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THE
STREEP
T

en międzyszkolny zespół rockowy dał
się poznad szerszej publiczności podczas tegorocznego festynu „Dni Kostuchny”
Młodzi ludzie dobrze zaprezentowali się na
scenie i otrzymali zasłużone brawa.
(Ciąg dalszy na stronie 2)

XIV Sesja Rady Jednostki Nr 21

W

dniu 6 października odbyła się XIV Sesja Rady
Jednostki Pomocniczej Nr 21 w Kostuchnie
zwołana w związku planowaną organizacją w
dniu 20 października 2011 r. wspólnego posiedzenia Rad
Jednostek Pomocniczych działających na terenie południowych dzielnic Katowic, jako zwieoczenie Europejskiego Tygodnia Demokracji Lokalnej, do obchodów którego
zostały zaproszone w dniach 10 - 16 października 2011 r.
miasta 47 paostw członkowskich Rady Europy.
(Ciąg dalszy na stronie 3)

KOLONIA GÓRNICZA

OSP

MURCKI

P

rzez trzy wieki życie Murcek toczyło
się w cieniu kopalni. Kopalnia dawała
pracę, zapewniała mieszkanie, dbała o czas
wolny, organizowała życie mieszkańców
właściwie w każdym wymiarze. Dziś po
kopalni nie ma śladu. Przypadkowy przyjezdny odwiedzający dzielnicę Katowic nie
byłby w stanie domyślić się, że to właśnie
tu narodziło się śląskie górnictwo węgla
kamiennego.
(Ciąg dalszy na stronie 2)

MŁODZIEŻ
W BERLINIE

18

W

dniach od 28-30 września 2011 roku
młodzież z Gimnazjum nr 18 im.
Józefa Nowary w Katowicach-Kostuchnie
wyjechała na wycieczkę do Berlina i Poczdamu.
(Ciąg dalszy na stronie 3)

„Piykne łonaczynie” oraz
„Czy pociski V2 były
budowane w Kostuchnie?”
Strona 4

KOSTUCHNA

ŚWIĘTUJE

W

ramach Europejskiego Tygodnia
Demokracji Lokalnej Urząd Miasta
Katowice organizuje cykl bezpłatnych
warsztatów przybliżających podstawowe
umiejętności związane z obsługą SEKAP–
u, czyli systemu umożliwiającego załatwianie spraw urzędowych drogą elektroniczną,
bez konieczności wizyty w urzędzie.
W ramach warsztatów będzie można:
 zapoznać się z systemem SEKAP i aktywować osobiste konto użytkownika
 otrzymać bezpłatnie certyfikat niekwalifikowanego podpisu elektronicznego CC
SEKAP i gadżet
 uzyskać odpowiedzi na nurtujące Państwa
pytania dotyczące SEKAP-u
 wyjaśnić ewentualne problemy wynikające
z pracy w systemie
 oraz zapoznać się z nowymi możliwościami i usługami jakie daje SEKAP2.
W celu aktywowania osobistego konta użytkownika i odebrania certyfikatu podpisu CC
SEKAP konieczne jest posiadanie przy sobie
ważnego dokumentu tożsamości.
SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ:
Uroczystość rozpoczęła się od sprawowania 17 października w godz. 14:00 do 17:00 w
koncelebrowanej Mszy Świętej, której prze- Miejskim Domu Kultury „Południe” w Katowodniczył ksiądz proboszcz Stanisław.
wicach-Kostuchnie ul. Boya-Żeleńskiego 83.

W

niedzielę 2-go października
Ochotnicza Straż Pożarna w
Kostuchnie przeżywała wielką
uroczystość, a okazją ku temu było przekazanie w tym dniu do eksploatacji wyremontowanego budynku, będącego jej siedzibą
oraz nowego małego samochodu pożarniczo
-ratunkowego. Budynek OSP, który został
wybudowany przed ponad czterdziestu laty
wymagał już od dawna kapitalnego remontu, gdyż jego stan urągał wszelkim normą
użytkowym.

(Ciąg dalszy na stronie 2)

Serdecznie zapraszamy!
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OSP
KOSTUCHNA

ŚWIĘTUJE
(Ciąg dalszy ze strony 1)

W Mszy Świętej uczestniczyły delegacje
Ochotniczych Straży Pożarnych mających
siedziby w mieście Katowice, oraz ich
poczty sztandarowe. Oprawa muzyczna
była udziałem orkiestry kopalni Staszic –
Murcki. Komentarz wprowadzający do
Mszy Świętej, czytania liturgiczne, modlitwa powszechna i akt dziękczynienia był w
wykonaniu druhów OSP Kostuchna.
W pięknej homilii ksiądz proboszcz zwrócił
uwagę na społeczny i bezinteresowny charakter służby strażaków ochotników, którzy
często poza swoimi obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi spieszą na ratunek i z
pomocą ofiarą pożarów, innych kataklizmów, czy uczestników wypadków drogowych. Podziękował również członkom OSP
za zaangażowanie w sprawy parafii. Życzył
również wszystkim strażakom by z każdego
wyjazdu wracali w takim samym składzie
w jakim do niego wyjeżdżali. Homilię zakończył myślą L. R Remiszewskiego:
,, Kto pomoc niesie w dzień jasny, czy
noc, ratując pałace, lub chaty — niech
pomni, że Boska potęga i moc nie będzie
mu skąpić zapłaty”

Po Mszy Świętej przed kościołem uformował się pochód, który prowadzony przez
orkiestrę dotarł pod remizę OSP przy ulicy
Szarych Szeregów. Tam miała miejsce
dalsza część uroczystości, która rozpoczęła
się odegraniem hymnu ,,Jeszcze Rolska nie
zginęła” i wciągnięciem flagi państwowej
na maszt. Uczestników uroczystości wśród
których byli między innymi prezydent Katowic Pan Piotr Uszok, przywitał komendant OSP Kostuchna Marek Odrzywołek.
Następnie ksiądz proboszcz dokonał poświęcenia samochodu strażackiego i budynku remizy.

Zabierając głos Pan Prezydent zwrócił uwagę na wielką rolę jaką w bezpieczeństwie
miasta odgrywają Ochotnicze Straże Pożarne, których historia sięga końca XIX wieku.
Podziękował również pani wiceprezydent
Krystynie Siejnej, która osobiście nadzoro-

KOLONIA
GÓRNICZA

MURCKI
(Ciąg dalszy ze strony 1)

Aby przynajmniej w części zaradzić tej sytuacji, narodził się pomysł wytyczenia ścieżki spacerowej po Murckach, która upamiętniałaby górniczą historię osady.
Pomysłodawcą był dyrektor Miejskiego Domu Kultury „Południe”,
Bogdan Kallus – historyk i murckowianin z urodzenia.
Kilka lat temu, w oparciu o stare
górnicze mapy zdołał zlokalizować na terenie murckowskiego parku miejsca, w których znajdowały się najstarsze górnicze szyby. To
właśnie wtedy pojawiła się koncepcja wspomnianej ścieżki spacerowej. Realizacji zadania podjęły się wspólnie „Fundacja-Aktywni”,
która pozyskała na ten cel fundusze z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego oraz Miejski Dom Kultury „Południe”. W
efekcie zostało wykonanych kilkanaście tablic, które informują o
historii górnictwa w Murckach. Na osobnych tablicach umieszczono szczegółową mapę dzielnicy, na której naniesiono miejsca i
obiekty interesujące pod względem historycznym, bądź architektonicznym. Realizatorzy maja nadzieję, że ścieżka pozwoli zachować
pamięć o górniczych Murckach, oraz podniesie atrakcyjność turystyczną dzielnicy. Oficjalne otwarcie szlaku zaplanowano na 15
października 2011 roku.
Aleksander Uszok

wała przebieg remontu tutejszej remizy.
Budynek remizy, w którym ma również
siedziba filia biblioteki miejskiej już z zewnątrz robi wrażenie estetyczną elewacją, a
teren wokół jest porządnie zagospodarowany. Wszystkim uczestnikom uroczystości
umożliwiono zwiedzanie pomieszczeń
remizy. To co ukazało się naszym oczom
wzbudzało zachwyt i uznanie. Składało się
na to: funkcjonalne rozmieszczone pomieszczeń, począwszy od garaży, przez
dyżurkę strażaków, gabinet komendanta,
pełne zaplecze socjalne, i sanitarne, a
wszystko estetyczne wykończone przy
użyciu stosownych materiałów.
Wszyscy byli zgodni, że obecny stan
nie ma porównania z stanem sprzed
dwóch lat, a strażacy za swą służbę
dobrze na to sobie zapracowali. Zadbano również aby kolejne godziny
uroczystości upłynęły radośnie i przyjemnie, w czym zasługa zespołu muzycznego ,,Hajna bend”, oraz darmowego poczęstunku. Również słoneczna pogoda tego dnia dostosowała się
do miłej atmosfery. Na ręce komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej
Kostuchna pana Marka Odrzywołka
składamy serdeczne podziękowania
za prawie stu letnią obecność w dzielnicy,
za przygotowanie opisanej uroczystości
oraz gratulacje z tytułu otrzymanego samochodu i wyremontowanego budynku.
Bernard Uszok

THE
STREEP
(Ciąg dalszy ze strony 1)

Ponadto okazało się, że pomimo młodego wieku oraz krótkiego stażu estradowego zespół ma swoje wierne i zagorzałe grono sympatyków.
Zespół tworzą:
EILEEN MAFA (wokal)
KAROLINA PACUT (wokal)
ZUZANNA ROGALA
(gitara
basowa)
PAWEŁ KOWALCZYK (gitara
prowadząca)
TOMASZ NOWAK (gitara rytmiczna)
ALEKSANDER FELIKS (perkusja)

Mamy dobrą informację dla
wszystkich tych, którzy nie
mogli dotrzed na skwer przed
kościołem w dniu 4 września
2011 roku.

Miejski
Dom
Kultury
„Południe” w KatowicachKostuchnie w ramach Wieczoru Młodych Talentów
zaprasza na koncert zespołu
The TREEP.

21 PAŹDZIERNIKA 2011 r.
Godz. 18:00
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XIV Sesja Rady Jednostki
Pomocniczej Nr 21 w Kostuchnie
(Ciąg dalszy ze strony 1)

Spośród spraw, które zostały poruszone w trakcie posiedzenia,
Radni omówili między innymi problemy związane z funkcjonowaniem nowo otwartego placu zabaw dla dzieci przy ulicy Wantuły.
Przybyli na to spotkanie goście, paostwo Danuta i Waldemar Dobosz zwrócili uwagę na nadmierny hałas, który stał się uciążliwy dla
mieszkaoców posesji sąsiadujących z placem zabaw. Zaproponowali aby posadzid wzdłuż ogrodzenia żywopłot z tui oraz ustawid
drewniany parkan. Radni podzielają taki sposób rozwiązania problemu i będą wnioskowad do Zakładu Zieleni Miejskiej o realizację
takiego zabezpieczenia. Ponadto zgłoszono wniosek aby wspomniany wyżej plac objąd stałym monitoringiem, opieką służ sprzątających oraz ustawid dodatkowe kosze na śmieci.
W dalszej części obrad podsumowano przebieg tegorocznego festynu „Dni Kostuchny” oraz przeprowadzonych zawodów sportowych. Radny Andrzej Jurasz zrelacjonował zawody „Kosta Cup”,

zwracając uwagę na potrzebę zintensyfikowania działao radnych
tak, aby w przyszłości zawody sportowe miały jeszcze szerszy zasięg i bogatszą oprawę.
Następnie Przewodniczący Zarządu Jednostki Nr 21 odczytał pismo
Jana Chudy, w którym złożył rezygnację z pełnienia funkcji radnego. Radni zgodnie ze statutem przyjęli rezygnację jednogłośnie.
Przewodniczący Rady w swoim wystąpieniu podziękował koledze
Janowi Chudy za pracę na rzecz mieszkaoców dzielnicy, za pełnione
dyżury oraz pomoc podczas organizowanych przez Radę Jednostki
zawodów sportowych w Ramach Dni Kostuchny.
W dalszej części zreferowano sprawy poruszane przez mieszkaoców w trakcie pełnienia dyżurów radnych.
Kolejnym punktem posiedzenia było omówienie tez zawartych w
artykule zamieszczonym w Trynitasie z dnia 25.09.2011 roku, a
związanym z propozycją ustawienia kilku ławek dla mieszkaoców
Kostuchny w obrębie skweru bł. Stanisława Kubisty. W wyniku
dogłębnej analizy, po merytorycznej i rzeczowej dyskusji, Radni
przyjęli wspólne stanowisko w tej sprawie, które następnie przegłosowano (9 radnych głosowało za przedstawionym stanowiskiem, a dwóch radnych wstrzymało się od głosu). Poniżej przedstawiamy stanowisko Rady Jednostki Nr 21 w tej sprawie:

ŁAWKI DLA MIESZKAŃCÓW KOSTUCHNY
Rada Jednostki Pomocniczej Nr 21 w Kostuchnie, po publikacji artykułu „Skwer bł. Stanisława Kubisty - Załawkowany”,
który ukazał się w Trinitasie z 25.09.2011 pragnie przedstawić naszym czytelnikom swoje stanowisko.
Zakład Zieleni Miejskiej w dniu 03.06.2011r. zwrócił się do Rady z prośbą o opinię w sprawie zainstalowania ławek na skwerze bł. Stanisława Kubisty w Kostuchnie. Zapytanie to było wynikiem interpelacji Radnej Ewy Kołodziej na wniosek mieszkańców dzielnicy.
Na sesji naszej Rady w dniu 9 sierpnia 2011roku zaopiniowaliśmy pozytywnie powyższy wniosek a następnie pismem z dnia
10.08.2011r. został on przekazany do Zakładu Zieleni Miejskiej.
Według naszej wiedzy na terenie skweru bł. Stanisława Kubisty nie było planów budowy supermarketu, czy też osiedla
domków jednorodzinnych. Rada Jednostki nigdy takich wniosków nie formułowała, ani nie opiniowała.
W 2008 roku wnioskowaliśmy o wybudowanie muszli koncertowej, która służyłaby mieszkańcom naszej dzielnicy. Powyższa
inwestycja obniżyłaby koszty organizowanych przez nas imprez, takich jak koncerty, festyny, dożynki itp.
Pragniemy zaznaczyć, że skwer stanowi własność Miasta Katowice i jest zarządzany przez Zakład Zieleni Miejskiej, który
należycie dba o swój teren.
Chcemy stanowczo podkreślić, że żadne działania Rady nie są i nigdy nie były kierowane przeciwko parafii.
Mając na uwadze troskę o uszanowanie powagi tego miejsca, a jednocześnie wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców,
wnioskowaliśmy o postawienie ławek jak najdalej od obelisku bł. Stanisława Kubisty i pomnika Powstańców z Kostuchny.
Mamy nadzieję, że nasze wyjaśnienia pozwolą czytelnikom poznać nasze intencje i zrozumieć nasze działania.
Rada Jednostki Pomocniczej Nr 21 w Kostuchnie
Jednocześnie pragniemy poinformowad, że Zakład Zieleni Miejskiej pismem z dnia 30.09. 2011 roku poinformował naszą Jednostkę, że
ławki o które wnioskowała radna Ewa Kołodziej zostaną ustawione w wyznaczonym miejscu na wiosnę 2012 roku.
Krzysztof Kuklioski - Sekretarz Zarządu Jednostki Pomocniczej 21

MŁODZIEŻ
W BERLINIE

18

(Ciąg dalszy ze strony 1)

Trzydniowy wyjazd został zorganizowany w ramach
projektu „Młodzież poznaje Europę”.
Pomysłodawcami i organizatorami projektu są gimnazjalni nauczyciele - historyk mgr Magdalena Kurek
oraz germanista mgr Katarzyna Janowiec. W ramach
projektu młodzież poznaje różnorodny obraz Europy,
jej kulturę, tradycje i historię oraz praktycznie ćwiczy
znajomość języków obcych. Berlin zachwycił i zainspirował młodzież, dając impuls na przyszłość do
dalszej nauki języka i historii. W wycieczce brali
udział uczniowie klas II i III, a ich opiekunami byli
M. Kurek, K. Janowiec, B. Skiba i ksiądz Z. Folcik.
Autor: Bartosz Chudziak
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„Piykne
łonaczynie”

CZY POCISKI V2
BUDOWANO W KOSTUCHNIE?

W

jesienne popołudnie, czyli 14.09.2011 o
godz. 18.00 w lokalu Miejskiej Biblioteki
Publicznej F.27 w Kostuchnie odbyło się
spotkanie pt.: „Piykne łonaczynie”. Gościem prowadzącym była pani Maria Połap oraz członkinie zespołu
„Podlesianki”. Zgromadzona publicznośd miała okazję wysłuchad różnorodnych gawęd śląskich, które
wprawiały wszystkich zgromadzonych w wesoły nastrój. Ponadto nastąpiła prezentacja przyśpiewek
śląskich w wykonaniu członkio zespołu „Podlesianki”.
Następnie każdy uczestnik spotkania mógł opowiedzied własne znane kawały i bajki śląskie. Wspaniała
radosna atmosfera spotkania spowodowała, że wszyscy bardzo chętnie włączyli się we wspólne śpiewanie
śląskich piosenek. Przygotowane i rozdane wcześniej
uczestnikom śpiewniki dały możliwośd śpiewania
wszystkim nawet nieznanych pieśni. Wszyscy zgromadzeni goście korzystali z obfitego, słodkiego poczęstunku jaki ofiarowali nam Paostwo J. i R. Lipowie,
którym składamy bardzo gorące podziękowania.
W ramach podziękowania na koniec spotkania zostały osobom prowadzącym wręczone kwiaty oraz nagrody książkowe.

Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych na
następne spotkanie w dniu 26.10.2011 pt. „Mądre
myśli mądre słowa” z p. Joanną Brychcy, która
przedstawi jedną z najpopularniejszych gier słownych na świecie – scrabble. Spotykamy się w lokalu
Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia Nr 27 przy ulicy
Szarych Szeregów 62, o godz. 18.00
Dorota Gapys

DYŻURY RADNYCH
Pragniemy poinformować mieszkańców, że dyżury naszych radnych odbywają się w pierwszą
(Biblioteka) oraz trzecią (MDK) środę miesiąca
Najbliższy dyżur na którym można zgłosić sprawy związane z poprawą funkcjonowania dzielnicy pełniony będzie 19 października 2011 r. w
Miejskim Domu Kultury „Południe” przy ul.
Boya-Żeleńskiego 83, w godz. 18:00 — 19:00.

K

ażdy amator historii II wojny
światowej potrafi rozszyfrować
symbol V2, przypisany pierwszej
w historii udanej rakiecie balistycznej
zbudowanej przez niemieckich konstruktorów. Mniej liczni są w stanie wymienić
nazwę wioski Peenemunde na wyspie
Uznam, jako miejsca, gdzie pracowano
nad rakietą od roku 1937, aż do końca
wojny. Ale chyba nawet najbardziej
„wkręceni” miłośnicy historii wojny i
militariów nie są w stanie wskazać związków V2 z Górnym Śląskiem. Istnieją jednak przesłanki aby przypuszczać, że historia V2 jest ściśle związana z Kostuchną.

Fabryka pełna tajemnic
Wjeżdżając do Kostuchny od strony Tychów, mijamy po lewej stronie efektowne,
choć nieco zaniedbane budynki o prawie stuletniej historii. Powstały na początku
ubiegłego stulecia w roku 1916, początkowo mieściły się w nich biura Elektrochemische Fabrik „Heyden”, a po roku 1922, gdy Kostuchna znalazła się w granicach Polski, stały się siedzibą zakładu Śląski Przemysł Cynkowy S.A.. Spółka ta,
o której trudno szukać wzmianek w jakichkolwiek opracowaniach, należała przed
wojną do światowej awangardy pod względem produkcji wyrobów cynkowanych.
Stało się to za sprawą genialnego wynalazcy i inżyniera Tadeusza Sendzimira,
który spędził w Kostuchnie kilka niezwykle owocnych lat swego życia. To tutaj
właśnie na początku lat 30-tych XX w. opracował, opatentował i wdrożył swoją
nowatorska metodę cynkowania stali, nazwaną później Procesem Sendzimira.
Produkowana na Kostuchnie blacha okazała się doskonałym materiałem do pokryć dachowych i wkrótce podbiła rynek budowlany – użyto jej między innymi
do pokrycia dachu krakowskich Sukiennic. W roku 1935 zakład w Kostuchnie
odwiedza inny wynalazca, a przy okazji prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Ignacy Mościcki w towarzystwie ministra przemysłu i handlu, Reichmana. Rangę
zakładu doceniają również Niemcy – zaraz we wrześniu 1939 roku, po zajęciu
okolic Katowic, do Kostuchny przyjeżdża oddział SS, który obejmuje teren spółki
specjalnym nadzorem. Do dziś można znaleźć pozostałości umocnień, w tym
betonowych mini-bunkrów strzeleckich, którymi otoczono zakład od strony lasu.
Dlaczego to miejsce wymagało aż takiej opieki?

Z archiwum AK
W sierpniu 1943 alianci bombardują Peenemunde. Podczas nalotu zostaje zniszczona znaczna część ośrodka doświadczalnego. Niemcy zdają sobie sprawę, że
prace nad V2 nie są już tajemnicą dla wroga. Zapada decyzja o rozproszeniu produkcji na więcej miejsc na terenie Rzeszy. Na początku 1944 roku polski wywiad
AK wpada na trop prowadzący do Kostuchny. W tajnym raporcie z 4 marca 1944,
o kryptonimie mf. 2375/2, czytamy między innymi, że „zakłady w Kostuchnie
(powiat katowicki) wyrabiają rakiety dalekonośne do odwetu na Anglię (…).
Fabryka jest pod ścisłym nadzorem SS. Wykonywane są tam powłoki z urządzeniami maszynowymi. Rakieta ma 15 zapalników (prawdopodobnie chodzi o dysze
strzelnicze, które nadają ruch rakiecie). Rakiety są napełniane gazem paraliżującym. Po napełnieniu są wysyłane do Bydgoszczy”.
Na trop powyższej notatki wpadł przed czterema laty Robert Grochowski, doktorant Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, podczas kwerendy w
Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Od tamtego czasu nikt nie podjął próby
bliższego wyjaśnienia zagadki zakładu w Kostuchnie. Czy notatka wywiadu AK
zasługuje na zaufanie? Czy rzeczywiście na Śląsku produkowano najnowocześniejszą broń II wojny światowej? Sprawa produkcji rakiet w Kostuchnie wciąż
czeka na swojego wnikliwego badacza.
Aleksander Uszok (przedruk z „Nowa Gazeta Śląska”)
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