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W tym wydaniu Biuletynu informujemy o majowych uroczystościach związanych z 20-leciem samorządu gminy Kobiór. Zainaugurował je Koncert
Papieski, który odbył się 25 maja przy Papieskim
Dębie. Wśród wykonawców znalazł się prezentowany na zdjęciu Zespół Sygnalistów Myśliwskich Echo.
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Koncert przy
Papieskim Dębie
W tym roku obchodzony jest jubileusz
20-lecia kobiórskiego
samorządu.
Obchody rozpoczęła msza
święta w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny odprawiona 25 maja. Jest to
dzień szczególny dla
Kobióra, gdyż przypada w nim wspomnienie
jego patrona św. Urbana. Mszę św. odprawił
Metropolita katowicki
Zdj. Ewelina Wybrańczyk
ks. arcybiskup Damian
W koncercie uczestniczył ks.
Zimoń. Wraz nim euarcybiskup Damian Zimoń
charystie koncelebrowali księża Rudolf Myszor, Damian Bednarski, wikariusz parafi i ksiądz Marcin Wylężek oraz Antonín Pechal proboszcz z
partnerskiego czeskiego miasta Šternberk. W trakcie mszy św.
po ewangelii przekazano informację, że zmarł ksiądz kanonik
Józef Piesiur proboszcz naszej parafi i. Po mszy św. odbył się
koncert przy „Dębie papieskim” z okazji 20-lecia samorządu
Gminy Kobiór w podziękowaniu za beatyfi kację papieża Jana
Pawła II. W programie koncertu znalazły się występy Górniczej Orkiestry Dętej Murcki-Staszic wraz z solistką oraz
chóru „Harmonia”. Zostały również odegrane sygnały przez
Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Echo”. Uczniowie naszego
gimnazjum przedstawili utwory autorstwa beatyfi kowanego
Jana Pawła II. Podczas koncertu przypomniano również fragmenty homilii papieskich. UG

Odszedł ks. Józef Piesiur
25 maja w dniu św. Urbana, patrona Kobióra po ciężkiej chorobie zmarł ksiądz kanonik Józef Piesiur, który przez ostatnie 11 lat sprawował funkcję proboszcza naszej parafii p.w.
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Ks. Józef Piesiur
urodził się 15 listopada 1950 r. w Pszczynie. Ochrzczony został 10 grudnia 1950 roku w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Pszczynie. W latach 1957-1964 uczęszczał
do szkoły podstawowej w Pszczynie. Potem uczył się w tamtejszym Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego. Po zdaniu w 1968 r. egzaminu dojrzałości wstąpił do
Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie.
Święcenia diakonatu otrzymał 3 marca 1974 r. w Pszczynie
z rąk bp. Józefa Kurpasa. Bp Herbert Bednorz udzielił mu
święceń prezbiteratu 27 marca 1975 r. w katedrze Chrystusa
Króla w Katowicach. W 1975 r. ukończył z tytułem magistra
Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie, zaś w 1989 r.
obronił pracę licencjacką z teologii pastoralnej na Akademii
Teologii Katolickiej w Warszawie - w Studium Pastoralnym
w Katowicach. Ks. Józef Piesiur był wikariuszem w parafiach:
Chrystusa Króla w Hołdunowie (1975-1977), św. Katarzyny w
Tarnowskich Górach - Lasowicach (1977-1979), Trójcy Przenajświętszej w Bielsku-Białej (1979-1982) oraz Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach (1982-1989). W odpowiedzi
na prośbę abpa Theodore McCarrick’a, odpowiedzialnego w
Episkopacie Stanów Zjednoczonych za duszpasterstwo emigrantów, został w 1989 r. oddelegowany do pracy duszpasterskiej w diecezji Philadelphia. Następnie od 1998 r. posługiwał
w diecezji Brooklyn. Po powrocie do Polski w roku 2000 został ustanowiony proboszczem naszej parafii. Pełniąc posługę duszpasterską, doprowadził do wyremontowania kościoła
i probostwa oraz rozpoczął budowę domu parafialnego. W
latach 2005-2010 był ojcem duchownym kapłanów dekanatu
Tychy Nowe. W uznaniu zasług dla Kościoła Katowickiego
otrzymał 16 czerwca 2010 r. godność kanonika honorowego
Kapituły Metropolitalnej Katowickiej. Ostatnie lata jego pracy
kapłańskiej naznaczone były cierpieniem związanym z ciężką
chorobą. Zmarł 25 maja 2011 r. w szpitalu w Katowicach w
61. roku życia, w 37. roku kapłaństwa. 29 maja od godziny
15.00 do 19.00 w kościele odbywała się eksportacja – uroczyste wprowadzenie do kościoła trumny z ciałem zmarłego.
Dla jego parafian był to czas modlitwy i ostatniego spotkania
ze swoim duszpasterzem. Mszę św. odprawił bp Gerard Bernacki. 30 maja odbył się pogrzeb ś.p. księdza kanonika Józefa Piesiura. Został on pochowany na kobiórskim cmentarzu
parafialnym.

Foto: Ewelina Wybrańczyk

Nominacja nowego Proboszcza
Jak podaje portal internetowy Archidiecezji Katowickiej nominację na nowego Proboszcza naszej Parafii otrzymał ks.
Damian Suszka dyrektor Ośrodka Spotkań i Formacji im. św.
Jadwigi Śląskiej w Brennej. Rozpocznie on posługę w dniu 3
lipca br. Ksiądz Damian urodził się 14 lutego 1961r. w Istebnej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1987 roku
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strzennego określił, iż charakter zabudowy ma być
zachowany, zaś gmina ma
się rozwijać wykorzystując
swe walory przyrodnicze i
krajobrazowe. Te dwie dekady to znaczący rozwój
naszej miejscowości i dzisiejsze problemy nie są tymi
sprzed dwudziestu lat –
przekonywał wójt, Stefan
Ryt. Wskazał on również na
najważniejsze inwestycje
Nagrodę z rąk radnego Piotra Czarnynogi odbiera zrealizowane w ciągu ostatwicewójt Eugeniusz Lubański
niego dwudziestolecia takie
jak gazyfikacja, budowa
ronda, składnicy selektywnej zbiórki odpadów, remonty dróg, budowa oświetlenia. - 4/5 powierzchni
26 maja tego roku był ważnym dniem dla gminy zajmują lasy i jest to nasze wielkie
kobiórskiego samorządu. Wtedy bowiem bogactwo chociaż nie mamy z tego tytułu
odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy dużych wpływów do budżetu gminy, bobędąca podsumowaniem 20-lat Samo- wiem lasy są zwolnione z podatków –
rządu Gminy Kobiór. W jej trakcie po raz przyznał Stefan Ryt, dodając iż z niepoczwarty wręczono nagrodę Pro Publico kojem przyjmowane są informacje o
Bono, a po raz pierwszy nagrody za pro- przeniesieniu nadleśnictwa do Piasku.
mocję Kobióra w dziedzinie kultury. W Mówiąc o współczesnym Kobiórze wskajubileuszowych odchodach uczestniczyli zał na dorobek kulturalny gminy, funkprzedstawiciele partnerskich miast Ko- cjonowanie Muzeum Smolarnia, chórów
bióra, węgierskiego Sajószentpéter, cze- Harmonia i Ex Animo, Zespołów Kobióskiego Šternberka ze starostą Jaromirem rzanie i Kobiórsko Czelodka i całego ruSedlakiem oraz słowackiej Dobšiny, któ- chu muzycznego w Kobiórze, a także
rej to delegacji przewodził primator Ka- działalności wydawniczej wspieranej
rol Hornik. Nie zabrakło również przez samorząd. Wymienił stowarzyszeprzedstawicieli władz wojewódzkich, nia i organizacje działające w Kobiórze,
parlamentu oraz samorządowców z przede wszystkim Ochotniczą Straż Poościennych gmin. Byli również obecni żarną, a także współpracę zagraniczną
radni Kobióra wszystkich kadencji. Uro- gminy w ramach państw Grupy Wyszehczystość rozpoczął wójt Stefan Ryt przy- radzkiej. - Gmina ma swój sztandar, herb,
pominając dwie dekady funkcjonowania a naszym patronem jest św. Urban. Mykobiórskiego samorządu, od jego genezy, ślę, że hasło witające odwiedzających naa więc oderwania się od miasta Tychy. - szą miejscowość, iż jesteśmy małą gminą
Do 1991 roku Kobiór był częścią miasta z wielkim sercem, w pełni obrazuje zapał
Tychy. Jego atrakcyjne położenie powo- i zaangażowanie mieszkańców w pracy
dowało naciski ze strony władz ówcze- dla wspólnego dobra. Uważam, że te
snych Tychów, aby powstało tu kolejne dwadzieścia lat pokazały, iż taka mała
wielkie osiedle. Planowano wybudować gmina na Śląsku, z niewielkim budżetem,
je dla 14 tys. mieszkańców. Wzbudziło to w otoczeniu gigantów, gmin górniczych
protesty kobiórzan i zainicjowało stara- też ma rację bytu – podsumował. Kolejnia o przywrócenie samodzielności Ko- nym mówcą był radny wojewódzki, a
biórowi. Przemiany polityczne, ustrojowe wcześniej starosta bieruńsko-lędziński
i gospodarcze oraz przyjęcie przez sejm Piotr Czarnynoga. - Kiedy powstało piąte
ustawy o samorządzie terytorialnym co do wielkości w Polsce socjalistyczne
sprawiło, iż 2 kwietnia 1991 roku Kobiór miasto Tychy, to nam mieszkańcom Biestał się samodzielną gminą - mówił Ste- runia, Lędzin, Bojszów Kobióra i Wyr
fan Ryt. Przedstawił on również dorobek wydawało się, że już po nas bowiem, kiedwudziestolecia. - Przyjęty dwadzieścia dy w Europie dzieją się takie rzeczy, to
lat temu plan zagospodarowania prze- już po małych miejscowościach. Nam się

Dwie dekady
kobiórskiego samorządu
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udało, bo papież Jan Paweł II i Solidarność zmieniła nasz kraj i kiedy w wyborach 4 czerwca 1989r. nasi mieszkańcy z
Kobióra, Bierunia, Lędzin , Wyr i Bojszów doprowadzili do sytuacji, że w Tychach powstał Komitet Obywatelski Solidarność, który przyjął na siebie takie
zobowiązanie, że kiedy powstanie samorząd to doprowadzi do oddania mieszkańcom tych pięciu miejscowości tego,
co PZPR im zabrała. Nie było to łatwe,
ale wtedy były takie czasy w polityce, że
jak się coś powiedziało, jak się coś podpisało, to było to dotrzymywane – zapewnił
Piotr Czarnynoga. Przypomniał wyniki
pierwszych wyborów samorządowych z
1990 roku, w efekcie których do ówczesnej Rady Miejskiej Tychów weszło 15
samorządowców z miejscowości, które
chciały się oddzielić oraz 30 radnych z
Tychów. Wskazał również osoby, które
miały największy wkład w utworzeniu
tych pięciu samodzielnych gmin, między
innymi nieżyjącego już kobiórzanina Stefana Fabiana, który znalazł się w ówczesnym zarządzie miasta Tychy. - Dziś z
perspektyw tych lat można powiedzieć,
że reforma samorządowa to jest to, co
nam się udało. Kiedy dziś patrzymy na
wasz Kobiór, to macie się z czego cieszyć
i być dumni, bowiem to jest piękna gmina - podsumował Piotr Czarnynoga. Jednym z punktów uroczystej sesji było wręczenie nagrody Pro Publico Bono. W tym
roku kapituła, której przewodzi pierwszy
laureat tego wyróżnienia ks. prałat Bernard Czernecki, statuetkę św. Urbana
przyznała Teresie Staszak. Uzasadniając
jej przyznanie wójt Stefan Ryt przypomniał, iż Teresa Staszak jest z wykształcenia magistrem filologii polskiej, uczyła
języka polskiego, historii oraz prowadziła
zajęcia z edukacji regionalnej w kobiórskiej szkole podstawowej i gimnazjum. Przez te wszystkie lata kształtowała charaktery młodego pokolenia kobiórzan,
którym zaszczepiła zasady godnego zachowania, umiejętność słusznych wyborów, a także zamiłowanie do języka ojczystego. Przez lata nauczała, a przede
wszystkim stanowiła przykład prawego
zachowania. Jej osobowość, zasady jakimi się kierowała, to podstawowe elementy pracy nauczycielskiej. Pani Teresa była
nauczycielem z pasją. Tylko taki człowiek, człowiek wychodzący poza ramy
swoich obowiązków mógł zbudować od
podstaw, to czym dzisiaj może pochwalić
się każdy mieszkaniec naszej gminy, a
Czerwiec 2011
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jest nim Muzeum Smolarnia. Jest to miejsce, które dzisiejsza laureatka kształtowała, nadała mu charakter i ponadczasowego ducha, w którym każdy może
przypomnieć sobie to, co już nie wróci,
co tworzyli nasi poprzednicy, a co trzeba
ocalić od zapomnienia. W Muzeum Smolarnia nie tylko gromadzone są pamiątki,
ale prowadzone są przez Teresę Staszak
lekcje edukacji regionalnej dla dzieci i
młodzieży nie tylko z Kobióra lecz i z sąsiednich miejscowości Tychów, Pszczyny,
Mikołowa – podkreślił w laudacji Stefan
Ryt. Z kolei ks. Bernard Czernecki mówił, iż Smolarnia to miejsce bardzo swojskie, bardzo domowe pokazujące, iż
mieszkańcy Kobióra pomagali sobie w
pracy i razem się modlili. - Trzeba mieć
wielką pasję, żeby to wszystko ogarnąć –
podkreślił. Laureatka nagrody podziękowała za wyróżnienie, które jak mówiła
ma dla niej szczególną wartość.W trakcie
uroczystości Piotr Czarnynoga jako reprezentant samorządu wojewódzkiego
wręczył cztery honorowe odznaki - Zasłużony dla Województwa Śląskiego. Złote otrzymali: Bronisław Gembalczyk radca prawny, a także sekretarz gminy
Kobiór. Jeden z twórców Urzędu Gminy
w Kobiórze, w którym pracuje od 1991
roku. Radny powiatu pszczyńskiego,
gdzie przez dwie pierwsze kadencje sprawował funkcję przewodniczącego Rady
Powiatu, a obecnie jest przewodniczącym
Komisji Samorządu Terytorialnego Rady
Powiatu Pszczyńskiego. Drugą osobą
uhonorowaną złotą odznaką był Edward
Tomaszczyk naczelnik OSP Kobiór osoba, która przyczyniła się do rozwoju tej
formacji oraz miała znaczny wkład w
sprowadzeniu z Francji do Kobióra wozu
bojowego dla tutejszej OSP. Dwie srebrne
oznaki otrzymali Janusz Mazur, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
UG, Kobióra przewodniczący Związku
Górnośląskiego, a także autor publikacji
na temat Kobióra, oraz Eugeniusz Lubański zastępca wójta Kobióra, członek Lokalnej Grupy Działania Pszczyna oraz
ekspert w dziedzinie pozyskiwania środków unijnych. Tego dnia wręczone po raz
pierwszy zostały statuetki za promocję
Kobióra w dziedzinie Kultury. Otrzymał
ją Adam Kulisz, czołowa postać polskiej
sceny bluesowej, gitarzysta, wokalista,
harmonijkarz, kompozytor, autor tekstów, który od ponad dwudziestu lat jest
obecny na polskiej scenie muzycznej. Od
kilku lat zajmuje czołowe pozycje w ranCzerwiec 2011

kingach bluesowych, m.in. w latach 2006,
2007 i 2009 czytelnicy kwartalnika „Twój
Blues” uznali go wokalistą roku. Drugim
laureatem został Zespół Kobiórsko Czelodka, który swoim repertuarem przypomina o śląskiej tradycji śpiewaczej. Utworzony przez Renatę Kordys przed kilku
laty w szkole podstawowej zespół ma w
swym programie nie tylko śpiewane gwarą piosenki lecz również programy jasełkowe i obrzędowe. Zespół jest stałym gościem przeglądów folklorystycznych
między innymi pszczyńskiego Małego
Brzymu, a obecnie nagrywa swoją pierwszą płytę. Odbierając nagrodę Adam Kulisz podkreślił, że choć od kilku lat nie
mieszka już w Kobiórze, to jednak nie
wypiera się swojego Kobióra, który jest
obecny w jego tekstach i muzyce. Z okazji
dwudziestolecia samorządu przyznano
również medale za działalność na rzecz
samorządu Kobióra. Otrzymało je 50
osób. Pierwszą osobą, która przy tej okazji została nim wyróżniona był arcybiskup Metropolita Górnośląski Damian
Zimoń. Tego samego dnia w galerii „Na
Piętrze” GDK otwarta została ekspozycja
zdjęć obrazujących przemiany jakie dokonały się w Kobiórze w ciągu ostatnich
dwóch dekad. Są więc zdjęcia radnych
pierwszej kadencji, spotkania z czasów
tworzenia tutejszego urzędu, realizacji
głównych inwestycji oraz najważniejszych wydarzeń kulturalnych, społecznych i politycznych z tego okresu.
Tekst i zdj. Bogusław Jastrzębski

Lista laureatów, którym przyznano
medale z okazji 20 lat gminy kobiór
1. Ksiądz Arcybiskup Damian Zimoń
2. Miasto Sajószentpéter
3. Miasto Šternberk
4. Miasto Dobšina
5. Buza Gyula
6. Ksiądz Proboszcz Józef Piesiur-pośmiertnie
7. Powiat Pszczyński
8. Miasto Tychy
9. Maria Cofała
10. Irena Cuber
11. Bernadeta Dulemba
12. Jan Dzierżoń
13. Krzysztof Grolik
14. Joanna Holeczek
15. Barbara Hyba
16. Hanna Janusz
17. Barbara Jóźwiak
18. Piotr Kłakus
19. Jadwiga Kumor
20. Krystyna Kurpas
21. Eugeniusz Lubański
22. Ryszard Majdiuk
23. Bernard Mazur
24. Janusz Mazur
25. Józef Mazurczyk
26. Barbara Orendorz
27. Zbigniew Piątek
28. Lidia Pistelok
29. Barbara Poloczek
30. Joachim Ryguła
31. Alicja Sojka
32. Donata Szałaśna
33. Katarzyna Szafron
34. Renata Szary
35. Dorota Szulc
36. Piotr Tetla
37. Beata Witańska
38. Bank Spółdzielczy w Pszczynie
39. Chór Harmonia
40. Chór Ex Animo
41. Zespół Regionalny „Kobiórzanie”
42. Koło Gospodyń Wiejskich w Kobiórze
43. Związek Górnośląski Koło w Kobiórze
44. Koło Emerytów i Rencistów w Kobiórze
45. Koło Emerytów Nauczycieli w Kobiórze
46. Ochotnicza Straż Pożarna w Kobiórze
47. Zespół Campanella
48. Bronisław Gembalczyk
49. Stefan Ryt
50. Jerzy Mazur

Deutsch- WagenTour
11 maja w Gimnazjum w
Kobiórze odbyło się spotkanie związane z realizacją
projektu „Deutsch- Wagen- Tour”, w którym wzięli
udział uczniowie klas II.
Projekt „Deutsch-WagenTour“ skierowany jest do
uczniów, nauczycieli, studentów, rodziców, dyrektorów szkół oraz wszystkich
osób, które interesują się
językiem niemieckim. Lektorzy prezentują szereg nowatorskich
rozwiązań związanych z nauką języka i
w niekonwencjonalny sposób przekazują
informacje o Niemczech, między innymi
w formie ciekawych gier, zabaw i konkur-

sów. Patronat nad Projektem DeutschWagen-Tour w Polsce objęli Ministerstwo
Edukacji Narodowej i Ambasada Niemiec
w Polsce.
Gimnazjum
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Fletowy konkurs
Już po raz VIII w naszej miejscowości zorganizowany został Regionalny Konkurs
Gry na Fletach Podłużnych. Konkurs w
tej formie istnieje od roku 2004 i jest kontynuacją Szkolnych Konkursów Gry na
Fletach Podłużnych przeprowadzanych w
Szkole Podstawowej od roku 2002. Celem
konkursu jest rozwijanie muzykalności
uczniów oraz ich wrażliwości estetycznej
poprzez praktyczne zapoznanie się z literaturą muzyczną różnych epok. Jest to
również okazja do konfrontacji osiągnięć
i wymiany doświadczeń w dziedzinie nauki gry na tym instrumencie. Rywalizacja
odbywała się w czterech kategoriach klasy
I-IV, klasy V-VI, klasy I-III gimnazjum
oraz zespoły fletowe. W bieżącym roku
na konkurs przybyli wykonawcy związani
z Miejskim Domem Kultury z Mikołowa,
szkołą podstawową i gimnazjum z Gostyni
i Radostowic, Szkoły Podstawowej Nr 14
z Oddziałami Integracyjnymi z Zabrza,
gimnazjami z Rudy Śląskiej i Pszczyny.
Wśród uczestników nie mogło zabraknąć
uczniów kobiórskiej szkoły podstawowej i
gimnazjum. Ogółem jury przesłuchało 43
solistów i 10 zespołów z 8 placówek. Każdy z uczestników wykonywał wyznaczony
przez organizatora utwór obowiązkowy
oraz utwór dowolny (muzyka dawna, ludowa lub utwory współczesne napisane na
flet podłużny). Jury w składzie: Andronika
Krawiec - przewodnicząca oraz członkinie
Irena Giel, Grażyna Wiera i Ewa Pilarska
oceniało interpretację utworu, intonację,
dobór i opracowanie repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny.
Wszyscy uczestnicy konkursu uhonorowani zostali dyplomami oraz drobnymi
pamiątkami, a dla laureatów przyznano
nagrody ufundowane przez Urząd Gminy
w Kobiórze. Wszyscy uczestnicy konkursu
skorzystali także z poczęstunku sponsorowanego przez Spółdzielnię Uczniowską
Jutrzenka działającą przy S.P. w Kobiórze
oraz Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum w Kobiórze. W
przerwie przesłuchań odbyły się Warsztaty Taneczne prowadzone przez Bożenę
Krzyżowską – choreograf Zespołu Muzyki Dawnej CAPELLA NICOPOLENSIS z
MDK w Mikołowie. Spotkanie to było okazją do poznania Poloneza. Organizatorem
konkursu były Urząd Gminy w Kobiórze,
Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy, Gimnazjum Publiczne w Kobiórze oraz Gminny Dom Kultury w Kobiórze.
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Kategoria I (klasy I –IV)
I miejsce : Zuzanna Pudełko – S.P. Radostowice
II miejsce: Małgorzata Koehler - MDK Mikołów
III miejsce: Monika Kołoczek - S.P. Kobiór, Nina Kołder - S.P. Radostowice
wyróżnienia: Kinga Spierewka - S. P. Zabrze, Julia Gaszka - S. P. Radostowice
Kategoria II (klasy V–VI)
I miejsce: Karolina Piwoń - S.P. Kobiór
II miejsce: Daria Toboła - S.P.Kobiór
III miejsce: Anna Ostrowska- S.P. Kobiór, Teresa Kania - S.P. Radostowice
wyróżnienia: Agata Kłoska - S.P. Radostowice, Justyna Grolik - S.P. Kobiór,
Julia Żyłka - S.P. Kobiór
Kategoria III (gimnazja)
I miejsce: Zuzanna Machnik – Gimnazjum Pszczyna
II miejsce: Agnieszka Lupierz – Gimnazjum Gostyń
III miejsce: Edyta Spernol - Gimnazjum Kobiór,
Joanna Petroniec - Gimnazjum Gostyń
Kategoria IV (zespoły)
I miejsce: nie przyznano
II miejsce: Zespół „CAMPANELLA” – Gimnazjum Kobiór
(M. Kacprzycka, E. Spernol, M. Niedźwiedź, M. Małek , M. Szlaga, J. Mrzyk)
II miejsce: Capella Nicopolensis - MDK Mikołów
III miejsce: Duet -S.P.Kobiór -Daria Toboła / Karolina Piwoń
Trio - S. P. Gostyń
Jury postanowiło przyznać Grand Prix Konkursu dla: Zuzanny Machnik z Gimnazjum w Pszczynie.

Zdjęcie laureatów konkursu, którzy
wspólnie zagrali i zaśpiewali pieśń
anonimowego XVII wiecznego
autora „Dobranoc Ci Anusieńku”

Przewodnicząca jury
Andronika Krawiec wręcza
Grand Prix Konkursu Zuzannie
Machnik z Gimnazjum w
Pszczynie.
Laureatka nagrody Grand Prix
zagrała dwa utwory muzyki
filmowej.
Czerwiec 2011
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Dzień niemiecki w Dzień
Dziecka
1 czerwca z okazji Dnia Dziecka w
Szkole Podstawowej w Kobiórze odbył
się kolejny dzień europejski - Dzień
Niemiec. Został on przygotowany przez
nauczycieli języka angielskiego Ewę

Pielok, Radka Czurczak oraz nauczycieli kółka teatralnego Ewelinę Spychała i Bogusławę Spek. W tym dniu dzieci
zgromadziły się w sali gimnastycznej,
gdzie odbyła się dwuczęściowa akademia. W części pierwszej uczniowie
oglądali przedstawienie składające się z
parodii kilku bajek braci Grimm. Były
m.in to „Czerwony Kapturek” czy „Jaś
i Małgosia”. W części drugiej uczniowie opowiedzieli o Niemczech. Przedstawili ciekawe osobowości z świata
sportu, kultury, mody i naśladowali
piosenkarzy. Gościem specjalnym była
Dagmara Ulman, która nauczyła dzieci
parę niemieckich słówek i opowiedziała o tradycjach i ciekawostkach z tego
kraju.
SP

Rękodzieło z pasją

Ciotka Klotka i inni
12 maja gościem Gminnego Domu Kultury była Ewa Chotomska, córka poetki Wandy Chotomskiej. W spotkaniu
uczestniczyły przedszkolaki oraz dzieci
pierwszych klas szkoły podstawowej. Ewa
Chotomska jest dzieciom znana między
innymi jako Ciotka Klotka z telewizyjnego Tik-Taka czy Budzika. W trakcie spotkania mówiła dzieciom o swoich tekstach
i piosenkach, a także podpisywała książki,
których jest autorką m.in. Kuchenny Alfabet czy Piosenki Ciotki Klotki . Organizatorem spotkania była Gminna Biblioteka
Publiczna przy współudziale GDK.

Samorządowcy w lesie
Rok 2011 został przez Organizację Narodów Zjednoczonych ustanowiony MięCzerwiec 2011

Sztuka jako forma kultywowania kulturalnych tradycji Ziemi Pszczyńskiej pod tym
dość zawiłym tytułem kryje się wystawa
prac dwóch kobiórzanek Marii Żebrowskiej oraz Magdaleny Kłakus. Celem tej
ekspozycji, która jest prezentowana w różnych miejscowościach ziemi pszczyńskiej
jest przybliżenie dorobku twórczego artystów mieszkających w powiecie pszczyńskim. W Kobiórze zaprezentowane zostało
malarstwo i tkactwo Magdaleny Kłakus
oraz wykonanie różnymi technikami wyroby rękodzielnicze Marii Żebrowskiej.

dzynarodowym Rokiem Lasów.
Jego główne hasło to „Lasy dla
ludzi”. Ma ono uświadamiać,
jak ogromne znaczenie mają
lasy w życiu każdego z nas. Las
łagodzi klimat, daje ludziom
na całym świecie drewno, leki
i środki do życia. O tym jakie znaczenie ma dla nas las
mówiono również w trakcie
majowego spotkania samorządowców z naszego regionu z
leśnikami. W jego trakcie samorządowcy odwiedzili pokazową zagrodę żubrów
oraz Leśnictwo Osowiec w Kobiórze. (bj)

zdj. Piotr Kaczmarczyk

Kobiórska Czelodka z własną płytą
Dziecięcy Zespół Regionalny „Kobiórsko
Czelodka” nagrał płytę z utworami zaśpiewanymi w śląskiej gwarze. Prócz znanych
śląskich piosenek znalazły się tam utwory,
do których tekst napisali kobiórzanie. Zespół od 14 lat działa przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy, jego opiekunką
jest Renata Kordys, zaś obecnie śpiewa w
nim 35 dzieci z klas 1-3.
(bj)

Dzień Stracha Polnego
Wykonany przez Marię i Janusza Żebrowskich „Stach Poeta” zwyciężył tegoczną rywalizację i zdobył pierwszą
nagrodę w konkursie na Najlepszego
Stracha Polnego. Konkurs odbył się
30 maja w Rudzicy, (gmina Jasienica). gdzie od 20 lat obchodzone jest
Święto Stracha Polnego. W tym roku
świętowanie zbiegło się z dwudziestoleciem Galerii Pod Strachem Polnym
Floriana Kohuta. Co roku świętu
Stracha Polnego towarzyszy parada
strachów. W pierwszym korowodzie
wzięło udział 7 strachów, w tegorocznym było ich już prawie 80.
(bj)

Na zdjęciu nagrodzona praca
państwa Żebrowskich
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Po śląsku w Przedszkolu
16 czerwca w przedszkolu odbyła się,
już po raz ósmy, Przedszkolna Biesiada
Śląska. Na uroczystość zostali zaproszeni goście z Koła Gospodyń Wiejskich,
panie: Aniela Skrzypiec i Łucja Burkert,
które razem z dyrektor przedszkola zasiadły w jury, bowiem biesiada miała
charakter konkursu. Uroczystość rozpoczął występ Przedszkolnego Zespołu Regionalnego „Kobiyrzoki”, który wykonał
wiązankę utworów śląskich. Szczególną
uwagę jury zwrócili soliści zespołu: 5letni Paweł i 7-letnia Basia. Następnie
poszczególne grupy, od maluszków do

Calineczka i Przedszkolna
Spartakiada
Obchody Dnia Dziecka w kobiórskim
przedszkolu zostały zainaugurowane 31
maja przedstawieniem pt. „Calineczka”, w
wykonaniu teatru „Bajka” z Nowego Sącza. Dzień później nasi wychowankowie
uczestniczyli w III Przedszkolnej Spartakiadzie Sportowej. Przygotowanych zostało dziewięć stacji, przy których rozegrano
różne konkurencje sportowe, między
innymi: rzut do kosza, przejście przez
tunel, podskoki na piłce, kolorowanie
kredą loga swojej grupy, itp. Najbardziej
lubiana konkurencja to rzut piłeczką do maskotki – oczywiście każdy
rzut był celny. Jak co roku, jedną z
największych atrakcji festynu, była
wata cukrowa, zaś w trakcie zabawy
dzieci zostały częstowane soczkami
i słodyczami. Na koniec wszyscy
uczestnicy spartakiady otrzymali
medale z cukierkami i dyplomy grupowe. W tym dniu wręczono też nagrody dla najlepszych w konkursie
pn. „Zbieramy makulaturę oszczędzamy lasy”. 3 czerwca przedszko8

starszaków, zaprezentowały tańce z różnych regionów Polski. Dzieci zatańczyły: Koziorajkę, Trojaka,
Nie chcę cię znać, Grozika
i Krakowiaka. Wystąpiła
również gościnnie Ania
Zaremba, absolwentka naszego Przedszkola, a obecnie ucz. klasy IV SP, która
bawiła wszystkich zebranych monologiem o ciężkim życiu ucznia w szkole.
Były różne konkurencje i
zadania do wykonania, za
które były oczywiście przyznawane słodkie punkty w postaci cukierków. Jury
miało wiele pracy, ponieważ dzieci walczyły o każdy punkt, a poziom był bardzo wyrównany. Przedszkolaki wykazały się ogromną wiedzą na temat Śląska,
zwyczajów i tradycji ludowych. Wszyscy
bawili się wyśmienicie, a spotkanie zakończyła wspólna zabawa przy piosence
Szła dzieweczka do laseczka. Biesiadę
przygotowały i prowadziły nauczycielki:
Gabriela Kędzior – Żyłka i Lucyna Zaremba, a aranżacje utworów, choreografie do tańców i akompaniament zapewnił
Kamil Wilk.
G.Ż.

lacy zostali zaproszeni do Szkoły Podstawowej w Kobiórze, na przedstawienie w
wykonaniu uczniów z Koła Teatralnego
działającego przy tutejszej szkole. Dzieci z
wielkim zainteresowaniem obserwowały
to, co działo się na scenie – znane baśnie
zaprezentowano w niekonwencjonalny,
humorystyczny i trochę przekorny sposób. Podziwiały wspaniałą grę aktorską
starszych kolegów, piękne stroje, ciekawe
dekoracje. Najważniejszym celem Święta
Dziecka jest dostarczenie dziecku radości,
wzbudzenie uśmiechu, uczynienie świata
bardziej kolorowym. Wydaje się nam, że
właśnie ten cel został zrealizowany. D.W.

Co dalej ze 157?
Przystąpienie do planowanego przez
gminy powiatu mikołowskiego związku komunalnego albo też zachowanie dotychczasowego rozwiązania dla
linie autobusowej 157, to tylko dwa
proponowane rozwiązana w kwestii
organizacji transportu publicznego
dla mieszkańców Kobióra. Sprawa wymaga uregulowania, bowiem od marca
obowiązuje nowa ustawa o publicznym
transporcie zbiorowym, która określa
zasady organizacji i funkcjonowania
regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym. Do tego
w tym roku kończy się dotychczasowy
trzyletni przetarg na obsługę linii 157
zawarty z miastem Tychy.
- Gdyby nie chodziło o naszych mieszkańców, którzy korzystają z tej linii,
to gmina nie musiałaby się tym zajmować, bowiem zgodnie z nowymi
przepisami nie jest to zadanie gminy.
Dlatego, że nie jest to transport wewnątrz gminy, ale organizacja przewozów pomiędzy trzema powiatami
mikołowskim, pszczyńskim i Tychami
– mówił w trakcie czerwcowej sesji
Rady Gminy wójt Stefan Ryt. Jak wyjaśnił jednym z możliwych rozwiązań
jest przystąpienie do związku komunalnego zajmującego się organizacją
transportu publicznego, a taki związek
chcą założyć gminy powiatu mikołowskiego. - Rodzą się jednak wątpliwości
prawne, kto miałby ponosić koszty za
tzw linie zewnętrzne, czyli kursy poza
granice gmin należących do związku.
Do tego Kobiór byłby jedyną gminą z
powiatu pszczyńskiego, która należałaby do tego związku.
Innym rozwiązaniem jest przedłużenie porozumienia, które do tej pory
obowiązywało. Choć jak przyznał wójt
Ryt, podpisując umowę na dotychczasowych warunkach, gminach byłaby
jedynie płatnikiem przekazującym
środki do miasta Tychy jako dotacje do
organizacji transportu. W najbliższym
czasie starostwo powiatowe w Mikołowie planuje zorganizować spotkanie
dotyczące transportu publicznego w
tym również tak ważnej dla mieszkańców Kobióra linii 157.
(bj)
Czerwiec 2011
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Jednogłośnie w sprawie
absolutorium
Rada Gminy Kobiór udzieliła absolutorium wójtowi Stefanowi Rytowi. Za wnioskiem o jego udzielenie opowiedzieli się
wszyscy radni. Głosowanie odbyło się na
zorganizowanej 16 czerwca sesji Rady
Gminy. W trakcie obrad radni przyjęli
informacje z realizacji budżetu za 2010
rok oraz dane o stanie mienia komunalnego. Głosowanie poprzedziła informacja o najważniejszych przedsięwzięciach
minionego roku. – Jedną z największych
inwestycji tego dwudziestolecia jaką rozpoczęliśmy jest rozbudowa oczyszczalni
ścieków Wschód i budowa kanalizacji. Jest
ona realizowana przy współfinansowaniu
ze środków Unii Europejskiej, jednak na
jej rozpoczęcie musieliśmy zaciągnąć pożyczkę pomostową w kwocie ponad 1,9
mln złotych – mówił wójt Stefan Ryt. Wymienił również zakończoną w ubiegłym
roku rozbudowę szkoły podstawowej o
dwie sale lekcyjne. – Był to pierwszy etap
rozbudowy tej placówki zrealizowany za
ok 500 tys. złotych – dodał. Przed głosowaniem odczytana została opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, która pozytywnie zaopiniowała
wniosek Komisji Rewizyjnej RG w sprawie udzielenia absolutorium. Jak wskazano wyniki kontroli RIO przeprowadzone
w 2010 roku nie wykazały nieprawidłowości mogących mieć negatywny wpływ
na wykonanie budżetu gminy.
Na tej samej sesji radni przyjęli dwie
uchwały dotyczące zmian w budżecie
na ten rok w dziale pomoc społeczna.
Radni zgodzili się również na zawarcie
porozumienia o powierzeniu zadania z
zakresu usług publicznych miastu Tychy realizowanych przez Środowiskowy
Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Tychach świadczonych na rzecz mieszkańców Kobióra.
Jak zapewnił sekretarz gminy Bronisław
Gembalczyk jest to realizacja zadania z
zakresu administracji rządowej zleconych
ustawowo i pieniądze na ten cel pochodzą z budżetu państwa. - W porozumieniu jakie zawieramy z miastem Tychy, w
sprawie realizacji tego zadania nie ma
żadnych postanowień, które zobowiązywałyby gminę Kobiór do przekazania
środków finansowych na to zadanie. Dodał również, że zawarcie porozumienia
to wynik zmiany przepisów. W sprawa
bieżących przewodniczący Rady Gminy
Cdn. 10
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OGŁOSZENIE
na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zmianami)
WÓJT GMINY KOBIÓR
OGŁASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI
STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE GMINY KOBIÓR
przeprowadzane w trybie art. 37 ust. 1 w/w ustawy
(1)
Działka rolna niezabudowana nr 240/73, obręb Kobiór, k.m. 1DLP, o pow. 0,8809 ha,
położona w rejonie „Starej Piły” w Kobiórze, stanowiąca własność Gminy Kobiór
zapisaną w Księdze Wieczystej nr KA1T/00065604/7 SR Tychy
Opis nieruchomości:
Działka jest nieogrodzona, położona pod lasem na rzeką Gostynką, w rejonie tzw. Starej Piły. Kształt zbliżony do trapezu - maksymalna szerokość ok. 75 m, długość ok. 120
m. Teren płaski, porośnięty trawą. Brak dostępu do uzbrojenia. Dojazd od strony ul.
Bielskiej, pasem drogi gruntowej, częściowo utwardzonej płytami drogowymi, wzdłuż
rzeki Gostynki. Działy III i IV księgi wieczystej nr KA1T/00063256/8 SR Tychy wolne
od wpisów. Dla nieruchomości nie jest opracowany miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego położona jest na terenach wyłączonych z zabudowy o oznaczeniu: doliny rzek i
potoków
Cena wywoławcza:
65 800,00 zł
Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zmianami)
(2)
Działka pod zabudowę mieszkaniowo-usługową nr 634/75, obręb Kobiór, k.m. 5,
o pow. 0,1303 ha, położona przy ul. Zachodniej w Kobiórze, stanowiąca własność
Gminy Kobiór zapisaną w Księdze Wieczystej nr KA1T/00063256/8 SR Tychy
Opis nieruchomości:
Działka niezabudowana, położona pod lasem, na tzw. Osiedlu w Kobiórze, wymiary:
szer. ok. 26 m, dł. ok. 50 m, ogrodzona z jednej strony. Działka dobrze nasłoneczniona
– wystawa południowa. W pobliżu działki przebiegają sieci: wodociągowa, gazowa i
energetyczna - stwarzające możliwość przyłączenia. Dostęp do ul. Zachodniej poprzez
odcinek drogi dojazdowej. Otoczenie bardzo korzystne - brak uciążliwych działalności
gospodarczych, bliskość lasu, dobry dostęp do przystanków autobusowego i PKP.
Działy III i IV księgi wieczystej nr KA1T/00063256/8 SR Tychy wolne od wpisów.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Jedn. strukturalna „B” symbol 1MNU przeznaczenie podstawowe pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną z nieuciążliwymi usługami.
Szczegółowy opis planu znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Kobiór
www.bip.kobior.pl
Cena wywoławcza:
179 000,00 zł netto
Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
(3)
Działka usługowa, niezabudowana nr 1607/22, obręb Kobiór, k.m. 1, o pow. 0,0667 ha,
położona przy ul. Leśników w Kobiórze, stanowiąca własność Gminy Kobiór
zapisaną w Księdze Wieczystej nr KA1T/00032990/9 SR Tychy
Opis nieruchomości:
Działka uzbrojona w wodociąg, energię elektryczną, gazociąg. Kształt nieregularny,
zbliżony do trapezu. Szerokość południowej granicy wynosi ok. 28 m, północnej ok. 10
m, długości ok. 35 m. Teren nieznacznie nachylony w kierunku południowym. Działka
usytuowana jest w pobliżu linii kolejowej relacji Katowice-Bielsko-Biała.
Działy III i IV księgi wieczystej nr KA1T/00032990/9 SR Tychy wolne od wpisów.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Jedn. struktur. „E” przeznaczenie podstawowe PU pod teren obiektów produkcyjnousługowych, składów, magazynów. Pas gruntu o szerokości ok. 4 m przylegający do
zachodniej granicy działki posiada zapis MW1 przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
Szczegółowy opis planu znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Kobiór
www.bip.kobior.pl
Cena wywoławcza:
91 520,00 zł netto
Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

9

Biuletyn Kobiórski
Jerzy Mazur, pytał o planowany remont
wiaduktu. Jak poinformował wójt Ryt,
trwa wymiana korespondencji pomiędzy
gminą, a projektantem między innymi w
sprawie odwodnienia, poprawy zejścia
oraz dodatkowego oświetlenia. - Obecnie
regulowane są kwestie uzgodnień, a sama
inwestycja według nieoficjalnych informacji będzie realizowana w przyszłym
roku. Przypomniał również, iż jest to
drugie podejście to tego zadania, bowiem
już w 2008 roku wiadukt miał być modernizowany, wówczas jednak Wojewódzki
Zarząd Dróg nie przygotował objazdu na
czas modernizacji co zostało oprotestowane przez mieszkańców. Teraz opracowany
został taki plan objazdu na czas remontu,
a ten może potrwać około roku.
Radny Józef Mazurczyk pytał w kwestii
decyzji podatkowych, które otrzymali
mieszkańcy. - W niektórych przypadkach
kwoty te znacząco wzrosły. Skąd ta zmiana, bo mieszkańcy uważają, że to Rada im
je znacząco podniosła – pytał.
Odpowiadając wójt Ryt wyjaśnił, iż każdy
obywatel uzyskuje wykaz z rejestru gruntów ze starostwa powiatowego i w niektórych przypadkach grunty rolne zostały
przekwalifikowane na budowlane i stąd
te zmiany.
Radny Mazurczyk pytał również o
plany związane z przyszłością bazy
transportowej.
Jak wyjaśnił zastępca wójta Eugeniusz Lubański gmina jest zainteresowana dalszą
komunalizacją, zaś te tereny, które chce
przejąć samorząd mają zostać wyłączone
z przetargu. Radna Katarzyna Myszor pytała o osoby bezrobotne wykonujące prace społecznie użyteczne. - Te osoby w ramach tych robót mają do przepracowania
40 godzin w miesiącu, czyli ok. 4 godziny
dziennie. Czasami są to cztery godziny
zamiatania przed domem kultury. Czy
ktoś sprawuje konkretną pieczę nad tymi
robotami, aby tych godzin nie marnować.
Odpowiadając sekretarz gminy Bronisław
Gembalczyk przyznał, iż program prac
społecznie użytecznych jest realizowany
przez Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie
i finansowany przez starostwo. - Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej jest inicjatorem tego programu na terenie naszej
gminy. Osoby go realizujące wykonują
prace w różnych miejscach i bezpośredni
nadzór nad nimi sprawują w tym czasie
osoby, które wnioskowały o przydzielenie
ich do tych zadań - wyjaśnił.
(opracował BJ)
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(4)
Działka usługowa, niezabudowana nr 1868/44, obręb Kobiór, k.m. 1, o pow. 0,2095 ha,
położona pod lasem przy ul. Plichtowickiej w Kobiórze, stanowiąca własność Gminy
Kobiór zapisaną w Księdze Wieczystej nr KA1T/00047560/4 SR Tychy
Opis nieruchomości:
Działka usługowa, niezabudowana położona przy ul. Plichtowickiej w Kobiórze. Teren
działki płaski, w kształcie prostokąta o wymiarach ok. 41m x ok. 51m, nieogrodzony. Od strony północnej działka przylega do terenów leśnych. Możliwość uzbrojenia w
wodę i energię elektryczną poprzez wydłużone przyłącza.
Działy III i IV księgi wieczystej nr KA1T/00047560/4 SR Tychy wolne od wpisów.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Jedn. struktur. „A” – 1PU przeznaczenie podstawowe pod teren obiektów produkcyjno-usługowych, składów, magazynów. W odległości 20 m od północnej granicy działki
przebiega nieprzekraczalna linia zabudowy.
Szczegółowy opis planu znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Kobiór
www.bip.kobior.pl
Cena wywoławcza:
208 980,00 zł netto
Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
(5)
Działka usługowa, niezabudowana nr 1869/44, obręb Kobiór, k.m. 1, o pow. 0,2070 ha,
położona przy ul. Plichtowickiej w Kobiórze, stanowiąca własność Gminy Kobiór
zapisaną w Księdze Wieczystej nr KA1T/00047560/4 SR Tychy
Opis nieruchomości:
Działka usługowa niezabudowana położona przy ul. Plichtowickiej w Kobiórze. Teren
działki płaski, nieogrodzony, w kształcie prostokąta o wymiarach ok. 41m x ok. 51m,
Wodociąg przebiega bezpośrednio wzdłuż południowej granicy działki, linia energetyczna oddalona
o ok. 80m od wschodniej granicy działki.
Działy III i IV księgi wieczystej nr KA1T/00047560/4 SR Tychy wolne od wpisów.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Jedn. struktur. „A” – 1PU przeznaczenie podstawowe pod teren obiektów produkcyjnousługowych, składów, magazynów.
Szczegółowy opis planu znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Kobiór
www.bip.kobior.pl
Cena wywoławcza:
249 560,00 zł netto
Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Licytacje odbędą się w dniu 19 lipca 2011 r. i będą przeprowadzane kolejno od godz.
11:00
w sali narad budynku Urzędu Gminy w Kobiórze, ul. Kobiórska 5. Oferenci
przystępujący
do przetargu powinni wnieść wadia w wysokości 5% ceny wywoławczej przelewem na
konto Gminy Kobiór:
Bank Spółdzielczy Pszczyna nr 19 8448 0004 0017 6154 2024 0235
Wadia winny znaleźć się na podanym wyżej koncie najpóźniej na 3 dni przed
przetargiem.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie po
zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia
przetargu. Wadium oferenta, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia
nieruchomości. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium nie podlega zwrotowi.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, jednak nie może ono wynosić
mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.
O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie poinformowany w
ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin będzie nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Nabywca zobowiązany jest wpłacić
na konto Gminy (Bank Spółdzielczy Pszczyna nr 66 8448 0004 0017 6154 2014 0255),
pozostałą kwotę nabycia nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży. Ponadto
nabywca poniesie koszty związane z przeniesieniem prawa własności.
Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Referacie Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Gminy Kobiór, ul. Kobiórska 5, pokoje nr 17-18 lub pod numerami telefonów:
32-218-81-82, 32-218-82-88, 32-218-85-29, w godzinach pracy urzędu (poniedziałekśroda 7:30-15:30, czwartek 7:30-17:00, piątek 7:30-14:00).
Wójt mgr Stefan Ryt
Czerwiec 2011

Biuletyn Kobiórski

SPORTOWE WAKACJE
W KOBIÓRZE
W miesiącu lipcu i sierpniu bieżącego roku na
Gminnym Ośrodku Sportowym w Kobiórze
odbędą się trzy turnieje sportowe
w następujących dyscyplinach i kategoriach wiekowych:
20 lipca środa od godziny 10.00
PIŁKA NOŻNA – do 13 lat
PIŁKA NOŻNA – od 14 lat
27 lipca środa od godziny 10.00
SIATKÓWKA PLAŻOWA – do 13 lat
SIATKÓWKA PLAZOWA – od 14 lat

Zdj. Ewelina Wybrańczyk

Nagrody dla młodych
wędkarzy
83 wędkarzy od przedszkolaków po
uczniów gimnazjum uczestniczyło w
zorganizowanych 4 czerwca z okazji
Dnia Dziecka zawodach wędkarskich,
które odbyły się nad kobiórską Doliną
Trzech Stawów. Rywalizacja odbyła się
w pięciu grupach wiekowych: przedszkolaki, szkoła podstawowa dziewczyny, szkoła podstawowa chłopcy,
gimnazjum dziewczyny i gimnazjum
chłopcy. Tego dnia była piękna pogoda
a ryby wyjątkowo dobrze brały. Tylko
nieliczni ukończyli zawody z „pustą
siatką”. Wszyscy otrzymali paczki ze
słodyczami, a zwycięzcy atrakcyjne
nagrody oraz dyplomy. Organizatorem
zawodów było Koło Polskiego Związku
Wędkarskiego w Kobiórze.

Biegacz z Kobióra
Kobiórski maratończyk Piotr Pawłowski
zajął siódme miejsce w trzeciej edycji Silesia Marathon, największym biegu ulicznym w naszym regonie, który odbył się 3
maja. Na trasę Chorzów –Siemianowice
Śląskie ruszyło 1048 biegaczy z 12 krajów.
Uczestników nie odstraszył nawet deszcz i
chłód choć nie wszyscy ukończyli bieg. Ta
sztuka udała się 695 zawodnikom. (bj)

03 sierpień środa od godziny 10.00
MINI KOSZYKÓWKA – do 13 lat
MINI KOSZYKÓWKA – od 14 lat
Zapisów można dokonać w następujący sposób:
1. e-mail franz31@vp.pl
2. Telefonicznie 32/2188182 wew. 22
504 206 373
3. Osobiście Urząd Gminy pokój nr 13
( imię nazwisko lub nazwa drużyny, dyscyplina, kategoria wiekowa)
Szczegółowe regulaminy poszczególnych dyscyplin sportowych będą
dostępne na stronie internetowej http://www.kobior.pl (zakładka Urząd
Gminy/ Kultura fizyczna i sport/ Informacje oraz w Urzędzie Gminy
pokój numer 13.

Zgłoszenia będą przyjmowane
do dnia rozpoczęcia danej dyscypliny
sportowej.
Nagrody i dyplomy zostaną wręczone na Gminnych Dożynkach we
wrześniu 2011 roku na
Gminnym Ośrodku Sportowym

Zapraszamy wszystkich chętnych do zabawy i sportowej rywalizacji.

Najlepsi szachiści
Jedną z imprez sportowych towarzyszących tegorocznym Dniom Kobióra były
Otwarte Szachowe Mistrzostwa Kobióra
rozegrane 27 maja w Gminnym Domu
Kultury. Zawodnicy rywalizowali w
dwóch kategoriach juniorów i ogólnej.
Poniżej podajemy nazwiska zdobywców
trzech pierwszych miejsc w obu kategoriach.
(GDK)
KATEGORIA JUNIOR
I miejsce - Bartek Schmidt
II miejsce - Patryk Stachoń
III miejsce - Jakub Włodarski
KATEGORIA OGÓLNA
I miejsce - Łukasz Najda
II miejsce - Herbert Skrzypiec
III miejsce - Krzysztof Gruszka
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Walczyli o puchar

Piotr Pawłowski drugi z lewej
odbiera nagrodę za zwycięstwo w
kobiórskim minimaratonie
Czerwiec 2011

Pierwszą imprezą, która towarzyszyła tegorocznym Dniom Kobióra były zorganizowane 21 maja Otwarte Mistrzostwa
Skat o Puchar Wójta Kobióra. W turnieju, który odbył się w GDK uczestniczyło
kilkudziesięciu graczy. Wśród juniorów
najlepszym okazał się Adam Świerkot, zaś
w kategorii ogólnej bezapelacyjnie zagrał
Henryk Malcharek.
GDK
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Konfrontacje
Biuletyn Kobiórski historyczne (25)
Na „srebrny” jubileusz tego cyklu miałem już przygotowany do
druku specjalny materiał, lecz pewna okoliczność sprawiła, iż
zdecydowałem się na jego wycofanie. Stało się tak w chwili, gdy
zapoznałem się z treścią pisma przesłanego przez Polskie Koleje
Państwowe S.A. na ręce Wójta Gminy, z którego treści wynika, że
bez zaangażowania finansowego naszego samorządu należy się
liczyć z zamknięciem kobiórskiego dworca kolejowego. Zapewne, dla wielu to wiadomość porażająca, a dla mnie tym bardziej,
gdyż jeszcze niedawno brałem udział w spotkaniu z przedstawicielami innej spółki kolejowej na temat planowanego dostosowania torów dla potrzeb kolei tzw. „dużych prędkości”. Zanim
więc poznamy dokąd zmierza kolejnictwo w kraju, który jeszcze
niedawno miał być „drugą Irlandią”, warto wrócić do przeszłości
Dworzec, początek XXw
i przypomnieć niezwykłą rolę jaką dla rozwoju gminy nad Korzyńcym miało przecięcie jej obszaru żelaznym szlakiem.
tem z ziemią rodzinną. Jak wspomina znakomity znawca historii
W drugiej połowie XIX w. Śląsk był częścią państwa pruskiego, Ziemi Pszczyńskiej Zygmunt Orlik w jednej ze swoich książek,
w którym rozwój kolei był najintensywniejszy w ówczesnej Eu- „4. października 1937 roku, przez Kobiór przejeżdżał z Paryża
ropie. Pierwszy szlak z napędem parowym powstał w Anglii w do Moskwy pociąg nr 214 bis z „chórem radzieckim”. De fakto
roku 1835 ( w Niemczech w roku 1841.), a pierwszy odcinek na byli to czerwonoarmiści wracający z wojny w Hiszpanii. Pociąg
obecnych ziemiach polskich z Wrocławia do Oławy ukończono na stacji w Kobiów 1846. Przez Kobiór pierwszy pociąg przejechał 24 czerwca rze nie zatrzymał
1870 r. Wcześniej, bo już w 1852. roku uruchomiono połącze- się i obeszło się bez
nie z Katowic przez Ligotę do Murcek. Jednak ruch pasażerski incydentów. Dwoodbywał się z Dziedzic przez Pszczynę,Kobiór, Tychy, Murcki do rzec był obstawiony
Szopienic, a dopiero stamtąd do Katowic i Mysłowic. Ponieważ przez policję lokaljuż w 1846. roku Mysłowice miały połączenie z Berlinem, a od ną oraz funkcjonaroku 1947. z Krakowem, linia przebiegająca przez Kobiór (choć riuszy z sąsiednich
wtedy jednotorowa), miała charakter transeuropejski. Realizacja posterunków”. Z tej
nowoczesnej linii transportowej z Szopienic do Dziedzic, mimo relacji pośrednio
przerwy w robotach spowodowanej wojną austriacko - pruską wypływa wniosek,
Dworzec 2011
w 1866. roku dowodzi, że Ziemia Pszczyńska z powodzeniem że „komuniści” już
dotrzymywała kroku postępowi cywilizacyjnemu ówczesnej wtedy nie cieszyli się specjalną sympatią nad Korzyńcym. Z
Europy. Bezpośrednim inicjatorem budowy odcinka Dziedzice dworcem wiąże się wiele wspomnień i anegdot. Stąd dojeżdżano
- Murcki, był Jan Henryk XI z magnackiej rodziny Hochbergów, do pracy, szkół, na wycieczki, zawody sportowe oraz pielgrzymki.
która przejęła Ziemię Pszczyńską w 1846. roku. Jako podróżni Tu docierała świeża
zapewne nie zdajemy sobie sprawy, że trasa przez Podlesie i Pio- prasa, towary zamatrowice, powstała dopiero w okresie międzywojennym z fundu- wiane przez lokalszy autonomicznego województwa śląskiego funkcjonującego w nych kupców, a w
ramach odrodzonego państwa polskiego. Od 1870. roku, Kobiór latach 70 „szpule” z
z peryferyjnej śródleśnej wsi zaczął przekształcać się w nowo- najnowszymi filmaczesną i atrakcyjną osadę robotniczą. Z miejscowego dworca do mi dla miejscowego
pracy w północnej części powiatu
kina. Przed igrzypszczyńskiego oraz w rejon Katowic,
skami olimpijskimi
Parowóz z 1869 roku,
gdzie następowała silna industriaw Moskwie (1974
jaki przemierzał Kobiór
lizacja, dojeżdżali Kobiórzanie oraz
rok), ceglana elewamieszkańcy okolicznych wsi. Wiecja budynku z misternie wykonanymi klasycznymi zdobieniami,
lu z nich wcześniej znalazło nieźle
została pokryta blachą trapezową. Czy ktoś słyszał o protestach
płatne zatrudnienie przy budowie
konserwatora zabytków ? Niewiele pozostało fotografii związatorowiska, a niektórzy zostali kolenych z przeszłością naszego dworca, choć zachowała się jedna
jarzami. Ta grupa zawodowa przed
perła z 1898 roku. Zdjęcie grupowe wykonane wtedy na szklanej
rokiem 1939. stała bardzo wysoko w
kliszy zostało ożywione w animacji multimedialnej przez laurehierarchii społecznej naszej gminy.
atkę tegorocznej nagrody „Pro Publiko Bono” p. Teresę Staszak i
To oni zbudowali osiedle Plichtojej męża Hieronima. Kto chce zobaczyć niezwykły efekt
wice i kilkanaście domów na Kajich pracy, może zwrócić się do pani Teresy pełniącej
Kobiórscy
zerowcu, a przy okazji przywozili z kolejarze
społecznie funkcję kustosza muzeum „Smolarnia”. Ja
„zachodu” niemieckojęzyczną pra- - lata30
prezentuję tę fotografię w wersji „klasycznej” wraz z
sę, czasopisma, książki oraz …żurnale mody z Berlina.
kilkoma innymi, stawiając sobie i czytelnikom pytanie
Te ostatnie krążąc po domach, inspirowały kobiórskie
: Czy postęp cywilizacyjny musi odbywać się wyłącznie
elegantki do domowego krawiectwa co w konsekwencji
przez zniszczenie dorobku pokoleń i zerwanie z tradyzagroziło pozycji tradycyjnych kiecek i jakli. W czasie
cją. Czy nasza „mała gmina z wielkim sercem” musi
dwóch wojen światowych na miejscowym dworcu żeutracić wszystko, co ją wyróżniało pośród innych i stać
Jan Henryk XI się wyłącznie „sypialnią” ?
gnano wyjeżdżających na front naszych ojców i dziad12
Czerwiec 2011
ków, a dla wielu z nich ubity żużlowy peron był ostatnim kontakJanusz Mazur Związek Górnośląski Koło w Kobiórze

