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Quartus decimus.  Kolejna porcja 
doniesieo prasowych. Tym razem 
wybrane z listopadowych wydao 
poszczególnych czasopism.   
D. M. 
 
 
Mieszkaocy miasta coraz młodsi! 
Brzmi to niewiarygodnie, a jednak 
w ten sposób "widzą" współczesne  
Jastrzębie statystycy. Przeciętna 
wieku 76 tys. stałych mieszkaoców 
górniczego Jastrzębia - 
udowadniają specjaliści od 
statystyki - wynosząca 23 lata, 
nadal się obniża. Rozwiązania tej 
"łamigłówki" gospodarze najmłod-
szego miasta ROW doszukali się w 
oddziale położniczym miejscowego 
szpitala, wzbogacającego szeregi 
jastrzębian o ok. 200 noworodków 
każdego iesiąca. 
"Trybuna Robotnicza" nr 272 z 21 
listopada 1974. 

Jastrzębie-Zdrój. W poniedziałek, 
dnia 18 bm. urządziła grupa 
miejscowa Zw. Powst. Śl. w 
Jastrzębiu-Zdroju Dolnym zabawę 
taneczną dla członków i 
zaproszonych gości. Zabawa ta się 
nadzwyczajnie udała, gdyż skupiła 
obok członków wszystkich 
poważniejszych obywateli z 



Jastrzębia. Dochód z zabawy 
przeznaczony został na cele 
sportowe. Trzeba zaznaczyd, że 
ruch sportowy w tut. grupie silnie 
się rozwija. Świetny sukces, jak 
zdobycie przez drużynę VIII. baonu 
II. miejsca w tegorocznym marszu 
"Nad Odrę", jest wyłącznie 
inicjatywie tut. grupy do 
zawdzięczenia. Obecnie została 
założona sekcja narciarska (i to 
pierwsza przy Zw. Powst. Śl.) dzięki 
poparciu finansowem p. Witczaka 
Mikołaja, który zaofiarował na 
początek 13 par nart. Sekcja ta liczy 
już 20 członków. Nie tylko w 
kierunku sportu, ale także w 
kierunku towarzyskim i oświaty 
zarząd tut. grupy usiłuje pracowad. 
Istnieje projekt urządzid świetlicę 
dla członków grupy z instalowanym 
radjoodbiornikiem (dar p. 
Witczaka), by życie towarzyskie 
mogło się skupiad więcej koło 
siebie. W drugie święto Bożego 
Narodzenia ma zostad odebrana 
sztuka "Jasełka". Z tego 
wszystkiego widad, że zarząd grupy  
dąży stale do rozwoju grupy 
miejscowej, za co się należy 
uznanie zarządowi. 
"Polska Zachodnia" nr 326 z 28 
listopada 1929. 
 
 
Uszkodzenie pomnika polskiego. 
21 bm. nieznani dotychczas 
sprawcy uszkodzili pomnik 

pamiątkowy ustawiony na 
skrzyżowaniu dróg Brzezie Górne, 
Pawłowice i Jastrzębie. Pomnik ten 
postawiony został w tem miejscu 
na pamiątkę przejścia wojsk 
polskich w czasie objęcia Śląska 
przez Polskę. Energiczne 
dochodzenia celem ustalenia 
sprawców w toku. 
"Polonia" nr 2922 z 25 listopada 
1932. 
 
 
Napad rabunkowy w Bziu Dolnem. 
Onegdaj o godz. 21-ej trzech 
nieznanych sprawców dokonało 
napadu na mieszkanie Anny 
Berkowej, zam. w Bziu Dolnem, w 
pow. Pszczyoskim. Berkowa, 
zauważywszy bandytów, wszczęła 
krzyk, wobec czego bandyci ukryli 
się w ciemnościach i strzelili 2-
krotnie w kierunku domostwa. Po 
chwili przystąpili ponownie pod 
okna kuchni i po wybiciu 4 szyb, 
zażądali od B. wydania pieniędzy. 
Wystraszona kobieta wydała 
bandytom 2 zł., poczem sprawcy 
zbiegli w kierunku Bzia 
Zameckiego. 
"Polonia" nr 2921 z 24 listopada 
1932. 
 
 
Skargi na wikt w uzdrowisku w 
Jastrzębiu. Z Siemianowic od 
robotników otrzymujemy kore-
spondencję, w której skarżą się oni 



na bardzo marny wikt w 
uzdrowisku w Jastrzębie-Zdrój. Jest 
to miejscowośd panów Witczaków, 
wielkich sanatorów. Na śniadanie 
robotnicy dostawad mieli kawę i 2 
bułki z masłem. Jednakże często 
nie było tak. Obiad oraz kolacja jest 
jałowa, a więc mało pożywna. To 
też robotnicy ci cierpieli 
głód, mimo, że długie lata 
płacili i płacą składki do 
Zakładu Ubezpieczeo. 
Uważamy za swój 
obowiązek zwrócid na to 
uwagę i domagamy się, by 
stosunki te poprawiły się, 
bod przecież lepiej gdy 
robotnik zostanie w domu, 
nim ma się go wysład do 
uzdrowisk, gdzie głód cierpi. 
"Gazeta Robotnicza" nr 277 z 30 
listopada 1930. 
 
 
Górnicze Jastrzębie na ekranach 
filmowych. Nowe miasto górników 
ROW - Jastrzębie - doczekało się 
już własnego filmu 
dokumentalnego, nakręconego 
przez warszawskich profesjonał-
listów - Stanisława Martuszewskie-
go i Stanisława Niedbalskiego. Jest 
to film krótkometrażowy, 
obrazujący swoistą urodę 
najmłodszego miasta polskich 
górników, ich ofiarną pracę oraz 
życie rodzinne. Oglądali go już 
jastrzębianie, ale społeczne 

zapotrzebowanie na wyświetlanie 
"Jastrzębia", zgłaszają również kina 
pozostałych miast Rybnickiego 
Okręgu Węglowego. Jak się 
dowiadujemy, w trakcie realizacji 
znajduje się drugi z kolei 
krótkometrażowy film o górniczym 
Jastrzębiu, kręcony z inicjatywy 

katowickiego "Miastoprojektu". 
Autorzy tego filmowego 
dokumentu mają położyd główny 
nacisk na pokazanie walorów 
jedynej w swoim rodzaju 
architektury budownictwa miej-
skiego i górniczego Jastrzębia. 
"Trybuna Robotnicza" nr 243 z 4 
listopada 1975. 
 
 
Jastrzębie. Lecznicę solankową i 
dwór sprzedał dotychczasowy 
właściciel dr Witczak jakiejś spółce,  
do której należą kapitaliści 
niemieccy i austryaccy. 
"Nowiny Raciborskie" nr 138 z 23 
listopada 1917. 
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Wodzisław. Nowa linia kolejowa 
Wodzislaw - Jastrzęb zostanie w 
dniu 2 grudnia oddaną do użytku. 
Nowa ta linia ma przystanki w 
Moszczenicy, Godowie i W. Turzu. 
Koleją tą może byd wszystko 
transportowane prócz materyałów 
wybuchowych. W W. Turzu budują 
jeszcze tor jeden, łączący kopalnię 
nową czeskiego towarzystwa w 
Gorzyczkach w pow. raciborskim. 
"Nowiny Raciborskie" nr 140 z 27 
listopada 1913. 
 
 
Sklepy patronackie. Zjednoczenie 
Przemysłu Koncentratów 
Spożywczych przejmuje patronat 
nad wybranymi sklepami branży 
spożywczej, zaopatrując je w 
szeroki asortyment swoich 
wyrobów. Pierwsze tego typu 
patronackie sklepy działają już w 
Jastrzębiu i Poznaniu. W przyszłym 
roku ich sied ma byd poszerzona. 
Bezpośrednią opiekę nad 
patronackim sklepem w górniczym 
Jastrzębiu sprawują Śląskie Zakłady 
Koncentratów Spożywczych w 

Wodzisławiu. Te ostatnie 
poszerzają asortyment swoich 
wyrobów o nowe gatunki deserów, 
gulaszy oraz konserw rybnych i 
warzywno-mięsnych. 
"Trybuna Robotnicza' nr 257 z 4 
listopada 1974. 
 
 
Szeroka w Pszczyoskiem. 
(Zastrzelony). Zięd oberżysty 
tutejszego, Dyrbala, poróżnił się i 
pokłócił z "Grenzschutzem". Ze 
strony "grenzsachutzu" padł strzał, 
który Dyrbalę ugodził i na miejscu 
zabił. 
"Nowiny Raciborskie" nr 139 z 19 
listopada 1919. 
 
 
Miejska Spółdzielnia Zaopatrzenia 
i Zbytu w Jastrzębiu rozpoczęła 
budowę domu towarowego, który  
stanie w starej dzielnicy miasta 
przy ul. 1 Maja. Wykonawcą robót 
jest Zakład Remontowo-Budowlany 
Rybnickiego Zjednoczenia PW. 
"Trybuna Robotnicza" nr 283 z 28 
listopada 1972. 


