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Zegar Ratuszowy
Wykonany w 1876 roku
przez firmê C. Weiss z G³ogowa. Mechanizm zegarowy
mieci siê w konstrukcji z drewnianych belek. Wskazówki zegarowe s¹ wprawiane w ruch za
pomoc¹ d³ugich, metalowych, przegubowych wa³ków.
Z pomoc¹ ciêgie³ s¹ poruszane dzwony zegarowe, z których jeden jest pêkniêty od wielu lat, st¹d uderzenia zegara wydaj¹ przyt³umiony dwiêk, który jednak, szczególnie nocami s³ychaæ a¿ na krañcach miasta.

Zdjêcia:
górne - Pawe³ Zanin, dolne - Tomasz liwa
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Fragment Chronik der Stadt Freiburg in Schl.
1220 - 1937r.
T³umaczenie w³asne.

Lata 1622 - 1633

1622 W podwórzu parafialnym studnia budowana by³a.
W tym roku w listopadzie Kozacy sprowadzeni przez
cesarza, do swego kraju wracali i przez l¹sk do Polski
ci¹gnêli. Jeleni¹ Górê, Schmiedeberg i Friedland strasznie pustoszyli, jednak do wiebodzic ci gocie nie
przyszli.
1623 W tym roku nie³ad pieniê¿ny osi¹gn¹³ swój szczyt.
Za jednego talara starego trzeba by³o daæ 20 nowych.
Pó³ korca pszenicy kosztowa³o 50 Thlr (tj. 2 i pó³ talara
starego) pó³ korca owsa 20 talarów (tj. 1 talar stary) itd...
Jednak wszyscy kronikarze zgodnie twierdz¹, ¿e mimo
tej tak ogromnej dro¿yzny, nigdzie nie by³o klêski g³odu.
Od tego roku m³odzie¿ szkolna uczy³a siê ju¿ w tzw. szko³ach publicznych.
Oko³o wiêta Piotra i Paw³a korzec ziarna kosztowa³
do 5 talarów.

W padzierniku i listopadzie panowa³a w wiebodzicach
jak i w okolicy zaraza. W miecie zmar³o ponad 100 osób.
(Taki jest zapis w ksiêgach kocielnych).
W kronice Bolkowa, wydanej w 1795 roku, znajduje siê
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zapisana pod rokiem 1624 nastêpuj¹ca osobliwoæ:
Dawid Neumantt z³odziej, rozbójnik i morderca, miêdzy Mokrzeszowem i Komorowem pope³ni³ swoje najwiêksze zbrodnie. On zabija³ na publicznych drogach w
jasny dzieñ mieszczan i kupców.
Ten cz³owiek by³ w 1625 roku w Bolkowie wieszany.
Czy kogo zamordowa³ ze wiebodzic, byæ mo¿e teraz
odnajdzie siê w tutejszych kronikach.
1625 Tutejszy burmistrz George Ludwig wiêtowa³ swój
ma³¿eñski jubileusz.
1626 W tym roku ziarno zdro¿a³o do 9 talarów za korzec.
1627 W tym roku zapocz¹tkowano bibliotekê, nigdzie
nie jest jednak podane czy to koció³ czy te¿ miasto j¹
za³o¿y³o.
29 kwietnia spad³ nieg i na ³okieæ wysoko le¿a³. Dopiero 5 maja ca³kowicie stopnia³.
W tym roku obowi¹zuj¹ca od 1622 do 1625 s³u¿ba mieszczan wiebodzickich na rzecz dworu, zamieniona zosta³a na daninê pieniê¿n¹.
1628 Hanns Henryk I, najm³odszy syn Henryka Hochberga odziedziczy³ po ojcu
panowanie na Ksi¹¿u.
W tym roku w kociele odnawiana i na nowo malowana by³a chrzcielnica.
Tak¿e od tego roku musia³o pog³ówne byæ p³acone,
od którego tak¿e duchowni
nie byli zwolnieni. Od ka¿dej osoby powy¿ej 10 roku
¿ycia - 8 centów. Tak¿e podatek od byd³a zosta³ podniesiony, np. od ka¿dej krowy p³acono 12 centów.
Ceny zbo¿a by³y w tym
roku : pó³ korca pszenicy 2
thlr 10 Sgr, a ju¿ nowe ziarno - 1 thlr 6 Sgr.
W tym roku rzeka Pe³cznica wiele szkód wyrz¹dzi³a.
Przy Wielkanocy tego roku by³o tak ciep³o jak latem tak,
¿e ch³opcy i s³u¿ba boso do kocio³a przychodzili i ch³opcy na cmentarzu w pi³kê grali.
1629 16 czerwca zosta³ wydany dekret królewski, ¿e nie
wolno nikogo z ambon l¿yæ ani te¿ bluniæ, tak¿e w sprawy kocio³a rzymsko-katolickiego nikt nie mo¿e siê mieszaæ.
W tym roku od pioruna, spali³y siê zupe³nie wszystkie
budynki so³ectwa w Pe³cznicy.
W grudniu pó³ korca ziarna kosztowa³o 5 Thlr.
18 listopada umar³ prze³o¿ony szpitala Melchior Winkler.
Ten rok zapisa³ siê w kronikach jako rok osobliwy tak¿e
dlatego, ¿e na l¹sk przyszli dragoni z Lichtensteinu.
1630 - 22 sierpnia wieczorem miêdzy godzin¹ 6 a 7 umar³
pastor E. Schellbach. Woln¹ posadê pastora obj¹³ magister Jonas Sitsch rodem z Wroc³awia. Tutejszy nauczy-

ciel Nikolaus Huber zosta³ powo³any do Puschkau jako
pastor a jego posadê zaj¹³ dotychczasowy kantor Keller.
W dniu 22 maja posadê kantora zaj¹³ Henryk Schmidt.
W tym roku znowu panowa³a w miecie zaraza w wyniku której 118 osób zmar³o.
W tym roku nasta³a tak¿e wielka dro¿yzna tak, ¿e korzec ziarna kosztowa³ 7 thlr i 18 centów, pszenica 6 thlr.,
jêczmieñ 5 thlr. a owies 4 thlr. Przy tym taka klêska g³odu nasta³a, ¿e biedota ¿o³êdzie, k¹kol i otrêby mieli³a,
miesza³a to razem i z tego chleb piek³a. Tak¿e wielu, by
od g³odu siê uchroniæ trawê, korê drzew i wszelkie zielsko razem gotowali, doprawiali otrêbami i to jedli.
1631 9 padziernika umar³ diakon Keller. Na jego miejsce powróci³, powo³any rok wczeniej jako pastor do
Puschkau Miko³aj Huber (Huberinus) i w adwencie rozpocz¹³ swoje urzêdowanie.
1632 10 lutego rano, oko³o godziny 7 umar³ tutejszy
archidiakon Jan Henricus, który przez 25 lat tu swój urz¹d
sprawowa³. Na jego miejsce przyszed³ pastor Jan Huber
z Langwaltersdorf, który w Zielone wi¹tki mia³ kazanie inauguracyjne. Wed³ug innych zapisków kronikarskich sta³o siê to
w roku 1633, a
wiêc do tego czasu prawdopodobnie przy tutejszym kociele
dzia³a³o dwóch
kaznodziei o takim samym nazwisku, mianowicie: archidiakon Jan Huber senior i diakon
Miko³aj Huber.
W tym roku równie¿ z powodu
zarazy zmar³y w miecie 94 osoby.
W tym czasie w wiebodzicach by³o 18 stolarzy.
30 marca zmar³ w Szczawnie pastor Lindner, który pochodzi³ ze wiebodzic. Mowê pogrzebow¹ wyg³osi³
wiebodzicki pastor M. Sitsch.
1633 Ten rok by³ bardzo smutny dla naszego miasta.
Prawie wszystkie mo¿liwe cierpienia zjednoczy³y siê,
by na mieszkañców gwa³townie spaæ. Stan miasta ju¿
na pocz¹tku roku by³ skrajnie ró¿ny ni¿ w koñcu roku
ubieg³ego.
W styczniu miasto zajê³a szwedzka piechota dowodzona przez genera³a Duvald - juniora. Z piechot¹ przyby³a
równie¿ kompania szwedzkich dragonów. Zostali oni w
miecie przez ca³¹ zimê, a¿ do Zielonych wi¹tek. Poniewa¿ Szwedzi w tym roku widnicê oblegali, wojska
oblê¿nicze czyni³y ogromne spustoszenie w ca³ej okolicy. wiebodzice dodatkowo jeszcze musia³y podo³aæ trudom zaopatrzenia tych wojsk. W koñcu przysz³y wojska
cesarskie i wypêdzi³y Szwedów ze wiebodzic i Ksi¹¿a.

Trzy regimenty Chorwatów i regiment dragonów obozowa³y przez ca³e lato w okolicy miasta i czêsto stacza³y
boje ze Szwedami.
Kiedy wojska z miasta i okolicy siê wynosi³y, mo¿na
sobie wyobraziæ jak wszystko zniszczone by³o, szczególnie wsie ograbione z ca³ego dobytku. Po ka¿dej bitwie trupy nie pogrzebane le¿a³y, poniewa¿ ¿adnych ludzi do ich pogrzebania we wsiach ju¿ nie by³o. Poniewa¿ w okolicy wszystkie m³yny zniszczone by³y, wojska cesarskie teraz tak¿e wiebodzice zaj¹æ chcieli. Miasta bronili tylko sami mieszkañcy. Przy obronie mê¿czyznom kobiety pomaga³y. Kosze nape³nione kamieniami na mury obronne przynosi³y, które ze piewem
 Bóg jest naszym obroñc¹ na nieprzyjació³ zrzuca³y.
Kiedy miasto ju¿ d³u¿ej nie mog³o siê broniæ, zawarto
ustnie warunki kapitulacji. Cesarscy obiecywali, ¿e zarówno miastu jak i jego mieszkañcom ¿adnej krzywdy
nie uczyni¹. Skoro tylko wziêli miasto w posiadanie, zagrozili natychmiast, ¿e miasto spal¹ i zapowiedzieli :
Kto chce ¿ycie ocaliæ, musi miasto opuciæ. Wielu
mieszkañców zabra³o to co mia³o najcenniejsze i wysz³o z miasta, jednak obozuj¹ca wokó³ miasta kawaleria
nie pozwala³a nieszczênikom przejæ i ograbia³a ich ze
wszystkiego. Ludzie zostawali tylko w najbardziej potrzebnym okryciu, a wielu nawet zosta³o zamordowanych. Ci ludzie bez serca zniszczyli nawet rodki s³u¿¹ce do ich w³asnego utrzymania, w tym piec piekarski,
browary i m³yny tak, ¿e jeszcze przez d³ugi czas w miecie chleba i piwa nie by³o.
W czerwcu rozszala³a siê w miecie zaraza. Teraz bieda
stawa³a siê coraz straszniejsza. Tak du¿o ludzi umiera³o,
¿e pochowaæ ich nie mia³ kto. Ulice by³y zape³nione trupami, wzdêtymi z powodu panuj¹cej latem temperatury.
Czasami kto z rodziny, jeli taka by³a, swoich zmar³ych pochowa³, jednak wiêkszoæ le¿a³a nie pochowana
a psy je szarpa³y i rozwleka³y po okolicy. ¯o³nierze dodatkowo jeszcze ¿ywych mieszkañców mordowali.
(Kronikarz widnicki Ephraim Naso zanotowa³ w kronice na stronach 117-119)
Saksoñczycy, którzy bardzo dzielnie trzymali siê w widnicy zmusili wojska cesarskie do odwrotu, co ci ostatni
czynili bardzo niechêtnie. Tê niechêæ tak¿e nasze miasto
odczu³o, poniewa¿ oni napadali i rabowali niespodzianie. Poniewa¿ mieszczanie praktycznie ju¿ wszystko stracili, wiêc ¿o³nierze niewiele znajdowali. Na biednych
mieszkañcach pope³niano kolejny gwa³t. Aby wyjawiali gdzie co cennego ukryli, ¿o³nierze wiadrami wodê do
gard³a wlewali, a¿ do uduszenia. Innym palce rubowano, a¿ krew z pod paznokci tryska³a. Niektórym sznur
na szyjê zak³adano i wleczono tu i tam. Nawet chorych
wywlekano z ³ó¿ek i szpadê lub pistolet do piersi przyk³adano z ¿¹daniem ujawnienia gdzie pieni¹dze maj¹
schowane. Sêdziego Johanna Seidla z Cierni w rozgrzany piec piekarski tak d³ugo wk³adano i wyci¹gano, a¿
ducha wyzion¹³. Stare kroniki mówi¹ :  Wielkie ksiêgi
by stworzono, gdyby wszystkie okrucieñstwa tamtych

ludzi bez serca, które we Freiburgu pope³nili, opisaæ by
kto zechcia³.
W koñcu barbarzyñcy poci¹gnêli dalej i ci z
mieszkañców którzy uciekli, do miasta zaczêli powracaæ. Powrót by³ jednak bardzo bolesny, poniewa¿ zaraza
nadal szala³a i wielu wracaj¹cych z tego powodu zmar³o. Z ca³ego Magistratu przy ¿yciu pozosta³ tylko pisarz
miejski. Ogó³em w tym roku z powodu zarazy zmar³y
1402 osoby. Tylu zmar³ych odnotowano w ksiêgach,
zmar³ych nie odnotowanych te¿ kilka setek by³o.
22 wrzenia zmar³ notariusz Keller, 27 wrzenia
pastor magister Sitsch i 6 padziernika diakon Huber
junior - stary archidiakon Huber senior, by³ wprawdzie
jeszcze przy ¿yciu, jednak bardzo chory. O obsadzeniu
duchownych stanowisk w tym czasie nie by³o mo¿na
nawet myleæ. Jednak nieszczêliwy wypadek z³agodzi³
nieco tê niedogodnoæ. Kaznodzieja Tanke uciek³ 28
wrzenia do wiebodzic, aczkolwiek zaraza tu szala³a,
jednak na szczêcie zdrowy pozosta³ i teraz przej¹³ sprawowanie urzêdu kocielnego. Nauczyciele przy szkole
tak¿e pomarli . Zast¹pi³o ich dwóch mieszczan, lusarz i
szewc (obaj mieszczanie zostali póniej radnymi Magistratu).
Przy koñcu roku, w miecie by³o tylko 10 par
ma³¿eñskich i na przedmieciach 12. W Cierniach z powodu zarazy 700 osób zmar³o, a w Mokrzeszowie 364
osoby.
1634 27 stycznia zosta³ pastorem dotychczasowy pastor z Rudelsdorf (teraz Rudelsstadt) Jacob Nerger, urodzony w wiebodzicach i teraz tu powo³any na stanowisko. On ju¿ 17 lat by³ proboszczem w Rudelsdorf, a do
wiebodzic przyby³ 15 lutego. Diakonem zosta³ wspomniany ju¿ kaznodzieja Tanke, który w czasie zarazy kocielny urz¹d sprawowa³. Stanowisko kantora 26 lutego
przez Krzysztofa Tieslera zosta³o obsadzone. Jako organista zosta³ zatrudniony Johann Stief, a poniewa¿ by³ ju¿
stary, szybko otrzyma³ zastêpstwo w osobie Georga Geislera. W tym roku w Wüstegiersdorf jako proboszcz
zosta³ zatrudniony urodzony w wiebodzicach Tobias
Leutner.

Most ko³o nie¿ki przed przebudow¹ - ok. 1934 roku
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Poród zalesionych gór
i zielonych ³¹k, wsparta o
zamek Ksi¹¿ w górach
Wa³brzyskich le¿y Gmina Pe³cznica o d³ugiej,
bogatej i wzruszaj¹cej
historii. O zamierzch³ych
czasach i dniu dzisiejszym chêtnie opowiedz¹
nam jej mieszkañcy.
Od po³udnia przylega
miasto wiebodzice, znane z produkcji zegarków
i p³ótna, którego dworzec
oraz poczta s³u¿¹ równie¿
Pe³cznicy do ³¹cznoci z
szerokim wiatem. Pe³cznica po³o¿ona jest 350 m
npm. po obu stronach
rzeki Pe³cznica. W górnej
czêci miejscowoci,
gdzie rzeka Pe³cznica opuszcza góry Wa³brzyskie, jej
wody ³¹cz¹ siê ze strumieniem S³onym (Szczawnik) i
strumieniem Jasnym (Czy¿ynka) i w tym miejscu od
dawna znajduje siê bardzo lubiane miejsce wypoczynku
z wielkim cienistym ogrodem. Jest to Nowa Szwajcaria, któr¹ równie¿ tobie do d³u¿szego pobytu, jako letnisko polecamy.
Ró¿nymi drogami, przez b³onia i zagajniki mo¿na dojæ do wsi Zeiswald (Cisów). Jest tam ruina zamku Zeisburg (Cisy) poroniêta dzi potê¿nymi drzewami. Przy ruinie bije ród³o orzewiaj¹cej, kwanej wody
mineralnej, która strudzonemu wêdrowcy w za³o¿onej
tam gospodzie do k¹pieli i picia jest podawana.
Wysoko nad Pe³cznic¹ góruje stary dwór pañski, zamek Ksi¹¿, po³o¿ony na wysokiej skale, dumnie
na otaczaj¹c¹ go krainê patrzy. Jest on przez ca³y rok
udostêpniony zwiedzaj¹cym i warto go obejrzeæ o ka¿dej porze roku.
Z Pe³cznicy do zamku Ksi¹¿
prowadzi wygodny
gociniec, z cienist¹
alej¹ prastarych dêbów. Od stawów,
poprzez las, stromymi cie¿kami
obrze¿onymi pe³nymi wdziêku zarolami tak¿e do zamku dojæ mo¿na.
Aby opisaæ
piêkno zamku i tras
do niego wiod¹cych za ma³o jest tu
miejsca. Natura i

sztuka tu siê ³¹czy wokó³ dzie³a stworzenia i niewiele
miejsc na ziemi siê znajdzie, które mog¹ z tym miejscem konkurowaæ. Poni¿ej zamku szumi w g³êbokim jarze (Hellebach) strumieñ Jasny p³yn¹cy przez tereny
Ksi¹¿añskie. Obok strumienia biegnie droga do Nowej
Szwajcarii. Wij¹ca siê wokó³ ska³, wysokimi i stromymi urwiskami, na pó³kach skalnych, pozwala podziwiaæ
hucz¹ce w dole fale rzeki.
Udaj¹c siê na po³udnie od zamku Ksi¹¿ podziwiaæ mo¿emy po³o¿ony na wysokiej skale Stary Zamek.
Tu w koñcu osiemnastego stulecia, w starym stylu kunsztowna ruina wybudowana zosta³a. Mo¿na tu skorzystaæ
z us³ug dobrej gospody a w zamku obejrzeæ bogate zbiory
m.in. starej zbroi gromadzonej przez w³acicieli Ksi¹¿a.
W niewielkiej odleg³oci od Starego Zamku, id¹c
w górê strumienia dochodzi siê do ksi¹¿êcego ogrodnictwa Lebichau. Z Pe³cznicy dojæ do niego mo¿na ró¿nymi drogami, a jest to cel bardzo chêtnie odwiedzany przez
wielu turystów. Zobaczycie tam Pañstwo kunsztownie
urz¹dzone zbiory rzadkich i cennych rolin egzotycznych
pochodz¹cych z ró¿nych krajów wiata. Olbrzymie
szklane domy wabi¹ ci¹gle do ponownych ich odwiedzin. Szczególnie ka¿dej wiosny warte zobaczenia s¹
pokazy dalii (georginii), które w tysi¹cach egzemplarzy
przywo¿one s¹ nawet z bardzo daleka do tego szczególnego zak¹tka l¹skiego pogranicza. Z ogrodnictwem
³¹czy siê gospoda Dwór Georginii.
Do krótkich przechadzek oferuje Pe³cznica cieniste drogi z wszelkimi przy nich urz¹dzeniami do korzystania. Na jednodniowe wypady mo¿na wybraæ siê w
Góry Wa³brzyskie, Góry Sowie i na Sobótkê, by podziwiaæ piêkno tej ziemi. Zagajniki i las wysokopienny s¹
wdziêcznym celem wêdrówek turysty preferuj¹cego forsowne marsze.
W s¹siednich wiebodzicach, po³o¿one w rodku miasta otwarte k¹pielisko Wilhelmsbad (Warszawianka) z du¿¹ zabezpieczon¹ nieck¹ p³ywack¹, jak równie¿ otwarty basen k¹pielowy w Lubiechowie, daj¹ sposobnoæ weso³ego
spêdzenia czasu turystom preferuj¹cym mokre wakacje.
Za³o¿one przed
czterema laty centralne zaopatrzenie
Pe³cznicy w wodê
jest wzorcowe i niezwykle potrzebne
zarówno mieszkañcom jak i odwiedzaj¹cym turystom. Na
miejscu s¹ lekarze i
apteka. Gospody
spe³niaj¹ce wszelkie ¿yczenia, a tak-

Turystyczny szlak wiebodzic

Z i m n y
¿e mieszkania dla przyjezdnych gmina oferuje w wystarczaj¹cej iloci.
Wszelkie zapytania z tym zwi¹zane kierowaæ do
Burmistrza Pe³cznicy ko³o wiebodzic na l¹sku. Burmistrz jest zainteresowany równie¿ wszelkimi innymi
propozycjami.
T³umaczenie w³asne folderu wydanego w roku 1938 - udostêpnionego przez Pana E. Ha³dasia.

Warto zobaczyæ

w kociele w. Miko³aja

O³tarz boczny pw. w. Józefa.
O³tarz w nawie pó³nocnej, retabulum drewniane. Pochodzi z koñca XVIII wieku, wykonany przez nieznanego
autora, z drewna polichromowanego i z³oconego, w stylu pónego baroku. Wysokoæ oko³o 7 m i szerokoæ
oko³o 2,70 m. Porodku o³tarza obraz z przedstawieniem
w. Józefa w profilowanej, z³oconej ramie (patrz opis w
numerze 15 Dziejów Miasta ze stycznia 1999 r.). Obraz flankowany jest dwiema spiralnymi kolumnami na
wysokim cokole, z p³ycinami wype³nionymi ornamentem rolinnym. Kolumny o kapitelach kompozytowych,
z³ocone. Ca³oæ wieñczy przerwany gzyms i porodku
poz³acana gloria zamkniêta ³ukiem segmentowym.
Ujêty w rejestrze zabytków województwa wa³brzyskiego pod
poz. 535 nr kartoteki 2.
Ikonografia Ewa Stepa.

F o l w a r k

Zimny Dwór

Folwark wspomniany zosta³ po raz pierwszy w
1540 roku w rejestrze czynszów jako Kaltvorwerk. By³
to pañski folwark - herrschatliche Kaltvorwerk nale¿¹cy do dóbr Hochbergów z Ksi¹¿a, tak jak i ca³a wie
Pe³cznica. Folwark ten wymienia w 1830 roku Knie i
Melcher, oraz oznaczony jest na mapie z 1838 roku. Na
mapie z 1883 roku unowoczenionej w 1906 roku zarejestrowany jest zespó³ folwarczny, z³o¿ony z trzech budynków wokó³ wyd³u¿onego dziedziñca, przy czym jeden na rzucie mocno wyd³u¿onego prostok¹ta w osi pó³noc - po³udnie, a dwa pozosta³e usytuowane po boku, s¹
znacznie mniejsze. Na pó³noc od g³ównego budynku
zaznaczony jest staw. Nie jest wiadomym kiedy dawny
zespó³ folwarczny przekszta³cony zosta³ na gospodê jak
to wynika z kartki pocztowej, gdzie g³ówny budynek
folwarczno - mieszkalny nazwany jest Gaststätte Kaltvorwerk. W 1935 roku poprowadzona zosta³a nowa
droga do Zimnego Folwarku.
G³ówny budynek zespo³u, mieszkalno - gospodarczy z I po³owy XIX wieku, jeden z trzech budynków
dawnego folwarku zwanego obecnie Zimny Dwór od
kilku miesiêcy niezamieszkany, zdewastowany, przeznaczony do rozbiórki. W pozosta³ych dwóch budynkach
mieci³a siê przez pewien czas kurza ferma (budynki
nale¿a³y wówczas do Rolniczej Spó³dzielni Produkcyjnej w Cierniach). Zespó³ po³o¿ony jest na wzgórzu, na
pó³noc od ulic J. Mikulicza i W³. Sikorskiego. Dojcie
w¹sk¹ poln¹ drog¹ odchodz¹c¹ od ul. J. Mikulicza obok
budynku nr 16, oraz dojazd z przeciwnej strony, od wiebodzic, asfaltow¹ drog¹. Budynki zamykaj¹ z trzech stron
czworoboczne podwórze: tzw. Zimny Folwark od po³udnia, pozosta³e dwa od pó³nocy i od zachodu. Porodku podwórza studnia. Zimny Folwark murowany z
kamienia polnego i ceg³y, tynkowany, czêæ mieszkalna
dwutraktowa; czêæ gospodarcza posiada pomieszczenia jednoprzestrzenne, b¹d dzielone prowizorycznie na
kilka mniejszych pomieszczeñ, budynek dwukondygnacyjny. Dach dwuspadowy, kryty dachówk¹ ceramiczn¹.
Porodku dachu drewniana sygnaturka z latarni¹, o daszku kopulastym krytym gontem. Pierwotnie w po³aciach
dachu znajdowa³y siê niewielkie facjatki umieszczone
w dwóch rzêdach, kryte jednopo³aciowymi ceramiczny-
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mi daszkami. Pozosta³e dwa budynki murowane z kamienia polnego i ceg³y, tynkowane, wnêtrza jednoprzestrzenne, budynki jednokondygnacyjne, dachy dwuspadowe kryte blach¹. Elewacja Zimnego Folwarku od
strony podwórza dziewiêcioosiowa, na cokole, zwieñczona profilowanym gzymsem. Otwory okienne prostok¹tne, ró¿nej wielkoci, rozmieszczone nieregularnie, niektóre otwory w prostych ceglanych obramieniach. Stolarka okien bezstylowa. W osi trzeciej od pó³nocno wschodniego naro¿nika prostok¹tny otwór wejciowy
prowadz¹cy do czêci mieszkalnej, drzwi jednoskrzyd³owe, wspó³czesne, z nadwietlem, zniszczone. Wczeniej
przed wejciem by³ ganek. W osi trzeciej od pó³nocno zachodniego naro¿nika otwór zamkniêty ³ukiem pe³nym
prowadz¹cy do czêci gospodarczej, brama dwuskrzyd³owa, bezstylowa, zniszczona. Elewacja po³udniowa
siedmioosiowa, zwieñczona profilowanym gzymsem.
Otwory okienne rozmieszczone nieregularnie, prostok¹t-

ne, ró¿nej wielkoci; w czêci mieszkalnej dwuskrzyd³owe, stolarka bezstylowa; w czêci gospodarczej niewielkie. W osi drugiej od po³udniowo - wschodniego naro¿nika murowany ganek o dachu p³askim krytym pap¹,
poprzedzaj¹cy wejcie do wnêtrza. Elewacja boczna
wschodnia i zachodnia - na cokole, zwieñczenie wysoki-

6

mi trójk¹tnymi szczytami. Elewacja wschodnia trójosiowa. Czêæ mieszkalna czêciowo podpiwniczona. Zejcie do wnêtrza po jednobiegowych murowanych schodach. Sieñ przechodnia. Klatka schodowa usytuowana
w pó³trakcie rodkowym, schody dwubiegowe ³amane,
drewniane, balustrada drewniana z ozdobnie ciêtych desek. Wnêtrza posiadaj¹ pomieszczenia z prostymi sufitami i pomieszczenia sklepione odcinkowo. Czêæ gospodarcza posiada proste sufity (zniszczona jest w wielu
miejscach podsufitka i widoczne s¹ belki stropowe), na
parterze czêæ pomieszczeñ posiada drewniany strop
belkowy. Teren na którym znajduje siê zespó³, nie jest
ogrodzony. Obok budynków znajduj¹ siê pola a przy elewacji wschodniej Zimnego Folwarku niewielki sad,
pozosta³oæ po istniej¹cym tu du¿ym sadzie.
Opis pochodzi z materia³ów Studium historyczno - urbanistycznego miasta wiebodzice opracowanego w roku
1991. Ju¿ wówczas budynek Zimnego Folwarku wymaga³ kapitalnego remontu jako budynek bardzo zniszczony i nienadaj¹cy siê do wykorzystania nawet jako budynek gospodarczy. Ze wzglêdu na walory krajobrazowe, po³o¿enia zespo³u, racjê bytu mia³by powrót do ostatniego sposobu u¿ytkowania jako obiektu turystycznego
np. schroniska, czy samej restauracji, w zale¿noci od
mo¿liwoci przystosowania zespo³u do jednej z wymienionych funkcji. W tym czasie w obiekcie wybuch³ po¿ar. Obecnie na terenie dzia³a firma zajmuj¹ca siê utylizacj¹ i przerobem opakowañ plastikowych (dalsze zagro¿enie po¿arowe). Dzi szkoda, ¿e obiekt o wielowiekowej historii, praktycznie znik³ z pola widzenia w³adz
terenowych, lecz mo¿e ko³o historii przywróci nale¿ne
miejsce temu obiektowi nie tylko w dziejach naszego
miasta, ale i w jego krajobrazie.
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