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Decimus. Stało się! Dziesiąty 
numer stał się faktem. Z tej okazji 
przygotowałem garśd informacji o 
wydarzeniach, które miały 
ogromne znaczenie dla naszego 
Jastrzębia.  Z uwagi na obszernośd 
niektórych artykułów dokonałem 
fragmentarycznego wyboru. 
D. M. 
 
 
"Jastrzębie" fedruje! Tam, gdzie 
jeszcze sześd lat temu rozciągała 
się monotonna szachownica pól i 
nieużytków, dziś wkroczył nowo-
czesny przemysł. Tu rośnie nowe 
zagłębie - Rybnicki Okręg 
Węglowy. Wczoraj uruchomio-
no w Jastrzębiu dziesiatą po 
wojnie, a trzecią w ROW nową 
kopalnię. W uroczystości 
przekazania kopalni do 
eksploatacji uczestniczyli 
przedstawiciele najwyższych 

władz wraz z I sekretarzem 
Komitetu Centralnego PZPR, tow. 
Władysławem Gomułką. Jest godz. 
11. Przed główną bramę kopalni 
zajeżdża długa kawalkada 
samochodów. Rozlegają się 
huraganowe brawa i okrzyki na 
cześd PZPR i jej kierownictwa. Do 
pierwszego samochodu podbiegają 
dziewczęta w strojach ludowych, 
młodzi ZMS-owcy i górnicy w 
galowych mundurach. Nastrój od 
razu jest bezpośredni, serdeczny. 
Oficjalne powitanie towarzysza 
Wiesława przez gospodarzy kopalni 
przesuwa się w czasie, bowiem 



młodzież nie odstępuje Dostojnego 
Gościa. Tow. Gomułka jest po raz 
pierwszy w Jastrzębiu. Każdy z 
zebranych chce się przecisnąd 
przez gęsty tłum, wręczyd od siebie 
towarzyszowi Wiesławowi 
wiązankę kwiatów. 
"Trybuna Robotnicza" nr 289 z 5 
grudnia 1962. 
 
 
Górnicy "Jastrzębia" otrzymali 
nową lecznicę. Upośledzony 
dotychczas pod względem 
lecznictwa zamkniętego pow. 
wodzisławski (na 107 tys. 
mieszkaoców przypadało tu 
zaledwie 100 łóżek szpitalnych) 
doczekał się wreszcie drugiej 
lecznicy. W ubiegłą sobotę otwarto 
mianowicie w Jastrzębiu-Zdroju 
nowoczesny szpital o 83 łóżkach, 
urządzony kosztem ponad 6 mln. 
złotych w dwu budynkach 
powczasowych: "Górnik I" i "Górnik 
II". Nowy szpital w Jastrzębiu 
prowadzi oddział chirurgiczno-
ortopedyczny i pododdział chirurgii 
ogólnej. Uruchomiono tu również 
dwie przychodnie - chirurgiczna i 
urazowa, a w niedługim czasie 
otwarta zostanie jeszcze przycho-
dnia stomatologiczna. Dyrektorem 
szpitala został dr Jerzy Wagner. 
Ogółem pracuje tu 6 lekarzy 
specjalistów. 
"Trybuna Robotnicza" nr 23 z 28 
stycznia 1963. 

Jastrzębie-Zdrój miastem! W 
dzienniku ustaw nr 23/63 
opublikowano rozporządzenie pre-
zesa Rady Ministrów, na mocy 
którego w powiecie wodzisławskim 
przemianowano osiedle Jastrzębie-
Zdrój na miasto.  Rozporządzenie 
to, podpisane przez prezesa Rady 
Ministrów – Józefa Cyrankiewicza 
obowiązuje z dniem 30 czerwca br.  
Nadanie praw miejskich Jastrzębiu-
Zdrojowi liczącemu 7 tys. stałych 
mieszkaoców, łączy się z dalszymi 
perspektywami rozwojowymi tego 
ośrodka przemysłowego. Jastrzębie 
jest miastem przyszłości, które w 
perspektywie liczyd będzie 60 
tysięcy mieszkaoców. Nie ma 
takiego drugiego miasta, na 
którego terenie znajdowałyby się 
aż trzy kopalnie węgla. Dlatego też 
w pewnym sensie słusznośd 
przyznad można tym, którzy 
twierdzą, iż Rybnik jest mózgiem, 
natomiast Jastrzębie sercem ROW. 
„Nowiny” nr 25 z 18 VI 1963 
 
 
Nowe obiekty przemysłowe w 
ROW. Wczoraj w przededniu 
jubileuszu dwierdwiecza PRL, 
przekazano w Rybnickim Okręgu 
Węglowym do eksploatacji kolejne 
3 ważne inwestycje przemysłowe: 
pierwszą w Polsce Fabrykę Domów 
w Bziu Zameckim, Wielki Zakład 
Mechanicznej Przeróbki Węgla przy 
kop. "Jastrzębie" oraz nowoczesną 



Przetłocznię Gazu Kopalnianego  
(metanu). W uroczystościach tych 
uczestniczyli: członek Rady 
Paostwa przewodniczący 
Prezydium Woj. RN w Katowicach 
tow. Jerzy Ziętek, sekretarz KW 
PZPR w Katowicach tow. Zdzisław 
Grudzieo, minister górnictwa i 
energetyki tow. Jan Mitręga. 
Zamecką Fabrykę Domów 
wzniesioną kompleksowo w 
oparciu o dokumentację z NRD, 
wybudowano w rekordowo 
krótkim czasie 27 miesięcy, skraca-
jąc o blisko 50 proc. normatywny 
cykl budowy. Duża w tym zasługa 
generalnego wykonawcy - 
przedsiębiorstw Katowickiego 
Zjednoczenia Budowlano -
Montażowego PW. Pierwsze domy 
po z góra 1000 izb każdy, 
wzniesione z tych prefabrykatów 
staną już w III kwartale br. w 
Jastrzębiu-Zdroju. 
"Trybuna Robotnicza" nr 169 z 18 
lipca 1969. 
 
 
Nowoczesny szpital górniczy w 
Jastrzębiu - przekazany 
społeczeostwu. Szpital, którego 
głównym projektantem jest mgr 
inż. arch. Dariusz Przygoda z Biura 
Projektów Służby Zdrowia w 
Warszawie, dysponuje 606 łóżkami 

w 13 oddziałach specjalistycznych, 
posiada także obszerne zaplecze 
diagnostyczno - terapeutyczne. 
Funkcjonalnie i nowocześnie 
zaprojektowany szpital szczycid się 
może także znakomitym wręcz 
wyposażeniem. Opiekę nad 
pacjentami sprawowad będzie m. 
in. 90 lekarzy, 240 pielęgniarek 
oraz 200 salowych.  
"Trybuna Robotnicza" nr 164 z 19 
lipca 1976. 
 
 
Czerwone autobusy na ulicach 
ROW. 15-go bm. nastąpi w 
Jastrzębiu otwarcie terenowego 
oddziału Woj. Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego "Katowice". Tego 
dnia w godzinach południowych na 
ulice górniczego Jastrzębia wyruszy 
po raz pierwszy 10 nowych 
autobusów marki "Ikarus" produ-
kcji węgierskiej, które rozpoczną 
regularną obsługę lokalnych linii 
pasażerskich oznaczonych kolejny-
mi numerami od 551 do 557. Na 
liniach tych ustanowionych 
zostanie łącznie ok. 250 kursów w 
ciągu doby. Czerwone autobusy 
jastrzębskiego oddziału WPK 
połączą wszystkie nowe dzielnice 
tego dynamicznie rozwijającego się 
miasta i jeździd będą w godz. od 
4.55 do 22.55. Warto dodad, że po 
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Wodzisławiu - Jastrzębie staje się 
drugim miastem w Rybnickim 
Okręgu Węglowym dysponującym 
czerwonymi autobusami WPK.  
"Trybuna Robotnicza" nr 235 z 14 
października 1976. 
 
 
 
Strajk w kopalni "Manifest 
Lipcowy". 15 bm. w kopalni 
"Manifest Lipcowy" w Jastrzębiu 
Zdroju ok. godz. 21.30 nie podjęła 
pracy 500-osobowa grupa III 
zmiany ogłaszając strajk. 
Organizatorzy strajku sformułowali 
21 postulatów przedstawiając je 
załodze. Mimo prób ze strony 
dyrekcji zakładu i związków 
zawodowych w kopalni grupa 
strajkujących odmówiła rozmów. 
Strajk ma wyraźnie charakter 
polityczny. Żądania ekonomiczne 
stanowią zaledwie tło żądao 
politycznych. 16 sierpnia pierwsza 
zmiana na skutek wezwao 
organizatorów strajku również nie 
podjęła pracy. Do kopalni przybył 

prokurator rejonowy, z którym 
organizatorzy strajku nie chcieli 
rozmawiad. Wobec powyższego 
prokurator rejonowy za 
pośrednictwem radiowęzła zakła-
dowego przekazał oświadczenie, w 
którym podkreślił, że strajk ma 
charakter nielegalny. Został on 
zorganizowany z naruszeniem 
podstawowych przepisów ustawy z 
dnia 8 października 1982 roku o 
związkach zawodowych. Wezwał 
strajkujących do rozejścia się i 
podjęcia normalnych obowiązków 
zawodowych, jak również umożli-
wienia dyrektorowi kopalni 
swobodnego kierowania służbami 
kopalni i do respektowania jego 
poleceo, co - z uwagi na wysokie 
zagrożenie metanowe kopalni - ma 
szczególne znaczenie. Zebrani w 
cechowni strajkujący nie 
zareagowali na wezwanie 
prokuratora. 
"Trybuna Robotnicza" nr 190 z 17 
sierpnia 1988. 


