chór Harmonia.
W 2004 roku, osobiście miałem okazję dłużej z nim porozmawiać. Byłem zaskoczony, iż mimo swojej skromności okazał się
znakomitym „gawędziarzem” pamiętającym o wielu szczegółach z historii naszej gminy. Kiedy przywołałem krążące o nim wieści,
iż potrafi zagrać nawet „Ave Maryja” Schuberta na bębnie, zrewanżował się dykteryjką muzyczną. Zapamiętałem ją dlatego, gdyż
na wstępie wskazał, że ona wyjaśnia powody podjęcia z jego strony decyzji o nauce gry na saksofonie:
„Perkusista był bardzo sfrustrowany, że wszyscy członkowie zespołu grają piękne melodie
i nabijają się z niego, że umie tylko walić w kotły, gary i trzynele.
Postanowił nauczyć się gry na innym instrumencie. Poszedł do sklepu muzycznego, długo po nim krążył, aż w końcu poszedł
do sprzedawcy: - Poproszę te skrzypce, które wiszą na ścianie i ten akordeon, który stoi pod oknem.
Sprzedawca zdziwiony: - Wie Pan … gaśnicę mogę Panu sprzedać, ale z kaloryferem to już będzie problem!

Fot. Z lewej - sylwestrowe granie w latach 60-tych

Fot. Zespół „weselny” - rok 1950

Albert Orendorz odszedł w lutym 2013 roku i spoczywa na naszym cmentarzu parafialnym w jednej mogile - razem z swoim
ojcem Teodorem. Pozostała po nim dobra pamięć i kilkanaście fotografii, które wskazują jak niezwykłą drogę przeszedł chłopak z
Plichtowic , aby w połowie lat 70-tych nasi mieszkańcy mogli go zobaczyć na ekranach swych lampowych odbiorników telewizyjnych, w czasie transmisji koncertu symfonicznego z Filharmonii Śląskiej w Katowicach.

Fot. Lata 70-te; telewizyjny koncert śląskich filharmoników
( A. Orendorz - drugi z lewej)

Fot. Rok 2004; koncert kolędowy w kobiórskim kościele.

Janusz Mazur
UG w Kobiórze
Muzeum Regionalne „Smolarnia”

W szkicu wykorzystano fotografie udostępnione przez rodzinę
A. Orendorza, ze zbiorów R. Kłakusa oraz własnych autora.
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KOBIÓR - 550 LAT
SPOJRZENIE W PRZESZŁOŚĆ

Mapa „Wielanda” z 1780 roku

Mapa współczesna - 2010

Rok -1966

Rok 1940

Rok - 2014

Rok 2008

Rok - 1916

Rok - 1980

Rok -2006

Rok - 2006
Rok - 1916

Rok - 1914

Rok -2014

Rok - 2010
Rok - 1992

ul. Powstańców Śląskich - 1956

ul. Ołtuszewskiego - 2016

Rok - 1914

Rok - 2014

Rok-2016

Nasze „miejsce ziemi” powstało na przełomie XV i XVI wieku.
Wycinek naszej historii w obrazach, dedykujemy naszym mieszańcom jako świąteczny upominek.
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