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Na okładce wrześniowego numeru Biuletynu prezentujemy zdjęcie wykonane w naszym kobiórskim kościele w trakcie uroczystości dożynkowych,
które zorganizowano już po raz dwudziesty. Prócz tego w tym numerze
publikujemy informacje o 100-leciu kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, jubileuszu 25-lecia działalności muzycznej Adama Kulisza oraz rozpoczęciu nowego roku szkolnego w kobiórskich placówkach
oświatowych.
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Nowy proboszcz

Sto lat kościoła
W tym roku kobiórski kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny świętuje stulecie. Główne obchody odbyły się
15 sierpnia, kiedy przypada odpust parafialny. Tego dnia metropolita katowicki
abp Damian Zimoń dokonał konsekracji
świątyni. - To szczególnie istotne wydarzenie, do którego parafia przygotowywała się od lat – podkreślił proboszcz parafii,
ks. Damian Suszka.
Uroczystością przewodził metropolita katowicki abp Damian Zimoń
Zdj. Katarzyna i Bogusław Myszorowie

Monografia kobiórskiej parafii
100-lecie rozpoczęcia budowy kościoła uczczono również wydaniem książki
pt: „Parafia Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny w Kobiórze”. Jej autorką jest
mieszkanka Kobióra, Ewa Ryguła, absolwentka historii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w I
Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie.
Książkę wydała Księgarnia
św. Jacka z Katowic. Dedykowana jest ona zmarłemu
niedawno
proboszczowi
kobiórskiej parafii, księdzu
Józefowi Piesiurowi. - To
ksiądz Piesiur był inicjatorem powstania tej publikacji – mówiła Ewa Ryguła 14
sierpnia, podczas spotkania
z kobiórzanami. Jak podkreśliła opracowanie te nie powstałoby gdyby nie pomoc
mieszkańców, którzy dostarczyli materiały potrzebne przy jej pisaniu. Ewa Ryguła wydała
wcześniej opracowanie Pieczęcie Gminne miejscowości powiatu pszczyńskiego
Wrzesień 2011

Ks. Damian Suszka jest nowym proboszczem parafii p.w. Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny w Kobiórze. Ks. Damian urodził się 14 lutego
1961 roku w Istebnej. Po ukończeniu
Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach przyjął, 31
stycznia 1987 roku, święcenia kapłańskie z rąk księdza arcybiskupa Damiana Zimonia. Jako wikary posługę
duszpasterską pełnił w parafiach: św.
Małgorzaty w Lyskach, św. Michała
Archanioła w Bytomiu Suchej Górze
i Wszystkich Świętych w Pszczynie.
Od 1996 roku ks. Damian był dyrektorem i rekolekcjonistą archidiecezjalnego Ośrodka Spotkań i Formacji
im. św. Jadwigi Śląskiej w Brennej.
Od 2005 roku jest kapelanem oddziału Górali Śląskich, a w bieżącym
roku został kanonikiem honorowym
katowickiej Kapituły Metropolitalnej. 3 lipca ks. dziekan Józef Szklorz
wprowadził nowego proboszcza,
przekazując mu symbolicznie klucz
do kościoła.
od początku XVIII do 1939 r. Promocji
książki towarzyszyła okolicznościowa
wystawa, na której znalazło się blisko 500
zdjęć dokumentujących historię parafii.
Są tablice poświęcone proboszczom i wikarym, historii dzwonów, organizacjom
kościelnym, budowie świątyni, przemianom wnętrza kościoła czy nawet odnalezione deseczce z podpisami budowniczych kościoła.
(bj)

Zdj. Eugeniusz Lubański
Promocja książki cieszyła się sporym
zainteresowaniem wśród kobiórzan

Tablica upamiętniająca T.
Kruka i F. Dmyterkę
W dniu 10 lutego tego roku, w kobiórskim
Domu Kultury, odbyła się promocja książki „Śladami piłki i kauczukowego krążka
- sport w Kobiórze w latach 1935-2005”.
Celem tej publikacji było przywołanie do
pamięci wydarzeń już historycznych oraz
ich bohaterów o barwnych i skomplikowanych życiorysach. W czasie tego spotkania z udziałem licznie zaproszonych
weteranów, spontanicznie zrodziła się
inicjatywa upamiętnienia organizatorów
lokalnego sportu Tadeusza Kruka i Franciszka Dmyterki. Powołano spontanicznie Społeczny Komitet do realizacji tego
zadania w składzie: Piotr Kłakus, Stanisław Jaromin , Adam Grolik , który rozpoczął zbieranie składek- cegiełek. Wpłaty
wniosło również wiele osób zgłaszających
się po książkę w Urzędzie Gminy. W maju
Społeczny Komitet podjął decyzję , że
najwłaściwszą formą upamiętnienia zasłużonych działaczy i wychowawców, będzie odlana tablica w formie płaskorzeźby z ich wizerunkiem, umieszczona przy
głównym wejściu do pawilonu Gminnego
Ośrodka Sportowego przy ulicy Centralnej. Dla takiej lokalizacji uzyskano
zgodę Pana Wójta. Wykonanie odlewu
zadeklarował Czesław Jaromin mieszkający obecnie w Pszczynie, który od czasu
ukończenia studiów jest zawodowo związany z firmami mającymi doświadczenie
w takich realizacjach. To ogromna pomoc
- w zasadzie warunkująca powodzenie
przedsięwzięcia. Ponieważ tablica winna
być „godna” w formie i swym wyrazie ,
Społeczny Komitet zwrócił się o wykonanie projektu i gipsowego odlewu do
uznanego artysty rzeźbiarza Stanisława
Krakowczyka z Pszczyny (autor rzeźby ks.
Daisy na ławeczce pszczyńskiego rynku).
On , tak jak Tadeusz Kruk i Franciszek
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Dmyterko mając swe korzenie na kresach
wschodnich, zrezygnował z honorarium.
Społeczny Komitet pokryje wyłącznie
koszty związane z przeniesieniem projektu artysty na nośniki umożliwiające
wykonanie odlewu. Do chwili obecnej
nie udało się jeszcze zebrać niezbędnych
środków na ten cel. Zwracamy się zatem
do wszystkich, którzy zachowali w pamięci Tadeusza Kruka i Franciszka Dmyterkę,
o wsparcie finansowe. Społeczny Komitet
upoważnił do przyjmowania „cegiełek”
Piotra Kłakusa z ul. Olszewskiego, znanego sportowca, radnego samorządu lokalnego oraz działacza Kobiórskiego Koła
Wędkarskiego i Koła Hodowców Gołębi
Pocztowych (jego telefon domowy: 32 21
88 073) Jeśli społeczna zbiórka się powiedzie , to odsłonięcie tablicy pamiątkowej
nastąpi jeszcze w tym roku. Będzie to
kolejna okazja do spotkania sportowych
pokoleń i wspomnień sentymentalnych
ludzi dla których Kobiór pozostaje na zawsze w sercu, niezależnie od miejsca swego zamieszkania.
Z upoważnienia Społecznego Komitetu dla upamiętnienia Tadeusza Kruka i
Franciszka Dmyterki
Janusz Mazur

Fest Sikora na 25-lecie
W tym roku gitarzysta i wokalista bluesowy Adam Kulisz obchodzi 25-lecie
swej muzycznej działalności. Z tej okazji
koncert zorganizowany w ramach imprezy Kobiórski Blues Fest Sikora 2011 był w
sposób szczególny poświęcony jego twórczości. Zorganizowano go 29 lipca a zagrały KFM, Śląska Grupa Bluesowa oraz
Kulisz Trio & Goście. Warto w tym miejscu przypomnieć, że Adam Kulisz pochodzi z bardzo muzykalnej kobiórskiej
rodziny Kuliszów. Muzyk ten występował
między innymi z takimi formacjami jak
Czarni-Czarni czy też Black and The River. Na swym koncie ma między innymi
dwukrotnie zdobyty tytuł wokalista roku
przyznany przez pismo „TWÓJ BLUES”.
Od 2006 roku w swym rodzinnym Kobiórze organizuje muzyczne imprezy Blues
Fest Sikora. Obecnie wraz z perkusistą
Michałem Giercuszkiewiczem oraz kontrabasistą Mariuszem Maksymowiczem
gra pod szyldem Kulisz Trio. W tym
roku Adam Kulisz otrzymał nagrodę za
promocję kobiórskiej kultury przyznaną
przez władze gminy.
(bj)

Pszczyna jak malowana
„Pszczyna Perła Górnego Śląska” to tytuł
wystawy otwartej w galerii „Na Piętrze”
GDK. Wernisaż odbył się 6 września, a
składają się na nią prace powstałe w trakcie XVII Międzynarodowego Spotkania
Artystycznego „Pszczyna Perła Górnego
Śląska”, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz kultury „Plessiana”. W
tym roku w plenerze uczestniczyli: Lech
Biernacki, Nadiia Fomichova, Alojzy
Alek Osada, Andrzej Owczarek, Teresa
Pawłowska, Jurii Riabyi, Teresa Salamonik-Biernacka, Natalia Strasevici, Maria
Tytarenko, Grażyna Zarzecka i Paulina
Ziemba. Powstała w styczniu 2009 roku
fundacja „Plessiana” za swój cel postawiła
sobie wspieranie inicjatyw kulturalnych.
W maju 2010 roku na terenie Pszczyny

Zdj. Magdalena Kłakus
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zdj. Piotr Kaczmarczyk
Adam Kulisz z gitarą w gronie
bluesowych przyjaciół
odbyły się XVI Spotkania Artystyczne
Pszczyna, nawiązujące do podobnych
spotkań artystycznych, które odbywały
się w latach 70-tych. – Mam nadzieję, że
uda mi się skupić wokół działań fundacji
najlepszych artystów o podobnej wrażliwości postrzegania świata - mówi Małgorzata Lehmann komisarz artystyczny i
organizator plenerów. Czy ta wrażliwość
jest podobna może przekonać się odwiedzając wystawę. Na której można zobaczyć nocne pejzaże Pszczyny widziane
oczami Lecha. J. Biernackiego, pszczyńskie azalie namalowane przez pochodzącą z Ukrainy Nadiię Fomichovą czy też
jaskry Alojzego Alek Osada. Na płótno
przeniesiony został także pszczyński zamek uwieczniony przez Jurią Riabyi czy
też Natalię Strasevici.

Jedną z imprez firmowanych przez
KIK było przywitanie wiosny

Wspomagają kobiórską
kulturę
Choć oficjalnie jako Stowarzyszenie zarejestrowane zostało w czerwcu, tuż po tegorocznej edycji Reggae w Stodole, to jednak nieformalnie działa znacznie dłużej
bo prawie rok. Mowa o Stowarzyszeniu
Kobiórska Inicjatywa Kulturalna. - Już
od początku roku zorganizowaliśmy kilka imprez pod szyldem KIK, jeszcze jako
inicjatywy nieformalnej. Były to: pierwszy
kobiórski finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, koncert Bieruń Blues
Band, Reggae w Stodole, Powitanie Wiosny, Slide Show Reggae w Stodole 2011
– wymienia Ryszard Skrzypiec, jeden z
jego założycieli. Grupa założycielska KIK
liczyła kilkanaście osób, jednak obok formalnych członków, Stowarzyszenie może
liczyć na wsparcie i zaangażowanie wielu
sympatyków i „wielbicieli”. Są to osoby,
które dla pożytku własnego i wspólnego,
zamierzają organizować imprezy i przedsięwzięcia poszerzające ofertę kulturalną
Kobióra. - Jako swój główny cel nasze
stowarzyszenie będzie organizować imprezy, które już wpisały się w kobiórski
kalendarz kulturalny chociażby Reggae
w Stodole, czy finał WOŚP. W tym roku
zarejestrujemy własny sztab, więc już dziś
zapraszamy wszystkich zainteresowanych
do włączenia się w akcję. Planuje także
podejmować nowe inicjatywy – zapewnia
Piotr Kaczmarczyk jeden z pomysłodawców utworzenia Kobiórskiej Inicjatywy
Kulturalnej. Spotkania KIK-u odbywają
się w co drugi czwartek o godzinie 19:00
w kobiórskim Gminnym Domu Kultury.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do włączania się w nasze działania.
Zapraszamy także osoby i grupy osób
zamierzające powołać stowarzyszenie czy
fundację. Doradzimy i pomożemy. Więcej informacji o KIK-u, w tym wszystkie
dokumenty i jego władze, a także bieżące
wiadomości o jego działalności można
znaleźć na Portalu kobiórskiej społeczności lokalnej http://spolkom.pl
(bj)
Wrzesień 2011
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trud, bowiem to
dzięki ich pracy
nasze stoły nie
są puste. Żniwne
to również okazja do wspólnej
zabawy,
która
dzięki słonecznej
pogodzie
była szczególnie
udana. Dla najmłodszych organizatorzy przygotowali spektakl
zdj. Magdalena Kłakus Księżniczka na
ziarnku grochu.
Zorganizowany
został również
pokaz grupy tanecznej Agentki ze Szkoły Podstawowej
oraz koncert związanego z Gminnym
Domem Kultury zespołem „BezPrzerwy”,
który przed kobiórską publicznością zaprezentował zarówno własne utwory jak
i covery znanych grup rockowych i bluesowych. Po nim wystąpił Zespół Pieśni
„Kobiórzanie”, zaś gwiazdą wieczoru była
grupa „De Nuevo” grająca muzykę hiszpańską i latynowską. Prócz wydarzeń
na scenie organizatorzy zadbali o wiele
atrakcji. Wśród nich pokazy strażackie w
wykonaniu formacji ochotniczych z Wyr,
Gostyni i Kobióra. Prócz tego swoje stoiska przygotowali kobiórscy pszczelarze,
hodowcy gołębi, wędkarze i wykonawcy
rękodzieła. Dzieci mogły wyhasać się na
trampolinach i dmuchanych zamkach,
zaś każdy z gości kupując pocztówkę z
Kobióra w cenie 3 złotych mógł wygrać
jedną z 18 atrakcyjnych nagród. Organizatorem tegorocznego święta plonów był
Urząd Gminy, Gminny Dom Kultury i
Koło Gospodyń Wiejskich.
(bj)

Strażackie pokazy i grupa
Bez Przerwy
Początek września to tradycyjnie czas
święta plonów, które w naszej gminie
noszą nazwę Żniwnych. Tegoroczne
uroczystości zwyczajem lat poprzednich
rozpoczęły się dożynkową mszą świętą
odprawioną 4 września w kościele parafialnym. W trakcie eucharystii, którą
uświetnił chór Ex Animo dziękowano
Bogu na plony. Tego dnia odbył się również festyn Żniwne 2011, który zorganizowano na terenie Gminnych Obiektów
Sportowych. Rozpoczęło go przekazanie
bochna chleba wypieczonego z tegorocznej mąki gospodarzom gminy w osobach
wójta Stefana Ryta oraz wiceprzewodniczącej Rady Gminy Katarzyny Goździk.
Starostami tegorocznego święta plonów
byli Beata i Andrzej Rozmus, a koronę
dożynkową przygotowały panie z kobiórskiego Koła Gospodyń Wiejskich, zaś
oprawę muzyczną zapewniły dzieci z zespołu Kobiórsko Czelodka prowadzonego
przez Renatę Kordys. W takich chwilach
nie mogło zabraknąć podziękowań dla
wszystkich rolników i hodowców za ich

Lista sponsorów „Żniwne 2011”
1. Stowarzyszenie lgd „Ziemia
Pszczyńska”
2. Centrum inwestycji strategicznych
Strefa przemysłowa Kobiór
3. Salon samochodowy Mario Car
4. „Master” Tychy
5. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w Tychach
6. Bank Spółdzielczy w Pszczynie
7. Sklep „u Adama” Adam i Magdalena
Kania
8. Restauracja „Olimpia” Urszula i Roman Myszor
9. Restauracja „Pod Sikorką”
10. Hotel „noma residence” Promnice
11. „Wyroby swojskie” s.c. Stefan, Wojciech, Marcin Pluta
12. „Lynx system” Beata Morawiec i
Rafał Ryguła
13. Starostwo powiatowe w Pszczynie
14. „Foto Chlebiccy”
Szczególne podziękowania za współpracę
przy organizacji festynu „żniwne 2011”
dla Adama Jonkisza i Marka Liszki – pub
„Orient 2”.

Podziękowania
- podziękowania dla Starostów Dożynek
Państwa Beaty i Andrzeja Rozmusów,
- Koła Gospodyń Wiejskich, strażaków
z Kobióra, Gostyni i Wyr za pokaz
sprawności
- chóru ExAnimo
- zespołu Pieśni Kobiórzanie
- wystawców: koła pszczelarzy, koła hodowców gołębi i ptaków ozdobnych,
koła wędkarskiego, rękodzielników
- p. Renaty Kordys za przygotowanie zespołu „Kobiórsko Czelodka”,
- zespołu tanecznego Agentki ze Szkoły
Podstawowej
- dla Dyrekcji Przedszkola za przygotowane dzieci.

Zmiana granic
31 lipca 2011 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie
ustalenia granic niektórych gmin i miast
oraz zmiany siedzib władz niektórych
gmin z 26 lipca 2011. Zmiany dotyczą
również korekty granic pomiędzy gminą
Wyry i gminą Kobiór. Zgodnie z nowym
przebiegiem powierzchnia gminy Kobiór
a tym samym i powiatu pszczyńskiego
zmniejszyła się o 7,60 ha. Nowe granice
zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2012
roku.
Wrzesień 2011
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Zmiana harmonogramu
przeprowadzania egzaminu
gimnazjalnego
Rozpoczął się kolejny rok szkolny. Do
Gimnazjum w Kobiórze przyjęto 40
uczniów. Wychowawstwo w klasach
pierwszych objęły panie Anna Kulisz (I a)
i Joanna Jaromin (I b). Łącznie w placówce uczyć się będzie 124 gimnazjalistów, z
czego pięćdziesięcioro to trzecioklasiści,
którzy w dniach 24, 25 i 26 kwietnia 2012
r. będą zdawali egzamin według nowych
zasad. Do tej pory wiedza z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie
była sprawdzana na jednym teście, na
którego rozwiązanie zdający mieli 120
minut. Po zmianach uczniowie piszą dwa
testy – 60 minut mają na historię i wiedzę
o społeczeństwie, a 90 minut na zadania z
języka polskiego (z czterdziestopięciominutową przerwą). Podobnie będzie przebiegał egzamin w części matematyczno –
przyrodniczej. Najpierw uczeń wykaże się
wiedzą z biologii, chemii, fizyki i geografii
(60 minut), a po przerwie przez półtorej
godziny będzie pisał test z matematyki.
Nowe zasady wprowadzono także do części z języka obcego. Uczeń może wybrać
język niemiecki lub język angielski. Jeśli
zdecyduje się na język angielski, musi napisać dwa testy: z poziomu podstawowego i na poziomie rozszerzonym.
J. G.

Bardziej świadomi –
bezpieczniejsi? Edukacja dla
bezpieczeństwa w gimnazjum
Od września br. w planie lekcji uczniów
klas trzecich gimnazjum pojawił się nowy
przedmiot: edukacja dla bezpieczeństwa.
Gimnazjaliści będą uczyć się m.in. o zagrożeniach w czasie pożaru, powodzi,
tąpnięcia, katastrof komunikacyjnych.
Przede wszystkim poznają zasady udzielania pierwszej pomocy połączone z ćwiczeniami na fantomie. Podczas zajęć dowiedzą się także jak gasić płonącą odzież
na człowieku, tłumić zarzewie ognia, jak
pomóc w przypadku zatrucia pokarmowego albo chemicznego, porażenia prądem, poparzenia, wyziębienia lub przegrzania organizmu. Zajęcia poprowadzi
mgr Rafał Biela.
J. G.
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Badano umiejętności
trzecioklasistów

1 września po wakacyjnej przerwie do
szkoły powrócili również kobiórscy gimnazjaliści. Tego dnia odbyła się uroczysta akademia w GDK, w trakcie której
uczniów przywitał dyrektor gimnazjum
Jerzy Orlikowski ( na zdj.) W tym roku
szkoła przygotowuje się do nadania imienia Jana Pawła II.

Zabrzmiał pierwszy dzwonek
1 września był dla 269 uczniów Szkoły
Podstawowej początkiem nowego roku
szkolnego. Tradycyjnie zainaugurowała
go msza św. odprawiona w kościele parafialnym w intencji nauczycieli i uczniów,
po której przyszła kolej na uroczystości w
szkole. Nasi uczniowie pod kierunkiem
nauczycieli przygotowali program artystyczny. Był śpiew, taniec, chwile recytacji
wakacyjnych wierszy. Dostojnym gościem
na szkolnej uroczystości był ks. proboszcz
Damian Suszka. Ważnym momentem w
czasie uroczystego rozpoczęcia nowego
roku szkolnego było „Ślubowanie” najmłodszych naszych wychowanków – klas
pierwszych. Przybyli oni ze wspaniałymi rogami obfitości, zwanymi potocznie
„tytami”. Towarzyszyli im rodzice. Otrzymali prezenty, które ufundowała Rada
Rodziców oraz Spółdzielnia Uczniowska
„Jutrzenka”. W tym roku szkolnym naukę
rozpoczną trzy klasy pierwsze. Jedna z
nich to klasa dzieci sześcioletnich. Życzymy Wszystkim uczniom, nauczycielom
oraz pracownikom szkoły wytrwałości,
zdrowia i sił do pracy.
SP

Z najwyższą średnią

32 uczniów klas trzecich kobiórskiej
szkoły podstawowej uczestniczyło w
badaniu sprawdzającym umiejętności
matematyczne i językowe trzecioklasistów. Z zakresu matematyki sprawdzono umiejętności rozwiązywania zadań
tekstowych, wykonywania obliczeń oraz
czytania tekstu z danymi liczbowymi. W
tekście matematycznym można było uzyskać maksymalnie 17 punktów. Uczniowie klas trzecich naszej podstawówki
rozwiązali bezbłędnie 70% zadań, gdzie
wynik wszystkich badanych uczniów
wynosił 62,2%,z tego uczniowie na wsi
uzyskali wynik 60,2%, a uczniowie w województwie 60,5%. Badanie umiejętności
językowych trzecioklasistów objęło cztery obszary: umiejętność czytania, pisania,
znajomość słownictwa i elementów wiedzy o języku. W teście językowym można było uzyskać maksymalnie 24 punkty.
Uczniowie klasy 3a i 3b uzyskali w teście
językowym wynik 77,2% .W porównaniu
z wszystkimi badanymi uczniami był on
lepszy gdyż w skali kraju uzyskano wynik
71,9 %, w skali województwa 70,5%, a
wśród dzieci wiejskich 69,8%. SP Kobiór

Jan Paweł II patronem
kobiórskiego gimnazjum
W czerwcu br. w gimnazjum zakończył się
szkolny etap wyboru patrona. W głosowaniu wzięli udział uczniowie, nauczyciele i
pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów i
mieszkańcy gminy. Na liście kandydatów,
zgodnie z Uchwałą nr 2/2011 Rady Pedagogicznej Gimnazjum w Kobiórze z dn.
27 maja 2011 r., znaleźli się: bł. Jan Paweł II i ks. Franciszek Blachnicki. Oddane
zostały 154 głosy, z tego 149 ważnych. Na
Jana Pawła II oddano 108 głosów, a na ks.
Franciszka Blachnickiego – 41. Obecnie
trwa procedura nadania imienia szkole,
zaś sama uroczystość nadania imienia
planowana jest na rok 2012.
A. K.

W kwietniu 45 uczniów szóstych klas
Szkoły Podstawowej pisało sprawdzian.
W czasie wakacji OKE w Jaworznie przysłała do szkoły podsumowanie wyników.
Uczniowie naszej gminy osiągnęli średni wynik wynoszący 27,27 pkt , w województwie śląskim średnia arytmetyczna
wynosi 24,96 zaś w powiecie 24,91. Jest
to najwyższa średnia w powiecie pszczyńskim. Absolwentom Szkoły Podstawowej
gratulujemy.
Wrzesień 2011

Biuletyn Kobiórski

Remont drogi zbiorczej za DK1
W lipcu b.r. zakończono zadanie pod
nazwą „Remont drogi zbiorczej obustronnie włączonej do drogi DK1, na
odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową – ul. Rodzinna, do skrzyżowania z ul. Ołtuszewskiego”. W ramach
zadania wyrównano pas jezdni do stałej
szerokości 3,5m na odcinku 1109mb,
ułożono dywanik asfaltowy, utwardzono pobocza oraz wykonano oznakowa-

Modernizacja dróg na OSIEDLU
Minęło prawie 40 lat, od ułożenia pierwszych nawierzchni asfaltobetonowych na
drogach obsługujących zabudowę mieszkaniową po północnej stronie ul. Centralnej. Nie może się więc dziwić, że ich stan
techniczny wprawiał w frustrację zarówno
mieszkańców jak i Urząd Gminy. Kilkakrotne próby podjęcia remontów kapitalnych były w przeszłości wstrzymywane a
decydowała o tym z reguły perspektywa
budowy w pasach drogowych kanalizacji
sanitarnej. Wszystko wskazuje , że cierpliwość okazana przez mieszkańców tej
dzielnicy ,zostanie wynagrodzona. Rozpoczęta w lipcu tego roku modernizacji
elementów pasów drogowych jest ściśle
powiązana technicznie i finansowo z budową kanalizacji sanitarnej.
Zadecydowano o dofinansowaniu z budżetu gminy takich robót jak uporządkowanie kanalizacji deszczowej i wpustów
ulicznych, zabudowę jednostronnego krawężnika drogowego, poszerzenie wąskich
ulic o 0,50 m, częściowa przebudowa sieci
telefonicznej. Równolegle realizowane jest
odkładane od lat uporządkowanie zieleni na ul. Zachodniej (wycinki starych
drzew, nasadzenia nowych, renowacja pasów zieleni). Wielu właścicieli budynków
Wrzesień 2011

nie poziome i pionowe.
Roboty wykonała wyłoniona w przetargu fi rma
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „DROGOPOLZ.W.” Sp. z o. o. z Katowic. Całkowita wartość
zadania 241205zł. Inwestorem była Gmina Kobiór. Inwestycja
była
dofi nansowana
w 50% z Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na
lata 2008-2011. Wykonanie remontu stanowi
pierwszy etap związany z poprawą bezpieczeństwa na skrzyżowaniach DK1 z
drogami lokalnymi. W drugim etapie
Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad
planuje wykonać odcinek drogi zbiorczej, łączącej ul. Ołtuszewskiego z istniejącą sygnalizacją świetlną w rejonie
Osowca. Prace projektowe są bardzo zaawansowane. Realizację drugiego etapu
przewiduje się w ciągu dwóch lat.
Eugeniusz Lubański

Program usuwania azbestu

przy tej ulicy, przyjęło propozycję zrealizowania w własnym zakresie parkingów
na samochody osobowe w pasach zieleni;
to zdecydowanie wpłynie na bezpieczeństwo użytkowników dróg, a szczególnie
pieszych. Często padały pytania, dlaczego
krawężniki drogowe nie będą zabudowane po obydwu stronach ulic? Wyjaśnienie
jest proste; tak krawiec kraje jak materiału
staje. Zabudowane jednostronne krawężniki nie są „gadżetami” mającym podkreślić „miejskość” osiedla, lecz elementem
odwodnienia powierzchniowego. Wzdłuż
nich winna się przemieszczać woda opadowa w kierunku wpustów-kratek. Po
przeciwnej stronie ulic jest rozważane
zastosowanie innego, również estetycznego wykończenia nawierzchni
możliwego do wykonania po zakończeniu kosztownych robót
nawierzchniowych. Do końca
października tego roku, będzie
wprowadzone nowe oznakowanie pionowe osiedlowych ulic,
którego zasadniczymi elementami będą ograniczenia dostępu
pojazdów ciężarowych (ponad
3,5 t), ograniczenie prędkości na
wąskich jezdniach do 30 km/h,
zakaz parkowania pojazdów w

pasach drogowych , a więc nie tylko na
jezdni ale i na zieleńcach. Jak wspominano na zebraniu mieszkańców w marcu
tego roku, celem modernizacji infrastruktury Osiedla jest poprawa jakości życia
w szerokim wymiarze , a to wymaga nie
tylko nakładów finansowych lecz również
krytycznego spojrzenia na nasze złe przyzwyczajenia. Niewiele wysiłku wymaga
przestrzeganie przez kierowców oznakowania drogowego i zaakceptowanie
faktu, iż parkowanie pojazdów na zieleni
publicznej, jest wykroczeniem. Wszystkim właścicielom nieruchomości którzy,
równolegle z pracami drogowymi włączyli się do porządkowania trawników
ulicznych , serdecznie dziękujemy.

W związku trudnościami w realizacji
programu „Likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kobiór”,
pojawiła się na 2012r. możliwość dofinansowania działań objętych programem. W
związku z powyższym w 2012r. Urząd
Gminy przystąpi do aktualizacji naszego
Programu. Zwracamy się z prośbą do właścicieli nieruchomości na terenie których
znajdują się wyroby azbestowe o zgłoszenie się do Urzędu Gminy Kobiór celem
wpisania na listę. Nieruchomości, które
już w poprzedniej edycji programu zostały ujęte w inwentaryzacji , na początku
przyszłego roku odwiedzi przedstawiciel
Urzędu Gminy celem dokonania ponownej oceny ich stanu.
UG
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OGŁOSZENIE
na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zmianami)

WÓJT GMINY KOBIÓR
OGŁASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI
STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE GMINY KOBIÓR
przeprowadzane w trybie art. 37 ust. 1 w/w ustawy

(1)
Działka pod zabudowę mieszkaniowo-usługową nr 634/75, obręb Kobiór, k.m. 5,
o pow. 0,1303 ha, położona przy ul. Zachodniej w Kobiórze, stanowiąca własność
Gminy Kobiór zapisaną w Księdze Wieczystej nr KA1T/00063256/8 SR Tychy
Opis nieruchomości:

Działka niezabudowana, położona pod lasem, na tzw. Osiedlu w Kobiórze, wymiary:
szer. ok. 26 m, dł. ok. 50 m, ogrodzona z jednej strony. Działka dobrze nasłoneczniona –
wystawa południowa.
W pobliżu działki przebiegają sieci: wodociągowa, gazowa
i energetyczna - stwarzające możliwość przyłączenia. Dostęp do ul. Zachodniej poprzez
odcinek drogi dojazdowej. Otoczenie bardzo korzystne - brak uciążliwych działalności
gospodarczych, bliskość lasu, dobry dostęp do przystanków autobusowego i PKP.
Działy III i IV księgi wieczystej nr KA1T/00063256/8 SR Tychy wolne od wpisów.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Jedn. strukturalna „B” symbol 1MNU
przeznaczenie podstawowe pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z nieuciążliwymi usługami.
Szczegółowy opis planu znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Kobiór www.bip.kobior.pl

Cena wywoławcza:

160 000,00 zł netto

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

(2)
Działka usługowa, niezabudowana nr 1868/44, obręb Kobiór, k.m. 1, o pow. 0,2095 ha,
położona pod lasem przy ul. Plichtowickiej w Kobiórze, stanowiąca własność Gminy
Kobiór zapisaną w Księdze Wieczystej nr KA1T/00047560/4 SR Tychy
Opis nieruchomości:

Działka usługowa, niezabudowana położona przy ul. Plichtowickiej w Kobiórze. Teren działki
płaski, w kształcie prostokąta o wymiarach ok. 41m x ok. 51m, nieogrodzony. Od strony
północnej działka przylega do terenów leśnych. Możliwość uzbrojenia w wodę i energię
elektryczną poprzez wydłużone przyłącza.
Działy III i IV księgi wieczystej nr KA1T/00047560/4 SR Tychy wolne od wpisów.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Jedn. struktur. „A” – 1PU
przeznaczenie podstawowe pod teren obiektów produkcyjno-usługowych, składów, magazynów.
W odległości 20 m od północnej granicy działki przebiega nieprzekraczalna linia zabudowy.
Szczegółowy opis planu znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Kobiór www.bip.kobior.pl

Cena wywoławcza:

188 000,00 zł netto

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

(3)
Działka usługowa, niezabudowana nr 1869/44, obręb Kobiór, k.m. 1, o pow. 0,2070 ha,
położona przy ul. Plichtowickiej w Kobiórze, stanowiąca własność Gminy Kobiór
zapisaną w Księdze Wieczystej nr KA1T/00047560/4 SR Tychy
Opis nieruchomości:

Działka usługowa niezabudowana położona przy ul. Plichtowickiej w Kobiórze. Teren działki
płaski, nieogrodzony, w kształcie prostokąta o wymiarach ok. 41m x ok. 51m, Wodociąg
przebiega bezpośrednio wzdłuż południowej granicy działki, linia energetyczna oddalona
o ok. 80m od wschodniej granicy działki.
Działy III i IV księgi wieczystej nr KA1T/00047560/4 SR Tychy wolne od wpisów.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Jedn. struktur. „A” – 1PU
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przeznaczenie podstawowe pod teren obiektów produkcyjno-usługowych, składów, magazynów.
Szczegółowy opis planu znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Kobiór www.bip.kobior.pl

Cena wywoławcza:

225 500,00 zł netto

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Licytacje odbędą się w dniu 11 października 2011 r. i będą przeprowadzane kolejno
od godz. 11:00 w sali narad budynku Urzędu Gminy w Kobiórze, ul. Kobiórska 5. Oferenci
przystępujący do przetargu powinni wnieść wadia w wysokości 5% ceny wywoławczej
przelewem na konto Gminy Kobiór:
Bank Spółdzielczy Pszczyna nr 19 8448 0004 0017 6154 2024 0235
Wadia winny znaleźć się na podanym wyżej koncie najpóźniej na 3 dni przed przetargiem.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej
przed otwarciem przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak
nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium oferenta, który przetarg
wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W razie uchylenia się od zawarcia umowy
przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium nie podlega zwrotowi.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, jednak nie może ono wynosić mniej niż 1%
ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie poinformowany w ciągu 21 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin będzie nie krótszy niż 7 dni od dnia
doręczenia zawiadomienia. Nabywca zobowiązany jest wpłacić na konto Gminy (Bank Spółdzielczy
Pszczyna nr 66 8448 0004 0017 6154 2014 0255), pozostałą kwotę nabycia nieruchomości przed
zawarciem umowy sprzedaży. Ponadto nabywca poniesie koszty związane z przeniesieniem prawa
własności.
Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy
Kobiór, ul. Kobiórska 5, pokoje nr 17-18 lub pod numerami telefonów: 32-218-81-82, 32-218-82-88,
32-218-85-29 wew. 19 lub 20 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek-środa 7:30-15:30,
czwartek 7:30-17:00, piątek 7:30-14:00).

Wójt
mgr Stefan Ryt

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Kobiór
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) informuję,
że w dniu 24 sierpnia 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kobiór, 43-210 Kobiór,
ul. Kobiórska 5 wywieszony został II wykaz nieruchomości stanowiących mienie
komunalne Gminy Kobiór przeznaczonych do sprzedaży w 2011 r. Powyższy wykaz
znajduje się również na stronie internetowej urzędu www.bip.kobior.pl.
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Akcja Lato
Przez dwa letnie, wakacyjne miesiące
dzieci i młodzież z Kobióra, które nie
wyjechały na wakacje mogły skorzystać z
oferty przygotowanej przez Gminy Dom
Kultury. W tym czasie prowadzone były
warsztaty kulinarne i rękodzieła artystycznego prowadzone przez Jadwigę Kumor,
Marię Żebrowską i Magdalenę Kłakus, w
których brały udział dzieci w wieku 6-14
lat. Niestety deszczowa aura sprawiła, iż
zaplanowane wyjazdy na odkrytą pływalnię Żabka musiały zostać zamienione na
wyjazdy na kryte pływalnie w Goczałkowicach Zdroju i Woli. Bez przeszkód udały się za to wyjazdy do Rodzinnego Parku
Atrakcji w Rybniku, gdzie młodzi kobiórzanie mogli zobaczyć dinopark i bajkowy park tematyczny, a także wyjazd do
kopalni „Guido” w Zabrzu i zwiedzanie
Zamku Chudów połączone z ogniskiem.
W trakcie wakacji GDK zorganizował
również wyjazdy rodzinne do Bukowiny
Tatrzańskiej i Zakopanego. Jedną z aktacji
był również spływ Dunajcem
Tekst i zdj. Magdalenia Kłakus/GDK

Zaproszenie na zajęcia
Od września Gminny Dom Kultury zaprasza młodzież i dorosłych na nowe bezpłatne zajęcia warsztatowe „fotografia z
pasją”, które prowadzić będzie Jerzy Rzechanek. Prócz tego Gminny Dom Kultury
w Kobiórze zaprasza wszystkich chętnych
do uczestnictwa w różnych kołach zainteresowań. Zajęcia z dziewiarstwa odbywają się w każdy poniedziałek od 16.00
-19.00, a instruktorem jest Teresa Olsza.
Kółko taneczne zaprasza na zajęcia prowadzone przez Jolantę Kolonko w poniedziałki i środy. Grupa starsza spotyka się
od 14.30 do 16.00, młodsza od 16.00 do
17.00. Młodzieżowy Klub Skata zaprasza
na spotkania w każdy piątek w godzinach
16.30 – 18.30. Działająca przy Gminny
Dom Kultury w Kobiórze sekcja szachowa dla dzieci i młodzieży odbywa zajęcia
w każdy piątek od 16.00-18.00, a zajęcia
prowadzi instruktor Tadeusz Kapusta.
W każdy wtorek w sali nr 9 Gminnego
Domu Kultury w Kobiórze odbywają się
zajęcia plastyczne dla dzieci – rozpoczynają się o godzinie 16.00 i trwają, w zależności od specyfiki wykonywanych prac 11,5 godziny. Zajęcia prowadzi Magdalena
Kłakus – z wykształcenia plastyk i historyk sztuki. Kółko muzyczne prowadzone
przez Piotra Barteczkę swoje lekcje gry
ma w środy od 15.30 do 19.00. GDK
10

Rekordowa liczba przedszkolaków
146 przedszkolaków zostało przyjętych
od nowego roku szkolnego do gminnego przedszkola. Jest to rekordowa liczba
dzieci, których w ubiegłym roku było 117,
zaś przed remontem liczba ta przekraczała niewiele ponad 90 maluchów. Tak spora liczba dzieci spowodowała konieczność
utworzenia dwóch grup w systemie zmianowym. Okazuje się, że i to nie zaspokoiło pełni potrzeb, bowiem czternaścioro
maluchów jest na liście oczekujących na
przyjęcie. Przy czym dzieci, które po raz
pierwszy trafiły do przedszkola jest 71.
- Obecnie mamy przedszkolaki w sześciu
oddziałach: Stokrotki dla 5-6 latków, Biedronki 4-5 latki, Jagódki 4 latki, Motylki
– trzylatki oraz dwie grupy zmianowe.
Placówka czynna jest od 6.30 do 16.30,
zaś grupy zmianowe działają, pierwsza od 7.30 do 12.30, druga od 12.00 do
17.00 – mówi dyrektor przedszkola Ka-

W tym roku do gminnego
przedszkola przyjęto rekordową
liczbę dzieci

tarzyna Kozyra. Pięciogodzinna podstawa programowa jest realizowana od
8.00 do 13.00 i za ten pobyt dziecka w
przedszkolu rodzice nie ponoszą żadnych
opłat, zaś za każdą dodatkową godzinę
rodzice ponoszą odpłatność w wysokości
dwóch złotych. - Do końca października
w przedszkolu realizowany będzie unijny program zapewniający dzieciom dodatkowe i bezpłatne zajęcia z języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej, zajęć
logopedycznych i rytmiki i to obejmuje
5 grup , zaś wszystkie dzieci objęte są zajęciami teatralnymi. Czas wakacji został
wykorzystany na remont szatni, gdzie
wymieniona została podłoga, zaś w jednej
z sal wstawiono nowe okna – wymienia
dyrektor tej placówki. Jak mówi już we
wrześniu dzieci zobaczyły przedstawienie
teatru Skrzat z Krakowa pt: Cztery mile za
piec , a kolejne spotkanie z krakowskimi
aktorami planowane jest na październik.
- Na pewno kontynuować będziemy akcje
Podziel się sercem czy też włączymy się
do ogólnopolskiej kampanii Cała Polska
Czyta Dzieciom. W ubiegłym roku do
czytania zapraszaliśmy tatusiów naszych
przedszkolaków, w tym chcemy aby dzieciom czytali przedstawiciele instytucji
publicznych - wyjaśnia K. Kozyra. Dodaje
również, że warto wesprzeć przedszkole
1 procentem, bowiem z tych pieniędzy
zebranych w 2009 roku udało się między
innymi zakupić nagłośnienie.
(bj)
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Biuletyn Kobiórski

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby
Nazwa projektu:
Ochrona zbiorników małej retencji na rzece Korzeniec poprzez
rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków „Wschód” wraz z
budową sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2007 – 2013
Priorytet V. Środowisko, Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa.
Inwestycja należy do największych w ostatnim 20-leciu pod względem finansowym i rzeczowym przedsięwzięć Gminy Kobiór.
PRZEDMIOT I CELE PROJEKTU
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i modernizacja istniejącej gminnej oczyszczalni ścieków „Wschód”, zlokalizowanej przy ul. Rzecznej w Kobiórze, zmierzajŕca
do zwiększenia jej przepustowości z 300 m3/dobę do 650 m3/dobę.
W zakres inwestycji wchodzi również budowa kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej, obejmującej tereny osiedla mieszkaniowego „za torami PKP” w Kobiórze w rejonie ulic: Żeńców,
Kodowej, Żołędziowej, Agatowej, Liliowej, Rubinowej, Bluszczowej, Składowej, Zachodniej oraz części ul. Centralnej i Cichej
o łącznej długości 4 668 mb.
Realizacja inwestycji pozwoli przyjmować przez oczyszczalnię docelowo ścieki z całego Kobióra, w tym zarówno z budowanej obecnie kanalizacji w rejonie osiedla za torami PKP (z około
165 budynków), jak również z planowanej do wybudowania w
przyszłości kanalizacji w rejonie ul. Ołtuszewskiego, ul. Promnickiej i na Kątach. Inwestycja ma na celu zlikwidowanie zjawiska niekontrolowanego zanieczyszczania wód gruntowych i powierzchniowych przez co przyczyni się do ochrony zbiorników
małej retencji przy ul. Leśników w Kobiórze
FINANSOWANIE
Wartość inwestycji wynosi ok.8,5 mln zł
Inwestycja jest w 82,2 % finansowana przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, jak również z pożyczek udzielonych
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach oraz środków własnych Gminy Kobiór.
STAN ZAAWANSOWANIA ROBÓT
Inwestycję rozpoczęto w sierpniu 2010 roku. Zakończenie budowy wyznaczono na dzień 14 listopada 2011 r.
Dotychczas na oczyszczalni ścieków „Wschód” w Kobiórze
w ramach projektu zostały zakończone roboty konstrukcyjnobudowlane i technologiczne związane z modernizacją pompowni głównej, modernizacją zbiornika ścieków dowożonych (ZSD),
budową nowej komory napowietrzania (KN2), budową osadników wtórnych (OWT1 i OWT2), pompowni osadu i wody technologicznej (PO), komory tlenowej stabilizacji osadu (KTSO)
oraz nadbudową budynku obsługowego wraz z instalacjami .
Wybudowany nowy ciąg technologiczny jest w fazie rozruchu.
Jednocześnie trwają prace wykończeniowe na parterze buWrzesień 2011

zdj. Eugeniusz Lubański
ul. Kodowa budowa
kanalizacji

ul. Zachodnia
odtwarzanie nawierzchni
zdj. Eugeniusz Lubański po budowie kanalizacji
dynku obsługowego, ocieplenia elewacji budynku, wraz z sieciami technologicznymi zewnętrznymi jak również modernizacja
zbiornika osadu nadmiernego ze zmianą jego funkcji na cele ,
zbiornika buforowego. Pozostała do wykonania: modernizacja
starego reaktora biologicznego (KN1). budowa dwóch wiat, dróg
i placów wraz z ogrodzeniami oraz rozruch drugiego ciągu technologicznego.
Na budowie kanalizacji sanitarnej na osiedlu zakończono
pięć etapów o łącznej długości ok.4300 mb, obejmujących: kolektor doprowadzający wzdłuż ul. Centralnej, wraz z przejściem
pod torami PKP i drogą wojewódzką nr 928, kanalizację w ul.
Zachodniej, Bluszczowej, Rubinowej, Liliowej, Agatowej, Składowej, Żołędziowej, Kodowej i częściowo w ul.Cichej.
W trakcie wykonywania jest część sieci kanalizacyjnej w rejonie
ul. Żeńców oraz renowacja dróg po budowie kanalizacji.
EFEKTY EKOLOGICZNE
Najważniejszą sprawą jest uzyskanie efektu ekologicznego polegającego na wykonaniu przez mieszkańców 165 przyłączy
kanalizacyjnych w terminie do dnia 30.05.2012.
Nie wywiązanie się z tego obowiązku grozi zwrotem uzyskanych przez gminę dotacji oraz sankcjami finansowymi ze
strony WFOŚiGW.
Zgodnie z ustaleniami na zebraniach mieszkańców osiedla
w przedmiotowej sprawie, wprowadzanie ścieków do nowej
kanalizacji będzie możliwe dopiero po zakończeniu budowy
i odbiorze końcowym ciągów głównych. (tj.po.14.listopada
br).Dopuszcza się wcześniejsze wykonywanie przez mieszkańców fragmentów przyłączy na podstawie uzgodnionego
projektu. (np.doprowadzenie rur pod budynek i czasowe
zaślepienie). Mieszkańcy muszą jednak pamiętać aby o
przystąpieniu do budowy przyłącza powiadomić pisemnie
lub telefonicznie Kobiórski Zakład Komunalny z siedzibą w
Kobiórze ul.Centralna 57 (nr tel.32/21-88-476) a następnie
zgłosić do częściowego odbioru przyłącze przed zasypaniem.
Odpłatność za ścieki rozpocznie się po ostatecznym odbiorze przyłącza i podpisaniu stosownej umowy pomiędzy KZK
Kobiór a Właścicielem posesji, w/g ilości ścieków modernizacja
starego reaktora biologicznego (KN1) wprowadzonych do nowej
kanalizacji.
Eugeniusz Lubański
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Konfrontacje
Biuletyn Kobiórski historyczne (26)
Analiza rozwoju urbanistycznego Kobióra, pozwala bez większych
problemów określić ramy czasowe powstania kolejnych jego dzielnic, choć zachowane najstarsze materiały kartograficzne są mało precyzyjne, sprowadzając się głównie do usytuowania śródleśnej osady
względem układu szlaków handlowych. Dopiero mapa wojskowa
z połowy 18 wieku, wydobyta z archiwum berlińskiego przez Pana
Andrzeja Złotego-pasjonata kartografii górnośląskiej, doprecyzowuje istniejącą już wtedy zabudowę z rozwiniętymi dwiema dzielnicami
rozłożonymi po północnej i południowej stronie Korzyńca (Chałupniki i Zagrodniki). Oznaczono również nieco oddalony na zachód folwark książęcy po którym zachowały się zabudowania zwane współcześnie „Dworem”. Pozostałą treść tej mapy stanowią tereny rolne,
lasy i „Wielki Staw” ciągnący się przez 1,5 km od grobli spiętrzającej
(obecnie „Starodroże”), aż do miejsca w którym Korzyniec Północny
łączy się z jego południowym biegiem przecinającym Babczyną Do- ul. Żołędziowa, 2008r.
linę. Początki zabudowy Kajzerowca i Plichtowic, sięgają połojarzyła się z niemieckimi korzewy 19 wieku kiedy to osuszono wspomniany staw, stanowiący
niami i świeżą pamięcią o wojnie i
przeszkodę terenową dla projektowanego przez inżynierów
okupacji polskiego śląska. W tym
księcia pszczyńskiego Jana Henryka XI Hochberga, szlaku
czasie komunistyczna propaganda
kolejowego Czechowice - Szopienice. Osiedle mieszkaniowe
intensywnie podgrzewała atmospo jego zachodniej stronie jest najmłodszą dzielnicą, a pierwferę zastraszania przed grożącym
sze domy jednorodzinne zasiedlono tu na początki lat 60.
niemieckim rewizjonizmem. Lata
ubiegłego wieku. Jak doszło do powstania w krótkim czasie
1960-1970, mojemu pokoleniu
całkowicie nowej dzielnicy? W okresie międzywojennym,
kojarzą się z lasem prymitywnych
po wieloletnim sporze o wysokość należności podatkowych
wyciągów budowlanych wystajątoczonym pomiędzy Ministerstwem Skarbu odrodzonego
cych ponad górne krawędzie popaństwa polskiego, a Zarządem Dóbr Książęcych w Pszczynie,
wstających jak grzyby po deszczu
ten pierwszy w drodze ugody przejął lasy oraz użytki rolne po
„kostek” budynków. Zachowało
zachodniej stronie linii kolejowej. W krótkim czasie cały ten
się w pamięci niezwykłe poświęobszar, został „pokrojony” na działki rolnicze wydzierżawiacenie naszych rodziców, którzy
ne miejscowej ludności i stan taki utrzymał się do końca lat
ulegli wizji zapewnienia właśnie
50-tych. Do tego czasu jedyną zabudowę stanowiły tu obiekty
nam, „dachu nad głową” i lepszych
Nadleśnictwa przy ulicy Branickiej (Leśników) i Mikołowwarunków życia. Wszystkie domy
skiej (Centralna ) oraz Dwór przekształcony jeszcze w latach
zbudowano systemem „gospodar30. na kolonię robotniczą miejscowego Tartaku. Pozostały
czym” w czasie wolnym pomiędzy
również ślady okupacji niemieckiej (przy ulicy Branickiej ru- ul. Rubinowa, 1966r.
snem a ciężką pracą zawodową; w
iny podobozu zagłady KL Auschwitz-Birkenu, a przy ul. Mikołowskiej drewniane baraki kompleksu szkoleniowego Arbeisdienstu wielu przypadkach sprawdziła się „samopomoc” rodzinna i zasada
z trawiastym placem, pamiętającym musztrę młodych kandydatów tzw. „odrobku wzajemnego”. Do wiosny 1966. roku nie było tu enerdo wehrmachtu. To miejsce w latach 1948-1951 wykorzystywał klub gii elektrycznej, do połowy lat 70-tych utwardzonych dróg i kanalizacji a wodociąg powstał dopiero w roku 1988. W 2010. roku
sportowy LZS Lechia
ilość mieszkańców tej dzielnicy przekroczyła 900 osób (prawie
(poprzednik Leśni20% populacji Kobióra). Gdy teraz, po 40. latach rozpoczęła
ka), na swoje pierwsię modernizacja infrastruktury technicznej tej części Kobióra
sze boisko. W latach
, niezależnie od dyskusji i wątpliwości czy spełnia ona nasze
1956-1959, w pooczekiwania, zachęcam do refleksji i pamięci o tych którzy
bliżu linii kolejowej
stworzyli
to miejsce „z niczego” i już niestety odeszli. Jestem
powstał nowy, funkprzekonany,
że Bóg wynagrodzi im wielki wysiłek jaki ponieśli
cjonujący do dziby pozostawić po sobie trwały ślad na tej ziemi.
siaj gminny stadion
PS. Gorąco proszę wszystkich, którzy dysponują fotografiami
sportowy. W latach
z okresu budowy Osiedla , o ich czasowe udostępnienie. Warto
50, liczba mieszkańutrwalić ten wycinek historii gminy w poszerzonej formie.
ców Kobióra wzrosła
Janusz Mazur
z 2530 do 3000, co
Związek
Górnośląski
nie przekładało się Osiedle, 2005r.
Koło
w Kobiórze
na przyrost nowych
budynków mieszkalnych. Brakowało wszelkich materiałów kierowanych centralnie na odbudowę stolicy oraz powstające „robotnicze”
miasta , a w tym nieodległe Nowe Tychy. W skromnych budynkach
Musztra
z lat międzywojennych pozbawionych bieżącej wody i łazienek, zaz łopatami w obozie
mieszkiwało po kilkanaście rodzin, z reguły wielodzietnych. Tak
Arbeitsdienstu
więc decyzja o budowie OSIEDLA, miała głębokie uzasadnienie
1943r.,1944r.
społeczne ale i …polityczne. Zostało ono zlokalizowane na gruntach
przejętych w nieodległej przeszłości od książęcej rodziny Hochbergów, która mimo wielu zasług dla rozwoju Ziemi Pszczyńskiej, ko-
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