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30 LAT SAMORZĄDU W POLSCE
27 maja 2020 roku minęło 30 lat od wejścia w życie Ustawy o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych, która zapoczątkowała
proces odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce. Ustawa ta dała ludziom większą możliwość decydowania o własnej gminie jako miejscu zamieszkania. Życie potwierdziło, że była to niewątpliwie najbardziej udana reforma po upadku PRL w 1989 roku.
Od tamtego czasu wiele problemów udało się w naszej gminie skutecznie
rozwiązać. Na uwagę zasługuje kompleksowa gazyfikacja i rozwiązanie
wieloletnich zaniedbań w gospodarce wodno-ściekowej. Nastąpiła znaczna poprawa infrastruktury drogowej, oświetlenia ulicznego, obiektów użyteczności publicznej jak: urząd gminy, szkoła, przedszkole,
dom kultury, obiekty sportowe itp. Nie oznacza to jednak, że wszystkie sprawy udało się definitywnie
załatwić. Wiele mankamentów ma nasza służba zdrowia. Od lat pokutuje niedofinansowanie w systemie
oświaty. Wiele zadań jest przerzucanych na barki samorządów bez adekwatnego wsparcia finansowego.
Czasem odnosi się wrażenie, że czasy prawdziwej samorządności mamy już za sobą. Tym bardziej powinniśmy świętować tę rocznicę, aby wyrazić swoją wdzięczność dla tych wszystkich, którzy stwarzając
podwaliny samorządności dali nam szansę decydowania o własnych sprawach. Oby nigdy nikomu nie
przyszło do głowy, aby tę możliwość mieszkańcom odebrać.
Nie możemy zapomnieć, że wspomniana na wstępie ustawa stanowiła również podstawę do odzyskania odrębności administracyjnej naszej gminy. W tym roku obchodziliśmy 29 rocznicę tego wydarzenia. Nie możemy również zapomnieć o tych mieszkańcach naszej gminy, którzy o tę odrębność walczyli. Wielu z nich już od nas odeszło. Żyją jednak wśród nas osoby, które swoją wieloletnią społeczną
działalnością dowiodły, że sprawy naszej lokalnej społeczności leżą im na sercu i nieustannie ten nasz
samorząd wspierają. Nie będę wymieniał tych osób z imienia i nazwiska, aby kogoś nie pominąć, ale
wszystkim tym osobom przekazuję wyrazy wdzięczności. Myślę, że najlepszą satysfakcją dla nich jest to,
że ich starania nie poszły na marne i dzięki dobrej współpracy Kobiór zmienił przez te lata swój wizerunek
dla dobra i lepszego życia wszystkich mieszkańców.
Powyższa data zbiega się z wspomnieniem patrona Gminy Kobiór – Świętego Urbana I, papieża
i męczennika. Za Jego wstawiennictwem modlono się o dobre urodzaje, a w dzień Jego wspomnienia 25
maja błogosławiono pola. Stąd zajmuje On ważne miejsce w tradycyjnej kulturze ludowej. Po odzyskaniu
odrębności administracyjnej w naszej miejscowości obchodzono z tej okazji Dni Kobióra.
W dniu 24 maja br. w kościele parafialnym odprawiona została Msza święta w intencji wszystkich
mieszkańców Kobióra oraz samorządu gminnego, ze wspomnieniem zmarłych kobiórzan.
Niestety powszechnie panujący koronawirus uniemożliwił nam w tym roku wspólne świętowanie, ale jak
mówi przysłowie „co się odwlecze to nie uciecze”. Miejmy nadzieję, na rychły powrót do normalności.
Wójt Gminy Kobiór
Eugeniusz Lubański

Szanowni czytelnicy!
W związku panującą sytuacją epidemiczną, zmuszeni jesteśmy ograniczyć
kolportaż „Informatora Gminy Kobiór” na dotychczasowych zasadach od
kolejnego numeru. Październikowy „Biuletyn” będzie ogólnie dostępny na
stronie internetowej Gminy Kobiór.
Osoby, które oczekują dostępu do wersji papierowej winne taką potrzebę
zgłosić wydawcy, podając nazwisko i adres pod tel. 32 21 88 182.
Dołożymy starań, by w te miejsca egzemplarz papierowy dostarczał kurier.
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W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE
WYCIĄG ZE SPRAWOZDANIA WÓJTA W OKRESACH MIĘDZYSESYJNYCH

REMONT STAREJ SZKOŁY Zakończono prace remontowe na parterze budynku przy ul.Rodzinnej 97.
Aby dokończyć remont budynku będziemy musieli poszukać dodatkowego źródła finansowania. W ubiegłym
roku z Metropolitalnego Funduszu Antysmogowego
wykonaliśmy instalację gazową w tym budynku oraz
wymianę wszystkich okien na energooszczędne. Rozważamy obecnie możliwość wystąpienia o dofinansowanie tego zadania z Banku Gospodarstwa Krajowego.

JEST SZANSA NA POŁĄCZENIE UL. WASKIEJ
Z UL.KWIATOWĄ W związku z wpływem do gminy
3 wniosków o podziały w rejonie pomiędzy ul.Kwiatową i Wąską podjęto z właścicielami rozmowy w
sprawie wydzielenia i przejęcia przez gminę łącznika
drogowego między tymi ulicami. Obecnie ul.Kwiatowa
i Wąska są ślepe. Jest to ostatni moment, aby tę sprawę
załatwić. Ważne jest, że wszyscy właściciele wyrazili
zgodę. Zgodnie z zawartym wstępnym protokołem
uzgodnień, dalsza procedura będzie prowadzona po akceptacji przez Radę Gminy.

ZAKOŃCZONO BUDOWĘ ZATOKI AUTOBUSOWEJ Roboty prowadziła firma z Grzawej, która złożyła najkorzystniejszą ofertę za kwotę 80.101,41zł
brutto. Po oddaniu zatoki do użytku zmieni się trasa autobusu lini 157. Jadąc od Tychów nie będzie on wjeżdżał jak dotychczas w ulicę Kobiórką, lecz pojedzie w
kierunku ronda, poprzez nowy przystanek. Zmiana organizacji ruchu tego autobusu powinna przyczynić się
do poprawy bezpieczeństwa na ul.Kobiórskiej.

KOMUNALIZACJA MIENIA Trwa komunalizacja
mienia Skarbu Państwa z mocy prawa. Zostało złożonych do wojewody 46 wniosków o przekazanie na rzecz
gminy Kobiór gruntów o łącznej powierzchni 8,1661
ha. Do tej pory Wojewoda Śląski wydał 12 decyzji komunalizacyjnych na łączną powierzchnię 1,2611 ha.
PRZEBUDOWA UL.RODZINNEJ W dniu 14 maja
został otwarty w Powiatowym Zarządzie Dróg (PZD) w
Pszczynie przetarg nieograniczony na przebudowę
ul.Rodzinnej w Kobiórze. Najtańsza oferta opiewa na
kwotę około 4.200.000 zł. Wstępnie szacowano koszt
inwestycji na kwotę ok.6.000.000zł. W związku z powyższym udział naszej gminy w kosztach inwestycji
zmniejszył się z 900.000zł do 500.000zł. Umowny termin realizacji do końca sierpnia 2021r. Roboty budowlane rozpoczną się w trzeciej dekadzie lipca br., przy
czym front robót będzie się przesuwał od strony cmentarza w kierunku DK1. Przekazanie placu budowy odbyło się 7 lipca br. Jak informuje Inwestor- Powiatowy
Zarząd Dróg w Pszczynie, mieszkańcy będą sukcesywnie informowani o uciążliwościach komunikacyjnych z
tego tytułu.

NOWE OŚWIETLENIE UL ORLEJ Zakończono
budowę oświetlenia ulicznego fragmentu ul.Orlej (odcinek w kierunku przeprawy pod mostem PKP). Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma z Goczałkowic za
kwotę 55965,00 brutto, termin realizacji 31 lipiec br.

CZY W METROPOLII POWSTANIE SPALARNIA ODPADÓW KOMUNALNYCH? Na majowej
sesji Zgromadzenia GZM została powołana spółka pod
nazwą „GZM – Czysta Energia Spółka z o.o.” do celów
budowy instalacji ITPOK (spalarni odpadów). Metropolia przeznaczyła na ten cel 20 mln zł jako kapitał zakładowy. W związku z uchyleniem tej uchwały przez
Wojewodę Śląskiego, Zarząd GZM planuje złożyć odwołanie się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd administracyjny, rozważa się możliwość przekazania prowadzenia spraw związanych z przygotowaniem budowy
spalarni odpadów jednej z gmin członkowskich.

POWSTANĄ DODATKOWE PARKINGI PRZY
BYŁYM HOTELU Trwają prace projektowe dotyczące budowy dodatkowych miejsc parkingowych oraz
odwodnienia po południowej stronie budynku dawnego
hotelu (przy ul.Centralnej 57). Docelowo przewiduje się
połączenie parkingów po południowej i północnej stronie budynku przewiązką drogową co znacznie polepszy
ich funkcjonowanie.
Ul. ŻELAZNA BĘDZIE PRZEBUDOWANA
Rozpoczęto przygotowania do przebudowy nawierzchni na ul.Żelaznej. Został opracowany projekt i
złożono stosowne zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym w Pszczynie. Jest to zadanie ważne, gdyż droga
ta będzie stanowić dodatkowy dojazd do planowanego
przy dworcu PKP punktu przesiadkowego.

PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY Na sesji w dniu
28.05.2020r. został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Kobiór Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy, który obowiązuje od 1 lipca br. Z pełną treścią programu można zapoznać się na stronie internetowej gminy. W dniu 1 lipca zasób zmniejszył się o 7
mieszkań, które zostały sprzedane po cenach preferencyjnych na rzecz wieloletnich najemców.

BĘDZIE ‘NAWROTKA” Gmina zleciła wydzielenie
geodezyjne działki pod „łopatkę” nawrotową na końcu
drogi dojazdowej do ul.Ołtuszewskiego (posesje o numerach 34 do 50). Przejęcie gruntu na rzecz gminy odbędzie się z mocy prawa za odszkodowaniem.
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ZAKUP LAPTOPÓW Gmina zakupiła 17 laptopów ze
środków ministerstwa w ramach programu „zdalna
szkoła” na łączną kwotę 58840zł. Wszystkie laptopy zostały przekazane do szkoły podstawowej w celu ich wykorzystania do zdalnego nauczania w czasie pandemii.

NAGRODY WÓJTA DLA ABSOLWENTÓW ROKU
Z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020 najlepszym absolwentom klasy ósmej szkoły podstawowej
zostały przyznane Nagrody Wójta. W tym roku Rada
Pedagogiczna wytypowała do nagrody za bardzo dobre
wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz godne reprezentowanie i promowanie gminy Kobiór w turniejach i konkursach Ninę Mazur i Wojciecha Kurpanika.
Absolwentom zostały wręczone pamiątkowe karty podarunkowe do sklepu EMPIK o wartości 250zł. Nagrodzonym serdecznie gratulujemy, dziękujemy za wzorową postawę i życzymy dalszych sukcesów.

TAURON PLANUJE BUDOWĘ ŚWIATŁOWODÓW
W KOBIÓRZE Tauron spółka ds. światłowodów przesłała do uzgodnienia 1 etap projektu napowietrznych kabli
światłowodowych przy ul. Łukowej i ul. Ołtuszewskiego.
Światłowody przewiduje się zawiesić na słupach energetycznych należących do Taurona.
KONTROLA WIOŚ W dniu 20 czerwca zakończyła się
kontrola naszej gminy przez Wojewódzką Inspekcję
Ochrony Środowiska. Kontrolowany był stan realizacji
przez gminę Wojewódzkiego Programu Ochrony Powietrza. Kontrola wykazała, że gmina wywiązała się z nałożonych na nią obowiązków i nie stwierdziła istotnych uchybień.

KORONOWIRUSOWE STRATY Jak poinformował
Zarząd GZM w okresie pandemii napełnienie autobusów w metropolii wynosiło zaledwie 50%. Straty z tego
tytułu do dnia dzisiejszego wynoszą około 47 mln zł.
Sytuacja powoli się poprawia. W czerwcu straty z tego
tytułu wyniosły już około 400 000 zł. Pod koniec lipca
przewiduje się zwołanie przez Zarząd Metropolii nadzwyczajnej konferencji w sprawie funkcjonowania
transportu metropolitarnego. Cała ta sytuacja może
mieć znaczący wpływ na wysokość tzw. rocznej składki
zmiennej dla metropolii, która jest ściśle uzależniona od
kosztów transportu zbiorowego, rozliczanego odrębnie
dla każdej z gmin członkowskich.

KORZYSNE POŻYCZKI Z WFOŚ i GW Zgodnie z
uchwałą Rady Gminy zostały złożone do WFOŚiGW dwa
wnioski o preferencyjną pożyczkę.
- pierwszy wniosek o pożyczkę w kwocie 152 014zł na dofinansowanie wymiany kotłów w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w 2020r.
- drugi wniosek o pożyczkę w kwocie 157 500zł na budowę kanalizacji sanitarnej etap IV w rejonie ulicy Wróblewskiego, Stobika i Promnickiej. W przypadku otrzymania dotacji z RPO na ten cel gmina wystąpi do WFOŚ o
zamianę pożyczki zwykłej na pomostową.

SESJA ABSOLUTORYJNA
DEBATA NAD RAPORTEM
O STANIE GMINY

DAROWIZNA GRUNTU POD UL.WODNĄ W dniu
16 czerwca zostały zawarte 4 akty notarialne dotyczące
przekazania na rzecz gminy Kobiór gruntu pod ulicą
Wodną (I Etap – 4 działki obejmujące fragment przewidziany do przebudowy w roku bieżącym). Ze względów
bezpieczeństwa, z uwagi na trwającą pandemię oraz dużą
liczbę uczestników, akty notarialne zostały sporządzone
na dużej sali Gminnego Domu Kultury.

Na ostatniej sesji Rady Gminy Kobiór tzw. absolutoryjnej
w dniu 30 czerwca została przeprowadzona debata na
podstawie Raportu o stanie gminy Kobiór w 2019 roku,
sporządzonego przez wójta.
Raport o stanie gminy jest podsumowaniem działalności
wójta w roku poprzednim, a w szczególności realizacji,
polityk, programów, strategii, budżetu i uchwał rady.
Obowiązek sporządzenia takiego raportu i przedstawienia
go Radzie Gminy został wprowadzony nowelizacją
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Z raportu wynika między innymi, że w 2019 roku:
Liczba zameldowanych mieszkańców Kobióra zwiększyła
się o 33 osoby i na koniec roku wyniosła 4858 osób.
Problemem nierozwiązanym od wielu lat jest
zamieszkiwanie na terenie naszej gminy bez
zameldowania dość sporej grupy mieszkańców, w wyniku
czego dochody z podatku PIT są znacznie uszczuplone.
Wskaźnik bezrobocia zmalał w ubiegłym roku z 3% (66
osób) do 2,6 % (55 osób) na koniec 2019 roku.
Rok 2019 był dla naszej gminy korzystny, a kondycja
finansowa dobra.
W 2019 roku dochody gminy ogółem w stosunku do roku
2018 wzrosły o 3,22% i wynosiły 26 901 835zł, w tym
dochody własne stanowiły 46,62%, dotacje 34,05% i
subwencje 19,33%. Wydatki na koniec grudnia 2019 roku
zamknęły się kwotą 26 931 140 zł.
Główne kierunki wydatków poniesionych w 2019 to:
• oświata i wychowanie 27,77%,
• pomoc społeczna w tym program 500plus 24,62%,
• gospodarkę komunalna 10,04%,

DARMOWE EKO-SŁUPKI Uzgodniono z firmą wydzierżawiającą eko-słupki wskazujące stan zapylenia powietrza, że poza sezonem grzewczym tj. w okresie od
1maja do 31 sierpnia br. nie będą pobierane opłaty z tego
tytułu. Pozostawienie eko-słupków na terenie Kobióra pozwoli na prowadzenie pomiarów zanieczyszczeń pyłowych powstałych w okresie letnim z podgrzewania paliwem stałym ciepłej wody użytkowej oraz pochodzących z
transportu drogowego.
OGŁOSZONO PRZETARG NA WYWÓZ i ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW W dniu 26 czerwca na
stronie Urzędu Zamówień Publicznych został ogłoszony
przetarg nieograniczony na wywóz i zagospodarowanie
odpadów z terenu gminy Kobiór w okresie od 1 września
2020 do 31 grudnia 2021r.
WSPÓLNY ZAKUP GAZU i ENERGII Górnośląsko
Zagłębiowska Metropolia przygotowuje wspólny przetarg
na zakup gazu i energii elektrycznej. W najbliższym czasie
zostaną skierowanie do poszczególnych gmin członkowskich projekty porozumień w tej sprawie.
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• administrację publiczna 9,56%,
• transport i łączność w tym przebudowa dróg 9,11%
• rolnictwo i łowiectwo (w tym budowa kanalizacji) 4,83%
• gospodarka mieszkaniowa 3,29%
• kultura fizyczna w tym budowa boisk przyszkolnych
5,69%
Problemem był brak pełnego pokrycia wydatków na
oświatę przez subwencję oświatową (jej niedobór wynosił
około 200 000 zł).
Inwestycje zrealizowane w 2019 roku
Na dzień 31 grudzień wydatki majątkowe zamknęły się
łączną kwotą około 6 107 000 zł., przy czym pozyskane
dotacje z różnych źródeł wyniosły około 2.653.853 zł
Spośród zadań zrealizowanych w 2019r. na szczególną
uwagę zasługuje:
• przebudowa infrastruktury sportowej przy szkole
podstawowej z częściowym (ok.30%)dofinansowaniem
Ministerstwa Kultury Fizycznej i Sportu,
• budowa z dofinansowaniem unijnym, drugiego etapu
kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Ołtuszewskiego,
Leśników i na Kąty oraz etapu trzeciego obejmującego
odcinek sieci łączący ul. Kwiatową z ul. Wróblewskiego,
• termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul.
Centralnej 57 (dawnego hotelu) z dofinansowaniem
unijnym wraz z modernizacją kotłowni z wykorzystaniem
dotacji
Górnośląsko
Zagłębiowskiej
Metropolii,
dobudową nowego wejścia oraz dużym zakresem
remontów w tym budynku,
• budowa trzech kolejnych odcinków ścieżek rowerowych
(w rejonie Starodroża, ul.Przelotowej i Książęcej) z
dofinansowaniem GZM,
• wymiana 242 opraw oświetlenia ulicznego na
energooszczędne w technologii LED z dofinansowaniem
GZM,
• utworzenie oraz wyposażenie Klubu Senior Plus na
parterze Gminnego Domu Kultury z wykorzystaniem
dotacji rządowej, wynoszącej ok.65% kosztów zadania
oraz modernizacja łazienek w tym budynku,
• przebudowa kolejnych dróg gminnych tj.: ul. Kodowej,
oraz odcinków ulicy Stobika, Kobiórskiej, Olszewskiego,
Ołtuszewskiego i Kwiatowej oraz utwardzenie parkingów
i dróg dojazdowych na Gminnym Ośrodku Sportu,
• budowa nowego oświetlenia w technologii LED przy
ul. Wschodniej i Kwiatowej,
• zakup nowego wozu bojowego dla OSP w Kobiórze z
dużym dofinansowaniem zewnętrznym pokrywającym ok.
2/3 kosztów.
Przy realizacji zadań inwestycyjnych nie było potrzeby
zaciągania kredytów i pożyczek, a podstawowym źródłem
ich finansowania były dotacje uzupełniane w niezbędnym
zakresie środkami własnymi.
W 2019 roku zrealizowano pierwszy etap wieloletniego
programu ograniczenia niskiej emisji, poprzez
dofinansowanie ze środków gminy wymiany 27 kotłów
węglowych na gazowe w budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych. Zgodnie z tym programem mieszkańcy
Kobióra mogli liczyć na dofinansowanie wymiany kotłów
w kwocie 5000zł.
Ilość gruntów w zasobie zwiększyła się w 2019r o blisko
1,5 hektara. Na to składają się grunty przejęte pod drogi z
mocy prawa oraz w trybie cywilno-prawnym, wykup
gruntu pod plac zabaw przy ul. Rzecznej oraz
komunalizacja 9 działek Skarbu Państwa o łącznej

powierzchni około 1,23 ha. Gmina posiada 10
użytkowników wieczystych. Zawarto w 2019r. 69 umów
najmu oraz 43 umowy dzierżawy.
W styczniu 2019 roku uchwalono Studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego dla Gminy Kobiór III edycja, co stworzyło
możliwość wprowadzenia zmian w planie miejscowym.
Do Szkoły Podstawowej uczęszczało w roku szkolnym
2018/2019 463 uczniów w 21 oddziałach , zaś w roku
szkolnym 2019/2020 418 uczniów w 19 oddziałach.
Wyniki w nauce naszych dzieci i młodzieży, w roku
szkolnym 2018/2019, były wyższe od średniej w regionie.
Możemy być również dumni z postawy naszej młodzieży,
która w 2019 roku na Międzynarodowej Spartakiadzie
Miast Partnerskich w Sajoszentpeter (Węgry) w dobrym
stylu wywalczyła drugie miejsce.
W Gminnym Przedszkolu funkcjonowało 7 oddziałów,
do których uczęszczało 170 dzieci w wieku 3 do 6 lat. W
związku z pojawiającym się brakiem miejsc w Gminnym
Przedszkolu, trzeba będzie zastanowić nad rozbudową
lub budową nowego obiektu (jeżeli pojawi się możliwość
uzyskania dotacji na ten cel).
Rok 2019 był rokiem jubileuszy Obchodzono 100-lecie
powstania Chóru Harmonia, 70-lecie Związku Hodowców
Gołębi Pocztowych, 35-lecie Kobiórskiego Koła
Polskiego Związku Wędkarskiego, 25-lecie Chóru Ex
Animo, oraz 25-lecie Skat Club Kobiór.
W ramach debaty analizowano między innymi takie
problemy jak:
• możliwość rozbudowy istniejącego przedszkola, budowy
nowego lub utworzenia przedszkola prywatnego oraz
żłobka,
• możliwość zwiększenia dochodów gminy poprzez
utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej i ściągnięcie
do Kobióra inwestorów,
• funkcjonowanie urzędu, jednostek gminnych, instytucji
kultury oraz Kobimedu w czasie pandemii i możliwość
stopniowego „odmrażania” ich działalności,
• możliwość dalszego funkcjonowania urzędu gminy i
pozyskiwania nowych kadr w związku z przechodzeniem
na emeryturę jej pracowników,
• możliwość pozyskania środków finansowych na
utrzymanie rowów melioracyjnych.
Raport o stanie gminy był podstawą do udzielenia przez
radę votum zaufania wójtowi.
Następnie po zapoznaniu się z pozytywną opinią komisji
rewizyjnej oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
rada jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy Kobiór
absolutorium z wykonania budżetu za 2019rok.
Jak wynika z raportu o stanie gminy oraz opinii RIO na
powyższe absolutorium pracowało wiele osób z załogi
urzędu gminy oraz jednostek i instytucji gminnych. Wobec
powyższego składam serdeczne podziękowania tym
wszystkim, którzy przyczynili się do pomyślnej realizacji
zadań przewidzianych w budżecie gminy w 2019 roku.
Wójt Gminy
Eugeniusz Lubański
UWAGA
Z pełną treścią Raportu o stanie gminy Kobiór można
zapoznać się na stronie internetowej gminy Kobiór
www.kobiór.pl w zakładce BIP.
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INWESTYCJE REALIZOWANE W 2020 ROKU

BUDOWA PUNKTU PRZESIADKOWEGO PRZY DWORCU PKP
W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności na realizację projektu
obejmującego budowę parkingów w rejonie dworca PKP przy ul. Żelaznej w Kobiórze, urząd gminy przygotowuje
dokumentację dla celów uzyskania pozwolenia na budowę oraz dokumentację przetargową. Planowane zadanie
obejmuje budowę 66-ciu miejsc postojowych dla samochodów osobowych (w tym dwa miejsca dla osób
niepełnosprawnych) wraz z dojazdami do ulicy Plichtowickiej i Żelaznej. Przewiduje się również wykonanie miejsc
postojowych dla rowerów oraz oświetlenia parkingów w technologii LED. Koszt realizacji przedsięwzięcia szacuje
się wstępnie na kwotę około 579 000 zł, z czego dofinansowanie ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii wyniesie 492 103 zł. Przewidujemy, że zadanie zostanie zrealizowane do grudnia bieżącego roku.
Równocześnie trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej remontu ul. Żelaznej, który
również planowany jest na rok bieżący.

TRWAJĄ ROBOTY W BUDYNKU
PRZY UL.ORLEJ 4

i przebudowę wejść do klatek schodowych, remont
piwnic, remont mieszkań na parterze i piętrze budynku
(segmenty A, B, C i D), wykonanie niezbędnych prac
remontowych i termomodernizacyjnych na poddaszu,
wykonanie instalacji wewnętrznych wodno kanalizacyjnych ,centralnego ogrzewania, elektrycznej
oraz gazowej. Ponadto zagospodarowanie terenu, w tym
budowę chodników oraz miejsc parkingowych i opaski
wokół budynku, jak równie zakup niezbędnego
wyposażenia mieszkań chronionych. Roboty prowadzi
firma z Pszczyny która złożyła najkorzystniejszą ofertę
na kwotę 1 356 558 zł brutto. Zakończono już pierwszy
etap (ok.40% robót).
Termin realizacji do 30 czerwca 2021r ,ale wykonawca
sygnalizuje, że wolałby zakończyć prace szybciej, jeżeli
tylko wszyscy najemcy opuszczą budynek. Dotychczas
udało się znaleźć lokale zastępcze dla większości
najemców.
Docelowo, w wyniku realizacji projektu, w budynku
przy Orlej 4 zostaną wydzielone i utworzone
2 mieszkania chronione i 6 mieszkań socjalnych.
Zadanie dofinansowane jest w kwocie 775 000 zł ze
środków Unii Europejskiej. Równocześnie Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej przymierza się do

Od początku marca bieżącego roku trwają prace
budowlane w budynku komunalnym przy ul. Orlej 4 w
Kobiórze w ramach projektu pn. „Utworzenie mieszkań
socjalnych i chronionych w Kobiórze na terenie
zdegradowanym” dofinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt
przewiduje w szczególności: remont elewacji budynku
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realizacji projektu komplementarnego pn. „Wsparcie
rodziny - rozwój usług społecznych w Gminie Kobiór”
Kobiór, którego celem jest wzrost poziomu dostępności
i jakości usług społecznych w środowisku lokalnym,
który ma poprawić funkcjonowanie społeczne rodzin
poszukujących wsparcia, borykających się z
problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Projekt
skierowany będzie zwłaszcza do osób i rodzin
zamieszkujących mieszkania socjalne i chronione w
rewitalizowanym budynku przy ul. Orlej 4.
Przewidywana wartość projektu to 284 297,66 zł, w tym
dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego ma wynieść 234 408,24 zł.

W chwili obecnej większośc robót jest na ukończneiu.
Do wykonania pozostał nieduży odcinek przy ulicy
Promnickiej.
W styczniu br. gmina wystąpiła o dofinansowanie tego
zadania ze środków unijnych rozszerzonego o budowę
sieci wodociągowej w tym rejonie. Jednak
przystąpienie do realizacji sieci wodociągowej jest
uzależnione od przyznania środków unijnych.
Jednocześnie w dniu 29 czerwca 2020 r. został złożony
wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o
udzielenie pożyczki w kwocie 172 000 zł na budowę
sieci kanalizacyjnej. W przypadku uzyskania dotacji
unijnej pożycza zaciągnięta w WFOŚiGW zostanie
przekształcona w pożyczkę pomostową.

PRZEBUDOWA UL. WODNEJ W KOBIÓRZE
W dniu 16 czerwca bieżącego roku na podstawie aktów
notarialnych przejęto nieodpłatnie na własność gminy 4
działki stanowiące większą część ul. Wodnej w
Kobiórze o łącznej powierzchni 0,0953 ha i wartości
około 55 000 zł. W chwili obecnej trwają prace
projektowe związane z przygotowaniem inwestycji
mającej na przebudowę przedmiotowego fragmentu
drogi. W przyszłości planuje się regulacje spraw
własnościowych
oraz
przebudowę
wraz
z
odwodnieniem pozostałej części ul. Wodnej aż do
połączenia z ul. Wspólną.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
GMINNEGO PRZY UL. TUWIMA 32
W kwietniu bieżącego roku podpisano z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Śląskiego umowę na
dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja
budynku komunalnego przy ul. Tuwima 32 w
Kobiórze”. Rozstrzygnięto także przetarg na realizację
robót budowlanych.
W chwili obecnej prace są już bardzo zaawansowane –
wykonawca ocieplił już około 90% ścian budynku.
Została też wykonana izolacja i docieplenie ścian
fundamentowych oraz wymiana stolarki okiennej na
energooszczędne.
Do
zakończenia
pozostało
docieplenie poddasza budynku wraz z wymianą
zużytych elementów pokrycia dachowego). Projekt ma
na celu ograniczenie zużycia energii cieplnej dla
ogrzewania
budynku,
polepszenie
warunków
klimatycznych w pomieszczeniach oraz poprawienie
estetyki elewacji budynku. Wartość inwestycji szacuje
się w chwili obecnej na kwotę 250 000 zł z czego 85%
to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

BUDUJEMY
KANALIZACJĘ SANITARNĄ
Trwają roboty związane z budową sieci kanalizacji
sanitarnej w rejonie ulic Stobika i Wróblewskiego oraz
ul. Promnickiej w Kobiórze o łącznej długości 766mb.
Roboty realizuje firma z Łąki za kwotę 234801,91zł
brutto. Termin realizacji 31 sierpień br.
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informujemy
,że wnioski o odliczenie
FOTOWOLTAIKA W REJONIE OCZYSZCZALNI Jednocześnie
ŚCIEKÓW „WSCHÓD”
W KOBIÓRZE
wody
wykorzystanej
do
napełniania
basenu
na
Trwają prace projektowe związane z budową instalacji fotowoltaicznej, która ma w przyszłości
zasilać gminną
oczyszpodstawie
oświadczenia
nie
będą
rozpatrywane.
czalnię ścieków „Wschód” usytuowaną przy ul. Rzecznej w Kobiórze. Projekt zakłada budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kWp wraz z niezbędną infrastrukturą tj. ogrodzeniem, oświetleniem, utwardzeniem dojazdów oraz
monitoringiem. Projekt ma zostać zrealizowany do grudnia bieżącego roku, a jego koszt szacuje się na kwotę około
400 000 zł, z czego 300 000 zł to dofinansowanie uzyskane ze środków Metropolitalnego Funduszu Solidarności.

OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI
INFORMACJA W SPRAWIE ROZLICZANIA
WODY POBRANEJ DO NAPEŁNIANIA
PRZYDOMOWYCH BASENÓW

KARY ZA NIELEGALNE ODPROWADZANIE
WÓD OPADOWYCH I GRUNTOWYCH DO
KANALIZACJI SANITARNEJ

W związku z dużymi opadami deszczu, Kobiórski
Zakład Komunalny przypomina, że zgodnie z art. 9 ust.
1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków zabronione jest wprowadzanie wód
opadowych, gruntowych i drenażowych do kanalizacji
sanitarnej. Zabronione jest również wprowadzanie
ścieków bytowych do kanalizacji deszczowej.
Nielegalne wprowadzanie wód deszczowych do
kanalizacji sanitarnej jest przyczyną znacznego
przeciążenia urządzeń oczyszczalni ścieków, a także
szeregu problemów technologicznych, zakłócających
proces oczyszczania ścieków.
Aby temu procederowi zapobiec, zgodnie z art. 9 ust. 3
w/w ustawy Kobiórski Zakład Komunalny prowadzi
systematyczne kontrole prawidłowości przyłączeń i
odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej.
Wobec powyższego prosimy , aby każdy właściciel
niezwłocznie dokonał sprawdzenia czy na jego posesji
nie dochodzi do infiltracji wód gruntowych i
opadowych do kanalizacji sanitarnej.
Za ujawnienie nielegalnych podłączeń w trakcie
kontroli grozi kara grzywny do 10 000 zł.

Kobiórski Zakład Komunalny informuje wszystkich
mieszkańców posiadających przydomowe baseny, że
odliczenie ilości wody do ich napełniania (która po
wykorzystaniu nie jest wprowadzana do kanalizacji
sanitarnej) jest możliwe wyłącznie pod warunkiem
zainstalowania na własny koszt dodatkowego
wodomierza. (art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków).
Wniosek o zabudowę dodatkowego wodomierza w
budynku w celu opomiarowania wody bezpowrotnie
zużytej jest dostępny na stronie internetowej zakładu:
www.kzk.kobior.pl
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KOMUNIKAT NA TEMAT JAKOŚCI WODY
DLA GMINY KOBIÓR
Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w
Tychach S.A. informuje, że
woda pitna dostarczana przez
przedsiębiorstwo,
spełnia
wszelkie
wymagania
stawiane wodzie pitnej przez
przepisy zarówno polskie, jak
i europejskie.
Nad jakością dostarczanej wody, w sposób ciągły
czuwa, oprócz RPWiK Tychy S.A., także tyski
SANEPID. Nie ma dzisiaj żadnego zagrożenia
epidemicznego dla jakości wody dostarczanej przez
system wodociągowy przedsiębiorstwa.
Zarząd RPWiK Tychy S.A.

zostaną podane do informacji publicznej, poprzez
zamieszczenie na stronach internetowych oraz tablicach
informacyjnych na terenie Kobióra.
ZMIANY W MIEJSCOWYM PLANIE
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
W dniu 27 lutego 2020 Rada Gminy Kobiór podjęła
uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany
fragmentów
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy . W dniu 30
kwietnia 2020 r. został uchwałą rady zmieniony
załącznik graficzny do w/w uchwały.
Prace
planistyczne
przeprowadzi
Pracownia
urbanistyczna z Rybnika. Zgodnie z zawartą umową
procedura zmiany planu potrwa do maja 2021r.

PGW „WODY POLSKIE” ANALIZUJE
WNIOSEK O ZMIANĘ TARYFY ZA ŚCIEKI
Od 2018 roku zatwierdzaniem taryfy na zbiorowe
odprowadzanie ścieków, zajmuje się Państwowe
Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, które jako
podmiot zewnętrzny ma za zadanie obiektywnie
przeanalizować proponowaną wysokość stawek opłat.
W założeniu ma to umożliwić zakładowi uzyskiwanie
niezbędnych przychodów, jednocześnie chroniąc
odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen
i stawek.
Na przestrzeni kilku ostatnich lat stawka opłat za
odprowadzanie ścieków w naszej gminie sytuowała się
na dość niskim poziomie, w stosunku do gmin
ościennych. Od marca 2015 roku, stawka ta jest w
Kobiórze niezmienna i wynosi 7,20 zł brutto za 1 m3.
Tymczasem nastąpił wzrost kosztów związanych z
zakupem energii elektrycznej, zasilającej oczyszczalnię
ścieków i lokalne przepompownie, wzrosły koszty
związane z wywozem i zagospodarowaniem odpadów
powstałych ze ścieków, oraz ustalone ustawą
wynagrodzenie minimalne. Rosną też opłaty stałe za
trwały zarząd, ubezpieczenie mienia, czy też opłatę
środowiskową
za odprowadzanie oczyszczonych
ścieków do odbiornika.
Doprowadziło to do sytuacji, że od dłuższego czasu
wpływy z tytułu opłat za ścieki przez mieszkańców nie
pokrywają kosztów ponoszonych na eksploatację
oczyszczalni i kanalizacji.
W związku z przedstawioną powyżej sytuacją
Kobiórski Zakład Komunalny w styczniu 2020r.
wystąpił do Dyrektora PGW „Wody Polskie” z
wnioskiem o zmianę obecnie obowiązującej taryfy.
Z powodu sytuacji epidemicznej w kraju, wszystkie
postępowania prowadzone w PGW Wody Polskie
zostały czasowo wstrzymane, a ich ponowny bieg
rozpoczął się 23 maja 2020r. Wobec powyższego nowe
stawki opłat za odprowadzenie ścieków wejdą w życie
ze znacznym opóźnieniem. Po wydaniu przez
Dyrektora „Wód Polskich” decyzji zatwierdzającej
nowe taryfy oraz dopełnieniu wszelkich obowiązków
formalnych, nowe stawki za odprowadzanie ścieków

KOBIÓR
Zmianą zostało objętych 19 terenów wytypowanych
przez radę gminy, na podstawie wniosków
mieszkańców z lat ubiegłych. Obecnie procedura
zmiany planu jest na etapie pozyskiwania opinii i uwag
od właściwych organów i instytucji. Po uwzględnieniu
uwag i wniosków wniesionych przez właściwe organy i
instytucje projekt planu będzie wyłożony do
publicznego wglądu. O terminie wyłożenia mieszkańcy
będą poinformowani w sposób zwyczajowy poprzez
ogłoszenie prasowe, tablice ogłoszeń oraz stronę
internetową. W trakcie wyłożenia mieszkańcy będą
mogli wnieść swoje uwagi do treści zmiany fragmentów
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zostanie również zorganizowana w tym czasie dyskusja
publiczna nad przyjętymi w projekcie planu
rozwiązaniami. Następnie po rozpatrzeniu przez wójta
uwag sprawa zostaje przekazana do rady gminy w celu
podjęcia stosownej uchwały. Uchwała ta wraz z
kompletem dokumentów planistycznych zostanie
przesłana wojewodzie w celu oceny jej zgodności z
przepisami prawa.
AKTUALNOŚCI OSP KOBIÓR
Z dniem 1 maja 2020r. Komendant Główny Państwowej
Straży Pożarnej włączył do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego
73
nowe
jednostki
Ochotniczych Straży Pożarnych. Wśród nich znalazła
się również nasza kobióska OSP. Podstawowym celem
KSRG jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub
środowiska poprzez walkę z pożarami i innymi
klęskami
żywiołowymi. Ponadto
ratownictwo
techniczne, chemiczne, a od 1997 roku również poprzez
ratownictwo ekologiczne i medyczne. Podstawowym
założeniem w budowie systemu ratowniczo-gaśniczego
było stworzenie jednolitego i spójnego układu,
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skupiającego powiązane ze sobą różne podmioty
ratownicze, tak aby można było podjąć skutecznie
każde działanie ratownicze.
Dnia 10.05.2020 o godz. 10:30 w kościele parafialnym
w Kobiórze, została odprawiona msza święta w intencji
strażaków OSP Kobiór z okazji dnia strażaka po której
poświęcony został nowy samochód bojowy.
WYNIKI I TURY WYBORÓW
W GMINIE KOBIÓR
Na poszczególnych kandydatów na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej oddano następujące liczby
głosów ważnych:
BIEDROŃ Robert: 48
BOSAK Krzysztof: 201
DUDA Andrzej Sebastian: 1340
HOŁOWNIA Szymon Franciszek: 396
JAKUBIAK Marek: 7
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin: 79
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz: 6
TANAJNO Paweł Jan: 41
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz: 631
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz: 2
ŻÓŁTEK Stanisław Józef:7
Frekwencja ogólna w gminie Kobiór
Liczba uprawnionych: 3871
Liczba kart ważnych: 2726
Frekwencja: 70,42%
WYNIKI II TURY WYBORÓW
W GMINIE KOBIÓR
KOMUNIKAT
DLA MIESZKAŃCÓW KORZYSTAJĄCYCH Z
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH W KOBIÓRZE
(PSZOK)
W ostatnim czasie mieszkańcy przekazują do składnicy
odpadów PSZOK przy ul.Centralnej w Kobiórze coraz
większe ilości odpadów budowlanych oraz tzw.
wielkich gabarytów. W związku z ograniczoną ilością
kontenerów na te odpady prosi się wszystkich
zainteresowanych wywozem w/w odpadów do
PSZOKu o wcześniejszy kontakt telefoniczny z obsługa
tego punktu, celem uzgodnienia możliwości oraz
terminu przyjęcia odpadów.
Telefon PSZOK: 509 038 325

Na poszczególnych kandydatów na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej oddano następujące liczby
głosów ważnych:
DUDA Andrzej Sebastian: 1633
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz: 1147
Frekwencja ogólna w gminie Kobiór
Liczba uprawnionych: 3871
Liczba kart ważnych: 2726
Frekwencja: 70,42%

Ponadto informujemy, że Apteka przy ul. Centralnej nie
przyjmuje odpadów w postaci przeterminowanych lub
niezużytych leków.
Odpady niebezpieczne, a do takich właśnie zaliczają się
lekarstwa oraz inne odpady medyczne, dostarczamy do
PSZOK-u przy ul. Centralnej.
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PRZEBIEG PANDEMII
W NASZEJ GMINIE
Od rozpoczęcia pandemii COVID-19 w naszej gminie zachorowało do tej pory 8 mieszkańców. Optymistyczne wiadomości są takie, że wyzdrowiało już 7 zakażonych. Niestety jedna
osoba zmarła. W tej chwili na kwarantannie przebywają dwie
osoby. Od czerwca zmieniły się zasady finasowania wymazów naszych mieszkańców. Od tego momentu koszty związane z przyjazdem wymazobusa i przeprowadzenia badań finansuje gmina ze swojego budżetu. Dotyczy to tylko osób
skierowanych na badania przez SANEPID. Wyjątkiem są
pracownicy kopalń i ich rodziny. Koszty ich badań finansuje
zakład pracy. Do tej pory z naszego budżetu zostało przeprowadzone badanie 7 mieszkańców. Wszystkie wyniki okazały
się ujemne.
W czasie pandemii urząd gminy oraz jednostki gminne pracowały w specjalnym trybie. Zespoły podzielone były na
dwie części. Jedna z nich pracowała w miejscu pracy, a druga
zdalnie. W tym czasie niepedagogiczni pracownicy przedszkola i szkoły szyli maseczki ochronne dla mieszkańców z
materiału zakupionego przez gminę. Kilkaset maseczek z powierzonego materiału uszyły również nieodpłatnie panie z
ul.Bartniczej. W tym miejscu bardzo dziękuję wszystkim
osobom, które wzięły udział w akcji szycia i rozprowadzania
maseczek.
W związku z trudną sytuacją, kilku przedsiębiorców oraz
dzierżawców wystąpiło do gminy o pomoc, poprzez zwolnienie z podatku od nieruchomości, obniżenie lub czasowe zwolnienie z czynszów oraz zmiany terminów wnoszenia opłat.
Problemy te były omawiane na komisji połączonej rady w
dniu 28.04.br. W tej sprawie zostały podjęte również stosowne uchwały rady gminy.
Od 4 maja została wznowiona działalność Banku Spółdzielczego w Kobiórze (punkt przy urzędzie gminy), w godzinach
od 8.30 do 14.00. Ze względów bezpieczeństwa klienci mogą
wchodzić do banku, pojedynczo w maseczkach wejściem od
strony podwórka gminnego.

BIBLIOTEKA
ZNÓW OTWARTA!

Od 11 maja, po dwumiesięcznej przerwie, Gminna Biblioteka Publiczna w Kobiórze jest znów otwarta dla
czytelników. Niestety, wymogi związane z sytuacją epidemiczną w Polsce nieco ograniczają nasze możliwości,
ale zadbaliśmy o to, by chociaż księgozbiór mógł być
już dostępny.
W trosce o bezpieczeństwo wszystkich czytelników i
pracowników wprowadziliśmy nowe zasady korzystania z biblioteki:
-Czytelnicy wpuszczani są pojedynczo.
-Nie ma wolnego dostępu do regałów - książki podawane są przez pracowników.
-Na razie nie można korzystać z komputerów.
-Obowiązuje używanie maseczek i rękawiczek, utrzymywanie dwumetrowych odstępów i korzystanie ze
środków dezynfekujących.
-Zwracane książki odkłada się na wyznaczony regał,
gdyż wszystkie egzemplarze są poddawane 3-dniowej
kwarantannie.
Dla wielu osób, które lubiły dotąd same poszperać w
regałach, powyższe zasady są jakimś utrudnieniem, dlatego zachęcamy do tworzenia indywidualnych kont internetowych. Posiadając takie konto, czytelnik naszej
biblioteki może nie tylko przeglądać katalog książek,
ale także ma uprawnienia do rezerwowania wybranych
pozycji. Posiadacz konta automatycznie będzie również
otrzymywał informację o zbliżającym się terminie
zwrotu książek, może też samodzielnie wydłużyć termin ich zwrotu.
Utworzenie takiego konta jest bardzo proste. Czytelnik
musi tylko wysłać maila na adres biblioteki (bibliotekakobior@wp.pl) z prośbą o podanie kodu aktywacyjnego
(w mailu podaje się swoje imię, nazwisko i adres). Po
otrzymaniu kodu należy przejść do „katalogu książek”
na stronie internetowej biblioteki i kliknąć: „Nie mam
konta”, a dalej - postępując zgodnie z instrukcją - podać
nazwę użytkownika, hasło i kod.

SPORT WRACA
NA OBIEKTY GMINNE
Pomimo trwającej pandemii COVID-19 małymi kroczkami
wracamy do zajęć sportowych na gminnych obiektach sportowych. Po drużynie seniorów oraz oldboi przyszła pora na
drużyny dziecięce. Od 29 czerwca pod specjalnymi zaleceniami sanepidu nasi młodzi adepci sztuki piłkarskiej rozpoczęli zajęcia na boiskach trawiastych Gminnego Ośrodka
Sportowego a od 6 lipca także na boisku ze sztuczną nawierzchnią przy szkole podstawowej. Do treningu przystąpiło po wypełnieniu odpowiednich oświadczeń dotyczących
pandemii przez rodziców 51 młodych piłkarzy. Aby wszystkim zapewnić bezpieczeństwo na razie na zajęciach w jednej
grupie może przebywać maksymalnie 8 uczestników plus trener. Przed i po zajęciach przeprowadzana jest dezynfekcja
trenujących oraz sprzętu treningowego. Rodzice pozostają na
parkingach, aby zmniejszyć możliwość przenoszenia i zakażenia się wirusem. Nie korzystamy także z szatni a na zajęcia
dzieci przychodzą już przebrane. Wszystkie treningi są rozpisane i dostępne na stronie internetowej klubu piłkarskiego
Leśnik Kobiór. Pomimo trudnej sytuacji epidemicznej ruch
na świeżym powietrzu jest bardzo ważny i istotny do prawidłowego rozwoju naszych dzieci. Zachowując wszystkie
ustalone zasady dotyczące przebiegu i przygotowania treningu w trakcie trwającej pandemii zajęcia te stały się bezpieczne i ryzyko przenoszenia wirusa zmniejszono do minimum.

Czytelnicy, którzy nie chcą zakładać indywidualnego
konta internetowego, mogą także zamawiać książki telefonicznie (32 218 86 36) lub mailowo (bibliotekakobior@wp.pl). Informujemy również, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, od czerwca br.
nasza biblioteka umożliwia darmowy dostęp do e-booków w serwisie Legimi, w ramach Konsorcjum Bibliotek Publicznych Województwa Śląskiego (szczegóły na
stronie www.kobior.naszabiblioteka.com).
Na koniec przypominamy jeszcze, że zmianie uległy
godziny otwarcia biblioteki. Czytelnicy mogą odwiedzać nas w poniedziałki i piątki od 11.00 do 16.00, we
wtorki i czwartki od 9.00 do 14.00, a w środy od 13.00
do 19.00. Zapraszamy serdecznie do korzystania z naszego księgozbioru. Na pewno każdy znajdzie tu coś dla
siebie.
Anna Konieczna
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KĄCIK EKOLOGICZNY
GDZIE WYRZUCAĆ ZUŻYTE
MASECZKI I RĘKAWICZKI?
Urząd Gminy w Kobiórze informuje, że zużyte środki
ochrony osobistej w postaci maseczek i rękawiczek, stosowane przez mieszkańców w czasie pandemii koronawirusa należy wyrzucać do pojemników na odpady
zmieszane (w kolorze grafitowym).
Ponadto w trosce o nasze zdrowie oraz porządek w
miejscach publicznych apelujemy również o bezwzględne wrzucanie takich odpadów do koszy, a nie na
ulicę, chodniki czy tereny zielone.

GMINNY PROGRAM WYMIANY KOTŁÓW
Cieszy nas duże zainteresowanie programem wymiany
kotłów węglowych na gazowe. Od stycznia złożono już
44 wnioski. Ostateczny termin na składanie wniosków
upływa z dniem 31 lipca 2020r. Dotychczas zawarto 40
umów o dofinansowanie. Informujemy, że wysokość
dofinansowania wynosi 50% lecz nie więcej niż 5000
zł. Aby zwiększyć pulę środków na ten cel, w czerwcu
br. został złożony przez gminę wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach o udzielenie pożyczki preferencyjnej.
Ponadto przypominamy, że przyszły rok jest ostatnim,
w którym można używać kotłów zainstalowanych przed
2007r. lub bez tabliczki znamionowej. Do końca 2021r.
winny one zostać wymienione na kotły niskoemisyjne.

NIE TRUJMY SIĘ LATEM
Wielu mieszkańców Kobióra poza sezonem grzewczym
wykorzystuje kotły lub piece węglowe do podgrzewania
ciepłej wody użytkowej.
Nawet w ciepłe letnie dni z niektórych kominów nadal
wydobywa się dym, który powoduje wzrost zanieczyszczenia powietrza i dużą uciążliwość dla nieruchomości
sąsiednich.

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej
Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r.
SPIS ROLNY PRZEPROWADZA SIĘ NA TERENIE
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WEDŁUG
STANU NA DZIEŃ 1 CZERWCA 2020R.
UDZIAŁ W SPISIE ROLNYM JEST
OBOWIĄZKOWY
Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym
dostarczającym szerokiego zakresu informacji o
gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach
podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są
wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania
nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.
Informacje na temat spisu a w szczególności:
• podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego,
• pytania jakie usłyszą rolnicy w trakcie spisu,
• kto podlega spisowi rolnemu, w jakiej formie zostanie
przeprowadzony spis rolny, bezpieczeństwo danych
oraz wiele więcej przeczytają Państwo na stronie:
https://spisrolny.gov.pl.

Tymczasem istnieje wiele innych możliwości podgrzewania wody, mniej uciążliwych dla środowiska i sąsiadów. Apelujemy, aby latem używać do tego celu ogrzewaczy elektrycznych lub gazowych, solarów lub innych
ekologicznych źródeł energii.
Jednocześnie zachęcamy do korzystania z dostępnych
dopłat do wymiany instalacji węglowych na ekologiczne.

ZMIANY W PROGRAMIE
CZYSTE POWIETRZE
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił, od dnia
15.05.2020 r. zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze” nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie, nowy regulamin naboru wniosków. Najważniejsze zmiany w programie mają na celu
uproszczenie i skrócenie procesu aplikacyjnego.
Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem
15.05.2020 r., będą rozpatrywane i realizowane na warunkach dotychczasowych z zastosowaniem wzorów
formularzy w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku.
Więcej informacji na stronie internetowej gminy Kobiór: www.kobior.pl w zakładce Ekologia–Czyste powietrze oraz na stronie internetowej programu:
http://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/

PANELE FOTOWOLTAICZNE
Z uwagi na możliwośc dofinanasowania z programu
„Mój prąd” odnawialne źródła energii zyskują coraz
więcej nowych zwolenników. Na kobiórskich dachach
pojawia się coraz więcej paneli fotowoltaicznych.
Wszystkich
zainteresowanych
zachęcamy
do
odwiedzenia strony www.kobior.pl gdzie poznać
warunki pozyskania dotacji a ten cel.
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KULTU®A
W 80 ROCZNICĘ PIERWSZEGO TRANSPORTU
POLAKÓW DO NIEMIECKIEGO
NAZISTOWSKIEGO OBOZU
UCZCZONO PAMIĘĆ OFIAR KL AUSCHWITZ

pełnił SS-Unterscharführer Franz Baumgartner.
Esesmani ci nadzorowali pracę więźniów, którzy byli
zatrudnieni przy wyżej opisanych czynnościach przez 6
dni w tygodniu. W niedziele więźniowie mieli czas na
mycie pod prysznicami, łatanie odzieży i czyszczenie
jej z wszy, a także przeprowadzali prace porządkowe w
kwaterach więźniarskich.
Od maja 1943 roku stopniowo zmniejszała się liczba
więźniów przebywających w podobozie w Kobiórze. W
sierpniu 1943 więźniowie zostali przetransportowani do
innych obozów, a ich miejsce zajęli jeńcy angielscy,
zatrudnieni w tutejszym tartaku. Bilans tego podobozu
to co najmniej 21 ofiar, przyczyną ich śmierci było
wyczerpanie, głód bądź zastrzelenie przez esesmanów.
Po zakończeniu wojny miejsce to wykorzystane było
przez władze komunistyczne w celu czasowego
przetrzymywania mieszkańców z terenu powiatu
pszczyńskiego, przeznaczonych do deportacji ze Śląska
na teren Niemiec.
Dnia 17 stycznia 1945r. niemiecka administracja
obozowa uciekając przed zbliżającymi się wojskami
radzieckimi, zarządziła ewakuację więźniów obozów
koncentracyjnych.
Celem
ewakuacji
było
wykorzystanie skazanych w obozach pracy przymusowej na terenie III Rzeszy.
Ewakuacja objęła 56 tysięcy więźniów obozu Auschwitz-Birkenau. Przemarsz na liczącej ponad 60km
trasie Oświęcim-Wodzisław zwany „Marszem Śmierci”
należy do największych i najtragicz-niejszych
wydarzeń tego typu na ziemiach polskich.
W wyniku mrozów, brutalności Niemców, nieprzygotowania oraz skrajnego wycieńczenia fizycznego,
śmiertelność wśród uczestników marszu była bardzo
wysoka. Na trasie naliczono około 600 ciał, ponadto
powszechne były masowe egzekucje oraz karanie
śmiercią za jakiekolwiek odstępstwa od narzuconych
przez Niemców norm. W samym tylko Rybniku
zamordowano około 800 osób.
Więźniowie dotarli do Wodzisławia pomiędzy 19 a 22
stycznia. Większość z nich skierowano w rejony Moraw
i Austrii, a najwięcej do obozu Mauthausen-Gusen.
Bilans tych tragicznych wydarzeń to śmierć około
15 000 więźniów. Na terenie województwa śląskiego w
ponad 20 miejscowościach znajdują się miejsca pamięci
związane z martyrologią ludzkości w czasie II wojny
światowej.

Dla uczczenia pamięci ofiar Kl Auschwitz w 80
rocznicę pierwszego transportu Polaków do niemieckiego nazistowskiego obozu, który miał miejsce w
dniu 14 czerwca 1940 roku, w piątek 12 czerwca 2020
roku pod obeliskiem złożono kwiaty oraz zapalono
znicze. Pamięć ofiar została uczczona minutą ciszy.
Odmówiono również modlitwę w ich intencji.
Obelisk zlokalizowany jest przy ul.Leśników w
miejscu bramy wjazdowej do podobozu KL AuschwitzBirkenau. Został on ufundowany przez Gminę Kobiór
w 60. rocznicę zakończenia II Wojny Światowej.
Uroczystość odsłonięcia pomnika odbyła się 29
listopada 2005r. z udziałem młodzieży szkolnej oraz
przedstawicieli gminy i powiatu pszczyńskiego.
Jak wynika z niewielu zachowanych w
archiwum oświęcimskim dokumentów, podobóz
powstał jesienią 1942 r., a pierwsi więźniowie zostali
przywiezieni w to miejsce końcem listopada albo początkiem grudnia. Na terenie obozu znajdowały się trzy
baraki - dwa dla więźniów a jeden przeznaczony dla
esesmanów. Teren obozu był ogrodzony drutem
kolczastym pod napięciem. Początkowo w podobozie
tym przebywało 60 więźniów, stopniowo ich liczba
wzrosła do 156. Więźniami byli głównie Żydzi z
różnych krajów okupowanej Europy, a oprócz nich
Polacy, Niemcy i Rosjanie. Starszym obozu w
podobozie Kobiór, a więc najważniejszym w
więźniarskiej hierarchii więźniem, został wybrany
przez esesmanów Alfred van Hofe.
Najliczniejszą grupę roboczą stanowili w podobozie
Kobiór więźniowie zatrudnieni w komandzie zajmującym się wyrębem lasu i wstępną obróbką pni. Pnie
te były wysyłane do pobliskich tartaków, na-tomiast
pozostałe odpadki drewna oraz gałęzie przewożono do
obozu
KL
Auschwitz
II-Birkenau,
gdzie
wykorzystywano je jako opał w dołach spaleniskowych, w których palono zwłoki ofiar masowej
zagłady. Inną pracą, przy jakiej zatrudnieni byli
więźniowie z podobozu Kobiór, było usuwanie drzew
powalonych przez mrozy i wiatry. Przez pewien czas
około 20 więźniów z tego podobozu zatrudniono przy
rozbiórce
pobliskich
domów
i
zabudowań
gospodarczych. Uzyskiwano w ten sposób materiał
budowlany (głównie cegły) na inne budowy
realizowane przez obóz.
Załoga SS w podobozie Kobiór liczyła około 20
esesmanów, a funkcję Lagerführera (kierownik obozu)
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JUBILEUSZE URODZIN OBCHODZILI…
swoich rodziców i uczęszczał do Szkoły Powszechnej
w Łące. W czasie II wojny światowej został wcielony
do wojska i wysłany na front. Przeszedł od Łąki do
Smoleńska i z powrotem do Berlina, a po zakończeniu
wojny wrócił do Łąki. W 1946 roku ożenił się z Jadwigą
Kyrcz pochodzącą z Kobióra i tu zamieszkali. Przeżyli
razem 69 lat. Pracował na kolei jako rewident wagonów, gdzie doczekał się emerytury. Jadwiga i Paweł doczekali się 3 dzieci, 10 wnuków i 10 prawnuków. Na ile
zdrowie pozwalało jeździł na rowerze. Nadal mieszka
w Kobiórze z wnukiem i jego rodziną. Z informacji zawartej w „Szkicach z dziejów Kobióra” autorstwa Z.Orlika wynika, że pod koniec ubiegłego wieku Paweł Paszek angażował się społecznie w Stowarzyszeniu Miłośników Kobióra.

JUBILEUSZ 90-TYCH URODZIN
KS. PRAŁATA BERNARDA CZERNECKIEGO
"Honorowego Obywatela Gminy
Kobiór" 28 kwietnia 2020 roku
Ks. Prałat Bernard Czernecki obchodził jubileusz 90-tych urodzin.
Z tej okazji Jubilatowi przesłano w
imieniu samorządu Gminy Kobiór
oraz wszystkich jego mieszkańców najserdeczniejsze życzenia.
Ksiądz Prałat Bernard Czernecki urodził się i wychował w Kobiórze w wielodzietnej rodzinie robotniczej o tradycjach głęboko chrześcijańskich. Od dziecka uczony był przez rodziców szacunku
do pracy i ludzi. Stąd wyruszył do Krakowa, by na Uniwersytecie Jagiellońskim studiować teologię. Etyka
społeczna i teologia moralna wykładana przez dr Karola
Wojtyłę, późniejszego Papieża Jana Pawła II, miała
ogromny wpływ na Jego osobowość oraz dalszą działalność duszpasterską i społeczną. Po otrzymaniu święceń kapłańskich w 1954r. pracował jako wikariusz w
wielu parafiach śląskich. Jako proboszcz Kościoła pw.
NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu Zdroju budował z
górnikami nowy kościół "Na Górce". Jak czytamy w
książce: "Wiarą i węglem ciosany" – drogowskazami,
którymi zawsze kierował się w życiu były Pokój,
Zgoda, Jedność i Miłość. W trudnych czasach stanu wojennego wspierał duchowo i materialnie śląskich górników oraz krzewił ideę walki o Polskę niepodległą i sprawiedliwą. Pomimo wielu zajęć i dużej odległości dzielącej Kobiór od Jastrzębia, zawsze znajdował czas, by
uczestniczyć w uroczystościach gminnych lub kościelnych. Ksiądz Prałat od początku funkcjonowania naszej
gminy (po odzyskaniu odrębności administracyjnej), towarzyszył nam wszystkim, wspierał nasz samorząd ciepłym słowem i dobrą radą dodając otuchy oraz sił do
dalszej pracy. Jako pierwszy laureat nagrody "Pro Publico Bono", przyznanej w 2008r. przez Radę Gminy
Kobiór za działalność na rzecz dobra publicznego, sprawuje do dziś funkcję przewodniczącego kapituły tej nagrody. "Dla mnie Polska to Kobiór i tu w Kobiórze widzę to, o co upominałem się ze swoimi górnikami.
Mamy wolność, mamy niepodległość, mamy samorząd
(…)"– te słowa zostały przez Księdza Prałata wypowiedziane, kiedy odbierał Statuetkę św. Urbana. Jesteśmy
bardzo dumni, że w każdym wystąpieniu podkreśla
ksiądz swoje kobiórskie korzenie, również w 2017 roku
podczas uroczystości odznaczenia przez Prezydenta RP
najwyższym i najstarszym odznaczeniem państwowym
– Orderem Orła Białego.

JUBILEUSZ 90-TYCH URODZIN
Jubileusz 90-tych urodzin w czerwcu obchodziła Pani
Aniela Klos. Urodziła się w Kobiórze. Wychowała 4
dzieci, doczekała się 10 wnuków i 14 prawnuków. Pracowała w handlu i gastronomii. Prowadziła również
młodzieżową klubo-kawiarnię, która mieściła się przy
kobiórskim tartaku.

98 RODZINY
NAJSTARSZEGO
KOBIÓRZANINA
Paweł Paszek urodził się 22
czerwca 1922 roku w Łące
koło Pszczyny jako pierwsze
dziecko z 10 rodzeństwa. Jako
dziecko ciężko pracował na
gospodarstwie
rodzinnym

Fot. Klub młodzieżowy przy tartaku
Jubilatów z okazji urodzin odwiedził Wójt Gminy Eugeniusz Lubański składając gratulacje i życzenia zdrowia, pogody ducha, wszelkiej pomyślności oraz Bożego
Błogosławieństwa na dalsze lata życia.
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Z ŻYCIA GMINNEGO PRZEDSZKOLA

E-DUKACJA ZDALNA W PRZEDSZKOLU

25 marca br. świat dzieci, rodziców i nauczycieli „wywrócił
się do góry nogami”. Jeden dzień, decyzja i przed nami pojawiły się zupełnie nowe wyzwania. Przede wszystkim trzeba
było sobie odpowiedzieć na pytanie "W jaki sposób trafić do
dzieci i jak nie obciążyć rodziców edukacją zdalną?", przy
tym wszystkim zachować jeszcze pierwiastek dydaktyczny

oraz odrobinę tego, co robimy każdego dnia w przedszkolu.
Jak się jednak okazuje, nie taki diabeł straszny. Mimo, iż
dzieci tęskniły za przedszkolem, a nauczyciele za swoimi wychowankami, mimo formy edukacji na odległość oraz przejęcie przez rodziców roli nauczyciela – nauka zdalna nie przeszkodziła w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przez dzieci,
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Dotarliśmy do końca roku szkolnego. Pracowaliśmy wytrwale, zarówno Rodzice, jak i Nauczyciele, ale przede
wszystkim dzieci. Zaangażowaniem, determinacją i konsekwencją pokonaliśmy przeciwności i możemy z dumą mówić, że ten rok szkolny kończy się dla nas pełnią satysfakcji
z osiągniętych wyników. Zakończenie roku szkolnego wyglądało inaczej niż zwykle. Dzieci z grupy Wiewiórki i Pszczółki
nie wzięły udziału w uroczystej akademii, a podziękowania,
dyplomy, nagrody i gratulacje odebrały indywidualnie w
ustalonych dniach i godzinach w drzwiach przedszkola.

przy jednoczesnej realizacji Podstawy programowej wychowania przedszkolnego i miesięcznych planów pracy. Codziennie umieszczano na stronie internetowej przedszkola w
odpowiedniej zakładce grupowej, propozycje różnych aktywności, także z języka angielskiego, które dzieci wraz z rodzicami realizowały poprzez zabawę. Był również bieżący kontakt telefoniczny oraz poprzez portal społecznościowy.
Dzieci i rodzice – świetnie się spisali, każdego dnia skrzynka
mailowa wypełniona była zdjęciami prac dzieci, nagrywanymi filmikami oraz słowami, które dodawały otuchy i
uskrzydlały do dalszego działania. Dzięki zaangażowaniu i
zrozumieniu rodziców zajęcia mogły być realizowane. Pragniemy podziękować dzieciom i rodzicom za cierpliwość i
wytrwałość.
Miejmy nadzieję, że we wrześniu spotkamy się już w naszym
przedszkolu. Życzymy, aby ten wakacyjny czas, dał Wam
wiele wytchnienia i odpoczynku, aby każda podróż była bezpieczna, pełna słońca, pozytywnych przygód i rodzinnego
ciepła, aby te piękne chwile trwały jak najdłużej...
WAKACJE CZAS ZACZĄĆ!
SW
AKCJA SZYCIA MASECZEK
W pierwszych dniach kwietnia wprowadzono obowiązek zakrywania ust i nosa. Powstał wtedy pomysł uszycia maseczek
dla mieszkańców naszej gminy. Pracownicy przedszkola
wzięli sprawy we własne ręce. Przynieśli maszyny do szycia,
żelazka, wybrali modele maseczek. Materiał na maseczki
przekazał Urząd Gminy Kobiór oraz indywidualni darczyńcy.
Prace ruszyły pełną parą. Część pracowników zajmowała się
wykrojem maseczek, cześć szyciem, a jeszcze inni prasowaniem i pakowaniem maseczek. Sale przedszkolne zamieniły
się w szwalnie. Udało nam się uszyć ponad 3600 maseczek.
Rozdysponowano dotychczas prawie 2500 maseczek. Dziękujemy rodzicom i mieszkańcom Kobióra za życzliwość,
słowa wsparcia i przekazane podziękowania podczas realizacji akcji. Cieszymy się, że inicjatywa szycia maseczek została
pozytywnie przyjęta przez mieszkańców naszej Gminy. W
dalszym ciągu mieszkańcy mogą zgłaszać się po odbiór maseczek, tym bardziej, że obowiązek zakrywania ust i nosa nadal obowiązuje, m.in. w sklepach, kościołach, restauracjach,
itp. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt tel. pod nr 32
2188166 wew. 11.

Szczególne podziękowania otrzymały dzieci z zespołu regionalnego „Kobiyrzoki”, które dzielnie reprezentowały nasze
przedszkole i gminę na różnych uroczystościach. Rodzicom
dziękujemy za wkład w życie przedszkolne, wyrozumiałość,
cierpliwość oraz życzliwość. Wychowawczynie pożegnały
swoich podopiecznych, życząc dalszych sukcesów w nauce,
wspaniałych, pogodnych i roześmianych wakacji, i aby ten
letni czas był pełen niezapomnianych chwil i wrażeń.
Wszystko odbyło się zgodnie z procedurami i wytycznymi
GIS oraz MEN.
G. Ż
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2020/2021
W marcu br. zakończyliśmy rekrutację na rok szkolny
2020/2021. Rekrutacją były objęte dzieci w wieku od 3 do 6
lat (urodzone w latach 2014 – 2017) zamieszkałe na terenie
Kobióra. Dzieci uczęszczające już do przedszkola kontynuują
wychowanie przedszkolne, jest ich 126. Rodzice tych dzieci
złożyli stosowne oświadczenia woli kontynuacji wychowania
przedszkolnego, natomiast nowych przedszkolaków zostało
przyjętych 43, w tym 33 trzylatków, pięcioro czterolatków,
troje pięciolatków oraz dwoje dzieci sześcioletnich. Ze
względu na obowiązujący stan epidemii, w tym roku na terenie przedszkola nie będziemy organizować dnia otwartego
dla nowoprzyjętych dzieci i ich rodziców. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące pobytu dziecka, organizowanych zajęć w przedszkolu oraz odpłatności zostaną rodzicom
przekazane drogą elektroniczną.

ZAKOŃCZENIE ROKU I POŻEGNANIE
STARSZAKÓW W PRZEDSZKOLU
Panująca na świecie pandemia COVID-19, dosłownie z dnia
na dzień, zmieniła całą naszą edukację. Nic nie było „normalne”, wszyscy uczyliśmy się nowych form i metod pracy
oraz współdziałania. Napotykaliśmy trudności, nie uniknęliśmy błędów, dlatego tym bardziej cieszymy się, że z powodzeniem udało nam się realizować kształcenie na odległość i
możemy śmiało ogłosić nasz wspólny sukces dydaktyczny.
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W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W SZKOLE ZAPANOWAŁA CISZA
Od 12 marca w szkole nie odbywają się zajęcia dydaktyczne,
wychowawcze i opiekuńcze. W związku z istniejącą pandemią, mając na uwadze bezpieczeństwo, edukacja odbywa się
metodą zdalną. Wykorzystuje się w tym celu dziennik elektroniczny, platformy edukacyjne oraz komunikacyjne. Uczniowie mogą spotkać się ze swoimi nauczycielami za pomocą
aplikacji Microsoft Teams.
Taki sposób nauki zaskoczył nas wszystkich. Z dnia na dzień
przeszliśmy na metody w edukacji dotąd nie stosowane.
Uczyliśmy się w ekspresowym tempie sposobów takiego nauczania i uczenia się.
Wszyscy zaangażowani w tę metodę nauki najlepiej wiedzą,
jak jest inna, nieraz trudna, wymagająca systematyczności a
także odpowiedzialności. Komu wydaje się, że nauczyciele
mają się świetnie, tkwią w wielkim błędzie. Ten rodzaj nauki
pochłania zdecydowanie więcej czasu, niż tradycyjny, w
szkole.
Nauka zdalna to czas niezwykłego wysiłku naszych uczniów,
którzy nie mają bezpośredniego kontaktu z nauczycielami.
Nie mają również kontaktów z rówieśnikami, tak przecież potrzebnych do kształtowania młodych, rozwijających się osobowości.
W realizacji nauki zdalnej niecenioną pomocą są wspaniali
rodzice naszych uczniów. Oni sami najlepiej wiedzą ile trudu,
wysiłku, technicznych usprawnień wymaga zdalne nauczanie.
Wielki ukłon i podziękowanie dla wszystkich Państwa za wyrozumiałość, współpracę oraz pokonywanie trudności.
Szkoła bez tych, którzy ją tworzą jest smutna, pusta i niezwykle cicha. Tej ciszy nieraz nam brakowało, ale zdecydowanie
lepszy jest szkolny zgiełk i harmider. Mamy nadzieję, że tak
znów będzie we wrześniu.

W specjalnych warunkach sanitarnych, zgodnie z opracowanymi procedurami przeprowadzono egzamin ósmoklasisty.
To dla nich pierwszy egzamin. Można powiedzieć, że był to
egzamin pod specjalnym nadzorem, w tym wypadku, nadzorem sanitarnym.

KOMPUTERY DLA NASZEJ SZKOŁY
W ramach realizacji programu rządowego „Zdalna szkoła” w
szkole przybędzie 17 laptopów wraz z oprogramowaniem.
Mamy nadzieję, że będą służyć uczniom i nauczycielom realizując program nauczania na terenie szkoły i będą wykorzystywane w nauce zdalnej.
Poza tym szkoła otrzymała 25 zestawów komputerowych w
ramach darowizny od BNP Paribas Bank Polska Sp. Akcyjna.

NOWE STROJE DLA KOBIÓRSKIEJ CZELODKI
Zanany szkolny zespół „Kobiórsko Czelodka” został wyposażony w nowe stroje. Dzięki zaangażowaniu i współpracy
wspaniałych rodziców oraz życzliwych nam ludzi, niekoniecznie związanych ze szkołą, uszytych zostało 50 kompletnych strojów, złożonych z sukienek, wianków, kołnierzy dla
dziewcząt oraz kamizelek dla chłopców.
Teraz tylko czekać na możliwość występów i zaprezentowania się w nowych kreacjach. Nadmieniamy, że nasz szkolny
zespół otrzymał zaproszenie na Festiwal Folkloru w Czarnogorze oraz na Międzynarodowy Festiwal Folkloru w Macedonii.
Mamy nadzieję, że czas izolacji, zawieszenia organizowania
wszelkich imprez czy uroczystości minie i „Kobiórsko Czelodka” zaprezentuje się w swojej krasie. Na to czekamy.
Renata Kordys

MIĘDZYNARODOWY
KONKURS MATEMATYCZNY „KANGUR 2020”
W dniach od 2-3 czerwca odbył się Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur 2020”. Jeszcze w styczniu bieżącego roku aż 56 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kobiórze zadeklarowało w nim chęć udziału. Niestety w związku
ogłoszoną pandemią konkurs został przeprowadzony drogą
on-line, co dla większości uczniów było dodatkowym utrudnieniem. Ostatecznie przystąpiło do konkursu 49 uczniów z
klas od III do VIII. Mimo utrudnionej sytuacji nasi uczniowie
świetnie sobie poradzili z udziałem w tym konkursie. Aż sześcioro z nich zostało nagrodzonych.
1.Tomasz Byrski
uczeń kl. Vc wynik bardzo dobry
2.Michał Danek
uczeń kl. Vd
wyróżniony
3.Stanisław Konieczny uczeń kl. Vc
wyróżniony
4.Wiktoria Rzeszutek
uczennica kl.VIa wyróżniona
5.Maksymilian Widłok uczeń kl. VIb
wyróżniony
6.Magdalena Zembok
uczennica kl. VIIIb wyróżniona
Gratulujemy wszystkim zwycięzcom oraz dziękujemy
uczestnikom za udział w konkursie i zapraszamy w przyszłym roku szkolnym wszystkich chętnych uczniów do wzięcia udziału w kolejnej edycji Międzynarodowego Konkursu
Matematycznego „Kangur 2021”
Grażyna Jędrzejek

SUKCES NASZEGO UCZNIA
Nasz uczeń Szymon Lazarek wziął udział w konkursie: Zaśpiewaj ze „Śląskiem”. Konkurs ten był zorganizowany w
kwietniu przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława
Hadyny. Nagrodą było opublikowanie najciekawszych wykonań na stronie zespołu. Nagranie naszego ucznia Szymona
Lazarka znalazło się wśród najlepszych. Życzymy dalszych
sukcesów.
Renata Kordys
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
Tegoroczny egzamin ósmoklasisty odbył się w późniejszym
terminie ze względu na panującą pandemię.
Uczniowie w dniach 16, 17 i 18 czerwca zmagali się z językiem polskim, matematyką oraz językiem angielskim.
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ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
Mija kolejny rok szkolny. Ten był różny od wszystkich poprzednich. Do tej pory żaden rocznik nie kończył roku szkolnego, etapu edukacyjnego, szkoły w czasie pandemii, ucząc
się zdalnie.
Ostatni dzień roku szkolnego, to dzień otrzymania świadectw, nagród, wyróżnień i podziękowań.
To radosny dzień, bo rozpoczynają się oczekiwane wakacje
letnie. Czy w tym roku jest tak samo, czy towarzyszy nam ta
sama radość?
Z pewnością, ale w zupełnie innych, niecodziennych okolicznościach i warunkach.
Nie było uroczystego zakończenia roku szkolnego, każda
klasa przyszła po świadectwa zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Uczniom klas I – VII świadectwa wręczali wychowawcy
klas. Odbiór świadectw odbył się z zachowaniem zaleceń sanitarnych.
Nieco inną formę zakończenia roku szkolnego zaplanowano
dla ósmoklasistów. Dla nich to ostatni dzień w naszej szkole.
Od września będą kontynuowali naukę w wybranych szkołach ponadpodstawowych.
Tegoroczni Absolwenci odnosili sukcesy, osiągali wysokie
wyniki nie tylko w nauce, ale również w sporcie. Brali udział
w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
Tytuł Absolwenta Szkoły za bardzo dobre wyniki w nauce
otrzymała: Weronika Grzegorzek.
Na wniosek Rady Pedagogicznej Nagrodę Wójta Gminy Kobiór w postaci Karty podarunkowej w wysokości 250zł oraz
list gratulacyjny otrzymali Absolwenci: Nina Mazur oraz
Wojciech Kurpanik za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie oraz godne reprezentowanie i promowanie
Gminy Kobiór w turniejach i konkursach.

Wójt Gminy Kobiór z okazji zakończenia roku szkolnego na
ręce Dyrektora Szkoły Podstawowej złożył gratulacje i podziękowania:
„Z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020 dziękuję
Pani Dyrektor, a także Pedagogom i Pracownikom Szkoły
Podstawowej za wysiłek oraz zaangażowanie w przekazywaniu wiedzy uczniom. Podziękowania kieruję również do
Uczniów i ich Rodziców. Ten rok szkolny niewątpliwie był
bardzo trudny ze względu na pandemię covid-19, a zdalna
edukacja wymagała od wszystkich wiele wysiłku, cierpliwości
i zaangażowania. Mimo tylu przeciwności udało się szczęśliwie zakończyć ten rok nauki.
Drodzy Uczniowie, gratuluję Wam osiągniętych wyników
oraz Waszych sukcesów sportowych. Życzę udanego wypoczynku oraz pięknej, słonecznej pogody. Wypocznijcie i wróćcie do szkoły z wakacyjną energią do podejmowania nowych
wyzwań.”
Tegorocznymi Absolwentami, którzy wyróżniali się wysokimi ocenami, zachowaniem oraz postawą są: Anna Ciszewska, Paweł Fojcik, Maja Kściuczyk, Martyna Morawiec, Szymon Mrzyk, Wiktoria Sawicka, Ewa Skrzypiec, Maria
Urbańczyk, Karolina Walus, Adam Woźnica, Damian Wybrańczyk, Magdalena Zembok.
Wszystkim życzymy wspaniałych wakacji, a ósmoklasistom
powodzenia w dalszej edukacji oraz realizacji planów związanych z przyszłością.
Beata Witańska

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA
Zarządzeniem Wójta Gminy Kobiór nr 29/V/2020 od
dnia 12 marca 2020r. do nadal działalność Świetlicy
Środowiskowej została zawieszona na podstawie art. 11
ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r o szczególnych
rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w celu
zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej
COVID -19, wywołanej wirusem SARS –CoV-2
Jednakże pracownicy zaangażowani w pracę placówki
nie osiedli na laurach.
Wychowawca na bieżąco kontaktuje się z
wychowankami w sposób zdalny (komunikator
internetowy), prowadzone są również tele – porady dla
rodziców i wychowanków świetlicy przez psychologa.
W lipcu planujemy wysłać naszych milusińskich na
kolonie organizowane w ramach Projektu Wsparcie
rodziny-rozwój usług społecznych w Gminie Kobiór”
Priorytet IX Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój
usług społecznych i zdrowotnych-ZIT: RPSL.09.02.0124-0220/18.
Z niecierpliwością czekamy na pozwolenie Wojewody
Śląskiego na otwarcie placówki.

STYPENDIUM SZKOLNE
NABÓR WNIOSKÓW
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy
składać w terminie do dnia 15 września danego roku
szkolnego (01.09-15.09) w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Kobiórze, ul Centralna 59. W przypadku
kolegiów pracowników służb społecznych wniosek należy złożyć w terminie do dnia 15 października danego
roku szkolnego (01.10-15.10), a dla uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w miesiącu lutym do dnia 15 lutego danego roku szkolnego (01.02-15.02).
W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po terminie.
Prawo do stypendium szkolnego ustala się na wniosek:
- rodziców albo pełnoletniego ucznia;
- odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w
art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty; - pomoc
materialna może być również przyznawana z urzędu.
Stypendium szkolne przysługuje: - uczniom szkół
publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do
czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do
ukończenia 24 roku życia;
- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych
- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
Świadczenia pomocy materialnej o którym mowa w art.
90c ust. 2 przysługują również uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

KLUB SENIOR +
Końcem grudnia 2019r w gminie Kobiór uroczyście
otwarto Klub Senior +. Klub utworzono w ramach
rządowego programu "Senior+" w pomieszczeniach
po dawnej bibliotece w Gminnym Domu Kultury w
Kobiórze, przy ul. Centralnej 36.
Decyzją Wojewody Śląskiego działalność klubu została
zawieszona z dniem 11 marca 2020r, na podstawie art.
11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r o szczególnych
rozwiązaniach
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w celu
zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej
COVID -19, wywołanej wirusem SARS –CoV-2.

Wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia
z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (SIERPIEŃ), uprawniająca do ubiegania się o stypendium
szkolne, nie może przekraczać kwoty 528 zł.
Pomimo ciężkiej sytuacji w jakiej znaleźliśmy się z
powodu COVID 19 świadczenia oraz pomoc społeczna realizowane przez nasz Ośrodek są świadczone NA BIEŻĄCO.

Realizowano różnego rodzaju zajęcia dla seniorów
m.in. zajęcia rehabilitacyjne, plastyczne, piesze
wycieczki, nordic walking odbyła się również
wycieczka do kina oraz „Smolarni”.
Pracownik Klubu Pani Magiera Magdalena jest w
stałym kontakcie z członkami Klubu.
Czekamy na ponowne otwarcie Klubu Senior +.
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od stycznia
realizuje projekt „Wsparcie rodziny-rozwój usług
społecznych w Gminie Kobiór” Priorytet IX
Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług
społecznych i zdrowotnych- ZIT: RPSL.09.02.01-240220/18

Zajęcia w ramach wsparcia specjalistycznego odbywają
się w nowo oddanych pomieszczeniach mieszczących
się na parterze budynku przy ul. Centralnej 57.
Wejście oraz pomieszczenie przystosowane dla osób
niepełnosprawnych.

W ramach projektu beneficjenci mogą skorzystać z
następujących
bezpłatnych
form
wsparcia
specjalistycznego:
-indywidualnych spotkań z psychologiem oraz
warsztatów dla opiekunów osób niepełnosprawnych
-„Szkoły rodziców”; treningu umiejętności społecznych
-obozu terapeutyczno - edukacyjnego dla rodzin
-pomocy psychologicznej
-pomocy prawna;
-terapii uzależnień
Rozszerzona została także oferta dla dzieci;
beneficjentów Świetlicy Środowiskowej o zajęcia
plastyczne i rękodzieła, zajęcia wychowania fizycznego
oraz spotkania indywidualne i grupowe z
psychologiem.
Miesiąc styczeń to okres rekrutacji beneficjentów
projektu, którą zajmowali się pracownicy socjalni przy
nadzorze koordynatora. W pierwszym okresie rekrutacji
udało się zrekrutować do projektu 52 osoby w
następnym etapie z rekrutowano jeszcze 8 osób.
Rekrutacja trwa nadal.
Rekrutacja następowała zgodnie z regulaminem
rekrutacji w oparciu o wymagane dokumenty
spełniające kryteria formalne i merytoryczne. W
szczególności analizowano ankiety oraz wywiady
przeprowadzone z beneficjentami.
Osobom
zakwalifikowanym
została
wysłana
informacja o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie
oraz że zostaną poinformowani osobnym pismem o
terminach wsparcia, którym zostaną objęci.
Działania promocyjne i rekrutacja przebiegła bardzo
sprawnie zakładając, że w początkowym etapie
realizacji projektu udało się zakwalifikować 60 osób co
stanowi 93%. ogólnych założeń wynikających z
projektu tj. 65 osób przez cały okres 2 lat realizacji
projektu.
W miesiącu styczniu przygotowano i zamieszczono
ogłoszenia o naborze specjalistów realizujących
poszczególne działania wspomagające zaplanowane do
realizacji od początku projektu tj:
-psychologa do wsparcia specjalistycznego, pracy z
dziećmi w świetlicy oraz prowadzących wsparcie dla
osób niepełnosprawnych;
-nauczyciela do zadań plastycznych w Świetlicy
Środowiskowej;
-terapeuty do spraw uzależnienie;
W miesiącu lutym 2020 r. podpisano umowy z
realizatorami wsparcia specjalistycznego i zaczęto
realizować wsparcie dla beneficjentów projektu
zgodnie z wcześniej uzgodnionym harmonogramem.

W lutym z wsparcia specjalistycznego skorzystały 12
osób, w tym 4 osoby z warsztatów oraz indywidualnych
spotkań z psychologiem dla osób opiekujących się
osoba niepełnosprawna, pozostałe osoby skorzystały z
wsparcia specjalistycznego tj. psychologa, prawnika i
terapeuty uzależnień.
Na miesiąc marzec zaplanowano usługi wspierania
rodziny /pomoc w opiece i wychowaniu dzieci;
Świetlica środowiskowa- rozszerzenie oferty; zajęcia
plastyczne i rękodzieła artystycznego; psychologa,
zajęcia sportowe oraz pomoc specjalistyczna; prawnika,
psychologa, terapeutę uzależnień oraz wsparcie rodzin
z osoba niepełnosprawną; indywidualne spotkania z
psychologiem oraz warsztaty.
W związku z wprowadzeniem Zarządzenia Wójta
Gminy Kobiór Nr 29/V/2020 z dnia 12.03.2020 oraz
Zarządzenia nr 28/V/2020 z dnia 11 marca 2020r.
odwołano działania zaplanowane po tej dacie tj. po
13.03.2020, o czym poinformowano Instytucję
Zarządzającą, oraz telefonicznie osoby, które miały
skorzystać z wsparcia.
Działania nie zrealizowane w miesiącu marcu zostaną
ujęte w harmonogramie w następnych miesiącach po
odwołaniu Zarządzenia Wójta.
Wychodząc naprzeciw beneficjentom projektu w
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miesiącu
kwietniu
wznowiono
działania
wspomagające; pomoc specjalistyczna; terapeuty
uzależnień, psychologa oraz wsparcie rodzin z osoba
niepełnosprawną;
indywidualne
spotkania
z
psychologiem.
Uzgodniono z Instytucja Zarządzająca, że wsparcie to
może odbywać się w formie tele-porad, zachowując
bezpieczeństwo dla świadczących usługi zgodnie z
Zarządzeniem Kierownika i wytycznymi Ministerstwa
Zdrowia.
Z poradnictwa specjalistycznego skorzystało 16 osób.
Uruchomiono także wsparcie psychologiczne dla dzieci
i rodziców w Świetlicy Środowiskowej; z tego wsparcia
skorzystało 13 osób (dzieci i rodziców).
W miesiącu maju także prowadzono wsparcie w formie
tele porad. Od miesiąca czerwca w związku z
zmniejszeniem obostrzeń w związku z Covid -19
wprowadzono wsparcie w formie bezpośredniej z
specjalista w Punkcie Pomocy Rodzinie. W formie teleporad
utrzymane
zostało
jedynie
wsparcie
psychologiczne dla dzieci i rodziców w Świetlicy
Środowiskowej.
Na miesiąc lipiec przewidziane są kolonie nad morzem
dla
dzieci
objętych
wsparciem
Świetlicy
Środowiskowej oraz w miesiącu sierpniu dla 30 osób
(dorosłych i dzieci) 5 dniowy wyjazdowy obóz
terapeutyczno-edukacyjny w miejscowości górskiej.
Od miesiąca września planuje także ruszyć „Szkoła dla
rodziców” skierowana dla osób z problemami
opiekuńczo – wychowawczymi.
Projekt przewiduje bardzo szerokie formy wsparcia dla
rodzin, zarówno indywidualne jak i grupowe.
Zachęcamy więc do uczestnictwa i skorzystania z
bogatej oferty.
Projekt trwa do grudnia 2021 r. Ośrodek Pomocy
Społecznej nadal zaprasza do zgłaszania swojego
udziału w projekcie.
Informacje pod numerem 32 2188595.

okresie ruszyła z opóźnieniem od miesiąca lutego 2020
r ze względu na zmianę wytycznych.
Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2019
określony był dla jednego odbiorcy i zawierał;
łącznej ilości ok 50,38 kg, w tym:
1) Artykuły warzywne i owocowe
• groszek z marchewką 3,20 kg,
• fasola biała 3,20 kg,
• koncentrat pomidorowy 1,28 kg,
• buraczki wiórki 1,05 kg,
• powidła śliwkowe 1,80 kg,
• sok jabłkowy klarowany 4 1
2) Artykuły skrobiowe
• makaron jajeczny 4,50kg,
• makaron kukurydziany bezglutenowy 1,00 kg,
• ryż biały 3,00 kg,
• kasza gryczana 1,50 kg,
• herbatniki maślane 0,80 kg,
3) Artykuły mleczne
• mleko UHT 7 1,
• ser podpuszczkowy dojrzewający 2,00 kg,
4) Artykuły mięsne
• szynka drobiowa 2,70 kg,
• pasztet wieprzowy 0,48 kg,
• filet z makreli w oleju 1,53 kg,
5) Cukier
• cukier biały 4 kg,
6) Tłuszcze
• olej rzepakowy 4 1,
7) Dania gotowe
• gołąbki w sosie pomidorowym 1,70 kg,
Programem objęte zostały osoby spełniające kryteria
kwalifikowalności tj. spełniające kryteria określone w
art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy
społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.,) i
których dochód nie przekracza 200 % kryterium
dochodowego uprawniającego do skorzystania z
pomocy społecznej
tj. 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i
1 056 PLN dla osoby w rodzinie.
Przy dokonywaniu kwalifikacji OPS-y zgodnie z wytycznymi brano pod uwagę fakt korzystania z form pomocy finansowanej w ramach wieloletniego programu
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 20142020, tak aby zapewnić uzupełniający charakter pomocy z PO PŻ.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze
informuje, że tak jak w poprzednich latach realizował
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym
Program zakończył swoja realizacje; w miesiącu
czerwcu wydano ostatnie paczki żywnościowe z
Podprogramu 2019.
Pomimo Covid-19 paczki wydawano w planowanych
terminach,
zachowując
wszelkie
środki
bezpieczeństwa;
osoby
były
umawiane
indywidualnie na ich odbiór.
Pomoc w tej formie w tym okresie była dużym
wsparciem dla beneficjentów programu.
Beneficjenci projektu w ilości 93 osób otrzymali
żywność w 6 podzielonych paczkach; Program w tym
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MAŁA HISTORIA KOBIÓRSKICH DRÓG (16)
150-lecie przejazdu pierwszego pociągu przez Kobiór

Od października 2016 roku, na ostatnich stronach lokalnego biuletynu opisuję kobiórskie drogi, wspominając przy okazji postacie związane z miejscami, przy których się zatrzymuję. Przywołuję sylwetki tych, którzy byli wśród nas przez wiele lat i zostali przeniesieni do zbiorowej
pamięci przez pracę na rzecz lokalnej wspólnoty lub osobiste - niekonwencjonalne historie.
W poprzednich biuletynach przywołałem historię drogi „pszczyńskiej”, której zawdzięczamy powstanie i rozwój Kobióra oraz drogi „tyskiej” jaka związała naszą gminę z centralą częścią Górnego Śląska, w okresie burzliwej industrializacji przemysłowej tego obszaru.
W deszczowym czerwcu tego roku, kalendarz historyczny przywołał bardzo ważną dla nas rocznicę.
22 czerwca 1870 roku, po nowo zbudowanym szlaku kolejowym, przez Kobiór przejechała po raz pierwszy parowa lokomotywa z zestawem kilku
wagonów towarowych i osobowych. W kłębach białej pary zatrzymała się na stacji w Kobiórze witając gwizdem zgromadzonych budowniczych
szlaku i mieszkańców, po czym dostojnie ruszyła do następnej stacji w Tychach. Od tego czasu minęło 150 lat naznaczonych przyspieszonym
rozwojem naszej gminy, który weszła do elitarnego grona miejscowości skomunikowanych kompleksowo (utwardzone drogi łączące miasta powiatowe i kolej żelazna).
W drugiej połowie XIXw. Śląsk był częścią państwa pruskiego, w którym rozwój kolei żelaznych był najintensywniejszy w ówczesnej
Europie. Pierwszy odcinek kolei powstał w 1835 roku w Anglii, a pierwszy szlak na obecnych ziemiach polskich z Wrocławia do Oławy ukończono
w roku 1846.

Przez Kobiór pierwszy pociąg przejechał 24 czerwca 1870r.
Nieco wcześniej, bo w roku 1852, uruchomiono połączenie towarowe z Katowic przez Ligotę do Murcek. Jednak ruch pasażerski był
możliwy z Dziedzic do Szopienic przez Pszczynę, Kobiór, Tychy, Murcki, a dopiero stamtąd do Katowic i Mysłowic. Ponieważ już od 1846. roku
Mysłowice miały połączenie z Berlinem, a od 1947 roku z Krakowem, linia kolejowa przebiegająca przez Kobiór - wtedy jeszcze jednotorowa,
miała charakter transeuropejski. W tym miejscu warto wyjaśnić, że linia przez Podlesie i Piotrowice, powstała dopiero w okresie międzywojennym
z funduszy autonomicznego województwa śląskiego, jakie stało się częścią odrodzonego państwa polskiego.
Realizacja szlaku z Szopienic do Dziedzic, mimo przerwy w robotach spowodowanej wojną austriacko-pruską w 1866r. dowodzi, że Ziemia Pszczyńska z powodzeniem dotrzymywała kroku postępowi cywilizacyjnemu ówczesnej Europy.
Rewolucja przemysłowa w dziewiętnastym wieku zwanym „wiekiem pary” sprawiła, iż książę Jan Henryk XI z magnackiej rodziny Hochbergów, po objęciu zarządu dóbr pszczyńskich w 1852. roku, zmuszony został dokonać ekonomicznej
analizy swoich aktywów.
Fot. Jan Henryk XI
Postawił na wszechstronny rozwój przemysłu-szczególnie
wydobywczego, kosztem ograniczenia znaczenia gospodarki rolnej. „Wielki Staw” w Kobiórze nie przynosił już zadawalających dochodów, co wynikało z kilku powodów:
prowadzenie ekstensywnej - naturalnej hodowli ryb, „selekcji” zarybienia prowadzonej przez liczną populację wydry
oraz „zaradności” mieszkańców wsi, wyspecjalizowanych
w metodach „nocnych odłowów”. Jednak ostatecznie o likwidacji rozległego
akwenu przesądziła budowa linii kolejowej Dziedzice-Szopienice. Konieczne przecięcie Wielkiego Stawu wysokim nasypem torowiska, było jednym z największych
wyzwań inżynierskich, wymuszającym decyzję o jego osuszeniu. Tak więc niejako… przy okazji, powstał nasz Kajzerowiec. Od 1870. roku, Kobiór z peryferyjnej
śródleśnej wsi zaczął przekształcać się w nowoczesną i atrakcyjną osadę robotniczą. Z miejscowego dworca w kierunku Katowic, wyjeżdżali do pracy miejscowi
oraz mieszkańcy okolicznych wsi. Wielu wcześniej znalazło nieźle płatne zatrudnienie przy budowie torowiska, a niektórzy zostali kolejarzami.
Fot. Fragment mapy z 1907r. z zrealizowanym żelaznym szlakiem

Fot. Stacja Kolejowa w Kobiórze -1906 rok

Fot. Lokomotywa z „epoki” na stacji „Goczałkowice”
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Ta grupa zawodowa w międzywojennej, zubożałej i targanej bezrobociem Polsce, osiągnęła wysoki status społeczny, połączony z gwarancją
zatrudnienia i stałym uposażeniem. Było to efektem przychylności samego marszałka Józefa Piłsudskiego, którego kolejarze wsparli w czasie
„Przewrotu Majowego” (12-15 maja 1926r.).
Na ziemiach odrodzonej z trzech zaborów Rzeczypospolitej, doprowadzili do paraliżu ruchu wojsk rządowych spieszących na pomoc
obalonym władzom, pomagając jednocześnie w dotarciu do Warszawy wiernych oddziałów marszałka. Ten, po przejęciu pełnej władzy, polecił
prezydentowi uregulować status kolei funkcjonujących na ziemiach odrodzonej Polski. Powstało przedsiębiorstwo „Polskie Koleje Państwowe”,
a jego pracownicy stali się funkcjonariuszami państwowymi.
Fot. Kobiórscy kolejarze w roku 1928
W okresie międzywojennym również w Kobiórze, stali wysoko w hierarchii społecznej. Docierali do różnych miejsc,
przywozili prasę, czasopisma, książki oraz… żurnale mody.
Te ostatnie krążąc po domach, inspirowały miejscowe elegantki do krawiectwa domowego, co przyspieszyło odejście
nad Korzyńcym od ubierania się w tradycyjne kiecki i jakle.
W drugiej połowie lat 20-tych ubiegłego wieku, po
południowej stronie ulicy Kościuszki (obecnie Olszewskiego), rozpoczęli budowę solidnych, ceglanych domów
jednorodzinnych, pokrytych cementową dachówką. Utworzonej przez nich lokalnej „Spółdzielni Mieszkaniowej” przyznano kredyt w katowickim banku, co przyspieszyło budowę,
rozszerzoną wkrótce o budynki zlokalizowane na Kajzerowcu. Było to przedsięwzięcie wzorowane na sprawdzonych rozwiązaniach funkcjonujących w Europie Zachodniej.
W latach 1934-1937, korzystając z zniżek opłat na bilety, wraz z rodzinami brali czynny udział w budowie krakowskiego kopca Piłsudskiego na Sowińcu - pomnika walki narodu o niepodległość oraz hołdu złożonemu marszałkowi. Niewątpliwie mieli dług wdzięczności wobec jego
osoby i obozu sanacyjnego, który zdominował życie polityczne w międzywojennej Polsce. Oni też jako pierwsi przełamali tradycyjny schemat
wyboru drogi zawodowej przez swoje dzieci, dając im szansę na wykształcenie. Z czterech przedwojennych absolwentów Gimnazjum „Chrobrego”
w Pszczynie, trzech było synami miejscowych kolejarzy (jeden synem rolnika). Udzielali się również w wszelkich lokalnych organizacjach, a do
końca lat 90-tych dysponowali „monopolem”, na noszenie baldachimu osłaniającego monstrancję z Ciałem Chrystusa, wynoszoną poza mury
kościoła w czasie uroczystości i nabożeństw. Tylko z okazji „Barbórki”, zaszczytu tego dostępowali ubrani w galowe mundury górnicy.
W czasie dwóch wojen światowych, miejscowa stacja kolejowa była miejscem wyjazdu powołanych do służby mężczyzn, a dla wielu z
nich żużlowy peron, był świadkiem ostatniego pożegnania z rodziną.
W 1963 roku, linia na odcinku od Katowic-Ligoty do Bielska-Białej, została zelektryfikowana. Do lamusa historii przeszyły lokomotywy
parowe, a na torach pojawiły się niebiesko-żółte zestawy pasażerskie z wrocławskiego Pafawagu, które wielokrotnie remontowane dotrwały do
dnia dzisiejszego. Są jednak zastępowane nowoczesnymi zestawami szynowymi, a w tym futurystycznym Pendolino, który mimo wielu kontrowersji, stał się symbolem przemian na polskiej kolei.
Z miejscowym „dworcem” wiąże się wiele wspomnień i anegdot. Jak wspomina znawca historii Ziemi Pszczyńskiej - Zygmunt Orlik w jednej ze
swoich książek: 4. października 1937 roku, przez Kobiór przejeżdżał z Paryża do Moskwy pociąg nr 214 bis z „chórem radzieckim”. De fakto byli
to czerwonoarmiści wracający z wojny w Hiszpanii. Pociąg na stacji w Kobiórze nie zatrzymał się i obeszło się bez incydentów. Dworzec był
obstawiony przez policję lokalną oraz funkcjonariuszy z sąsiednich posterunków”. Z tej relacji jasno wynika, że „komunizm” nie cieszył się sympatią
nad Korzyńcym… szczególnie wśród kolejarzy.
Stąd dojeżdżano do pracy, szkół, na wycieczki, zawody sportowe oraz na letni wypoczynek. Tu docierały towary zamawiane przez
lokalnych kupców, a w latach 70. „szpule” z najnowszymi filmami dla miejscowego kina. Przed igrzyskami olimpijskimi w Moskwie (1974 rok),
ceglana elewacja budynku z misternie wykonanymi klasycznymi zdobieniami, została pokryta blachą trapezową i …nie słyszano protestów konserwatora zabytków. Dla mojego pokolenia urodzonego w latach 50-tych, kobiórski dworzec ma również nietypowe skojarzenie, zupełnie nie
związane z podróżowaniem i transportem.

Fot. Marcin Kozyra - kolejarz z Kajzerowca, przy budowie kopca Piłsudskiego w Krakowie,
z córką i synami (ok.1934r). Od lewej: tata, Alfred, Gertruda i Zygmunt.
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Fot. Kobiórscy kolejarze w roku 1937

Fot. Kobiórski dworzec -1942r
Jak już kiedyś miałem okazję wspomnieć, od stycznia
1966.roku, na scenie świeżo zbudowanego Domu Kultury, rozpoczął próby młodzieżowy zespól muzyczny Czarni Orfeusze.
Grupa miejscowych pasjonatów odważyła się grać rock’n’rolla,
który wtedy nazywano big-beatem. Jak by nie nazwać, chodziło
o głośne granie z użyciem sprzętu wzmacniającego dźwięk –
wtedy nieosiągalnego dla muzyków.
Po wielu staraniach, poprzez Gromadzką Radę Narodową
udało się doposażyć Dom Kultury w wzmacniacz lampowy
WS17 „LUNA” o mocy 17W, który obsłużył gitarę prowadzącą.
Niestety, trudno było koncertować przy użyciu jednego
wzmacniacza. Zdeterminowani „Czarni Orfeusze” uzyskali jednak dostęp do drugiego i to o mocy wyjściowej aż 40W!
Wzmacniacz WR40 „Ampli”, był elementem nagłośnienia stacji
kolejowej w Kobiórze. Członkowie grupy, zaprzyjaźnili się z jej
zawiadowcą Adamem Studenckim, dojeżdżającym tu codziennie z Wieprza koło Żywca. Adam okazał się zagorzałym fanem big-beatu i nie odmówił zespołowi pomocy. Tak więc po 55-ciu latach ujawniam, dlaczego w czasie występów Czarnych Orfeuszy (a później Drwali), na kobiórskiej
stacji PKP nie zapowiadano pociągów.
Po latach „zapaści”, transport kolejowy wydaje się powracać do swojej niezwykle ważnej roli.
Świadczy o tym stale zwiększająca się ilość samochodów zaparkowanych w strefie stacji kolejowej „Kobiór”; tu można jeszcze pozostawić swój pojazd, co nie jest możliwe w centrum Katowic.
Uznając renesans kolei szynowej za fakt pozytywny, podjęto decyzję o budowie nowoczesnego parkingu samochodowo-rowerowego przed naszą stacją kolejową. Prace projektowe są
wysoko zaawansowane, co daje szansę na zrealizowanie zadania jeszcze w tym roku.
Powodzenie tego przedsięwzięcia będzie najlepszą formą upamiętnienia 150-lecia uruchomienia szlaku kolejowego, który był jednym z największych impulsów rozwojowych dla naszej
wspólnoty lokalnej.
Fot. Wzmacniacz peronowyWR40 „Ampli”

Fragment z kroniki Ludwika Musioła - maszynopis z 1955 roku, rozdział: Kolej żelazna w Kobiórze

„W latach 1856-57 polecił książę pszczyński jednemu z inżynierów spółki akcyjnej ,,Oppeln Tarnowitzer Einsenbahn” wykonanie projektu budowy linii kolejowej Murcki-Pszczyna-Dziedzice. W r. 1861 zawarty został układ
między Austrią a Prusami dotyczący połączenia linii Wrocław- Pszczyna przez granicę do Dziedzic (kaiser-Ferdinands-Nodbahn). Dekretem królewsko pruskim, powyższa spółka kolei żelaznej otrzymała (później zwana też
Rechte Odernufer Eisenbahn) zezwolenie na budowę tej linii przez Kobiór do Dziedzic. Z powodu wojny z Austrją
(w r. 1866) i braku kredytów przesunął się termin ukończenia tej linii. Odcinek Szopienice- Murcki- Tychy- KobiórPszczyna- Goczałkowice- dziedzice oddano do użytku 24 czerwca 1870 r. pociągi kursowały w pierwszych miesiącach trzy razy na dobę. W stronę Szopienic (gdzie było połączenie do Katowic i Mysłowic) odchodził pociąg
z Pszczyny po obiedzie o godz. 1330. Do Kobióra przybywał po 15 minutach (1 minuta postoju) do Tychów po
29 minutach, a do Szopienic w ciągu 1 godziny 45 minut (stosunkowo dość szybko). Dwa dalsze pociągi z
Pszczyny do Szopienic odchodziły o godz. 1505 i 2135 wieczorem. Były to pociągi mieszane, towarowo osobowe.
Z powrotem do Pszczyny szły również trzy pociągi na dobę. Przy budowie kolei jak i przy budowie szos znalazło
zatrudnienie wielu Kobiórzan. Do stałego personelu stacji w Kobiórze należeli w r. 1905, mistrz kolejowy Zandt,
naczelnik stacji Wilhelm Schönbrum, dozorca Stefan Nowok, kilku zwrotniczych, zaporowych i innych pracowników.”

Janusz Mazur
UG w Kobiórze
Kobiórskie Stowarzyszenie
„SMOLARNIA”

W szkicu wykorzystano fotografie ze zbioru rodzin Kozyra, Urbiś-Kędzior,
Brańczyk-Domżoł, archiwum cyfrowego Muzeum „SMOLARNIA”
oraz własne autora szkicu. Za udostępnienie fotografii do publikacji
składam podziękowanie w imieniu wydawcy.
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