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JUBILEUSZ 25-LECIA SAMORZĄDNOŚCI
GMINY KOBIÓR
27 maja, w ustawowym Dniu Samorządowca, w
Gminnym Domu Kultury odbyła się uroczysta sesja
Rady Gminy z okazji 25-lecia odzyskania samorządności przez gminę Kobiór. Uroczystość uświetnili
swoim przybyciem: były wojewoda katowicki Wojciech Czech, poseł na Sejm RP Andrzej Sośnierz, Starosta pszczyński Paweł Sadza, przedstawiciele okolicznych samorządów z Tychów, Wyr, Bojszów, Bierunia, Chełma, Lędzin, księża z naszej parafii wraz z
ks. prałatem Bernardem Czerneckim oraz radni
wszystkich kadencji Rady Gminy Kobiór

Nagrodę za promowanie gminy Kobiór w dziedzinie
działalności gospodarczej odebrał Pan Bogdan Kulisz, założyciel i obecny prezes Firmy Tranz-Tel.
Prężnie rozwijająca się od ponad 25 lat firma projektuje, wykonuje i wdraża wysoce zaawansowane systemy dla górnictwa i przemysłu. Przedsiębiorstwo to
dało w ostatnim 25-leciu wiele miejsc pracy mieszkańcom Kobióra i okolic oraz przyczyniło się do promocji naszej miejscowości w kraju i za granicą.

Gości witali Przemysław Sawicki przewodniczący
Rady Gminy oraz Eugeniusz Lubański, Wójt Gminy
Kobiór. Szczególnie ciepłe słowa kierowali do inicjatorów odłączenia się Kobióra od Tychów – „Bez
was, bez waszego zaangażowania w ten proces twórczy nie byłoby dzisiejszej gminy” – podkreślał przewodniczący rady.
„Dziękuję tym, którzy przyczynili się do utworzenia i
rozwoju naszej gminy nie bacząc na czas pracy czy
wynagrodzenie. To dzięki takim entuzjastom udało
nam się tak wiele osiągnąć” – powiedział wójt.
Przybyli goście w swoich wystąpieniach podkreślali,
że odzyskana samodzielność została dobrze wykorzystana. Przyznał to m.in. Andrzej Dziuba, prezydent Tychów. – „Jakby nie patrząc reforma wam się
udała”.
Za dotychczasową współpracę dziękował Paweł Sadza Starosta pszczyński.
Jubileusz ten był okazją do wręczenia nagród i podziękowań osobom, które przyczyniły się do rozwoju
Kobióra, a także promowania naszej małej ojczyzny
zarówno w kraju jak i za granicą.
Specjalne podziękowanie za wkład w rozwój samorządu Gminy Kobiór otrzymali Przewodniczący
Rady Gminy poprzednich kadencji: Pan Joachim Ryguła pełniący tę funkcję w latach 2002-2010 oraz Jerzy Mazur Przewodniczący Rady Gminy w latach
2010-2014.

Statuetki honorowe za promowanie Gminy Kobiór
w dziedzinie kultury otrzymali Pan Eugeniusz Myszor oraz Chór „Ex Animo”. Chór powstał jesienią
1994 roku. Jego pomysłodawcą, inicjatorem, organizatorem i pierwszym prezesem, był Eugeniusz Myszor. Od tego czasu chór konsekwentnie rozwija
swój artystyczny warsztat i repertuar, będąc świadkiem i uczestnikiem wielu lokalnych uroczystości.
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Tytuł Honorowego Wójta Gminy przyznano panu
Stefanowi Rytowi, aktywnemu działaczowi Stowarzyszenia Miłośników Kobióra, wójtowi Gminy Kobiór, który sprawował tę funkcję w latach 1991 –
2014. Organizował on prace Urzędu Gminy, który
należało stworzyć od podstaw. W czasie jego wieloletniej pracy podjęto i zrealizowano wiele inwestycji,
które znacznie zmieniły wizerunek gminy i poprawiły
życie mieszkańców.

Kultury, a także nowe parkingi. Prace te zostały wykonane na wniosek wójta przy dużym zaangażowaniu
Urzędu Gminy i Gminnego Domu Kultury, dzięki
przychylności Rady Gminy, która wyraziła zgodę na
przeznaczenie dodatkowym środków budżetowych
na ten cel.
URODZINOWE JUBILEUSZE
Pani Anna Liszka obchodziła 95 urodziny 28
marca. Jest rodowitą kobiórzanką. W czasie wojny
była przymuszona do pracy w kobiórskich gospodarstwach. Po wojnie zajmowała się własnym oraz pracowała w szkółce leśnej. W roku 1943 wyszła za mąż.
Jubilatka może pochwalić się wychowaniem sześciorga dzieci, doczekała się siedemnaściorga wnucząt, piętnaściorga prawnucząt, a w chwili obecnej
oczekuje na praprawnuczkę.

Nagrodę Specjalną Rady Gminy Kobiór z okazji jubileuszu 25-lecia samorządności „dla uhonorowania i podziękowania wszystkim, którzy podjęli i
wsparli dążenia do samodzielności administracyjnej Gminy Kobiór”, w postaci szklanej statuetki,
otrzymali Pan Czesław Świerkot oraz nieżyjący już
śp. Franciszek Schmidt, śp. Stefan Fabian oraz śp.
Edward Janusz, w imieniu których nagrodę odebrały
ich małżonki – Halina Schmidt, Joanna Fabian i
Hanna Janusz.

Swoje 95-lecie Pani Anna Simka obchodziła w
dniu 10 lipca. Urodziła się w Pruchnej koło Cieszyna,
w roku 1948 wyszła za mąż i zamieszkała na stałe w
Kobiórze. Solenizantka ma dwoje dzieci i doczekała
się 5 wnucząt i 4 prawnucząt.

Uroczysta sesja była okazją do przypomnienia dziejów Kobióra w formie wydania specjalnego kroniki
filmowej – „Kobiór mała gmina z wielkim sercem”.
Podczas uroczystości wystąpił Zespół Pieśni "Kobiórzanie" wraz z „Kobiórską Czelodką" oraz Chór
„Ex Animo”.
Po obchodach jubileuszu 25-lecia samorządu Gminy
Kobiór pozostanie miła pamiątka w postaci wyremontowanego holu wejściowego Gminnego Domu
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Pani Elfryda Golik swoje 90 urodziny obchodziła w
dniu 11 kwietnia. Solenizantka jest rodowitą kobiórzanką. Uczęszczała do tzw. „starej szkoły” w Kobiórze. Pomimo upływu czasu doskonale zna język
niemiecki oraz pamięta czasy wojny. Pani Elfryda
chętnie mówi o czasach swojej aktywności zawodowej. 24 lata przepracowała na kolei w Katowicach.
Dziś wspomina z uśmiechem jak musiała o 4:00 rano
wychodzić na pociąg, a po powrocie czekała już na
nią kolejna praca tym razem w polu. Pani Elfryda jest
bardzo silną osobą, pomimo swojego wieku, nadal
samodzielnie wykonuje prace w ogrodzie i w domu.

Pani Paulina Seweryn to rodowita kobiórzanka.
Urodziła się 7 czerwca przed 90 laty. Uczęszczała do
kobiórskiej szkoły. Podczas okupacji pracowała w
kobiórskim tartaku, choć jej marzeniem było zostać
ekspedientką. Bardzo dobrze pamięta ciężkie czasy
wojny. Pani Paulina ze smutkiem wspomina jak ojca
zabrali Niemcy, a ona była zmuszona ukrywać się
wraz z rodziną w piwnicach na probostwie. Po wojnie pracowała przy produkcji porcelany. Była to
praca bardzo ciężka i szkodliwa dla zdrowia. W
końcu spełniła swoje marzenie i podjęła pracę w handlu. W roku 1958 wyszła za mąż. Pani Paulina ma
dwoje dzieci i doczekała się 4 wnucząt. Dawniej nie
było godnych warunków do życia (w ich domu jednorodzinnym mieszkało 20 osób) to jednak żyło się
weselej – wspomina Pani Paulina.

Pani Zofia Zel jubileusz 90-tych urodzin obchodziła
w dniu 8 maja. Pani Zofia jest rodowitą kobiórzanką.
Przez całe życie prowadziła własne gospodarstwo
ciężko pracując na roli. Ciężka praca nie przeszkadzała jej jednak w wykonywaniu innych zajęć: Pani
Zofia była wieloletnią członkinią Koła Gospodyń
Wiejskich, pracowała w lesie na tzw. „dołkach”, a w
wolnych chwilach chętnie zajmowała się swoimi
wnukami. Pani Zofia doczekała się 8 wnucząt i 6 prawnucząt.

Z okazji w/w jubileuszy solenizantki odwiedzili wójt
Eugeniusz Lubański oraz z-ca kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego Agnieszka Błąkała, wręczając im list
gratulacyjny, bukiet kwiatów oraz kosz upominkowy.
W imieniu władz samorządowych życzymy naszym
Jubilatkom dużo zdrowia, pomyślności, błogosławieństwa Bożego, a także obchodów kolejnych jubileuszy.
NAGRODY WÓJTA GMINY KOBIÓR
W piątkowy poranek 24 czerwca odbyło się zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej im.
Jana Brzechwy i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kobiórze. Tym samym rozpoczęły się upragnione przez
dzieci i młodzież wakacje. W tym ostatnim dniu roku
szkolnego wójt Eugeniusz Lubański oraz sekretarz
Bronisław Gembalczyk wręczyli prymusom roku
szkolnego 2015/2016. Nagrody Wójta w postaci zestawów piśmienniczych firmy Parker wraz z pamiątkowym grawerem oraz nagrody książkowe. Absolwentami Roku wskazanymi przez Dyrekcję Szkoły i
Radę Pedagogiczną w Szkole Podstawowej zostali:
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- Marta Gołek Laureatka Wojewódzkiego Konkursu
Przedmiotowego z Języka Polskiego, Finalistka Konkursu Wiedzy Biblijnej na etapie diecezjalnym oraz
uczestniczka Regionalnego Konkursu Gry na Fletach
Podłużnych za godne reprezentowanie i promowanie
gminy Kobiór, celujące wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie,
- Paweł Byrski Laureat Wojewódzkiego Konkursu
Przedmiotowego z Języka Polskiego, Finalista Konkursu Wiedzy Biblijnej na etapie diecezjalnym za
godne reprezentowanie i promowanie gminy Kobiór,
celujące wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie.

promowanie gminy Kobiór. Jednocześnie życzymy
wszystkim uczniom udanych wakacji, wspaniałej pogody, radośnie spędzonego czasu w gronie rodziny i
przyjaciół, a także odpoczynku od nauki. Absolwentom 3 klasy gimnazjum życzymy dodatkowo wszystkiego najlepszego w dalszych etapach edukacji.
SPOTKANIE Z DRUHAMI OSP KOBIÓR
Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO
DNIA STRAŻAKA
Dnia 1 maja 2016 r. w tutejszym kościele parafialnym
odbyła się uroczysta msza św. w intencji kobiórskich
strażaków, ich rodzin oraz za zmarłych strażaków.
Po mszy św. w domu parafialnym strażacy spotkali
się z księdzem proboszczem oraz przedstawicielami
władz gminy. W trakcie spotkania toczyły się rozmowy na temat dotychczasowej współpracy oraz
problemów, z jakimi, na co dzień boryka się nasza
jednostka OSP. Jak co roku druhowie zostali uhonorowani medalami za zasługi dla pożarnictwa oraz odznakami za wysługę lat. Medale za zasługi dla pożarnictwa otrzymali:
złoty medal - druh Łukasz Tomaszczyk
srebrny medal - druh Adam Błaszczyk
brązowy medal - druhowie: Marek Jóźwiak, Dariusz
Cuber, Adam Zel.
Wyżej wymienione odznaczenia zostały wręczone
przez Panią Iwonę Kwiatkowską - wiceprezes
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Pszczynie.
Z kolei prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kobiórze - pan Dariusz Pudełko wręczył odznaki
za wysługę lat następującym strażakom:
druhowi Krzysztofowi Widłokowi (za 5 lat wysługi)
druhom: Tomaszowi Kozikowi, Jackowi Kozikowi,
Adamowi Błaszczykowi, Arkadiuszowi Żebrowskiemu (za 10 lat wysługi).
Na zakończenie spotkania wykonano pamiątkowe
zdjęcia.

Absolwentką Roku w kobiórskim gimnazjum została
uczennica Emilia Giel - za celujące wyniki w nauce,
wzorowe zachowanie, a także godne reprezentowanie i promowanie gminy Kobiór w konkursach oraz
zawodach sportowych.
Ponadto nagrodzono:
- Kingę Kabot za godne reprezentowanie gminy Kobiór, bardzo dobre wyniki sportowe osiągnięte w
konkurencjach organizowanych w ramach XV Międzynarodowej Spartakiady Młodzieży Miast Partnerskich 2016 w Sternberku i Powiatowych Drużynowych Zawodach Lekkoatletycznych jak również za
wzorową postawę sportowca.
- Pawła Pasternaka za godne reprezentowanie
gminy Kobiór i bardzo dobre wyniki sportowe, w
szczególności za zwycięstwa w konkurencjach lekkoatletycznych w ramach XV Międzynarodowej Spartakiady Młodzieży Miast Partnerskich 2016 roku w
Sternberku, Powiatowych Drużynowych Zawodach
Lekkoatletycznych w 2016 roku oraz wywalczenie 3
miejsca wraz z reprezentacją Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Okręgowym Finale Wojewódzkiej Gimnazjady Szkolnej w Piłce Nożnej.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy. Jesteśmy bardzo dumni z ich postawy. Dziękujemy za
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WYCIĄG ZE SPRAWOZDANIA WÓJTA
Z DZIAŁALNOŚCI
W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM
od 8.04.2016 do 01.06.2016
W dniu 11.04.2016r odbyło się spotkanie członków
Subregionu Centralnego Związku Gmin i Powiatów
w sprawie wniosków o dofinansowanie inwestycji
dot. gospodarki wodno-ściekowej. Z uwagi na to, że
sieć kanalizacyjna w aglomeracji Kobiór była realizowana etapami, najbardziej zurbanizowana część Kobióra została skanalizowana w latach ubiegłych. Pozostała do wykonania część sieci kanalizacyjnej w
Kobiórze nie spełnia warunku 120 osób/km, w
związku z czym jesteśmy zmuszeni do ograniczenia
wniosku o dofinansowanie i objęcia nim tylko ulic o
większym zagęszczeniu mieszkańców, tj.: Promnicka,
Poziomkowa, Paproci, Rolna i Wschodnia o łącznej
długości ok. 2,9km.
W dniu 12.04.2016r. odbyło się spotkanie zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania Ziemia
Pszczyńska w sprawie tzw. projektów „okołoturystycznych” przewidzianych do dofinansowania ze
środków unijnych. Rozważa się możliwość wystąpienia o dofinansowanie przyszkolnej infrastruktury
sportowej (boisko, bieżnia) lub realizacji wiaty - sceny
w formie stodoły na boisku Gminnego Ośrodka
Sportowego. Sprawa jest w toku.
W dniu 13.04. 2016r. po sporządzeniu dokumentacji
projektowo-kosztorysowej i uzyskaniu pozwolenia
na budowę został opracowany i wysłany do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek w ramach konkursu
o dofinansowanie budowy pierwszej pełnowymiarowej przyszkolnej sali gimnastycznej w gminie Kobiór.
Przewiduje się, że koszt wnioskowanej inwestycji
może wynieść ponad 3 mln zł. Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w lipcu br.
W dniu 19.04.2016r. w związku z planami budowy
kopalni „Studzienice 1” przeprowadzono rozmowy z
przedstawicielami biur planowania przestrzennego,
w sprawie zapisów w studium oraz miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego umożliwiających ochronę Kobióra przed skutkami ewentualnych szkód górniczych.
W dniu 21.04.2016r. zawarto akt notarialny pomiędzy Gminą Kobiór, a przedstawicielem firmy Nieruchomości-CIS Strefa Sp. z o.o. Sp. komandytowa dotyczący przekazania w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego gruntu pod drogami przy ul.
Orlej oraz w rejonie byłego tartaku na rzecz gminy
Kobiór, zgodnie z uchwałą Rady Gminy.
W dniu 28.04.2016r. uzgodniono z właścicielami zasady przejęcia gruntów pod drogę łączącą ul. Wrób-

lewskiego z ul. Promnicką. Ustalono, że łączna powierzchnia gruntów planowanych do przejęcia od
właścicieli prywatnych wynosi 1450m2. Uzgodniono
z mieszkańcami odszkodowanie w wysokości średnio
21zł/m2.
*
Przeprowadzono rozmowę z przedstawicielami Wydziału Nieruchomości PKP SA w sprawie
wykupu przez gminę Kobiór gruntu w rejonie skrzyżowania ul. Plichtowickiej z ul. Żelazną. Pilne uregulowanie tej sprawy jest bardzo ważne z uwagi na ponoszone przez gminę koszty dzierżawy tego gruntu.
*
Podpisano umowę z firmą Geo-System
Spółka z o.o. uzyskując licencję na system e-gmina
(portal mapowy dla mieszkańca).
W dniu 29.04.2016r. w związku z koniecznością aktualizacji listy obiektów przewidzianych do ochrony
konserwatorskiej odbyła się wizja w terenie przy
udziale autorki opracowania, radnych, wójta oraz
przedstawicieli urzędu. Wyniki tej wizji będą podstawą do przygotowania uzasadnienia dla konserwatora zabytków dot. wyłączenia niektórych obiektów
z ochrony konserwatorskiej.
W dniu 04.05.2016r. odbyło się spotkanie z najemcami w sprawie uregulowania zaległości czynszowych. Trwa kilka postępowań egzekucyjnych w tej
sprawie. Rozważa się możliwość zawarcia ugód
umożliwiających rozłożenie zaległości czynszowych
na raty.
*
Odbył się Konwent Starosty, Burmistrza i
Wójtów gmin Powiatu pszczyńskiego, na którym
omówiono między innymi sprawy:
- przetargu na wspólny zakup energii elektrycznej
przez gminy Powiatu pszczyńskiego,
- planów budowy kopalni „Studzienice-1” oraz zapisów w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zabezpieczających gminy przed skutkami
eksploatacji górniczej,
- poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach DK1
z drogami gminnymi w Kobiórze, Pszczynie i Goczałkowicach,
- zasadności przekazania dróg powiatowych (przebiegających przez tereny leśne) w zarząd Lasom państwowym,
- wspólnego zatrudnienia przez gminy i powiat psychiatry dziecięcego,
- oznakowania ścieżki rowerowej nr 1 Katowice-Milówka przebiegającej w Kobiórze drogą Książęcą.
*
O godz. 16.00 odbyło się spotkanie z mieszkańcami fragmentu ul. Zdzisława Ołtuszewskiego
(dojazd za sklepem Biedronka) w sprawie nadania nazwy temu fragmentowi „ul.Południowa” i zaliczenia go do kategorii dróg gminnych.
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*
O godz. 17.00 w sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie przebudowy dróg gminnych ul. Ołtuszewskiego i ul. Wróblewskiego (na odcinku od ul.
Przelotowej do skrzyżowania z ul. Wspólną). W trakcie spotkania omówiono m.in.:
- zakres planowanych robót drogowych;
- sprawy regulacji wysokości i zakresu wykonania
wjazdów do posesji prywatnych;
- zasady organizacji ruchu i możliwości dojazdu do
posesji w czasie prowadzenia robót;
- poruszono sprawy docelowej organizacji ruchu
(wprowadzenia ograniczeń prędkości i parkowania w
pasach dróg).
W dniu 10.05.2016r. rozstrzygnięto przetarg na przebudowę ul. Ołtuszewskiego. Wygrała Firma Drogopol z Katowic na kwotę ok 213 tys. zł (za roboty podstawowe). Termin realizacji został wyznaczony do
końca czerwca 2016r.
*
Prezes spółki Kobimed pani dr Hanna Janusz
poinformowała, że wniosek o dofinansowanie projektu utworzenia domu dziennej opieki wraz z adaptacją I piętra budynku przy ul. Centralnej 12 został
pozytywnie oceniony i konieczne jest pilne uzgodnienie z gminą zasad odliczania poniesionych przez
Spółkę nakładów od czynszu dzierżawnego.
*
Odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, na
którym omówiono między innymi sprawę:
- wyasygnowania przez gminę dodatkowych środków
na remont holu oraz wejścia do Gminnego Domu
Kultury oraz na zakup krzeseł i stołów (ma to związek z obchodami 25-lecia samorządności gminy)
- przy udziale członków Zarządu LKS „Leśnik Kobiór” omówiono funkcjonowanie klubu.
W dniu 11.05.2016r. w wyniku przetargu podpisano
z firmą pana Grabarczyka z Gliwic umowę na nadzór
inwestorski rozbudowy przedszkola gminnego.
W dniu 12.05.2016r. w wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych na przebudowę
fragmentu ul. Wróblewskiego. Wartość robót podstawowych wynosi ok. 179 000 zł. Przewidywany termin realizacji 30.06.2016.
W dniu 13.05.2016r. podpisano nową umowę z PGL
Nadleśnictwo Kobiór na dzierżawę gruntu oraz
obiektu przeznaczonego pod nową strażnicę Ochotniczej Straży Pożarnej. Umowa ta obejmuje również
teren przyległy, (po byłej bazie transportu leśnego)
przewidziany w planie zagospodarowania, jako plac
centralny w formie rynku.
W dniu 18.05.2016r. odbyło się spotkanie z panią sędzią Anetą Cywińską oraz panią kurator Agnieszką

Papierniak, na którym omówiono sprawy odpracowywania na terenie naszej gminy kar przez skazanych.
W dniach 20-22.05.2016r. wójt uczestniczył wraz z
delegacją w składzie: Józef Mazurczyk, Andrzej Danek oraz Stefan Ryt w XV Międzynarodowej Spartakiadzie Młodzieży Miast Partnerskich w Sternberku.
Reprezentacja z Kobióra zajęła drużynowo II miejsce. W 2017 roku spartakiada odbędzie się w Kobiórze, w związku z czym pilnie trzeba podjąć działania
w celu poprawy niezbędnej infrastruktury sportowej
przy szkole podstawowej i gimnazjum.
W dniu 23.05.2016r. odbyło się spotkanie z prezesem MZK Tychy w sprawie przystąpienia miasta Mysłowice do porozumienia międzygminnego. Nasza
gmina akceptuje w/w rozwiązanie pod warunkiem,
że nie wzrośnie cena dotacji gminy do 1 „wozokilometra” oraz nie pogorszy się stan taboru obsługującego linię 157.
*
Odbył się Regionalny Konkurs Gry na Fletach Podłużnych. Grand Prix konkursu zdobyła
uczennica naszego Gimnazjum Monika Kołoczek
W dniu 27.05.2016r. odbyła się uroczysta sesja Rady
Gminy, na której podjęto uchwały w sprawie ustanowienia Nagrody Specjalnej z okazji jubileuszu 25-lecia samorządności gminy Kobiór, oraz uchwałę w
sprawie nadania tytułu „Honorowego Wójta Gminy
Kobiór” panu Stefanowi Rytowi.
WYCIĄG ZE SPRAWOZDANIA WÓJTA
Z DZIAŁALNOŚCI
W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM
od 02.06.2016 do 30.06.2016r.
W dniu 02.06.2016r. w wyniku długotrwałych rokowań zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej
i kompleksowego wykonania studni głębinowej na
Gminnym Ośrodku Sportowym przy ul. Centralnej
117 w Kobiór. Koszt wykonania: około 30 tyś. zł
(ostateczny koszt uzależniony jest od głębokości
studni i będzie określony powykonawczo). Wykonanie własnego ujęcia wody przyczyni się do obniżenia
kosztów utrzymania boisk trawiastych na GOS-ie.
Przewidywany termin wykonania: 31 sierpnia 2016r.
W dniu 03.06.2016r. przesłano do Wojewody Śląskiego pismo o przyspieszenie rozpatrzenia wniosku
dot. komunalizacji gruntów Skarbu Państwa pod parkingiem przed restauracją „Pod Sikorką” (łączna powierzchnia 0,2310ha). Uregulowanie spraw własnościowych jest bardzo istotne dla uporządkowania
tego terenu.
*
Odbyło się pierwsze spotkanie w sprawie organizacji XVI Spartakiady Miast Partnerskich w 2017
roku w Kobiórze. Obecni byli przedstawiciele rady
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gminy, dyrekcja szkoły podstawowej i gimnazjum,
nauczyciele w-f, przedstawiciele Gminnego Domu
Kultury oraz Urzędu Gminy. Wstępnie ustalono:
- w przypadku dokonania wcześniejszej przebudowy
przyszkolnej bazy sportowej, konkurencje lekkoatletyczne, szachy i tenis stołowy będą odbywały się na
terenie szkolnym przy ul. Tuwima,
- piłka nożna oraz biegi przełajowe będą odbywały
się na obiektach Gminnego Ośrodka Sportu przy ul.
Centralnej 117,
- Urząd Gminy niezwłocznie podejmie prace projektowe infrastruktury przyszkolnej w celu określenia
zakresu rzeczowego i finansowego zadania oraz rozezna możliwości dofinansowania tego zadania ze
środków zewnętrznych.
Na stronie internetowej urzędu gminy zostało zamieszczone ogłoszenie w tej sprawie.
*
Tego dnia ogłoszono również drugi przetarg
nieograniczony na rozbudowę przedszkola w Kobiórze. Poprzedni przetarg został unieważniony gdyż
złożone oferty przewyższały możliwości finansowe
gminy określone w budżecie na 2016 rok.
W dniu 13.06.2016r. podjęto remont oznakowania
nazewnictwa ulic na terenie gminy.
*
Zlecono rzeczoznawcy majątkowemu dokonanie wyceny działki położonej w rejonie ul. Na Kąty
w Kobiórze nr 1900/1 o pow. 0,0574 ha przewidzianej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z uchwałą Rady Gminy.
W dniu 15.06.2016r. Gmina została poinformowana
o podjęciu przez Zarząd Województwa Śląskiego
uchwały o dofinansowaniu ze środków unijnych inwestycji pod nazwą „Rozbudowa budynku Gminnego Przedszkola przy ul Rodzinnej 1 w Kobiórze o
salę przedszkolną wraz z zapleczem sanitarnym”.
W dniu 17.06.2016r. przeprowadzono postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie
robót pn.: „Odwodnienie wgłębne fragmentu ul.
Wróblewskiego w Kobiórze – droga gminna”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ZBDM –Turczyński z Imielina, która za kwotę ok. 77260 zł powinna wykonać odwodnienie wgłębne na odcinku
ok.330 mb (od ul.Wspólnej do ul.Błękitnej) w terminie do 15 sierpnia br.
W dniu 20.06.2016r. uczestniczyłem w Konwencie
Wójtów i Burmistrzów Śląskiego Związku Gmin i
Powiatów w Toszku. Tematy spotkania:
- zmiany w ustawach reformujących szkolnictwo,
- wystąpienie wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka w sprawach istotnych dla małych i średnich
gmin,
- powołanie centrum usług wspólnych,

- zmiany w systemie transportu publicznego wraz z
dobrymi przykładami rozwiązań.
*
Tego dnia dokonano w Urzędzie Gminy
otwarcia ofert na realizację zadania pn. „Rozbudowa
budynku Gminnego Przedszkola przy ul Rodzinnej 1
w Kobiórze o salę przedszkolną wraz z zapleczem sanitarnym”. Wpłynęło 7 ofert: Najdroższa 248.872zł
brutto, a najtańsza 164.836,33zł firmy KAZBUD z
Warszowic, którą wybrano do realizacji zamówienia.
W dniu 21.06.2016r. omówiono z przedstawicielem
szkoły podstawowej sprawę konieczności przystąpienia do przebudowy kotłowni w szkole. Gmina opracowała wymaganą dokumentację projektową i uzyskała pozwolenie na budowę. Wartość zadania polegającego na wymianie kotła oraz dobudowy klatki
schodowej z wyjściem na zewnątrz wynosi ok. 140tys
zł. Planuje się sfinansować to zadanie w 80% z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW oraz w 20% z środków własnych. Z uwagi na rozpoczynający się w październiku okres grzewczy zadanie to jest bardzo
pilne.
*
W związku z rozpoczynającą się rozbudową
przedszkola, odbyło się spotkanie z p. dyrektor Katarzyną Kozyrą. Roboty budowlane planuje się zakończyć w pierwszym kwartale 2017 roku.
*
W związku z planowaną od 2017 roku zmianą
przepisów dot. Organizacji Komunikacji zbiorowej
przeprowadzono rozmowy z członkiem Zarządu Powiatu Pszczyńskiego p. Grzegorzem Nogłym w
przedmiotowej sprawie. Dotychczas gmina do „komunikacji busowej” dopłaca około 65tys zł. Dofinansowanie powiatu wynosi 25tys zł. Gmina ma
możliwość pozostawienia rozwiązania dotychczasowego lub zorganizowania wspólnie z powiatem przetargu na organizację tego zadania w 2017r co może
okazać się dla gminy rozwiązaniem jakościowo lepszym, ale znacznie droższym.
W dniu 22.06.2016r. podpisano w Wydziale Rozwoju Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego
w Bielsku-Białej umowę o dofinansowanie w kwocie
18 600zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na
realizację drugiego etapu renowacji Zbiornika Górnego przy ul. Leśników w Kobiórze.
*
Przekazano do Zarządu Subregionu Centralnego pismo w sprawie planowanych inwestycji wnioskowanych o dofinansowanie w drugim półroczu
2016 roku. Gmina Kobiór zgłosiła następujące zadania przewidziane do realizacji po 2016 roku:
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kobiórze (rejon
ul. Promnickiej, Paproci, Poziomkowej, Rolnej i
Wschodniej)
- modernizacja oświetlenia ulicznego w Kobiórze,
wymiana oświetlenia na energooszczędne
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- uzbrojenie terenów pod małe i średnie przedsiębiorstwa i rekultywacja terenów poprzemysłowych
po byłym tartaku przy ul. Plichtowickiej.
-usunięcie i utylizacja odpadów azbestowych
W dniu 23.06.2016r. w związku z trwającą przebudową ul. Wróblewskiego doszło do spotkania z właścicielami gruntów w celu omówienia zasad przejęcia
na rzecz gminy Kobiór fragmentów niektórych działek przeznaczonych na poszerzenie drogi.
W dniu 27.06.2016r. zlecono wykonanie remontów
cząstkowych dróg gminnych metodą powierzchniowego utrwalenia mieszanką grysowo – emulsyjną.
Szacowana ilość masy do zabudowy: 40,00 ton.
Koszt wykonania zadania – ok. 15.000,00 zł (brutto)
W dniu 28.06.2016r. w związku z planowaną organizacją w 2017 roku XVI Międzynarodowej Spartakiady Młodzieży Miast Partnerskich zamieszczono
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Kobiór zaproszenie do składania ofert na roboty pn.: „Przebudowa gminnych boisk i urządzeń
sportowych w strefie obiektu oświatowego przy ul.
Tuwima w Kobiórze”.
*
Tego dnia powierzono również Kobiórskiemu Zakładowi Komunalnemu realizację fragmentu ciągu kanalizacyjnego o długości ok.230mb w
rejonie pomiędzy ul.Hibnera a przedszkolem.
W dniu 30.06.2016r. dokonano odbioru końcowego
robót związanych z inwestycją: „Przebudowa ul. Ołtuszewskiego w Kobiórze”. Łączny koszt inwestycji
wraz z robotami dodatkowymi i uzupełniającymi wyniósł 259.319,87zł,
Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom modernizowanej ulicy za cierpliwość i wyrozumiałość w związku z utrudnieniami komunikacyjnymi w trakcie trwania robót.

KONSULTACJA ZMIAN
ROZKŁADU JAZDY NA LINII 157
Wójt Gminy Kobiór informuje, że na stronie internetowej MZK Tychy oraz na stronie Urzędu Gminy
Kobiór zostało zamieszczone ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie propozycji zmiany rozkładu jazdy na linii 157. Prosimy mieszkańców o zapoznanie się z proponowanymi zmianami i przesyłanie swoich uwag do dnia 22 lipca 2016 roku na adres
e-mail urzędu gmina@kobior.pl
Z propozycją zmian w rozkładzie jazdy wystąpił
Urząd Gminy Wyry uzasadniając je małym napełnieniem pierwszego kursu.
Zaproponowano do likwidacji dotychczasowy
pierwszy kurs w kierunku Mikołowa, tj.:
„Kobiór Leśniczówka” godz. 3.42
„Kobiór Centrum” godz. 3:43
„Kobiór Kolonia” godz. 3:46.
W zamian zaproponowano uruchomienie kursu
w kierunku Tychów, tj.:
„Kobiór Kolonia” godz. 8.11
„Kobiór Centrum” godz. 8.14
„Kobiór Leśniczówka” godz. 8.15,
który umożliwi dojazd do Tychów na godzinę 9:00.
Ponadto uwzględnione zostały drobne korekty w
rozkładzie jazdy w dni robocze, które powinny ułatwić mieszkańcom dojazd lub też powrót z zakładów pracy oraz szkół znajdujących się na terenie
miasta Tychy i Mikołowa, co prezentujemy poniżej.
Proponowane zmiany zostały zaznaczone kolorem
czerwonym.
Kursy z przystanku „Kobiór Centrum” w kierunku:
Tychów

INFORMACJA RADY GMINY KOBIÓR
W II kwartale 2016 roku odbyły się cztery sesje Rady
Gminy Kobiór w dniach 7 kwietnia, 27 maja, 2
czerwca oraz 30 czerwca. Najważniejszymi sprawami
jakimi zajmowała się Rada Gminy to zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej związane z realizowanymi i planowanymi inwestycjami, sprawy gospodarki nieruchomościami, gospodarki odpadami, obchody 25-lecia samorządu Gminy Kobiór, sprawy
wykonania budżetu za 2015 rok i udzielenia absolutorium wójtowi.
Porządek obrad oraz protokoły z w/w sesji Rady
Gminy Kobiór dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.kobior.bip.pl.
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Obecny
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rozkład jazdy

4.52
6.32
7.29

9.12
10.43
11.47
13.10
14.42
16.03
17.07
18.38
19.48
21.07
22.50

4.42
6.32
7.29
8.14
9.12
10.43
11.47
13.02
14.42
16.03
17.07
18.38
19.48
21.04
23.09

3.43
5.12
6.23
7.46
9.20
10.31
11.57
13.15
14.53
15.48
17.15
18.26
20.00
21.38
22.46


5.12
6.23
7.46
9.20
10.31
11.51
13.15
14.53
15.48
17.15
18.26
20.00
21.38
22.52
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ODBIÓR
ODPADÓW ZIELONYCH
NOWE ZASADY
Jak co roku o tej porze, zwiększyło się zapotrzebowanie na worki brązowe przeznaczone do gromadzenia odpadów powstających z przydomowych terenów zielonych (skoszona trawa, wygrabione liście,
chwasty, rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów itp.).
W związku z powyższym, informujemy, że liczbę
worków na odpady zielone, jakie przysługują właścicielowi nieruchomości "zamieszkałej", w ramach
wnoszonej comiesięcznej opłaty, reguluje uchwała
Rady Gminy w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Uchwała nr RG.0007.61.2015 z
dnia 24 września 2015r.). Wprowadziła ona regułę,
zgodnie, z którą, brązowe worki są przekazywane w
ilości "worek za worek, lecz nie więcej niż 5 sztuk w
okresie miesiąca".
W przypadku wystąpienia na danej nieruchomości,
zapotrzebowania na większą ilość brązowych worków LDPE (ponad 5 sztuk), można je nabyć odpłatnie na zasadach, określonych uchwałą Rady Gminy
Cenę jednego worka brązowego określa załącznik nr
1 do w/w uchwały, i wynosi ona 8 zł brutto/sztuka.
Płatność następuje przed wydaniem worka, w kasie
Banku Spółdzielczego.
W celu ograniczenia masy odpadów zielonych (w
szczególności trawy) przekazywanych do odbioru,
zaleca się ich kompostowanie w przydomowych
kompostownikach oraz mulczowanie.
Powyższe uregulowania nie dotyczą pozostałych
worków do selektywnej zbiórki odpadów (żółty, zielony, niebieski), które będą przekazywane zgodnie z
zasadą "ilość przekazanych pełnych worków z odpadami = ilość nowych worków".

przeznaczenie tych środków na działalność merytoryczną. Korzyścią będzie również możliwość opracowania wspólnego kierunku działania. Połączenie instytucji nie ograniczy działalności merytorycznej biblioteki wchodzącej w skład nowego podmiotu.
KOMUNIKAT USUNIĘCIE I UTYLIZACJA
AZBESTU
Wójt Gminy Kobiór informuje, że istnieje możliwość
uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, na usunięcie i utylizację azbestu oraz częściowe
dofinansowanie kosztów nowego pokrycia dachowego lub elewacji, w obiektach należących również
do osób fizycznych. Wniosek o dofinansowanie
przygotowuje Gmina Kobiór i planuje go złożyć w
Urzędzie Marszałkowskim do końca sierpnia bieżącego roku. Wobec powyższego właściciele nieruchomości, na których znajduje się azbest proszeni są o
niezwłoczne zgłaszanie się do Urzędu Gminy (pokój
16, II piętro) w nieprzekraczalnym terminie do 22
lipca 2016r. w celu zadeklarowania swojego uczestnictwa w tym projekcie.
ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA
W dniu 30 czerwca br. odbyła się 17 sesja Rady
Gminy Kobiór VII kadencji. Głównymi tematami
obrad było zatwierdzenie sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Kobiór za 2015 rok oraz podjęcie
uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium
za 2015 rok
Wójt Gminy Eugeniusz Lubański stwierdził, że realizacja budżetu przebiegała bardzo pomyślnie. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 16 376 861 zł,
co stanowiło 101,5% planu po zmianach. Gmina
uzyskała dodatkowe dochody z tytułu: wyższych
wpływów udziału w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa, podatków i opłat pobieranych na
rzecz gminy przez urzędy skarbowe, zwrotu środków
z rozliczeń z lat poprzednich, zmiany w trakcie roku
stawki za odpady komunalne, w wyniku czego
zmniejszyła się dopłata w 2015 roku do gospodarki
odpadami i wynosiła ok. 271 tyś zł. Wydatki zamknęły się kwotą 16 082 893 zł, co stanowiło
89,21% planu.
Wójt wymienił najważniejsze zadania zrealizowane w
2015 roku.
- Wykonano oświetlenie ul. Plichtowickiej, ul. Kobiórskiej i ul. Prostej.
- Wybudowano kanalizację sanitarną w rejonie ulic
Ołtuszewskiego i Leśników - całkowity koszt zadania
ok. 1.500.000zł, w tym 75% dofinansowania unijnego netto, plus roboty dodatkowe ok. 23.000zł.

POŁĄCZENIE
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
Gmina Kobiór ogłosiła zamiar połączenia dwóch instytucji kultury zgodnie z Uchwałą Nr
RG.0007.121.2016 Rady Gminy Kobiór z dnia
07.04.2016 roku. Obecnie Gmina jest organizatorem
dwóch działających odrębnie instytucji kultury tj.
Gminnego Domu Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej. Połączenie wyżej wymienionych podmiotów umożliwi gminie lepsze wykorzystanie potencjału zatrudnionych osób i zasobów. Oczekiwanym
skutkiem połączenia jest przede wszystkim zmniejszenie ponoszonych obecnie kosztów dotacji dla tych
instytucji, których znaczna część przeznaczona jest
na koszty administracyjne. Połączenie umożliwi
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- Zakończono II etap termomodernizacji budynku
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum obejmujący modernizację centralnego ogrzewania z wymianą rur i
grzejników oraz montaż pięciu kolektorów słonecznych. Na realizację I i II etapu tego zadania uzyskano
ok. 78% dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
- Na terenie Gminnego Ośrodka Sportowego wykonano termomodernizację trzech elewacji budynku
oraz oświetlenie boiska treningowego.
Dobrą informacją jest to, że znacznie poprawił
się stan dróg. Wydatkowano na ten cel w 2015
roku 617 756 zł, gdzie w 2014 była to kwota
230 137 zł.
- Przebudowano drogi: ul. Rolna – 420 m, ul. Bartnicza - 500 m, osiedle przy ul. Wróblewskiego 19.
- Ulepszono nawierzchnię kilku dróg gminnych o
łącznej długości 1922 m.
- Wykonano drenaż wgłębny, odwodnienie powierzchniowe i skropienie emulsją kationową drogi
dojazdowej do ul. Ołtuszewskiego.
- Z dotacji uzyskanej z Miasta Orzesze wykonano
przebudowę drogi wyjazdowej z parkingu przy
Gminnym Domu Kultury.
- Wykonano pokrycie dachowe budynku przy ul. Orlej 4.
- Wykonano I etap renowacji zbiornika małej retencji
przy ul. Leśników o wartości 42.000zł, z czego
15.000zł dofinansowania z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych oraz 15.000zł z Polskiego
Związku Wędkarskiego.
- Wymieniono elementy odwodnienia dachu na
ośrodku zdrowia (nowe orynnowanie).
Na zadania i zakupy inwestycyjne wydatkowano
łącznie 2.814.567zł. Jest to kwota pięciokrotnie
wyższa, niż w 2014 roku. Realizacja budżetu zamknęła się nadwyżką w wysokości 293.968 zł.
Mniejsze wykonanie wydatków w 2015 roku jest
związane w dużej mierze z oszczędnościami w przetargach na udzielenie zamówień publicznych.
Rada zapoznała się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi absolutorium oraz pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, a następnie podjęła jednogłośnie
uchwały - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Kobiór za 2015r. oraz w sprawie udzielenia
Wójtowi absolutorium za 2015r.
Wójt ocenił pozytywnie współpracę z Radą
Gminy, dzięki czemu udało się zrealizować
wiele zadań oczekiwanych przez mieszkańców.

Podziękował również kierownikom i pracownikom Urzędu Gminy oraz jednostek gminnych za
duże zaangażowanie i realizację budżetu.
KONTROLA WFOŚiGW
W związku z upływającym z dniem 30 czerwca 2016
roku terminem umownym uzyskania efektu ekologicznego i rzeczowego na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobiórze” została przeprowadzona kontrola realizacji projektu przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach. Projekt był realizowany w okresie od
stycznia do lipca ubiegłego roku w oparciu o środki
dotacji unijnych PROW (903 827,00 zł), pożyczkę z
WFOŚiGW (430 430,00 zł) oraz środki własne (189
437,80 zł) i obejmował budowę sieci w rejonie ul. Ołtuszewskiego, ul. Leśników, ul. Nad Zalewem i ul. Na
Kąty. Umowa z WFOŚiGW przewidywała wykonanie 4 456 mb sieci kanalizacyjnej, 74 podłączeń do
budynków oraz wzrost liczby osób korzystających z
ulepszonego oczyszczania ścieków o 300 mieszkańców. Kontrola wykazała, że w wyniku inwestycji uzyskano lepszy niż zakładano efekt rzeczowy i ekologiczny - wykonano około 120 mb więcej sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami, uzyskując efekt ekologiczny w postaci 84 podłączeń do budynków oraz
wzrost liczby osób korzystających z ulepszonego
oczyszczania ścieków o 316 mieszkańców. Wobec
powyższego kontrola wypadła pomyślnie.
ROZBUDOWA
GMINNEJ SIECI OŚWIETLENIOWEJ
CZAS KLUCZOWYCH DECYZJI
W dyskusjach mieszkańców Kobióra, problem
oświetlenia ulic jest jednym z najczęściej podnoszonych. Tym, którzy składają wnioski o montaż kolejnych opraw, mamy do przekazania informacje, które
są podsumowaniem przeprowadzonej dyskusji na
ostatnim posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Rady Gminy Kobiór.
W Kobiórze w roku 2016 jest czynnych 568 opraw
oświetleniowych, z czego 297 należy do gminy, a 271
do dystrybutora sieci energetycznej firmy Tauron.
Pomimo tego, że od 1991 roku ilość opraw w Kobiórze wzrosła ponad 3-krotnie nadal potrzeby w tym
zakresie są znaczące.
Rada Gminy Kobiór na komisjach przeprowadziła
dogłębną analizę stanu istniejącego oraz potrzeb i
wyznaczyła kierunki dalszego działania zmierzającego do poprawy sytuacji. W pierwszej kolejności
opracowano harmonogram realizacji dodatkowych
punktów świetlnych uwzględniający takie czynniki
jak: gęstość zabudowy, okres oczekiwania, stan
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prawny dróg i sposób jego uregulowania. Stwierdzono również, że ze względów ekonomicznych należy sukcesywnie zmierzać do budowy przez Gminę
własnych sieci oświetleniowych (oprawy zawieszone
na słupach należących do spółki Tauron są znacznie
droższe w eksploatacji). W pierwszej kolejności będzie dotyczyć to ulic: „Starodroża”, części ul.Łukowej, Kobiórskiej, Zachodniej, Żeńców oraz rejonu
Gminnego Przedszkola.
Tylko w szczególnych sytuacjach tam, gdzie nie ma
warunków do efektywnej budowy i eksploatacji sieci
gminnych (np. ul. Wąska, ul. Promnicka nr 23-41, ul.
Paproci, ul. Łukowa, skrzyżowanie z ul. Borową i
Przelotową, ul. Orla) spółce Tauron zostanie zaproponowane „dowieszenie” kilku nowoczesnych
opraw na należącej do tej spółki sieci. Rozmowy i negocjacje z Tauronem w tej sprawie rozpoczną się
jeszcze w bieżącym roku. Koszty budowy będą rozłożone w czasie i będą ujęte w zwiększonej opłacie
amortyzacyjnej w okresie 4 lat.
Niezależnie od powyższego Urząd Gminy
złoży pod koniec bieżącego roku wniosek o dofinansowanie unijne wymiany większości istniejących
opraw na energooszczędne. Wybór technologii energooszczędnych, będzie uzależniony od sporządzonego studium wykonalności i analizy ekonomicznej.
Mam nadzieję, że w najbliższych miesiącach będziemy już dysponowali informacjami, które pozwolą podjąć optymalne decyzje w tym zakresie.

długości 2,9 km) w rejonie ul.Wschodniej, ul. Promnickiej, ul. Poziomkowej, ul. Paproci, ul. Rolnej. Realizację projektu wstępnie planuje się rozpocząć w
pierwszym półroczu 2017 r., a zakończyć i rozliczyć
jesienią 2018 r.
W ostatnim czasie została opracowana również dokumentacja projektowo-kosztorysową budowy sieci
kanalizacji sanitarnej na końcówce ul. Rodzinnej w
Kobiórze. Z uwagi na duży koszt wykonania i mały
efekt ekologiczny wykonanie tego fragmentu sieci (o
długości 1100mb ciąg grawitacyjny oraz 300mb ciąg
tłoczny wraz z niezbędną pompownią ścieków) będziemy zmuszeni odłożyć w czasie. Ze względu na
małą gęstość zabudowy w tym rejonie nie możemy
liczyć na pozyskanie na ten cel środków zewnętrznych, a realizacja ze środków własnych nie jest w
chwili obecnej możliwa.
ZOGRODNIKI
Z PRZEBUDOWANĄ DROGĄ
W dniu 30 czerwca został podpisany protokół odbioru końcowego zrealizowanej w maju i czerwcu
przebudowy ul. Ołtuszewskiego. Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania przetargowego było
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg DROGOPOL ZW z Katowic.

NOWE PLANY
ROZBUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ
NA LATA 2017-2018
Od kilku lat Urząd Gminy posiada dokumentację
projektową na budowę sieci kanalizacyjnej praktycznie na całym swoim obszarze. Brakujące fragmenty
projektu dotyczyły tylko rejonu ul. Hibnera, ul.
Wschodniej i końcówki ul. Rodzinnej. W pierwszej
połowie bieżącego roku opracowano projekty na
w/w odcinkach. W pierwszej kolejności będzie realizowany przez Kobiórski Zakład Komunalny odcinek
w sieci w rejonie ul. Hibnera o długości ok. 230mb.
Przetarg na roboty został już rozstrzygnięty. Wartość
wykonanych robót wynosi ok. 37.000 zł, a termin wykonania do dnia 9 września 2016 r.
Ponadto w dniu 30 czerwca bieżącego roku uzyskano
pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w
rejonie ul. Wschodniej w Kobiórze o długości 440
mb.
W III kwartale bieżącego roku Gmina planuje
złożyć wniosek o dofinansowanie unijne (w ramach
RPO ZIT) budowy kanalizacji sanitarnej (o łącznej

Oprócz pracowników Urzędu Gminy bezpośrednio
prowadzących inwestycję, w odbiorze wziął udział
przedstawiciel mieszkańców - radny p. Bogusław
Kozik.
Zrealizowane zadanie objęło 1327 mb drogi, a w tym:
-korektę profilu poprzecznego i podłużnego masą bitumiczną (448,4 ton)
-ułożenie warstwy ścieralnej gr. 4 cm (6100,0m2)
-utwardzenie poboczy
-wykonanie fragmentu chodnika dla pieszych z kostki
betonowej (139,5m2)
-oznakowanie poziome
Pas jezdny ma obecnie szerokość podstawową 4,5 m
oraz poszerzenia na łukach do 5,0m
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Sprawna realizacja prac przez przedsiębiorstwo wykonawcze, skłoniła Urząd Gminy do zlecenia robót
dodatkowych i uzupełniających, w tym zjazdów z asfaltobetonu na drogi boczne (206,3m2), regulacji poziomu dodatkowych włazów i wpustów (5 szt.), ułożenia dodatkowej powierzchni z kostki betonowej w
strefie zieleńca (28m2) oraz wykonania odwodnienia
początkowego fragmentu ul. Południowej (za pawilonem Biedronka).
W związku z zapytaniami informujemy, że droga dojazdowa do prywatnych posesji na południe od budynku szeregowego została wyasfaltowana na własny
koszt przez właścicieli tych posesji bez partycypacji
gminy.
Zgodnie z ustaleniami na zebraniu, mieszkańców remontowanych ulic informujemy, że w miesiącu sierpniu planowane jest wykonanie nowego oznakowania
ulicy wprowadzającego ograniczenie prędkości, tonażu do 3,5t oraz zakaz parkowania w pasie drogowym.
Łączny koszt robót zamknął się kwotą ok. 260 tys. zł,
pokrytą całkowicie z środków własnych budżetu.
Gmina dwukrotnie starała się o dofinansowanie ze
środków zewnętrznych. Ze względu na kryteria
oceny wniosków premiujące gminy o dużym bezrobociu i małym dochodzie na mieszkańca nie uzyskaliśmy wymaganej ilości punktów aby otrzymać dotację.
Ponieważ ul. Ołtuszewskiego jest najstarszą drogą lokalną w naszej gminie, w sierpniu planowane jest nasadzenie w jej centralnym miejscu „drzewa pamięci”
i umieszczenie tablicy informacyjnej o historii tej
dzielnicy. Będzie to okazją do wspólnego spotkania
mieszkańców ulicy Ołtuszewskiego w ramach tzw.
Święta Zogrodników, które planuje się zorganizować
w miesiącu sierpniu.

Tak jak w przypadku ul. Ołtuszewskiego, nie udało
się pozyskać dofinansowania zewnętrznego, co zmusiło Urząd Gminy do „gospodarskiego” podejścia do
przebudowy. O takim kierunku zadecydowali mieszkańcy ulicy na zebraniu otwartym w dniu 5 maja, akceptując propozycje wykonania przebudowy zjazdów
do nieruchomości we własnym zakresie. To pozwoliło skupić się inwestorowi na zasadniczych robotach
poprawiających konstrukcje nośną, bezpieczeństwo i
komfort użytkowania drogi. Zdecydowano o precyzyjnym zaprojektowaniu niwelety podłużnej z unikaniem zrywania starej nawierzchni, co przełożyło się
na znaczne obniżenie kosztów przy jednoczesnym
wykorzystaniu nośności istniejącej konstrukcji jezdnej.
Ponadto ze względów finansowych byliśmy zmuszeni odstąpić od budowy planowanego wstępnie
mini-ronda na skrzyżowaniu ul. Wspólnej i Wróblewskiego.
Ogłoszenie przetargu w okresie wiosennym oraz
duża konkurencja firm wykonawczych na rynku
przyczyniła się do znacznego obniżenia kosztów budowy w stosunku do planowanych. Wartość robót
podstawowych wynosi ok. 179.000zł. Natomiast rozliczenia robót zamiennych i dodatkowych jeszcze
trwają.
W trakcie prowadzonych prac, mieszkańcy wykazali
wyjątkową cierpliwość; wybrany został wykonawca z
najniższą ceną ofertową, który jednak miał spore problemy w spełnieniu naszych oczekiwań i wymagań.
Musimy mieć jednak świadomość, że zmiana wykonawcy w trakcie robót, byłaby rozwiązaniem znacznie gorszym niż cierpliwa „współpraca”, aż do finału.
Aktualnie prowadzone jest postępowanie administracyjne o uzgodnienie oznakowania pionowego, które
zgodnie z założeniami omówionymi na wspomnianym spotkaniu z mieszkańcami, ograniczy dopuszczalny tonaż pojazdów do 3,5 ton, w miejscach niebezpiecznych ograniczy prędkość do 30km/h oraz
całkowicie wykluczy parkowanie (postój) pojazdów
w pasie drogowym (będzie możliwe tylko „kodeksowe” zatrzymanie). To ostatnie „ograniczenie”
może być potraktowane, jako dotkliwa szykana, w
stosunku do stanu obecnego. Zdajemy sobie sprawę,
że na tej drodze są nieruchomości, których właściciele uważają pas drogowy przed swoim domen, jako
swoją własność. Niestety - tak nie jest. Każdy jest zobowiązany zapewnić parkowanie swoich pojazdów
na nieruchomości, którą dysponuje.
Obecnie zrealizowana przebudowa, nie spełnia parametrów geometrycznych pozwalających na parkowanie pojazdów na poboczach. Pas jezdny o szerokości

UL. WRÓBLEWSKIEGO - PIERWSZY ETAP
PRZEBUDOWY DOBIEGA KOŃCA
Kiedy do Państwa rąk będzie docierać niniejszy biuletyn, dobiegać będą końca roboty pierwszego etapu
przebudowy ul. Wróblewskiego o długości 593,50m.
Zadanie objęło montaż 710,0 mb krawężnika „najazdowego”, zabudowę 167,8 ton asfaltobetonu na warstwę wyrównawczą, ułożenie 3.300 m2 warstwy ścieralnej z asfaltobetonu, przebudowę istniejącego przepustu drogowego w rejonie ul. Wspólnej na średnicę
fi 500mm, wykonanie 380m2 opaski jezdni z kostki
betonowej oraz szereg prac uzupełniających.
W przyjętym przez Radę Gminy rankingu wyznaczającym kolejność inwestycji drogowych, w/w odcinek
został uznany za priorytetowy.
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podstawowej 4,60m (łuki poziome-5,00m), w najbliższej perspektywie nie będzie obustronnie poszerzony.
Wykonana opaska jezdni z kostki betonowej nie jest
chodnikiem dla pieszych, lecz tylko jego namiastką
wskazującą, w jakim kierunku winna iść przebudowa
istniejących ogrodzeń i uzbrojenia technicznego.
Jeszcze w miesiącu lipcu rozpocznie się realizacja odwodnienia wgłębnego odcinka drogi pomiędzy ul.
Wspólną a Błękitną. Jednocześnie zostanie wykonana nakładka asfaltobetonowa fragmentu ul. Wróblewskiego na wschód od skrzyżowania z ul. Błękitną
oraz fragment ul. Wschodniej.
Wójt Gminy podjął również intensywne rozmowy i
negocjacje z właścicielami nieruchomości przyległych od wschodu do skrzyżowania z ul. Wspólną
zmierzające do poszerzenia drogi w celu poprawy widoczności i bezpieczeństwa w tym rejonie.
Czy uda się ułożyć w tym roku nawierzchnię asfaltową na odwadnianym odcinku drogi (pomiędzy ul.
Wspólną i ul. Błękitną)? – Trudno w tej chwili powiedzieć. Będzie to uzależnione od stanu zagęszczenia
podłoża po wykonaniu odwodnienia. Jeżeli wystarczy środków będzie rozważana możliwość ułożenia
jeszcze w bieżącym roku pierwszej warstwy z asfaltobetonu tzw. wyrównawczej.

Planuje się, że ok. 50% kosztów zostanie pokrytych z
dotacji unijnej. W chwili obecnej jesteśmy na etapie
podpisywania z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego umowy o dofinansowanie.
Zakładamy, że roboty budowlane zostaną zrealizowane i odebrane do dnia 15 lutego 2017 roku.
Na czas budowy gabinet logopedy i psychologa zostanie przeniesiony do niezamieszkałego mieszkania
na poddaszu przy ulicy Rodzinnej 1.
Aby utworzyć z dniem 01.09.2017 roku nowy odział
przedszkolny będą potrzebne dodatkowe znaczne
środki na wyposażenie oraz zatrudnienie odpowiedniej kadry. Planuje się również uzyskać dofinansowanie unijne na ten cel.
REMONT ZBIORNIKA GÓRNEGO
W dniu 5 lipca 2016 r. dokonano odbioru końcowego
zadania pn. „Renowacja zbiornika małej retencji przy
ul. Leśników w Kobiórze – etap 2: Remont grobli
zbiornika górnego”. W ramach remontu wyprofilowano i zabezpieczono skarpy zbiornika kiszką faszynową na długości 600 mb. Prace wykonała firma Zakład Usługowo – Handlowy Gąsior Kazimierz z
Suszca, która realizowała również pierwszy etap remontu zbiornika jesienią ubiegłego roku. Ponadto w
tym samym dniu efekty pracy wizytowała przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego, który przyznał na ten cel dofinansowanie
w kwocie 18 081,00 zł. Wartość zadania określono na
kwotę około 38 000,00 zł, z czego 15 000,00 zł pochodziło ze środków Polskiego Związku Wędkarskiego, który partycypował w remoncie zbiornika wykorzystywanego przez jego Kobiórskie Koło. Pozostałą część sfinansowała Gmina Kobiór.

RUSZA ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA
W dniu 1 lipca 2016 r. zakończono procedurę przetargową na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa budynku Gminnego Przedszkola przy ul. Rodzinnej 1 w
Kobiórze o salę przedszkolną z zapleczem sanitarnym”. Projekt zakłada stworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego poprzez dobudowę nowej sali
wraz z węzłem sanitarnym i pokojem specjalistów od
strony południowej istniejącego budynku przedszkola.
Podpisano już umowę z wykonawcą, firmą KAZBUD Spółka z o.o. z Warszowic, która złożyła najkorzystniejszą ofertę na kwotę około 165 000,00 zł.

Po uzyskaniu dokumentacji geodezyjnej powykonawczej wystąpimy do Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wyremontowanego zbiornika.
PRZEJĘCIE CZĘŚCI GRUNTÓW BYŁEGO
TARTAKU I STOLARNI
W dniu 21 kwietnia 2016 r. po długich staraniach zawarto akt notarialny umowy darowizny z firmą Nieruchomości – CIS STREFA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. Na jej
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podstawie Gmina Kobiór nabyła prawo użytkowania
wieczystego 6 działek w rejonie byłego tartaku i stolarni, wykorzystywanych dotychczas, jako drogi wewnętrzne. W przyszłości połączą one drogę wojewódzką nr 928 (ul. Centralna) z terenami produkcyjno-usługowymi usytuowanych przy ul. Plichtowickiej. Jesienią bieżącego roku planujemy złożyć w
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
wniosek o dofinansowanie projektu mającego na celu
zwiększenie potencjału inwestycyjnego tych terenów.
Projekt zakłada kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie tych terenów w celu pozyskania nowych inwestorów – w szczególności przedstawicieli sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Realizację projektu
wstępnie planuje się rozpocząć w drugiej połowie
2017 r. Ponadto w ramach opisanej wyżej umowy pozyskano 4 działki położone w rejonie ul. Orlej w Kobiórze. Dzięki temu budynki szeregowe położone
przy ul. Orlej uzyskały formalny dostęp do drogi publicznej. Łącznie przejęto nieodpłatnie na majątek
Gminy Kobiór grunty o pow. 2,1896 ha, których wartość użytkowania wieczystego szacuje się na kwotę
około 350 tysięcy złotych.
Podjęliśmy już kroki w celu obniżenia dotychczasowej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za przejęty grunt. Planujemy również pilną komunalizację
przejętych nieruchomości.

WIZYTA STRAŻAKÓW Z OSP KOBIÓR
W GMINNYM PRZEDSZKOLU

W dniu 24.05.2016r. strażacy z naszej jednostki, jak
co roku odwiedzili Gminne Przedszkole w Kobiórze.
Wizyta wzbudziła duże zainteresowanie wśród najmłodszych mieszkańców naszej miejscowości. Strażacy opowiedzieli przedszkolakom o pracy strażaka
jak również przekazali informacje jak należy reagować w sytuacji zagrożenia. Największym zainteresowaniem wśród najmłodszych cieszył się pokaz
sprzętu ratowniczego i pożarniczego. Dzieci miały
też możliwość potrzymać wąż strażacki. Na koniec
wykonano pamiątkowe zdjęcia.
OBCHODY DNIA DZIECKA
Jak co roku obchody Dnia Dziecka w kobiórskim
przedszkolu odbywają się bardzo hucznie. Z tej okazji cały tydzień obfitował w wiele ciekawych wydarzeń, min: teatrzyk lalkowy, spartakiada na placu zabaw połączona z mini festynem z watą cukrową, tańcami i prezencikami. Rozdano też nagrody w konkursie „Zbieramy makulaturę - oszczędzamy lasy”.
Jedną z największych atrakcji dla naszych milusińskich była zamiana naszego placu zabaw w „mini ranczo”. Dnia 31 maja 2016r. zagościły w naszym ogrodzie przedszkolnym trzy piękne konie wraz ze swoimi opiekunami, na czele których stała Pani Magdalena Pękała. Zabawa zaczęła się od opowiastek na temat życia w stajni, opieki nad kucykami oraz jak bezpiecznie się z nimi obchodzić. Następnie wszystkie
przedszkolaki, nawet te najmniejsze, pod czujnym
okiem instruktorów mogły skorzystać z jazdy
wierzchniej na koniach. Radość dzieci była ogromna.
Każde dziecko tego dnia w ramach biletu wstępu do
przedszkola przyniosło marchewkę, buraczek lub jabłuszko, które były smacznym podziękowaniem dla

Na załączonej mapie kolorem żółtym zaznaczono
grunty przejęte na rzecz gminy Kobiór.
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koników. To była niezapomniana przygoda, która
niewątpliwie uatrakcyjniła dzień w przedszkolu.

społu opierał się głównie na śląskich utworach ludowych i niewielkich elementach tańców śląskich. Dzieciom dzielnie kibicowali rodzice i dziadkowie, a nawet całe rodziny, którym serdecznie dziękujemy za
wsparcie. Pszczyński Mały Brzym to spotkanie z całym bogactwem kultury i tradycji ludowych, dzieci z
zespołu Kobiyrzoki, mają swój ważny wkład w kultywowanie tych tradycji i gwary śląskiej.
DZIEŃ KOLOREM WYPEŁNIONY
W piątek - 17 czerwca - obchodziliśmy w naszym
przedszkolu kolejny tęczowy dzień. Tym razem był
to Niebieski Dzień. Wszystkie dzieci ubrane właśnie
w tym kolorze spotkały się razem w swoich grupach,
by poprzez wspólne przeżywanie i różnorodne zabawy powitać LATO. W tym dniu wszystko działo
się na cześć nowej pory roku. Dzieci bawiły się wesoło przy letnich piosenkach, utrwalały wiadomości
o tym, co lato nam daje, tańczyły, rozwiązywały zagadki i rebusy. Potem na podwórku dzieci piknikowały i wesoło się bawiły. Tego dnia w przedszkolu
było dużo ruchu, uśmiechu i radości.

PRZEDSZKOLAKI NA SCENIE
Przegląd Dziecięcych Zespołów Regionalnych
„Mały Brzym” na stałe wszedł do kalendarza występów przedszkolnego Zespołu „Kobiyrzoki”.

W niedzielę, 5 czerwca 2016r. zespół zaprezentował
się na scenie auli Liceum Ogólnokształcącego im. B.
Chrobrego w Pszczynie, gdzie odbywały się tegoroczne prezentacje. W przeglądzie wzięło udział 15
zespołów dziecięco-młodzieżowych z całego powiatu. Dzieci z naszego przedszkola, były najmłodszymi uczestnikami przeglądu, mimo to doskonale
zaprezentowały się na deskach pszczyńskiej sceny.
Zachwycały swoim entuzjazmem, dziecięcą fantazją i
spontanicznością, a także dobrym przygotowaniem.
Do zespołu należy, w tym roku prawie czterdzieści
dzieci w wieku od 3 do 7 lat. Mali artyści z wielkim
zaangażowaniem i przejęciem reprezentowali nasze
przedszkole, z właściwą sobie radością wyśpiewali,
często trudne, przyśpiewki w gwarze śląskiej. Zespołowi przygrywali pięknie ubrani w stroje regionalne
miejscowi artyści: na akordeonie – p. Marek Lucjan,
na skrzypcach – p. Justyna Siemiątkowska i na instrumentach perkusyjnych p. Jacek Jastrzemski, a nad całością czuwała p. Lucyna Zaremba. Repertuar ze-

W tym roku szkolnym obchodziliśmy inne kolorowe
dni, które bawiły i edukowały: dzień pomarańczowy
i dzień czerwony związane ze zdrowym odżywianiem, dzień biały związany z higieną i dzień zielony
związany z ekologią.
XIII BIESIADA ŚLĄSKA W PRZEDSZKOLU
Dnia 18.05.2016 roku w Gminnym Przedszkolu, w
ramach Edukacji Regionalnej, dzieci miały okazję
uczestniczyć w XIII Biesiadzie Śląskiej, która na stałe
wpisana jest w kalendarz uroczystości naszego przedszkola. Tego dnia wszystkie grupy zaprezentowały
wybrane wiersze oraz piosenki w gwarze śląskiej. Biesiadę uświetnił występ Przedszkolnego Zespołu Regionalnego „Kobiyrzoki”. Specjalną niespodzianką
dla najmłodszych było przybycie dwóch postaci ze
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znanej śląskiej piosenki Karlika i Karolinki, którzy zapoznali dzieci z nazwami poszczególnych części tradycyjnego stroju śląskiego. Dzieci wykazywały się
również wspaniałą znajomością prostych słów w
gwarze śląskiej typu galoty, flaszka, biksa, szklonka
itp. W tym dniu gośćmi specjalnymi byli przedstawiciele Rady Gminy Kobiór: Pani Grażyna Szczotka,
Pan Zygmunt Jaromin oraz Pan Witold Spychała,
którzy czynnie włączyli się w uroczystość czytając
fragmenty bajek (zagadek) w gwarze śląskiej. Za przybycie, okazaną życzliwość, miłe słowo i pyszne bombony serdecznie dziękujemy.

wrażeń, dzieci mogły wybiegać się i wyhasać na łące.
Młodsze grupy odwiedziły stadninę koni przy ul. Rodzinnej, gdzie po sąsiedzku gościły w ogrodzie swojego kolegi Marcinka. Inne grupy miały zorganizowane wycieczki do pizzerii w Tychach, gdzie poznawały proces produkcyjny pizzy i samodzielnie przyrządzały to pyszne i lubiane włoskie danie. Odbyła
się również wycieczka do zabytkowej Kopalni Guido.
Już na samym wstępie atrakcją dla dzieci (i nie tylko)
było zakładanie górniczych kasków. Duże wrażenie
zrobił również zjazd na dół górniczą windą: ciasno,
ciemno, woda kapała na głowy... Warto pamiętać, że
jest to autentyczna klatka szybowa, którą tak niedawno zjeżdżali do pracy górnicy. Zwiedzając kopalnię dzieci zobaczyły między innymi podziemne stajnie, dowiedziały się, że kopalniane konie potrafiły liczyć oraz dlaczego górnicy mają "pomalowane" oczy.
Oczywiście nie zabrakło wycieczek po naszym pięknym Kobiórze. Dzieci wybrały się na wycieczkę pieszą do Muzeum Regionalnego „Smolarnia”, gdzie zobaczyły dawne narzędzia gospodarstwa domowego,
sprzęty do pracy w polu. Obejrzały również ciekawą
wystawę zwierząt leśnych, domowych i ptaków. Dowiedziały się jak dawniej mieszkańcy Kobióra żyli i
pracowali. Ponadto przedszkolaki były w bibliotece,
szkole, ośrodku zdrowia, aptece, sklepie, u fryzjera, w
Urzędzie Gminy i wielu innych miejscach. Z niecierpliwością czekajmy na następne wycieczki już w nowym roku szkolnym.

KONKURSY EKOLOGICZNE
Przedszkolaki cały rok ciężko pracowały zbierając
makulaturę, a tym samym biorąc udział w konkursie
ekologicznym „Zbieramy makulaturę – oszczędzamy
lasy”. Przez kilka już lat zbierają także zużyte baterie.
Celem tych działań jest edukacja ekologiczna, kształtowanie pro-ekologicznych postaw wśród dzieci oraz
zmiana wzorców zachowań. Dzieci dowiadują się, na
czym polega recykling i jak ważny jest on dla ochrony
środowiska i naturalnych zasobów Ziemi. Oszczędzanie papieru i zbiórka zużytych baterii jest przejawem troski o środowisko naturalne.
Ciężka praca się opłaciła albowiem wyłoniono zwycięzców, którzy otrzymali nagrody – karnet na lody
dla całej rodziny do Kawiarenki „Słodkości Pod Prosiakiem”. I miejsce (485 kg) - Kacper Tyczka, II miejsce (296 kg) - Kaja Adamek, III miejsce (200,5 kg) Agnieszka Woźny. Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy wszystkie dzieci do udziału w konkursie na
przyszły rok.
Nasze Przedszkole jest też laureatem I Edycji Konkursu Ekologicznego „Edukujemy-Pomagamy” w
Grupie konkursowej „KONKURUJEMY – jak pracowite mrówki”. Konkurs dotyczył zbiórki zużytych
baterii. Nasz wysiłek został nagrodzony – dzieci
otrzymały zestaw gier i zabawek edukacyjnych.

SPORT TO ZDROWIE
W środę, 15 czerwca, dzieci z grup: „Jagódki”, „Biedronki”, „Wiewiórki” i „Stokrotki” brały udział w zajęciach sportowych na boisku przy ulicy Tuwima. Zajęcia te prowadzone były przez trenerów Klubu
Sportowego „Leśnik” Kobiór: pana Łukasza Morcinka i pana Adriana Chroboka. Dzieci uczestniczyły
w różnych zabawach ruchowych. Między innymi
„Berek”, „Kula Babula”. Głównym celem tych zajęć
było wdrożenie dzieci do aktywnego spędzania
czasu, do radości z ruchu. Na koniec dzieci zostały
podzielone na dwie drużyny: chłopców i dziewczynek. Drużyny grały w piłkę nożną. Dzieci po skończonych zajęciach otrzymały pamiątkowe dyplomy.

PRZEDSZKOLAKI SIĘ NIE NUDZĄ
Zbliża się lato – ulubiona pora roku wszystkich
dzieci. Miesiące maj i czerwiec dla naszych przedszkolaków to pora wycieczek, wyjazdów i spacerów
plenerowych. Grupy najstarsze wybrały się na piknik
na łąkę,. Dzieci brały udział w grach i zabawach ruchowo – sportowych. Rozegrane zostały mecze piłki
nożnej, przeciąganie liny, skoki na piłkach, rzuty
ringo oraz zabawy dowolne. Po współzawodnictwie
i rywalizacji w poszczególnych konkurencjach przyszedł czas na piknik na kocykach, gdzie mali uczestnicy zabaw częstowali się owocami i innymi pysznościami z plecaczków. Zabawa była wyśmienita i pełna

MARIUSZ CZERKAWSKI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W poniedziałek 25 kwietnia naszą szkołę zaszczycił
swą obecnością najbardziej znany polski hokeista
Mariusz Czerkawski. Słynnego Sportowca przywitała
„Kobiórsko Czelodka”, która wystąpiła w bluzach
hokejowych. Następnie głos zabrał Pan Czerkawski,
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który opowiedział o drodze do wielkiej kariery sportowej, nawiązując także do czasów dzieciństwa, gdy
mieszkał jeszcze w Tychach. Pan Mariusz wzbudził
ogromne zainteresowanie ubierając się w swój strój
hokejowy. Niespodzianką okazało się być dla naszego Gościa zaproszenie bramkarza hokejowego,
dzięki czemu Pan Czerkawski mógł zademonstrować
uczniom strzały do bramki. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali też o innej pasji hokeisty, jaką jest gra
w golfa. Podczas spotkania Pan Czerkawski wręczył
także pamiątkowe zdjęcia z autografem. Na pamiątkę
Nasz Gość wręczył Pani Dyrektor koszulkę z autografem oraz wpisał się do Kroniki Szkolnej.
Wszystko, co dobre szybko się kończy. Otrzymane
pamiątki będą nam o Wybitnym Hokeiście przypominały. Obszerną galerię zdjęć z tego wyjątkowego
spotkania można zobaczyć na stronie internetowej
Szkoły Podstawowej.

świata, uczą wartości, zasad moralnych i wszystkiego,
co potrzebne jest w dorosłym życiu.
Z okazji zakończenia roku szkolnego Wam Drodzy
Uczniowie życzymy wielkiej przygody, niewyczerpanych pokładów energii i uśmiechu, na co dzień. Obyście w kolejnym roku szkolnym wrócili z zapasem sił,
gotowi do podjęcia nowych zadań, realizacji marzeń
i planów.
KTOŚ JEDNAK KSIĄŻKI CZYTA…

MISTRZ ORTOGRAFII
W maju br. odbywał się w szkole, podobnie, jak co
roku, Konkurs Ortograficzny dla klas 4-6, składający
się z dwóch etapów. W wyniku eliminacji do drugiego
etapu zakwalifikowało się 12 uczniów z klas 4b, 5a,
5b, 6a i 6b. Mistrzem Ortografii 2016r. został uczeń
klasy 6a- Paweł Byrski. Drugie miejsce zajęła Marta
Gołek z 6b, a trzecie Karolina Kozik z 6a. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, wszystkim pozostałym
licznym uczestnikom życzymy sukcesu w następnym
konkursie za rok!!!!

Dnia 7 czerwca 2016 r. w siedzibie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie odbyła się II
edycja Konkursu Pięknego Czytania. Mogli w niej
wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, a także dorośli.
W tym roku w kategorii „gimnazja” rywalizowało ze
sobą 13 uczniów ze szkół powiatu pszczyńskiego.
Zadaniem uczestników było przeczytanie fragmentu
prozy Henryka Sienkiewicza. Jury oceniało technikę
czytania (płynność, poprawność artykulacyjną, dykcję, tempo czytania) i ogólny wyraz artystyczny (mimikę, gesty, kontakt z odbiorcą). Reprezentantka naszego gimnazjum – Katarzyna Cofała – zajęła w tym
konkursie III miejsce.

ZIELONA SZKOŁA
W dniach od 3 do 16 czerwca 2016 r. uczniowie klas
trzecich Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w
Kobiórze przebywali na „Zielonej Szkole” w Kołobrzegu. Wielkim przeżyciem dla dzieci był rejs statkiem ”Pirat”. Poza tym uczestnicy „Zielonej Szkoły”
brali udział w wielu ciekawych imprezach tj.: Piracka
przygoda, „Dziki Zachód show”, wycieczka kolejką
połączona ze zwiedzaniem Kołobrzegu”, zwiedzanie
Latarni i Muzeum Minerałów, wycieczka do Międzyzdrojów, Trzęsacza, Muzeum Oręża Polskiego
oraz Skansen, dyskoteki połączone z konkursami.
Program „Zielonej Szkoły” stworzył uczniom wyjątkową możliwość aktywnego poznawania świata w
warunkach, które trudne byłyby do realizacji w normalnych warunkach szkolnych.

XV MIĘDZYNARODOWA SPARTAKIADA
MŁODZIEŻY MIAST PARTNERSKICH
Od 20 do 22 maja w Šternberku w Czechach odbyła
się XV Międzynarodowa Spartakiada Młodzieży.
Uczniowie czterech partnerskich miejscowości: węgierskiego Sajószentpéter, słowackiej Dobšiny, czeskiego Šternberka oraz naszego Kobióra rywalizowali
ze sobą w konkurencjach, takich jak: piłka nożna
chłopców, piłka siatkowa dziewcząt, tenis stołowy,
ścianka wspinaczkowa, szachy i lekkoatletyka. Naszą
gminę reprezentowała grupa 34 uczniów gimnazjum
i szkoły podstawowej. W klasyfikacji ogólnej nasza
reprezentacja zajęła drugie miejsce! Gratulujemy!

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
Każdy rok szkolny to czas wytężonej pracy, wysiłku,
ale także sukcesów i radości. Są one zasługą zarówno
Was Drodzy Uczniowie, jak i Waszych Nauczycieli,
którzy przekazując swoją wiedzę, pasję i ciekawość
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ŚCIANKA WSPINACZKOWA (piątek 20.05.2016)

LEKKOATLETYKA (sobota 20.05.2016)

Zespołowo nasi sportowcy zajęli 2. miejsce
PIŁKA SIATKOWA (sobota, 20.05.2016)

Mateusz Jasiński, Jakub Kozyra, Aleksandra Kania i
Anna Zaremba zajęli 2. miejsce.
TENIS STOŁOWY (piątek 20.05.2016)

Siatkarki: Ewelina Janosz, Monika Liszka, Emilia
Giel, Weronika Szafron, Kinga Kabot, Karolina Laskowska, Paulina Smolarek, Natalia Mikołajec i
Hanna Kozyra zajęły 2 miejsce.
PIŁKA NOŻNA (sobota, 20.05.2016)
Tomasz Liszka i Maciej Szafron zajęli 3 miejsce.
SZACHY (sobota, 21.05.2016)

Piłkarze: Paweł Utrata, Adam Grolik, Bartosz Gogol,
Karol Machalica, Tomasz Liszka, Daniel Kręciwilk,
Patryk Maiczek, Paweł Pasternak, Grzegorz Seweryn
i Jakub Olchawa zajęli 1 miejsce.
SPORTOWE SUKCESY GIMNAZJALISTÓW
Obecny rok szkolny pod względem sukcesów sportowych można uznać za bardzo udany. Uczniowie
godnie reprezentowali swoją szkołę oraz gminę w
wielu dyscyplinach sportowych na poziomie zawodów powiatowych, rejonowych oraz wojewódzkich i
międzynarodowych. Na szczególną uwagę zasługują:
6 maja 2016r. na obiektach pszczyńskiej „Iskry” odbyły się Powiatowe Drużynowe Zawody Lekkoatletyczne, w których reprezentacja chłopców zajęła I

Szachiści: Kamil Trajda, Bartosz Schmidt i Kacper
Młocek zajęli 2. miejsce
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miejsce i awansowała tym samym do zawodów rejonowych. W zawodach brały udział również dziewczyny, które zajęły IV miejsce w skali powiatu. Warte
podkreślenia są wyniki indywidualne naszych lekkoatletów. Paweł Pasternak w biegu na 100 m stanął na
I miejscu podium. Również Jakub Olchawa zasługuje
na gratulacje, zdobywając III miejsce w pchnięciu
kulą. Nasi gimnazjalni lekkoatleci: Krzysztof Jaromin, Paweł Pasternak, Daniel Kręciwilk, Patryk Maiczek – w sztafecie 4x100 m zajęli I miejsce. Anna Zaremba w biegu na 600 m zajęła II miejsce.
18 maja 2016r. na obiektach lekkoatletycznych w Wiśle odbyły się Rejonowe Drużynowe Zawody Lekkoatletyczne Chłopców, w których kolejny ogromny
sukces odniosło Gimnazjum z Kobióra, zajmując II
miejsce. Oprócz drużyny z Kobióra w zawodach
brały udział reprezentacje gimnazjów: z Wisły, Strumienia, Cieszyna, Pawłowic i Pszczyny. Paweł Pasternak – w biegu na 100 m zajął I miejsce, Daniel
Kręciwilk – w biegu na 1000 m zajął III miejsce, Błażej Szczotka – w biegu na 300 m zajął III miejsce. W
sztafecie 4 x 100 m reprezentacja w składzie: Daniel
Kręciwilk, Patryk Maiczek, Paweł Pasternak i Błażej
Szczotka zajęła I miejsce.
31 maja 2016r. w Chorzowie odbył się Okręgowy Finał Wojewódzkiej Gimnazjady Szkolnej w Piłce
Nożnej. Nasza drużyna wywalczyła III miejsce.
Awans do tych mistrzostw, oprócz reprezentacji Kobióra, uzyskały trzy drużyny: z Mysłowic, Tychów
oraz Chorzowa. Na ten bardzo dobry wynik złożyły
się inne sukcesy piłkarzy tj. I miejsce zdobyte 22
kwietnia w Powiatowych Zawodach Piłki Nożnej w
Kobiórze oraz I miejsce zdobyte 24 maja w Strumieniu na Rejonowych Zawodach w Piłce Nożnej.

szkół. Uroczystość w Domu Kultury zaczęła się od
przekazania sztandaru. Jakub Olchawa, Zuzanna Kozyra i Agnieszka Zień oddali sztandar w ręce nowego
pocztu: Adama Grolika, Weroniki Szafron i Weroniki
Szlagi. Podsumowaliśmy też rozliczne konkursy
szkolne, powiatowe, rejonowe i ogólnopolskie, w
których wzięli udział kobiórscy uczniowie.
Pan Dyrektor Jerzy Orlikowski podjął się niezwykle
trudnego zadania streszczenia obfitującej w wydarzenia historii naszej szkoły obejmującej ostatnie dziesięć miesięcy. Jak najsłuszniej zwrócił szczególną
uwagę na wyniki egzaminu gimnazjalnego – uzyskaliśmy najwyższe wyniki wśród gmin powiatu pszczyńskiego z j. polskiego, matematyki i języka angielskiego
na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Wyniki
naszych uczniów są wyższe od średniej krajowej i wojewódzkiej.
Wójt Gminy Kobiór pan Eugeniusz Lubański wręczył niezwykle prestiżową „Nagrodę Wójta”, która
trafiła do rąk Emilii Giel. Ta sama uczennica kl. III c
została wyróżniona przyznawanym przez Radę Pedagogiczną tytułem „Absolwenta Roku”. Nauczyciele
wychowania fizycznego wręczyli puchary sportowcom roku: Kindze Kabot i Pawłowi Pasternakowi.
Ogromny zaszczyt przypadł też w udziale Dyrektorowi i wychowawczyniom oraz wychowawcy klas
trzecich – rodzicom trzecioklasistów, którzy zdobyli
świadectwa z wyróżnieniem, z ogromną przyjemnością wręczyli listy gratulacyjne, a im samym dyplomy
oraz nagrody książkowe fundowane przez Radę Rodziców.
Podniosły nastrój dodatkowo został uświetniony występem 22-osobowego zespołu młodzieżowego Ad
majorem Dei gloriam założonego w 2012 roku przez
ks. Rafała Oleksego, który właśnie nagrał płytę zatytułowaną: Radość przemienionych serc.
Emocje koiły muzyką klasyczną kobiórskie gimnazjalistki, które odniosły sukcesy w tegorocznym XIII
Regionalnym Konkursie Gry na Fletach Podłużnych
– uczennica kl. III b Monika Kołoczek, która zdobyła nagrodę Grand Prix, uczennica kl. I a, której jury
przyznało wyróżnienie - Natalia Mikołajec oraz
kwartet należący do zespołu Campanella, który również zdobył wyróżnienie: Monika Kołoczek, Natalia
Mikołajec, a także Kinga Kabot i Karolina Laskowska z kl. I a.
Klasy trzecie pożegnały nas piosenkami, a także skeczem oraz pokazem zdjęć upamiętniających trzyletni
pobyt w murach naszej szkoły. Nie zabrakło też ciepłych słów i serdecznych życzeń wspaniałych wakacji, czego my też wszystkim życzymy!

POZOSTAŁE NOWINKI Z GIMNAZJUM
Uczniowie naszej szkoły wykazują się wysokim poziomem wiedzy oraz umiejętności. Przykładem tutaj
może być uczeń naszego Gimnazjum - Jakub Olchawa, który został wyróżniony w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "KANGUR". Z radością informujemy, że dwie nasze uczennice zdobyły wyróżnienia oraz tytuł finalisty w Ogólnopolskim Projekcie „Stypendiada Polonistyczna”: Agata
Tużnik – w konkursie czytelniczym „Kreator” oraz
Monika Kołoczek – w konkursie ortograficznym
„Ortograf”.
CZAS NA PODSUMOWANIA
Społeczność naszego gimnazjum spotkała się, by
podsumować rok szkolny 2015/2016. Rozpoczęliśmy od uroczystej Mszy św. dziękczynnej w intencji
pracowników oraz uczniów obydwu kobiórskich
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„LASOK”
W dniu 24.05.2016 r. (wtorek) o godz. 19.00 w Gminnym Domu Kultury w Kobiórze odbyła się, kolejna
już w tym sezonie, premiera spektaklu teatralnego w
wykonaniu Kobiórskiego Teatru Kulturalnego.
Tym razem kobiórska grupa teatralna, pod kierownictwem reżysera Romualda Kłakusa, wzięła na
warsztat scenariusz Grzegorza Sztolera zatytułowany
- "Lasok". Ta jednoaktówka napisana po śląsku wymagała od aktorów wiele wysiłku i zaangażowania.
Także scenografia i kostiumy miały typowo regionalny – śląski charakter, o co zadbały Teresa Malcharek i Magdalena Magiera. W postać tytułową wcielił
się Alojzy Brańczyk, a jego małżonkę – Ślubną zagrała Teresa Malcharek. W role drugoplanowe wcielili się: Adam Klemiński, Magdalena Magiera, Tomasz Malcharek, Marek Tomczok, Tomasz Dzięgielewski, Izabela Szpak, Jerzy Zawadzki i Janusz Żebrowski. Nad dźwiękiem czuwał Marek Ryguła, a obsługą techniczną zajął się Andrzej Chlebicki. Spektakl
rozpoczął się wykonaną na żywo przez Michała Mazura "Modlitwą" Bułata Okudżawy, a zakończyła go
wyświetlona na historycznym już ekranie kinowym
"Pastorałka" w wykonaniu chóru "Ex Animo" pod
dyr. Marcina Wielgata.
Sztuka przyjęta została bardzo entuzjastycznie przez
widzów zgromadzonych w Gminny Domu Kultury
w Kobiórze, co w dużej mierze przyczyniło się do jej
szybkiego wystawienie po raz drugi w dniu
10.06.2016 roku.
Kobiórski Teatr Kulturalny będzie kontynuował
swoją działalność po przerwie wakacyjnej, w związku
z tym zaprasza wszystkich kobiórskich (i nie tylko)
miłośników teatru do śledzenia jego repertuaru w kolejnym sezonie artystycznym.

KOBIÓRSKIE KOŁO
POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO
Realizując jeden z głównych celów, jakim jest promowanie sportu wędkarskiego, organizuje cyklicznie zawody wędkarskie. W 2016r. zorganizowano m.in.:
Zawody Spławikowe o Mistrzostwo Koła, w którym wzięło udział 60 zawodników, a zdobywcami
trzech pierwszych miejsc byli kolejno Jan Hajok, Hubert Domżoł i Teofil Czerwiński.
Zawody o Puchar Przewodniczącego Rady
Gminy Kobiór organizowane od ponad 20 lat, w ramach obchodów Dni Kobióra, cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem wędkarzy W maju tego roku,
z rąk Przewodniczącego Rady Przemysława Sawickiego, puchar odebrał Zygmunt Kosteczka.
Zawody z okazji Dnia Dziecka. Z roku, na rok,
uczestniczy w nich coraz większa liczba dzieci, a najmłodszym towarzyszą rodzice i dziadkowie. W tegorocznych zawodach brało udział 93 dzieci w pięciu
grupach wiekowych oraz kibicujące swoim kolegom
– łącznie ok. 120 dzieci. Zwycięzcy:
grupa maluchów – Bartłomiej Bartnik, Agata Jaromin, Marcin Stalmach
chłopcy młodsi – Jakub Marek, Krystian Mincer, Dawid Śledziona
dziewczęta młodsze – Julia Świdzińska, Weronika
Oprządek, Monika Oryniak
chłopcy starsi – Damian Pustelnik, Mateusz Jasiński,
Sebastian Loska
dziewczęta starsze – Kinga Kabot, Milena Piechula,
Martyna Tokarowska.
Wszystkie dzieci zostały poczęstowane słodyczami,
napojami i kiełbaską z grilla. Ponadto każdy uczestnik zawodów otrzymał okolicznościowy medal i nagrodę, a sześciu pierwszych zawodników, w poszczególnych kategoriach, dodatkowo dyplom.
Nagrody rzeczowe i słodycze zostały zakupione za
pieniądze koła PZW 113 oraz sponsorów – Gminę
Kobiór, Nadleśnictwo Kobiór, restaurację „Pod Sikorką”, sklep wędkarski „Wojtek” z Mikołowa i sklep
„Wędkarski Świat” z Tychów. Głównym sędzią i organizatorem zawodów, z ramienia Zarządu Koła
PZW Kobiór, był Pan Sebastian Kuźnik, który jest
również opiekunem ”Szkółki wędkarskiej” przy
Kole. Należy podkreślić, że uczestnik działającej od
dwóch lat Szkółki wędkarskiej Krystian Mincer zajął
4 miejsce w eliminacjach do Mistrzostw Okręgu
PZW Katowice i zakwalifikował się do finału Zawodów Spławikowych ”Młode talenty”.
Zarząd Koła przewiduje jeszcze w tym roku organizację wraz z Gminnym Domem Kultury wakacyjnych zawodów wędkarskich dla dzieci oraz trzech zawodów dla członków PZW.

KOBIÓRSKIE LATO
Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 18 lat na ciekawe
zajęcia i wycieczki organizowane podczas wakacji
przez Gminny Dom Kultury. Proponujemy dzieciom
wyjazdy na baseny, do kina oraz na wycieczki, warsztaty teatralne i plastyczne, rękodzielnicze, karaoke, a
także wycieczki rowerowe. 25 sierpnia zapraszamy do
wypróbowania sił w zawodach wędkarskich. Dwa
razy zaoferujemy uczestnikom zajęć ognisko z kiełbaskami
Przygotowaliśmy również bogatą ofertę wycieczek
rodzinnych. Odwiedzimy min. Opole, Krynicę, Wiedeń, Zakopane, Sandomierz, udamy się na spływ Dunajcem i do Szczawnicy.
Szczegółowy program na plakatach i na stronie
www.gdk-kobior.pl.
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W strefie obecnego budynku handlowego, na początku XX wieku stał
dom Roberta Kulpy - lokalnego działacza narodowego, nazywanego
przez mieszkańców „kobiórskim Korfantym”. Jeszcze w okresie przynależności Ziemi Pszczyńskiej do Cesarstwa Niemieckiego, współorganizował lokalne wiece, na których agitację za przynależnością Górnego Śląska do odradzającego się państwa Polskiego, prowadził Wojciech Korfanty. Temu wybitnemu Ślązakowi - posłowi do Reichstagu
i przywódcy narodowemu, odrodzona w 1919 roku II Rzeczypospolita, zawdzięczała włączenie w jej granice uprzemysłowionego
Robert Kulpa
Wojciech Korfanty
wschodniego obszaru Górnego Śląska. W domu Roberta Kulpy
przez kilkanaście lat funkcjonował punkt wypożyczania
książek drukowanych w języku polskim, a jego działalność
przyczyniła się do licznego udziału Kobiórzan w Powstaniach Śląskich.
W „Plebiscycie Narodowym” przeprowadzonym w 1921
roku, 81,6 % miejscowej ludności opowiedziało się za
przynależnością do odrodzonej Polski. W tej części Chałupników mieszkali czołowi organizatorzy ruchu społecznego, dążącego do odzyskania samodzielności administracyjnej Kobióra, który w latach 1977-1991 był dzielnicą
miasta Tychy: Franciszek Szmidt (1948-2010) i Stefan Fabian (1952-2010). Ostatecznie Kobiór odzyskał samodzielność w dniu 2 kwietnia 1991 roku.
Fot. ul. Krakowska – Boże Ciało 1952r.

Fot. Kiosk spożywczy Kobiórskiej Gminnej Spółdzielni -1972

Fot. Budynek mieszkalny z sklepem - lipiec 2016

Po raz pierwszy obydwie drogi zostały utwardzone kamieniem i żużlem z hałdy kopalni w Łaziskach w 1926 roku.
Nawierzchnie z asfaltobetonu ułożono w 1980 roku, kiedy Kobiór był już dzielnicą miasta Tychy. Przebudowa układów geometrycznych oraz konstrukcji jezdnej zrealizowana w lipcu 2016 roku, zbiegła się z 25-leciem odzyskania
samorządności przez gminę.
Janusz Mazur
Prezes Związku Górnośląskiego
Koło w Kobiórze
* W szkicu wykorzystano fotografie ze zbiorów Józefa Spiki,
Romualda Kłakusa, rodzin Ryguła, Liszowski, Piwoń oraz
z archiwów własnych autora szkicu
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W 1956 roku końcowy wschodni fragment drogi przecięła magistrala wodna zasilająca miasta GOP-u z ujęcia na nowym zbiorniku Goczałkowickim. Wzdłuż niej powstała droga technologiczna pozwalająca swobodnie dojechać w kierunku Studzienic i Paprocan.
W 1970 roku zakończono budowę ul. Przelotowej, co sprawiło, że początkowy fragment ul. Z. Ołtuszewskiego wraz z kuźnią „Lazara”, stał się przedłużeniem ul. Łukowej ( wtedy drogi te miały nazwy odpowiednio: „Powstańców Śląskich i „ Ignacego Paderewskiego”).
W 1975 roku zakończyła się budowa trasy krajowej DK -1, jaka po raz kolejny „przeszyła” zwarty obszar
Zogrodników. Częściowe wywłaszczenie gruntów największych gospodarstw, przełożyło się na marginalizację gospodarki rolnej w Kobiórze, choć jej wydajność i nowoczesność pozostała na bardzo wysokim poziomie.

Fot ul.Powstańców Śląskich - 1956 (w wózku autor szkicu)

Fot. ul. Z. Ołtuszewskiego - lipiec 2016

Fot. ul. Powstańców Śląskich - 1976

Fot. ul. Z. Ołtuszewskiego - lipiec 2016

„CHAŁUPNIKI” - ul. Zygmunta Wróblewskiego
Ulica Wróblewskiego razem z Błękitną i Rodzinną, stanowią główne ciągi komunikacyjne dzielnicy Chałupniki. Ta nazwa ma
swoje korzenie w typie gospodarstw, jakie tu powstały w drugiej połowie XVII wieku. Po „Zogrodnikach”, to druga w kolejności
najstarsza dzielnica Kobióra. Gospodarstwa chałupnicze posiadały niewielki przydomowy skrawek ziemi (około 5 ha) i nie dysponowały zwierzętami pociągowymi (tzw. sprzężajem). Ich właściciele korzystali z zaprzęgów bogatszych „Zogrodników”, gospodarujących po południowej stronie Korzyńca, a sami „dorabiali” w miejscowym folwarku przy hodowli koni, utrzymaniu
Wielkiego Stawu, odłowie ryb oraz przy wyrębie drewna w okolicznych lasach. Na uprawianych gruntach uwłaszczyli się w
latach 1846-1847 (zniesienie pańszczyzny w państwie Pruskim).
W okresie międzywojennym XX wieku, samorząd gminny nadał tej drodze nazwę „Krakowska”. Obecny patron ulicy: „Zygmunt Wróblewski”, był wybitnym polskim fizykiem (1845-1888) badającym właściwości gazów i metali w niskich temperaturach; w 1883 roku razem z Karolem Olszewskim, dokonał skroplenia tlenu i azotu.
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MAŁA HISTORIA KOBIÓRSKICH DRÓG
Zbieg sprzyjających okoliczności sprawił, że w miesiącu czerwcu i lipcu, w naszej gminie zakończono przebudowę dwóch dróg lokalnych: ul.Ołtuszewskiego i początkowy fragment ul.Wróblewskiego.
W czasie prowadzonych prac uświadomiłem sobie, że są to najstarsze drogi lokalne Kobióra (trakt z Pszczyny
do Mikołowa, miał zawsze charakter ponadlokalny). Myślę, że krótki rys historyczny zgłębiający ten temat, może
zainteresować czytelników „Kobiórskiego Biuletynu”.
„ZOGRODNIKI”
ul. Zdzisława Ołtuszewskiego
Ulica Ołtuszewskiego to najstarsza droga lokalna w Kobiórze. Jej początki
sięgają połowy XVI wieku, kiedy założono
tu 9 niewielkich gospodarstw zogrodniczych. Po jej południowej stronie aż po
krawędź lasu otaczającego śródleśną polanę, rozciągały się pola uprawne.
Ten fragment wsi od początku określano,
jako „Zogrodniki”, a wjazd na ten obszar
odbijał od wysokiej grobli Wielkiego
Stawu założonego w tym samym okresie.
W pierwszych latach XX wieku przy tym
skrzyżowaniu, stanęła kuźnia Jana Jelenia
pełniącego w okresie
Rys. Mapa „Wieganda” z 1780 roku na wschód od starego traktu Mikołowskiego
Powstań Śląskich (1919-1921) funkcję powstańczego komendanta wsi (do lat 70-tych, prowadził ją jego zięć - Paweł Lazar). Wschodni, końcowy fragment
drogi dochodził do lasów i łąk ciągnących się w stronę Międzyrzecza i Bojszów.
Zogrodniki w swojej historii były dotknięte kilkoma powodziami, które miejscowa ludność zachowała w
pamięci, jako „potopy”. Największe z nich miały miejsce w 1715 i 1809 roku, kiedy po długich ulewnych deszczach
nastąpiło przerwanie grobli Wielkiego Stawu. Po gwałtownym zalaniu większości zabudowań, rozpoczął się proces
ich przesuwania od doliny rzeki w kierunku drogi.
Choć „zogrodnicy” nie dysponowali wielkimi połaciami gruntów (od 7 do 15 ha), należeli przez kolejne
wieki do najzamożniejszych gospodarzy, uwłaszczając się na uprawianej ziemi w latach 1846-1847 (zniesienie
pańszczyzny w Prusach). Szczególną pozycję zyskało gospodarstwo Rygułów, w którym, w okresie międzywojennym XX wieku, wprowadzono nowoczesną gospodarkę opartą o nawozy sztuczne, uprawę warzyw i owoców, produkcję rozsady „pod szkłem”.

Jan Jeleń

Walenty Ryguła (1886-1970) w latach 1934-1935
z ramienia Polskiego Stronnictwa Chrześcijańskiej
Demokracji, zasiadał w Sejmie II Rzeczypospolitej.
Od połowy lat 20-tych ubiegłego wieku do 1977
roku, jedyna droga na Zogrodnikach nosiła nazwę
„Powstańców Śląskich”. Obecna nazwa - „Zdzisława Ołtuszewskiego”, została nadana dla upamiętnienia ucznia - harcerza Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie, bestialsko zamordowanego dniu 3 września 1939 roku, przez wkraczające do Kobióra wojska hitlerowskie. Pacyfikacja, w której zginęło 9 mieszkańców wsi, została
przeprowadzona w ramach odwetu za zabicie z
broni myśliwskiej w rejonie Nadleśnictwa, oficera
zwiadu konnego wermachtu.

Walenty Ryguła
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