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Szanowni Mieszkańcy!
Większość spraw, którymi zajmował się urząd w trzecim kwartale br. to kontynuacja rozpoczętych oraz przygotowanie do realizacji nowych inwestycji. Dotyczy to w
szczególności zadań przewidzianych w budżecie na bieżący rok takich jak: przebudowa
boisk przyszkolnych, przebudowa dróg gminnych i ścieżek rowerowych, budowa oświetlenia dróg oraz przygotowanie do wymiany opraw na ledowe, budowa kolejnego etapu
kanalizacji, robót związanych z utworzeniem klubu „Senior +” przy Gminnym Domu Kultury, przygotowaniem do remontu budynków komunalnych przy ul. Orlej 4
i ul. Rodzinnej 97, przebudowy kotłowni centralnego ogrzewania w budynku wielofunkcyjnym (dawnym hotelu),
oraz parkingów i dojazdów na Gminnym Ośrodku Sportu.
W tym czasie rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na zakup samochodu bojowego dla OSP oraz nowego mikrociągnika dla brygady komunalnej.
Został wdrożony program pilotażowy ograniczenia niskiej emisji w naszej gminie. Ogłoszono i rozstrzygnięto również
przetarg nieograniczony na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Kobióra.
Dokonano naboru na stanowisko dyrektora w Kobiórskim Zakładzie Komunalnym.
Dużym wyzwaniem dla naszego samorządu była organizacja gminno-powiatowych dożynek. Sporo czasu poświęcono przygotowaniom do jesiennych wyborów.
Przed nami konstrukcja planu budżetu na 2020 rok. Nie posiadamy jeszcze wszystkich wskaźników z Ministerstwa Finansów, ale już można powiedzieć, że nie będzie to łatwa sprawa. Wzrost wynagrodzeń w oświacie,
wzrost płacy minimalnej, wzrost cen energii oraz kosztów gospodarki odpadami nie idzie niestety w parze ze wzrostem dochodów jednostek samorządu terytorialnego.
Wszystkie te sprawy, jak również problemy związane z planowaną trasą Kanału Śląskiego, szpitalem powiatowym w Pszczynie oraz poselskim projektem „górniczo-geologicznej specustawy” uniemożliwiającej samorządom
obronę przed lokalizacją na ich terenie nowych kopalń, bliżej opisano na łamach niniejszego biuletynu, więc zachęcam do jego lektury.
Wójt Gminy Kobiór
Eugeniusz Lubański

Fot. M. Ryś
09.10.2019 roku – nastąpiło oficjalne otwarcie boisk przyszkolnych
z udziałem Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańki
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NAJWAŻNIEJSZE SPRAWY Z III KWARTAŁU W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE
Zakończono budowę i uzyskano pozwolenie na użytkowanie boisk przyszkolnych. Roboty zrealizowała Firma GRUMIX z Rudy Śląskiej.

Trwają roboty budowlane związane z przebudową dróg w
Kobiórze w tym: ulicy Kodowej, ulicy Ołtuszewskiego odcinek południowy, łącznik pomiędzy ulicą Rodzinną i
Kwiatową, 1 etap ulicy Stobika, odcinek ulicy Olszewskiego od skrzyżowania z Kobiórską do mini ronda oraz
dodatkowo trzy odcinki ulicy Kobiórskiej. Roboty realizuje firma z Ćwiklic za kwotę 589000zł w terminie do
końca października.
Rozpoczęto również roboty budowlane związane z przebudową odcinka ścieżki rowerowej od centrum przesiadkowego do ulicy Łukowej tzw. „Starodroże”.

Przetarg wygrała firma z Grzawej za kwotę 196 683zł.
Termin wykonania 20 listopad 2019. Pierwszą część
ścieżki wraz z oświetleniem wykonano w roku ubiegłym.
Ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę następnych odcinków ścieżki pieszo-rowerowej relacji KobiórTychy dofinansowanych z Metropolitarnego Funduszu
Solidarności.
- odcinek pomiędzy ulicą Kwiatową i Wróblewskiego
- odcinek od granicy lasu do Drogi Książęcej
Termin otwarcia ofert ustalono na 9 października br.

W dniu 9 października z udziałem Witolda Bańki Ministra
Sportu i Turystyki dokonano uroczystego otwarcia i poświęcenia tego obiektu.

Zakończono prace związane z przebudową miejsc parkingowych wraz z dojazdami na Gminnym Ośrodku Sportu.
Roboty zostały wykonane przez firmę z Kobielic za kwotę
137 760 zł.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego za ogromne zaangażowanie przy realizacji tej inwestycji, a Ministerstwu Sportu za 30% dofinansowanie. Zakłada się, że obiekt będzie ogólnodostępny dla uczniów i
mieszkańców Kobióra na zasadach określonych w regulaminie. Tekst regulaminu będzie dostępny na stronie internetowej oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń przy boiskach.
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Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wymianę 242
punktów świetlnych na energooszczędne (LED). Jest to
zadanie przewidziane do dofinasowania z Metropolitarnego Funduszu Solidarności. Wygrała firma z Rudy Śląskiej za kwotę 306 397 zł. Termin realizacji do 20 listopada br.

Wniosek o dofinansowanie przebudowy ulicy Rodzinnej
ze środków UE przeszedł pozytywnie ocenę formalną i
merytoryczną. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu powinno nastąpić do końca października br. W przypadku
uzyskania dotacji, zostanie ogłoszony przez PZD
Pszczyna, przetarg nieograniczony na realizację tego zadania. Gmina dofinansuje tą inwestycję kwotą
900.000,00zł.

Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę III
etapu kanalizacji sanitarnej pomiędzy ulicą Wróblewskiego i Kwiatową oraz odcinka kanalizacji na ulicy Cichej
o łącznej długości 383mb.

Trwa realizacja pilotażowego programu ograniczenia niskiej emisji. Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Kobiór istniała możliwość dofinansowania w bieżącym roku
ze środków gminy wymiany 30 starych pieców węglowych na gazowe lub inne proekologiczne źródła ciepła.
Wszystko wskazuje na to, że zaplanowana na ten cel
kwota dofinansowania zostanie w pełni wykorzystana. W
przyszłym roku planuje się kontynuację w/w programu.
Uzyskaliśmy zgodę Urzędu Marszałkowskiego na wydłużenie, do dnia 30 czerwca 2021, realizacji projektu pn.
„Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych na terenie zdegradowanym’’ w budynku przy ulicy Orlej 4. Projekt przewiduje kapitalny remont budynku wraz z termomodernizacją. W dniu 08.10.2019r. została zawarta
umowa o dofinansowanie tego zadania ze środków unijnych. Niebawem zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych. Remont wymaga przeprowadzenia dotychczasowych lokatorów do
innych lokali. Ze względu na ograniczoną ilość mieszkań
zastępczych roboty będą realizowane w dwóch etapach.

Przetarg wygrało konsorcjum firm z Imielina za kwotę
134 183 zł. Roboty są w toku, umowny termin realizacji
do 29 listopada br. Większa część środków na realizację
tego zamówienia pochodzi z umorzenia pożyczki zaciągniętej w 2009 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Rozpoczęto remont pomieszczeń w Gminnym Domu Kultury na cele utworzenia Klubu Senior Plus (z 80% dofinansowaniem ze środków rządowych).

Zostało zrealizowane zamówienie publiczne na zakup
wozu bojowego dla OSP w Kobiórze. Przypomnę, że całkowita wartość samochodu wyniosła 773 670zł, z czego
510 000zł stanowi dofinasowanie zewnętrzne, 250 000zł
to środki gminy Kobiór oraz 13 670 zł środki własne OSP.

Projekt zakłada remont pomieszczenia klubowego wraz z
aneksem kuchennym, sanitariatów, korytarza i klatki
schodowej, schodów wejściowych oraz wydzielenie
szatni. W ramach środków inwestycyjnych planuje się zakup i montaż wewnętrznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Ponadto klub zostanie również wyposażony
w odpowiedni sprzęt.
Przetarg wygrała firma z Pszczyny za kwotę 158 737 zł.
Termin realizacji do 22 listopada br.

Od początku września samochód jest już wykorzystywany do akcji.
Ponieważ nowy pojazd nie mieścił się w starej remizie
OSP, podjęto działania związane z adaptacją byłego
warsztatu bazy transportu leśnego na nową remizę. Docelowo planuje się wykonanie dwóch garaży, świetlicy, sanitariatów i szatni oraz magazynu na sprzęt strażacki. Ponadto przewiduje się termomodernizację tego obiektu.
Przed zimą planuje się wykonanie nowego ogrzewania
gazowego.
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24 lipca odbyło się w starostwie spotkanie z Zastępcą Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
W imieniu naszego samorządu została ponownie zgłoszona konieczność poprawy bezpieczeństwa przy skrzyżowaniu DK 1 z ulicą Rodzinną poprzez budowę pasów
zjazdowych i wyjazdowych, jak również realizacji drogi
zbiorczej pomiędzy ul. Ołtuszewskiego, a skrzyżowaniem
na Osowcu. Przedstawiciel GDDKiA nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi i stwierdził, że w chwili obecnej
priorytetem jest jak najszybsza budowa obwodnicy S-1,
która powinna doprowadzić do zmniejszenia natężenia
ruchu na DK-1 i tym samym poprawy bezpieczeństwa.

Głównym punktem konwentu starosty, burmistrza i wójtów powiatu pszczyńskiego, który odbył się 2 września br.
była działalność szpitala powiatowego w Pszczynie, a w
szczególności niewystarczające środki przyznane przez
NFZ na jego utrzymanie. Aby poprawić kondycję finansową szpitala zarząd powiatu proponuje gminom przystąpienie do spółki. Temat jest bardzo trudny, gdyż wiąże się
z dodatkowymi wydatkami, a środki naszego budżetu są
bardzo ograniczone. Ponadto obecnie większość mieszkańców korzysta z leczenia w tyskich szpitalach.
Od dnia 09 września Kobiórski Zakład Komunalny jest zarządzany przez nowego dyrektora wyłonionego w wyniku naboru. Jest nim inż. Dariusz Kołoczek. W chwili
obecnej trwają ustalenia zakresu i zasad przekazania do
Kobiórskiego Zakładu Komunalnego dodatkowych zadań
prowadzonych dotychczas przez Urząd Gminy. W szczególności dotyczy to bieżącego utrzymania dróg, zieleni i
oświetlenia ulicznego.

28 lipca zawarto akt notarialny z PKP PLK regulujący zasady wykonania przebudowy fragmentu ulicy Składowej
w ramach modernizacji linii kolejowej i przekazania jej w
przyszłości do utrzymania przez Gminę Kobiór.
Od wielu lat oczekujemy również z niecierpliwością na
nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Kobiór ulicy Żelaznej stanowiącej obecnie własność Skarbu Państwa w
wieczystym użytkowaniu PKP. Stworzy to możliwość
przebudowy i oświetlenia tej drogi przez gminę. Według
informacji, uzyskanych od pełnomocnika PKP, przekazanie to może nastąpić już na początku przyszłego roku.

Trwają uzgodnienia ostatecznej trasy Kanału Śląskiego.

Wyry

Tychy
WARIANT 1

Dnia 15 sierpnia 2019r. w Katowicach odbywały się uroczystości obchodów Święta Wojska Polskiego. Zbiegło się
to z 100 rocznicą wybuchu Pierwszego Powstania Śląskiego oraz 99 rocznicą Bitwy Warszawskiej. Tutaj zorganizowana została defilada "Wierni Polsce" z udziałem
2600 żołnierzy i 185 jednostek sprzętu wojskowego. Nad
miastem przeleciało zaś 60 statków powietrznych.
Oprócz żołnierzy Wojska Polskiego i armii sojuszniczych,
do udziału w defiladzie zostali zaproszeni także śląscy
górnicy. W uroczystości uczestniczył Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z małżonką.

Kobiór
WARIANT 2
Jak już informowaliśmy nasz samorząd wyraził stanowczy sprzeciw dla planów przeprowadzenia kanału przez
centrum Kobióra. W związku z protestem ten wariant
trasy został całkowicie wyeliminowany przez projektantów. Najbardziej prawdopodobną trasą jest obecnie przebieg przez lasy po północnej stronie Gminy Kobiór (częściowo doliną rzeki Gostynki – wariant 1). Nowym problemem, który wymaga rozwiązania jest ustalenie trasy kanału w rejonie Zameczku Myśliwskiego w Promnicach.
Rozważa się możliwość poprowadzenia kanału po południowej stronie pałacyku i budowy stylowego mostu nad
kanałem łączącego zameczek z Drogą książęcą. Przewiduje się również przeprowadzenie w najbliższym czasie
oględzin w terenie przez przedstawiciela Ministerstwa
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przy udziale
zainteresowanych stron.
Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i zawarto
umowę na wywóz i zagospodarowanie odpadów z terenu
Gminy Kobiór na okres 8 miesięcy (od 1 stycznia do 31
sierpnia 2020). Wpłynęła jedna oferta firmy Master. Podobnie jak w innych gminach, od nowego roku koszty gospodarki odpadami wzrosną. Ma to związek ze znacznym
zwiększeniem tzw. opłaty marszałkowskiej, podniesieniem płacy minimalnej oraz dużym wzrostem cen energii
(ok. 60%). Jednocześnie do końca sierpnia 2020 roku
Gmina będzie zmuszona dostosować obecnie obowiązujący regulamin o utrzymaniu porządku i czystości do zapisów znowelizowanej ustawy śmieciowej. Konieczna będzie również zmiana dotychczasowych stawek opłat za
wywóz i zagospodarowanie odpadów.

Po defiladzie para prezydencka odwiedziła również Kobiór. W spotkaniu z prezydentem na terenie zameczku
myśliwskiego w Promnicach wzięli udział kombatanci,
górnicy, członkowie Rady Ministrów, parlamentarzyści,
europarlamentarzyści, samorządowcy, w tym Wójt Gminy
Kobiór Eugeniusz Lubański.
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POWRACA WIDMO
KOPALNI STUDZIENICE 1

Drugie półrocze 2019 roku obfituje w liczne jubileusze:
- 27 lipca uczestniczyłem w obchodach 25-lecia istnienia
Klubu SKAT w Kobiórze,
- 21 września swój jubileusz 35-lecia obchodził Polski
Związek Wędkarski Koło nr 113 w Kobiórze,
-jesienią tego roku czekają nas obchody 100-lecia Chóru
Harmonia, 25-lecie Chóru ExAnimo oraz 70-lecie kobiórskiej sekcji Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych.
Wszystkim Jubilatom serdecznie gratulujemy, życzymy
wszelkiej pomyślności i doczekania dalszych jubileuszy.

We wrześniu br. grupa posłów złożyła w Sejmie projekt
nowelizacji Ustawy prawo geologiczne i górnicze (PGG).
Jeśli nowelizacja zostanie uchwalona, minister środowiska będzie mógł ustanowić strefę specjalnego przeznaczenia na terenach, gdzie występują złoża węgla brunatnego i kamiennego uznane za strategiczne.

GMINA KOBIÓR W RANKINGACH
Ranking „Rzeczpospolitej” jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce. W przeciwieństwie do wielu rankingów na rynku jest on bezpłatny. Od 15 lat redakcja „Rzeczpospolitej” ocenia dokonania lokalnych władz w Polsce, pozwala wyłonić i pokazać te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój. Zasady Rankingu ustala niezależna Kapituła,
której przewodniczy były premier RP prof. Jerzy Buzek.
Gmina Kobiór bardzo wysoko!
W najnowszej edycji rankingu, spośród 1548 gmin wiejskich, Kobiór znalazł się na 33., miejscu w kraju i wysokim, 6. miejscu w województwie śląskim.
Sytuacja ta bardzo cieszy, gdy porównamy to z wynikami
rankingu Wspólnoty, który ukazuje zamożność samorządów w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Nie należymy
do najzamożniejszych gmin (175 miejsce w kraju na 1548
gmin wiejskich).
Gmina Kobiór uzyskała łącznie 21,89 pkt, w tym 4,49 za
trwałość ekonomiczno-finansową, 6,86 za trwałość społeczną, 5,54 za trwałość środowiskową i 5 za jakość zarządzania i współpracę. Źródłem informacji do opracowania
zestawienia są publicznie dostępne bazy danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Ministerstwa Finansów.
Z pełną treścią rankingów można zapoznać się na stronach internetowych:
www.regiony.rp.pl oraz www.wspolnota.org.pl

Otwiera to niebezpieczną furtkę do eksploatacji węgla bez
uwzględniania opinii samorządu i mieszkańców, gdyż
zgodnie z projektem ustawy, nie będą brane pod uwagę
czynniki społeczne, ekonomiczne czy naturalne, związane
z eksploatacją złoża.
Jeżeli nowelizacja ustawy wejdzie w życie, budowa kopalni „Studzienice 1” w Kobiórze oraz gminach przyległych może stać się formalnością, a nasz samorząd straci
możliwość skutecznego zablokowania tej inwestycji. Budowa kopalni może doprowadzić do bezpowrotnej utraty
naszego dziedzictwa jakim są lasy oraz zasoby wód podziemnych. Nie będzie również możliwości obrony przed
rozszerzaniem eksploatacji górniczej na tereny naszej
gminy, jeżeli złoża pod Kobiórem staną się strategiczne
dla gospodarki narodowej.
Bez znaczenia będzie dotychczasowy sposób zagospodarowania gminy oraz zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego jak również Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.
Znowelizowana ustawa zobowiąże samorząd do wprowadzenia stosownych zmian w miejscowych planach uznając za nadrzędną eksploatację kopalin. W przypadku
uchylenia się przez samorząd od w/w obowiązku zmiany
w planie zostaną przeprowadzone przez wojewodę na
koszt gminy.
W związku z powyższym Stowarzyszenie Studzienice wystosowało list do Premiera RP Mateusza Morawieckiego o
wstrzymanie prac nad tą ustawą. Pod tą petycją podpis
złożyło także wielu mieszkańców naszej gminy.
Również Rada Gminy Kobiór na sesji nadzwyczajnej w
dniu 10.10.2019r. podjęła uchwałę wyrażającą negatywne stanowisko wobec poselskiego projektu Ustawy o
zmianie ustawy - „Prawo geologiczne i górnicze oraz
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko”, która zostanie skierowana do Prezesa Rady Ministrów, posłów i
senatorów RP.
W swoim proteście nie jesteśmy odosobnieni. W mediach
coraz głośniej o protestach mieszkańców Rybnika, Mysłowic i innych śląskich miejscowości.

CO NAS CZEKA W NOWEJ
PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ
NA LATA 2021-2027

Jeszcze sporo inwestycji zostało do wykonania w obecnej
perspektywie 2013-2020, a już trwają przygotowania do
programu na lata 2021-2027. Odbywają się min. spotkania w podregionach, aby uzgodnić zadania możliwe do realizacji w tzw. partnerstwie. Tylko takie zadania mają
szanse na uzyskanie dofinansowania w trybie bez konkursowym. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do takich zadań mogłaby należeć wspólna walka samorządów z niską
emisją, w tym termomodernizacje oraz budowy instalacji
OZE, rozwój systemu tras rowerowych na terenie Śląska,
gospodarka obiegu zamkniętego związana z powtórnym
wykorzystaniem odpadów np. do celów wytwarzania
energii (biogazownie, spalarnie odpadów, itp.), wspólna
polityka senioralna (DDom, Senior+) oraz projekty związane z turystyką i kulturą. Samorządy zgłaszały jako bardzo potrzebne projekty związane z budową i przebudową
dróg lokalnych, gospodarką wodnościekową, koniecznością budowy żłobków i przedszkoli. Mamy nadzieję, że Komisja Europejska uwzględni faktyczne potrzeby samorządów przy opracowywaniu programu na nową perspektywę finansową.
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energii w gminach należących do Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii wyniósł ok 54%.
3) wzrost płacy minimalnej o ok. 12,5% w ciągu ostatnich
3 lat,
4) wzrost wymagań technicznych w stosunku do miejsc
magazynowania odpadów i in.,
5) do tego dochodzą uwarunkowania w skali makro jak
chociażby słabo rozwinięty rynek surowców wtórnych i
brak rozszerzonej odpowiedzialności producentów opakowań za wprowadzanie ich do obrotu.
Jest jeszcze wiele czynników wpływających na zwiększenie kosztów obsługi systemu. Wszystko to musi znaleźć
odzwierciedlenie w oferowanych w przetargach cenach
wywozu i zagospodarowania odpadów.

ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW
NT. WZROSTU CEN OPŁATY ZA
ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
W większości gmin w Polsce w ostatnim czasie następuje
znaczny wzrost opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych. W skali gmin członkowskich Śląskiego
Związku Gmin i Powiatów średnio o 50-60%. Wzrost ten
wynika ze wzrostu cen, które zaoferowały w nowych
przetargach rozstrzyganych przez gminy przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów. W nielicznych gminach obowiązują co
prawda jeszcze nieco niższe stawki opłat, które zostały
określone w poprzednich i jeszcze obowiązujących przetargach, wszystko wskazuje jednak na to, że stawki te, po
rozstrzygnięciu nowych przetargów, będą zdecydowanie
wyższe.

Czy ten problem da się rozwiązać?
Rozwiązanie problemu wadliwego, w opinii wielu fachowców, systemu gospodarki odpadami w naszym kraju,
nie należy do zadań łatwych. Samorządowcy skupieni w
ramach Śląskiego Związku Gmin i Powiatów są jednak
zgodni, iż w procesie tym, ustawowo winni zostać ujęci
producenci opakowań, którzy mimo, iż wprowadzają je
do obrotu, nie współfinansują kosztów zbiórki, transportu oraz przetwarzania odpadów. Konieczne jest zatem
wprowadzenie rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Warto dodać, że Unia Europejska nakazuje wdrożenie odpowiednich przepisów w tym zakresie, póki co
jednak nie doczekaliśmy się tego typu rozwiązań w polskim ustawodawstwie.

Kto za to odpowiada?
Bardzo często odpowiedzialność za podwyżki opłat za zagospodarowanie odpadów przypisuje się wójtom gmin
oraz burmistrzom i prezydentom miast. Niejednokrotnie
winą za ten stan rzeczy obarcza się rady gmin i miast,
które podejmują stosowne uchwały w tym zakresie – niesłusznie. Warto przyjrzeć się przepisom regulującym te
ważne dla każdego z nas zagadnienia. Przepisy w sposób
jednoznaczny określają, że system gospodarki odpadami
w każdej gminie musi być systemem samofinansującym
się. Innymi słowy, jeśli w wyniku przetargu ustalona zostanie kwota, za którą np. w danym roku przedsiębiorca
będzie odbierał i zagospodarowywał odpady w gminie, to
w dużym uproszczeniu na kwotę tę muszą złożyć się
wszyscy mieszkańcy. Co ważne gmina nie może na tym
systemie ani zarabiać, ani do niego dopłacać. Pojawiające
się zatem tu i ówdzie, najczęściej podczas różnorakich
sporów politycznych, argumenty, wedle których władze
gminy zwiększają opłaty za "śmieci" w celu podratowania
budżetu, są kompletnie nieprawdziwe.

Ważna jest tu też odpowiednia postawa nas samych. To
my musimy dążyć do tego, aby w naszych domach powstawało jak najmniej odpadów oraz do tego, by śmieci,
które już "wyprodukujemy" były we właściwy sposób posegregowane.
Podpisał
Zarząd ŚZGiP

INFORMACJA O ZMIANACH
W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE
NFOŚiGW informuje, że w celu usprawnienia realizacji
Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oraz ułatwienia dostępu do niego potencjalnym wnioskodawcom, dokonano jego modyfikacji, a także zaktualizowano dokumenty służące obsłudze Programu. Zmiany w Programie
weszły w życie dnia 29 lipca 2019r.

Przyczyny podwyżek opłat
Dlaczego zatem niemal we wszystkich gminach w Polsce
opłaty z tytułu zagospodarowania odpadów wzrosły lub
też niebawem wzrosną o kilkadziesiąt procent? Przyczyn
tego stanu rzeczy jest wiele. Jednak tym, co w szczególności wpływa na wysokość opłaty jest drastyczny wzrost
kosztów związanych z przetworzeniem odpadów, czyli
tym co dzieje się z naszymi śmieciami, gdy przedsiębiorca
za to odpowiedzialny odbierze je spod naszej posesji. Na
te koszty wpływa m.in.:
1) wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej ustalanej przez
Ministra Środowiska
Jeszcze w 2017 roku za każdą tonę odpadów składowaną
na wysypisku firma odbierająca odpady zapłaciła 74,26
zł. W tym roku to już 170 zł. W roku przyszłym opłata ta
została ustalona na poziomie 270 zł za tonę. A zatem w
przeciągu zaledwie 3 lat wysokość tej opłaty wzrosła o
263%.
2) wzrost cen energii
Zużycie energii jest jednym z podstawowych kosztów obciążających niemal każdego przedsiębiorcę. Nie inaczej
jest z przedsiębiorcami zajmującymi się zagospodarowaniem odpadów. Tymczasem dla przykładu, w stosunku do
zeszłego roku, dla przedsiębiorców, średni wzrost cen

Kluczowe zmiany zostały zamieszczone na stronie
internetowej gminy www.kobior.pl, będą również
omówione na spotk aniu z mieszk ańcami, o którym
mowa w artykule pt. „Likwidacja smogu to praca od
podstaw” na stronie 8.

Ponownie informujemy, że istnieje możliwość
uzyskania dofinansowania wym iany źródła
ciepła na proekologiczne oraz
termomodernizacji budynków m ieszkalnych w
programie „Czyste powietrze” lub poprzez
odliczenia podatkowe. Również w Gmina
planuje w 2020 roku kontynuację
dofinansowania wymiany kotłów węglowych na
gazowe. Wszelkie informacje na stronie
internetowej gminy www.kobior.pl lub w
Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu
Gminy, tel 32 21 88 182 wew. 33.
7

LIKWIDACJA SMOGU
TO „PRACA OD PODSTAW”

OGŁOSZENIE
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej ogłosił pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu "Mój Prąd". Ministerstwo Energii we współpracy Ministerstwem Środowiska przygotowało program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce "Mój Prąd". Program został ogłoszony 23
lipca 2019 r. przez Premiera Mateusza Morawieckiego.
Wnioski należy składać w terminie do 20.12 2019 lub do
wyczerpania środków. Wniosek składa się w wersji papierowej, z własnoręcznym podpisem, w kopercie opatrzonej adnotacją "Program priorytetowy Mój Prąd".
Wniosek należy przesłać pocztą lub kurierem na adres:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, ul. Konstruktorska 1, 02-673 Warszawa.
Kolejny nabór wniosków ma ruszyć na początku 2020
roku.
Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji
energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, a jego budżet to
1 mld złotych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów
instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem
mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych.

Temat likwidacji SMOGU w ostatnim czasie jest bardzo
popularny w mediach. Wiele instytucji prześciga się w
proponowaniu różnych programów związanych z dofinansowaniem termomodernizacji i wymiany kotłów.
Również nasza gmina wdrożyła program umożliwiający
dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na gazowe.
Z programu pilotażowego skorzystało dotychczas 30
osób. Mamy nadzieję, że ich doświadczenia obalą dotychczasowe przeświadczenie, że ogrzewanie gazowe jest zasadniczo droższe od węglowego. Kobiór jest w lepszej sytuacji od gmin sąsiednich, gdyż od 28 lat posiadamy możliwość podłączenia każdego budynku do sieci gazowej.
Ponadto zgodnie z miejscowym planem wszystkie nowo
powstałe obiekty muszą być wyposażone w ogrzewanie
ekologiczne.
Analiza przeprowadzona na podstawie przekazanych do
UG ankiet wskazuje, że na ok.1200 posesji w Kobiórze, ponad 30% ogrzewa już domy gazem ziemnym. W tym roku,
znaczna grupa mieszkańców odeszła od ogrzewania paliwem stałym lub przygotowuje dokumentację pod ogrzewania gazowe. Przypominamy, że zgodnie z uchwałą „antysmogową” Sejmiku Woj. Śląskiego, wszystkie kotły na
paliwo stałe, starsze niż 10 lat lub bez tabliczki znamionowej, muszą być zlikwidowane do końca 2021 roku. Pozostałe, w zależności od swojego „wieku”, powinny być wycofane najpóźniej do końca 2027 roku.
Do tego czasu bardzo wskazane jest, aby w kotłach węglowych, mających odpowiednią konstrukcję stosować metodę spalania „od góry”, która obniża ilość dymu wydzielającego się z komina, a jednocześnie obniża zużycie paliwa.
Jesienią tego roku przewidujemy ponowny pokaz tej metody przed Gminnym Domem Kultury, połączony z prezentacją edytora wniosku o dofinansowanie w programie
„Czyste powietrze” przeprowadzoną przez przedstawiciela WFOŚiGW w Katowicach. O terminie pokazu i prezentacji powiadomimy mieszkańców w sposób zwyczajowy poprzez tablice ogłoszeń, stronę internetową jak
również w ogłoszeniach parafialnych. Nie wszyscy zdają
sobie sprawę, że zadymianie środowiska może być również spowodowane niedrożnymi przewodami kominowymi oraz niesprawnymi urządzeniami grzewczymi.
Przypominamy, że zgodnie z przepisami każdy właściciel
budynku ma obowiązek zlecania bieżących przeglądów
kominiarskich oraz czyszczenia przewodów kominowych. Na tę okoliczność właściciel budynku powinien posiadać stosowne protokoły kominiarskie. W przypadku
podejrzenia, że właściciel posesji nie realizuje tego obowiązku będziemy zmuszeni zawiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego do dokonania kontroli,
która może zakończyć się ustawowymi sankcjami.
W związku z rozpoczęciem się sezonu grzewczego zostało wznowione prowadzenie kontroli w budynkach
opalanych paliwem stałym. W pierwszej k olejności
kontroli zostaną poddane nieruchom ości, k tórych
właściciele nie złożyli dotychczas k art inform acyjnych dotyczących m.in. sposobu ogrzewania. Jednocześnie informujemy, że druki kart m ożna jeszcze pobrać i wypełnić w Referacie Gospod arki Przestrzennej Urzędu Gminy, ul. Kobiórsk a 5, pok. nr 16, w godzinach pracy urzędu.

KOMUNIKAT

UWAGA NA SZCZEPIONKI DLA LISÓW
W dniach 18-27 września na terenie województwa śląskiego prowadzona była akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie przy użyciu samolotów.
W sumie na terenie województwa śląskiego zostało wyłożonych 146320 dawek szczepionki. Szczepionki były
zrzucane nie tylko nad lasami, ale również nad pozostałymi terenami zielonymi np. pola, łąki, ogródki działkowe.
Przynęta, w której zatopiona jest szczepionka, ma postać
małych brunatnych krążków o zapachu zepsutej ryby. Zapach przynęty lisy wyczuwają z odległości około 800 metrów.

Apeluje się o niepodnoszenie szczepionek. Znalezioną
przynętę należy pozostawić w danym miejscu. Należy pamiętać o tym, że "zapach ludzki" pozostawiony na przynęcie sprawia, że staje się ona nieatrakcyjna dla lisa. Jednocześnie przypominamy, że przez dwa tygodnie po przeprowadzeniu akcji nie powinno się wyprowadzać zwierząt domowych na tereny zielone (lasy, pola, łąki).
Sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka. Natomiast w przypadku otwarcia kapsułki, która znajduje
się we wnętrzu przynęty, należy niezwłocznie skontaktować się lekarzem medycyny informując go o tym fakcie.
Po kontakcie z płynną zawartością kapsułki należy również bezzwłocznie umyć wodą z mydłem części ciała,
które zetknęły się ze szczepionką.
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Z ŻYCIA GMINNEGO PRZEDSZKOLA

POWITANIE PO WAKACJACH
W PRZEDSZKOLU

POWITANIE JESIENI – PIKNIK NA ŁĄCE

Powitanie po wakacjach w przedszkolu 2 września 2019r.
w Gminnym Przedszkolu w Kobiórze znów zrobiło się
głośno i radośnie. Wszystko to za sprawą naszych przedszkolaków, które po wakacyjnej przerwie, wypoczęte i
pełne werwy przyszły powitać nowy rok szkolny
2019/2020. Szczególnie witamy w naszym gronie nowe
dzieci, które po raz pierwszy przekroczyły przedszkolne
mury oraz nowych nauczycieli i nauczycieli specjalistów:
logopedę i psychologa. Dla znacznej większości dzieci - to
kolejny rok edukacji w przedszkolu, dlatego zapewniamy,
że nie zabraknie okazji do zdobywania nowych doświadczeń, wiedzy, umiejętności i oczywiście twórczej zabawy.
Okres przerwy wakacyjnej to czas remontów w placówkach oświatowych. W naszym przedszkolu wyremontowano szatnię, a we wszystkich salach dla dzieci przeprowadzono drobne naprawy. Ponadto wymieniono okna na
drugim piętrze w gabinecie specjalistów. W bieżącym
roku szkolnym powstało siedem oddziałów, do których
uczęszcza 170 dzieci w wieku od 3-6 lat, w tym 40- 3-latków, 32 – 4-latków, 53– 5-latków oraz 45 – 6-latków.
Życzymy wszystkim naszym dzieciom owocnej edukacji
oraz niezapomnianych wrażeń i przygód w naszym
przedszkolu, nauczycielom satysfakcji z ich pracy, natomiast rodzicom - zadowolenia z dokonań swoich dzieci.
Jednocześnie zapraszamy Rodziców do współpracy i aktywnego udziału w życiu przedszkola oraz odwiedzania
naszej strony internetowej.
GP

Już wszystkie przedszkolaki wiedzą, że JESIEŃ, to nie
piękna pani w sukni z kolorowych liści w wianku z jarzębiny i kasztanów. Jesień to jedna z pór roku, a zauważyć ją
możemy w porannych mgłach, przymrozkach, odlatujących ptakach i oczywiście w pięknych kolorowych liściach. Ani się spostrzegliśmy, jak nadeszła i powitała nas
ciepłym słoneczkiem i pierwszymi kolorowymi liśćmi.
Cieszymy się ogromnie, że mogliśmy wspólnie przywitać
jesień i cieszyć się z jej nadejścia, gdyż przynosi nam
swoje dary i ubiera świat pięknymi kolorami. W naszym
przedszkolu sezon jesienny uważamy za otwarty. 23
września oficjalnie powitaliśmy nową porę roku, która
będzie panować przez najbliższe miesiące. Musieliśmy na
własne oczy przekonać się, czy na pewno już jest z nami,
dlatego całe przedszkole wyruszyło w różne miejsca Kobióra na poszukiwanie „Pani Jesieni”. Byliśmy w lesie, na
łące i w wielu innych miejscach., ale wszystkie grupy szły
przywitać jesień na sportowo. Ten dzień obfitował w zabawy o tematyce jesiennej oraz w gry i zabawy ruchowe.
Grupa Wiewiórki i Pszczółki, a więc najstarsze przedszkolaki rywalizowały ze sobą na łące. Był mecz piłki nożnej,
zabawy z chustą animacyjną, konkurencje z ringo, piłeczkami i wiele innych konkurencji. Oczywiście po zmaganiach sportowych nie mogło zabraknąć pikniku na kocyku
i oczywiście zdrowych smakołyków z plecaka. Pogoda
nam dopisała, dobre humory również, więc wszyscy
świetnie się bawiliśmy. Tak mile przyjęta nowa pora roku
na pewno nie będzie smutna, nudna i zimna, ale piękna,
barwna, ciepła i bogata w jesienne skarby.
GŻ

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

WIZYTA POLICJANTÓW
W PRZEDSZKOLU

20 wrzesień – w naszym przedszkolu to bardzo ważna
data, gdyż tego dnia „od najmłodszego po starszaka, wszyscy świętują DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA!”
W grupie Kotki (4l) rozpoczęliśmy nasze świętowanie od
wspólnie wykonanego hymnu przedszkolaka „Jestem sobie przedszkolaczek”, a następnie wszystkie dzieci wzięły
udział w wesołych zabawach i konkursach zorganizowanych specjalnie na ten wyjątkowy dzień. Radość, śmiech i
głośny doping uczestników świadczyły o wspaniałej zabawie, natomiast wręczone medale ze słodką niespodzianką
umiliły dzieciom powrót do domu.
Idąc za słowami J. Korczaka „Kiedy śmieje się dziecko,
śmieje się cały świat”, życzymy wszystkim dzieciom, aby
uśmiech gościł na ich twarzach każdego dnia, przez cały
rok szkolny.
SW

25 września 2019r. nasze przedszkole odwiedzili przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie, którzy przybliżyli dzieciom podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach oraz zasady zachowania
się podczas spotkania z nieznajomym. Policjanci rozmawiali z dziećmi o zachowaniu bezpieczeństwa na przejściu
dla pieszych, wyjaśniali w których miejscach można przechodzić przez jezdnię oraz jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych. Podczas wizyty policjanci mówili
o bezpieczeństwie dzieci w domu, stosowaniu ograniczonego zaufania w kontaktach z obcą osobą, przypominali
numery alarmowe do służb ratunkowych. Jednak największym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja wyposażenia policyjnego, niezbędnego podczas wykonywania pracy policjanta. Serdecznie dziękujemy panom policjantom za spotkanie z naszymi przedszkolakami.
GP
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W SZKOLE PODSTAWOWEJ

ROZPOCZĘCIE
NOWEGO ROKU SZKOLNEGO

-jakie trudności muszą pokonywać osoby niepełnosprawne w trakcie podróży komunikacją miejską.

W poniedziałek piosenką, wierszem i muzyką instrumentalną w znakomitym wykonaniu naszych uczniów rozpoczęliśmy nowy rok szkolny z ogromną nadzieją na uzyskanie wspaniałych wyników nauczania na świadectwie,
wzbogacenia wiedzy o kolejne ciekawostki i wartościowe
informacje, rozwinięcia niezbędnych,
praktycznych
umiejętności, przeżycie samych świetnych, budujących
chwil w murach naszej placówki i na nowych boiskach, a
także bieżniach, które mają już niedługo zostać oddane do
użytku, doświadczenie cudownych spotkań ze wspaniałymi ludźmi wokół nas i poznanie wielu ciekawych miejsc,
a także osiągnięć kultury podczas szkolnych wyjazdów
oraz doczekania następnych wakacji po ciężkiej pracy.
Następnie niezwykle uroczyście – zaszczyceni obecnością
wielu rodziców naszych najmłodszych – powitaliśmy w
naszym gronie 56 pierwszoklasistów, którzy z przejęciem
w obecności pocztu sztandarowego złożyli zaraz u progu
nowego roku szkolnego uroczyste ślubowanie, dzięki któremu stali się pełnoprawnymi członkami naszej placówki.
Dyrektor Beata Witańska złożyła wszystkim serdeczne
życzenia i zaakcentowała fakt, że wszyscy starsi koledzy
zawsze powinni być wzorem dla młodszych pod każdym
względem – także uczniowskiego wyglądu, solidnej pracy
oraz najwyższej kultury osobistej.
Niech ten rok szkolny będzie tak dla nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, jak i uczniów oraz ich rodziców, a także rozlicznych instytucji współpracujących z naszą czasem efektywnej pracy w atmosferze życzliwości,
wzajemnego zrozumienia i w poczuciu pełnego bezpieczeństwa oraz pokoju, który doceniamy zwłaszcza w momencie, kiedy wspominamy 80. rocznicę wybuchu II
wojny światowej.
E.J.

Uczniowie mieli okazję zobaczyć najnowocześniejszy autobus, skorzystać z fotobudki oraz uczestniczyć w wielu
ciekawych zabawach związanych z ruchem drogowym.
Dzień Otwarty podsumowała pani dyrektor Zarządu
Transportu Metropolitalnego wręczając uczestnikom dyplomy oraz upominki. Zapraszamy na fotorelację do naszego albumu fotograficznego.
N.Ch.

IV EDYCJA AKCJI
ŚNIADANIE DAJE MOC
We wtorek 17 września Samorząd Uczniowski czwarty
raz z rzędu zorganizował w naszej szkole akcję, w wyjątkowo skuteczny, bo praktyczny i niezwykle smakowity
sposób promującą zdrowy sposób odżywiania się. Sześcioosobowe zespoły z klas V – VIII przygotowały w świetlicy szkolnej na kolejnych lekcjach przepyszne kanapki
wprost obładowane serem, wędliną, pomidorami, ogórkami, papryką i innymi warzywami. Ślinka ciekła na sam
widok, a dzięki temu, że świetlica znajduje się zaraz obok
drzwi wejściowych, wydobywające się z niej zapachy
sprawiły, że tego dnia wejście do szkoły było jeszcze przyjemniejsze niż zwykle!
Oczywiście, wartość dydaktyczno-wychowawcza przedsięwzięcia nie sprowadzała się wyłącznie do rozwijania
talentu przygotowania i estetycznego podania pożywnych, ale i naprawdę pięknie wyglądających kanapek, ale
obejmowała również kształcenie umiejętności zorganizowania pracy zespołu klasowego tak, by jak najwięcej osób
zaangażować we wspólne dzieło, obejmujące nie tylko
pracę w świetlicy, ale i zakup produktów spożywczych
oraz eleganckie poczęstowanie wyznaczonej młodszej
klasy, a także kształtowanie postawy, w której podzielenie się przygotowanym przez siebie posiłkiem z młodszymi kolegami z klas I – IV staje się czymś prawdziwie
naturalnym, radosnym i sprawiającym przyjemność.
Oby wszyscy na stałe rozsmakowali się w prawdziwie
wartościowym drugim śniadaniu i raz na zawsze pożegnali wszelkie „fast foody”, czego życzymy wszystkim uczniom oraz ich rodzicom.
E.J.

DZIEŃ OTWARTY ZARZĄDU
TRANSPORTU METROPOLITALNEGO

Dnia 19 września 2019 roku uczniowie klasy 2a Szkoły
Podstawowej, dzięki współpracy z Urzędem Gminy Kobiór, wzięli udział w I Dniu Otwartym Zarządu Transportu
Metropolitalnego w ramach Europejskiego Tygodnia
Zrównoważonego Transportu w Katowicach. Podczas wycieczki zwiedzili siedzibę ZTM-u, gdzie dowiedzieli się:
-jak obsłużyć automat biletowy,
-jak układa się rozkłady jazdy,
-jak pracuje Infolinia oraz Centrum Zarządzania Ruchem,
-gdzie kupić bilet,
-jak wygląda praca kontrolera,
-co zrobić, gdy dostaniesz mandat,
-jak udzielić pierwszej pomocy osobie potrzebującej pomocy,

Dyrektor szkoły podstawowej
informuje, że rusza zbiórka
makulatury w szkole.
Akcja potrwa do 31 m aja 2020r.
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WAKACJE Z GMINNYM DOMEM KULTURY
Tegoroczna akcja „KOBIÓRSKIE WAKACJE 2019” zorganizowana przez Gminny Dom Kultury w Kobiórze cieszyła
się sporym zainteresowaniem. Inaczej niż poprzednich latach, przyjmowaliśmy zapisy na cały tydzień, który był
wypełniony zajęciami warsztatowymi, sportowo-rekreacyjnymi oraz wycieczkami na basen i w różne ciekawe
miejsca (Brenna, Ojców, Pieskowa Skała, Pustynia Błędowska, wioska indiańska, kino). Jak co roku, organizacja
tej letniej akcji (trwającej od 1 do 26 lipca 2019 r.) stworzyła kobiórskim dzieciom i młodzieży możliwość rozwijania swoich talentów dzięki uczestnictwu w rozmaitych
zajęciach tematycznych takich jak: prozdrowotne i integracyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne, warsztaty: plastyczne, rękodzielnicze, taneczne, budowania robotów z
klocków lego, perkusyjne, teatralne. Zachwyt uczestników wywołał pokaz iluzji zakończony warsztatami magii,
gdzie dzieci poznawały tajniki sztuczek iluzjonistycznych
oraz wykorzystywały zdobytą wiedzę bezpośrednio na
scenie samodzielnie wykonując niektóre z nich. Kolejną
atrakcją były pokazy ciekawych filmów, dostosowanych
do wieku uczestników. Bez wątpienia można powiedzieć,
że „KOBIÓRSKIE WAKACJE 2019” pozostawiły wiele niezapomnianych wrażeń.
W. P.
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KULTURA

III KRAJOWA WYSTAWA PSÓW

25 lat temu w Kobiórze zawiązała się sekcja skatowa. Pod
koniec lipca miały miejsce jubileuszowe uroczystości,
które rozpoczęły się mszą świętą sprawowaną w intencji
zmarłych członków sekcji. Następnie zawodnicy wraz z
zaproszonymi gośćmi udali się do domu kultury, gdzie
prezes sekcji Roman Jucha przywitał zebranych i przedstawił historię kobiórskiego skata. Z rąk prezesa Polskiego Związku Skata Krzysztofa Kołodziejczyka złotą odznakę PZSkat otrzymał wójt Eugeniusz Lubański, a brązową dyrektor GDK, a zarazem członek sekcji Wojciech
Paździor. Zawodnicy sekcji otrzymali pamiątkowe medale oraz ufundowane przez władze gminy okolicznościowe polówki, w których będą reprezentowali Kobiór.
Imprezę zwieńczył poczęstunek oraz zabawa taneczna. W
chwili obecnej sekcja posiada jedną drużynę, która gra w
I lidze.
Na zakończenie sezonu drużyna Skat Klub Kobiór zajęła
17 miejsce.
W. P.

WAKACYJNE ZAWODY WĘDKARSKIE
"KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO
NAD WODĄ"

24 sierpnia na terenie Gminnego Ośrodka Sportu odbyła
się Krajowa Wystawa Psów Rasowych. Po raz trzeci gościliśmy wystawców z terenu całego kraju i spoza Polski. Impreza była podzielona na dwie tury, do południa można
było podziwiać 125 psów 2. Grupy FCI, a popołudniu rywalizowało 150 przedstawicieli 9. Grupy FCI. Organizatorem imprezy był Związek Kynologiczny w Polsce Oddział
w Bielsku-Białej, a współorganizatorem Gminny Dom
Kultury. Już teraz zapraszamy na IV Krajową Wystawę,
która odbędzie się 22 sierpnia 2020 r.
W. P.

W sobotę 24 sierpnia 2019 r. Koło PZW nr 113 z Kobióra
wspólnie z Gminnym Domem Kultury zorganizowało zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży. Do rywalizacji o
tytuł najlepszego młodego wędkarza przystąpiło łącznie
25 uczestników z Jaworzna, Tychów, Mikołowa, Bojszów
i Kobióra. Zawodnicy nie spodziewali się jednak, że czekają na nich takie atrakcje jak asysta policji, straży pożarnej, czy ratownika medycznego. Młodzi adepci wędkarstwa mogli posłuchać krótkich prelekcji na temat "Bezpieczeństwa w wakacje nad wodą". Pszczyński profilaktyk
przekazał uczestnikom odpowiadającym na prawidłowo
na zadawane pytania elementy promujące akcję "Kręci
Mnie Bezpieczeństwo... Nad Wodą". Przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej jak i Ratownicy przekazali wiedzę w jaki sposób ratować ludzkie życie. Każdy chętny
mógł przećwiczyć resuscytację krążeniowo-oddechową
na specjalnych manekinach. Nie mogło zabraknąć przypomnienia podstawowych numerów alarmowych, aby w zagrożenia życia lub zdrowia każdy je znał. Strażacy zaprezentowali swój wóz bojowy oraz w jaki sposób używać
rzutki ratunkowej celem udzielenia osobie tonącej pomocy. Wiele dzieci próbowało wykonywać takie rzuty.
Wszystkie służby opuszczały miejsce zawodów wędkarskich z przekonaniem, że jeśli jakieś zdarzenie nadzwyczajne zaistnieje w przyszłości to osoby obecne podczas
spotkania udzielą pomocy potrzebującym w prawidłowy
sposób.
W. P.

SREBNY JUBILEUSZ
KLUBU SKATA
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SAMORZĄDOWCY W NIEZWYKŁYM
SPEKTAKLU DLA DZIECI

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
Historia Dnia Edukacji Narodowej w Polsce ma swoje początki w 1957 roku. Wtedy też odbyła się Światowa Konferencja Nauczycielska w Warszawie, podczas której ustalono, że dzień 20 listopada będzie Międzynarodowym Dniem Karty Nauczyciela i świętem nauczycieli. W
1972 roku natomiast wprowadzono Dzień Nauczyciela,
który przypadał w rocznicę powołania Komisji Edukacji
Narodowej, czyli 14 października.

Takiej bajki jeszcze nie widzieliście. Samorządowcy z powiatu pszczyńskiego zagrają w wyjątkowym charytatywnym spektaklu „Bajka na niepogodę”. Jest to spektakl dla
dzieci przygotowany z inicjatywy i z udziałem samorządowców z powiatu pszczyńskiego. Wszystko po to, by zebrać pieniądze na zakup specjalistycznego sprzętu dla
Szpitala Powiatowego w Pszczynie – głowicy do ultrasonografu wykorzystywanego na oddziale neonatologicznym. Spektakl to urocza w swej prostocie i obrazie historia z morałem o zaskakującej przyjaźni i życzliwości. To
wspaniała okazja do spędzenia miłego popołudnia z rodziną w teatrze.
- Próby trwają od maja i wkładamy w nie mnóstwo serca
i wysiłku. Wydarzenie odbywa się pod hasłem „Samorządowcy – Dzieciom”. Serdecznie zapraszamy zarówno małych jak i dużych widzów – mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyńska. W spektaklu zagrają także m.in. radni
miejscy i powiatowi oraz dyrektorzy i kierownicy
pszczyńskich jednostek. Nad wszystkim czuwa reżyserka
Mirosława Gad.
Spektakl odbędzie się 27 października o godz. 17.00 w
Gminnym Domu Kultury. Bilety-cegiełki na to wydarzenie
można kupić w cenie 10 zł w GDK. Całkowity dochód z ich
sprzedaży zostanie przeznaczony na zakup sprzętu.
Obsada spektaklu:
Barbara Bandoła – starosta pszczyńska
Damian Cieszewski – wicestarosta pszczyński
Grzegorz Wanot - członek Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
Marek Dutkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej i
skarbnik powiatu
Maria Szostak, Grzegorz Kuczera, Michał Pudełko, Arkadiusz Gardiasz – radni miejscy i powiatowi
Bernadeta Sojka-Jany, Iwona Spora, Joanna Czakańska,
Marcin Bienioszek, Teresa Wojtanowicz, Zbigniew Zywert
i Dorota Zywert – dyrektorzy, kierownicy i pracownicy
jednostek samorządowych
Scenariusz: Marta Kwiek
Reżyseria: Mirosława Gad
Scenografia: Jan Żur oraz Magdalena Kunysz-Pudełko

Z okazji
Dnia Edukacji Narodowej
Dyrekcji oraz wszystkim
czynnym i emerytowanym
nauczycielom i pracownikom
Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy
oraz Gminnego Przedszkola w Kobiórze
życzymy zdrowia, pomyślności w życiu
osobistym oraz samych dobrych dni
w całym roku szkolnym, a ponadto wielu
sukcesów, radości, uznania i szacunku
wychowanków, rodziców oraz całej
społeczności.
Niech Państwa praca na rzecz młodego
pokolenia przynosi jak najlepsze owoce
oraz daje satysfakcję z realizowanej misji, jaką niewątpliwie jest troska
o wychowanie i wykształcenie dzieci
i młodzieży.
Przewodniczący Rady
Przemysław Sawicki

Wójt Gminy Kobiór
Eugeniusz Lubański

UROCZYSTY KONCERT
MUZYKI LITURGICZNEJ
W dniach 15-17 listopada br. z inicjatywy chóru ExAnimo,
przy współpracy chóru Harmonia, przy parafii WNMP w
Kobiórze odbędą się warsztaty muzyczno-liturgiczne,
które poprowadzą znani krakowscy kompozytorzy muzyki religijnej Piotr Pałka i Paweł Bębenek.
Warsztaty są organizowane z okazji przypadających w
tym roku jubileuszy 25-lecia działalności chóru ExAnimo
oraz 100-lecia chóru Harmonia. W warsztatach, których
zwieńczeniem będzie uroczysty koncert weźmie udział w
sumie około 100 uczestników (chórzystów i muzyków).
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH NA UROCZYSTY KONCERT, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ DNIA 17.11.2019
W KOŚCIELE PARAFIALNYM
WSTĘP WOLNY
Godzina koncertu zostanie podana podczas
ogłoszeń parafialnych.

Kobiór, 14 październik 2019r.
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„BOŻE Z TWOICH RĄK ŻYJEMY”
GMINNO-POWIATOWE DOŻYNKI KOBIÓR 2019
Dożynki to czas dziękczynienia, radości, świętowania i
ukoronowania całorocznego trudu rolników. Ta prastara
uroczystość kończąca żniwa jest głęboko zakorzeniona w
polskiej kulturze, a jej zwyczaje zostały zachowane i są
przekazywane młodemu pokoleniu do dnia dzisiejszego.
Święto to jednoczy całą wspólnotę, ale dedykowane jest
przede wszystkim rolnikom, a pozostałym musi przypominać, że to dzięki Nim codziennie na nasze stoły trafia
chleb. W tym roku rolnicy z całego powiatu pszczyńskiego
świętowali ten dzień podczas gminno-powiatowych dożynek w Kobiórze, które odbyły się 15 września.
Uroczystości rozpoczęła Msza święta w Kościele pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Mszę uświetnili swym występem chór „ExAnimo” oraz Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Echo Pszczyny”.
Następnie korowód dożynkowy przejechał na teren
Gminnego Ośrodka Sportu, gdzie rozpoczęły się tradycyjne obrzędy.

Niespotykane żywe ekspozycje wzdłuż trasy dożynkowej
– drwale - „lasoki” przed byłym tartakiem w Kobiórze.
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niesienia pomocy i świadczenia usług mieszkańcom naszej gminy oraz za działalność społeczną.

Wójt Gminy Kobiór Eugeniusz Lubański oraz Starosta
Pszczyński Barbara Bandoła odebrali z rąk starostów dożynkowych, Państwa Beaty i Marcina Zawieruchów poświęcone bochenki chleba z tegorocznych zbiorów.
- (…) Kobiór to najpiękniejsza wieś nad Korzeńcem,
mała gmina z wielkim sercem. Dzisiejsze święto plonów dedykowane jest rolnikom, ogrodnikom, sadownikom, hodowcom, pszczelarzom oraz leśnikom. Mamy
za co dziękować. Z informacji uzyskanych od naszych
rolników wynika, że pomimo anomalii pogodowych, tegoroczne plony są dość dobre. Ominęły nas także wielkie nawałnice i gradobicia. Zdajemy sobie sprawę, że
rolnictwo w Kobiórze zanika. Dlatego w ostatnich latach nie było w Kobiórze tradycyjnych dożynek. W tym
roku została nam powierzona organizacja dożynek
gminno-powiatowych, co zmobilizowało samorząd i
mieszkańców do wspólnej pracy i jednocześnie pokazało, że jesteśmy wspólnotą i możemy na siebie liczyć mówił wójt Eugeniusz Lubański.

Podziękowania wraz z promesą na kwotę 500zł na zakup
serdaków do strojów śląskich wręczono członkiniom
Koła Gospodyń Wiejskich w Kobiórze, za wspieranie naszych inicjatyw, pomoc w realizacji imprez i działań, które
skierowane są do mieszkańców naszej gminy. Pomoc na
jaką możemy liczyć ze strony kobiórskiego Koła Gospodyń Wiejskich jest nie wątpliwie ogromnym wsparciem i
bez niej nie moglibyśmy w pełni realizować naszych licznych inicjatyw.

- (…) Po wielomiesięcznych wysiłkach przyszedł czas,
aby podziękować za to, że dzięki rolnikom możemy cieszyć się darami ziemi. Dziękuję za chleb, za najpiękniej
wyrażony patriotyzm, bo codzienną pracą i pielęgnowaniem tradycji. Życzmy sobie, abyśmy potrafili się
tym chlebem dzielić - mówiła starosta Barbara Bandoła.

Puchary Przewodniczącego Rady Gminy za jeden z lotów
odebrali hodowcy gołębi: Jerzy Gandyk, Zygmunt Jaromin
i Jerzy Orendorz.

Następnie Wójt Eugeniusz Lubański wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Kobiór Przemysławem Sawickim
wręczyli Państwu Cecylii i Janowi Rygułom, Ewie i Januszowi Twardkom oraz Gabrieli i Bernardowi Mazurom
wyróżnienia i drobne upominki, w uznaniu zasług wniesionych w rozwój kobiórskiego rolnictwa. Jednocześnie
złożyli gorące podziękowania za wieloletni trud w pracy
na roli, przywiązanie i szacunek do ziemi rodzinnej, dobry
przykład gospodarowania i przedsiębiorczości, gotowość
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Starosta Pszczyński Barbara Bandoła wraz z członkami
zarządu wręczyła wyróżnienia - „Żubry Pszczyńskie” osobom szczególnie zasłużonym dla rolnictwa powiatu
pszczyńskiego. Otrzymali je:
Cecylia i Jan Rygułowie - prowadzą jedno z największych obszarowo gospodarstw rolnych na terenie gminy
Grażyna i Szczepan Polokowie - prowadzą nowoczesną
uprawę pieczarek w Kryrach, Firma eksportuje swoje
produkty m.in. do Niemiec, Francji, Bułgarii, Grecji czy Anglii;
Marian Pigan - nadleśniczy Nadleśnictwa Kobiór, nie
tylko pomaga w rozwiązywaniu bieżących problemów
wsi i terenów rolnych, ale przede wszystkim przyczynia
się do rozwoju społeczności lokalnej;
Donata Szałaśna - rodowita kobiórzanka, obecna przewodnicząca KGW w Kobiórze, za wieloletnią działalność
społeczną na rzecz gminy Kobiór oraz powiatu pszczyńskiego.
Katarzyna Myszor - od wielu lat aktywnie działa w KGW
w Kobiórze, od kilku lat jest prezesem Gminnego Związku
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Pszczynie, podejmuje liczne działania na rzecz rozwoju rolnictwa, a
także współpracuje z samorządem lokalnym i instytucjami pracującymi na rzecz rolnictwa.
Ponadto
przedstawiciele
Wojewódzkiego
Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Katowicach wręczyli Janowi Rygule raz Genowefie Przewoźnik statuetki „Złoty Kółkowicz”, które są wyrazem uznania dla ich bezinteresownych dokonań na przestrzeni
wielu lat, dla miejscowego społeczeństwa, rolnictwa i organizacji rolniczych.
W części artystycznej zaprezentowały się zespoły regionalne:
„Kobiyrzoki”

Chór „Harmonia”

odbył się pok az tańca nowoczesnego

i towarzyskiego,

„Kobiórsko Czelodka” oraz „Kobiórzanie”

pokaz tańca brzucha
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oraz koncert Natalii Mikołajec z zespołem .

Do późnych godzin trwała zabawa z zespołem Akord.

Kolejnym punktem dożynek był:
„Teatr Jednego Mim a” Ireneusza Krosnego,

Na uczestników dożynek czekały m.in. wystawa sprzętu
rolniczego, gołębi i ptaków ozdobnych, wystawa wędkarska i pszczelarska, stoiska producenckie, rękodzieła, a
także atrakcje dla dzieci. Również Fundacja Ekon zorganizowała ciekawe konkursy ekologiczne z nagrodami.

wystąpił także zespół „Carrantouhill”,

Była to jedna z największych imprez zorganizowanych na terenie gm iny Kobiór od niepamiętnych czasów. Pięk na, słoneczna pogoda oraz program przyciągnął niespotykaną dotychczas liczbę uczestników.
Wszelkie doświadczenia i wnioski będą z pewnością
wyk orzystane przez organizatorów w przyszłości.

a wieczorem mieszkańcy bawili się podczas śląskiej
biesiady z Mirkiem Szołtyskiem.

WÓJT GMINY KOBIÓR ORAZ STAROSTA PSZCZYŃSKI
SKŁADAJĄ SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
WSZYSTKIM ZAANGAŻOWANYM
W PRZYGOTOWANIE
GMINNO-POWIATOWYCH DOŻYNEK W KOBIÓRZE
GORĄCE PODZIĘKOWANIA SKŁADAMY RÓWNIEŻ
WSZYSTKIM SPONSOROM ORAZ UCZESTNIKOM
DOŻYNEK.
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M A Ł A H I S T O R I A K O B I Ó R S K I C H D R Ó G (13)
100-LECIE CHÓRU HARMONIA
Od października 2016 roku, na ostatnich stronach lokalnego biuletynu opisuję ulice i drogi Kobióra, wspominając przy okazji postacie jakie w przeszłości były z nimi związane. Przywołuję tych, którzy żyli wśród nas przez wiele
lat i zostali przeniesieni do zbiorowej pamięci przez pracę na rzecz lokalnej wspólnoty lub osobiste - niekonwencjonalne
historie. Przy okazji swoich „spacerów” wspominam ważne wydarzenia z przeszłości, które zapisały się w pamięci wielu
pokoleń.
Mijający rok 2019, obfituje w „okrągłe” rocznice powstania miejscowych zespołów śpiewaczych oraz zorganizowanych grup pasjonatów. Świętujemy jubileusze 25-lecia chóru kameralnego „ExAnimo” i lokalnej Sekcji Skata
Sportowego, 35-lecia Kobiórskiego Koła Polskiego Związku Wędkarskiego oraz 70-lecia Kobiórskiej Sekcja Hodowców
Gołębi Pocztowych.
Jednak stażem aktywnej działalności, wszystkich „przebija” Towarzystwo Śpiewacze „Harmonia”,
które w tym roku świętuje jubileusz 100-lecia.
Szacunek dla wieku, „seniorowi” w tym towarzystwie nakazuje poświęcić szczególną uwagę.
Powstanie Chóru „Harmonia” po zakończonej I Wojnie Światowej, miało ścisły związek z dążeniem o przynależność Ziemi Pszczyńskiej do odrodzonej Polski. Jego historia zapisana na pożółkłych kartach „Kroniki”, dokumentuje
tę trudną drogę, stanowiąc jednocześnie ważne źródło wiedzy o życiu nad Korzyńcym w czasach młodości naszych
dziadków i ojców. „Harmonia” była zespołem skupiającym liczną grupę śpiewaków oraz sympatyków, a wejście w
szeregi zespołu było zaszczytem i nobilitacją. Na kilku stronach biuletynu nie sposób dokonać podsumowania 100-lecia,
dlatego zmuszony jestem ograniczyć się do kilku wybranych fragmentów „Kroniki”, skromnego komentarza i oczywiście
fotografii archiwizowanych w ramach działalności Muzeum Regionalnego „Smolarnia”. Nie sposób jednak rozpocząć
bez zarysowania tła historycznego.
W dniu 11 listopada 1918 roku zakończyła się I Wojna Światowa. Pokonane przez państwa Ententy kajzerowskie Niemcy,
podpisały warunki rozejmu. W tym samym dniu Rada Regencyjna w Paryżu (Polski Rząd Tymczasowy), przekazała władzę nad
polskim wojskiem Józefowi Piłsudskiemu, który 20 lutego 1919 roku został Naczelnikiem Państwa. Od stycznia do czerwca tego
roku, trwała Konferencja w Wersalu zakończona przyjęciem traktatu pokojowego z Niemcami. Znalazł się w nim zapis, że na Górnym
Śląsku granica pomiędzy odrodzoną Polską a Niemcami, zostanie ustalona po przeprowadzeniu plebiscytu. Jednak już na początku
1919-tego roku, na Śląsku tworzono zręby tajnej Polskiej Organizacji Wojskowej, zdolnej w razie potrzeby osiągnąć ten cel walką
zbrojną. Naczelnik Piłsudski zakładał, że w jej wyniku ziemie te zostaną włączone do Polski, podnosząc znacznie jej gospodarczy
potencjał.
Nim zakończyła się konferencja pokojowa w Wersalu (28 czerwca 1919r), rozpoczęła się intensywna kampania plebiscytowa, zmierzająca do pozyskania ludności górnośląskiej, niemającej wyrobionej świadomości czy są Niemcami czy też Polakami. O
ich głosy rozpoczęła się walka, a w propagandzie sięgano do wszelkich możliwych środków. Odbywały się wiece, manifestacje,
rozpowszechniano masowo broszury, ulotki, odezwy, plakaty. Na Górnym Śląsku powołano wiele chórów i orkiestr, propagujących
dorobek kultury polskiej oraz polskie kluby sportowe. Kobiór liczył w tym czasie ok. 2000 mieszkańców, a „Kronika chóru” prowadzona od 1932 roku, opisuje te wydarzenia w następujący sposób (cytaty w kolorze sepii): Rok 1919
„W bardzo ważnym okresie dla Górnego Śląska rodzi się u Grzegorza Stobika myśl o założeniu chóru w Kobiórze. Była to
myśl polityczna. Górny Śląsk chce powrócić do macierzy. Ważnym jest by na Śląsku powstało jak najwięcej Kół Śpiewaczych. Śpiewana pieśń budziła narodowego ducha,
umacniała patriotyzm”.
…„W dniu 26 czerwca 1919 roku w sali gospody Augustyna Jelenia odbyło się zebranie, na które przybyli z ramienia Zarządu Panowie: Cybulski i Cieślik oraz 32 śpiewaków.
Fot. Karta pocztowa (ok.1910 rok). prezentująca
gospodę Augustyna Jelenia przy ul. Bieruńskiej
(dziś-Rodzinnej)

Po zagajeniu zebrania, Pan Cybulski zaznajomił zebranych ze statutem, który
zatwierdzono, a Towarzystwo przyjęło nazwę
„Towarzystwo Śpiewacze „Harmonia” w Kobiórze”. Zebrani dokonali wyboru pierwszego
Zarządu, do którego weszli: Stobik Grzegorz,
Brańczyk Jan, Giel Paweł, Penkala Józef,
Rozmus Józef i Cieślik Jan, jako dyrygent dojeżdżający z Katowic. Ustalono, że lekcje śpiewu będą się odbywały dwa razy w tygodniu”.
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Pod tym tekstem wklejono fotografię przedstawiającą jako pierwszych chórzystów, członków Kobiórskiego Koła Polskiej
Organizacji Wojskowej, wykonane prawdopodobnie w 1931 roku (10 rocznica Plebiscytu). „Kronikę” założył dyrygent - nauczyciel
miejscowej szkoły Antoni Jarczok (do Kobióra przybył w 1928 roku). To pierwsze zdjęcie oddaje rzeczywistość tamtych czasów,
choć Harmonii nigdy nie udzielali swego głosu: Antoni Piwoń, Wiktor Majnusz i Stanisław Cenker (dwaj pierwsi - czynni policjanci).
Fot. Członkowie Kobiórskiego Koła Polskiej
Organizacji Wojskowej (POW)
Siedzą od lewej: Antoni Piwoń, Józef Penkala,
Wiktor Majnusz, Stanisław Cenkier - komendant,
Paweł Giel, Józef Malcharek
Stoją od lewej: Franciszek Jaromin, Józef Myszor,
Robert Kulpa, Franciszek Grabisz, Jan Brańczyk,
Ludwik Figołuszka, Paweł Mazur, Franciszek
Penkala, Paweł Kulpa

Kronikarz dokonujący zapisów na jej początkowych kartach,
wymienia jednak szerszy krąg pierwszych śpiewaków - poza
tymi którzy prezentują się na zbiorowej fotografii.
„Nazwiska pierwszych śpiewaków:
Bielecka Marta
Brańczyk Anna
Figołuszka Katarzyna
Kowalska Marianna
Kozyra Marta
Pryszcz Marta
Pyrtek Waleria
Ryguła Marta
Stobik Maria
Szpek Paulina

Brańczyk Jan
Brandys Józef
Czembor Paweł
Figołuszka Ludwik
Figołuszka Józef
Giel Paweł
Jaromin Franciszek
Kozyra Jan
Malcharek Józef
Machalica Wincenty

Myszor Józef
Palasz Paweł
Penkala Józef
Plichta Jan
Pryszcz Bogumił
Pryszcz Jan
Pyrtek Paweł
Stobik Grzegorz
Szromek Jan
Szpek Józef
Polko Franciszek”

Zwraca uwagę, że w pierwszym składzie „Harmonii” było dwa razy więcej mężczyzn niż kobiet, co potwierdza upolitycznienie zamysłu
powołania zespołu śpiewaczego. Jednak z biegiem lat, po ostatecznym podziale Górnego Śląska pomiędzy Polskę i Niemcy, chór
Harmonia był w Kobiórze najważniejszą „instytucją” kultury, a jednocześnie miejscem integracji lokalnej społeczności - otwartym na
wszystkich których przywiodły tu życiowe drogi.
Grzegorz Stobik z okazji 80-lecia chóru, został patronem kobiórskiej ulicy, na której mieszkał w latach 1919-1921. Nie był on
jednak nigdy prezesem chóru, a jedynie inicjatorem jego powstania i członkiem pierwszego wieloosobowego Zarządu. Jeszcze w
latach 60-tych J. Penkala wspominał, iż dla Stobika założenie polskiego chóru w Kobiórze, było zadaniem powierzonym przez centralę POW-u w Bytomiu. Choć z zadania się w pełni wywiązał, do funkcji prezesa się nie palił. Zdawał sobie sprawę, że nad Korzyńcym jest wielu zaangażowanych aktywistów, którzy „obcego” mogli nie zaakceptować. Tak więc - zgodnie zapiskami w „Kronice”, za
pierwszego prezesa Harmonii (od 1922 roku) należy uznać Józefa Penkalę; dwa pierwsze lata działalności (1919-1921), a więc czas
Powstań Śląskich i Plebiscytu, zarząd Stowarzyszenia Śpiewu był kolegialny.
Poszukiwania śladów z przeszłości, doprowadziły do odkrycia tragizmu postaci Grzegorza Stobika. W 2015-tym roku, za pośrednictwem proboszcza
ks. Damiana Suszki, Archiwum Metropolitalne w Katowicach przekazało informację, iż w dniu 8 marca 1921
roku, w wieku 31 lat zginął on tragicznie w wypadku
kolejowym w Katowicach i został pochowany na cmentarzu w Kobiórze. Nie doczekał więc włączenia znacznej części Górnego Śląska do odrodzonej Polski, a
jego skromna mogiła została „przekopana” w latach
60-tych.
Zamykając historyczne dywagacje, proponuję 100 lat działalności Harmonii, zarysować w fotograficznym mini-kalejdoskopie.
Fot. Rok 1923 - Chór Harmonia przed spotkaniem opłatkowym
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Fot. Rok 1939 - Chór „Harmonia”
na tle nowej szkoły i kościoła
parafialnego. W pierwszym
rzędzie młodzi chłopcy, którzy
uczyli się gry na skrzypcach pod
okiem pedagoga Antoniego
Jarczoka.
Od lewej: Rudolf Matera, Eryk
Mazurczyk, Konrad Pyrtek,
Emanuel Golik, Jan Kasprzyk,
Jan Jaromin, Jan Pyrtek.

Rok 1945
„Zaledwie ucichły ostatnie wystrzały II Wojny Światowej, a z tułaczki
powrócił dyrygent Antoni Jarczok,
przedwojenny prezes Jan Kocurek
zwołuje w dniu 19 lipca 1945 roku zebranie. Przybyło około 70 osób. Od
tej chwili chór „Harmonia” rozpoczyna swoją działalność. Lekcje
śpiewu obywają się regularnie. Trzeba
nadrobić straty. Nowo wybrany zarząd ma niełatwą pracę, brakuje sali do ćwiczeń oraz najprostszego sprzętu. Ale za to są nuty i akta które przetrwały okupację.
Fot. Rok 1946 - Chór „Harmonia” pod dyrekcją
Antoniego Jarczoka, śpiewa
na uroczystości „Bożego Ciała”

Śpiewacy nie zrażają się trudnościami i w czasie
Świąt Bożego Narodzenia odegrano z wielkim sukcesem sztukę p.t. „Wesele Śląskie” J. Ligonia.
„Wesele Śląskie” wystawione było w Tychach i Ligocie. Pod koniec 1945 roku chór liczy 106 członków czynnych. Nazwiska nowo wybranego zarządu: Jan Kocurek - prezes, Paweł Myszor-zastępca, Otylia Mazur-sekretarz, Józef Jaromin-zastępca, Franciszek Pryszcz- skarbnik, Antoni Jarczok - dyrygent. Na miesiąc czerwiec 1946 roku Zarząd Okręgu Pszczyńskiego wyznaczył Zjazd Śpiewaczy, „Harmonia” bierze w nim udział i za pieśń „Polowanie” J. Gawlasa po raz trzeci w swojej historii zdobywa I miejsce.
Ile było radości opisać się nie da, to trzeba przeżyć.
Fot. Rok 1958 - występ chóru „Harmonia” na akademii z
okazji 1-go maja.
Pierwszy rząd: Szweda Elżbieta, Jaromin Gertruda, Simka Maria,
Matera Urszula, Machalica Jadwiga, Kościelny Róża
Drugi rząd: Myszor Emilia, Figołuszka Róża, Orendorz Gizela, Kozik Edyta, Kozik Lidia, Szweda Gertruda, Myszor Maria, Jaromin
Klara Myszor Irena
Trzeci rząd: Kasprzyk Józef, Kościelny Rudolf, Ryszard Kubica,
Żur Alfred, Figołuszka Henryk, Szweda Eryk, Utrata Stanisław,
Myszor Franciszek, Swadźba Alojzy, Jastrzemski Józef, Figołuszka Józef
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Fot. Rok 1969 - Jubileusz 50-lecia; seniorzy Harmonii
z swoim dyrygentem Antonim Jarczokiem

Fot. Rok 1994 - Chór „Harmonia” podczas koncertu kolęd
w dniu 30 stycznia
Fot. Rok 2017 - V Goczałkowicki Festiwal
Róż (02 lipiec)

Śpiewanie w zespole chóralnym, dla
wielu wydaje się zajęciem nieatrakcyjnym, trudnym, wymagającym wielu godzin żmudnych
prób i dyscypliny.
Z takiego wyobrażenia wyprowadził mnie wspomniany już na tych stronach były dyrygent „Harmonii” Śp. Albert Orendorz (1930-2013). Jego
zdaniem, to jedno z lepszych miejsc na spędzenie wolnego czasu i …relaks. W każdej „zgranej” grupie, znajdzie się czas na luz, sympatyczną rozmowę i humor.
Wspominając p. Alberta, nie mogę się
oprzeć pokusie przywołania paru dowcipów o
kobiórskich chórzystach, pochodzących z jego
„rękawa”. Proszę o wybaczenie, że czynię to
przy okazji tak doniosłego jubileuszu, …ale na
wzniosłe mowy, jeszcze nadejdzie czas.
1. Spotykają się dwaj chórzyści na próbie „Harmonii”.
- Miałeś już obiad ?
- Nie, ani łyka !
2.

Alojz! Słyszałem, że zapisałeś się do chóru! Jako tenor czy bas?
- Nie, nie. Jako dobra wymówka!

Fot. Albert Orendorz - dyrygent Harmonii w latach 1998-2005

Mam świadomość, że tych kilka stron poświęconych „Harmonii” - dostojnemu jubilatowi, któremu nie wypada już zaśpiewać narodowej pieśni biesiadnej „Sto lat, sto lat…”, jest niewspółmiernie skromnym gestem uznania - nieadekwatnym do roli spełnianej przez
mijający czas w naszej gminie.
Jego historia zasługuje na pełną monografię oddającą skalę dokonań ludzi, którzy go tworzyli, wypełniali przez lata swoimi
głosami i mimo ogromnych trudności, doprowadzili do wspaniałego jubileuszu. Dlatego też jako suplement do tego szkicu, dołączam
prezentację kolejnych prezesów „Harmonii” oraz dyrygentów, ponieważ ich rola w tworzenie historii stowarzyszenia śpiewaczego i
jego wizerunku, była zawsze wiodąca …a rzadko doceniana.
Serdecznie zapraszam w imieniu „jubilata” do udziału w uroczystościach i koncertach, jakie zaplanowano na miesiąc listopad.
Janusz Mazur

W szkicu wykorzystano fotografie i materiały zawarte w „Kronice Chóru Harmonia”,
oraz udostępnione przez Muzeum Regionalne „Smolarnia” i p.Grzegorza Piwonia.
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UG w Kobiórze
Kobiórskie Stowarzyszenie „SMOLARNIA”

PREZESI STOWARZYSZENIA ŚPIEWU „HARMONIA”
w KOBIÓRZE
Od 26 czerwca 1919 do 1921 roku - Zarząd Kolegialny
(Grzegorz Stobik, Jan Brańczyk, Jan Giel, Józef Penkala, Józef Rozmus)

Józef Penkała
1922-1924

Jan Brańczyk
1924-1927

Jan Bojdoł
1927-1928

Władysław Dyndowicz
1928-1929

Karol Pielawa
1929-1931

Brak zdjęcia

Teodor Liszka
1932-1934

Jan Adamiec
1935-1938

Józef Beczała
III/1959-VI/1950

Stanisław Jaromin
VII/1950-XI/1950

Ryszard Bielas
2000-2003
(do 25.07.2003)

Eryk Kłos
(2003 -2011)
(do 30.08.2011)

Jan Kocurek
1939-1948

Jan Jaromin
1948-1949

Franciszek Waltar
I/1950-III/1950

Stefan Machalica
1957-1958

Ryszard Kubica
1959-1961

Zygfryd Jaromin
1966-1999
(do 17.01.2000)

Małgorzata Piotrowiak
(2011- 2019)
(do 11.02.2019)

Elżbieta Szczotka
(od 12.02.2019)
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DYRYGENCI STOWARZYSZENIA ŚPIEWU „HARMONIA”
w KOBIÓRZE
1.

Jan Cieślik

26 .VI. 1919 – 1919

2.

Franciszek Krokier

1920 - 1920

3.

Jan Jessel

1921 - 1922 do VII

4.

Wiktor Taska

VII. 1922 - 1923 do VIII

5.

Zofia Januszewska

IX. 1923 - 1924

6.

Robert Labryga

1924 - 1925

7.

Augustyn Pająk

1926 - 1927 do VII

8.

Paweł Kocima

VIII. 1927 - 1928 do VIII

9.

Antoni Jarczok

1. IX. 1928 - 1947

10.

Konrad Pyrtek

1948 - 1950

11.

Bernard Lukasek

1950 - zastępstwo w razie nieobecności K. Pyrtka

12.

Józef Gruszka

IX .1957 - 1961

13.

Józef Polczyk

VIII.1966 - do II.1972

14.

Józef Gruszka

I. 1992 - 1998

15.

Albert Orendorz

VIII. 1998 - 2005

16.

Karol Felkis (Podlesie)

VIII. 2005 - VII. 2008

17.

Agnieszka Pluta (Chorzów)

VIII. 2008 - X.2010

18.

Daniel Mruczek (Zygodowice)

XI. 2010 - X.2016

19.

Monika Stefanek

X. 2016 - nadal

Antoni Jarczok
1928-1947

Konrad Pyrtek
1948 - 1950

Józef Gruszka
1957- 1961
1992- 1998

Józef Polczyk
1966 – 1972

Karol Feliks
2005-2008

Agnieszka Pluta
2008 -2010

Daniel Mruczek
2011 - 2016

Monika Stefanek
od 2016
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Albert Orendorz
1998-2005
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Fot. M. Ryś

