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UROCZYSTOŚCI
RODZINNY PIKNIK DOŻYNKOWY

10 września 2017 roku, już po raz drugi, kobiórskie dożynki
odbyły się w pięknym otoczeniu kościoła i domu
parafialnego. Cieszyły się dużym zainteresowaniem
mieszkańców, którzy całymi rodzinami przybyli na
uroczystości.
Dzięki znakomitej współpracy Parafii i Gminy
przygotowano miejsce i program tegorocznych obchodów.
Dekoracje zaaranżowane były przez panią Łucję Jonkisz
oraz Koło Gospodyń Wiejskich. Organizatorom i
uczestnikom sprzyjała słoneczna pogoda.
Uroczystości rozpoczęła odprawiona
w Kościele
Parafialnym o godz.15.00. dziękczynna msza święta
koncelebrowana przez księdza proboszcza Damiana Suszkę
i księży emerytów: ks. prałata Bernarda Czerneckiego, ks.
Rudolfa Myszora oraz ks. Mariana Jaromina. W swojej
homilii ksiądz proboszcz zwrócił uwagę na niebagatelne
znaczenie ekologicznych produktów żywnościowych.
Pierwszym punktem dożynkowego programu była,
uświetniona przez zespół "Kobiórzanie", ceremonia
przekazania Wójtowi bochenka chleba. Upieczony z
tegorocznych plonów chleb wręczali Starostowie: pani
Alicja Boryczka i pan Piotr Fojcik. W podziękowaniu, Wójt
Eugeniusz Lubański obiecał, że będzie go dzielił
sprawiedliwie. Z pomocą małżonki pokroił symboliczny
bochen i częstował wszystkich zgromadzonych.
Część artystyczną rozpoczęła "Kobiórsko Czelodka" dając
popis pieśni solowych i grupowych. Uwagę widzów
zwróciły ekspresyjne recytacje wierszy, które nagrodzono
gromkimi brawami. Zespół taneczny działający przy szkole
wykonał efektowny taniec z pomponami. Z kolei
"Kobiórzanie", w pięknych tradycyjnych strojach, wykonali
perfekcyjnie wiązankę pieśni śląskich. Dynamiczny występ
góralskiej kapeli z Koniakowa niejednego skłonił do tupania
nóżką.

Do gry na tradycyjnych trombitach górale postanowili
namówić księdza proboszcza, Wójta i pana Jerzego
Jastrzemskiego. Ksiądz, zamiast gry na trombicie, wolał
użyć własnego głosu, Wójt podjął się wyzwania, ale
instrumentu nie zdołał ujarzmić. Jedynie pan Jurek,
doświadczony trębacz, dał radę. Wszystkie próby zostały
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nagrodzone wielkimi brawami. Na zakończenie wystąpił
zespół muzyczny z Czyżowic z ciekawą akordeonową
interpretacją znanych utworów.

imprezy. A wniosek na przyszłość? To trzeba będzie
powtórzyć!
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili się do tak udanej imprezy.
Film oraz zdjęcia z uroczystości można zobaczyć na stronie
internetowej Parafii WNMP.
KG
Zdj. Adam Sobel

TOUR DE POLOGNE
W KOBIÓRZE
Wyścig kolarski już dawno za nami. Ale warto przypomnieć
te chwile. Trasa międzynarodowego wyścigu kolarskiego po
55 latach znów przebiegała przez centrum Kobióra. Nasza
miejscowość znalazła się na trasie najdłuższego IV etapu
Tour de Pologne z Zawiercia do Zabrza (238 kilometrów).
Uczestnicy najsłynniejszego wyścigu kolarskiego w naszym
kraju przejechali przez Kobiór "starą drogą" od Tychów,
ulicą Przelotową do ronda, a następnie ulicą Centralną w
kierunku Gostyni. Wzdłuż trasy pomimo ogromnego upału
ustawili się mieszkańcy dopingując kolarzy i motywując do
jeszcze szybszej jazdy. Pogoda jednak doskwierała przede
wszystkim uczestnikom wyścigu.

Przed godziną 16.00 przejechały samochody Tour de Pologne wraz z głównym sponsorem. O godzinie 16.00 pojawili
się „uciekinierzy”, a 6 minut później peleton. Przez Kobiór
przemknęli w mgnieniu oka, a za nimi policja, ambulanse i
inne służby. Przypominamy, że IV etap wygrał Australijczyk Caleb Ewan. Najlepszy z Polaków – Alan Banaszek
przyjechał dziewiąty.
Poniżej prezentujemy przejazd peletonu Tour de Pologne
przez Kobiór.

Dożynkom towarzyszył poczęstunek przygotowany przez
Koło Gospodyń Wiejskich. Był kołocz, kawa, chleb ze
smalcem i ogórkiem, tradycyjne wyroby wędliniarskie.
Widać wszystkim smakowało, bo cierpliwie stali w kolejce,
by móc skosztować tych specjałów.
Dzieci, bez ograniczeń, mogły zajadać popcorn, co też
czyniły z radością. Potem można było przenieść się na
„dmuchańca” i dać upust swojej energii lub uczestniczyć w
grach i konkursach ekologicznych przygotowanych przez
Fundację EKON z Kobióra.
Piękna pogoda, piękne miejsce, ciekawy program
artystyczny i smaczny poczęstunek – wszystko ze
wsparciem Bożej opatrzności – to gwarancja udanej
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tego usługi gastronomiczne odpłatnie świadczył pub "Elwer".

ŚWIĘTO
NA ZOGRODNIKACH
PO RAZ DRUGI
W dniu 12 sierpnia br. została zorganizowana II edycja
Święta na Zogrodnikach. Ponownie na wysokości zadania
stanęła grupa organizacyjna oraz sami mieszkańcy ulicy
Ołtuszewskiego. Tak jak w roku ubiegłym impreza odbyła
się na prywatnej posesji Państwa Zofii i Rajmunda Małków.
Koszty imprezy pokryli organizatorzy oraz sami mieszkańcy, którzy na spotkanie przynieśli swoje wyroby domowe.
Podziękowania należy przekazać również dla Urzędu Gminy, który wypożyczył nam na ten cel dwa duże namioty oraz
część stołów z ławami.

Nie zmienił się również główny cel tego przedsięwzięcia,
jakim była integracja sąsiedzka zarówno w czasie przygotowań, jak i w trakcie imprezy. Formuła spotkania sprzyjała
również nawiązaniu kontaktów z nowymi sąsiadami.

Zabawę taneczną nieodpłatnie prowadził Zespół Jerzego
Orlikowskiego i Michała Niedźwiedzia.

Pogoda w godzinach popołudniowych zachęcała mieszkańców do udziału w imprezie. Organizatorzy imprezy poczęstowali wszystkich przybyłych kawą i tradycyjnym kołoczem z rabarbarem. Degustowano również przepyszne wypieki i wyroby domowe, przyniesione przez uczestników
"święta" - wśród nich: torty, ciasta, wyroby swojskie Państwa Pluta, a także wino owocowe "od Jaśnioka z południowego brzegu Korzyńca" oraz wino domowe "od Stasia",
miody, sałatki oraz chleb ze smalcem i ogórkami. Oprócz

Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego wydarzenia oraz w nim uczestniczyli - serdecznie dziękujemy!
Mamy nadzieję, że to święto wejdzie do tradycji i spotkamy
się znów za rok.
Więcej zdjęć na stronie www.kobior.pl
Organizatorzy
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Zdjęcie zbiorowe mieszkańców ulicy Ołtuszewskiego
podczas Święta Zogrodników
12.08.2017

Fot. J Mazur
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szym regionie. Jest to jeden z absolutnych priorytetów naszego regionu na nową perspektywę 2014-2020.
Uwzględnienie przedsięwzięć w PGN zwiększy szanse
Urzędu Gminy Kobiór, mieszkańców oraz firm i przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie gminy na uzyskanie
dofinansowania w ramach perspektywy finansowej 20142020.
Dziękuję wszystkim za wzięcie udziału w badaniu.
EL

SPRAWDŹ
GDZIE MOŻNA ODDAĆ
ODPADY NIEBEZPIECZNE
W GMINIE KOBIÓR
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
ul. Centralna
43-210 Kobiór
tel. 509038325
Godziny otwarcia:
Wtorek - Piątek - 8:00 - 16:00
Sobota - 7:00 - 15:00

KOBIÓR BEZ DYMU
JAK PALIĆ WĘGLEM CZYSTO I WYGODNIE
Położenie naszej Gminy powoduje, że zanieczyszczenie
powietrza w okresie grzewczym niejednokrotnie przekracza
dopuszczalne normy. Powodem takiego stanu rzeczy jest
kumulacja zanieczyszczeń, które częściowo sami wytwarzamy w naszych domowych kotłowniach (w Kobiórze
dymi ponad 750 kominów).

Przykłady odpadów niebezpiecznych:
- środki czyszczące i dezynfekujące
- środki do udrażniania kanalizacji
- aerozole
- wybielacze, detergenty, proszki do prania
- rozpuszczalniki, kleje, uszczelniacze
- odpady medyczne (m.in. przeterminowane lekarstwa, zużyte strzykawki)
- kartridże, tonery
- lampy energooszczędne, żarówki
- baterie i akumulatory
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. telefony,
aparaty, TV, komputery, drukarki, itp.)
- farby, lakiery, oleje
- środki ochrony roślin

Ogrzewanie węglowe nie musi być uciążliwe. Węgiel i
drewno można spalać prawie lub całkowicie bez dymu.
Efektywne, ekonomiczne spalanie węgla i drewna da się
zrealizować w zdecydowanej większości pieców. Efekt
bowiem w największej mierze zależy od techniki dokładania
paliwa.
Jest kilka metod na czystsze spalanie węgla i drewna, w
kolejności od najprostszej:
- dokładanie mniejszymi porcjami,
- palenie kroczące,
- rozpalanie od góry.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
DLA GMINY KOBIÓR

PGN jest jednym z kluczowych dokumentów strategicznych
dla gmin, które w latach 2014-2020 planują realizację
przedsięwzięć z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej.
W ramach PGN początkiem września w naszej gminie została przeprowadzona ankietyzacja mieszkańców gminy w
celu identyfikacji systemów grzewczych oraz stworzenia
bazy danych o emisji gazów cieplarnianych.
Wykonawcą PGN na obszarze gminy Kobiór jest firma:
ECO-SITE Sylwia Brzezicka – Tesarczyk, ul. Rudzka 13,
44-200 Rybnik.
Stworzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla
gminy Kobiór jest kolejnym krokiem w kierunku podjęcia
skutecznej walki o bezzwrotne środki zewnętrzne wspomagające działania na rzecz poprawy jakości powietrza w na-

Jaki jest główny powód, aby interesować się paleniem bez
dymu? To oszczędność pieniędzy! Przejście z kopcenia na
efektywne spalanie przynosi oszczędności ok. 30% opału, czyli kwoty idące w setki złotych rocznie!
Metoda I: dokładanie mniejszymi porcjami
Wystarczy minimalna zmiana nawyków, aby tradycyjne
palenie (“od dołu”) uczynić znośnym. Kopcenie przy tym
sposobie palenia jest efektem wrzucania zbyt wielkiej porcji
paliwa na zbyt małą porcję żaru. Najprościej więc będzie
pozbyć się kopcenia dokładając mniejszymi porcjami.

6

OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI
Na tej samej zasadzie, co palenie od góry, tylko w mniejszej
skali, działają palniki w kotłach podajnikowych i dlatego
kotły te spalają węgiel czysto i efektywnie.

Metoda II: palenie kroczące
Palenie kroczące można nazwać paleniem od boku, ponieważ w tym przypadku żar wędruje w poziomie. Metoda ta
jest niejako kompromisem między paleniem od góry i typowym (od dołu). Umożliwia ciągłe palenie z dokładaniem,
ale kosztem nie całkiem czystego spalania (wciąż jednak o
niebo lepszego niż przy zasypywaniu żaru grubą warstwą
świeżego paliwa).

Więcej na stronie www.kobior.pl/kobior-bez-dymu wraz
z filmem instruktażowym „Jak palić węglem czysto i
wygodnie - rozpalanie w piecu od góry”

METROPOLIA
RODZI SIĘ W BÓLACH
I sesja Zgromadzenia Metropolii miała miejsce 29 sierpnia
2017 roku. Jednak w tym dniu zdołano rozpatrzyć tylko
jeden projekt uchwały dotyczący ustalenia regulaminu wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia GórnośląskoZagłębiowskiego. Dużym problemem okazało się wypracowanie zgodnego stanowiska dotyczącego obsady Zarządu
Metropolii. Niestety niełatwo było osiągnąć w tej kwestii
konsensus. Sesja została przerwana do 12 września.
Dwutygodniowa przerwa dała konkretne rezultaty. W trakcie kontynuacji obrad odbyły się wybory Przewodniczącego
Zgromadzenia Metropolii. Został nim prezydent Katowic,
Marcin Krupa. Dokonano też wyboru Przewodniczącego
Zarządu związku metropolitarnego, którym został Kazimierz
Karolczak. Do Zarządu weszli także: Danuta Kamińska,
Krzysztof Zamasz, Grzegorz Kwitek oraz Karolina Wadowska.
Rozpatrzono i podjęto uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Metropolii na 2017 rok oraz wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2017-2020, a także o przyjęciu projektu
statutu związku metropolitarnego.
Każda gmina będzie miała wpływ na kluczowe decyzje,
wykorzystanie środków finansowych oraz zadania realizowane przez związek. Organami związku będą: zgromadzenie złożone z przedstawicieli wszystkich gmin (z każdej po
jednym) oraz zarząd wykonujący zadania przy pomocy
urzędu metropolitarnego.

Metoda III: rozpalanie od góry
Potencjalnie najczystszą i najefektywniejszą alternatywą
dla tradycyjnego sposobu palenia jest rozpalanie od
góry.
Cały trik w rozpalaniu od góry to przeniesienie warstwy
żaru z dołu na górę paleniska. Budowa kotła nie zmienia się,
powietrze nadal płynie spod rusztu ku górze. Jednak teraz
żar pomału schodzi ku dołowi (z równą łatwością jak w
paleniu od dołu wędrował ku górze) a dym wydostający się
z warstwy zimnego jeszcze opału musi przejść przez żar,
gdzie ulega praktycznie całkowitemu spaleniu. Do komina
lecą niemal przezroczyste spaliny, a w miejsce dymu
powstaje więcej ciepła.

W TROSCE
O BEZPIECZEŃSTWO
DALSZA ROZBUDOWA
MONITORINGU
W ramach poprawy bezpieczeństwa naszych mieszkańców
w lipcu br. została przeprowadzona rozbudowa gminnego
monitoringu oraz systemu rejestrującego. Zamontowanych
zostało dziesięć nowych kamer HD, które rozszerzają dotychczas monitorowany teren o parking przy restauracji,
parking przy kościele, teren przy Gminnym Domu Kultury
oraz pasaż obok przychodni, teren przed i za budynkiem
usługowym przy ul. Centralnej 57.
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nych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej.
Na stronie internetowej www.kobior.pl znajdują się pliki do
pobrania:
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 roku
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy
finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów
edukacyjnych
- Uchwala Nr 115/2017 Rady Ministrów z dnia 26 lipca
2017 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom
w 2017 roku – „Wyprawka szkolna”
- Zarządzenie nr 91/IV/2017 Wójta Gminy Kobiór z dnia 9
sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia terminu składania
wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na
zakup podręczników

Kamera obok przychodni

Kamera przed Domem Kultury

Kamera na parking przy Kościele WNMP

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW NA NOWY OKRES
ZASIŁKOWY 2017/2018

Kamera na parking budynku usługowego Centralna 57

Od 1 sierpnia 2017 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kobiórze rozpocznie wydawanie i przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 o przyznanie:
-świadczeń wychowawczych (Rodzina 500+),
-świadczeń rodzinnych,
-świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Druki wniosków będą wydawane i przyjmowane w Dziale
Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze ul. Centralna 57.
Wnioski można składać osobiście, listownie, jak również za
pomocą portalu "Emp@tia" a także poprzez systemy bankowe i ePUAP.
Szczegółowe informacje na temat zmian dotyczących zasad
przyznawania świadczeń a także wzory druków znajdują się
na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
www.mpips.gov.pl

Obecnie w systemie gminnego monitoringu działa 20 kamer.
Ograniczyły one akty wandalizmu a na monitorowanym
obszarze poprawia się ład i porządek publiczny.
W dalszej części planuje się monitorowanie placów zabaw
przy ul. Łukowej oraz Rubinowej, nowobudowanej sali
sportowej przy Szkole Podstawowej oraz rejonu dworca
PKP i GOS.

WYPRAWKA SZKOLNA
Wsparcie dotyczy zakupu podręczników do kształcenia
ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego
lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczo-
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WYCIĄG ZE SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA
W dniu 21.07.2017r.
• Wykonawca robót zaoferował możliwość przyśpieszenia
zakończenia budowy sali gimnastycznej do końca br. (wg
umowy roboty miały potrwać do 15 maja 2018r.). Prowadzone są obecnie uzgodnienia z Ministerstwem Sportu i
Turystyki dotyczące możliwości wcześniejszej wypłaty
dotacji na ten cel.

WYCIĄG
ZE SPRAWOZDANIA
Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA
od 28.06.2017r. do 31.08.2017r.
W dniu 28.06.2017r.
• Uczestniczyłem w spotkaniu dyrektorów jednostek oświatowych z Kobióra oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z władzami stowarzyszenia prowadzącego Dom
Kulejących Aniołów w Pszczynie. W związku z planowanym oddaniem do użytkowania nowego obiektu w Piasku,
powstanie możliwość przyjęcia dodatkowych osób niepełnosprawnych również z terenu Kobióra. Przyjęcia mogą
odbywać się w sposób ciągły przez cały rok.

W dniu 26.07.2017r.
• W związku z prowadzoną przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego Wojewody komunalizacją fragmentu drogi technologicznej wzdłuż goczałkowickiego wodociągu magistralnego (na odcinku pomiędzy DK1 i Domem Spokojnej
Starości) został przeprowadzony podział gruntów, w celu
wydzielenia pasa jezdnego oraz urządzeń wodociągowych.
Pas jezdny drogi przejmie nieodpłatnie Gmina Kobiór, a
teren zajęty pod wodociągami nadal pozostanie w gestii
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów. Koszty
podziału geodezyjnego pokrył Skarb Państwa na wniosek
Gminy Kobiór.

W dniu 30.06.2017r.
• Została podpisana umowa z firmą MASTER na wywóz i
zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Kobiór w okresie od 1 lipca do 31 grudnia br. W wyniku nieograniczonego przetargu wpłynęła tylko jedna oferta, w której zaoferowano cenę ryczałtową w wysokości 81tys. zł brutto miesięcznie.

W dniu 27.07.2017r.
• Odbyło się spotkanie z przedstawicielami: Miejskiego
Zarządu Ulic i Mostów w Tychach, Starostwa Powiatowego
w Pszczynie, Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie oraz
Gminy Kobiór w sprawie koncepcji ścieżki rowerowej pomiędzy Tychami a Kobiórem. Ustalono wstępnie, że ścieżka
będzie przebiegała po zachodniej stronie drogi powiatowej
(Al. Bielska) pasem szerokości 2,60m, oddzielonym od
jezdni krawężnikiem oraz 1 metrowym pasem zieleni. Miejscowe odwodnienia do rowów przydrożnych. Po ostatecznym uzgodnieniu koncepcji chodnika zostaną podjęte działania w sprawie sfinansowania tego zadania ze środków
powstałej z dniem 1.07.2017 Metropolii. (GZM).

Z dniem 1.07.2017 powstała Górnośląsko Zagłębiowska
Metropolia (GZM) utworzona z 41 gmin. W skład metropolii weszła również gmina Kobiór, która będzie reprezentowana przez wójta.
W dniu 04.07.2017r.
• Podpisano umowę na wykonanie placu zabaw przy ul.
Rubinowej. Wpłynęły dwie oferty, przy czym najkorzystniejsza opiewała na kwotę 79 059,00zł z terminem realizacji
do 8 sierpnia br. Zadanie jest dofinansowane ze środków
unijnych.

W dniu 31.07.2017r.
• Podpisano umowę z Pracownią Urbanistyczną z Rybnika
na opracowanie nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór.
Koszt opracowania 35.000 zł netto. Termin realizacji 12
miesięcy od dnia podpisania umowy.

W dniu 17.07.2017r.
• Odbyło się spotkanie z przedstawicielem Kurii Metropolitalnej w Katowicach w sprawie nieodpłatnego przejęcia
przez gminę gruntu pod drogą przy ul. Promnickiej i Pogodnej.

• Zostały wszczęte prace związane z budową wiaty wielofunkcyjnej (w formie nawiązującej do 8-kątnej stodoły) na
terenie Gminnego Ośrodka Sportu. Zostały wykonane roboty ziemne oraz fundamenty. Zakończenie robót przewiduje
się jesienią br.

W dniu 18.07.2017r.
• Dokonano odbioru monitoringu zrealizowanego w ramach
środków przewidzianych w budżecie na 2017 rok. Zakres
obejmował wymianę rejestratora w urzędzie gminy oraz
zamontowanie dodatkowych kamer w rejonie urzędu gminy,
skrzyżowania ul. Kobiórskiej z ul. Centralną, w rejonie
GDK i KOBIMED-u oraz GOPS-u. Koszt wyżej wymienionych prac wyniósł 17.200,00zł.
W bieżącym roku planuje się jeszcze rozszerzenie monitoringu o rejony: przedszkola i parkingu przy kościele, nowej
sali gimnastycznej, placów zabaw i GOS (w ramach dodatkowych środków przeznaczonych na ten cel z nadwyżki
budżetowej). Rozwój monitoringu ma na celu poprawę
bezpieczeństwa, a także utrzymania ładu i porządku w miejscach publicznych.

• Został zakupiony agregat prądotwórczy firmy HONDA o
mocy 2 kW na potrzeby zarządzania kryzysowego w Gminie
Kobiór. Koszt zakupu to 3.499,00 zł netto. W przypadku
braku dostawy energii elektrycznej (np. w wyniku klęski
żywiołowej) pozwoli to utrzymać łączność urzędu gminy ze
sztabem antykryzysowym oraz innymi instytucjami.
W dniu 01.08.2017r.
• Przez Gminę Kobiór przejechali kolarze w ramach Tour de
Pologne. Do obstawy wyścigu oddelegowani byli pracownicy urzędu, gminnej brygady komunalnej, OSP oraz LKS (
razem ponad 20 osób).

W dniu 19.07.2017r.
• Zakończono roboty związane z instalacją dodatkowych 6
punktów świetlnych w rejonie ul. Poziomkowej i Paproci.
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ważeniem zasad partycypacji w kosztach, który wynosi ok
800tys. zł. W tej sprawie odbędzie się spotkanie w GDDKiA
w Pszczynie 4 września br.

W dniu 02.08.2017r.
• Został przesłany do Urzędu Gminy projekt statutu metropolii (GZM). Gmina Kobiór wniosła kilka uwag do statutu,
z których najistotniejsza dotyczyła ustalania zasad wysokości części zmiennej składki rocznej. Projekt statutu oraz
uwagi do wglądu w biurze rady.

W dniu 11.08.2017r.
• Kuria Metropolitalna w Katowicach wystąpiła z propozycją nieodpłatnego przekazania fragmentu kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Promnickiej o łącznej długości
408mb, w tym odcinek tłoczny 145m wraz z pompownią
ścieków. Dokumenty w tej sprawie są obecnie przygotowywane.

W dniu 04.08.2017r.
• Odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy Centrum
Inwestycji Strategicznych Nieruchomości w sprawie likwidacji fragmentów ogrodzeń oraz innych przeszkód na trasie
planowanej ulicy Przemysłowej przebiegającej przez teren
byłego tartaku. Ma to związek z przewidzianą na bieżący
rok przebudową fragmentu tej drogi. Wykonanie tej przebudowy jest konieczne, aby umożliwić dojazd transportu ciężkiego do terenów gminnych, położonych po północnej stronie ulicy Plichtowickiej oraz stworzyć możliwości rozwoju
małych i średnich przedsiębiorstw w tym rejonie.

• Odbyło się spotkanie w Gminie Kobiór ze „Śląskim Oficerem Rowerowym”, Panem Aleksandrem Kopią przy udziale
przedstawiciela starostwa pszczyńskiego. Omówiono zasady
współpracy gminy i powiatu z urzędem marszałkowskim w
sprawie budowy, remontu i oznakowania ścieżek rowerowych na obszarze naszej gminy oraz plany opracowania do
końca 2018 roku strategii rowerowej województwa śląskiego.

W dniu 07.08.2017r.
• Gmina wystąpiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o uzasadnienie wyroku w sprawie odwołania Gminy Kobiór od decyzji Ministra Środowiska w
sprawie zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej
planowanej budowy kopalni węgla kamiennego Studzienice). Ministerstwo oraz WSA odmawia naszej gminie prawa
strony w postępowaniu.

W dniu 18.08.2017r.
• Zgodnie z uchwałą Rady Gminy odbył się przetarg nieograniczony na zbycie 3 działek gminnych w rejonie byłego
tartaku (na północ od ulicy Plichtowickiej). Wszystkie
działki kupiły firmy z Kobióra na cele produkcyjnousługowe. Łączna powierzchnia tych działek to 0,6265ha. W
wyniku przetargu zostały one zbyte za kwotę 385.038,00zł
brutto.

• Rozpatrzono wniosek Nadleśnictwa Kobiór o wykreślenie
z gminnej ewidencji zabytków budynku byłego nadleśnictwa przy ul. Leśników 9. Informuję, że w 2015r. Starosta
Pszczyński wydał decyzję o zgodzie na wyburzenie tego
obiektu.

W dniu 22.08.2017r.
• Odbyło się spotkanie w sprawie przystąpienia Gminy Kobiór do Krajowego Rejestru Długów. Ma to na celu większą
skuteczność windykacji zaległości czynszowych. Podpisano
na razie umowę roczną.

W dniu 08.08.2017r.
• Odbył się odbiór końcowy placu zabaw przy
ul.Rubinowej. W ramach własnych środków gmina przewiduje jeszcze budowę dojścia do urządzeń (chodnik betonowy), parkingu przed placem zabaw, oświetlenia oraz monitoringu. W chwili obecnej trwają procedury związane z
oddaniem placu zabaw do użytkowania. Uzyskanie stosownej decyzji PINBUD-u w tej sprawie przewidywane jest w
ostatniej dekadzie września br.

W dniu 24.08.2017r.
• Została wydana przez Wójta decyzja o warunkach zabudowy dla zadania pn. Przebudowa drogi leśnej pomiędzy
DK1 a Świerczyńcem.
W dniu 28.08.2017r.
• Otworzono oferty w przetargu nieograniczonym na wykonawcę robót dotyczących budowy kanalizacji w rejonie ulic
Poziomkowej, Paproci i Wschodniej. Wpłynęło 9 ofert,
najtańsza to 1.002.000 zł brutto. Najdroższa ponad
1.800.000 zł brutto. Termin realizacji do 15 marca 2018
roku.

W dniu 09.08.2017r.
• Złożono w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej ( etap obejmujący
wschodnią część ul. Ołtuszewskiego, część ul. Leśników
oraz ul. Na Kąty) o łącznej długości ok 2,043 km. Wartość
szacunkowa zadania to 1.021.107,00zł brutto, przy czym
wnioskowana kwota dotacji unijnej to 705.743,00zł. Przewiduje się realizację inwestycji w roku 2018/2019, w zależności od terminów zakończenia oceny wniosku przez Śląski
Urząd Marszałkowski.

W dniu 29.08.2017r.
• Rozstrzygnięto przetarg na termomodernizację budynku
Urzędu Gminy Kobiór oraz kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania w Gminnym Domu Kultury.
• W Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach Odbyła się I sesja
Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii. Druga część sesji
odbyła się w dniu 12 września.

W dniu 10.08.2017r.
• Firma projektowa z Bytomia przesłała do Gminy Kobiór,
koncepcję wraz z kosztorysami sygnalizacji świetlnej na
przejściu pieszym i rowerowym przez Drogę Krajową nr 1
w Kobiórze (w pasie ul. Ołtuszewskiego). Dokumenty te
zostały przesłane do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad w Pszczynie oraz do Starostwa i Powiatowego
Zarządu Dróg w Pszczynie w celu zapoznania się oraz roz-

Wójt Gminy
mgr inż. Eugeniusz Lubański
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dotyczącej wymiany kotła wraz z instalacją c.o. w budynku
Gminnego Domu Kultury w Kobiórze, którą realizować
będzie firma oraz P.H.U. PUCHAŁKA z Pszczyny za kwotę
około 132 000 zł. Zmuszeni byliśmy unieważnić część postępowania dotyczącą docieplenia Gminnego Domu Kultury, gdyż najkorzystniejsza ze złożonych ofert przewyższała
kwotę, jaką planowano przeznaczyć na realizację tej części
zamówienia. Kolejny przetarg dotyczący tej części zamówienia zostanie zorganizowany w październiku.
Szacujemy, że wartość projektu, który ma zostać zrealizowany w terminie do 31 lipca 2018 r. może wynieść łącznie
około 900 000 zł, z czego około 428 500 zł to dofinansowanie ze środków unijnych.
Zdjęcia stanu obecnego budynku Urzędu Gminy:

ODDANIE DO UŻYTKOWNIA
NOWEJ SALI PRZEDSZKOLNEJ

W dniu 17 sierpnia br. uzyskano pozytywną opinię Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Pszczynie, a w dniu
30 sierpnia 2017 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pszczynie wydał ostateczną decyzję, zgodnie z którą
udzielono Gminie Kobiór pozwolenia na użytkowanie rozbudowanej części budynku Gminnego Przedszkola przy ul.
Rodzinnej 1 w Kobiórze. Projekt polegał na dobudowie
korytarza oraz nowej sali dla dzieci, wyposażonej w węzeł
sanitarny oraz pokój specjalistów. Przedszkole zyskało nową powierzchnię użytkową wielkości około 76 m² o kubaturze 350,0 m³. Inwestycja, której koszt wyniósł około 230
000 zł dofinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w formule Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego. Zrealizowane zamierzenie jest uzupełnieniem projektu pn. „Dobry
start to przedszkole - zwiększenie dostępności do wysokiej
jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci 3-4 letnich z terenu
Gminy Kobiór”, który realizowany jest od początku września przez przedszkole z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
MK

MK
ROZBUDOWA GMINNEJ
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W KOBIÓRZE
Końcem bieżącego miesiąca planujemy podpisanie umowy
na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze”. Najkorzystniejszą ofertę
w postępowaniu przetargowym złożyło konsorcjum firm
HYDROGOP Spółka z o.o. (lider konsorcjum) i TB-INFRA
Mariusz Życiński (partner konsorcjum) z siedzibą w Katowicach, na kwotę około 1 002 000 zł. Projekt dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 na podstawie umowy podpisanej z Województwem Śląskim końcem sierpnia bieżącego roku. W ramach
inwestycji wybudowana zostanie sieć kanalizacyjna o długości około 3 km, która obsługiwać będzie mieszkańców ul.
Paproci, ul. Poziomkowej, ul. Promnickiej, części ul. Rodzinnej, ul. Rolnej oraz ul. Wschodniej. Budowa zostanie
zakończona w marcu 2018 r., a pozwolenie na użytkowanie
planujemy uzyskać w pierwszej połowie kwietnia przyszłego roku. Wartość projektu szacuje się na kwotę ponad
1.000.000 zł, z czego około 734 000 zł to dofinansowanie ze
środków unijnych.
MK

PRZYSTĘPUJEMY DO TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Na dzień 20 września 2017 r. zaplanowano podpisanie
umów na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kobiórze”. Projekt dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Subregionu Centralnego, na podstawie
umowy z Województwem Śląskim, którą podpisano w dniu
26 maja 2017 r. Pierwszy przetarg zorganizowany w czerwcu bieżącego roku został unieważniony ze względu na to, że
jedyna złożona oferta na część zamówienia dotyczącą termomodernizacji Gminnego Domu Kultury przewyższała
kwotę, jaką planowano przeznaczyć na realizację całości
zamówienia.
Kolejny przetarg wyłonił wykonawców części 1 projektu
dotyczącej Termomodernizacji budynku Urzędu Gminny w
Kobiórze, którą realizować będzie firma DAN-POL Spółka
z o.o. z Tychów za kwotę około 305 000 zł oraz części 3
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żarnej w Pszczynie oraz Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Tychach o zakończeniu budowy i
zamiarze przystąpienia do użytkowania. Mamy nadzieję, że
do końca września uzyskamy ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.
MK

ZAPROSZENIE NA
SPOTKANIE DOTYCZĄCE ROZBUDOWY
SIECI KANALIZACYJNEJ
W związku z przystąpieniem do realizacji inwestycji pod
nazwą „Rozbudowa gminnej 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 2014 – 2020, Wójt Gminy
Kobiór zaprasza właścicieli nieruchomości położonych przy
ul. Paproci, ul. Poziomkowej, ul. Promnickiej, ul. Rodzinnej, ul. Rolnej i ul. Wschodniej na spotkanie poświęcone
tematom związanym z budową sieci kanalizacyjnej w rejonie tych ulic, które odbędzie się w czwartek 28 września
2017r. o godz. 17.00 w Gminnym Domu Kultury przy ul.
Centralnej 16.
Wójt Gminy Kobiór
Eugeniusz Lubański

POSTĘP PRAC
NA BUDOWIE SALI GIMNASTYCZNEJ
Posuwają się prace związane z budową pierwszej pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gminie Kobiór przy kompleksie szkolnym przy ul. Tuwima 33, dofinansowanej przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zgodnie z umową dotacji planowany koszt całkowity wynosi około 3 128 000 zł, z czego dotacja ma wynieść 2 172 000 zł.

PLAC ZABAW NA OSIEDLU
W okresie od 4 lipca do 8 sierpnia 2017r. Firma Usługowa
Wincukiewicz z Kielc wykonała roboty budowlane związane z realizacją projektu pn. „Budowa gminnego placu zabaw
przy ul. Rubinowej w Kobiórze” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wykonano bezpieczną nawierzchnię pod urządzeniami
zabawowymi z piasku wraz z drenażem, nawierzchnię
utwardzoną z kostki betonowej pod stół do gry w tenisa
stołowego oraz ogrodzenie placu zabaw panelowe z bramą
wjazdową i furtką. Obiekt wyposażono w zestaw zabawowy
składający się z wieży kwadratowej, wieży strażackiej, zjeżdżalni, mostu linowego, balkonika, kociego grzbietu, piaskownicy, sprężynowca, karuzeli, huśtawki podwójnej,
huśtawki wagowej, stołu do gry w tenisa oraz urządzenia
komunalne: cztery ławki, kosz na śmieci i tablicę regulaminową. Wartość robót budowlanych to około 80 000 zł, z
czego 63,63% stanowi dofinansowanie ze środków unijnych. W miesiącu sierpniu brygada komunalna realizowała
dodatkowo prace związane z urządzeniem parkingu oraz
dojścia do zrealizowanego obiektu.

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę nowej sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym i odrębną kotłownią oraz przebudowę części pomieszczeń szkolnych z
adaptacją na pomieszczenie dla nauczycieli wychowania
fizycznego. W związku z deklaracją wykonawcy robót budowlanych firmą P.B. DOMBUD S.A. w dniu 4 sierpnia
2017r. wystąpiliśmy do Ministra Sportu i Turystyki z pismem dotyczącym możliwości wcześniejszego zakończenia
inwestycji i przekazania użytkowania obiektu po feriach
zimowych w I kwartale 2018 r. uzyskując wstępną zgodę.
Rozmowy na ten temat trwają. W dniu 15 września 2017r.
dokonano odbioru II etapu robót budowlanych stwierdzając,
że na tym etapie wykonano już znaczną część prac przewidzianych do odbioru w III etapie.
MK
NOWE NAZWY ULIC W KOBIÓRZE
1) W związku z wejściem w życie z dniem 1 września 2016
r. ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy
budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.
U. z 2016 r., poz. 744) Rada Gminy Kobiór podjęła w dniu
27 czerwca bieżącego roku uchwałę nr RG.0007.213.2017 w
sprawie zmiany nazwy ul. Władysława Hibnera na ul.
Kwiatową (opublikowana w Dz. U. Woj. Śl. pod poz. 4028
w dniu 5 lipca 2017 r.), która zaczęła obowiązywać z dniem
19 lipca 2017 r. Art. 5 wspomnianej na wstępie ustawy
gwarantuje, że nie trzeba wymieniać dokumentów
osobistych, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego pojazdów
ani innych dokumentów zawierających dotychczasową
nazwę – będą one ważne dopóki nie upłynie ich termin
ważności. (nr 1 na mapie)

W związku tym, że inwestycja realizowana była na podstawie pozwolenia na budowę, wymagane jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Procedura wymagała, aby
wniosek, który złożony zostanie w dniu 18 września 2017 r.
do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego poprzedzały powiadomienia Państwowej Powiatowej Straży Po-
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regulacji przebiegu jezdni i ułożeniu nakładki asfaltobetonowej.
W toku jest postępowanie o wyłonienie wykonawcy robót dla przebudowy ul. Południowej, na której przewiduje się wykonanie nawierzchni tłuczniowo - klińcowej oraz
uporządkowanie pasa drogowego.
Ważnym zadaniem tego roku jest budowa parkingu
w strefie ul.Tuwima, co wiąże się z oddaniem do użytku
nowej sali gimnastycznej. W tym miejscu zawsze występuje
deficyt miejsc do parkowania, a udostępnienie „komercyjne” nowego obiektu sportowego po zajęciach lekcyjnych,
jest uwarunkowane dysponowaniem bezpiecznymi miejscami do parkowania samochodów. Aktualnie kończy się
proces optymalizacji projektu i dostosowanie przyjętych
rozwiązań, do naszych możliwości finansowych.
Zaplanowano też budowę chodnika dla pieszych na
fragmencie ul.Łukowej w strefie dojścia na „Starodroże”, co
wiąże się z koniecznością przebudowy i umocnienia wysokiej skarpy drogowej oraz przedłużeniem przepustu na rowie melioracyjnym. Bez poszerzenia pasa jezdnego, to zadanie jest niemożliwe do zrealizowania ze względu na zbyt
„ciasny” tor jazdy samochodów w strefie łuku drogowego,
który będzie „zamknięty” wysokim krawężnikiem drogowym. Zakłada się rozwiązania techniczne, które pozwolą
poszerzyć jezdnię bez wywłaszczania prywatnych gruntów
przylegających do drogi od strony południowej.
W ramach robót remontowych zaplanowanych na
cały sezon tj. do końca października, wykonano remonty
cząstkowe dróg gminnych w technologii asfaltobetonowej,
klińcowej oraz powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową; wykonano też modernizacje nawierzchni kilku odcinków dróg dojazdowych (ul.Orla, Zachodnia, Nowa).
Od wyników kolejno planowanych postępowań
przetargowych, ale również od warunków pogodowych ostatnio nie najlepszych, uzależniona jest przebudowa fragmentów ul. Cichej i Przemysłowej.
JM
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2) W dniu 27 czerwca 2017 r. Rada Gminy Kobiór podjęła
Uchwałę nr RG.0007.214.2017 w sprawie nadania nazwy
ulicy, w związku z którą fragmentowi drogi przed
budynkiem należącym do Archidiecezji Katowickiej drogi
odchodzącemu od ul. Promnickiej w stronę zachodnią
nadano nazwę ul. Pogodna. (nr 2 na mapie)
3) W dniu 31 sierpnia 2017 r. Rada Gminy Kobiór podjęła
Uchwałę nr RG.0007.222.2017 w sprawie nadania nazwy
drodze wewnętrznej. Sprawa dotyczy przejętych w drodze
darowizny od firmy Nieruchomości-CIS Strefa Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa w
2016 r. działek drogowych na terenie byłego tartaku i
stolarni w Kobiórze, łączących ul. Centralną z ul.
Plichtowicką, której to drodze nadano nazwę ul.
Przemysłowa. (nr 3 na mapie)

PRZEBUDOWA PERONU ZACHODNIEGO
STACJI KOLEJOWEJ „KOBIÓR”
Od 10 września firma SITOR na zlecenie PKP rozpoczęła
przebudowę zachodniego peronu kobiórskiej stacji kolejowej wraz z wyminą torowiska. Urząd Gminy nie był uprzedzony o terminie rozpoczęcia prac, które zbiegły się z fatalnymi warunkami pogodowymi. Spowodowało to wiele
utrudnień dla osób korzystających z komunikacji kolejowej
- szczególnie tych zamieszkujących na „Osiedlu”.
Na spotkaniu w dniu 20 września z wykonawcą robót uzyskaliśmy informację, iż roboty zostaną zakończone w październiku br., a rekompensatą za chwilowe utrudnienia,
będzie zdecydowana poprawa komfortu korzystania z miejscowej stacji przez pasażerów. Wymienione będą mury
oporowe peronów, nawierzchnia zostanie podniesiona o 35
cm (łatwiejsze wejście do wagonów), zostaną usunięte zadrzewienia i zakrzaczenia terenu przyległego do peronu, a
całość zwieńczy nowa wiata peronowa. Na wniosek Gminy
wykonawca zadeklarował istotne poprawienie dojścia do
peronu z ulicy Składowej… o czym znowu zapomniał inwestor w fazie projektowania inwestycji.
Uzgodniono jednocześnie współdziałanie Gminy z wykonawcą w zakresie poprawy nawierzchni ulicy Składowej, na
odcinku, który jest obecnie „placem budowy”.
JM

MK
DROGI GMINNE - ZADANIA NA ROK 2017
W budżecie gminy na rok 2017r. zaplanowano do
modernizacji-przebudowy, kilka odcinków dróg lokalnych.
Jednak wiele wskazuje, że nie wszystkie zadania będą zrealizowane ze względu na bardzo znaczny wzrost cen robót
drogowych, jaki obserwujemy od miesiąca kwietnia.
W niektórych asortymentach tej branży (np. nawierzchnie
asfaltobetonowe) nastąpił wzrost cen w stosunku do ubiegłego roku nawet o 100%. Jednocześnie w niektórych postępowaniach przetargowych nie wpłynęły żadne oferty i
zaszła konieczność ponowienia postępowań.
Na dzień 20 września, Urząd Gminy podpisał umowy:
-na wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej ulicy Borowej
z elementami odwodnienia powierzchniowego przy szerokości jezdni od 4,20m do 3,50m; koszt tego zadania
(1420,00 m2) wyniesie 100.565,00 zł, a planowany termin
realizacji do 30 października
-odwodnienie wgłębne podbudowy ulicy Składowej na
długości 483,00mb; wartość zadania 79.825 zł.
Obecnie trwa postępowania związane z przygotowaniem
przebudowy fragmentu nawierzchni tej drogi, polegającej na
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1 września 2017 roku w Gminnym Przedszkolu w Kobiórze
rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2017/2018. Tego dnia
wszystkie dzieci wraz ze swoimi rodzicami z wielkim entuzjazmem przekroczyły próg naszego przedszkola.
Dzień ten był szczególnie ważny dla nowo przybyłych
przedszkolaków, które tego dnia do przedszkola przyszły po
raz pierwszy, a było ich aż 82. Wszystko było dla nich wielką niespodzianką. Toteż emocje, jakie im towarzyszyły to
zarówno radość, jak i lekka obawa, jak to przecież będzie?
A było bardzo dobrze jak na pierwszy dzień, i pobyt w nieznanym dotąd miejscu. Dzieci na początku poznały miejsce
swojej półeczki w szatni, salę, panie wychowawczynie oraz
rytm dnia panujący w przedszkolu. Większość dzieci po
wakacyjnej przerwie wracała jednak do miejsca im już dobrze znanego i lubianego. Do kolegów i koleżanek, z którymi rozstali się na czas wakacyjny.
Podczas letniej nieobecności dzieci, w Gminnym Przedszkolu w Kobiórze zaszły pewne zmiany. Sale zostały odświeżone i wyremontowane. W łazience na piętrze przebudowano
toaletę i umywalki. Największe zmiany zostały jednak poczynione na parterze budynku. Tam przystosowano do potrzeb dzieci nowo dobudowane dwa pomieszczenia. Jedne z
nich oddano do użytku, jako gabinet do udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej (logopeda i psycholog).
Drugie, znacznie większe, zajęły dzieci 3-4-letnie. Ich sala
posiada dużą łazienkę z toaletami i umywalkami i nowe
wyposażenie.

W bieżącym roku powstało osiem oddziałów, do których
uczęszcza 185 dzieci w wieku od 3-6 lat, w tym 42 - 3latków, 45 - 4-latków, 44 - 5-latków, 54 - 6-latków.
Nowy rok szkolny to nowe nadzieje, radości oraz plany.
Życzymy więc, aby ten rok śladem lat minionych był dla
naszego przedszkola szczęśliwy i owocny, a nasi podopieczni spędzili miłe i przyjemne chwile w przedszkolu,
pełne dziecięcej radości. Rodziców zachęcamy do aktywnego włączenia się w życie placówki, które jest tak ważne dla
dzieci. Mamy wszyscy głęboką nadzieję, że ta aktywność
przełoży się na obopólną satysfakcję i zadowolenie z naszych wspólnych działań dla dobra naszych przedszkolaków.
BS
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W dniu 4. września odbyło się Uroczyste Rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego 2017/2018 w naszej Szkole Podstawowej.
Tradycyjnie uczniowie, nauczyciele oraz rodzice uczestniczyli w mszy świętej, inaugurującej Nowy Rok Szkolny. Szczególnie przywitani zostali Pierwszoklasiści wraz z Rodzicami. To Oni pierwszy raz przekroczyli próg szkoły i zostali Pasowani
Na Ucznia Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Kobiórze. Wspaniałą oprawę artystyczną Uroczystości Rozpoczęcia Roku
Szkolnego zapewnili jak zawsze nasi uczniowie, których wszelakie talenty i umiejętności mogliśmy już wielokrotnie poznać.
Życzymy Wam Drodzy Uczniowie powodzenia, wytrwałości i sił, by wystarczyło ich do końca rozpoczętego roku szkolnego.
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KULTURA
MUZEUM REGIONALNE
„SMOLARNIA”
Mieści się w drewnianym budynku pochodzącym z połowy
XIX wieku. Do 1913 roku funkcjonowała tutaj wytwórnia
smoły, gdzie w procesie suchej destylacji karpiny drewnianej wytwarzano smołę, dziegieć i terpentynę.

Muzeum powstało w 2003 roku z inicjatywy Kobiórskiego
Koła Związku Górnośląskiego. Eksponaty zgromadzono
dzięki darom mieszkańców. Na ich bazie powstała ciekawa
ekspozycja, która wprowadza nas w świat przełomu XIX i
XX wieku. Można tu odnaleźć, pochodzące z tamtej epoki,
meble, instrumenty, krzyże, dewocjonalia, naczynia, przedmioty codziennego użytku, książki, czasopisma, elementy
garderoby i inne. Dodatkową atrakcją jest kolekcja miejscowej fauny.
Muzeum jest placówką społeczną, prowadzoną obecnie
przez Kobiórskie Stowarzyszenie „Smolarnia” i utrzymującą
się z datków i darowizn.
Przytulne wnętrza służą nie tylko zwiedzającym. Są także
miejscem kameralnych spotkań, koncertów i warsztatów.

CO W SZKOLE PISZCZY?
Nowy rok szkolny rozpoczęty. Można pomyśleć, że to przecież normalna rzecz, tak jest każdego roku.
To prawda, rokrocznie rozpoczynamy rok szkolny, ale żaden z nich nie jest taki sam, jak poprzedni.
W Szkole zawsze panują zmiany. Przede wszystkim zmieniają się Ci, którzy Ją stanowią – nasi Uczniowie. Po wakacjach dorośleją, mają nowe pomysły.
Ten rok szkolny jest także tym, w którym mamy klasę
siódmą. Zrobiła nam się „starszyzna” w Szkole Podstawowej.
W tym roku szkolnym będzie się uczyło 427 dzieci, w tym
84 to uczniowie II i III klas Gimnazjum, wcielonego do
Szkoły Podstawowej. Ogółem Szkoła liczy 20 oddziałów
klasowych, w tym 4 oddziały Gimnazjalne
W czasie minionych wakacji, dzięki życzliwości Wspaniałej
Rady Rodziców, kolejne 3 sale lekcyjne zostały wyposażone
w nowoczesne zestawy multimedialne. Dzięki nim lekcje,
jak i inne zajęcia będą ciekawsze, atrakcyjniejsze dla naszych uczniów. Pomogą rozwijać wyobraźnię i poznawać
piękno otaczającego świata.
Wszyscy cieszymy się, że już niedługo zajęcia wychowania
fizycznego oraz inne zajęcia sportowe będą się mogły odbywać w nowej sali gimnastycznej. Tego dnia z utęsknieniem wyczekują szczególnie nauczyciele tego przedmiotu.
Dla uczniów będzie to także piękny i radosny dzień. Takiej
sali jeszcze nie mieli.
BW

Muzeum czynne:
Poniedziałki od 16.00 – 19.00
Pozostałe dni – istnieje możliwość telefonicznego umówienia pod tel. 514930345, 693020699, 794506500, 607233160
Wstęp: wolne datki na utrzymanie muzeum
Adres: ul. Zmienna 36, 43-210 Kobiór
Konto nr: 59 8448 0004 0038 1532 2000 0001
Kobiórskie Stowarzyszenie „Smolarnia” powstało w maju
2017 roku. Zajmujemy się prowadzeniem tutejszego muzeum, a także pogłębianiem wiedzy o historii Kobióra i
życiu jego mieszkańców. Opieramy się na społecznej działalności naszych członków, którzy zajmują się udostępnianiem zbiorów zwiedzającym, zbieraniem i ewidencjonowaniem eksponatów, promocją i popularyzacją lokalnych zwyczajów i tradycji.
Jesteśmy organizacją otwartą i wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy.
Zbiórka eksponatów. Jeśli chcesz podzielić się z innymi
pamiątkami związanymi z historią Kobióra, regionu, kraju –
dokumentami, książkami, prasą, listami, zdjęciami, przed-
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miotami codziennego użytku, elementami garderoby, meblami, obrazami, instrumentami i in. – przekaż je do naszego
Muzeum Regionalnego „Smolarnia”.
KG

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom przy ul Centralnej 59
Państwu Annie i Marcinowi Krysta i Pani Zofii Kucharskiej
za pomoc w organizacji naszego corocznego spotkania.
Panu Sławomirowi Garus za zasponsorowanie chleba dla
dzieci.
JK

OGNISKOWE CZYTANIE
Po raz czwarty najmłodsi czytelnicy zebrali się przy ognisku. W tym roku nasze "Ogniskowe czytanie" odbyło się 23
czerwca, a tematem przewodnim były zwierzęta hodowane
w domach. Gościem specjalnym była Pani Julia Mazur weterynarz, która bardzo ciekawie opowiadała dzieciom o
zwyczajach zwierząt przez nie przyniesionych. Dzieci z
zaciekawieniem wysłuchały rad Pani weterynarz na temat
hodowli i karmienia, oraz jak dbać żeby ich pupile były
zdrowe. Dopełnieniem spotkania było czytanie książki pt.
"Moje zwierzęta", ogniskowe śpiewanie no i ogniskowa
kiełbaska.

BEZPIECZNE WAKACJE 2017

W dniach od 3.07.2017 r. do 19.08.2017 r. Gminny Dom
Kultury zorganizował zajęcia adresowane dla dzieci w
wieku od 6 do 18 lat pn. „Bezpieczne wakacje 2017”. W
każdy poniedziałek i środę odbywały się zajęcia
warsztatowe, a we wtorki i czwartki jeździliśmy na
wycieczki. Na rozpoczęcie wakacji, zorganizowano
spotkanie z policjantem, który opowiedział, jakie zagrożenia
mogą nas spotkać podczas wakacji. Uczestniczy dowiedzieli
się, w jaki sposób unikać niebezpiecznych sytuacji i jak
prawidłowo reagować na różnorodne zagrożenia, które
mogą nas spotkać w czasie wolnym. Dzieciaki brały udział
w zajęciach stacjonarnych takich jak: warsztaty tańca
nowoczesnego, prowadzone przez Natalię Dziewulską;
warsztaty budowania robotów z klocków lego „Robokids”;
warsztaty rękodzielniczo-plastyczne, prowadzone przez
Marię Żebrowską. Dzieci uczestniczyły w profilaktycznym
spektaklu teatralnym „Misio Tulisio” – granym przez Teatr
„Maska” z Krakowa. W każdy czwartek jeździliśmy na
otwarty basen „Żabka” w Łaziskach Górnych, a w razie
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niepogody korzystaliśmy z basenu w Goczałkowicach.
Podczas wtorkowych wycieczek byliśmy: w Multikinie w
Tychach na filmie 3D „Gru, Dru i Minionki”, w Dream
Parku w Ochabach oraz w Węgierskiej Górce. Niestety z
powodu złej pogody odwołaliśmy wyjazd do Leśnego Parku
Niespodzianek w Ustroniu. 19 sierpnia odbyły się
wakacyjne zawody wędkarskie, organizowane od wielu lat
we współpracy z Kołem Wędkarskim nr 113 z Kobióra.
Tegoroczna oferta wycieczek rodzinnych była bardzo
różnorodna. Byliśmy w kopalni złota w Złotym Stoku,
spacerowaliśmy po urokliwym Paczkowie, zachwyciło nas
ZOO w czeskiej Ostrawie. Odwiedziliśmy Pieniny, gdzie
płynęliśmy
malowniczym
Dunajcem,
byliśmy
w
Szczawnicy oraz słowackim Czerwonym Klasztorze.
Wakacje zakończyliśmy dwudniową wycieczką od stolicy
Czech – Pragi.
W tym roku jeszcze planujemy zorganizować następujące
wyjazdy:
- 23 września na grzybobranie;
- 6, 7 października do Sanktuarium w Licheniu, (Kalisz,
Świnice Warckie);
- 14 października do Chochołowa na termy
WP
KRAJOWA WYSTAWA PSÓW RASOWYCH

Najpiękniejszym psem wystawy – BEST IN SHOW – został
- Lhasa Apso – własność hodowcy z Finlandii. W przyszłym
roku planujemy zorganizować kolejną wystawę, która
zostanie rozszerzona o większą ilość grup psów, według
klasyfikacji FCI.
WP
FESTYN RODZINNY
POŻEGNANIE LATA 2017

26 sierpnia na terenie Gminnego Ośrodka Sportu odbyła się
Krajowa Wystawa Psów Rasowych V i IX Grupy FCI.
Organizatorem imprezy był Związek Kynologiczny w
Polsce, Oddział w Bielsku-Białej, a współorganizatorem
Gminny Dom Kultury. Do Kobióra zjechało 180 wystawców
z dwustoma psami. Oprócz wystawców krajowych, udział
brali hodowcy z Czech, Słowacji, Rosji, Niemiec, Szwecji i
Finlandii. Rywalizowano w następujących klasach: młodsze
szczenięta, szczenięta, młodzież, pośrednia, otwarta,
użytkowa,
championów,
weteranów.
Najliczniej
reprezentowanymi rasami były: Buldog Francuski (24 psy),
Akita (17) oraz Cavalier King Charles Spaniel (15). Sporo
ras reprezentował tylko jeden pies (Brabantczyk, Chin
Japoński, King Charles Spaniel, Pudel miniaturowy, Pudel
średni, Pudel Toy, Spaniel kontynentalny miniaturowy,
Szpic mały biały, Szpic średni biały, Szpic wilczy, Thai
Ridgeback Dog.

26 sierpnia przy wspaniałej letniej pogodzie, na terenie
Gminnego Ośrodka Sportu odbył się festyn rodzinny. Było
wiele atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Najmłodsi
uczestniczyli w spotkaniu z piratami – animacjach
przygotowanych przez Teatr „Maska” z Krakowa. Kolejnym
punktem festynu był Kobiórski Przegląd Talentów, podczas
którego uzdolnieni mieszkańcy Kobióra śpiewali, grali i
tańczyli dobitnie pokazując, że w młodych ludziach drzemie
olbrzymi potencjał, tylko trzeba go odkryć i oszlifować.
Bardzo podobał się program „Powiew Orientu”
zaprezentowany przez działający przy GDK zespół tańca
orientalnego „ANWAR”. Zespół Mr. Pollack zagrał dla
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kobiórskiej publiczności, zarówno utwory muzyki
klasycznej w rockowej oprawie, jak i przeboje największych
gwiazd rocka. Podczas festynu można było zrobić sobie
wakacyjną fryzurę oraz pobawić się w wesołym miasteczku.
Niezwykłe wrażenie na widzach zrobił pokaz ogniowy „Fire
show”.

ZAPROSZENIE NA SPEKTAKL TEATRALNY
„MIANUJOM MIE HANKA”
Dnia 30 września 2017r. w ramach Metropolitalnej Nocy
Teatrów, do Kobióra przyjedzie Teatr Korez z Katowic ze
spektaklem „Mianujom mie Hanka”, powstałym na podstawie tekstu Alojzego Lyski w reżyserii Mirosława Neinerta.
Na scenie zobaczymy Grażynę Bułkę. Spektakl rozpocznie
się o 17.00, bilety w specjalnej cenie 5zł do nabycia w godzinach urzędowania GDK (pon. – piątek 8.00 – 20.00).

Festyn zakończyła trwająca do północy zabawa taneczna.
WP
WYJAZDNA BASENY TERMALNE
W CHOCHOŁOWIE
Dnia 14.10.2017 roku Gminny Dom Kultury organizuje
wyjazd na baseny termalne w Chochołowie. Wyjazd o godzinie 7.30 z parkingu przed GDK, powrót około godz.
23.00. Zapisy w Gminnym Domu Kultury do dnia
11.10.2017 roku. Tel. Kontaktowy 32 32 88 525

WYJAZD DO SANKTUARIUM MARYJNEGO
W LICHENIU
W dniach 6 i 7 października 2017 roku Gminny Dom Kultury organizuje wyjazd do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu. Odwiedzimy również Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu (Polski Nazaret) oraz Sanktuarium Narodzin i Chrztu
św. Faustyny Kowalskiej w Świnicach Warckich. Cena
wycieczki 180 zł obejmuje (przejazd, nocleg, przewodnika,
1 obiad, śniadanie, ubezpieczenie). Zapisy na wyjazd przyjmowane są przez GDK do 4 października 2017 roku.
Tel. Kontaktowy 32 32 88 525

Również 30 września 2017 r. w ramach Metropolitalnej
Nocy Teatrów, Kobiórski Teatr Kulturalny wystąpi na deskach Teatru Korez w Katowicach ze sztuką "Świniobicie
albo… fajer z babuciem" w reżyserii Romualda Kłakusa na
podstawie tekstu Grzegorza Sztolera.
Start sztuki godzina 18.00.
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KOLEJNY SUKCES
„KOBIÓRZAN”

W pierwszym miesiącu wakacji gościliśmy szefa kuchni z
Irlandii, który pokazał nam jak się robi pyszne pierogi z
truskawkami.

Na początku lipca, w Brennej odbył się 50. Wojewódzki
Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych. Działający
przy Gminnym Domu Kultury, Zespół Pieśni „Kobiórzanie"
zajął II miejsce w kategorii grup śpiewaczych z
akompaniamentem. Specjalnym wyróżnieniem za wysoki
poziom wykonawczy akompaniamentu, został nagrodzony
Tadeusz Pomierny, akordeonista zespołu. Na przełomie
września i października zespół weźmie udział w VII
Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Ludowych „Złoty
Talizman”. Gratulujemy wyróżnień i życzymy kolejnych
sukcesów.
WP

Jako, że sąsiadujemy z Tychami, zażyliśmy kąpieli słonecznej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany oraz
kilkukrotnie byliśmy na basenie miejskim.

ŚWIETLICOWE WAKACJE
Wakacyjny czas pełen wrażeń i niezapomnianych przeżyć
dobiegł końca. Podczas wakacji w Świetlicy Środowiskowej
można było miło i przyjemnie spędzić wolny czas. Wakacje
2017 rozpoczęliśmy konkursem na najlepsze świadectwo.
Osoby z najlepszymi ocenami zostały nagrodzone słodkimi
upominkami. Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym, udało się zrealizować projekt „balonowe wariacjebitwa balonowa”, braliśmy udział w zajęciach sportowych
na terenie szkoły podstawowej w Kobiórze pod czujnym
okiem p. Rafała.

Odwiedziliśmy multikino gdzie nasi podopieczni świetnie
się bawili na seansie bajkowym „GRU DRU i MINIONKI”.
Na przełomie lipca i sierpnia nasi wychowankowie pojechali
na kolonie z programem profilaktycznym do Międzywodzia.
Osoby niejadące na kolonie miały zapewnione atrakcje na
miejscu, między innymi wybraliśmy się na wycieczkę do
Ogrodów Kapias, gdzie spędziliśmy aktywnie czas na łonie
natury. We współpracy z Gminnym Domem Kultury w
Kobiórze, mieliśmy okazję wybrać się wspólnie do Węgier-
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skiej Górki oraz na baseny w Łaziskach Górnych i Goczałkowicach.
Półmetek wakacji uczciliśmy wyjazdem na całodniową
wycieczkę do Katowic, gdzie zwiedziliśmy Muzeum Śląskie, podziwialiśmy panoramę miasta z wieży widokowej.
Kolejnym punktem programu była kręgielnia oraz wizyta w
pizzerni Laprimera. Ten jakże aktywny dzień zakończyliśmy na rynku w Katowicach, gdzie relaksowaliśmy się pod
palmami.

szawy, którzy obdarowali naszych 15 podopiecznych plecakami wraz z pełnym wyposażeniem, które z całą pewnością
zostanie wykorzystane podczas roku szkolnego. Dzięki temu
rodzice wychowanków Świetlicy Środowiskowej zostali
odciążeni kosztami związanymi ze szkolnymi zakupami. W
ramach podziękowania każdy podopiecznych wręczył wykonane wcześniej samodzielnie kartki.

NABÓR DO DRUŻYN MŁODZIEŻOWYCH
KLUBU SPORTOWEGO LEŚNIK KOBIÓR

Ostatnia wakacyjna wycieczka odbyła się do Parku Linowego w Tychach, gdzie podopieczni mieli okazje podnosić
swoją sprawność fizyczną oraz zmierzyć się ze swoim lękiem wysokości.

Klub sportowy serdecznie zaprasza młodzież oraz dzieci,
które chcą rozpocząć swoją piłkarską karierę w Leśniku
Kobiór!
Nabór dotyczy młodzieży od rocznika 2004 aż do dzieci z
rocznika 2012!
Na ten moment do rozgrywek w rundzie jesiennej zgłoszonych jest aż 6 drużyn:
Juniorzy młodsi (rocznik 2001/02/03) - trener Michał Czyż
tel. 518 251 717
Trampkarze młodsi (rocznik 2004/05/06) - trener Dawid
Kulisz tel. 662 092 629
Orliki (rocznik 2007/08) (2 drużyny) - trenerzy Łukasz
Morcinek tel. 781 693 183 i Łukasz Burnos tel. 513 195 428

Ponadto w świetlicy były organizowane liczne gry i zabawy,
miały miejsce zajęcia plastyczne o tematyce wakacyjnej.
Dużo wolnego czasu spędziliśmy na zabawach ruchowych
na Gminnym Placu Zabaw. Dzięki licznym lasom znajdującym się na terenie gminy Kobiór mieliśmy możliwość wyciszenia się oraz podziwiania przyrody.
Zwieńczeniem tych dwóch, jakże aktywnych miesięcy był
finał akcji „wypełnij plecak” zorganizowanej przez fundacje
Przyjaciółka, do której nasza placówka przystąpiła jeszcze
przed wakacjami. Wyniki tego konkursy były dla nas bardzo
miłą niespodzianką… wraz z innymi 7 placówkami zostaliśmy wybrani spośród wielu zgłoszeń. Ostatniego dnia wakacji odwiedzili nas przedstawicieli firmy NIELSEN z War-

Żaki (rocznik 2009/10) (2 drużyny) - trenerzy Adrian Chrobok tel. 785 226 580 i Dawid Szromek tel. 692 931 316
Bardzo możliwe, że do rozgrywek zostanie zgłoszona siódma drużyna - skrzaty (roczniki 2011 i 2012) w zależności od
ilości zgłoszeń.
Rodziców chętnych dzieci prosi się o zgłaszanie do Trenera
Adriana Cebuli tel. 600 512 008.
LKS LEŚNIK KOBIÓR
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MAŁA HISTORIA KOBIÓRSKICH DRÓG
Od października 2016 roku opisuję na ostatnich stronach lokalnego biuletynu zabudowę ul. Tuwima, wspominając przy okazji niektórych jej mieszkańców. Do tej pory skupiałem swoją uwagę na postaciach, których życiowe drogi odbiegały od tradycyjnych „karier” lokalnej
społeczności - od początku XX wieku związanej głównie z rolnictwem, pracą w miejscowym tartaku oraz w gospodarce leśnej. Zauważyć jednak
należy, że od uruchomienia linii kolejowej w 1870 roku, pojawiła się znaczna grupa „kolejorzy”, górników i pracowników związanych z górnośląskim przemysłem ciężkim i maszynowym, co przy postępującej marginalizacji rolnictwa sprawiło, że obecnie Kobiór ma charakter osiedla podmiejskiego.
Na ulicy Tuwima (do 1978 roku nosiła nazwę „Kopernika”), większość domów zbudowano w latach 30-tych ubiegłego wieku. Budynek
pod numerem 24, o którym chcę wspomnieć w tym odcinku, powstał pod koniec lat 50-tych, otwierając nową falę intensywnej urbanizacji gminy.
Zbudowali go śp. Aniela i Alojzy Swadźbowie, których dzieciństwo naznaczył koszmar II Wojny Światowej, a w dorosłe życie wchodzili w mrocznym okresie stalinizmu. Nie można uciec w tym przypadku od historii.
Dekada lat 50-tych ubiegłego wieku przebiegała w cieniu „zimnej wojny” i wyścigu zbrojeń pomiędzy blokami militarnymi wschodu i
zachodu. Jej początek to okres stalinizmu, który po „wydarzeniach” czerwcowych w Poznaniu (rok 1956), przeszedł w fazę tzw. politycznej
odwilży. Ta zmiana nie wpłynęła jednak na poprawę fatalnej sytuacji materialnej polskich rodzin. W tym dziesięcioleciu liczba mieszkańców
Kobióra wzrosła z 2530 do 3000; w latach 1955 i
1956 w skali całego kraju zanotowano rekordowy przyrost naturalny (1955 - 700.000 urodzin, a
w roku 1956 - 550.000). W miejscowej Szkole
Podstawowej dwie klasy z tych roczników liczyły
po 40 - 45 uczniów. Lokalny boom demograficzny, nie przekładał się na ilość nowo budowanych
domów i mieszkań. Brakowało działek pod zabudowę oraz wszelkich materiałów kierowanych
centralnie na odbudowę stolicy oraz powstające
nowe miasta „robotnicze” - w tym sąsiadujące
Nowe Tychy. W skromnych budynkach z lat
międzywojennych pozbawionych wody i łazienek, mieszkało po kilkanaście rodzin - z reguły
wielodzietnych. Nie może zatem dziwić, że wielu
Kobiórzan zatrudnionych w kopalniach i przemyśle ciężkim, przyjęło propozycje zamieszkania
na tyskich osiedlach, opuszczając rodzinną wieś.
Fot. Mapa Kobióra w latach 50-tych

Na początku lat 60-tych, po podzieleniu gruntów Skarbu Państwa (spuścizna po Höchbergach), na szeroką skalę ruszyła budowa „Osiedla” za
torami PKP. Poprzedziły ją powstające nieliczne domy wznoszone na gruntach wydzielanych przez rolników dla swoich następców oraz rzadziej
- zakupionych w obrocie prywatnym. Aniela i Alojzy Swadźbowie nabyli sporą działkę przy ul. Tuwima od jej przedwojennego właściciela o
nazwisku Palus.

Fot. Aniela i Alojzy w okresie narzeczeństwa
Fot. z prawej: Wesele Swadźbów - rok1957
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Ich historia to przypadek niezwykły, warty wspomnienia również z innego powodu. Jesienią 2015 roku miałem okazję osobiście poznać p. Anielę, która od kilku lat była już wdową otoczoną troskliwą i ciepłą opieką najbliższych, prosząc o podzielenie się wspomnieniami; to
one stały się osnową tego szkicu.
Aniela Swadźba (1934 - 2017) z domu Poloczek, urodzona na Chałupnikach oraz Alojzy Swadźba (1932 - 2012) z Gostyni, wyszli z
wielodzietnych rodzin, jakie dominowały w latach międzywojennych. Stanęli przed ołtarzem kobiórskiego kościoła w 1957 roku, a sakramentu
ślubu udzielił im ks. prob. Szczepan Rożek.
U progu nowej drogi życia, małżonkowie byli bardzo ubodzy, lecz gotowi do wielu wyrzeczeń, by zapewnić godny byt dla planowanej
rodziny. Pani Aniela wspomniała, że świadoma swojej sytuacji zawsze w codziennych modlitwach zwracała się do Matki Bożej o opiekę. Jej
słowa wybrzmiały bardzo wiarygodnie, jako że na bocznym stoliku zauważyłem różaniec - zapewne odłożony po odmówieniu porannej „koronki”.
Okazało się, że jej silna wiara została wynagrodzona nie tylko bardzo udaną rodziną (razem z mężem wychowała 2 synów oraz 3 córki), lecz również wsparciem szczególnym - bo materialnym. W 1958 roku, już po przyjściu na świat pierwszego syna Eugeniusza, wygrała w
śląskiej grze liczbowej „Karolinka”, kwotę 669.000 zł. Osobiście zadecydowała, że pieniądze zostaną przeznaczone na budowę domu dla całej
rodziny i mimo wielu przeciwności (w owym czasie dysponowanie gotówką nie zwalniało z uciążliwych zachodów o zakup podstawowych materiałów budowlanych), cel z „żelazną konsekwencją” doprowadziła do końca.

Fot. Swadźbowie z drugim synem Benkiem - rok 1965
Fot. z lewej: Dom Swadźbów przy ul. Tuwima 24 - 2016

Wielka wygrana zrodziła oczywiście inne - niespodziewane problemy. Wielokrotnie zgłaszali się chętni do „pożyczki”, były nachalne
propozycje inwestowania w różne przedsięwzięcia gospodarcze, ale pojawił się również niepokój związany z zagrożeniem kradzieżą… lub
zainteresowaniem ze strony środowisk przestępczych. Zdarzyło się również, że pozostawiony chwilowo bez opieki najstarszy syn Gienek wtedy kilkumiesięczny bobas, zabawił się częścią banknotów przechowywanych na dnie szafy, przerabiając je na makulaturę. Na szczęście,
jego cały „urobek” udało się wymienić w banku.
Świadkowie z tamtych czasów potwierdzają, że p. Aniela znaczącym datkiem obdarowała miejscową parafię, nie zapominając również
o p. Tyczce - kioskarzu prowadzącym kolekturę „Karolinki” na miejscowym „rynku”. To on osobiście nakleił banderolę na szczęśliwym kuponie,
który do centrali w Katowicach przekazał regionalny „zbieracz” kuponów - p. Franciszek Dmyterko.
Swadźbowie stali się oczywiście przedmiotem „zawiści” i lokalnych plotek, lecz dalej żyli skromnie - przez wiele lat wynajmując część
nowego domu miejscowym młodym rodzinom. Mimo stosunkowo dużego „metrażu” budynku, nie każde ich dziecko miało swój własny pokój, co
obecnie wydaje się tak oczywiste. Alojzy pracował w wyrskich Zakładach Budowy Urządzeń Chemicznych (dawny „Oswag”), a później do emerytury na kopalni „Bolesław Śmiały”. Pani Aniela w latach 50-tych była zatrudniona w fabryce farb proszkowych w Piotrowicach (nie pozostało to
bez wpływu na jej zdrowie), a potem przez wiele lat do przejścia na rentę sprzątała naszą Szkołę Podstawową.
Nie ma wątpliwości, że ta rodzina „dar losu” wykorzystała optymalnie, na miarę możliwości i realiów tamtych czasów. Do dzisiaj ich
posesja jest dobrze zagospodarowana i zadbana.
Czym była wspomniana „Karolinka”?
Pomysłodawcą tej śląskiej gry liczbowej - wiemy to z ustaleń poczynionych kilka lat temu przez dziennikarzy „Dziennika Zachodniego”,
był pracownik katowickiego Węglozbytu - Józef Adamczyk. Podpatrzył jej zasady na jednej ze swoich licznych podróży służbowych po świecie i
jego idea dotarła do gen. Jerzego Ziętka. Ten przekonał Wojewódzką Radę Narodową, by w 1956 roku powołała do życia „Karolinkę”. Tak jak w
przypadku „Toto-lotka” startującego w tym samym czasie, połowa wpływów z loterii była przeznaczana na wygrane, ale druga połowa trafiała do
kasy organizatora - w tym przypadku Urzędu Wojewódzkiego. Dzięki temu wojewoda śląski, nie oglądając się na pieniądze z Warszawy, mógł
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finansować lokalne inwestycje - m.in. budowę Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku, sanatorium dla dzieci w Rabce, czy słynną halę
Spodka. Zyski z loterii miały też iść na budowę domków jednorodzinnych dla mieszkańców Śląska.
Publiczne ciągnienie pierwszej gry odbyło się w niedzielę 6 stycznia 1957 r. W pierwszym okresie „Karolinki”, na kuponie z 90 polami było
90 cyferek, z których należało skreślić pięć; możliwych było aż 43,5 mln kombinacji! Każdy kupon składał się z dwóch odcinków - odcinek A
zabierała „Karolinka”, a B zostawał u gracza. Kupony sprzedawano i odbierano w kioskach „Ruchu” za cenę 5 gr; opłata za jego nadanie wynosiła 3 zł.

Fot. Kiosk „ruchu” z lat 50-tych z kolekturą „Karolinki”
Fot. Rok 1955; defilada z okazji „1-Maja” przechodzi przez
kobiórski „rynek” - (kółkiem oznaczono komin „szczęśliwego
kiosku p. Tyczki).
Na pierwszym planie po prawej stronie - Jacek Dmyterko, który
udostępnił tę fotografię.

Poniżej prezentuję czysty kupon z lat 70-tych, kiedy obowiązywały już zmodyfikowane zasady gry: kupon z 5 zakładami (skreślenie 5 liczb z
49-ciu dla jednego zakładu).Taki kupon kosztował 20 gr, a opłata za 5 zakładów -10zł.
Od 12 grudnia 1956 r. na łamach lokalnej prasy
przypominano: "Kto chce zdobyć fortunę, plac pod
budowę domku i materiał budowlany na jego postawienie, ten musi się spieszyć z wykupieniem i
wypełnieniem, atramentem lub długopisem, losu".
Wygrana, jaka była udziałem p. Anieli Swadźba,
spowodowała ogromny wzrost zainteresowanie
grami liczbowymi w Kobiórze, co trwa do dnia dzisiejszego. Jednak jak do tej pory, nie zarejestrowano tak wysokiej wygranej (w obecnych realiach
cenowych musiałoby to być kwota około 700.000zł).
Czekamy zatem na szczęśliwca, który skreśli właściwe liczby w „Toto-lotku”, bowiem „Karolinka”
została zlikwidowana w grudniu 1990 roku.

Fot. Kupon wydrukowany w 1972 roku, udostępniony przez p. Bogdana Szpaka
Janusz Mazur
UG w Kobiórze
Muzeum Regionalne „Smolarnia”

W szkicu wykorzystano fotografie i materiały udostępnione
przez rodziny Swadźba, Szpak, Dmyterko, arch. DZ, oraz własne autora.
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