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Vicesimus quartus. Wrzesień to 

głównie rocznicowe obchody 
wybuchu II wojny światowej i 
podpisania porozumień sierpnio-
wych. Jednak wrześniowe wydania 
gazet donosiły także o mniej 
ważnych wydarzeniach, choć z dla 
mieszkańców Jastrzębia dość 
istotnych. Oto kilka z nich.  
D. M. 
 
 
Szpital dla górniczego 
Jastrzębia. Jedną z kolejnych 
wielkich inwestycji służby zdrowia 
jest m.in. budowa nowoczesnego 
szpitala górniczego w Jastrzębiu. 
Obiekt ten, wznoszony w 
przyspieszonych terminach przez 
załogę Zakładu Remontowo-
Budowlanego RZPW, zostanie 
częściowo przekazany do użytku 
już w przyszłym roku. Jastrzębska 
lecznica, której główny gmach 
posiada kubaturę 54 tys. m sześc. i  
liczy 11 kondygnacji, dysponować 
będzie kilkunastoma oddziałami 
specjalistycznymi, nowocześnie 
wyposażonymi traktami operacyj-

nymi, pracowniami analitycznymi, 
własną apteką i pełnym zapleczem 
gospodarczym. - Szpital ten - 
powiada kierownik budowy mgr inż. 
Stanisław Ogórek - jest 
przysłowiowym "oczkiem w głowie" 
całej załogi przedsiębiorstwa. W 
celu maksymalnego skrócenia 
terminu zakończenia budowy, 
wytężona praca na placu budowy 
trwa na dwie zmiany, od świtu do 
nocy. 
"Trybuna Robotnicza" nr 209 z 5 
września 1974. 



Piękny park. Przy Sanatorium im. 
Marszałka Piłsudskiego w Jastrzę-
biu-Zdroju założył ref. ogrod. p. 
Włosik 5-morgowy park-ogród 
kuracyjny w pięknym kombinowa-
nym stylu. Park-ogód ten cieszył 
się w ciągu lata licznem 
zwiedzaniem gości jastrzębskich, 
jako najpiękniejszy ogród 
Jastrzębia. Posadzono w ciągu 
niekorzystnej wiosny 6600 sztuk 
roślin, drzew i krzewów w ciągu 6 
tygodni włącznie wszelkich prac. 
Koszta ogrodu wyniosły 8800 zł., 
razem z budową dróg 10.000 
złotych. Według opinji publicznej 
referent Śl. Izby Rolniczej p. Włosik 
wzbogacił Śląsk o piękny i 
efektowny ogód, dając świadectwo 
dzielności osobistej i ogrodnictwa 
polskiego. 
"Polska Zachodnia" nr 291 z 23 
września 1929. 
 
 
Jastrzębie - największe miasto 
ROW. Jak nas informuje przewod-
niczący Prezydium wodzisławskiej 
PRN, tow. Rudolf Myszka, liczba 
mieszkańców tego powiatu prze-
kroczyła ostatnio 170 tys. A więc w 
okresie zaledwie 15 lat stan 
zaludnienia zwiększył się tu o 
ponad 100 proc., albowiem w chwili 
utworzenia pow. wodzisławskiego 
(w 1954 r.) liczył on zaledwie 83 
tys. osób. Największym ośrodkiem 
miejskim na ziemi wodzisławskiej 
jest obecnie górnicze Jastrzębie. 
Rozwija się ono dynamicznie, i od 
kilku lat stanowi największy plac 
budownictwa mieszkaniowego w 
ROW. Jastrzębiu przybywa 
każdego roku ponad 10 tys. 
nowoczesnych izb. Dziś miasto to 

prześciga już - pod względem 
liczby mieszkańców - Rybnik. Z 
końcem br. w Jastrzębiu mieszkać 
będzie ponad 50 tys. osób, 
podczas gdy w "stolicy" ROW - ok. 
45 tys. 
"Trybuna Robotnicza" nr 226 z 22 
września 1972. 
 
 
Sanatorium dla inwalidów i 
powstańców śląskich w 
Jastrzębiu-Zdroju. W Jastrzębiu-
Zdroju w powiecie rybnickim, 
mającym nazwę perły uzdrowisk 
śląskich, zostało otwarte ostatnio 
sanatorium dla inwalidów i 
powstańców śląskich. W czasie 
działań wojennych budynek 
obecnego sanatorium odniósł 
poważne uszkodzenia tak, że 
remont wyniósł około 4 miliony zł. 
Pieniądze na ten cel otrzymano z 
funduszu Terroru Hitlerowskiego. 
W sanatorium znajdzie pomiesz-
czenie i opiekę lekarską około 100 
kuracjuszy. W chwili obecnej przy-
bywa tam kilkudziesięciu inwalidów 
z okresu ostatniej wojny. Prócz 
tego w sanatorium przebywają 
powstańcy śląscy z różnych grup 
powstańczych. 
"Trybuna Robotnicza" nr 246 z 8 
września 1946. 
 
 
Nowoczesny "Kłos" w 
Jastrzębiu. Wbrew pozorom, 
górnicze miasto Jastrzębie posiada 
w swych nowych granicach 
administracyjnych (85 km kw.) aż z 
górą 6 tys. ha użytków rolnych, 
położonych głównie na obszarze 
byłych gmin Szeroka i Ruptawa. Z 
myślą o pełnym zaspokojeniu 



zaopatrzeniowych potrzeb jastrzęb-
skich gospodarstw rolnych, w 
mieście tym wybudowano i otwarto 
ostatnio nowoczesny Wiejski Dom 
Towarowy CRS o nazwie "Kłos", 
zlokalizowany w I dzielnicy. Jest to 
największy obiekt handlowy wznie-
siony w ostatnich latach przez 
Spółdzielczość Zaopatrzenia i 
Zbytu na terenie ROW. Powierzch-
nia użytkowa jastrzębskiego 
"Kłosu" wynosi - 2080 m kw. Jest to 
obiekt 2-kondygnacyjny, oferujący 
mieszkańcom Jastrzębia nie tylko 
artykuły produkcji rolno-
ogrodniczej, lecz także towary z 
zakresu gospodarstwa domowego. 
"Trybuna Robotnicza" nr 196 z 8 
września 1975. 

Wspaniały stadion pływacki 
kosztem 130 000 zł stanie w 
Jastrzębiu Zdroju. W uzdrowisku 
śląskim Jastrzębiu Zdroju zwanym 
popularnie "perłą uzdrowisk 
śląskich" powstał projekt budowy 
wspaniałego stadionu pływackiego 
kosztem 1300 000 zł. Plany 
budowy są już wykończone. Prace 
wstępne przy budowie rozpoczęły 
się już 14 września. Przy budowie 
stadionu pływackiego zostanie 
zatrudnionych 50 robotników. 
Całkowicie wykończony zostanie 
stadion w sezonie 1937 roku. Fakt 
rozpoczęcie budowy wspaniałego 
stadionu pływackiego został 
przyjęty przez społeczeństwo pow. 
rybnickiego z wielkim zadowole-

niem. Uzdrowisko Jastrzębie Zdrój 
będzie miało zatem jedną atrakcję 
więcej. Stadion będzie miał 
wspaniałą pływalnię o przepiso-
wych wymiarach, plażę, szatnię, 
natryski, więżę do skoków. Jednym 
słowem będzie wybudowany z 
największym komfortem według 
wymogów ostatniej techniki. Dotąd 
uzdrowisko Jastrzębie Zdrój nie 
posiadało odpowiedniego kąpieli-
ska to też kuracjusze byli zmuszeni 
kąpać się w pobliskim stawie. Brak 
ten zostanie zatem w najbliższej 
przyszłości usunięty. Ponadto 
należy stwierdzić, że na 
wybudowaniu stadionu pływackie-
go w Jastrzębiu skorzysta przede 
wszystkim sport pływacki. Dzięki 

przepisowym rozmiarom odbywać 
się będą mogły tutaj poważne 
imprezy pływackie. Dodać należy, 
że nowy stadion otrzyma także 
trybunę, a zatem kwestia pomiesz-
czenia publiczności w razie 
poważniejszych imprez pływackich 
została z góry rozwiązana. 
"Polska Zachodnia" nr 255 z 17 
września 1936. 
 
 
Z przebiegu prac Komisji 
Rządowej w Jastrzębiu. 2 bm. w 
Jastrzębiu toczyły się rozmowy 
powołanej przez premiera Komisji 
Rządowej do rozpatrzenia 
postulatów strajkujących załóg 
górniczych. Komisji przewodniczy 
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wicepremier Aleksander Kopeć. W 
jej skład wchodzą z-ca członka 
Biura Politycznego, sekretarz KC 
PZPR Andrzej Żabiński, minister 
górnictwa Włodzimierz Lejczak, I 
zastępca przewodniczącego Woje-
wódzkiej Rady Narodowej w 
Katowicach Wiesław Kiczan, 
wiceminister górnictwa Mieczysław 
Glanowski, I zastępca wojewody 
katowickiego Zdzisław Gorczyca, 
rektor Politechniki Śląskiej prof. dr 
hab. Jerzy Nawrocki, rektor 
Uniwersytetu Śląskiego prof. dr 
hab. Henryk Rechowicz. Wszech-
stronnie przestudiowano uprzednio 
opracowaną wspólnie płaszczyznę 
porozumienia. Do późnych godzin 
nocnych trwały rozmowy zmie-
rzające do ustalenia szczegółów i 
podpisania porozumienia między 
Komisją Rządową i Między-
zakładowym Komitetem Strajko-
wym. 
"Trybuna Robotnicza" nr 189 z 3 
września 1980. 
 
 
 
W Jastrzębiu Zdroju: Ukończenie 
budowy osiedla i zabudowa luk. 
Plan rozbudowy miasta Jastrzębia 
Zdroju, opracowany na rok bieżący 

przewidywał zakończenie budowy 
osiedla górniczego przy ul. 
Połomskiej. Jastrzębie Zdrój otrzy-
ma więc w br. 21 dalszych bloków 
mieszkalnych o łącznej ilości 1.154 
izb. Osiedle górnicze przy tej ulicy 
otrzyma jeszcze kilka pawilonów 
handlowo-usługowych. Tym sa-
mym drugi etap rozbudowy 
Jastrzębia (ogółem przewidziano 
cztery etapy) zostanie zakończony 
w br. W osiedlu będzie się 
prowadzić jeszcze roboty związane 
z rozbudową kanalizacji deszczo-
wej i sanitarnej, wodociągów i z 
uporządkowaniem terenu. Równo-
cześnie w centrum Jastrzębia 
przystąpiono do zabudowy kilku 
wolnych posesji. W luce nr 1 przy 
ul. Powstańców buduje się w chwili 
obecnej szkołę podstawową, której 
przekazanie do użytku nastąpi w 
roku przyszłym. Na drugiej posesji 
powstaną dalsze pawilony 
handlowo-usługowe ze sklepami 
ARGED itp., zaś w luce nr 3 
planuje się dwa bloki mieszkalne 
po 139 izb każdy. Ponadto w 
dalszej kolejności rozpocznie się 
budowa centrali telefonicznej. 
"Nowiny" nr 39 z 21 września 1965. 
 


