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Prawomocnym wyrokiem s¹du apelacyjnego w Œwidnicy zakoñczy³a siê sprawa Jenifer Pejcinovic, która
bezprawnie zdaniem w³adz Wa³brzycha zajmowa³a
pomieszczenia w zamku Ksi¹¿. Angielka nie wywi¹za³a z podpisanej z miastem umowy (budowa apartamentów w zamku), a po jej rozwi¹zaniu nie chcia³a opuœciæ zamku.

Widokówka wydana w 1901r. przedstawia „nowy
zak³ad” w Œwiebodzicach. Co przedstawia?

Okruchy historii
1 maja 1906 roku spó³ka akcyjna kalkomanii wa³brzyskiej (najwiêkszego wówczas zak³adu tej bran¿y w Europie) przejê³a konkurencyjn¹ firmê „Gruschwitz & Lechner” ze Œwiebodzic. Na pocz¹tku
pierwszej wojny œwiatowej w zak³adzie (w Wa³brzychu i w oddziale firmy w Œwiebodzicach) pracowa³o
ponad trzystu urzêdników i robotników. Oprócz kalki ceramicznej „zimnej”, odbijankowej, produkowano tu tak¿e ró¿nego rodzaju dokumenty, a nawet papiery wartoœciowe (weksle). Niewiadomo jak d³ugo
zak³ad œwiebodzicki funkcjonowa³ w sk³adzie spó³ki i gdzie siê mieœci³.
Wg. art. Romulda M. £uczyñskiego “Kalkomania
wa³brzyska” – Sudety nr 3/36. (art. odnalaz³a p. Maria
Palichleb)
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Wycinki
ze starych gazet
Cyryla ratajskiego
1991
Mieszkania dla œwiebodziczan znaleziono w…
Œwidnicy. (Gazeta Robotnicza z dnia 17 lipca)
Œwiebodzice wzbogaci³y siê nagle, z dnia na dzieñ o
150 mieszkañ. Zwykle miastu przybywa³o nowych
rocznie oko³o 100, przy czym w ostatnich latach g³ównie na osiedlu Piastowskim. Te s¹ sched¹ po wojskach radzieckich i znajduj¹ siê w dwóch budynkach
przy ul. M. Sk³odowskiej – Curie w Œwidnicy.
W najbli¿szych dniach zasiedli siê w obu budynach
po jednym mieszkaniu. Chodzi o to, ¿eby puste jeszcze domy mia³y na co dzieñ opiekunów. Nie wolno
bowiem dopuœciæ do tego, co siê sta³o wczeœniej z
równie¿ proradzieckimi mieszkaniami w budynkach
przy ul. Armii Czerwonej. Po pustych, a pozostawionych bez jakiejkolwiek opieki buszowa³ kto tylko mia³
na to ochotê. Poniszczono i pokradziono wszystko,
co siê tylko da³o. Przeprowadzane póŸniej remonty
tych zdewastowanych mieszkañ, kosztowa³y wiêc
znacznie wiêcej…
… Bêd¹ to mieszkania komunalne. O tym, kto siê do
nich wprowadzi, zadecyduje Zarz¹d Miasta Œwiebodzice.
Szko³y przejd¹ na garnuszek gminy. (Gazeta Robotnicza z dnia 18 lipca)
Z pocz¹tkiem br. gmina miejska Œwiebodzice przejê³a 3 ¿³obki o 175 miejscach i 9 przedszkoli o 775
miejscach. By³y to placówki dawniej zarówno pañstwowe, jak i zak³adowe. Jedynie „Predom – Termet”
zatrzyma³ na razie ¿³obek i dwa przedszkola. Niczego nie zamkniêto i nie zlikwidowano. Na potrzeby
przejêtych placówek wyasygnowano z bud¿etu na
ten rok 6.275 mln. z³ ³¹cznie. Powo³ano te¿ w mie-

œcie specjalny zespó³ obs³ugi placówek oœwiatowo –
wychowawczych. Trudno stawiaæ oceny po ledwie
pó³ roku. W ka¿dym razie w nowym uk³adzie zarówno ¿³obki, jak i przedszkola w Œwiebodzicach
funkcjonowa³y dobrze.
Rada Miejska postanowi³a pójœæ dalej. Obserwuj¹c
k³opoty (przede wszystkim finansowe) oœwiaty, postanowi³a przyj¹æ z pocz¹tkiem przysz³ego roku, a
wiêc od stycznia 1992 roku, równie¿ szko³y podstawowe. Jest ich w mieœcie 6, a uczêszcza do nich 3,3
tys. dzieci. W pieczy wa³brzyskiego Kuratorium
Oœwiaty i Wychowania pozostan¹ w dalszym ci¹gu
dwa zespo³y szkó³: zawodowych i ogólnokszta³c¹cych.
Miasto tak wiêc i szko³y przejmie na swój garnuszek.
Spodziewa siê jednak wsparcia finansowego w postaci wy¿szej ni¿ w br. subwencji, która ograniczy³a
siê do ledwie 4 mld. z³otych. Z wyj¹tkiem mo¿e „trójki” przy ul. Œwidnickiej pozosta³e szko³y s¹ w bardzo z³ym stanie technicznym, a ju¿ niezw³ocznego
remontu kapitalnego wymagaj¹: nr 2 przy ul. Nowotki i nr 6 w dzielnicy Ciernie.
Inna sprawa – to budowa w osiedlu Piatowskim nowej szko³y. Powstaje ona wspólnym wysi³kiem, równie¿ finansowym, kuratorium i miasta.

duj¹cej siê w szczerym polu nadano nazwê Königszelt (Królewski Namiot) - dla upamiêtnienia za³o¿enia obozu wojsk Króla Pruskiego Fryderyka II, który stacjonowa³ w tym miejscu od 20.08. - 26.09.1761
roku, a namiot króla znajdowa³ siê w okolicach dzisiejszego Dworca Kolejowego. Nazwa Königszelt
zosta³a zatwierdzona rozkazem królewskim w dniu
01.09.1843 roku. W nieca³y rok po oddaniu do u¿ytku
odga³êzienia do Œwidnicy. Powstanie pierwszego
wêz³a kolejowego na Œl¹sku sta³o siê faktem.
Budowane torowisko mia³o koronê o szerokoœci 4,75 m, z mo¿liwoœci¹ powiêkszenia pod drugi tor do 8 m. Nasypy i wykopy by³y z pocz¹tku
jednotorowe, podobnie jak mniejsze mosty i przepusty wodne. Na torowisku k³adziono podsypkê ¿wirow¹, na której po³o¿ono podk³ady drewniane, do
których mocowano szyny. Szyny znacznie siê ró¿ni³y siê od wspó³czesnych, tak d³ugoœci¹, ciê¿arem i
kszta³tem. D³ugoœæ szyny wynosi³a do 5,5 m., ciê¿ar 1 m wynosi³ 28 kg. W 1843 roku zaczêto sprowadzaæ szyny zamówione w Anglii. Transportowano je drog¹ morsk¹ do Szczecina, potem Odr¹ do
Malczyc, dalej drogami bitymi. Prace ziemne linii do
Œwiebodzic zakoñczono na prze³omie lat 1842/1843.
Ju¿ 14.08.1843 roku wykorzystuj¹c letni¹
pogodê wykonano jazdy próbne ko³o Œwiebodzic.
By³o to mo¿liwe dziêki parowozom sprowadzanym
z Anglii z firmy „Sharpand Roberts” z Manchesteru
- 6 maszyn. 7 maszyna pochodzi³a z fabryki „W.
Norrisa”, 8 z fabryki, R. Stephensona”. Niniejsze
parowozy nosi³y nastêpuj¹ce nazwy: Breslau (Wroc³aw), Canth (K¹ty Wroc³awski), Schwednitz (Œwidnica), Freiburg (Œwiebodzice), Fürstenstein (Zamek
Ksi¹¿), Vorwärts (Na Przód). Siódma maszyna o nazwie Rübezahl (Liczy Rzepa), ósma Glückauf
(Szczêœæ Bo¿e). Wagony osobowe zbudowano na
wzór dyli¿ansów konnych, które dzieli³y siê na klasy:
pierwsz¹, drug¹ i trzeci¹,
oszklone okna by³y tylko w
pierwszej klasie. Druga mia³a
jedynie zas³ony, zaœ trzecia klasa nie posiada³a dachu. Wagony by³y budowane na zamówienie w berliñskiej firmie
„Zoller und Pflug”. Wagony towarowe by³y zbudowane z
drewna. Klocki hamulcowe i zderzaki tak¿e wykonane by³y z drewna. Wagony baga¿owe i towarowe
by³y zamówione we wroc³awskiej fabryce „Finkerneya”. Ogó³em zakupiono 81 wagonów. Poci¹gi rozwija³y prêdkoœæ 30 -40 km/h.

Na stronach Urzêdu Miejskiego w Jaworzynie Œl¹skiej zamieszczono poni¿szy tekst zwi¹zany nierozerwalnie z histori¹ Œwiebodzic.

160 lat kolei w Jaworzynie Œl¹skiej
28.10.1843 - 28.10.2003r
28.10.2003r..
W marcu 1837 powo³ano Komitet Budowy Kolei
Wroc³awsko - Œwidnicko – Œwiebodzkiej. Na czele
komitetu stan¹³ kupiec wroc³awski G.H. Ruffer. 2
czerwca 1841r. na Zamku Ksi¹¿ odby³o siê pierwsze
walne zgromadzenie udzia³owców. 16 i 17 marca
1842r. odby³o siê zebranie za³o¿ycielskie akcjonariuszy na
którym przyjêto nazwê Towarzystwo Kolei Wroc³awsko Œwidnicko - Œwiebodzkiej.
Rozwa¿ano kilka projektów
budowy linii z Wroc³awia w
kierunku Œwiebodzic, ostatecznie wybrano wersjê najkrótsz¹
Wroc³aw Œwiebodzki - K¹ty
Wroc³awskie - Imbramowice Œwiebodzice. Lokalizacja najstarszego wêz³a kolejowego na Dolnym Œl¹sku mia³a przypaœæ miejscowoœci, której jeszcze nie by³o na mapach. Jej umiejscowienie wynika³o z czysto geometrycznego wytyczenia odnogi linii kolei do Œwidnicy pod k¹tem prostym wzglêdem linii g³ównej. Punkt ten wypad³ w
pobli¿u Nowego Jaworowa, wsi le¿¹cej na drodze
Œwidnica - Strzegom. Dla zaprojektowanej stacji znaj-

Koszty budowy dworców: Dworzec Œwiebodzki we
Wroc³awiu – 151.955,00 talarów; K¹ty Wroc³awskie
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– 34.371,00 talarów; Imbramowice – 37.212,00 talarów; Jaworzyna Œl¹ska – 35.308,00 talarów; Œwiebodzice – 104.892,00 talarów.
Koszty budowy przystanków osobowych:
– 392,00 talary; Mietków – 364,00 talary.

Palmiarnia Lubiechów
krótki rys historyczny
Autor : Grzegorz Kukliñski *
Wieœ Lubiechów (niem. Liebichau), obecnie mieszcz¹ca siê w
granicach administracyjnych Wa³brzycha, jeszcze w XX wieku by³a
samodzieln¹ wsi¹, a jej losy by³y
nierozerwalnie zwi¹zane z zamkiem Ksi¹¿
i jego w³aœcicielami. Lubiechów zosta³ zakupiony w XVI w. przez ksiêcia Conrada von Hochberg. Od tego czasu wieœ ulega³a systematycznej rozbudowie. W ostatnich latach XIX w. zrodzi³ siê pomys³ wybudowania tzw. ”zimowego ogrodu”, czyli
Palmiarni. Na owe czasy by³o to przedsiêwziêcie nies³ychanie kosztowne i pracoch³onne (kosztowa³o 7
mln marek w z³ocie !). Jak zwykle sprawc¹ ca³ego
„zamieszania” wokó³ tej inwestycji by³a kobieta (no
bo któ¿ inny potrafi tak ”wydrenowaæ” kieszeñ ukochanego mê¿a) Maria Theresa von Pless zwana Daisy. Dodajmy równie¿, ¿e owym nieszczêœnikiem by³
Henryk XV von Pless, pan na zamku Ksi¹¿ i Pszczyna, ostatni w³aœciciel Ksi¹¿a. Ksiê¿na by³a z pochodzenia Angielk¹, nudzi³a siê œmiertelnie w Niemczech, a poniewa¿ Anglicy s¹ mi³oœnikami ogrodów,
ksiê¿na namówi³a Henryka do za³o¿enia takowego,
co kochaj¹cy ksi¹¿ê, sk¹din¹d magnat i krezus, uczyni³ z przyjemnoœci¹.

Smolec

Ogó³em wydatki na budowê linii o d³ugoœci 57,445
km wynios³y 1.724.000,00 talarów.
Wraz z budow¹ Dworca Kolejowego wzniesionego
pierwsz¹ parowozowniê prostok¹tn¹ dwustanowiskow¹ – obecnie Zespó³ Szkó³ im. Aleksandra Wasiutyñskiego (by³a Szko³a Kolejowa w Jaworzynie
Œl¹skiej). Drug¹ parowozowniê typu wachlarzowego – 11-stanowiskow¹ z 16 metrow¹ obrotnic¹ o napêdzie rêcznym wybudowano w latach 1895 – 1897
w Jaworzynie Œl¹skiej. Prawdopodobnie w tych latach powsta³a pierwsza wie¿a ciœnieñ. Eksploatacja
coraz wiêkszych parowozów spowodowa³a koniecznoœæ budowy nowej parowozowni o wachlarzowym
kszta³cie z wiêksz¹ obrotnic¹. Powsta³a ona u zbiegu
linii z Wroc³awia i Œwidnicy. Ostatecznie ukoñczono
j¹ w 1924 roku. W roku 1991 Parowozownia zakoñczy³a swoj¹ dzia³alnoœæ i funkcjonuje jako Skansen
Lokomotyw Parowych.
15 paŸdziernika 1843 roku sporz¹dzono
pierwszy rozk³ad jazdy wraz z taryf¹ podró¿n¹ za
jedn¹ osobê w srebrnych groszach. Inauguracyjna
jazda odby³a siê 28 paŸdziernika 1843 roku, a nastêpnego dnia odbywa³y siê regularne kursy poci¹gów dla podró¿nych. Jazda na dystansie 57 km trwa³a
ponad 2 godziny. Kolej Wroc³awsko – Œwidnicko –
Œwiebodzicka by³a odmienna od pozosta³ych linii
wybiegaj¹cych z Wroc³awia. Stanowi³a sieæ sam¹ w
sobie. Obydwie docelowe by³y zakoñczone œlepo i
stanowi³y tzw. dworce czo³owe. 21 lipca 1844 roku
zosta³a oddana do eksploatacji linia z Jaworzyny do
Œwidnicy. 25 paŸdziernika 1855 roku zosta³a oddana do eksploatacji linia z Jaworzyny do Strzegomia.
Po raz pierwszy trakcja elektryczna zosta³a doprowadzona do Jaworzyny od strony Œwiebodzic w dniu
1 kwietnia 1917 r.

Idea budowania palmiarni nie by³a bynajmniej
nowatorska. Ju¿ du¿o wczeœniej istnia³y cieplarnie
œredniowieczne, a prawdziwy boom na podobne
obiekty nast¹pi³ w wieku XIX. Od cieplarni czy
szklarni ró¿ni³y siê funkcj¹. Palmiarnie mia³y za zadanie dostarczanie wy³¹cznie wra¿eñ estetycznych.
W obiektach tych odbywa³y siê czêsto koncerty, rauty
itp. Najstarsze palmiarnie to Palmiarnia Paryska
(1833), palmiarnia w Chatsworth (1836) i palmiarnia w Kew Gardens pod Londynem (1844-48). Na
pocz¹tku XX w. wiêkszoœæ g³ównych miast Niemiec
i Europy posiada³a nawet kilka palmiarni na swoim
terenie (m. in. Bonn, Berlin, Monachium, Strasbourg).
Jednak na owe czasy Palmiarnia Lubiechowska, wybudowana w latach 1911-1913, by³a obiektem imponuj¹cym, nies³ychanie wysokim (wysokoœæ
kopu³y 15 m.) a co ciekawe, wnêtrze obiektu zosta³o
wy³o¿one law¹ pochodz¹c¹ z wulkanu Etna na Sycylii. Obok palmiarni istnia³ ogród japoñski, rosarium, ogród owocowo-warzywny i obszar przeznaczony pod uprawê krzewów. Po ukoñczeniu budowy
sprowadzono do Lubiechowa ok. 80 gatunków roœlin,
a wœród nich wyroœniête ju¿ palmy daktylowe, które
mo¿na do dziœ podziwiaæ w hallu g³ównym. Nieco
póŸniej przyby³y inne okazy, a wœród nich „cesarzo-
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Kronika
Zak³adów Aparatury
Elektrycznej „Mera - Refa”
w Œwiebodzicach
cz. V
Lata 1961-1965
W wyniku dynamicznego rozwoju przedsiêbiorstwa, przejawiaj¹cego siê w wysokim
wzroœcie produkcji i zwiêkszeniu liczebnoœci za³ogi,
Zjednoczenie Przemys³u Maszyn i Aparatów Elektrycznych podjê³o decyzjê przeszeregowania Zak³adów Wytwórczych PrzekaŸników „Refa” w Œwiebodzicach z dniem 1.01.1961 roku z kategorii III-ciej
do kategorii II-giej p³ac.
2. Wzrost popularnoœci wczasów jako formy
wypoczynku oraz zbyt ma³a iloœæ skierowañ otrzymywanych z FWP sk³oni³y ZAE „Refa” do zorganizowania w³asnych oœrodków wypoczynkowych. W
1962 r. dokonano zakupu 3-ch domków campingowych i wspólnie z Zak³adami Wytwórczymi Aparatury Precyzyjnej w Œwidnicy zorganizowano obiekt
wypoczynkowy w Ko³obrzegu.
3. Kolejn¹ decyzj¹ Ministra Przemys³u Ciê¿kiego
zawart¹ w zarz¹dzeniu Nr 142 z dnia 20 czerwca 1964
r. w sprawie zmiany nazwy, przedmiotu dzia³ania i
podporz¹dkowania Zak³adów Wytwórczych PrzekaŸników „REFA” zmieniono nazwê przedsiêbiorstwa
na: ZAK£ADY APARATURY ELEKTRYCZNEJ
„REFA” i podporz¹dkowano je Zjednoczeniu Przemys³u Automatyki i Aparatury Pomiarowej „MERA”
w Warszawie, nadzorowanym przez Ministra Przemys³u Ciê¿kiego.
4. Z okazji œwiêta wyzwolenia 22 Lipca 1964 r.,
uchwa³¹ Rady Pañstwa, odznaczeni zostali nastêpuj¹cy pracownicy ZAE „REFA”: (z³otym krzy¿em zas³ugi) Trojnicki Bogdan, Tynowski Stanis³aw, (srebrnym krzy¿em zas³ugi) Keller Eugeniusz, Nowakowski Zbigniew, Olejnik Adolf, Witek Tadeusz. Odznaczenia te zosta³y wrêczone na uroczystej akademii w
dniu 18.07.1964 r.

wa” wœród palm – kencja. W czasie wojny ksi¹¿e
Henryk zosta³ uznany za ”wroga Rzeszy” (dzia³a³ w
ruchu antyhitlerowskim), a zamek i palmiarnia
przesz³y w rêce faszystów. Palmiarnia wówczas mia³a
siê staæ miejscem odpoczynku fuehrera i jego goœci.
W 1963 r. przeprowadzono modernizacjê
obiektu, wymieniono ogrzewanie i oszklenie. Kolejna, gruntowna ju¿ modernizacja mia³a miejsce w
1978r., kiedy to wyd³u¿ono ci¹g turystyczny do 500
m. i wymieniono czêœæ konstrukcji. Obecnie
w³aœcicielem palmiarni jest AWR Skarbu Pañstwa.
* ze strony internetowej.

Stare widokówki

5. Na podstawie zarz¹dzenia Nr 20 Ministra Przemys³u Ciê¿kiego z dnia 28 stycznia 1965 roku przekazany zosta³ Lubuskim Zak³adom Aparatury Elektrycznej w Zielonej Górze Oddzia³ ZAE „REFA” w
¯arach utworzony 1 maja 1958 r.
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6. Zarz¹dzeniem wewnêtrznym Dyrektora Nr 20/65
z dnia 1.06.1965 r. wprowadzono w ¿ycie regulamin
wspó³zawodnictwa wewn¹trz zak³adowego o tytu³
najlepszego wydzia³u w zakresie realizacji zg³aszanych projektów wynalazczych w Zak³adach „REFA”
w Œwiebodzicach.

Dyrektor ZAE „REFA” zarz¹dzeniem Nr 36/
65 z dnia 13.09.1965 r. wprowadzi³ w ¿ycie ustawê
z dnia 30 marca 1965 r. o bezpieczeñstwie i higienie
pracy.

konano seriê informacyjn¹ tych przekaŸników lecz
produkcji seryjnej nie uruchomiono z uwagi na ma³e
zapotrzebowanie.
W roku 1963 Zak³ad wzbogaci³ siê o nowopowsta³¹
galwanizerniê, przystosowan¹ do wykonywania
wszystkich pokryæ galwanicznych ca³oœci wyrobów
przewidzianych konstrukcj¹ i technologi¹.
8. Wartoœæ produkcji globalnej wykonanej przez Zak³ady Aparatury Elektrycznej w latach 1961-1965
kszta³towa³a siê jak ni¿ej: 1961 – 91,2 mln.z³., 1962
– 120,5 mln.z³., 1963 – 137,8 mln.z³., 1965 – 153,2
mln.z³., 1965 – 128,8 mln.z³.
Wielkoœæ zatrudnienia w ZAE „REFA” osi¹gnê³a w
poszczególnych latach okresu 1961-1965 nastêpuj¹ce stany: 1961 – 856, 1962 – 887, 1963 – 1025,
1964 – 1077, 1965 – 890.
Uwaga: W roku 1964 przekazany zosta³ Lubuskim
Zak³adom Aparatury Elektrycznej w Zielonej Górze
Oddzia³ ZAE „REFA” w ¯arach, st¹d spadek wartoœci produkcji oraz liczby zatrudnionych zanotowany
w 1965 roku.
9. Eksport wyrobów produkowanych przez ZAE
„REFA” w latach 1961 – 1965 kszta³towa³ siê nastêpuj¹co:
1961 – 410,0 tys. z³. dewizowych, 1962 –
430,0 tys. z³. dewizowych, 1963 – 450,0 tys. z³. dewizowych, 1964 – 859,0 tys. z³. dewizowych, 1965
– 523,0 tys. z³. dewizowych.

7. Asortyment wyrobów produkowanych w latach
1961-1965 przez Zak³ady Aparatury Elektrycznej
„REFA” w Œwiebodzicach.
W tym okresie zarysowa³ siê pewien niedobór kadry
In¿ynieryjnej, któr¹ by³o trudno zatrudniæ ze wzglêdu na chroniczny brak mieszkañ w Œwiebodzicach.
W zwi¹zku z tym zapad³a decyzja o stworzeniu biura rozwojowego z siedzib¹ we Wroc³awiu przy Zak³adach ELWRO. Biuro to powsta³o w roku 1963,
kierownikiem jego zosta³ in¿. Z. Gryska. W biurze
zatrudnionych by³o 4 pracowników, którzy koncentrowali swoj¹ pracê nad konstrukcj¹ przekaŸników
czasowych programowych dla potrzeb ELWRO oraz
konstrukcj¹ aparatów elektronicznych. Oœrodek ten
opracowa³ wstêpn¹ konstrukcjê przekaŸnika programowego typu RSp-024 oraz przekaŸnik tranzystorowy PT-20 do zasilania lamp fluoroscencyjnych /œwietlówek/ dla trakcji elektrycznej zasilanych napiêciem
sta³ym z baterii akumulatorów.
Po dwuletniej dzia³alnoœci Oœrodka zosta³ on
rozwi¹zany, a pracownicy przeszli do pracy w Przemys³owym Instytucie Automatyki i Pomiarów we
Wroc³awiu, który kontynuowa³ dalsz¹ wspó³pracê w
zakresie opracowania konstrukcji przekaŸników
wdro¿onych do produkcji w Zak³adzie „REFA”.
Mimo szczup³ego personelu konstrukcyjnego, w
okresie tym skonstruowano i uruchomiono produkcjê nastêpuj¹cych wyrobów:
- przekaŸnik z podtrzymaniem magnetycznym typu
RUp-700 opracowany przez in¿.Z. Koz³owskiego.
- grupa przekaŸników nadpr¹dowo-czasowych niezale¿nych typu RIT-100, 200, 300 oraz RIT-12,
22, 32 opracowana przez ob. in¿. A. Marcinka,
- grupa przekaŸników nadpr¹dowych bezzw³ocznych
typu RIo-100, 200, 300 opracowana przez mgr in¿.
S. Kornackiego,
- grupa przekaŸników nadpr¹dowo-czasowych zale¿nych typu RIz-201, 204, 212 opracowana przez
ob. in¿. A.Marcinka,
- przekaŸnik nadpr¹dowo-czasowy zale¿ny cieplny
RIzc-2 opracowany przez mgr in¿. A. Pacana,
Opracowano, przy wspó³pracy z Instytutem Elektrotechniki w Warszawie, pierwsz¹ polsk¹ konstrukcjê
przekaŸnika odleg³oœciowego typu RYL-2 do zabezpieczenia linii napowietrznych œrednich napiêæ. Wy-

Œwiebodzickie zegary
Okaza³y zegar, rêcznie rzeŸbiony w drewnie, z³ocony z³otem p³atkowym, na
maty i polery. Z³oto nak³adane na grunt i czerwony pulment. Tarcza
zegarowa sygnowana:
„E. Becker „; na dole
„Solna”, a pod obejm¹
szyby „ Westerstrand Toreboda”. Najwy¿szej klasy, niezawodny, dwutygodniowy mechanizm
wahad³owy. Wybija czas
co 1/2 godziny, typowym dla francuskich zegarów, delikatnym dzwoneczkiem.

„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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