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WYDANIE
BEZPŁATNE

Rada Jednostki Pomocniczej Nr 21 w Kostuchnie

ROŚNIE OSIEDLE
BAśANTÓW
Nowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego

N

a XIII sesji Rady Miasta Katowice
odbytej 30 lipca br przegłosowano
uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” dla terenu połoŜonego
w rejonie ulicy BaŜantów. Obszar ten przeznaczony jest w planie na następujące funkcje: działalność wytwórcza i usługowa, składowania i magazynowania, usług komercyjnych, urządzeń i usług komunikacyjnych.
Inwestorzy zamierzali na tym terenie stworzyć bazę logistyczną i wybudować dodatkowe hale magazynowe i place postojowe
dla cięŜkich samochodów.
(Ciąg dalszy na stronie 4)

NIE MÓWIMY DOWIDZENIA,
MÓWIMY Z PANEM BOGIEM

C

o trzy lata w parafiach moŜe mieć
miejsce wymiana wikarych. W tym
roku taka sytuacja będzie w naszej parafii.
KaŜda taka zmiana pobudza do refleksji na
temat kapłaństwa. Istotę posługi kapłańskiej
w dwóch słowach zawarł śp. Sługa BoŜy Jan
Paweł II, mówiąc:

DOśYNKI KATOWICKIE
KOSTUCHNA’2007
Godzina 1230

Formowanie się korowodu.

Zbiórka uczestników uroczystości doŜynkowych na
parkingu przy ul. Szarych
Szeregów Nr 38.

Przemarsz korowodu doŜynkowego ulicami: Szarych Szeregów, Boya śe-

Godzina 1300

2 września 2007
leńskiego, Migdałowców,
do kościoła parafialnego
pod wezwaniem Trójcy
Przenajświętszej.
(Ciąg dalszy na stronie 4)

MK GÓRNIK KATOWICE
CO NOWEGO W KLUBIE?
Z

KIEROWNIKIEM DRUśYNY PANEM
ROZMAWIA EUGENIUSZ SORNEK

MARKIEM BARONEM

ES. W jakich nastrojach przystępujecie do
nowego sezonu?
MB. Rozgrywki IV-tej ligi rozpoczynają
się 11 sierpnia i w tym teŜ dniu rozgrywamy mecz wyjazdowy z „Sarmacją Będzin”.
W ubiegłym sezonie 2006/2007 zajęliśmy
8 miejsce na 16 startujących druŜyn. Takie
miejsce groziło nam spadkiem. Uratowało
nas to, Ŝe reorganizację ligi przesunięto na
następny sezon. Nie muszę dodawać, Ŝe
zajęte miejsce nie satysfakcjonowało ani
nas ani kibiców.

ES. Wspomniał Pan o reorganizacji rozgrywek, jakie w związku z tym plany sportowe mają działacze i zawodnicy?
MB. W IV tej Lidze Śląskiej grają w tej
chwili 2 grupy. Od przyszłego sezonu staje
się ona automatycznie III ligą i czeka nas
połączenie z grupą opolską. Skutkuje to
tym, Ŝe do nowej III ligi awansują po 4
zespoły z obecnych grup IV tej Ligi Śląskiej. Naszym celem w rozpoczynających
się rozgrywkach jest zajęcie minimum 4 go
miejsca w grupie.
(Ciąg dalszy na stronie 3)

(Ciąg dalszy na stronie 2)

KARTA ICE MOśE

FASCYNUJĄCA HISTORIA KOPALNI ,,MURCKI"

URATOWAĆ śYCIE

CIĄG DALSZY — LATA 1901 — 1945

Polski Czerwony KrzyŜ apeluj: wypełnij i noś przy sobie kartę I.C.E. (In
Case of Emergency) - jest to mały
kartonik wielkości dowodu osobistego, na którym zapisujemy telefon do
najbliŜszych.
(Ciąg dalszy na stronie 4)

H

istoria kopalni ,,Murcki’ w poprzednim numerze „Biuletynu Samorządowego” została opisana do 1901 roku, kiedy to rozpoczęto w
Kostuchnie budowę kopalni ,,Boer’’ potocznie zwaną ,,Boerchachte”. Nowa kopalnia w
krótkim czasie pod względem wydobywanego węgla przerosła dotychczasowe osiągnięcia
kopalni ,,Murcki”. Dzieje obu kopalni na przestrzeni ostatnich stu lat były z sobą bardzo
ściśle związane, o czym później. Póki, co powróćmy do dalszego ciągu historii kopalni ,,Murcki”.
(Ciąg dalszy na stronie 2)
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NIE MÓWIMY DOWIDZENIA, MÓWIMY Z PANEM BOGIEM
(Ciąg dalszy ze strony 1)

„ Kapłaństwo jest darem i tajemnicą”. Kapłan jest darem Pana Boga, ofiarowany
człowiekowi na czas ziemskiego pielgrzymowania do niebieskiej ojczyzny.
Czego my osoby świeckie oczekujemy od
naszych kapłanów?
W czasach, gdy wielu ludzi mówi: Pan Bóg
tak, Kościół nie, oczekujemy od kapłanów
jasnego, czytelnego i autentycznego przykładu, który by pokazywał jak słuŜyć Panu
Bogu i drugiemu człowiekowi.
Jakich przykładów dostarczali nam nasi
wikarzy?
Ksiądz Bogdan jest w
naszej parafii od dziewięciu lat. Przez wiele lat
opiekował się z ministrantami z całej archidiecezji
górnośląskiej. Ilość i jakość posługi liturgicznej
ministrantów w naszej

FASCYNUJĄCA HISTORIA
KOPALNI „MURCKI”
(Ciąg dalszy ze strony 1)

W 1902 roku rozpoczyna się gruntowna
przebudowa i modernizacja kopalni. W
miejsce dotychczasowych kilkunastu małych szybików, wybudowano nowoczesny,
duŜy szyb wydobywczy ,,Maria I”, a w
1908 roku szyb ,,Maria II”. Otwarto nowe
poziomy wydobywcze na głębokości 64 i
114 metrów.
Zainstalowano maszynę parową na potrzeby odwodnienia pokładów. Zbudowano
nową sortownię, która miała lepiej zabezpieczyć róŜnorakie potrzeby odbiorców
węgla. Powstają nowe wydziały bezpośrednio związane z ruchem kopalni takie jak
kotłownia i kuźnia, oraz powiększono bocznicę kolejową. Uruchamiane są zakłady
ŁuŜnej związane z działalnością kopalnią
takie jak cegielnia, betoniarnia, stolarnia i
ogrodnictwo. W miejscu zlikwidowanych
małych szybików wydobywczych urządzono park rekreacyjny, gdzie posadzono kasztany i buki, a z parku pałacowego w
Pszczynie przesadzono wiele rzadkich
drzew między innymi czarne brzozy, klony
amerykańskie czy sosny kanadyjskie. Dziś
na tym terenie utworzono rezerwat przyrody botanicznej.
W 1907 roku powstaje w Murckach orkiestra górnicza, której załoŜycielem był pracownik kopalni Pan Henryk Filak. Orkiestra ta przez 100 lat przechodziła róŜne
koleje rzeczy, lecz nigdy nie przestała istnieć, a jej obecnym dyrygentem od 1986
roku jest Pan Szczepan Kurzeja, który kultywuje i twórczo rozwija jej piękne tradycje. Ten okres dynamicznego rozwoju kopalni ,,Murcki” przypada, gdy władcą w

parafii budzi podziw. Wiele lat ksiądz Bogdan szefował festiwalowi ,,Dziecięcej Piosenki Religijnej”, który wyszedł daleko po
za granice naszej diecezji. Co roku kilkaset
dzieci przybywa do naszego kościoła, aby
poprzez śpiew dawać radość innym.
Uśmiech, pogoda ducha i Ŝyczliwość to
niejako „znak firmowy” księdza Bogdana.
Ksiądz Grzegorz przybył do
naszej parafii zaraz po święceniach i jest z nami od
trzech lat. Jako młody ksiądz
pokazał, Ŝe kapłaństwo ma
sens i perspektywy.
Działalność księdza Grzegorza wśród naszej młodzieŜy,
to na przykład umiejętność pokazania, Ŝe
istnieje inna muzyka od tzw. młodzieŜowej,
Ŝe istnieje piękna poezja, Ŝe kaŜdy młody
człowiek posiada jakieś talenty, o które
musi dbać i rozwijać, którymi powinien się
Pszczynie był ksiąŜe Jan Henryk XV, a
kopalnia była jego własnością. W 1891
roku KsiąŜe poślubił angielską arystokratkę
Marię Teresę Cornvallis, zwaną piękną
Disy. MałŜeństwo to zaowocowało trzema
synami, najstarszy Jan Henryk XVII, o pięć
lat młodszy Aleksander i najmłodszy Bolko. Ocena sprawowania rządów na dobrach
pszczyńskich przez ród Hochbergów nie
jest jednoznaczna i w duŜej mierze zdeterminowana przez nienieckie pochodzenie.
Nie brak jednak dowodów na to, Ŝe w wielu
przypadkach sprzyjali oni sprawie polskiej.
Jan Henryk XV w akcie w sprawie polskiej
z 5. listopada 1916 roku wydanym przez
cesarza Wilhelma II był kandydatem na
tron polski po zakończeniu wojny. Projekt
ten jednak upadł wobec sprzeciwu arystokracji polskiej. Henryk XVII, który przejął
rządy po ojcu przekazał nieodpłatnie ziemie
pod budowę nowego kościoła w Murckach.
Aleksander w czasie drugiej wojny światowej zgłosił się do Polskich Sił Zbrojnych na
Zachodzie i walczył jako oficer pod Monte
Casino. Wziął równieŜ udział w1937 roku
w uroczystościach pogrzebowych śp. Wiktora Matejczyka, proboszcza parafii, a
wcześniej budowniczego kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Murckach i proboszcza parafii. Wstawiennictwu księŜnej Marii Teresy przypisuje się budowę osiedli mieszkaniowych zwanych koloniami dla rodzin górniczych. W
tym okresie ukształtowały się pod względem architektonicznym okolice dzisiejszego Rynku, ulic Wolności, Kołodzieja i
Samsonowicza. Budynki te, mimo Ŝe mają
juŜ prawie 100 lat zachwycają swoim pięknym, a przeprowadzona modernizacja w
części sanitarnej pozwala w dalszym ciągu
zachować wysokie walory funkcjonalne.
Okres dynamicznego i co bardzo istotne
harmonijnego rozwoju kopalni i dzielnicy
Murcki przerywa wybuch I-ej wojny świa-

dzielić z innymi. Obserwując księdza Grzegorza przy ołtarzu nabieramy pewności, Ŝe
posługa kapłańska ma wymiar pozazmysłowy, uduchowiony.
Na zakończenie jeszcze jeden fakt, nasza
parafia ma w tej chwili w seminarium
dwóch kleryków, jest to w jakieś mierze
zasługa pracy wszystkich kapłanów pracujących na co dzień w naszej parafii.
Nasi wikarzy: ksiądz Bogdan i ksiądz Grzegorz za parę dni odejdą z naszej parafii bo
taki los jest wpisany w posługę kapłańską,
dziękujemy im za lata posługi duszpasterskiej, za budujący przykład, za powstałe
przyjaźnie, za wszelkie dobro mówimy im
serdeczne Bóg zapłać i zapewniamy o pamięci w swoich modlitwach.
Mieszkańcy Kostuchny Ŝyczą naszym wikarym, aby w nowych parafiach znaleźli
Ŝyczliwą atmosferę do dalszej posługi kapłańskiej.
Bernard Uszok
towej. Wielu górników zostaje wcielonych
do wojska, co powoduje uszczerbek w postaci braku wykwalifikowanych fachowców.
Koniec wojny nie przynosi jednak upragnionego spokoju. Śląsk nie znajduje się po
wojnie w granicach niepodległego państwa
polskiego. Mieszkańcy Murcek, Kostuchny
i okolicznych miejscowości biorą czynny
udział w wszystkich powstaniach, są wśród
nich ofiary śmiertelne. Dramatyczna jest
śmierć Karola Kiszki, 14-to letniego syna
górnika kopalni ,,Murcki”, którego Niemcy
przywiązali do końskiego ogona i wlekli do
Tych, gdzie został rozstrzelany.
W przeprowadzonym w1921 roku plebiscycie ponad 66,0% mieszkańców Murcek
opowiedziało się za Polską. Zwycięstwo w
plebiscycie w Murckach było świętowane
22. marca 1921 roku, a na kominie kopalni
zawieszono polski sztandar. Jest jednak
niechlubny epizod z tego okresu znany pod
nazwą ,,kryjom lejom”, podczas którego
miejscowa ludność brała odwet na społeczności niemieckiej. UŜywając grubych kilów
zwanych ,,plebiscytówkami” siłą rozstrzygała osobiste porachunki. Efektem tego był
masowy eksodus ludności niemieckiej,
gdzie większość to osoby dozoru kopalni.
Po zwycięskim trzecim powstaniu śląskim,
które w sposób definitywny przesądzało
sprawę powrotu najbogatszej części Śląska
tzw. „perły w koronie” do Polski. W dniu
29. czerwca 1922 roku Murcki zostały
przejęte przez administrację polską. W tym
roku zmieniono nazwę murckowskiej kopalni ,,Emanuelsegen” na ,,Emanuel”, która
to nazwa przetrwała do 31 lipca 1925, by
od 1. sierpnia tego roku po połączeniu z
kopalnią ,,KsiąŜe” w Wesołej przyjąć nazwę Zjednoczone Kopalnie KsiąŜe-Maria”
w Murckach.
(Ciąg dalszy na stronie 3)
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MK GÓRNIK KATOWICE — CO NOWEGO W KLUBIE?
(Ciąg dalszy ze strony 1)

ES. Czy poczyniliście jakieś zmiany kadrowe wśród zawodników i trenerów?
MB. Do druŜyny doszli nowi zawodnicy i
tak do linii pomocy trafił Szymon Łuszczek
z „Grunwaldu Ruda Śląska” a w trakcie
załatwiania jest transfer Rafała Łybika z
„GKS Katowice”, w linii obrony: wracający do MK – Adam Skrzypiec,/który grał 3
sezony w „LKS Łąka”/ i Marcin Ćwiękała
pozyskany z „Milenium Wojkowice”, na
pozycję bramkarza przybywa do nas Daniel
Miłkowski z „Sośnicy Gliwice”a w trakcie
załatwiania jest transfer Patryka Ciasnochy
z „GKS Katowice”.
Odeszli z druŜyny Mateusz Smuda / zakończył karierę/ i Piotr Nikodem, który przechodzi do „GKS Katowice”.
Pierwszym trenerem jest nadal Marian
Markiewicz, jego asystentem jest grający
trener Macij Nowak. Trenerami druŜyn
młodzieŜowych są Andrzej Grajek i Jacek
Skrzypiec.
ES. Jakie jest zainteresowanie mieszkańców dzielnicy działalnością klubu?

FASCYNUJĄCA HISTORIA
KOPALNI „MURCKI”
(Ciąg dalszy ze strony 2)

W 1929 roku następuje rozdział obu kopalni i ponownie powraca nazwa ,,Emanuel”.
Upłynęło parę lat od zakończenia wojny,
aby kopalnia osiągnęła poziom wydobycia
z lat poprzedzających jej wybuch. Okres ten
nie trwał jednak długo. Wielki kryzys gospodarczy przypadający na lata 1929-1933
ponownie przynosi cięŜkie czasy dla górnictwa. Nie mały udział w tym kryzysie
miał celowy chaos i korupcja w władzach
zarządzających kopalnią, które w większości rekrutowały się z obywateli niemieckich. Następują masowe zwolnienia górników z kopalni, którzy dla zdobycia środków do Ŝycia masowo budują tzw.
,,biedaszyby”. Biedaszyby pod względem
technicznym są powieleniem rozwiązań
znanych w górnictwie w początkowym jego
okresie w XVIII wieku. O przyczynach
powstawania biedaszybów wymownie mówi wiersz nieznanego autora, który pisał:

MB. Oprócz grupy zagorzałych sympatyków zainteresowanie meczami naszej druŜyny nie jest obecnie zbyt duŜe.
Dlatego korzystając z okazji chciałbym
serdecznie i gorąco zaprosić mieszkańców na nasz stadion i prosić o gorący i
kulturalny doping.
O ile jednak dorośli potrzebują naszej zachęty o tyle dzieci i młodzieŜ garnie się do
nas. W chwili obecnej prowadzimy szkolenie czterech druŜyn młodzieŜowych. Najmłodsi to jest rocznik 96 występuje w lidze
trampkarzy podokręgu Katowice podobnie
jak druŜyny z roczników 95 i 94. DruŜyna
rocznika 92 grająca obecnie w Okręgowej
Lidze Juniorów występowała w ubiegłym
sezonie w lidze trampkarzy zajmując w niej
3-cie miejsce.
SE. Wspomnijmy jeszcze o drugiej sekcji
w naszym klubie a mianowicie o strzelcach.
MB. Nasza młodzieŜowa sekcja strzelecka
uczestniczy w licznych turniejach odnosząc
niemałe sukcesy. Rekord Polski juniorów w
strzelaniu z karabinka pneumatycznego na
50 metrów z trzech postaw łącznie naleŜy

I
Na Śląsku terozki
biyda się szykuje
co drugi robotnik
juŜ tu nie pracuje
II
Nie chcesz robotniku
zdychać marnie z głodu
to kopiesz biedaszyb
podobny do grobu
III
Jeszcześ nie dokopał
do węgla czarnego
a juŜ przysypało
kamrata twojego.
Kryzysową sytuację w górnictwie próbują
ratować władze polskie. Na mocy decyzji
Sądu Grodzkiego w Pszczynie z dnia 27.
sierpnia 1934 roku przejmują one dobra
pszczyńskie z kopalniami w zarząd przymusowy. Dyrektorem kopalni ,,Murcki” po
raz pierwszy w jej dziejach zostaje Polak
inŜ. Szymański. Pod nowym zarządem
kopalnia zaczyna ponownie przynosić zyski
i wchodzi w skład Spółki Akcyjnej pod
nazwą ,,KsiąŜęce Pszczyńskie Kopalnie” w

do naszego zawodnika Mirosława Szymanka. Wiosną bieŜącego roku druŜynowy
rekord Polski juniorów naleŜał równieŜ do
naszej druŜyny.
ES. Na stadionach ligowych często dochodzi do bijatyk i burd. Jak to jest z naszymi
kibicami?
MB. Od dłuŜszego juŜ czasu nie zanotowano na naszym stadionie Ŝadnych ekscesów.
Muszę Pana zapewnić, Ŝe obecnie panuje tu
miła – wręcz rodzinna atmosfera.
ES. Widzę, Ŝe stadion MK jest teraz terenem budowy.
MB. Trwa budowa nowego budynku klubowego, którego inwestorem jest Miasto Katowice. Według zapewnienia firmy wykonawczej budynek ma zostać oddany do
uŜytku przed końcem bieŜącego roku. Z
innych inwestycji czeka nas juŜ na początku sierpnia ogłoszenie przetargu na budowę
płyty boiska treningowego ze sztuczną
nawierzchnią.
ES. śyczymy klubowi spełnienia tych ambitnych planów a wszystkich zainteresowanych działalnością klubu sportowego „MK
Górnik Katowice” zapraszamy do odwiedzania oficjalnej strony internetowej
www.mkgornikkatowice.pl.

Katowicach. Wybuch drugiej wojny światowej kończy ten okres polskich rządów w
kopalni. Z względu na strategiczne znaczenie węgla zarząd kopalni ponownie przechodzi w ręce niemieckie. Dyrektorem
kopalni ,,Murcki” zostaje Niemiec inŜ.
Neumann. Mimo stale pogarszającej się
sytuacji kadrowej, przez cały okres wojny
udaje się utrzymać wydobycie węgla na
stałym wysokim poziomie. Dzieje się tak
między innymi poprzez zatrudnianie, co raz
większej ilości jeńców radzieckich. Koniec
wojny to walka o uratowanie kopalni.
Niemcy mieli opracowany plan wywozu
cenniejszego wyposaŜenia technicznego
kopalni, która w następnej kolejności miała
być zatopiona. Plan ten nie powiódł się
jednak dzięki ofiarności pracowników kopalni, wśród których wyróŜnił się Pan Augustyn Białoń, który dzień i noc obsługiwał
pompy odwodnienia.
Lata po 1945 rok to kolejny rozdział w
dziejach kopalni ,,Murcki”, ale o tym juŜ w
następnym numerze ,,Biuletynu Samorządowego”.
Bernard Uszok
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ROŚNIE OSIEDLE BAśANTÓW —

Nowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

(Ciąg dalszy ze strony 1)

PoniewaŜ wybudowanie kolejnych hal magazynowych i wprowadzenie duŜego ruchu transportowego samochodami cięŜarowymi
byłoby sprzeczne z funkcjonującymi juŜ osiedlami mieszkaniowymi i nowo budującymi się domami mieszkalnymi, a takŜe stwarzałoby zagroŜenie bezpieczeństwa i utrudnienie Ŝycia mieszkańców
okolicznych terenów zadecydowano stworzyć centrum logistyczne
na innym terenie a na terenie obecnej bazy i terenach sąsiednich
zrealizować nowoczesne osiedle mieszkaniowe.
Eugeniusz Sornek

DOśYNKI KATOWICKIE — KOSTUCHNA’2007
PROGRAM RAMOWY UROCZYSTOŚCI
godz. 1515- 1600

(Ciąg dalszy ze strony 1)

Występ chóru ,,Słowiczek” i kapeli ,, BoŜe
Dary”

30

Godzina 13

Uroczysta koncelebrowana Msza Święta.
30

Godzina 14

Przemarsz uczestników Mszy Świętej z
kościoła pod estradę na skwerze błogosławionego Stanisława Kubisty, miejsce oficjalnej części obrzędowej doŜynek.

godz. 1600 -1700
Występ Zespołu Folklorystycznego w ramach międzynarodowego przeglądu Zespołów Regionalnych

godz. 1700 - 1800
Występ Zespołu MłodzieŜowego ,,Fill”

godz. 1800 -1930
Występ kabaretu ,,Formacja Chatelet”

Godzina 1440

godz. 1930 -2100

Część obrzędowa doŜynek. Symboliczne
przekazanie plonów przez Starostów doŜynek Prezydentowi Miasta Katowice.

Godzina 15

Rozpoczęcie części artystycznej doŜynek:

(Ciąg dalszy ze strony 1)

Według PCK, karta ta ułatwi ratownikom medycznym kontakt
z rodzinami osób rannych, m.in. w wypadkach samochodowych.
Kontakt do najbliŜszych moŜe okazać się przydatny takŜe w razie
katastrofy lub klęski Ŝywiołowej.
Nie trzeba nikogo specjalnie przekonywać do posiadania takiej
karty. Nigdy nie moŜemy mieć pewności, Ŝe nie przydarzy nam się
wypadek w którym stracimy przytomność. W takiej sytuacji podstawowe informacje na temat naszego zdrowia, zaŜywanych leków
czy przebytych chorób są dla ratowników bezcenne a dla nas samych mogą okazać się na wagę Ŝycia.
Warto równieŜ dokonać stałego wpisu do pamięci telefonu komórkowego z numerem osoby do której naleŜy zatelefonować w nagłym przypadku. Wpis taki powinien znajdować się pod hasłem:

godz. 2100
Apel Jasnogórski

godz. 2105

15

KARTA ICE MOśE URATOWAĆ śYCIE

Występ zespołu ,,DŜem”

Pokaz sztucznych ogni

Wzór karty wraz z praktycznymi radami na ewentualność zagroŜenia Ŝycia lub zdrowia moŜna pobrać ze strony Internetowej Polskiego Czerwonego KrzyŜa: http://pck.org.pl/ice/ice.pdf

Krzysztof Kukliński

In Case of Emergency — Mama lub Brat, Siostra itp..
Pamiętajmy zatem aby zaopatrzyć się w taką kartę, następnie wypełnić i mieć ją zawsze przy sobie Np. z dokumentami osobistymi.
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