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Tertius decimus.  Kolejna porcja 
doniesieo prasowych. Tym razem 
wybrane z październikowych 
wydao poszczególnych czasopism.   
D. M. 
 
 
Jubileusz Jastrzębia-Zdroju. 
Wczoraj rozpoczęły się obchody 
stulecia działalności leczniczej 
uzdrowiska Jastrzębie-Zdrój. 
Odsłonięcia tablicy pamiątkowej, 
wmurowanej w budynek łazienek, 
dokonał przewodniczący 
Prezydium PRN w Wodzisławiu mgr 
Józef Błatoo, po czym w Domu 
Zdrojowym odbyła się okoliczno-
ściowa akademia. Dyrektor 

uzdrowiska dr Jan Rottermund 
zaznajomił licznie zebranych gości z 
historią Jastrzębia-Zdroju i jego 
osiągnięciami na polu lecznictwa. Z 
kolei zastępca przewodniczącego 
Prezydium Woj. RN tow. Tadeusz 
Raczyoski, złożył lekarzom i całemu  
personelowi jastrzębskiego zdroju 
życzenia sukcesów w pracy i 
dalszego rozwoju uzdrowiska w 
następnym stuleciu. W imieniu 
Ministerstwa Górnictwa i 
Energetyki przemawiał inż. Aleksy 
Sieradzki, pełnomocnik rządu do 
spraw ROW-u. Stwierdził on, że 
powstanie nowego okręgu 
węglowego bynajmniej nie oznacza 
ograniczenia działalności uzdro-



wiska, lecz przyczyni się do jego 
dalszego rozkwitu. Dwóch 
najstarszych pracowników 
uzdrowiska dr Stanisław Typrowicz 
i Józef Hetmaoski udekorowanych 
zostało przez wiceprzewodniczące-
go Prezydium Woj. RN tow. 
Raczyoskiego złotą odznaką 
"Zasłużonemu w Rozwoju 
Województwa Katowickiego". 
"Trybuna Robotnicza" nr 257 z 30 
października 1961. 
 
 
Śląska Rodzina Kolejowa zamierza 
wybudowad własny dom 
wypoczynkowy w uzdrowisku 
Jastrzębie Zdrój kosztem 250,000 
zł. Gmina Jastrzębie-Zdrój gotowa 
jest odstąpid Rodzinie Kolejowej 
odpowiednie grunta po dogodnej 
cenie. Rokowania w tej sprawie są 
w toku. 
"Gazeta Robotnicza" nr 273 z 16 
paździenika 1937. 
 
 
25-lecie istnienia kolei Żory - 
Pawłowice. W październiku br. 
upływa 25 lat ukooczenia budowy 
kolei żelaznej Żory - Pawłowice. 
Kolej ta ma wielkie znaczenie tak 
dla ruchu pasażerskiego jak i 
towarowego, bowiem zostały nią 
połączone takie miejscowości jak 
uzdrowisko Jastrzębie, Wodzisław, 
Czybie oraz cały Śląsk Cieszyoski. 
Przy jubileuszu tym wspomnied 

należy, że w wiosce Osiny leżącej 
niedaleko kolei Żory - Pawłiwce 
żyje jeszcze po dziś dzieo człowiek, 
który nie wsiądzie do pociągu, 
uważając go za twór diabła. Kiedy 
na nowowybudowanym torze Żory 
- Pawłowice ukazał się po raz 
pierwszy pociąg, człowiek ten 
uciekał w popłochu, krzycząc, że 
diabeł przemieniony w wielkiego, 
dymiącego smoka najechał jego 
rodzinne strony. 
"Polska Zachodnia" nr 282 z 14 
październiak 1935. 
 
 
Szeroka. W Niedzielę 19. Września 
oznajmił nam z ambony dotych-
czasowy nasz ojciec duchowny ks. 
Ksoll, iż ostatni raz przemawia do 
nas z tego świętego miejsca, z 
którego blisko rok do nas 
przemawiał, nauczał i do dobrego 
zachęcał, prosząc parafian, abyśmy 
podług jego nauki postępowali i 
żyli. A gdy zaczął dziękowad, 
powstał płacz w kościele 
nieutulony w żalu, że się mamy 
rozstad, z takim nas kochającym 
ojcem duchownym, który nas 
miłował i w dobrem utwierdzał, o 
którym można powiedzied, iż w 
złotych naczyniach podawa słowo 
boże do serc wiernych. Więc drogi 
nasz duszpasterzu, a dzisiejszy 
proboszczu z Warszowic za 
wszystkie Twoje trudy i mozoły 
około nas podjęte my Szeroczanie z 



całego serca dziękujemy, życząc Ci 
zdrowia do dalszej pracy. Nie 
zapomnimy o Tobie, jak Ty 
przyobiecałeś nie zapomnied o nas. 
"Bóg Ci zapład" za wszystko. 
"Katolik" nr78 z 5 października 
1886. 
 
 
Czy ofiara mordu? Dnia 20 b. m. 
dwaj chłopcy - Stanisław 
Chudomięta i Filip Platoo - podczas 
zabawy na łąkach należących do 
dworu w Boryni (pow. pszczyoski) - 
w rowie przydrożnym 
napełnionym wodą 
znaleźli trupa męczy-
zny w wieku lat około 
40. Jak wykazały 
dochodzenia, są to 
zwłoki 38-letniego Jana 
Mandzi, mieszkaoca 
Łodzi, który uprawiał 
na Śląsku handel 
domokrążny. Zachodzi 
podejrzenie, że 
Mandzia padł ofiarą 
mordu Rabunkowego. 
"Polska Zachodnia" nr 
251 z 23 października 1927.. 
 
 
Jastrzębie Zdrój. Znane to 
zdrojowisko ze swych cennych 
solanek jodo-bromowych i 
skutecznych kąpieli borowinowych, 
kwasowęglowych i w sezonie 
jesiennym cieszy się znaczną 

frekwencją kuracjuszy, a dzięki 
energii i nieustannej pracy 
dyrektora p. Dworczyka Jastrzębie 
Zdrój odwiedzane jest przez liczne 
wycieczki przeważnie przez Związki 
lekarzy polskich i z zagranicy. Po 
ustaleniu się pogody, piękny stary 
park zdrojowy z uroczymi swojemi 
jarami i wąwozami stanął w pełni 
kras cudnej naszej polskiej jesieni, 
to też nic dziwnego, że w parku 
tym roi się od stale mieszkających 
kuracjuszy, oraz wycieczek, które 
masowo przybywają tu przeważnie 

autami. W salach Ksyna 
Zdrojowego w każdą sobotę i 
niedzielę od godz. 4-tej popł. 
odbywają się dancingi i reuniony, 
gdzie przy dźwiękach zespołu 
orkiestry p. Marcola odbywają się 
ożywione zabawy urozmaicone 
róźnemi niespodziankami. Na 
zabawy te, prócz kuracjuszy z 
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Jastrzębia przybywa elita 
towarzyska z całego Śląska. 
"Polska Zachodnia" nr 251 z 5 
października 1930. 
 
 
 
Nowy pracowniczy dom 
wypoczynkowy. Kasa emerytalna 
huty "Baildon" kooczy budowę 
domu wypoczynkowego dla swoich 
członków w Jastrzębiu Zdroju. 
Koszta budowy wynoszą 300.000 
zł. Dom oddany zostanie do użytku 
w czerwcu roku przyszłego. 
"Polska Zachodnia" nr 288 z 20 
października 1938. 
 
 
 
Połączenia z Jastrzębiem Zdrojem. 
Wobec licznego kontyngentu, 
którego dostarczają Jastrzębiu 
Zdrojowi kuracjusze z Łodzi, 
Warszawy i Poznania, Izba wniosła 
o wprowadzenie wagonów 
bezpośredniej komunikacji między 
Jastrzębiem Zdrojem a powyższymi 
 

miastami. Jednocześnie Izba 
zauważyła, że połączenia na stacji 
katowickiej między pociągami 
dalekobieżnemi a lokalnemi do 
Jastrzębia Zdroju pozostawiają 
dużo do życzenia. 
"Polska Zachodnia" nr 273 z 4 
października 1934. 
 
 
 
Nowa solanka w Jastrzębiu-
Zdroju. Zakład balneologiczny 
uzdrowiska Jastrzębie-Zdrój 
otrzyma w listopadzie br. nowy 
"zastrzyk" solanki z ujęcia w 
Moszczenicy. Odkryto tam 
mianowicie zasobną żyłę 
wartościowej solanki o wydajności 
70 m3 na dobę. Moszczenicka 
solanka doprowadzona zostanie do  
jastrzębskich łazienek specjalnym 
rurociągiem. Inwestycja ta znajduje 
się już w trakcie realizacji. 
Finansuje ją kop. "Jastrzębie". 
"Trybuna Robotnicza" nr 248 z 18 
października 1962. 


