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Chronologia dziejów
2002 cd.
Z dniem 31 grudnia miasto wyst¹pi³o ze Zwi¹zku
Gmin Ksi¹¿añskich (uchwa³a Rady Miejskiej nr IV/
24/02),
W wyniku reorganizacji Miejskiego Centrum Sportu
i Rekreacji powsta³ Oœrodek Sportu i Rekreacji
(Uchwa³a Rady Miejskiej nr VI/70/03)
Miasto stara siê przeciwdzia³aæ du¿emu bezrobociu.
W miesi¹cu styczniu 100 osób rozpoczê³o pracê w
ramach robót publicznych.

Stare widokówki

Widokówki udostêpni³ Pan Wojciech Orzel
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Fragment „Chronik der Stadt Freiburg in Schl.”
1220 - 1937r.
T³umaczenie w³asne.

La
Latta 1900 - 1918
Œwiebodzice w dwudziestym wieku.
1900
Miasto tworzy³o fundusz do urz¹dzenia miejskiej
³aŸni.
W sierpniu po³o¿ono kamieñ wêgielny pod budynek
Domu Stowarzyszenia Katolickiego.
20 wrzeœnia rozpocz¹³ swoj¹ pracê w Œwiebodzicach
proboszcz Hoffmann, którt by³ dotychczas proboszczem w Starym Zdroju.
Pe³cznica liczy³a 4104 mieszkañców.
1901
10 stycznia, w godzinach nocnych odczuwane by³o
mocne trzêsienie ziemi.
Wiosn¹ w Cierniach poœwiêcono nowo za³o¿on¹ szko³ê katolick¹.
W³aœciciel garbarstwa A. Rinke by³ mianowany honorowym obywatelem Œwiebodzic.
6 maja kardyna³ metropolita Dr Kopp udziela³ tu
sakramentu bierzmowania.
Niezwyk³y jubileusz mog³a œwiêtowaæ we wrzeœniu
pewna pani z Pe³cznicy, która a¿ 75 razy by³a matk¹
chrzestn¹.
1902
Burmistrz Honsberg ponownie zosta³ wybrany na 12
letni¹ kadencjê.
4 czerwca odwiedzi³a pañstwa w zamku Ksi¹¿, dziedziczna ksiê¿na saska Meiningen, najstarsza córka
cesarza Fryderyka.
26 maja przed³o¿ono projekt nowego przytu³ku dla
dziewcz¹t – ma³oletnich przestêpczyñ. Koszt budowy szacowano na 110 tys. marek
Pe³cznickie kó³ko œpiewacze obchodzi³o 25-lecie
swojego istnienia.

1903
Szko³a Realna zosta³a przeistoczona w Wy¿sz¹ Szko³ê
Realn¹.
W Olszanch, w³aœciciel ziemski Kügler dosta³ siê pod
zaprzêg wo³owy i zmar³ z powodu doznanych obra¿eñ.
Istniej¹cy od 1337 roku œwiebodzicki cech piekarzy,
cukierników i piernikarzy, w dniu 26 lipca uroczyœcie œwiêtowa³ poœwiêcenie sztandaru. Jednoczeœnie
odbywa³ siê tu 12 Œl¹ski Dzieñ Piekarzy.
4 sierpnia odby³o siê poœwiêcenie nowego przytu³ku
dla dziewcz¹t – ma³oletnich przestêpczyñ.
Katolicki koœció³ otrzyma³ od dobroczyñcy 3 kolorowe witra¿e.
Œwiebodzickie i Pe³cznickie Towarzystwo Gimnastyczne wprowadzi³y gimnastykê
dla kobiet.
29 lutego burmistrz miasta Honsberg œwiêtowa³ 40 rocznicê pe³nienia funkcji w Œwiebodzicach.
Do sfinansowania budowy ró¿nych ulic, miasto zaci¹gnê³o po¿yczkê w wysokoœci 120 tys. marek.
Szkó³ki Berndt w Cierniach œwiêtowa³y 50 – lecie swojego istnienia.
1904
1 marca otwarto w mieœcie filiê
Banku Rzeszy.
Podjêto decyzjê o budowie przy
Friedrichstrasse ³aŸni, na któr¹ bezimienny ofiarodawca przekaza³
sumê 20 tys. marek, a panna von
Kramsta 10 tys. marek
Œwiebodzickie Fabryki Zegarów - Spó³ka Akcyjna,
pos³a³y swoje reklamówki do Kamerunu. 12 letniemu murzyñskiemu ch³opcu tak bardzo siê one podoba³y, ¿e napisa³ nawet list do firmy.
MGV „Germania” w Pe³cznicy obchodzi³a uroczyœcie swoje 25- lecie istnienia.
Ksi¹¿ê Joachim Albrecht Pruski, syn ksiêcia panuj¹cego Brunszwiku, bawi³ w Ksi¹¿u.
1906
Burmistrz Honsberg w dniu 1 kwietnia odszed³ na
emeryturê. Jego nastêpc¹ zosta³ Feliks Nürnberg,
dotychczasowy drugi burmistrz Szczawienka.
1 sierpnia otwarto publiczn¹ ³aŸniê miejsk¹.
We wrzeœniu bawi³y z odwiedzinami w zamku Ksi¹¿
koronowane g³owy: ksiê¿na Grecji i ksiê¿na Rumunii.
Dla Wy¿szej Szko³y ¯eñskiej przy Fredrichstrasse
by³ wznoszony nowy budynek.
Przy tej samej ulicy tworzono równie¿ salê gimnastyczn¹.
G³ówny dyrektor Gärtner (Spó³ki Œl¹skiego Przemy-

s³u Lniarskiego – przedst. Kramsta) otrzyma³ tytu³
„Królewskiego Radcy Handlowego”.
Du¿e nieszczêœcie (doszczêtny po¿ar) dotknê³o w
grudniu II Zak³ad (wyrób opraw) Spó³ki Akcyjnej
Œwiebodzickich Fabryk Zegarów.
1907
Pastor prim. Repke powo³any zosta³ na superintendenta obwodu brzeskiego do Michelau ko³o Brzegu.
15 kwietnia w przytu³ku dla dziewcz¹t – ma³oletnich
przestêpczyñ, obj¹³ swoje stanowisko nowopowo³any duchowny, pastor Treutler.
W Ksi¹¿u odbywa³ siê pierwszy „Prze³ajowy Bieg”
w którym brali udzia³ oficerowie najró¿niejszych pu³ków.
Pod koniec listopada odby³o siê uroczyste przekazanie szkole powszechnej sali gimanstycznej i otwarcie remizy
stra¿ackiej.
1908
Fabryka Zegarów z powodu pogorszaj¹cej siê koniunktury musia³a skróciæ czas pracy.
W tym, a tak¿e w nastepnym roku
budowano szosê od gospody „Pod
Z³otym Krzy¿em” w Pe³cznicy a¿
do szosy Milikowice – Mokrzeszów, a tak¿e wielki most w Dolnych Cierniach. Ju¿ cztery lata
przedtem wykonano ¿wirowana
nawierzchniê od szosy Strzegomskiej do Olszan.
By³y tworzone piêkne urz¹dzenia
na Górze Szubienicznej.
1909
W Milikowicach pewna pani sta³a siê nagle ob³¹kana, jak jej m¹¿ zosta³ aresztowany z powodu przestêpstwa przeciwko obyczajnoœci.
Rozpoczêta zosta³a przebudowa œwiebodzickiego
ratusza.
Kramsta rozpocz¹³ w rynku budowê nowych domów.
Ksi¹¿ê Pleß za sumê 560 tys. marek kupi³ grunt „Korony Uzdrowiska (jak wiadomo, dom rodzinny poety Gerharta Hauptmanna)”.
1910
W styczniu, wraz z ma³¿onk¹ bawi³ w Ksi¹¿u nastêpca tronu.
Zakoñczona zosta³a przebudowa œwiebodzickiego
ratusza.
Na kilku ulicach zosta³ u³o¿ony bruk.
1911
Panna Maria Kramsta ofiarowa³a na budowê miejskiego szpitala sumê 45 tys. marek.
Radny Bartsch zosta³ mianowany „Najstarszym Miejskim”.
Po wschodniej stronie parku Kramsta zak³adane by³y
ogródki dzia³kowe z altankami.
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Zaszczytne odznaczenia by³y tak¿e dowodem bohaterstwa synów naszej okolicy.
1916
Nadzieja, ¿e po¿ar œwiatowy w tym roku skoñczy,
nie spe³ni³y siê. Przeciwnie, pochodnia wojny rozpala³a siê coraz bardziej. Ceny ¿ywnoœci id¹ w górê,
potrzeby rosn¹, jednak nasi ¿o³nierze pe³ni¹ przy
granicach wiern¹ wartê, z godziny na godzinê daj¹c
dowody swego bohaterstwa. W morzu ma³oznacz¹cych spraw ugrzêzn¹ w wojennych latach, wystarczaj¹ce w normalnym czasie, a zwielokrotnione przez
wojnê konieczne lokalne œrodki.
1917
Z nie zmniejszaj¹cym siê, strasznym okrucieñstwem
toczy siê dalej wojna. Machina wojenna jest w ruchu. Przed nieprzyjació³mi broni¹ ojczyznê nasi ¿o³nierze.
1918
W nieugiêtym obowi¹zku wiernoœci stoj¹ nasi ¿o³nierze na frontach ca³ego œwiata.
9 listopada wybucha czerwona rewolucja. Jak ¿o³nierze niemieccy odnosili siê do tej sprawy, opisa³
Adolf Hitler w swojej ksi¹¿ce „Moja Walka”
Zosta³o podpisane zawieszenie broni.
W „Mojej Walce” mówi Adolf Hitler: Tysi¹clecia przemin¹, ale nikt i nigdy nie bêdzie móg³ mówiæ o bohaterstwie bez wspominania niemieckiego ¿o³nierza
wojny œwiatowej. Wtedy uwidoczni siê z welonu
przesz³oœci, z wnêtrza ¿elaznego frontu, nie trzês¹cy
siê, ale nieustêpliwy, he³mu stalowego pomnik nieœmiertelnoœci. Dopóki jednak Niemcy ¿yj¹, rozwa¿¹
oni, ¿e to niegdyœ synowie ich ludu byli.

Poœwiêcona zosta³a nowa strzelnica.
Istniej¹ca od 12 lat
Fabryka Zegarów
„Urania” w Pe³cznicy wykona³a w
listopadzie 100 tysiêczny mechanizm zegarowy.
1912
Koœció³ ewangelicki otrzyma³ do
pos³ugi duszpasterskiej trzeciego
duchownego.
Kosztem 23 tys.
marek brukowano
ulicê Kolejow¹ a¿
do Friedrichstrasse.
W Ksi¹¿u zosta³y podjête czynnoœci zmierzaj¹ce do
wiêkszej jego przebudowy.
Biskup – sufragan Augustyn w dniu 15 maja bierzmowa³ wiernych w parafii katolickiej.
W dniu 2 grudnia obj¹³ stanowisko dyrektora Wy¿szej Szko³y Realnej dr Franz Mühlenpfordt.
1913
W³adze miejskie podejmowa³y ponownie próby, aby
Œwiebodzice sta³y siê znów miastem garnizonowym.
W Pe³cznicy ods³oniêto pomnik dla poleg³ych ¿o³nierzy.
Najwiêkszym zaœ wydarzeniem by³o to, ¿e we wrzeœniu w otoczeniu Œwiebodzic odbywa³y siê manewry wojsk cesarskich. Oprócz cesarza bawi³y tu nastêpuj¹ce osobistoœci: hrabia Zeppelin, minister wojny
genera³ – porucznik Falkenhayn, szef sztabu generalnego genera³ Moltke, feldmarsza³ek Haeseler, genera³ von Woyrsch, król saski oraz król i nastêpca
tronu Grecji.
1914
Cesarz, jesieni¹ tego roku, podczas planowanego
pobytu w Szczawnie, zamierza³ odwiedziæ ksiêcia
von Pleß. Wybuch wojny œwiatowej przeszkodzi³ mu
nie tylko w tym zamiarze. Wa¿niejsza bez porównania by³a walka o niepodleg³oœæ. Starzy i m³odzi spieszyli do broni. Ma³e lokalne zdarzenia zosta³y przys³oniête wielkimi zdarzeniami.
1915
Przejœcie od starego do nowego roku tym razem by³o
tylko symboliczne. Cicho i bez ha³asu, lecz z dostojn¹ powag¹ by³ obchodzony pocz¹tek roku. Czas
wojny odcisn¹³ swoje piêtno. Gorliwie zbierano datki dla Czerwonego Krzy¿a. Dla rannych ¿o³nierzy
urz¹dzono zwi¹zkowy lazaret.
Zaci¹gniêto po¿yczkê wojenn¹. Na polu chwa³y zostawali liczni ojcowie i synowie naszej ojczyzny.

Zdjêcie nieistniej¹cego pomnika poleg³ym ¿o³nierzom wzniesionego w 1913 roku przez mieszkañców Pe³cznicy udostêpni³ Pan Marek Miko³ajczak

Kalendarium
(z uwzglêdnieniem zabudowy
architektonicznej miasta) cz.II
1852 - Budowa nowego odcinka linii kolejowej ze
Œwiebodzic do Wa³brzycha.
Ulice i place miasta otrzymuj¹ oznaczenia (nazwy)
na blaszanych tablicach, a tak¿e przypuszczalnie
domy now¹ numeracjê.
Miasto ma 5.246 mieszkañców, posiada 294 domy
prywatne, 9 fabryk, m³ynów itp., 122 stajni, stodó³ i
szop, ratusz, koœció³ ewangelicki i katolicki, 2 szko³y ewangelickie, szko³ê katolick¹, dwa domy na rynku - mieszkanie pastora i rektora, Dom Strzelecki
(Schiess - und Gasellhaus), oko³o 100 sklepów, jedn¹ firmê handlow¹ - Kramstów (Gustaw, Eduard i
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Hugo), drukarniê ksi¹¿ek, 7 gospód I klasy, 11 gospód II klasy, 10 szynków i restauracji, 291 rzemieœlników.
Kramstowie posiadaj¹ w mieœcie 4 fabryki (Tkalniê
lnu z trzema maszynami parowymi na 100 krosien,
zatrudniaj¹c¹ ok. 1000 robotników. Zak³ad maszyn
budowlanych - zatrudniaj¹cy 62 robotników. Fabrykê krochmalu - zatrudniaj¹c¹ 20 robotników. Fabrykê apretury - zatrudniaj¹c¹ 69 robotników).
1860 - Œwiebodzice staj¹ siê miastem garnizonowym.
1861 - Wzniesiony zostaje lazaret dla garnizonu i
urz¹dzony plac æwiczeñ na dawnym wzgórzu szubienicznym.
1865 - Wszczêto prace nad za³o¿eniem gazu.

1893 - W dawnych koszarach umieszczony Zak³ad
zostaje rozbudowany i ukoñczony.
Poœwiêcony zostaje nowo wzniesiony na Nowym
Targu pomnik wojenny (1864, 1870/71), na obecnym Placu Legionów Polskich.
1894 - Zak³ad Pielêgnacyjny Prowincji zakupi³ s¹siaduj¹c¹ z Zak³adem ziemiê przy ul. Pi³sudskiego.
W miejscu k³adki kata zbudowano most na Pe³cznicy (ul. Piaskowa).
1900 - Po³o¿ono kamieñ wêgielny pod budowê
Domu Zwi¹zku Katolików (ul. Wolnoœci 13).
1902 - Wzniesiono Zak³ad Opieki dla Kobiet, oraz
Sierociniec (ul. M. Sk³odowskiej - Curie).
1905 - Uzgodniono budowê Zak³adu K¹pielowego
(£aŸni) przy Alejach Lipowych.
1906 - Wzniesiono nowy
budynek dla œredniej Szko³y dla Dziewcz¹t przy Alejach Lipowych oraz halê
sportow¹ na tej¿e ulicy.
1907 - Uroczyste przekazanie szkole powszechnej
nowo wzniesionej hali sportowej.
1909 - Kramsta podejmuje
budowê nowego budynku
na Rynku (?).
1911 - Dokonano poœwiêcenia nowej strzelnicy.
1912 - Wybrukowano ulicê Kolejow¹ na odcinku do
ulicy Lipowej.
1926 - Odnowiono ratusz.
1930 - Sporz¹dzono plan urbanistyczny nakreœlaj¹cy kierunki rozwoju miasta.
1961 - Zaczêto proces przy³¹czania wsi Ciernie do
miasta

1869 - Ukoñczono budowê nowego dworca
kolejowego.
1871 - Zak³ady przêdzalnicze i tkalnie Kramstów
przejmuje Spó³ka Akcyjna Œl¹skiego Przemys³u
Lniarskiego z siedzib¹
we Wroc³awiu.
1872 - Po³o¿ono kamieñ
wêgielny pod budowê
nowej szko³y ewangelickiej (ul. Œwidnicka).
1873 - Wed³ug sprawozdania Izby Handlowej w
Œwidnicy, w Œwiebodzicach by³o 5 fabryk zegarów
zatrudniaj¹cych 1040 pracowników.
1874 - Nast¹pi³o uroczyste po³o¿enie kamienia wêgielnego pod budowê nowego Domu Strzeleckiego.
W³aœciciel dóbr rycerskich Eduard von Kramsta nakaza³ budowê szpitali i przekaza³ je w u¿ytkowanie
miastu jako dar.
1877 - Maria Kramsta ufundowa³a przedszkole miastu i na pami¹tkê tego dawn¹ ulicê Koszarow¹ (Kasernenstrasse) nazwano „Marienstrasse”, obecnie Pi³sudskiego.
1878 - Ukoñczono budowê gmachu s¹du (ul. Œwidnicka).
1884 - W miejscu dawnej kopalni wapna zorganizowane zostaje miejskie k¹pielisko otwarte - obecnie
zw. „Warszawianka”.
1889 - Ulica, przy której wzniesiony zosta³ Dom dla
Dziewcz¹t, zostaje nazwana na czeœæ zmar³ego króla - „Wilhelmstrasse” (ul. Wolnoœci), a nowo wytyczona ulica, przy której wzniesiono Dom Zwi¹zku
Ewangelików - „Friedrichstrasse” (Aleje Lipowe).
1891 - Zostaje wzniesiony ewangelicki dom parafialny (róg Rynku i ul. B. Prusa).
1892 - Podjêto dzia³ania celem przeniesienia do Œwiebodzic zak³adu zdrowotno - pielêgnacyjnego dla ca³ej prowincji. W tym celu zosta³y zakupione tereny
koszar zlikwidowanego garnizonu (Provinzial-Heilund-Pflegeanstal).

Kronika
S³u¿by Zdrowia
Ochrona zdrowia jest jedn¹ z
najwa¿niejszych sfer us³ug œwiadczonych wobec cz³owieka. W miarê nap³ywu osadników do miasta tworzenie placówek s³u¿by
zdrowia sta³o siê zadaniem
priorytetowym. Ju¿ w roku
1945 uruchomiono Oœrodek
Zdrowia i Izbê Po³o¿nicz¹
przy ul. Œwidnickiej 23. W 1962
roku izbê po³o¿nicz¹ przeniesiono do innych pomieszczeñ przy ul. Aleje Lipowe 15. Spraw¹ ogromnej wagi by³o jednak zabezpieczenie dla zwiêkszaj¹cej siê liczby ludnoœci ochrony szpitalnej. Wielo-
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letnie starania zosta³y uwieñczone sukcesem.
Szpital w Œwiebodzicach o 120 ³ó¿kach oddany zosta³ do u¿ytku w 1964 roku. Mieœci³ siê on w
jednym wyremontowanym budynku, zniszczonym
jeszcze podczas dzia³añ wojennych. Powsta³y wtedy:
- oddzia³ po³o¿niczo – noworodkowy o 28 ³ó¿kach,
- oddzia³ wewnêtrzny o 32 ³ó¿kach,
- oddzia³ chirurgiczny o 60 ³ó¿kach,
- blok operacyjny o dwóch salach,
- laboratorium szpitalne.
W dniu 22 lipca 1971 roku oddano do u¿ytku drugi
budynek szpitala z równoczesnym dokonaniem
zmian usytuowania poszczególnych oddzia³ów.
Utworzono wtedy nastêpuj¹ce oddzia³y:
- oddzia³ po³o¿niczy o 27 ³ó¿kach,
- oddzia³ ginekologiczny o 23 ³ó¿kach,
- oddzia³ wewnêtrzny o 62 ³ó¿kach,
- oddzia³ chirurgiczny o 54 ³ó¿kach,
- oddzia³ dzieciêcy o 42 ³ó¿kach,
- oddzia³ laryngologiczny o 28 ³ó¿kach
- laboratorium, blok operacyjny i sale fizykoterapii.
Utworzono ponad to dodatkowy oddzia³ noworodkowy o 37 ³ó¿eczkach noworodkowych. £¹cznie w
1971 roku uruchomiono 236 ³ó¿ek szpitalnych, które s³u¿¹ spo³eczeñstwu do dnia dzisiejszego*. Szpital otrzyma³ wówczas nazwê Szpitala Powiatowego
im. dr. Jana Mikulicza w Œwiebodzicach ul. Pstrowskiego 1. By³ on samodzieln¹ jednostk¹ organizacyjn¹, podlegaj¹c¹ funkcjonalnie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, Wydzia³ Zdrowia w Œwidnicy.
1 paŸdziernika 1973 roku w zwi¹zku z etapem reformy podzia³u administracyjnego pañstwa, w Œwiebodzicach utworzono Zespó³ Opieki Zdrowotnej. W
sk³ad Zespo³u wesz³y dotychczas dzia³aj¹ce na terenie miasta Œwiebodzice, na zasadzie w³asnego rozrachunku i samodzielnej dzia³alnoœci nastêpuj¹ce jednostki:
- Szpital Powiatowy im. dr. Jana Mikulicza przy
ul. Pstrowskiego nr 1,
- Przychodnia Powiatowa przy ul. Aleje Lipowe
nr 1 i 15,
- Pogotowie Ratunkowe przy ul. Aleje Lipowe nr
1,
- Ambulatoria Zak³adowe z terenu miasta Œwiebodzice,
- ¯³obki dzia³aj¹ce w mieœcie przy zak³adach pracy.
W momencie powstania Zespo³u Opieki Zdrowotnej
dotychczasowe jednostki œwiebodzickiej s³u¿by zdrowia otrzyma³y nastêpuj¹ce nazwy, obowi¹zuj¹ce do
dziœ:
- Szpital Rejonowy im. dr. Jana Mikulicza w Œwie-

bodzicach,
Pomoc DoraŸna w Œwiebodzicach,
Przychodnia Rejonowa w Œwiebodzicach,
Przychodnie Przyzak³adowe zak³adów „Klimator”, Dolnoœl¹skiej Fabryki Mebli, ZAE „MeraRefa”, ZZSD „Predom-Termet”,
- Przychodnie Miêdzyzak³adowe: ZPO „Rafio” z
zak³adem „Defalin”, ZPL „Silena” z „Jod³ownikiem”,
- ¯³obki zak³adowe: ZPL „Silena”, ZPO „Rafio”,
ZZSD „Predom-Termet”.
Wa¿niejsze przedsiêwziêcia dokonane wspó³czeœnie
w Zespole Opieki Zdrowotnej na terenie miasta Œwiebodzice nast¹pi³y od 1977 r.
W 1977 roku oddano do u¿ytku:
- pawilon administracyjno – biurowy typ „Namys³ów” o powierzchni u¿ytkowej 560 m2. W obiekcie tym ulokowano ca³oœæ administracji Zespo³u
w tym szpitala, archiwum i magazyny,
- wymieniono instalacjê telefoniczn¹ wraz z central¹, w ca³ym szpitalu,
- utworzono nowy dzia³ fizykoterapii w szpitalu,
- wyremontowano gruntownie i wymieniono sprzêt
na oddzia³ach: po³o¿niczym, ginekologicznym i
noworodkowym.
W 1978 roku oddano do u¿ytku:
- nowy ¿³obek przy ul. Parkowej nr 2 w budynku
adaptowanym z willi mieszkalnej. W ¿³obku przebywa dziennie 60 dzieci od 1 do 3 lat,
- now¹ pracowniê rentgenowsk¹ w szpitalu wraz
z wyposa¿eniem,
- przeprowadzono remont kapitalny budynku przychodni rejonowej przy ul. Aleje Lipowe nr 1, w
wyniku czego utworzono nowe estetyczne i trwa³e gabinety lekarskie tj.:
1) poradniê zdrowia psychicznego,
2) poradniê przeciwalkoholow¹,
3) poradniê neurologiczn¹.
Efektem pracy by³o tak¿e umieszczenie w nowych estetycznych pomieszczeniach poradni
chorób p³uc, chirurgicznej, laryngologicznej,
okulistycznej, gabinetów zabiegowych, pracowni rentgenowskiej i Pogotowia Ratunkowego.
- wyremontowano i unowoczeœniono ca³y dzia³
¿ywieniowy chorych w szpitalu.
W 1979 roku :
- poddano kapitalnemu remontowi i wymianie
wyposa¿enie w oddziale dzieciêcym i wewnêtrznym szpitala. W wyniku przedsiêwziêcia pacjenci
otrzymali piêkne oddzia³y wraz z nowym wyposa¿eniem,
- wyremontowano i powiêkszono pralniê szpitaln¹,
zwiêkszono przy tym iloœæ pralnic.
W latach 1977-79 nast¹pi³ powa¿ny przyrost specjalistycznego sprzêtu medycznego oraz technicznego,
który gwarantuje w³aœciw¹ i bezawaryjn¹ pracê szpi-
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tala. Oto najwa¿niejsze i niektóre z nich:
1977 rok
- aparat rtg,
- sprzêt do dzia³u fizykoterapii,
- wyposa¿enie bloku porodowego,
- wyposa¿enie oddzia³u noworodkowego.
1978
- wyposa¿enie bloku operacyjnego,
- wyposa¿enie oddzia³u wewnêtrznego w aparat
kardiologiczny i kardiomonituj¹cy,
- wzrost iloœci karetek pogotowia o 1,
- wymiana 50% ³ó¿ek na specjalistyczne, nowoczesne,
- wyposa¿enie kot³owni szpitalnej w nowy sprzêt
i urz¹dzenia.
1979 rok
- wyposa¿enie oddzia³u dzieciêcego,
- wzrost iloœci karetek pogotowia o 1
- wyposa¿enie pralni szpitalnej w nowy sprzêt i
urz¹dzenia.
Wraz ze wzrostem iloœci i rodzaju czynionych us³ug
wzros³a iloœæ kadry.
W roku 1977 w stosunku do roku 1976 liczba wzros³a o 8 osób, a w roku 1978 w stosunku do roku
1977 – o 23 osoby.
Wyró¿niaj¹cymi siê osobami w œwiebodzickiej s³u¿bie zdrowia byli:
- lek. med. Micha³ Zubkow – specjalista chirurg II
stopnia, d³ugoletni sta¿em z-ca ordynatora oddzia³u chirurgicznego szpitala,
- lek. med. Halina Biernat – specjalista pediatra II
stopnia, ordynator oddzia³u noworodkowego
szpitala,
- lek. med. Christos Baltadis – specjalista pediatra
II stopnia, st. asystent oddzia³u dzieciêcego szpitala,
- lek. med. Maria Baszun – specjalista s³u¿by przemys³owej I stopnia, w dalszym ci¹gu pracuje
bardzo aktywnie, mimo posiadania emerytury,
- lek. med. Leon Dziewi¹tkowski – specjalista chirurg II stopnia, ordynator oddzia³u chirurgicznego,
- lek. med. Aleksander Nazarewicz – specjalista
ginekolog II stopnia, ordynator oddzia³u po³o¿niczego,
- lek. med. Józef Piotrowiak – specjalista laryngolog II stopnia, ordynator oddzia³u laryngologicznego,
- Maria Motak – pielêgniarka oddzia³owa oddzia³u noworodków,
- Janina W¹sala – salowa oddzia³u wewnêtrznego,
- Anna Wietrzyñska – salowa oddzia³u po³o¿niczego,
- Genowefa Bednarz – pracownik gospodarczy.

Wycinki
ze starych gazet
W³asne
1976
Nad Czarn¹ Rzek¹... - (Gazeta Robotnicza z dnia
12 lutego)
Na Osiedlu Piastów w Œwiebodzicach mieszka ju¿ ok. 250 rodzin. Tymczasem nie ma tu ani jednej latarni, chodnika, ani po³¹czenia autobusowego.
Do najbli¿szych zak³adów jest ponad pó³tora kilometra. Niektórym wypada iœæ do pracy nad urwistym,
niebezpiecznym, brzegiem Czarnej Rzeki. Nie zazdroœcimy.
Notka - (Trybuna Wa³brzyska z dat¹ 6-12 lipca)
Osiedle na Wilczej Górze w Œwiebodzicach nadal nie
jest uzbrojone. Kilka domów jednorodzinnych czeka na lokatorów. Wprowadzenie siê ich jest niemo¿liwe z braku doprowadzenia wody, sieci kanalizacyjnej, pr¹du i gazu. Martwe osiedle denerwuje. Niby
w Œwiebodzicach nie ma mieszkañ, a w istocie – s¹.
Jak to jest i kto za ten stan rzeczy ponosi odpowiedzialnoœæ.
Pop³ynê³a woda do Œwiebodzic. - (Gazeta Robotnicza z dnia 16 listopada)
Przed kilku laty odkryto nieopodal Œwidnicy bogate
zasoby wody. Odwiercono studnie g³êbinowe. Trwa³a
tak¿e budowa ruroci¹gu od tych ujêæ do Œwiebodzic.
Ta 48-milionowa inwestycja (wykonawc¹ by³o Wroc³awskie Przedsiêbiorstwo Robót In¿ynieryjnych)
zosta³a zakoñczona. W miniony pi¹tek woda pop³ynê³a do Œwiebodzic. Przesy³ana nowym ruroci¹giem
zasili sieæ miejsk¹. Bêdzie przeznaczona wy³¹cznie
na cele komunalne
1977
Na te „wykopki” d³ugo czekano. - (Gazeta Robotnicza z dnia 18 stycznia)
W
grudniu
ubieg³ego roku
ruszy³a
w
Œwiebodzicach
jedna z wa¿niejszych inwestycji – kanalizowanie
miasta. Przedsiêbiorstwo
Robót Drogowo – Instalacyjnych w Œwidnicy prowadzi obecnie roboty
Najwiêkszy i najmniejszy pacjent oddzia³u noworodków. - (Gazeta Robotnicza z dnia 2 lutego)
Jak ju¿ donosiliœmy w œwiebodzickim szpitalu przy-

* opracowanie obejmuje okres do lipca 1979 roku
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· - (Gazeta Robotnicza z dnia 12 wrzeœnia)
Obserwuje siê w Œwiebodzicach spadek zainteresowania kupnem dzia³ek pod budownictwo indywidualne. W okresie lat 1973-74 dzia³ek sprzedano 57, a
w latach 1975-76 tylko 20. Przyczyn spadku sprzeda¿y dzia³ek upatruje siê w braku pe³nego uzbrojenia terenu, trudnoœci materia³owych i braku si³ roboczych. Ta pierwsza przyczyna jest jednak najwa¿niejsza.
Wycinaj¹ drzewa. - (Gazeta Robotnicza z dat¹ 2324 wrzeœnia)
Wyciêcie dwóch lip rosn¹cych przy Ratuszu w Œwiebodzicach zaniepokoi³o mieszkañców miasta. Obawiaj¹ siê, ¿e pod siekierê pójd¹ nastêpne drzewa.
Podzielamy ten niepokój i oczekujemy wyjaœnieñ z
Urzêdu Miejskiego w Œwiebodzicach.

szed³ w styczniu na œwiat noworodek – olbrzym. Mia³
on 62 cm. wzrostu i wa¿y³ 6200 gramów. Jest to siódme dziecko pani Teresy Marchewki z Mokrzeszowa.
Poród odby³ siê normalnie, matka i syn szybko nabierali si³.
Noworodki tej wielkoœci i wagi przychodz¹ na œwiat
bardzo rzadko. W historii œwiebodzickiego szpitala
by³ to pierwszy przypadek urodzenia siê dziecka o
wadze przekraczaj¹cej 6000 gramów. Szpital ma
znacznie czêœciej doczynienia z wczeœniakami, których rodzi siê tu przeciêtnie ponad setka rocznie.
Równoczeœnie z synem pani Marchewki przebywa³
na oddziale noworodków Grzegorz Wojteczek ze
Œwiebodzic, który urodzi³ siê pod koniec grudnia ub.
roku. Wa¿y³ wówczas zaledwie 1100 gramów.
Obu ma³ych pacjentów otoczono w szpitalu troskliw¹
opiek¹. Grzeœ Wojteczek przebywa³ oczywiœcie w
inkubatorze. Obecnie obu ju¿ wypisano do domu.
Ma³y Grzegorz w chwili opuszczania szpitala wa¿y³
2100 gramów.
W filmowym kadrze. - (Gazeta Robotnicza z dnia
28 marca)
Mieszkañcy Œwiebodzic woj. wa³brzyskie z ogromnym oburzeniem patrz¹ na metody, jakie stosuje od
d³u¿szego czasu Przedsiêbiorstwo Robót Drogowo
– Instalacyjnych w Œwidnicy, które jest wykonawc¹
przebudowy ulicy Strzegomskiej.
Otó¿ usuwany z ulicy Strzegomskiej kamieñ drogowy tzw. kostka ³adowany jest na wywrotki, które przewo¿¹ go nad rzekê Pe³cznicê i... po prostu zwalaj¹
do koryta rzeki, w kilku miejscach. Nie trzeba tu chyba dodawaæ, ¿e po pierwsze marnotrawi siê w ten
sposób cenny i poszukiwany materia³ budowlany, a
po drugie zaœmieca siê rzekê. Najdziwniejszej w tym
jest jednak to, ¿e kamienie wrzuca siê do rzeki akurat naprzeciw magazynu materia³ów drogowych. Tego
chyba nikt nie zrozumie!
Imiê gen. Waltera dla szko³y w Œwiebodzicach. (Gazeta Robotnicza z dnia 26 marca)
W obecnoœci przedstawicieli wojewódzkich w³adz
politycznych i oœwiatowych, gospodarzy miasta,
m³odzie¿y i rodziców nadano Szkole Podstawowej
nr 5 w Œwiebodzicach utworzonej w 1957 roku i licz¹cej 530 uczniów imiê legendarnego dowódcy znad
Ebro i Nysy gen. Karola Œwierczewskiego.
M³odzie¿ wybra³a patrona szko³y drog¹ plebiscytu.
Od przesz³o roku uczniowie przygotowywali siê do
wczorajszego wydarzenia, wykonuj¹c zadania zwi¹zane z ¿yciem i szlakiem bojowym gen. Waltera. Podczas uroczystoœci nadania szkole imienia genera³a K.
Œwierczewskiego ods³oniêto tablicê pami¹tkow¹.
Mieszkañcy Œwiebodzic ... - (Gazeta Robotnicza z
dnia 25 sierpnia)
... skar¿¹ siê, i¿ w ich mieœcie nie ma sklepu z obuwiem dzieciêcym. Po buciki dla swych pociech musz¹
jeŸdziæ do Œwidnicy lub Wa³brzycha.

1978
Inauguracyjne sesje nowo wybranych rad - (Gazeta Robotnicza z dnia 15 lutego)
60 nowo wybranych radnych MRN w Œwiebodzicach
spotka³o siê wczoraj, w klubie „Metalowiec” na pierwszej inauguracyjnej sesji. W obradach uczestniczy³
Przewodnicz¹cy WRN w Wa³brzychu, I Sekretarz
KW PZPR tow. Jerzy Grochmalicki.
Radni z³o¿yli uroczyste œlubowanie, nastêpnie odby³y siê wybory Przewodnicz¹cego MRN, którym zosta³ I Sekretarz KM PZPR w Œwiebodzicach tow.
Marian Balicki. Wybrano tez dwóch zastêpców. Utworzono 4 sta³e komisje rady, zatwierdzaj¹c na sesji ich
sk³ad osobowy.
O zadaniach nowej rady i jej komisji w dzia³alnoœci
na rzecz rozwoju miasta mówi³ w swoim wyst¹pieniu tow. M. Balicki. Naczelnik Miasta Tadeusz Rachwa³ zabieraj¹c z kolei g³os na sesji przedstawi³ dokonania ostatnich lat w mieœcie oraz niektóre zamierzenia na przysz³oœæ. Rozwija siê i bêdzie siê rozwijaæ us³ugi, poprawiaæ pracê handlu. W ubieg³ym roku
w Œwiebodzicach powsta³y 3 punkty tzw. ma³ej gastronomii, w br. dojd¹ jeszcze dwa. W minionych
dwóch latach przyby³o 280 mieszkañ z budownictwa uprzemys³owionego i 39 domków jednorodzinnych. Tych ostatnich plan na 5-lecie zak³ada zbudowanie 160...
Ma³a ale wa¿na. - (Gazeta Robotnicza z dnia 15 lutego)
Dolnoœl¹ska Fabryka Lin i Sznurów Technicznych
„Defalin” w Œwiebodzicach jest zlepkiem starych
szop pokrytych pap¹. Nie mia³a nigdy szczêœcia do
inwestycji. Mimo to jest bardzo potrzebna gospodarce narodowej. Co prawda ma ju¿ za sob¹ okres produkcji ró¿nego rodzaju lin okrêtowych, ale i obecnie
jest w tej czêœci kraju jedynym producentem rdzeni
z w³ókien do lin stalowych.
Jednak g³ówna produkcja to sznurek do pras rolniczych i snopowi¹za³ek. Ogó³em produkuje rocznie
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pracuj¹ce sekcje zak³adowe. Wybitne osi¹gniêcia
maj¹ m.in. sekcje przy „Predom-Termet” oraz „MeraRefie”.
Op³akane skutki zabawy niewypa³em. Operacja na
otwartym sercu w œwiebodzickim szpitalu - (S³owo
Polskie z dnia 4 grudnia)
Op³akane skutki mia³a lekkomyœlna ciekawoœæ siedemnastoletniego Mariana K. mieszkañca jednej z
wiosek pod Œwiebodzicami. 16 paŸdziernika, zbieraj¹c grzyby w lesie w pobli¿u domu, znalaz³ on i
zabra³ do koszyka cylindryczny przedmiot zamkniêty
z jednej strony metalow¹ nakrêtk¹. Po powrocie do
domu zacz¹³ go rozbieraæ, czemu przygl¹da³a siê
szóstka rodzeñstwa.
Mocno ju¿ pordzewia³y przedmiot okaza³ siê niewypa³em, najpewniej granatem, który przele¿a³ w lesie
od czasu wojny. W trakcie majsterkowania nast¹pi³
wybuch, który porani³ Mariana i jego m³odsz¹ siostrê Krystynê. Oboje przewieziono do szpitala rejonowego w Œwiebodzicach, gdzie ch³opcu czêœciowo
amputowano trzy palce u rêki. Stan dziewczynki by³
znacznie groŸniejszy. Od³amek granatu przebi³ pierœ
powoduj¹c ranê postrza³ow¹, lewej komory serca na
wysokoœci 2,5 centymetra nad koniuszkiem.
Walka o ¿ycie dwunastoletniej Krystyny K. trwa³a
trzy godziny. Operacjê na otwartym sercu przeprowadzi³ chirurg Edward Szwarcbach z anestezjologiem
Józefem Zygmuntem i œrednim personelem medycznym rejonowego szpitala. Trudny zabieg zakoñczy³
siê powodzeniem. Dziewczynka powraca obecnie do
zdrowia, otoczona w szpitalu troskliw¹ opiek¹. Zapis EKG wykazuje powrót pracy serca do normy...

wyroby wartoœci ok. 380 mln z³otych.
· - (S³owo Polskie z dnia28 marca)
Wie¿a ratusza w Œwiebodzicach przechodzi kuracjê
odm³adzaj¹c¹. (na zdjêciu wie¿a zabudowana drewnianym rusztowaniem)
Œwiebodzice otrzyma³y piêkne k¹pielisko. - (Gazeta Robotnicza z dnia 13 czerwca)
D³ugo czeka³y Œwiebodzice na miejskie k¹pielisko
pod otwartym niebem. I oto spe³ni³y siê marzenia
m³odych i starych. Wczoraj o godzinie 15 w obecnoœci przedstawicieli w³adz wojewódzkich i licznie
zgromadzonych mieszkañców miasta oddany zosta³
do u¿ytku obiekt, którego pozazdroœciæ mog¹ miasta wiêksze od Œwiebodzic.
Budowa k¹pieliska trwa³a 5 lat. By³o wiele trudnoœci
z jej realizacj¹. Koszt budowy obiektu zamkn¹³ siê
w granicach blisko 26 milionów z³otych. Du¿¹ czêœæ
tej kwoty bo 14.900 tys. z³. to wk³ad spo³eczny za³óg robotniczych, przedsiêbiorstw, szkó³ i mieszkañców miasta. Pozosta³a suma pokryta zosta³a z centralnego funduszu turystyki i wypoczynku oraz z
bud¿etu Urzêdu Wojewódzkiego. Obiekt jest piêkny. W jego sk³ad wchodzi niecka g³ówna o wymiarach olimpijskich 50 x 21 m, niecka w kszta³cie nerki dla osób nie umiej¹cych p³ywaæ, dwa brodziki dla
dzieci starszych i m³odszych. Zbudowano te¿ w³asn¹
stacje uzdatniania wody, której wymiana w iloœci trzy
i pó³ tysi¹ca metrów szeœciennych odbywa siê w przeci¹gu czterech godzin. Jest tak¿e plac zabaw dla dzieci, tarasy do opalania i parking dla samochodów.
Zbudowano tak¿e du¿y pawilon mieszcz¹cy szatnie,
przebieralniê, pomieszczenie dla ratowników i lekarza oraz biura Œwiebodzickiego Oœrodka Sportu i
Rekreacji.
Automatyczne po³¹czenie Œwiebodzic z Wa³brzychem - (S³owo Polskie z dnia 6 lipca)
Abonenci telefoniczni Œwiebodzic otrzymali automatyczne po³¹czenie z Wa³brzychem przez wykrêcenie
numeru 741. Prace monta¿owe wykona³a brygada
racjonalizatorska WUT Wa³brzych.
Relaks z wêdk¹ w Œwiebodzicach. - (Trybuna Wa³brzyska z dat¹ 12-18 wrzeœnia)
Na prze³omie lat 1975/76 powsta³o w Œwiebodzicach
Miejskie Ko³o Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego.
Liczy³o ono wówczas 380 wêdkarzy. Dziœ liczy ju¿
634 cz³onków, w tym 68 m³odzie¿y, 53 rencistów,
13 kobiet. Dobrze pracuje m.in. sekcja gruntowa, rzutowa, stra¿ ochrony wód i przyrody oraz sekcja m³odzie¿owa.
Jednak si³¹ ko³a œwiebodzickiego s¹ bardzo dobrze

Stare widokówki

Wnêtrze sali sypialnej w szkole gospodarczej dla dziewcz¹t
w pa³acu „Hugoschloss” - lipiec 1923

„Œwiebodzice - Dzieje Miasta” - Adam Rubnikowicz
Korekta: Robert Sysa. Stale wspó³pracuj¹: Boles³aw Kwiatkowski, Edward Ha³daœ, Daniel Wojtucki,
Wojciech Orzel, Ró¿a Stolarczyk, Maria Palichleb, Marek Miko³ajczak.
Podziêkowania dla wszystkich, którzy udostêpnili swoje zbiory.
Kontakt e-mail: adamr@pnet.pl Tel. (kom) 0-602-380-483 Przedruk mo¿liwy po podaniu Ÿród³a
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