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Chronologia dziejów
2003 cd.
- 5 grudnia oddano do u¿ytku sygnalizacjê œwietln¹
na skrzy¿owaniu ulic: Wa³brzyskiej i Pi³sudskiego.
Prace zwi¹zane z przebudow¹ skrzy¿owania trwa³y
od miesi¹ca paŸdziernika, chocia¿ plany tej inwestycji siêgaj¹ roku 1998.
- W listopadzie rozpoczêto prace zwi¹zane z uporz¹dkowaniem terenu wokó³ zbiornika wodnego
„Warszawianka”. Zakoñczenie prac planowane jest
wiosn¹, kiedy to zostanie oddany do u¿ytku mieszkañców teren z utwardzonymi dró¿kami, nasadzeniami zieleni, fontann¹, klombami, ³awkami i oœwietleniem.
- 26 listopada oddano do u¿ytku now¹ drogê prowadz¹c¹ z Cierni – Herbów do pobliskiego lasu w okolicach Grochotowa. Droga ta, d³ugoœci 1.305 m.,
pokryta asfaltem, s³u¿yæ bêdzie przede wszystkim
transportowi rolnemu. Budowa drogi trwa³a pó³tora
miesi¹ca i kosztowa³a 150 tys. z³., z czego po³owê
sfinansowano dotacj¹ Dolnoœl¹skiego Urzêdu Marsza³kowskiego.
- 30 listopada odby³ siê pierwszy w naszym mieœcie
Rajd Œwiebodzicki, zorganizowany przez Automobilklub Sudecki. Rajd by³ pi¹t¹ i zarazem ostatni¹
eliminacj¹ Pucharu Automobilklubu Sudeckiego.

Kalendarium.
Ciernie – Pe³cznica cz.II
1742 – W Cierniach powstaje szko³a ewangelicka,
która zostaje umieszczona w domu odkupionym od
zagrodnika i przystosowanym do tych celów.
1744 – Wzniesiony zostaje nowy budynek szko³y
katolickiej w Cierniach, poniewa¿ stary by³ ju¿ bardzo zniszczony.
1750 – Szko³a katolicka w Pe³cznicy zostaje umieszcd. str. 6
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Zamek Cisy cz.I
Nad stromym urwiskiem w pasie Pogórza
Sudeckiego, nad potokiem Czy¿ynka wznosz¹ siê
malownicze ruiny kamiennej warowni piastowskiej
— zamku Cisy. Budowla - a raczej jej romantyczne i
imponuj¹ce resztki po³o¿one s¹ w atrakcyjnej pod
wzglêdem krajobrazowym i przyrodniczym okolicy
o piêknych widokach i interesuj¹cej szacie roœlinnej.
W dolinie Czy¿ynki znaleŸæ mo¿na liczne chronione roœliny. Zbocza w¹wozu pokrywa mieszany las
podchodz¹cy pod mury zamku. W pobli¿u znajduj¹
siê miejscowoœci; Ksiê¿no, Szczawienko, SzczawnoZdrój, Struga — znane z cennych zabytków i z w³aœciwoœci leczniczych. Nie brak tu tak¿e i pami¹tek
historycznych, takich jak pomnik u³anów Legii W³oskiej na Wzgórzach U³añskich ko³o Strugi, grób genera³a Benedykta J. £¹czyñskiego (brata Marii Walewskiej) w Szczawienku. Innego typu atrakcjê dla
turystów stanowi s³ynna palmiarnia w Lubiechowie i
jeziorko Daisy ko³o Witoszowa Górnego.
Przed wiekami w okolicy przebiega³y dwa
wa¿ne szlaki handlowe — dwie trasy pochodów
wojennych. Pierwszy z nich wiód³ ze Strzegomia do
Kamiennej Góry, ³¹cz¹c w ten sposób Wroc³aw z
Prag¹. Drugi trakt wi¹za³ ró¿ne wa¿ne oœrodki piastowskiego Œl¹ska - Strzegom, Œwidnicê, Otmuchów
i Nysê. Tradycja podaje, ¿e ju¿ przed najazdem tatarskim (1241 r.) w miejscu dzisiejszego zamku sta³
drewniany gród, wznosz¹cy siê nad w¹wozem i strzeg¹cy traktów handlowych. Po raz pierwszy w dokumencie pisanym wystêpuj¹ Cisy jako miejscowoœæ
w roku 1240. Byæ mo¿e potwierdza to wspomnian¹
tradycjê. Inne informacje nie potwierdzone dokumentami podaj¹, ¿e budowniczym pierwszego grodu by³
ksi¹¿ê legnicki, Boles³aw Rogatka (zmar³y w 1278
r.), syn poleg³ego pod Legnic¹ w bitwie z Tatarami
Henryka II Pobo¿nego i ojciec Bolka I œwidnickiego.

Najprawdopodobniej obecny zamek wzniós³
sam Bolko I, zwany Surowym (1253—1301), za³o¿yciel linii Piastów œwidnicko-jaworskich i ziêbickich,
w³adca potê¿nego ksiêstwa dzielnicowego, najd³u¿ej utrzymuj¹cego polityczn¹ niezale¿noœæ i œcis³e
zwi¹zki z Polsk¹ W³adys³awa £okietka i Kazimierza
Wielkiego. Ksi¹¿ê Bolko I zbudowa³ liczne zamki,
wzglêdnie rozbudowa³ dawne fortyfikacje, stwarzaj¹c system warowni, skutecznie broni¹cy niezale¿noœci ksiêstwa œwidnicko-jaworskiego i zabezpieczaj¹cy jego mieszkañców. Bolko Surowy wyprzedzi³
w tym wzglêdzie wielkiego fortyfikatora zjednoczonej Polski — Kazimierza Wielkiego. Istniej¹ uzasadnione przypuszczenia, ¿e król Kazimierz wzorowa³
siê w pewnym stopniu na pracach ksi¹¿¹t œwidnickich. Do dziœ zachowa³y siê liczne zamki, stanowi¹ce ogniwa ³añcucha fortyfikacji ksiêstwa œwidnickojaworskiego. Nale¿¹ do nich m. in. zamki w Ksi¹¿u,
Czarnym Borze, Nowym Dworze, Bolkowie, Rogowcu, Radoœnie, Zagórzu, Chojniku i Wleniu. Nie zachowa³y siê natomiast do naszych czasów zamki w
Œwidnicy i Dzier¿oniowie.
Kolejn¹ rozbudowê, byæ mo¿e po³¹czon¹ z
przebudow¹ starych partii, zawdziêcza zamek cisowski Bolkowi II Ma³emu, wnukowi Bolka I i W³adys³awa £okietka (Córka króla W³adys³awa — Kunegunda , by³a ¿on¹ ks. Bernarda œwidnickiego
i matk¹ Bolka II. Te wiêzy rodzinne — oprócz tradycji i interesów politycznych niew¹tpliwie przyczyni³y siê do tego, ¿e ksi¹¿ê Bolko II by³ jednym
z najwa¿niejszych sojuszników króla Kazimierza
Wielkiego). Rozbudowana i unowoczeœniona prawdopodobnie po r. 1355 warownia odgrywa³a powa¿n¹
rolê w systemie obronnym ksiêstwa œwidnicko-jaworskiego, któremu od lat zagra¿ali Czesi. Zamek Cisy
ubezpiecza³ te¿ obszary Pogórza Wa³brzyskiego, od
XIII w. coraz intensywniej kolonizowanego m. in.
przez kolonistów, nap³ywaj¹cych z Niemiec. Ochrona ludnoœci, zabezpieczenie rozwoju gospodarczego tej czêœci Œl¹ska by³o wa¿nym zadaniem administracji ksi¹¿êcej Bolka II, panuj¹cego a¿ 42 lata
(1326—1368).
Po œmierci Bolka II ksiêstwem rz¹dzi ksiê¿na wdowa - Agnieszka. Po jej zgonie w 1392 r. ostatnie piastowskie ksiêstwo œl¹skie przechodzi pod w³adzê królów czeskich. Warownie ksi¹¿¹t œwidnickich
dostaj¹ siê kolejno w rêce rycerzy królewskich, b¹dŸ
s¹ zarz¹dzane przez królewskich starostów. Wiele z
nich zaczyna popadaæ w ruinê.
W XIV w. z Czech przez Lubawkê, Kamienn¹
Górê, a tak¿e poprzez K³odzko nap³ywaj¹ na Œl¹sk
husyci. Ich has³a zyskuj¹ wielu zwolenników wœród
œl¹skich ch³opów i drobnej szlachty. Tak¿e niektórzy rycerze œl¹scy przystaj¹ do tego ruchu. Jednym z
najbardziej znanych husytów œl¹skich by³ Herman
Czetryc z Wa³brzycha. Rozpoczynaj¹ siê krwawe

walki, w wyniku których husyci, b¹dŸ oddzia³y mieszczan i mo¿now³adców na-przemian zdobywaj¹,
uszkadzaj¹ lub niszcz¹ dawne zamki Piastów œwidnickich (m. in. Rogowiec, Ksi¹¿, Radosno). Znacznym zniszczeniom ulega te¿ zamek Cisy, zdobyty
przez oddzia³y husyckie w r. 1466.
W drugiej po³owie XV wieku i na prze³omie
XV i XVI w. dochodzi do kolejnej rozbudowy zamku i wzmocnienia jego obwarowañ. W tym czasie
najprawdopodobniej powstaj¹ wa³y zewnêtrzne od
po³udniowej i wschodniej strony zespo³u.
Wojna trzydziestoletnia (1618—1643) wykazuje nieprzydatnoœæ œredniowiecznych warowni, nie
mog¹cych sprostaæ nowoczesnym metodom walki.
Obowi¹zuj¹ce nowe kanony mody, d¹¿noœæ do luksusu i wygód, przemieszczanie siê ówczesnych centrów kulturalno-gospodarczych wp³ywaj¹ równie¿ na
zaniechanie prac adaptacyjnych wielu zamków i w
efekcie na ich opuszczenie. W³aœciciele wiekowych
warowni przenosz¹ siê na tereny bardziej równe,
³atwiej dostêpne i buduj¹ nowe, wygodne, reprezentacyjne siedziby. Proces ten toczy siê tak¿e w wieku
XVIII, po zagarniêciu Œl¹ska przez Prusy (1741 r.).
Z okolicznych zamków jedynie Ksi¹¿ zachowa³ swe
znaczenie i zosta³ rozbudowany w nowoczesn¹ rezydencjê magnack¹ ksi¹¿¹t Hochberg-Pszczyñskich.
Zamek Cisy zamieszkiwany jest okresowo przez bandê zbójców. Oko³o 1800 roku ostatecznie obraca siê
w ruinê, a jego ostatni w³aœciciel — landrat królewski w 1833 r., rezygnuje z jakichkolwiek prób ratowania resztek zamku.
W pocz¹tkach naszego stulecia ruiny zamku
Cisy poroœniête s¹ zieleni¹, a drogi prowadz¹ce do
nich znikaj¹ w gêstym lesie tak, ¿e jak twierdz¹ ówczeœni badacze zamków — bez szczegó³owego opisu nie mo¿na by³o dróg tych odnaleŸæ. Dopiero jesieni¹ 1927 r. regionalne stowarzyszenie spó³dzielcze podejmuje prace porz¹dkowo-zabezpieczaj¹ce
przy ruinach Cisów. Wydatn¹ pomoc œwiadcz¹
uczniowie starszych klas okolicznych szkó³, odgruzowuj¹c zamek, wycinaj¹c roœlinnoœæ porastaj¹c¹
mury i dziedziñce. W dalszych etapach prac, prowadzonych przez Waltera Bremera, zabezpieczono
resztki sklepieñ budynku mieszkalnego i przemurowano lico wie¿y nieznacznie podwy¿szonej celem
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wyrównania korony. Bremer rekonstruuje te¿ zewnêtrzn¹ bramê wjazdow¹, most zwodzony oraz
drewniany wiadukt na kamiennych filarach, prowadz¹cy od strony wschodniej do bramy.
Dzia³ania wojenne w 1945 r. szczêœliwie
oszczêdzaj¹ zamek. Niestety nie oszczêdza go przyroda. Mury ponownie niszczej¹, a zwyciêski las penetruje na dziedziñce, pokrywaj¹c je krzewami i
drzewkami. Dopiero w latach 1961—1969 m³odzie¿
harcerskiego szczepu „Cisy”, wspomagana przez
dzia³aczy z wa³brzyskiej spo³ecznej komisji opieki
nad zabytkami PTTK przeprowadza wed³ug ustaleñ
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków pr¹ce porz¹dkowo-zabezpieczaj¹ce. Jak dowcipnie na korze
brzozowej zawiadamiali harcerze Wojewódzkiego
Konserwatora w r. 1966 „...z dziedziñca, a to z murów zamczyska drzewa wiêksze i ma³e zrzucili, by
murów nie kruszy³y i przestrzeni dziedziñca nie zas³ania³y...” Na filarach wiaduktu wykonano przy pomocy wojska solidny, drewniany, oporêczowany
pomost z okr¹glaków. Oznakowano szlaki turystyczne prowadz¹ce do zamku. Sta³¹ opiekê nad resztkami piastowskiego zamku ksi¹¿¹t œwidnicko-jaworskich sprawuj¹ harcerze ze szczepu „Cisy” hufca
wa³brzyskiego, tworz¹cy jeden z pierwszych zespo³ów spo³ecznej opieki nad zabytkami na Dolnym Œl¹sku. Opiekê tê kontynuuje I Oœrodek Harcerski w
Szczawnie Zdroju.
Wy¿ynny wystêp, na którym po³o¿one s¹
ruiny zamku ograniczony jest od pó³nocnej strony
urwiskiem o znacznej stromiŸnie. Wystêp ten nazywany by³ nawet wzgórzem, lub gór¹ (góra cisowa, w
dziwacznym s³owiañsko-niemieckim zapisie „Cziskenberg”, mo¿e Cisówka?). Nazwa niemiecka zamku przed 1945 r. brzmia³a Zeisburg — czyt. cajsburg
— co ³atwo po³¹czyæ ze staropolsk¹ nazw¹ cis. Z
kolei nazwa Zeisburg — najwidoczniej bêd¹ca fonetyczn¹ adaptacj¹ nazwy polskiej skojarzy³a siê chyba przypadkowo z „czy¿ykiem” — niem. Zeisig. St¹d
te¿ mamy zapewne Ÿród³o nazwy potoku „Czy¿ynka” przet³umaczone niemal dos³ownie z niemieckiej
nazwy Zeisfluss.
Powierzchnia wzgórza zosta³a niew¹tpliwie
wyrównana przez cz³owieka w trakcie wznoszenia
kolejnych budowli hipotetycznego grodu przed najazdem tatarskim, zamku Rogatki lub warowni Bolka Surowego, rozbudowy przeprowadzonej przez
Bolka Ma³ego, wreszcie korektur fortyfikacyjnych
prze³omu XV-XVI w. Zagruzowania, zwi¹zane ze
zniszczeniami zamku w XV i XVII w. i wegetacja
roœlinnoœci równie¿ niwelowa³y pierwotne ró¿nice
ukszta³towania powierzchni wzgórza, podnosz¹c jej
poziom lokalnie nawet do wysokoœci 2—3 m. Na tak
przekszta³conym wzgórzu znajduj¹ siê dziœ lepiej lub
gorzej zachowane relikty z³o¿onego z kilku czytelnych faz i szeregu wyodrêbniaj¹cych siê budowli

zespo³u zamkowego.
G³ówn¹ i najwa¿niejsz¹ czêœci¹ tego zespo³u
jest zamek górny (A) wzniesiony w XIII w., prawie
poœrodku opisanego wzgórza i sk³adaj¹cy siê dzisiaj
z kamiennych piaskowcowych murów:
1) cylindrycznej wie¿y wys. kilkunastu metrów i
œrednicy ponad 10 m.
2) budynku mieszkalnego po³o¿onego na pó³nocnym
naro¿niku dziedziñca zamkowego,
3) wysokich kurtynowych murów obronnych, za³o¿onych w planie nieznacznie zdeformowanego trapezu,
4) resztek zachodniej bramy zamkowej prowadz¹cej
na
5) dziedziniec zamku górnego. Uzupe³nieniem o
charakterze wy³¹cznie funkcjonalnym dziedziñcu jest
6) niewielkie podwórze w pó³nocno-wschodnim naro¿niku zamku górnego utworzone pomiêdzy
murami zewnêtrznymi, wschodni¹ œcian¹ domu
mieszkalnego i wie¿¹. W podwórzu tym zwracaj¹
uwagê zewnêtrzne, jednobiegowe schody prowadz¹ce na mury zamkowe.
7) Resztki kamiennej œciany obok wie¿y — prostopad³e do muru obronnego byæ mo¿e s¹ pozosta³oœciami jakiejœ mieszkalnej budowli gospodarczej.
Przedruk z broszury „Zamek Cisy” autorstwa Miros³awa Przy³êckiego. Wydanej nak³adem Dolnoœl¹skiego Towarzystwa
Oœwiatowego we Wroc³awiu.

Kronika
Zak³adów Aparatury
Elektrycznej „Mera-Refa”
w Œwiebodzicach.
cz. I
Wa¿niejsze wydarzenia w
dzia³alnoœci ZAE „Mera-Refa”
w ujêciu chronologicznym.
(Wierny przedruk kroniki zak³adowej, udostêpnionej przez Pana Zdzis³awa Pantala, któremu t¹ drog¹
sk³adam serdeczne podziêkowanie)
Lata 1945-1950
1. Zal¹¿kiem dzisiejszego przedsiêbiorstwa „Zak³ady Aparatury Elektrycznej „Mera-Refa” by³a poniemiecka Fabryka PrzekaŸników „Ribau”, zlokalizowana w Œwiebodzicach, przy ul. Kolejowej 7. Fabryka ta zosta³a przejêta w dniu 15 maja 1945 roku
od Radzieckiej Komendantury miasta Œwiebodzic
przez in¿. Stanis³awa H³adkiego na mocy pe³nomoc-

3

wej Fabryce PrzekaŸników i Specjalnych Aparatów
Elektrycznych SAE sto³ówka zak³adowa, która jednak zosta³a zlikwidowana w pierwszym okresie lat
piêædziesi¹tych.
6. W drugiej po³owie 1947 roku wprowadzony zosta³ w Pañstwowej Fabryce PrzekaŸników i Specjalnych Aparatów Elektrycznych tzw. „m³odzie¿owy
wyœcig pracy” przy udziale 58 osób. Na czo³o wysunêli siê wówczas obywatele Fuczek Maria, Jankiewicz W³adys³aw, Kobierski Czes³aw, Piechocki Marian, Rykalski Zdzis³aw, Starzyñska W³adys³awa.
7. Za³oga Pañstwowej Fabryki PrzekaŸników i Specjalnych Aparatów Elektrycznych przyst¹pi³a natychmiast do odbudowy pomieszczeñ fabrycznych przy
ul. Strzegomskiej 23 zniszczonych i zdewastowanych
w czasie dzia³añ wojennych i jeszcze w 1947 roku
odbudowany zosta³ budynek produkcyjny F-1 (obecnie budynek Nr 4).
8. Pracowników Pañstwowej Fabryki PrzekaŸników
i Specjalnych Aparatów Elektrycznych ³¹czy³y silne
wiêzi. Ich wyrazem by³y na przyk³ad wspólne spotkania z okazji uroczystoœci pañstwowych i œwi¹t.
9. W roku 1948 odbudowany zosta³ nastêpny budynek produkcyjny F-2 (obecnie budynek nr 5).
10. W 1948 roku za³oga Pañstwowej Fabryki PrzekaŸników i Specjalnych Aparatów Elektrycznych, w
czynie spo³ecznym, wybudowa³a na terenie zak³adu
(obok obecnego budynku nr 14) tzw. teatr letni.
Pierwsze przedstawienie odby³o siê w dniu 22 Lipca
1948 roku, na którym wystawiono sztukê pt. „Oka”
nieznanego dzisiaj autora. Aktorami byli cz³onkowie
za³ogi zak³adu. Teatr ten wystêpowa³ tak¿e w innych
miejscowoœciach.

nictw udzielonych mu przez Rz¹d Polski.
Powsta³e na bazie tej fabryki przedsiêbiorstwo otrzyma³o nazwê:
PAÑSTWOWA FABRYKA PRZEKA•NIKÓW
ELEKTRYCZNYCH „RIBAU” w Œwiebodzicach ul.
Kolejowa 7.
2. W dniu 22 maja 1945 roku przyjêto do pracy
pierwszych trzech pracowników pochodzenia niemieckiego, a po kilku dniach nastêpnych dziesiêciu
pracowników. Pod koniec roku 1945 stan zatrudnienia w Pañstwowej Fabryce PrzekaŸników „Ribau” w
Œwiebodzicach osi¹gn¹³ liczbê 25 osób, w tym 10ciu Polaków przyby³ych ze wschodnich regionów
kraju.
3. Z kwestionariusza sporz¹dzonego w dniu
7.03.1946 roku przez Pañstwow¹ Fabrykê Przekazników Elektrycznych „Ribau” dla Inspektora Pracy
w Œwidnicy wynika, ¿e zak³ad zatrudnia³ w tym dniu
24 osoby, posiada³ 47 silników elektrycznych o
³¹cznej mocy 35 KM i dysponowa³ 72 obrabiarkami.
4. Wa¿nym etapem w dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa
by³a decyzja Zjednoczenia Przemys³u Aparatów
Elektrycznych w £odzi, podporz¹dkowanego Ministrowi Przemys³u Ciê¿kiego, w wyniku której nast¹pi³o z dniem 1 lipca 1947 roku po³¹czenie trzech zak³adów, a mianowicie:
- Fabryki PrzekaŸników Elektrycznych „Ribau” w
Œwiebodzicach, ul. Kolejowa 7,
- Fabryki Kontaktów w Œwiebodzicach, ul. Strzegomska 23,
- Fabryki Elektrycznej Aparatury Teatralnej we Wroc³awiu, ul. Klasztorna 80.
Przedsiêbiorstwo utworzone z po³¹czonych zak³adów
otrzyma³o nazwê:
PAÑSTWOWA FABRYKA PRZEKA•NIKÓW I SPECJALNYCH APARATÓW ELEKTRYCZNYCH SAE
w Œwiebodzicach.
Wydzia³y produkcyjne i dyrekcja Pañstwowej Fabryki PrzekaŸników i Specjalnych Aparatów Elektrycznych zlokalizowane zosta³y w pomieszczeniach by³ej Fabryki Kontaktów w Œwiebodzicach, ul. Strzegomska 23.
5. W 1947 roku zosta³a zorganizowana w Pañstwo-

11. Jesieni¹ 1948 roku powsta³ przy Pañstwowej Fabryce PrzekaŸników i Specjalnych Aparatów Elektrycznych klub sportowy „Elektryk”. Pierwszym prezesem by³ in¿. Stefan Wypych, a jego zastêpc¹ by³
Ob. Jan Walicki.
12. W roku 1948 w tzw. „M³odzie¿owym wyœcigu
pracy” wziê³o 72 pracowników Pañstwowej Fabryki
PrzekaŸników i Specjalnych Aparatów Elektrycznych. Czo³ówkê tego wspó³zawodnictwa stanowili
wtedy Ob. Ob.: Czarnowska Kazimiera, Fuczek Maria, Hejnicki Edmund, Korzec Zygfryd, Mataczyñski Jan, Piechocki Marian, Starzyñska W³adys³awa.
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„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 oraz dla MBP w Œwiebodzicach.
Kontakt e-mail: adamr@pnet.pl Tel. (kom) 0-602-380-483 Przedruk mo¿liwy po podaniu Ÿród³a
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czona w domu odkupionym od Friedricha Maltzera
na „Auenhaus” (dom na ³¹ce), który zostaje przebudowany i przystosowany do celów szkolnych.
1774 – P³on¹ zabudowania so³eckie w Pe³cznicy, oraz
trzy zagrody kmiece.
1782 – Johann Friedrich Schwarz (pastor?) przebudowuje od gruntu budynek szkolny w Cierniach.
1785 – Wspomniany jest most w Pe³cznicy zwany
Keiser lub Hornig Brücke (most na styku obecnych
ulic Ofiar Oœwiêcimskich i Sikorskiego).
Wed³ug relacji z tego roku, w Pe³cznicy nale¿¹cej do
Hochbergów istnieje koœció³ katolicki, dom parafialny, szko³a, 2 m³yny wodne. Wieœ zamieszkuje 552
osoby, w tym 22 kmieci, 28 zagrodników. Ogólna
liczba domów wynosi 54 domy.
Natomiast w Cierniach istnieje pa³ac pañski wzniesiony w 1775 roku (nigdy nie wykoñczony!), trzy
folwarki, szko³a. Wieœ t¹ zasiedla 46 kmieci, 21 zagrodników, 70 cha³upników. Znajduj¹ siê tam dwa
m³yny wodne oraz bielarnia. Wieœ liczy 811 mieszkañców.
1794 – P³onie ponownie so³ectwo w Pe³cznicy, obora Hübnera i zabudowania gospodarcze oraz s¹siednia zagroda Meltzera.
1797 – Zniszczone zostaje po¿arem od pioruna gospodarstwo Gottfrieda Scholza w Cierniach nr 39, „po
stronie pa³acyku Hochbergów”.
1798 – Wielka powódŸ niszczy drewniane mosty i
k³adki w Pe³cznicy i Cierniach.
1806 – W tym roku zanotowano 830 mieszkañców
w Cierniach i 136 domów mieszkalnych, natomiast
w Pe³cznicy 640 mieszkañców i 106 domów mieszkalnych.
1812 – Gospodarstwo so³tysie w Pe³cznicy nabywa
Christian Samuel Bartsch ze Œwiebodzic, znany tam
garbarz.
1817 – P³onie w Cierniach „Mittelhoff” – folwark
Hochbergów.
1819 – Zostaje poœwiêcony nowy budynek szko³y w
Cierniach.
1825 – W po¿arze w tym roku zostaj¹ zniszczone w
Pe³cznicy trzy zagrody i 11 innych domów drewnianych, które zosta³y odbudowane w materiale trwa³ym.
1827 – W Cierniach po¿ar strawi³ zagrodê Karla
Scholza.
1828 – Firma Kramstów posiada ju¿ wówczas w
Pe³cznicy farbiarniê, magiel wodny, wieszarniê i folusz – nowo wzniesione.
1830 – Pe³cznica posiada 667 mieszkañców, folwark,
jedno wolne so³ectwo, szko³ê ewangelick¹, 2 m³yny
wodne, magiel wodny, farbiarniê, bielarniê i folusz
p³ótna oraz 102 domy mieszkalne.
Ciernie poza jednym maj¹tkiem lennym posiadaj¹ 3
folwarki, 2 m³yny wodne i szko³ê. We wsi zamieszkuje 1135 osób w 141 domach.
1832 – Wymieniony jest cmentarz w Pe³cznicy.
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Ukoñczono budowê kamiennego mostu przy koœciele
pw. œw. Franciszka.
1836 – W³aœciciel szynku w Pe³cznicy niejaki
Schmidt zbudowa³ gospodê zwan¹ Zum Fürsten
Blücher (przy obecnej ulicy Jeleniogórskiej)
1837 – Gospodarstwo so³tysie w Pe³cznicy jest w
rêkach niejakiego Klosa.
Pali siê wie¿a koœcio³a na granicy obu wsi (pw. œw.
Franciszka z Asy¿u).
Gorzelany Unger kupuje grunt w Cierniach na cmentarz ¿ydowski, gdzie pochowa³ troje swoich dzieci.
1838 – Ukoñczono odbudowê spalonej wie¿y koœcio³a pw. œw. Franciszka.
1839 – Zostaje spalona szko³a w Pe³cznicy
1840 – Wzniesiono nowy budynek szko³y w Pe³cznicy.
1841 – Kupiec Renner ze Œwiebodzic zakupuje gospodarstwo so³eckie w Pe³cznicy.
1844 – W³aœciciel gospody w Cierniach Erdmann
Gogler otwiera ³aŸniê.
1854 – J. Lindner zak³ada ogrodnictwo warzywne w
Cierniach.
1855 – P³onie ponownie szko³a w Pe³cznicy
1867 – Wzniesiono kamienny most na Pe³cznicy zw.
Färbereibrücke w górnej wsi Pe³cznica (na styku
obecnej ulicy Mikulicza i Sikorskiego).
1875 – Zostaje poœwiêcony cmentarz w Cierniach.
1885 – Poœwiêcono now¹ szko³ê w Cierniach.
1900 – Za³o¿ono nowy zak³ad ogrodniczy w pobli¿u obecnej ulicy Granicznej, nale¿¹cej wówczas do
Cierni.
1901 – Za³o¿ono now¹ szko³ê w Cierniach.
1908 – Zbudowano du¿y most w dolnej czêœci wsi
Pe³cznica.
1922 – Zbudowano osiedle robotnicze w Cierniach
(nr 151).
Wzniesiono budynek stra¿y po¿arnej w Cierniach
ko³o Dworu Œrodkowego.
Wzniesiono pomnik w Cierniach przed Dworem
Œrodkowym.
1926 – Gmina Ciernie uzyska³a 20 mórg, nale¿¹cych
do m³yna Piaskowego, na plac sportowy dla szko³y
katolickiej.
1930 – Utworzono w Pe³cznicy przedszkole.
Zaczêto wznosiæ we wsi dwa osiedla zak³adowe (ul.
Zamkowa, ul. Solna)
W Cierniach wzniesiono osiedle pracownicze domków bliŸniaczych.
1932 – Dawne zabudowania dworu „Heinrichhof” i
dworu „Niederhof” w Cierniach przekszta³cono na
osiedla mieszkaniowe.
1934 – Wzniesiono kaplicê cmentarn¹ w Pe³cznicy,
oraz zbudowano silos przy m³ynie Conrada, wysokoœci 32 metrów. Zburzono w Pe³cznicy star¹ farbiarniê.
1935 – Zbudowano now¹ drogê z Pe³cznicy do Zimnego Folwarku.

