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Vicesimus octavus. Styczniowe 

wydania czasopism donosiły o 
wydarzeniach z różnych dziedzin 
życia. Poza informacjami o rozwoju 
Jastrzębia chciałbym zwrócić 
szczególną uwagę na 85 rocznicę 
śmierci ks. proboszcza Józefa 
Czernika z Jastrzębia Górnego. 
D. M. 
 
 
Jastrzębie przerosło Wodzisław. 
Najmłodsze miasto w ROW - 
Jastrzębie - liczy już 35 tys. stałych 
mieszkańców i ok. 4 tysięcy 
zameldowanych tu na pobyt 
czasowy. Tym samym przerosło już 
powiatowe miasto Wodzisław, z 
jego 28 tys. mieszkańców. 
Demografowie przepowiadają, że 
już z końcem br., a najdalej w II 
kwartale przyszłego roku, Jastrzę-
bie wyprzedzi - pod względem 
ilości mieszkańców - stolicę ROW - 
Rybnik. Tak więc jesteśmy świad-
kami swoistego procesu 
społecznego odwracania się ról 
poszczególnych miejscowości. Kto 
bowiem słyszał o tym, aby 

rybniczanie czy wodzisławianie 
wyjeżdżali do Jastrzębia na 
atrakcyjne imprezy artystyczne? - A 
tak już się dzieje. Jastrzębie 
dysponuje bowiem od sierpnia ub. 
r., największą w ROW halą 
sportowo-widowiskową o ponad 2 
tys. miejsc. W hali tej przy ul. 
Leśnej odbyło się już szereg 
wielkich imprez widowiskowych. 
Przez 3 dni lutego br. (18, 19 i 20) 



koncertować tu będzie Państwowy 
Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk", który 
w poprzednich latach występował 
wyłącznie na scenie Teatru Ziemi  
Rybnickiej. Wcześniej, bo już od 1 
lutego br. uruchomione zostanie w 
jastrzębskiej hali stałe kino 
panoramiczne. 
"Trybuna Robotnicza" nr 23 z 28 
stycznia 1972. 
 
 
 
"Kolacja kapitańska" i pożegnal-
na. Każdorazowo, po przyjeździe 
kuracjuszy do Sanatorium FWP 
"Górnik" w Jastrzębiu odbywa się 
tak zwana "Kolacja kapitańska", 
podczas której kuracjusze 
spotykają się z dyrektorem 
sanatorium mgr Jerzym Fudzińskim 
i podległym mu personelem. Po 
zakończeniu turnusu kuracjusze 
spotykają się ponownie na kolacji 
pożegnalnej. 
"Nowiny nr 1 z 5 stycznia 1983. 
 
 
 
Pokazy łyżwiarskie w Jastrzębiu 
Zdr. Dla propagandy sportu 
łyżwiarskiego odbędą się w 
niedzielę, dnia 28 bm. o godz. 15 
na torze łyżwiarskim w Jastrzębiu 
Dolnem obok Kasyna pokazy 
łyżwiarskie. Program obejmuje 
biegi na 500, 1000, 1500 m, oraz 
jazdę figurową dla pań i panów w 
konkurencji pojedynczej i parami. 
Podczas popisów łyżwiarskich 
koncert. Tor zaopatrzony w 
oświetlenie elektryczne, reflektory, 
bufet, szatnie etc. Dla zamiejsco-
wych zarezerwowano pokoje 
ogrzewane w Kasynie Dolnem po 

bardzo niskich cenach. Ze względu 
na ożywiony ruch należy 
przypuszczać, iż impreza ta, 
pierwsza tego rodzaju, pod 
kierownictwem miejscowego instru-
ktora, zgromadzi na starcie liczną 
ilość uczestników i miłośników 
sportu łyżwiarskiego. Zgłoszenia 
najlepszych łyżwiarzy tut. okręgu 
świadczą o zainteresowania się 
imprezą, która niewątpliwie 
przyczyni się do dalszego rozwoju 
tego sportu. 
"Polska Zachodnia" nr 26 z 27 
stycznia 1934. 
 
 
 
Stoisko z wyrobami jubilerskimi. 
Nastąpiło podpisanie porozumienia 
ze Spółdzielnią Jubilerską w 
Krakowie, w wyniku którego w 
supersamie "Gwarek" w Jastrzębiu 
dojdzie do otwarcia stoiska z 
wyrobami jubilerskimi. Stoisko 
świadczyć będzie również różnego 
rodzaju usługi jubilerskie. Władze 
miejskie czynią także starania o 
otwarcie sklepu "Cepelia". Przed-
stawicielom tego przedsiębiorstwa 
zaproponowano pomieszczenia 
sklepowe przy ul. Zielonej. 
"Nowiny" nr 2 z 12 stycznia 1983 
 
 
 
"Szóstka" kolejną dzielnicą 
Jastrzębia. W górniczym 
Jastrzębiu rozpoczęto budowę 
następnej - już szóstej z kolei - 
dzielnicy mieszkaniowej tego 
nowego miasta. Dzielnica ta, 
nazwana przez budowlanych 
"Szóstką", zlokalizowana została 
na obszarze  około 35 ha pomiędzy 



kop. "Moszczenica", potokiem 
Myrda, halą sportowo-widowiskową 
i zabudowaniami "Trójki". Znajduje 
się na tym obszarze remizki leśne, 
zieleń jaru jak i domy 
jednorodzinne (przy ul. Zofiówka) 
zostaną zachowane. Projektanci 
jastrzębskiej "Szóstki" zadbali 
także o jej kompleksowe zagospo-
darowanie w niezbędne obiekty 
infrastruktury społecznej. Dzielnica 
ta składać się bowiem będzie z 
kilkunastu wielorodzinnych domów 
(11 i 5-kondygnacyjnych typu 
"Fadom" i "Elbis") o z górą 1200 
mieszkaniach, 10-letniej szkoły 
podstawowej, dwóch 4-oddziało-
wych przedszkoli i żłobka, 
rejonowej przychodni zdrowia, 
czterech pawilonów handlowo-
usługowych i innych placówek 
użyteczności publicznej. Pierwsi 
mieszkańcy wprowadzą się na 
"Szóstkę" już z końcem 1979 roku, 
zaś zakończenie budowy całej 
dzielnicy ma nastąpić w okresie 
najbliższych 3 lat. Wykonawstwo 
powierzono załogom rybnickiego 
KBO ROW i Zakładu Remontowo-
Budowlanego. 
"Trybuna Robotnicza" nr 3 z 4 
stycznia 1979. 
 
 
 
"Bal piratów" u górników - 
żeglarzy. Jastrzębski klub żeglar-
ski "Delfin", który z początkiem br. 
otrzynał osobowość prawną 
organizuje w najbliższą sobotę w 
Klubie Górniczym kop. 
"Moszczenica" - "bal piratów". 
Będzie to towarzyskie spotkanie 
ok. 200 jastrzębskich górników - 
żeglarzy z prawdziwymi wilkami 

morskimi. Uczestnictwo w tym 
niecodziennym balu zapowiedziało 
m. in. kilku autentycznych 
kapitanów dalekomorskiej żeglugi 
jachtowej. 
"TrybunaRobotnicza" nr 8 z 10 
stycznia 1975. 

 
Szpital urazowo - ortopedyczny 
powstanie w Jastrzębiu-Zdroju. 
W ciągu najbliższych miesięcy 
zostanie otwarty w Jastrzębiu-
Zdroju szpital urazowo - 
ortopedyczny o 75 łóżkach. Służyć 
on będzie załogom rozbudowują-
cych się przedsiębiorstw i zakładów 
na terenie Rybnickiego Okręgu 
Węglowego. Nowy szpital znajdzie 
pomieszczenie w b. budynkach 
Funduszu Wczasów Pracowni-
czych. Są to dwa pawilony. W 
jednym z nich zlokalizowany 
zostanie sam szpital, a w drugim - 
przychodnia ortopedyczna oraz 
administracja szpitala łącznie z 
hotelem dla pielęgniarek. Koszt 
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wyposażenia medycznego całej tej 
placówki obliczono na 3,5 mln zł. 
Dotychczas wydano już na ten cel 
półtora miliona złotych. Szpital w 
Jastrzębiu-Zdroju, prócz nowoczes-
nego sprzętu medycznego, 
otrzyma basen rehabilitacyjny, salę 
gimnastyczną, fizykoterapię itp. 
Personel zakładu będzie się 
składać z 6 lekarzy i 25 
pielęgniarek. 
"Trybuna Robotnicza" nr 9 z 11 
stycznia 1962. 
 
 
 
Wysokie odznaczenie P. 
Wojewody Grażyńskiego. 
Panowie Witczak, Kocur i 
Franczicz otrzymali również 
odznaczenia. Pan Wojewoda dr. 
Michał Grażyński otrzymał w tych 
dniach wysokie odznaczenie od 
króla Jugosławii, a mianowicie 
Krzyż Korony Jugosłowiańskiej. 
Ponadto odznaczeni zostali 
orderem jugosłowiańskim św. Sawy 
pp.: poseł adw. Józef Witczak, 
prezydent miasta Katowic, poseł dr. 
Adam Kocur oraz dyrektor 
gimnazjum p. dr. Wilim Franczicz. 
"Polska Zachodnia" nr 11 z 12 
stycznia 1934. 

Jastrzębie Górne. (Zgon ś. p. ks. 
Józefa Czernika). W ub. sobotę 
wieczorem zmarł po krótkiej 
chorobie w Jastrzębiu Górnem 
proboszcz tamtejszy, ś. p. ks. Józef 
Czernik, przeżywszy 52 lata, w tem 
27 lat jako sługa Boży. Zmarły 
duszpasterz pochodził z Miedźnej 
(pow. Rybnicki). Zaskarbił sobie 
miłość swych parafian służąc im 
radą i chętną pomocą. Przytem 
znany był jako gorący patriota-
Polak. Przed objęciem probostwa 
w Jastrzębiu Górnem ś. p. ks. 
Czernik był wikarym w Miedźnej, 
gdzie zaprzyjaźnił się z obecnym 
biskupem częstochowskim ks. 
Kubiną. Następnie był wikarym w 
Berlinie, proboszczem w Ruptawie i 
wreszcie od r. 1925 proboszczem 
w Jastrzębiu. Jako gorliwy patriota 
dzielnie pracował w okresie 
plebiscytu. Dodać jeszcze należy, 
że ś. p. ks. Czernik ufundował 
srebrny pastorał dla pierwszego 
biskupa śląskiego, własność naszej 
Kurji Biskupiej. R. i. p. 
"Gość Niedzielny" nr 4 z 24 
stycznia 1932. 


