Z dziejów zakładów leczenia gruźlicy w latach 1898-1945
1898

– Śląskie Zakłady Ubezpieczeń kupują od Gebauera w Kowarach budynki dawnej
fabryki pluszu do adaptacji na sanatorium

1899 23.VIII

– od księcia Reiss zakupują 31 ha łąk pod budowę lecznicy Wysoka Łąka, a od wsi
23 morgi z siedmioma źródłami wody

1900

– otwarcie sanatorium w Kowarach Dolnych dla 201 kobiet

1901

– budowa maszynowni (warsztatów z kotłownią) dla Wysokiej Łąki oraz willi
dyrektora i budynku głównego według projektu K.Grossa
– zakup terenów pod budowę lecznicy Bukowiec

1902 VII

– otwarcie sanatorium Wysoka Łąka dla 205 mężczyzn
– montaż aparatu rtg firmy Hirschmann z Berlina

1903

– urządzenie parku według projektu Mentzla

1904

– budowa drewnianej leżalni przy Wysokiej Łące na 80 osób

1908

– zakup nowego aparatu rtg firmy Siemens-Halske

1909

– urządzenie centralnej apteki

1912

– rozpoczęcie budowy szpitala Bukowiec

1913…31.I

– wiatr halny niszczy drewnianą leżalnię

wiosna – budowa betonowej leżalni na 120 osób
1914 VII

– otwarcie solarium w Wysokiej Łące, pokrycie dachem budynku Bukowca i
budynków mieszkalnych

1915

– dokupienie 27,5 ha dla połączenia parków obu lecznic
– wymiana rtg na nowoczesny aparat firmy Siemens-Halske (a nie w roku 1908 ??)

1916 VII

– otwarcie lecznicy Bukowiec dla szpitala wojennego, przeniesienie rannych
wojskowych z sanatorium Wysoka Łąka

1919

– uruchomienie lecznicy Bukowiec dla chorych z ciężkimi postaciami gruźlicy, 250
mężczyzn i kobiet

1920

– zastosowanie pierwszych opłucnych w Bukowcu

1923 VII

– otwarcie gabinetu stomatologicznego w Wysokiej Łące

23.VII
1924… 19.V

– zamknięcie sanatorium z powodu inflacji i nierentowności
– otwarcie Wysokiej Łąki dla chorych na gruźlicę kierowanych przez poradnie dla
płucnochorych
– otwarcie pierwszej Sali operacyjnej małej w lecznicy Bukowiec dla odm i zabiegów
Jacobeusa – przepalania zrostów

1926 …1.XII

– otwarcie oddziału dla młodzieży 14 – 17 lat w Wysokiej Łące

1927

– uroczystości 25-lecia Wysokiej Łąki

1937

– organizacja zakładu rehabilitacji pracą Leśny Dwór w Górzyńcu

1937 - 1938

– budowa dużej sali operacyjnej w lecznicy Bukowiec

1938

–
rozpoczęcie
wykonywania
dużych
zabiegów
zewnątrzopłucnowych, torakoplastyk, plomb itp.

operacyjnych:

odm

– połączenie administracji zakładów i ich sprofilowanie:
Kowary – lecznica dla lekkich postaci gruźlicy i schorzeń internistycznych – 200
łóżek
Wysoka Łąka – lecznica dla mężczyzn z gruźlicą płuc – 250 łóżek
Bukowiec – lecznica dla ciężkich postaci gruźlicy mężczyzn i kobiet – 200 łóżek
1939 - 1945

– przyjmowanie rannych wojskowych z gruźlicą do Wysokiej Łąki

1945

– ewakuacja i ucieczka lżej chorych z lecznic Kowary i Wysoka Łąka. Ciężko chorzy
pozostają w Bukowcu.
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