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Chronologia dziejów

rok 2004
21 czerwca zmar³ Andrzej Chmielarz - pierwszy ch³opiec urodzony po wojnie w Œwiebodzicach.
24 czerwca zmar³ Œwiêtos³aw Patronik - znana postaæ w Œwiebodzicach. Tu¿ po wojnie, przez wiele
lat pracowa³ w magistracie. Zna³ jak nikt powojenn¹
historiê miasta, jego wiadomoœci wykorzystywano w
wielu publikacjach o Œwiebodzicach.

Œwiebodzickie zegary

1. Piêkny zegar stoj¹cy z lat 20, skrzynia wykonana
z dêbu – jasnego, tarcza zegarowa 30 cm, gong dwutonowy. Wysokoœæ ok. 2 m, szerokoœæ 50 cm, g³êbokoœæ 22 cm
2. Piêkny zegar stoj¹cy z lat 20, skrzynia wykonana
z dêbu, tarcza zegarowa 27 cm, gong dwutonowy.
Wysokoœæ ok. 2 m, szerokoœæ 50 cm, g³êbokoœæ 22
cm
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Wycinki
ze starych gazet
Cyryla ratajskiego
1992 cd.
Kto pójdzie za przyk³adem. (Trybuna Wa³brzyska z
dat¹ 21 – 23 sierpnia)
Uliczki wokó³ œwiebodzickiego rynku oplecione s¹
rusztowaniami. Budynki z których zdjêto ju¿ rusztowania ciesz¹ oczy now¹ elewacj¹. W rynku stoj¹ gazony pe³ne kwiatów. W szybkim tempie posuwaj¹
siê prace przy zagospodarowaniu skweru obok ulicy
Wa³brzyskiej. Gorzej jest jednak z miejscami pracy.
W chwili obecnej na zasi³ku w Œwiebodzicach przebywa 2237 osób w tym 1008 kobiet. Dla 49 osób
przewidziane s¹ prace interwencyjne. Jest to kropla
w morzu potrzeb. W tym wszystkim wa¿ne jest, ¿e
miasto ma pieni¹dze.
A mo¿e w³adze Wa³brzycha zorganizowa³yby sobie
wycieczkê do Œwiebodzic i zobaczy³y co mo¿na zrobiæ, wszak to tak blisko. Burmistrza mo¿na by zapytaæ sk¹d bierze na to wszystko pieni¹dze. On ma pomys³y i na pewno z chêci¹ podzieli siê nimi z kolegami z wa³brzyskiego Ratusza.
Ja tam by³em i to wszystko widzia³em. ¯yleta.
Policyjny kierowca przejecha³ 10 km ze zmasakrowan¹ ofiar¹ zwisaj¹c¹ z baga¿nika. MAKABRYCZNA PRZEJA¯D¯KA. (Trybuna Wa³brzyska
z dat¹ 6-9 listopada)
Ostatniego dnia lipca, komisariat policji w Œwiebodzicach powiadomiono o niezwyk³ym wydarzeniu.
Na ulicy Wa³brzyskiej kierowca bia³ego fiata 125 p
mia³ potr¹ciæ kobietê, która – uwaga – wpad³a na
dach samochodu i z zaczepionym o baga¿nik cia³em
… „odjecha³a” z miejsca wypadku.
Sprawcê ujêto 10 km dalej, w Serwinowie. 27-letni
Krzysztof T. pijany spa³ w namiocie wœród drzew

Belgii, Brazylii, Kanadzie a tak¿e w Polsce. Na sta³e
znajduj¹ siê w zbiorach muzeów: Pary¿a, Brukseli,
Drezna, Nowego Jorku, Tokio, Sao Paulo, Watykanu, Ottawy i Toronto.
*
Dziœ jest obywatelem Kanady – mieszka i tworzy w
Toronto. Moi starsi koledzy z redakcji „Trybuny
Wa³brzyskiej” s¹ w lepszej sytuacji, bo znali Kazimierza G³aza osobiœcie z pracy przed laty w zespole
redakcji „TW”. …
… G³az jest nie tylko najbardziej znanym w Kanadzie wspó³czesnym malarzem, podkreœlaj¹cym swój
polski rodowód ale te¿ organizatorem Oœrodka Sztuki
Wspó³czesnej w Toronto skupiaj¹cego twórców wielu narodowoœci. Jest niedoœcignionym wzorem gawêdziarza. Nie jest tajemnic¹ bo og³osi³ to drukiem
w opowiadaniu, ¿e marzy o spacerze po Œwiebodzicach, w których siê nigdy nie zatrzyma³ a miasteczko to bardzo mu siê podoba³o z okien poci¹gu, którym podró¿owa³ regularnie na trasie Wroc³aw – Wa³brzych. Ten ¿al nie spe³nionego pragnienia powraca³ do niego póŸniej podczas nocnych spacerów po
uliczkach Francji, Hiszpanii, Szwajcarii a ostatnio
Toronto. ….
Bank w nowej szacie. (Trybuna Wa³brzyska z dat¹
11 – 17 maja)
Dobiega koñca remont œwiebodzickiego banku. Placówka ta mieœci siê w du¿ym secesyjnym gmachu
przy ul. Lipowej, który zwraca na siebie uwagê wy-

obok swego domu. Policjanci rozpoznali w nim swego kolegê, kierowcê z komisariatu. Ranna, 19-letnia
Miros³awa H. znajdowa³a siê w aucie. Pomimo niezw³ocznej pomocy w szpitalu, zmar³a po 3 dniach
nie odzyskawszy przytomnoœci. Sekcja wykaza³a, ¿e
zgon by³ nastêpstwem ciê¿kich obra¿eñ cia³a. Miros³awa H. dozna³a krwotoku wewn¹trz czaszkowego,
st³uczenia pnia mózgu, wielood³amkowego z³amania koœci miednicy i podudzia lewego i wielu innych
obra¿eñ nieomal na ca³ym ciele. ….
… P.S. W prokuraturze us³ysza³em, ¿e rok temu zgin¹³
cz³owiek, inna ofiara wypadku drogowego. Sprawcy upatruje siê równie¿ w kierowcy z tego komisariatu policji. Krzysztof T. by³ wówczas pasa¿erem.
Zawodowy mistrz œwiata ze Œwiebodzic? (Gazeta
Robotnicza z dnia 18 listopada)
Kickboxing by³ w Polsce doœæ popularnym sportem.
Sukcesy Marka Piotrowskiego i Przemys³awa Salety
dzia³a³y na wyobraŸniê naszej m³odzie¿y. Piotrowski jednak zosta³ znokautowany przez Ricki Rufusa,
potem s¹dzi³ siê ze swoim menad¿erem i nie walczy³, zaœ Przemek Saleta poœwiêci³ siê karierze piêœciarza profesjonalnego. To by³ du¿y cios dla tej dyscypliny, zw³aszcza w jej wersji amatorskiej.
Pierwszym symptomem poprawy sytuacji polskiego
kickboxingu by³o zdobycie przez m³odego Dariusza
Junga tytu³u zawodowego mistrza Europy i znalezienie siê na drugim miejscu na œwiatowej liœcie. Piszê o Jungu, który reprezentuje Sosnowiec, bowiem
jest on odwiecznym rywalem Mariusz Cieœliñskiego, którego czytelnicy „Gazety Robotniczej” wybrali
sportowcem paŸdziernika. Cieœliñski pochodz¹cy ze
Œwiebodzic by³ cz³onkiem polskiej ekipy, która wspaniale spisa³a siê na tegorocznych mistrzostwach Europy w greckiej miejscowoœci Kawala. Nasza oœmioosobowa reprezentacja wywalczy³a siedem medali –
trzy z³ote, trzy srebrne i jeden br¹zowy. Cieœliñski
rozpocz¹³ t¹ znakomit¹ seriê. Zdoby³ tytu³ championa Europy w kategorii do 51 kg. …
… W Kickboxingu walczy³ w barwach wroc³awskiej
Akademii Medycznej, potem „Championa”, a teraz
„Westpolu”. Ma tam znakomitego trenera Marka
Rz¹dkowskiego, by³ego boksera wroc³awskiej Gwardii i managera w osobie znanego w naszym mieœcie
biznesmena Edwarda Ptaka. …
… Amatorskie i zawodowe mistrzostwo œwiata w
kickboxingu naprawdê jest bardzo realne.
1993
Urywki artyku³u ze wzglêdu na ciekawy fragment o
Œwiebodzicach. Z Wa³brzycha do galerii œwiata.
Korespondencja w³asna z Kanady. (Trybuna Wa³brzyska z dat¹ 6-12kwietnia)
Kazimierz G³az jest artyst¹ plastykiem o s³awie miêdzynarodowej.
Jego prace bra³y udzia³ w wystawach indywidualnych i zespo³owych m.in. we Francji, Szwajcarii,

j¹tkowo bogat¹ elewacj¹ ozdobion¹ licznymi p³askorzeŸbami. Gmach ten, jak wynika z zapisków, pochodzi z roku 1896. Cenny wystrój oraz czas powstania zadecydowa³y o tym, ¿e budynek wpisany
zosta³ do rejestru zabytków.
Przez ostatnie pó³wiecze nic w nim praktycznie nie
zmieniano. Rezultatem przeprowadzonego remontu
jest modernizacja sali operacyjnej banku. Przed
zmianami mia³a ona 50 m kwadratowych (z czego
dla interesantów zaledwie 16 m kwadratowych) teraz zosta³a powiêkszona kosztem pomieszczeñ s¹siednich do 140 m kwadratowych. Poprzednio klienci mieli do dyspozycji tylko jedn¹ kasê a obecnie –
dwie z mo¿liwoœci¹ uruchomienia w razie potrzeby
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(1672-1945) Gospodarka rolna, dzier¿awy, hodowla, czynsz gruntowy, przemys³, budownictwo, osadnictwo, poddañstwo, powinnoœci i ich znoszenie, budowa i naprawa m³ynów, s¹downictwo, budowa i
utrzymanie dróg i mostów, urbarze, kradzie¿e, zarazy /cholera/, przesiedlenie robotników do dóbr pszczyñskich, skargi, procesy, sprawy rodzinne Hochbergów, biblioteka, archiwum, sztuka, sprawozdawczoœæ, zatrudnienie, zarobki, przebudowa zamku,
ogród zamkowy, sprawy górnicze, ubezpieczenia maj¹tku od ognia, sprawy graniczne, kolej ¿elazna, policja, sprawy gminne, sprawy biednych, szkolnictwo
zawodowe, podzia³ gruntów, szpitale, organizacje i
zwi¹zki /socjaldemokracja, Osteuropa Institut/, sprawy kopalni wêgla, pa³ac w Berlinie, sprawy koœcielne, fideikomis. III. Akta Zarz¹du Gospodarki Rolnej. (1665-1941) Rachunki gospodarcze ogólne, dot.
gospodarki zbo¿owej, dot. konsumpcji, inwentarze,
dzienniki gospodarcze, zasiewy, om³oty, urbarze,
pomiary, rachunki ze zdroju w Szczawnie Zdroju, listy kuracjuszy, spisy gospodarstw, spisy poddanych,
bilanse. IV. Akta Zarz¹du Lasów. (1712-1941) Sprzeda¿ drewna, sprawozdania, wykroczenia, bud¿ety,
pomiary, wyr¹b, opisy lasów, opisy granic, wypasy,
powinnoœci, sprawy personalne, polowania, regulaminy s³u¿by leœnej. V. Akta Dyrekcji Kopalñ i Wabagu. /1699-1945/ Udzia³ ksiêcia pszczyñskiego w
kopalniach, szkody górnicze, sprawy gruntowe, drogowe, budownictwo przemys³owe, odszkodowania,
podatki, sprawy wodno-kanalizacyjne, koncesje na
kopalnie, prace poszukiwawcze, administracja, urz¹dzenia elektryczne, zaopatrzenie w maszyny, fabryka amoniaku, przepisy policji kopalnianej, produkcja brykietów, koksu, benzolu, sprawy kolejowe,
kolejki linowe, urz¹dzenia transportowe, kot³ownie,
produkcja nawozów, cegielnie, sadownictwo, sprawy finansowe, bractwo górnicze, statystyka, procesy, wynagrodzenia, zatrudnienie, zwi¹zki, zarz¹dzenia, bilanse poszczególnych zak³adów, inwentarze
zabytków ruchomych, dzier¿awy, najem, wapienniki, kamienio³omy, browary, uzdrowiska, sprawy polityczne. VI. Kasa G³ówna i Remontowa /1637-1945/
Rachunki dochodów i wydatków z ró¿nych dzia³ów
gospodarki, po¿yczki, d³ugi, bilanse, rewizje, sprawozdania spó³ek, sprawy dotycz¹ce spó³ek na Gór-

jeszcze nastêpnej. Na korzyœæ zmieni³y siê te¿ estetyka i wystrój sali. Równolegle z remontem odbywa³y siê prace zwi¹zane z unowoczeœnieniem bankowego wyposa¿enia.
Na zewn¹trz s³ynna elewacja budynku z rzeŸbami z
piaskowca zosta³a fachowo odczyszczona ( z czarnej ponownie jest barwy prawdziwego piasku) i zakonserwowana. Nowy wystrój i wygl¹d tej placówki
zachêca do czêstego korzystania z us³ug tej placówki. Co obecnie w sytuacji budowy przez miasto pierwszego w powojennych czasach gmachu przewidzianego na siedzibê banku jest zapowiedzi¹ rodz¹cej
siê konkurencji.

Archiwum
Hochbergów
Archiwum Pañstwowe we Wroc³awiu
ul. Pomorska 2 posiada w swoich
zbiorach „akta maj¹tku Hochbergów
z Ksi¹¿a” S¹ to archiwa rodzinnomaj¹tkowe z lat 1318-1945 w iloœci 34013
dokumentów o ³¹cznej wielkoœci archiwalnej
- 493 mb.
Zamek Ksi¹¿ zbudowany przez ksiêcia œwidnickiego Bolka I kilkakrotnie zmienia³ swoich w³aœcicieli.
Pod koniec XV w. W³adys³aw Jagielloñczyk odda³
zamek pod zastaw magnatowi czeskiemu Haugwitzowi. Na pocz¹tku XVI w. zamek wraz z dobrami
odkupili Hochbergowie. Dobra stanowi³y ich w³asnoœæ do 1945 r. Maj¹tek Ksi¹¿ stanowi³ fideikomis
od 1772 r.
Dokumenty:
(1687 ; 1820) Zwolnienia z poddañstwa i œwiadectwa ukoñczenia nauki. Akta. I. Archiwum - Dzia³ A
(1605-1891) Sprawy rodzinne, fideikomis, dok. w³asnoœciowe, sprawy lenne, kupno-sprzeda¿ maj¹tków
i dzia³ek, sprawy majoratu, kredyty, hipoteka, d³ugi,
obligacje, sprawy procesowe. - Dzia³ B (1318-1939)
Urbarze, kontrakty, uk³ady, czynsze, prawo wyrobu
piwa, wypasu byd³a, sprawy gruntowe poddanych,
budowa zagród, zmiany w³aœcicieli, sprawy s¹du ³awniczego i jurysdykcji s¹downiczej, przywileje, stan
poszczególnych maj¹tków, zad³u¿enia poddanych,
konferencje z udzia³em urzêdników dworskich, sprawy graniczne, poddañstwo i powinnoœci poddanych,
urbarze miast, wykazy rzemieœlników i mieszkañców
wsi do celów podatkowych, sprawy koœcielne, stypendia, szpital, szko³y, kopalnie wêgla, gosp. leœna.
- Dzia³ C (1592-1916) Materia³y o charakterze osobistym cz³onków rodu Hachbergów, genealogia, testamenty, sprawy opiekuñcze, spadkowe, rachunki,
inwentarze zamkowe i maj¹tkowe. - Dzia³ D (15321913) Sprawy w³asnoœciowe, akcyzy, c³a, handel,
sprawy wagabundów itp.. II. Generalna Dyrekcja
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nym Œl¹sku. VII. Prywatny sekretariat ksiêcia pszczyñskiego. (1558-1944) Rachunki koœcielne, sprawy koœcielne i szkolne, dostawy na rzecz wojska,
szkody wojenne, szpital, sprawy opiekuñstwa, fundacje, pomoc spo³eczna, sprawy s¹dowe, jurysdykcja w dobrach Hochbergów, materia³y kronikarskie,
utwory, opisy podró¿y, koszty utrzymania dworu
ksi¹¿êcego, korespondencja rodzinna, sprawy w³asnoœciowe, odbudowa zamku, kalendarze, zwi¹zki
ma³¿eñskie, sprawy leœne, ³owieckie, prawnicze. VIII.
Akta personalne. (1898-1945) Dotycz¹ce pracowników i robotników zatrudnionych w Ksi¹¿u. Rêkopisy biblioteki w Ksi¹¿u. (1512-1829) Kroniki, odpisy
patentów, zarz¹dzeñ, rêkopisy o charakterze religijnym. Mapy. (1725-1741)

Kronika
Zak³adów Aparatury
Elektrycznej „Mera - Refa”
w Œwiebodzicach
cz. VII
Lata 1971-1975 cz. I
1. W styczniu 1971 roku rozpocz¹³ dzia³alnoœæ zorganizowany przez ZAE „REFA” zak³adowy klub „R e k l a n”
W klubie tym dzia³aj¹: kó³ko plastyczne, kó³ko fotograficzne, sekcja szachowa, zespó³ muzyczny i biblioteka.
2. Na 46 KSR odbytej w dniu 8.03.1971r. zatwierdzony zosta³ przedstawiony przez Dyrektora, program poprawy warunków socjalno-bytowych i warunków pracy w ZAE „REFA” oraz wniosek o przyst¹pieniu przedsiêbiorstwa do wspó³zawodnictwa
miêdzyzak³adowego w ramach ZPAiAP „MERA”.
Ponadto, KSR maj¹c na uwadze powa¿ny niedobór
przekaŸników w kraju postanowi³a, ¿e ZAE „REFA”
wykona dodatkow¹ produkcjê ³¹cznej wartoœci 1,0
mln. z³otych.
3. W dniu 7.04.1971r. Konferencja Samorz¹du Robotniczego zatwierdzi³a nowy regulamin premiowania pracowników umys³owych. Regulamin wprowadzony zosta³ w ¿ycie zarz¹dzeniem Dyrektora Nr 19/
71 z dnia 14.04.1971r.
4. Uchwa³¹ 48 KSR z dnia 20.04.1971r. zatwierdzony zosta³ wniosek ZZ ZMS o nadanie tytu³u „Brygady Pracy Socjalistycznej” brygadzie Waldemara Judyckiego z wydzia³u P-51.
5. Zarz¹dzeniem Dyrektora Nr 39/71 z dnia
29.09.1971r. wprowadzona zosta³a w ZAE „REFA”
instrukcja w sprawie zasad organizacji pracy i zakresu dzia³ania archiwum zak³adowego.
6. W miesi¹cu paŸdzierniku 1971r.
uregulowany zosta³ w ZAE
„REFA” tryb przyjmowania, rozpatrywania i za³atwiania skarg i
wniosków pracowników (zarz¹dzenie Dyrektora Nr 41 z dnia
9.10,1971 r.
7. W dniu 9.11.1971r. odby³a siê
52 Konferencja Samorz¹du Robotniczego, na której dokonano oceny stanu bezpieczeñstwa i higieny
pracy w ZAE „REFA”. Podjêta
przez KSR uchwa³a zatwierdzi³a plan poprawy warunków BHP na rok 1972. Uchwa³a KSR wprowadzona zosta³a w ¿ycie zarz¹dzeniem Dyrektora Nr
46/71 z dnia 25.11.1971r.
8. Uchwa³¹ 52 KSR z dnia 9.11.1971r. zatwierdzony

Róg myœliwski ksiêcia Pless
Ostatnia z rodu
Anhalt -Koethen
- Pless, dziedziczka Pszczyny, Anna Emilia,
wnios³a Ksiêstwo Pszczyñskie swemu ma³¿onkowi hr. Hochberg Furstenstein (Hans Henryk
VI).Hrabia Hochberg, pan na zamku Furtenstein
(Ksi¹¿ ko³o Wa³brzycha), od 1847r. u¿ywa³ potrójnego nazwiska: Furst von Pless , Graf von Hochberg,
Freiherr zu Furstenstein. W³aœciciel jakby dwóch
udzielnych pañstewek - Ksi¹¿a i Pszczyny, ostatni
ordynat na Zamku Ksi¹¿. Ksi¹¿e Pszczyñski „po
opuszczeniu kraju” w przededniu drugiej Wojny
Œwiatowej, spowodowa³ zajêcie zamku przez nazistów (budowa kwatery Hitlera.)
W Ksi¹¿u do dzisiaj jest du¿a Stadnina Koni i tradycje myœliwskie. Z tamtych lat pochodzi róg myœliwski. Jest oryginalny, wykonany z
mosi¹dzu i br¹zu (dwa kolory).
Owiniêty zielon¹ skór¹. Wystêpuj¹
ubytki skóry i wgniecenia czêœci
metalowej. Na ustniku wygrawerowane nazwisko i adres wykonawcy rogu: „WILH. MONKEKOLN ( KELN) 7” Emblemat
Ksiêcia to oryginalna, owalna blacha koloru jasny mosi¹dz z wypuk³ym napisem: (FURST PLESS)
„Ksi¹¿e Pless”.
Œrednica zwoju wynosi 19 cm. Najwiêkszy wymiar
od ustnika do przeciwleg³ej krawêdzi wynosi 36 cm.
Róg jest sprawny i mo¿na na nim graæ (co najmniej
jak Wojski). Posiada równie¿ oryginalny karabinek
do paska.
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zosta³ wniosek o przekazanie kwoty 10.000 z³. na
konto Spo³ecznego Komitetu Odbudowy Zamku
Królewskiego w Warszawie z funduszu zak³adowego ZAE „REFA”.
9. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w zarz¹dzeniu Nr 47 Naczelnego Dyrektora ZPAiAP z dnia
50.10.1971r. wprowadzona zosta³a w ZAE „REFA”
analiza wartoœci wyrobów produkowanych w przedsiêbiorstwie. Analiza wartoœci wprowadzona zosta³a
zarz¹dzeniem Dyrektora Nr 53 z dnia 24.12.1971r.
10. Zarz¹dzeniem Dyrektora Nr 57/71 z dnia
29.12.1971r. wprowadzony zosta³ w ZAE „REFA”
kompleksowy system sterowania jakoœci¹ produkcji.
Zarz¹dzenie to okreœla³o podstawowe zadania komórek organizacyjnych w zakresie kontroli jakoœci w
systemie KSSJ. Do zarz¹dzenia za³¹czona zosta³a
instrukcja pracy Biura Sterowania Jakoœci¹ Produkcji.
11. W celu realizacji Uchwa³y VI Zjazdu PZPR powo³any zosta³ w ZAE „REFA” zespó³ dla opracowania programu dzia³ania i harmonogramu realizacji
zadañ wynikaj¹cych z tej Uchwa³y w zakresie poprawy warunków socjalno-bytowych za³ogi, rozwoju techniki, gospodarki materia³owej, gospodarki czasem pracy i zatrudnieniem, usprawnieniem zarz¹dzania (zarz¹dzenie Dyrektora Nr 1/72 z dnia 5.1.1972
r.)
12. W 1972 r. ZAE „REFA” zakupi³y dom w Miêdzyzdrojach i po dobudowaniu 2-ch kondygnacji i
adaptacji pomieszczeñ dla celów wypoczynkowych
oddany zosta³ do u¿ytku. Dom ten dysponuje jednorazowo 64-ma miejscami.
13. W dniu 25 marca 1972r. wydany zosta³ w ZAE
„REFA” pierwszy numer zak³adowego czasopisma
p.t. „Refleksje i Fakty”. G³ównym celem, dla którego postanowiono wydawaæ gazetê zak³adow¹ by³o
przede wszystkim d¹¿enie do stworzenia szerokiego
forum dla przedstawiania problematyki zawodowospo³ecznej przedsiêbiorstwa i jego za³ogi, zamieszczenia informacji o aktualnych zagadnieniach technicznych, gospodarczych, socjalnych i innych. Dyrektor ZAE „REFA” zarz¹dzeniem nr 15/75 z dnia
4.04.1975r. ustali³, ¿e gazeta „Refleksje i Fakty”
wydawana bêdzie dwa razy w ci¹gu roku z okazji
uroczystoœci pañstwowych lub zak³adowych.
14. W 1972 roku z okazji Dnia Metalowca Dyrektor
Naczelny ZAE „REFA” in¿. Tadeusz Gruszka odznaczony zosta³ z³otym krzy¿em zas³ugi. Jednoczeœnie
odznaczenia pañstwowe (br¹zowe krzy¿e zas³ugi)
otrzymali nastêpuj¹cy pracownicy ZAE „REFA” :

Adam Dubaj, Stanis³aw Jasiñski, Tadeusz Kawa³ko,
Boles³aw Kulczyk, Maria Wiœniewska.
15. Zarz¹dzeniem Dyrektora Nr 15/72 z dnia
11.04.1972 r. wprowadzony zosta³ program usprawnienia gospodarki materia³owej w ZAE „REFA” na
lata 1972-1975.
16. Na podstawie postanowieñ Uchwa³y nr 280 Rady
Ministrów z dnia 10 grudnia 1971r. (M.P. nr 6 poz.
597) oraz zarz¹dzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 18 stycznia 1972 r. (M.P. nr 8 poz. 52)
powo³ana zosta³a w ZAE „REFA” Spo³eczna Komisja Mieszkaniowa. Zadaniem tej Komisji jest opiniowanie wniosków osób ubiegaj¹cych siê o przydzia³
mieszkañ i przydzielenie mieszkañ pozostaj¹cych w
dyspozycji zak³adu pracy. Komisja Mieszkaniowa
powo³ana zosta³a zarz¹dzeniem Dyrektora Nr 15/72
z dnia 20.04.1972r.
17. Konferencja Samorz¹du Robotniczego ZAE
„REFA” na posiedzeniu w dniu 5.05.1972r. zatwierdzi³a regulamin w sprawie trybu i zasad udzielania
pomocy zwrotnej (po¿yczek) i bezzwrotnej ze œrodków zak³adowego funduszu mieszkaniowego oraz
regulamin ustalaj¹cy zakres pomocy pracownikom
ZAE „REFA” przy budowie indywidualnych domków jednorodzinnych. Regulaminy te zosta³y wprowadzone w ¿ycie zarz¹dzeniem Dyrektora Nr 18/72
z dnia 22.05.1972r.
18. Zarz¹dzeniem nr 90/0rg/72 z dnia 8 sierpnia
1972r. Minister Przemys³u Maszynowego zmieni³ dotychczasow¹ nazwê przedsiêbiorstwa na: ZAK£ADY APARATURY ELEKTRYCZNEJ „MERA-REFA”
w Œwiebodzicach.
19. KSR w dniu 12.09.1972r. zatwierdzi³a regulamin
przyznawania odznaki „Zas³u¿ony Pracownik ZAE
„MERA-REFA”.
20. Pocz¹wszy od 1 stycznia 1973r. ZAE „MERAREFA przeszeregowane zosta³y z II-giej do I-szej
kategorii p³ac.
21. Na podstawie uchwa³y 57 Konferencji Samorz¹du Robotniczego ZAE „MERA-REFA” z dnia
12.01.1973 r. zatwierdzone zosta³y nowe regulaminy: regulamin wspó³zawodnictwa miêdzywydzia³owego i indywidualnego oraz regulamin wspó³zawodnictwa miêdzybrygadowego o tytu³ „Brygady Pracy
Socjalistycznej”. Regulaminy te zosta³y wprowadzone w ¿ycie zarz¹dzeniem Dyrektora Nr 5/73 z dnia
19.01.1975r.
22. Odpowiadaj¹c na apel KC PZPR i Prezydium Rz¹du PRL, 57 KSR obraduj¹ca w dniu 12.01.1975 r.
podjê³a uchwa³ê o wykonaniu przez ZAE „MERA-

„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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REFA” dodatkowej produkcji ³¹cznej wartoœci 1,0
mln. z³otych. Ponadto zatwierdzony zosta³ wniosek
o przyst¹pieniu ZAE „MERA-REFA” do wspó³zawodnictwa miêdzyzak³adowego w 1975r. na zasadach ustalonych przez ZPAiAP „MERA”.
23. Zarz¹dzeniem Dyrektora nr 6/73 z dnia
25.01.1973 r. powo³ane zosta³y w ZAE „MERAREFA” zespo³y do wykonania prac przygotowawczych do wdro¿enia w ¿ycie postanowieñ uchwa³y
Nr 222 Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia
zmian w zasadach wynagradzania (likwidacja podatku od wynagrodzeñ i sk³adek emerytalnych, podwy¿ka p³ac)
24. Uchwa³¹ 58 Konferencji Samorz¹du Robotniczego ZAE „MERA-REFA” z dnia l4.05.1975r. zatwierdzony zosta³ nowy regulamin premiowania pracowników umys³owych opracowany na podstawie postanowieñ uchwa³y nr 298 Rady Ministrów z dnia
24.XI.1972 r. w sprawie premiowania pracowników
zatrudnionych w pañstwowych przedsiêbiorstwach
przemys³owych oraz grupuj¹cych je zjednoczeniach
(MP nr 56 póz. 297).
Regulamin ten zosta³ wprowadzony w ¿ycie zarz¹dzeniem Dyrektora Nr 11/73 z dnia 28.05.1973 r.
25. W 1973 roku odznaczenia pañstwowe z okazji
Dnia Metalowca otrzymali:
in¿. Józef WoŸniak – z³oty krzy¿ zas³ugi, Edmund
Tympalski, Jan Krynicki i Jan D¹browski - br¹zowe
krzy¿e zas³ugi.
26. Konferencja Samorz¹du Robotniczego uchwa³¹
z dnia 25.04.1973 r. zatwierdzi³a nastêpuj¹ce programy dzia³ania:
- „M³odzie¿ dla postêpu” na lata 1973-1975.
- Ramowy program dzia³alnoœci ideowo-wychowawczej wœród pracowników ZAE „MERA-REFA” na lata
1973-1975.
- Zweryfikowany program usprawnienia gospodarki
materia³owej w ZAE „MERA-REFA” na lata 19731975.
Program „M³odzie¿ dla postêpu” mia³ na celu stworzenie warunków dla szybszej adaptacji spo³ecznozawodowej nowoprzyjmowanych m³odych pracowników. Programy te zosta³y wprowadzone w ¿ycie
zarz¹dzeniem Dyrektora Nr 15/75 z dnia 8.05.1975r.
27. W dowód uznania za osi¹gniêcia gospodarcze,
Samorz¹d Robotniczy i Kierownictwo Zak³adu ZAE
„MERA-REFA” ufundowa³o za³odze sztandar zak³adowy. Zgodnie z zezwoleniem Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wroc³awiu z dnia 7 czerwca 1973 roku Nr USW.II-93/19/73 sztandar ten mo¿e
byæ u¿ywany z okazji œwi¹t pañstwowych i miêdzynarodowych, uroczystoœci organizowanych przez
miejscowe w³adze oraz uroczystoœci wewnêtrznych
zak³adu,
28. Decyzj¹ Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia
29.05.l973r. Nr D.266/S/XI/75 zezwolono ZAE

„MERA-REFA” na ustanowienie i u¿ywanie trzystopniowej odznaki (z³ota, srebrna, br¹zowa) „Zas³u¿ony pracownik ZAE „MERA-REFA”. Odznaka ta
nadawana jest pracownikom w oparciu o zasady ustalone w regulaminie odznaki.
29. Zarz¹dzeniem Dyrektora nr 21/73 z dnia
19.06.1973r. wprowadzony zosta³ w ¿ycie zmodyfikowany regulamin nagradzania za wyniki w eksporcie pracowników zatrudnionych w ZAE „MERAREFA”. Regulamin ten zosta³ zatwierdzony uchwa³¹
60 KSR z dnia 15.06.1973r.
30. W roku 1973 zorganizowany zosta³ przez ZAE
„MERA-REFA” pierwszy obóz wypoczynkowy dla
m³odzie¿y pracuj¹cej. Równoczeœnie podjêta zosta³a decyzja w przedmiocie organizowania tej formy
wypoczynku dla m³odzie¿y pracuj¹cej w nastêpnych
latach.
31. W zwi¹zku z wprowadzeniem z dniem 1.07.l973r.
nowych zasad wynagradzania w ZAE „MERAREFA” opracowanych w oparciu o postanowienia
Uchwa³y nr 222 Rady Ministrów, 60-ta KSR na posiedzeniu odbytym w dniu 15.06.1973r. zatwierdzi³a nastêpuj¹ce (nowe) regulaminy premiowania ;
- regulamin premiowania pracowników umys³owych,
- regulamin premiowania robotników dniówkowopremiowych,
- regulamin premiowania robotników akordowych,
- regulamin premiowania pracowników umys³owych
ZD,
- regulamin premiowania pracowników fizycznych
dniówkowo-premiowych ZD,
Regulaminy te zosta³y wprowadzone w ¿ycie zarz¹dzeniem Dyrektora Nr 24/73 z dnia 25.06.l973r.
32. W 1975 roku ZAE „MERA-REFA” zorganizowa³ po raz pierwszy zimowisko dla 30 dzieci pracowników.

Stare widokówki

Widokówka przedstawiaj¹ca ul. Strzegomsk¹ z zabudow¹ fabryki Beckera i terenem obecnych Zak³adów Lniarskich „Œwiebodzice” - ze zbiorów Pana
Marka Miko³ajczaka.
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