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Septimus decimus.  Lutowe gazety 

przyniosły kilka ciekawych informacji. 

Są to informacje radosne jak i smutne. 

W lutym 1918 roku zmarł dr Mikołaj 

Witczak, co znalazło swoje miejsce na 

szpaltach gazet. Za dwa lata minie 100 

rocznica śmierci tego zasłużonego dla 

naszej miejscowości Polaka. 

D. M. 

 

 

Jastrzemb. (Śp. dr. Witczak). Były 

właściciel Jastrzembia i kierownik 

zakładu kąpielowego dr. Mikołaj 

Witczak zmarł 20 lutego po któtkiej, 

ale ciężkiej chorobie. Zmarły 

pochodził z Poznańskiego. Przed laty 

przybył na G. Ślązk jako lekarz 

kąpielowy w Jastrzembiu. Później 

kupił dobra Jastrzembskie wraz z 

zakładami kąpielowymi. Podczas 

wojny sprzedał je, pozostawszy nadal 

lekarzem kąpielowym. Nieboszczyk 

był pracowitym i zapobiegliwym 

człowiekiem, szczerego i otwartego 

charakteru. Zajęty zawodową pracą, 

mniej miał czasu na sprawy publiczne, 

lecz żywo się niemi interesował. 

Wylany dla przyjaciół, pozostawił 

żywy żal po sobie między nimi. Niech 

odpoczywa w pokoju! 

"Nowiny Raciborskie" nr 25 z 25 

stycznia 1918. 

 

 

 

Jastrzebie otrzyma nowy szpital. 

Zaawansowana budowa nowoczesnego 

szpitala w górniczym Jastrzębiu 

wkracza w końcowy etap. Główne 

obiekty tej wielkiej lecznicy znajdują 

się już pod dachem, a brygady 

fachowców pracują obecnie na 2 



zmiany przy wykańczaniu wnętrz 

poszczególnych budynków. W 15 

specjalistycznych oddziałach szpitala 

można będzie leczyć jednocześnie 

ponad 600 chorych i to w 

komfortowych warunkach. Pierwszy 

blok zabiegowy uruchomi się jeszcze 

w br., a pozostałe oddziały - w 

przyszłym roku. Z nowych 

specjalności lokalizowanych w 

jastrzębskiej lecznicy wymienić warto  

m.in. oddziały neurochirurgiczny, 

kardiologiczny oraz reanimacji i 

intensywnegp leczenia. 

"Trybuna Robotnicza" nr 37 z 13 

lutego 1975. 

 

 

 

Z Rybnickiego. W sprawie kolei z Żor 

do Jastrzębia donoszą, że fiskus już 

nabył wszystką ziemię, potrzebną na tę 

kolej, z wyjątkiem czterech kawałków, 

co do których pewnie będzie wytoczo-

ny proces w drodze wywłaszczenia. 

Skoro tylko zima popuści i cieplejszy 

czas nastanie, budowę tej kolei 

rozpoczną niezwłocznie. 

"Nowiny Raciborskie" nr 21 z 18 

lutego 1909. 

 

 

 

Pociąg "Narty-Brydż" wywołał 

furorę. Uruchomienie pociągu 

popularnego na dzień 26 lutego rb. z 

Katowic do Jastrzębia Zdroju spotkało 

się z wielkiem zainteresowaniem ogółu 

społeczeństwa. Świadczą o tem liczne 

zapytania ze strony chętnych do jazdy 

podróżnych. Dyrekcja Kolei uważa za 

bardzo wskazane, ażeby osoby chcące 

wziąć udział w wycieczce, nabyli 

bilety na czas, w tym celu Dyrekcja 

przeznaczyła jedną kasę III klasy do 

sprzedaży biletów wycieczkowych już 

od piątku. Nadmienia się, że ilość 

biletów wycieczkowych jest ograniczo-

na. W miarę wolnych miejsc kasa 

biletowa Katowice będzie sprzedawała 

bilety do godz. 8.15 w niedzielę rano. 

Odjazd pociągu o godz. 8.45. cena 

biletu na przejazd tam i zpowrotem 

tylko 3.20 zł. Tanie obiady w 

Jastrzębiu-Zdroju zapewnione. Zabie-

ranie nart i saneczek do pociągu 

dozwolone bez uiszczenia osobnej 

opłaty. 

"Polska Zachodnia" nr 54 z 25 lutego 

1933. 

 

 

 

Otwarcie skoczni w Jastrzębiu 

Zdroju. Dziś o godz. 13 nastąpi w 

Jastrzębiu Zdroju uroczyste otwarcie 

skoczni narciarskiej - połączone z 

konkursem skoków o mistrzostwo 

Jastrzębia Zdroju, otwartym dla 

wszystkich zrzeszonych zawodników. 

"Polska Zachodnia" nr 52 z 21 lutego 

1932. 

 

 

 

Kurs teatralny w Jastrzębiu Zdroju. 

Celem nadania ruchowi teatralnemu 

w pow. rybnickim pewnego ustalonego 

kierunku został zorganizowany kurs 

teatralny w Jastrzębiu Zdroju u p. 

Posłusznego. Kurs prowadził prof. 

Pawłowski z Wydziału Oświecenia 

Publicznego. Program kursu układany 

był pod kątem dania świetlicom w 

powiecie materiału do obchodu 

uroczystości narodowych i regio-

nalnych. Praca na kursie była bardzo 

intensywana i owocna. Zakończenie i 



pokaz końcowy zaszczycił swą 

obecnością p. starosta Wyglenda oraz 

insp. szk. p. Szafran. 

"Polska Zachodnia" nr 59 z 29 lutego 

1936. 

 

 

 

 

Z życia restauratorów na Śląsku. W 

Jastrzębiu Zdroju odbyło się walne, a 

zarazem organizacyjne zebranie pod 

przewodnictwem p. Olejarskiego, z 

udziałem przedstawicieli Zarządu Gł. 

pp. Stopczyńskiego i Kozyry. Po 

referacie p. Olejarskiego postanowiono 

utworzyć Filję ZW. Restauratorów. Do 

nowego zarządu wybrano pp: prezesem 

- Malcher, wiceprezesami - Kałuża i 

Olejarski, sekretarzem - Gajda, 

skarbnikiem - Herman. Do komisji 

rewizyjnej wybrani zostali p. Draub, 

Rydlewski i Woryna. Inni członkowie 

Zarządu zostaną w późniejszym 

terminie dokoptowani po przeprowa-

dzeniu akcji reorganizacyjnej. Udział 

w zebraniu z ramienia władz wzięli dr. 

Typrowicz, dyr. Dworczyk i nacz. Urz. 

Okr. p. mgr Hupka. 

"Polska Zachodnia" nr 46 z 16 lutego 

1935. 

 

 

 

Dla mieszkanek Jastrzębia. 80-

tysięczne Jastrzębie zalicza się do 

grupy nielicznych miast w Polsce o 

przewadze mieszkańców płci pięknej. 

Istnieje tu zatem większe aniżeli w 

innych ośrodkach miejskich społeczne 

zapotrzebowanie na miejsca pracy dla 

kobiet. Przemysł węglowy reflektuje 

bowiem - co zrozumiałe - głównie na 

męską siłę roboczą, toteż - wychodząc 

naprzeciw potrzebom jastrzębianek - 

coraz więcej przedsiębiorstw 

przemysłu lekkiego instaluje swe 

filialne zakłady pracy w nowym 

mieście. W budowie znajdują się tu 

Zakład Odzieżowy Bielko-Bialskiego 

"Bielkonu", Zakład Mody 'Elegancja", 

Zakład Chemii Gospodarczej "Pollena" 

i inne, które w sumie przysporzą 

Jastrzębiu ponad 1,5 tys. dodatkowych 

miejsc pracy dla kobiet. Z każdym 

miesiącem przybywa miastu również 

placówek handlowych, usługowych i 

gastronomicznych, stwarzających 

możliwość podjęcia pracy zarobkowej 

miejscowym kobietom - córkom i 

żonom górników. 

"Trybuna Robotnicza" nr 45 z 24 

lutego 1975. 
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Budżetowe posiedzenie Wydziału 

Okręgowego w Jastrzębiu odbyło się 

pod przew. nacz. Urzędu Okręgowego 

p. Dyrdy. Uchwalono budźet w kwocie 

9800 złotych. 

"Polska Zachodnia" nr 41 z 10 lutego 

1932. 

 

 

 

Dom Handlowy 'Witamina". 
Rybnicko-wodzisławska Spółdzielnia 

"Ogrodnik" otrzymała środki na 

wybudowanie w ROW pierwszego 

domu handlowego "Witamina". Obiekt 

ten stanie w Jastrzębiu, przy czym jego 

budowa ruszyć ma już w maju br., zaś 

przekazanie do użytku - latem 

przyszłego roku. 

"Trybuna Robotnicza" nr 46 z 23 

lutego 1973. 

 

 

 

 

Zawody narciarskie w Jastrzębiu-

Zdrój zorganizowane z ramienia 

O.M.P. powiatu rybnickiego. 10 

lutego br. zorganizowało prezydium 

Wydziału Sportowego OMP powiatu 

rybnickiego w Jastrzębiu Zdrój zawody 

narciarskie. Na zawody stawili się 

czołowi narciarze naszej organizacji. 

Oznaczeniem trasy biegu 12 km i 

przygotowaniem skoczni zajął się 

OMP Jastrzębie Zdrój. W biegu na 12 

km zdobył pierwsze miejsce Cnota 

OMP Jastrzębie Zdrój, drugie miejsce 

Pawlas OMP Rybnik, trzecie miejsce 

Antończyk OMP Jastrzębie Zdrój. W 

skoku pierwsze miejsce zajął Cnota, 

drugie Antończyk, trzecie Pawlas. 

Trasa biegu była połączona z 

przeszkodami terenowymi. Zawody 

naogół się udały, z czego widzimy, że 

zainteresowanie królem sportu wzrasta 

wśród naszej młodzieży. 

"Polska Zachodnia" nr 48 z 18 lutego 

1935. 

 

 

 

 

Z Rybnickiego. Jastrzębie Górne i 

Dolne na licytacji. Jak informują, 

majątek ziemski w Jastrzębiu, należący 

do braci Witczaków, Mikołaja i Józefa, 

wielkości 231 ha, wystawiony będzie 

27 marca br. na licytację przymusową. 

'Radosna twórczość" sanatorów 

zaczyna się odbijać na barkach samych 

ssanatorów. 

"Polonia" nr 2281 z 11 lutego 1931. 


