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Vicesimus sextus. Listopad jest 

szczególnym miesiącem. Wówczas 
odwiedzamy groby osób nam 
bliskich oraz zasłużonych dla 
miasta lub kraju. Obchodzimy 
również Święto Niepodległości, o 
czym traktuje jedno z prasowych 
doniesień. 
D. M. 
 
 
 
Drugi po "Skarbku". "Gwarek" w 
Jastrzębiu. W górniczym Jastrzę-
biu przy ul. Harcerskiej 1 dokonano 
otwarcia nowoczesnego obiektu 
handlowego. Jest nim supersam 
"Gwarek" - druga pod względem 
wielkości (po katowickim 
"Skarbku") społemowska placówka 
handlowa w woj. katowickim. 
Jastrzębski "Gwarek", zaprojekto-
wany przez mgr inż. arch. 
Zdzisława Skulskiego z katowickie-
go "Miastoprojektu" posiada 45,5 
tys. m kw. powierzchni użytkowej. 
W jego części parterowej mieszczą 
się stoiska (w większości samo-
obsługowe) z towarami spożywczy-

mi, zaś na I piętrze sprzedaje się 
towary przemysłowe z zakresu 
gospodarstwa domowego (bez 
artykułów zmechanizowanych i ele-
ktrycznych). Na zapleczu znajdują 
się przestronne magazyny towaro-
we oraz pomieszczenia socjalne 
dla 155-osobowej załogi. Jest także 
ogólnodostępny bar kawowy o 40 
miejscach. Generalnym wykonaw-
cą jastrzębskiego supersamu 
"Gwarek" była załoga rybnickiego 
przedsiębiorstwa budownictwa 
węglowego "Peberow". 
"Trybuna Robotnicza" nr 247 z 14 
listopada 1980. 
 



 
Święto Niepodległości w 
Jastrzębiu-Zdroju. Dzień Święta 
Narodowego minął w Jastrzębiu-
Zdroju w podniosłem nastroju, do 
czego przyczyniła się wspaniała 
pogoda. W wigilję Święta odbył się 
capstrzyk. Następnego dnia po 
nabożeństwie w kaplicy w 
Jastrzębiu-Zdroju wymaszerował 
pochód do kościoła parafjalnego w 
Jastrzębiu Górnem, gdzie ks. 
proboszcz Machalica odprawił 
oficjalne nabożeństwo. Po 
nabożeństwie złożono dwa wieńce 
pod pomnikiem poległych 
powstańców poczem pochód ruszył 
z powrotem do Jastrzębia-Zdroju, 
gdzie się odbyła defilada, przed 
sztandarem Zw. Powst. oraz 
miejscowemi władzami. Po połu-
dniu odbyła się uroczysta 
akademja na której przemawiał 
nacz. Okr. Urzędu p. Hupka. 
Dalszy program akademji wypełnił 
chór męski i chór dziatwy szkolnej 
oraz deklamacje i przedstawienie. 
"Polska Zachodnia" nr 318 z 18 
listopada 1934. 
 
 
 
Zabytkowy zamek w Bziu będzie 
odbudowany. Na skutek działań 
wojennych, które spowodowały 
m.in. zniszczenie szeregu zabytko-
wych obiektów - rycerski zamek z 
XIV wieku, znajdujący się na 
terenie Bzia Zameckiego był 
poważnie uszkodzony. Więcej niż 
połowa tego zamku legła wtedy w 
gruzach. Odbudowa tego zabytku 
leżała na sercu mieszkańców Bzia, 
szczególnie zaś interesowało się 
nią tamtejsze Prezydium GRN, 

które nie szczędziło starań w tym 
zakresie. Zostały one uwieńczone 
pełnym sukcesem. Po przeprowa-
dzeniu odbudowy prawej części 
zamku, w której znajduje się 
obecnie Prezydium GRN, świetlica 
i biblioteka - przystąpiono do 
dalszych robót. W br. trwają prace 
nad odbudową prawego skrzydła. 
Prowadzone są one systemem 
gospodarczym pod nadzorem 
wojewódzkiego konserwatora. Do 
chwili obecnej postawiono już 
więźbę. W części tej znajdzie 
pomieszczenie Ośrodek Zdrowia 
wraz z pokoikami dla lekarza. 
Całkowite zakończenie odbudowy 
rycerskiego zamku nastąpi w roku 
przyszłym. 
"Nowiny" nr 47 z 21 listopada 1962. 
 
 
 
USC w nowym lokalu. Część 
parteru budynku Urzędu Miejskiego 
przy ul. 1 Maja zajmował jeszcze 
nie tak dawno KMPiK, a obecnie - 
po przeprowadzeniu robót 
remontowo-adaptacyjnych przez 
MPGK i Spółdzielnię "Czystość" - 
mieści się tu Urząd Stanu 
Cywilnego. Nowe lokum, składają-
ce się z dużej sali ślubów, salki 
bankietowej, poczekalni oraz 
pomieszczeń biurowych, jest nie 
tylko znacznie obszerniejsze od 
poprzedniego, ale również okazalej 
urządzone. Sala ślubów, w której z 
powodzeniem może się pomieścić 
nawet bardzo liczne grono gości, 
wyposażona została w stylowe 
meble, pochodzące z byłego USC 
w Bziu Zameckim, a uprzednio 
poddane gruntownym zabiegom 
renowacyjnym. Efektownie prezen-



tują się również mebelki w salce 
bankietowej. Wystrój wnętrz uzu-
pełniają żyrandole i kinkiety w 
formie świec oraz piękne, o 
odpowiednio dobranej kolorystyce 
tapety. Nowy lokal USC posiada 
wejście od strony podwórza, na 
którym urządzono parking i 
połączono go wyasfaltowanym 
zajazdem dla samochodów z 
główną ulicą. Pierwsze uroczysto-
ści ślubne w nowej siedzibie USC 
odbyły się 16 października. Jako 
pierwsi - spośród szeregu par - 
stanęli tego dnia na ślubnym 
kobiercu Grażyna Kmieć i Hieronim 
Łoś. Aniela Mrowiec, kierowniczka 
jastrzębskiego USC twierdzi, iż 
ceremoniał ślubny w nowym lokalu 
nabrał większej powagi i blasku, a 
więc będzie stanowił tym milsze i 
pamiętniejsze przeżycie dla 
nowożeńców. 
"Nasze Problemy" nr 16 z 15-30 
listopada 1976. 
 
 
 
"JAS-MOS" przyspieszy wydoby-
cie węgla. Z uwagi na duże 
zapotrzebowanie na węgiel 
koksujący - Ministerstwo Górnictwa 
i Energetyki zdecydowało się 
przyśpieszyć prace związane z 
eksploatacją bogatych złóż węgla 
koksującego, zalegających tak 
zwane "siodło jastrzębskie". W tym 
celu dzięki dodatkowym incesty-
cjom prowadzi się budowę 
tymczasowej kopalni na pograniczu 
Jastrzębia-Zdroju i Moszczenicy. 
Kopalnia ta pod nazwą "JAS-MOS" 
wydobywać będzie chwilowo 
węgiel przez sąsiadujące ze sobą 
szyby wentylacyjne do czasu 

uruchomienia właściwych szybów 
wydobywczych. W pierwszych 
miesiącach rozpoczęcia wydoby-
cia, przewidzianego z początkiem 
1960 roku przypuszcza się 
uzyskanie 200 ton węgla dziennie, 
po czym wydobycie to będzie stale 
wzrastać. 
"Nowiny" nr 44 z 7 listopada 1958. 

"Mazowiecki" i "Zakopiański" z 
jastrzębskiej piekarni. Jak już 
informowaliśmy - Wojewódzkie 
Przedsiębiorstwo Przemysłu 
Piekarskiego wzbogaciło górnicze 
Jastrzębie o nowoczesny zakład 
piekarniczy. Zakład nasz - 
stwierdza jego kierownik inż. 
Marian Wojciech - znajduje się w 
technologicznym rozruchu. Obec-
nie produkujemy już po 4 tony 
chleba "mazowieckiego" dziennie, 
a w soboty - 8 ton. Wypiek 
prowadzimy na razie w jednym 
piecu taśmowym o powierzchni 52 
m kw., zaś drugi taki piec urucho-
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mimy w listopadzie br. Rozpoczę-
liśmy również wypiek chleba 
"zakopiańskiego" i "mlecznego". 
Nie od rzeczy będzie dodać, że 
młoda załoga jastrzębskiej fabryki 
pieczywa (jej docelowa moc 
osiągnie 24 tony pieczywa na 
dobę) zobowiązała się - o 2 
tygodnie skrócić normatywny 
termin technologicznego rozruchu 
swego zakładu, tj. do końca 
listopada br. W tym samym 
terminie zakład podejmie również 
produkcję białego, bułkowego 
pieczywa. 
"Trybuna Robotnicza" nr 260 z 2 
listopada 1973. 
 
 
 
Zmarł w sali sądowej. Przed Izbą 
w Rybniku odbywała się rozprawa 
przeciwko bandzie krzywo-
przysięzców z Moszczenicy i 
Mszanej. Po przesłuchaniu kilku 
świadków zeznawał jako świadek 
właściciel cegielni Alojzy Ranoszek 
z Moszczenicy. W kilka minut po 
złożeniu zeznania Ranoszek został 
tknięty paraliżem. Konającego 
odstawiono do lecznicy św. 
Juliusza. 
"Polska Zachodnia" nr 326 z 28 
listopada 1929. 

Pierwszy rejs m/s "Kopalnia 
Jastrzębie". 20 bm. opuścił 
brytyjską stocznię Govan w 
Glasgow kolejny statek zbudowany 
tu w ramach polsko-brytyjskiej 
spółki żeglugowej dla Polskiej 
Żeglugi Morskiej m/s "Kopalnia 
Jastrzębie". Jest to już druga 
jednostka z serii siedmiu 16,5-
tysięczników, które wybudowane 
zostaną w Wielkiej Brytanii dla 
armatora szczecińskiego. Jak 
informuje PŻM nowa jednostka w 
swój pierwszy rejs eksploatacyjny 
popłynęła do Murmańska skąd 
zabierze do kraju około 16,5 tys. 
ton radzieckich apatytów. 
"Trybuna Robotnicza" nr 263 z 21 
listopada 1979. 
 
 
 
W Jastrzębiu znaleziono w sobotę 
nauczyciela Grötschla w jego 
mieszkaniu w bezprzytomnym 
stanie. Zaczadził się gazem 
węglanym. Po kilku godzinach 
pracy udało się przywrócić go 
znowu do życia. 
"Nowiny Raciborskie" nr 140 z 29 
listopada 1906. 


