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Vicesimus quintus. Czas szybko 

mija i już mamy październik oraz 
25 numer mojego skromnego 
pisemka. Szczególnie polecam 
doniesienie o poświęceniu sanato-
rium im. Piłsudskiego oraz opis 
obchodów 100-lecia uzdrowiska.  
D. M. 
 
 
Nowe piękne dzieło. Poświęcenie 
Sanatorjum im. Marszałka Pił-
sudskiego w Jastrzębiu-Zdroju. 
W niedzielę 14 b.m. odbyła się w 
Jastrzębiu-Zdroju uroczystość po-
święcenia Sanatorjum im. Marszał-
ka Piłsudskiego, wybudowanego 
dla chorych inwalidów i powstań-
ców śląskich. Sanatorjum to, na 75 
łóżek, wybudowane zostało przez 
firmę budowlaną Henryka Madeja z 
Król. Huty, pod kierownictwem inż. 

Śl. Urzędu Wojew. p. A. Kawęckie-
go, według przerobionego projektu 
konkursowego architektów krakow-
skich pp.: Kreislera, Boratyńskiego 
i Stadnickiego, kosztem Skarbu 
Śląskiego. Koszta budowy 
sanatorjum, łącznie z urządzeniem, 
wynoszą 750 tys. złotych. W uro-
czystości poświęcenia sanatorjum 
wzięli udział: Pan Wojewoda dr. 
Grażyński, Wicewojewoda Żuraw-
ski, marszałek Sejmu Śl. mec. 
Wolny, poseł Karkoszka, pos. 
Janicki, pos. Biniszkiewicz, naczel-
nicy Wydziałów Śl. Urzędu Wojew. 
dr. Ręgorowicz, dr. Chełmski, inż. 
Zawadowski, dr. Rostek, prezydent 
m. Katowic dr. Kocur, starosta 
Wyglenda, prezes Zw. Powst. Śl. p. 
Kornke i wiceprezes tegoż związku 
p. Witczak. Aktu poświęcenia doko-
nał ks. kanonik Los. Przemówienia 



okolicznościowe wygłosili: P. Woje-
woda dr. Grażyński, którego 
przemówienie podajemy poniżej, i 
Wicewojewoda Żurawski, podkre-
ślając, że Polska, przejmując G. 
Śląsk, nie przejęła po Niemcach 
zakładów humanitarnych, które 
nieomal wszystkie pozostały na 
Śląsku Opolskim. Obecnie władze 
wojewódzkie starają się wszelkiemi 
siłami wyrównać te braki. Jako 
jeden z rezultatów tych starań jest 
właśnie nowowybudowane Sanato-
rjum im. Marszałka Piłsudskiego w 
Jastrzębiu-Zdroju, którego zada-
niem będzie nieść pomoc lekarską 
inwalidom wojennym i powstańcom 
śląskim. Po poświęceniu wszyscy 
obecni podpisali dokument 
erekcyjny, który następnie został 
wmurowany. Administracja Sanato-
rjum im. Marszałka Piłsudskiego w 
Jastrzębiu-Zdroju spoczywać bę-
dzie w ręku specjalnego kurato-
rjum, w skład którego weszli: 
Wicewojewoda Żurawski, pos. 
Karkoszka, pos. Biniszkiewicz, 
prezes Zw. Powst. Śl. Kornke i dyr. 
Gunia. Zarządcą Sanatorjum 
mianowano p. Fr. Faruzela, a 
sekretarzem – dr. Luniewskiego. 
„Polska Zachodnia” nr 286 z 15 
października 1928. 
 
 
Międzynarodowa wystawa akwa-
rystyczna. Jeszcze tylko do 
nadchodzącej niedzieli włącznie 
(30 bm) zwiedzać można między-
narodową wystawę akwarystyczną 
urządzoną w jastrzębskim Domu 
Kultury ZZG, przy ul. Cieszyńskiej. 
Na tej niezwykłej ekspozycji, 
zorganizowanej przez jastrzębskich 
górników, z udziałem akwarystów 

moskiewskich i wiedeńskich, podzi-
wiać można aż 64 gatunki egzo-
tycznych rybek i 60 gatunków roślin 
wodnych. Całość czyni niezatarte 
wrażenia. Ekspozycja cieszy się 
dużą frekwencją zwiedzających, 
zwłaszcza młodzieży w wieku 
szkolnym. 
"Trybuna Robotnicza" nr 245 z 27 
października 1977. 
 
 
Uroczyście obchodzono ja-
strzębski jubileusz. Uroczyste 
obchody 100-lecia jastrzębskiego 
uzdrowiska rozpoczęły się w dniu 
29 października br. odsłonięciem 
tablicy pamiątkowej, wmurowanej 
w budynku łazienek. Odsłonięcia 
dokonał przewodniczący Wodzi-
sławskiego Prezydium PRN tow. 
mgr Józef Błatoń. Mimo kiepskiej 
pogody w uroczystościach tych 
oprócz zaproszonych gości - 
członka KW PZPR tow. Jerzego 
Lamuzgi, z-cy przew. Prezydium 
WRN tow. mgr inż. Sieradzkiego, 
dyrektora Uzdrowisk Polskich tow. 
Osóbki - Morawskiego oraz 
przedstawicieli władz powiatowych 
- wzięła udział licznie zebrana 
miejscowa ludność. O historii 
jastrzębskiego uzdrowiska oraz o 
jego osiągnięciach na polu lecznic-
twa mówił dyrektor uzdrowiska dr 
Jan Rottermund. Następnie zabrał 
głos z-ca przew. Prezydium WRN 
tow. Raczyński, który stwierdził, że 
Jastrzębie Zdrój jest jednym z 
najpiękniejszych zakątków ziemi 
śląskiej, a kierunki dalszego 
rozwoju uzdrowiska wiążą się 
ściśle z rozwoje, Rybnicko-
Wodzisławskiego Okręgu Węglo-
wego. O wielkiej roli jastrzębskiego 



uzdrowiska mówił również pełno-
mocnik rządu do spraw ROW-u 
poseł tow. mgr inż. Aleksy 
Sieradzki. Stwierdził on, m.in., że 
uzdrowisko to będzie madal 
rozbudowywane z myślą o zdrowiu 
górników ROW. Z kolei delegacja 
kop. "Jastrzębie-Moszczenica" z 
dyr. inż. Ostaszewskim na czele 
wręczyła na ręce dyr. uzdrowiska, 
dr Rottermunda proporczyk, 
będący symbolem współpracy 
kopalń z uzdrowiskiem. Podczas 
uroczystej akademii udekorowano 
dwóch najstarszych pracowników 
uzdrowiska dr Stanisława 
Typrowicza i Józefa Hetmańskiego 
złotą odznaką "Zasłużonemu w 
Rozwoju Województwa Katowickie-
go". Następnie dokonano otwarcia 
Klubu Międzynarodowej Prasy i 
Książki, jedynej tego rodzaju 
placówki kulturalno-oświatowej na 
terenie ROW. 
"Nowiny" nr 44 z 31 października 
1961. 
 
W Jastrzębiu towary z "Pewexu" 
trafiły do sklepów. Zgodnie ze 
znanymi decyzjami resortu handlu 
wewnętrznego w poszczególnych 
województwach towary produkcji 
krajowej sprzedawane dotąd za 
dewizy w sklepach przedsiębior-
stwa "Pewex" zostały przekazane 
do powszechnej sieci handlowej. W 
ub. tygodniu czynności te 
dokonane zostały także w woj. 
katowickim. Ponieważ nie była to 
wielka ilość artykułów, władze 
wojewódzkie postanowiły, aby 
trafiły one wszystkie do czterech 
wytypowanych magazynów handlo-
wych na terenie górniczego 
Jastrzębia Zdroju. W dniu wczoraj-

szym sklepy: "Merkury" przy ul. 
Mazowieckiej, "Domus" przy ul. 
Średnicowej, Dom Obuwia przy ul. 
Opolskiej oraz pawilon handlowy 
przy ul. Zielonogórskiej rozpoczęły 
sprzedaż różnych towarów o 
łącznej wartości około 25 mln zł. 
Wśród towarów oferowanych 
mieszkańcom Rybnickiego Okręgu 
Węglowego znajdu-je się m.in. 700 
telewizorów do odbioru programów 
w kolorze, 350 dywanów, około 120 
magnetofonów i innych wysokiej 
klasy wyrobów branży radiowej i 
elektronicznej, odzież skórzana, 
ponad 80 poszukiwanych 
kożuszków, około 1500 m tkanin 
ubraniowych i sukienkowych, 
tkaniny futerkowe, kapy, narzuty, a 
nawet wanny.  
"Trybuna Robotnicza" nr 217 z 7 
października 1980. 

Już ponad 27 tys. izb wybudowa-
no w Jastrzębiu. Jednym z 
największych placów budownictwa 
mieszkaniowego jest Jastrzębie. W 
ostatnich latach wybudowano tu 
ponad 27 300 izb dla górników 
kopalń ROW. W br. buduje się w 
tym górniczym mieście z góra 8 
tys. izb montowanych z elementów 
wielkopłytowych, produkowanych w 
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zameckiej i żorskiej fabryce 
domów. W ramach budownictwa 
towarzyszącego przekazano tu do 
użytku w br. szóstą z kolei szkołę 
podstawową oraz liceum ogólno- 
kształcące. W najbliższych tygo-
dniach Jastrzębie otrzyma jeszcze 
jedną 18-izbową szkołę podstawo-
wą oraz 4-oddziałowe przedszkole. 
Ponadto to najmłodsze miasto 
ROW otrzymuje w br. 10 pawilo-
nów handlowo - usługowych z 13 
sklepami i 29 warsztatami 
rzemieślniczymi. Do roku 1975, 
górnicze Jastrzębie wzbogaci się o 
dalsze ok. 30 tys. izb. 
"Trybuna Robotnicza" nr 250 z 21 
października 1971. 
 
 
Jastrzębie - 3 kina pod jednym 
dachem. Wiadomo, że Jastrzębie-
Zdrój, miasto wielotysięczne, nie 
posiada właściwie własnego kina. 
Potrzeb mieszkańców nie 
zaspokaja sala projekcyjna, jaką 
udostępnia się w Górniczym 
Ośrodku Kultury. Jest szansa, że 
miasto zyska własne kino. a 
właściwie więcej, bo centrum 
kultury filmowej. Już wiadomo, że 
dla celów owego centrum wybuduje  
się specjalny obiekt. Pod jednym 

dachem pomieści on trzy sale 
projekcyjne, każda o innym 
przeznaczeniu i stosownej do tego 
kubaturze. Plany przewidują kino 
dla dorosłych (w sali największej na 
500 miejsc), kino studyjne (na 250 
miejsc) oraz - w najmniejszej sali 
(na 120 miejsc) specjalne kino dla 
dzieci. Jest nadzieja, że do budowy 
projektowanego centrum kultury 
filmowej winno się przystąpić już w 
roku przyszłym. 
"Nowiny" nr 44 31 października 
1984. 
 
 
Nowy Ośrodek Propagandy 
Partyjnej w Jastrzębiu. 
Wodzisławska organizacja partyjna 
licząca ponad 13 tys. członków i 
kandydatów PZPR, zainaugurowa-
ła rok szkolenia ideologicznego 
1974-75 w nowym Zakładowym 
Ośrodku Propagandy Partyjnej kop. 
"Jastrzębie". Obiekt ten, wzniesie-
ny przez członków i kandydatów 
PZPR kop. "Jastrzębie" składa się 
z 3 sal wykładowych oraz biblioteki 
wraz z czytelnią. Nowy rok 
szkolenia ideologicznego podjęło w 
pow. wodzisławskim 10 tys. osób. 
"Trybuna Robotnicza" nr 240 z 14 
października 1974. 


