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Ciekawostki Przemys³ zegarmistrzowski

firmy E.G.Beckera. cz.1

Obecnie:
I. Zak³ady Aparatury Elektrycznej „Mera-Refa” ul.
Strzegomska 23, 25, 27
II. Dolnoœl¹ska Fabryka Mebli Plac Dworcowy 2 i
Zak³ady Przemys³u Odzie¿owego „Rafio” ul. Kole-
jowa 34
III. Zak³ady „Predom-Termet” ul. Wa³brzyska 18, 20,
33, 38
IV. Budynek mieszkalny ul. Graniczna 2 (przyp. w³.-
raczej 4 i 4a)

Prekursorem przemys³u zegarmistrzowskie-
go i twórc¹ najwiêkszej na Œl¹sku fabryki zegarów
by³ Edward Gustaw Becker z Oleœnicy (1819-1885),
który wyniós³ sw¹ wiedzê i doœwiadczenie z najlep-
szych warsztatów europejskich (w Wiedniu, DreŸnie,
Berlinie, La Chaux-de-Fonds). W 1847 r. G. Becker
otworzy³ swój zak³ad zegarmistrzowski w Rynku, a
dziêki wsparciu finansowemu rz¹du i króla Frydery-
ka Wilhelma IV, w 1850 r. za³o¿y³ fabrykê zegarów
wahad³owych w Œwiebodzicach. W 1875 r. jubile-
usz 25-lecia fabryki uczczono ju¿ 100-tysiêcznym
zegarem. Kolejny egzemplarz jubileuszowy – 500-
tysiêczny, skonstruowano w 1885 roku (i przekaza-
no Bismarckowi z okazji jego 70-tych urodzin). Mi-
lionowy zegar z 1892 r. (skonstruowany wiêc ju¿ po
œmierci G. Beckera) przechowywany jest w Zak³a-
dach „Predom-Termet” przy ul. Wa³brzyskiej w Œwie-
bodzicach (do niedawna znajdowa³ siê na wystawie
zegarów w Muzeum Ziemi K³odzkiej. Fabryka Bec-
kera posiada³a swe filie: w G³uszycy, Pieszycach,
Wo³owie (gdzie wiêŸniowie wykonywali precyzyjne
skrzynki). Znakomita jakoœæ zegarów znajdowa³a
uznanie na licznych wystawach krajowych i zagra-
nicznych, zdobywaj¹c medale m.in. w Londynie
(1862r.), Pary¿u (1867r.), Filadelfii (1872r.), Wied-

Œrednie temperatury powietrza w maju, lipcu i sierp-
niu w latach 1985 -1994 w Œwiebodzicach (wg. Pana
T. Bladowskiego – mieszkañca Œwiebodzic, prowa-
dz¹cego prywatne obserwatorium meteorologiczne),
wynosi³y:
maj: 1985 – 12,8; 1986 – 13,3; 1987 – 13,7; 1988 – 13,9;
1989 – 12,4; 1990 – 13,1; 1991 – 13,0; 1992 – 15,1; 1993 –
14,5; 1994 – 14,2.
lipiec: 1985 – 15,5; 1986 – 15,3; 1987 – 15,6; 1988 – 16,3;
1989 – 15,4; 1990 – 15,0; 1991 – 16,6; 1992 – 17,3; 1993 –
14,7; 1994 – 17,8.
sierpieñ: 1985 – 16,1; 1986 – 15,9; 1987 – 14,1; 1988 – 15,4;
1989 – 16,1; 1990 – 15,9; 1991 – 16,4; 1992 – 18,9; 1993 –
15,4; 1994 – 16,7.

Od okresu powojennego w ró¿nych miejscach by³y
lokalizowane œmietniska komunalne. Pierwsze by³o
pomiêdzy drog¹ do Wa³brzycha a ul. Wa³brzysk¹.
Nastêpnie sk³adowano œmieci na terenie pomiêdzy
ulic¹ Sportow¹ a Ceglan¹, na którym obecnie stoj¹
budynki ulicy Metalowców. W latach szeœædziesi¹-
tych zsypiskiem œmieci by³o wyrobisko cegielni przy
ul. Wa³brzyskiej. PóŸniej wywo¿ono œmieci w rejon
ulicy Jeleniogórskiej (na tym terenie obecnie znaj-
duje siê Zak³ad Ogrodniczy Pañstwa Grajewskich).
Nastêpnie (do czasu wybudowania wysypiska w Sta-
rym Jaworowie wywo¿ono œmieci w rejon Mokrze-
szowa, na teren by³ej ¿wirowni nale¿¹cej do „Beto-
niarni”.

Najpospolitsza w mieœcie jest lipa drobnolistna, rzad-
sza lipa krymska i szerokolistna. Jedyny w mieœcie
okaz lipy bia³ej roœnie na skwerze przy ul. Œwidnic-
kiej. Jedno tylko jest równie¿ drzewo lipy drobno-
listnej odm. wroc³awskiej. Charakteryzuje siê sto¿-
kowat¹ koron¹, roœnie obok Ratusza. Przy al. Lipo-
wych rosn¹ lipy krymskie o liœciach b³yszcz¹cych i
wytwarzaj¹ce brunatno ow³osione p³onne owoce.
Zosta³y posadzone oko³o 1910 roku.
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niu (1873r.), Sydney (1879r.), Melbourne i Berlinie
(1881r.), Amsterdamie (1883r.), Antwerpii (1885r.).
By³y to zegary sto³owe – gabinetowe, œcienne, sza-
fowe, tzw. roczne, morskie, budziki i inne, s³yn¹ce z
precyzji i modnej obudowy – g³ównie w stylu á la
Boullé, w formach eklektycznych i secesyjnych.
Gongi i kuranty produkowano w kooperacji z kom-
binatem Whittington u. Westminster (m.in. cztery
ró¿ne kuranto – melodie na ka¿dy kwadrans). Naj-
szersza specjalizacja dotyczy³a sto³owych, gabine-
towych zegarów wahad³owych oraz tzw. regulato-
rów. Sygnowane by³y czêsto dwukrotnie – na tarczy
i na mechanizmie – znakiem formowym w kszta³cie
kotwicy zwieñczonej koron¹ z monogramem „G.B.”.
Samodzielnie dzia³a³y Oddzia³y pod nazw¹ m.in.
„Germania”, „Borusia”, „Concordia”, oraz zak³ady
produkuj¹ce tylko obudowy do zegarów, spoœród
których najwiêkszymi by³y: Sölch u. Jäckel (1871),
Heine i S-ka (1874), a póŸniej „Victoria” (1889). Pod
koniec lat 90-tych zaczê³y one dotkliwie odczuwaæ
konkurencjê, st¹d powsta³ projekt fuzji wszystkich
zak³adów i utworzenie spó³ki. Zarz¹d Firmy G. Bec-
kera (bêd¹cy po œmierci Gustawa Beckera w rêku
jego trzech synów i bratanka) zaakceptowa³ ten plan
i w 1899 r. powsta³a spó³ka akcyjna „Vereinigte Fre-
iburger Uhrenfabriken Aktiengesellseheft ince. vor-
mals Gustav Becker”. W jej nazwie uwzglêdniono
imiê twórcy przemys³u zegarmistrzowskiego na Œl¹-
sku. Zjednoczony koncern obj¹³ ca³kowicie œwiebo-
dzicki przemys³ zegarmistrzowski. Produkcja podzie-
lona by³a na trzy samodzielne fabryki obróbki meta-
li, w których wytwarzano mechanizmy i czêœci ze-
garów. Dwie z nich znajdowa³y siê w Œwiebodzicach,
trzecia w pobliskim Broumovie w Czechach (zbudo-
wana w 1889 r. jako filia fabryki G. Beckera, prowa-
dzona przez jego bratanka), pod nazw¹ „Gebrüder
Junghans Aktiengesellschaft, Werk Gustav Becker”.
Przedstawicielstwa znajdowa³y siê niemal na ca³ym
œwiecie (Brema, Hamburg, Ateny, Bukareszt, Lon-
dyn, Pary¿, Kair, Nowy Jork, Sydney, Tokio i wiele
innych miast). Istnia³ te¿ ca³y kompleks zak³adów
pomocniczych. Ca³e przedsiêbiorstwo zajmowa³o po-
wierzchniê 100 tys. m2 powierzchni, z czego tylko
1/5 zajmowa³y budynki fabryczne. Wiêkszoœæ pro-
dukcji przeznaczona by³a na eksport. Podczas I woj-
ny œwiatowej koncern zosta³ pozbawiony wielu ob-
szarów zbytu, produkcja zegarów by³a bardzo ogra-
niczona, wiêkszoœæ jej przestawiono na cele militar-
ne. Od pocz¹tku XX wieku nasilaj¹ca siê rywaliza-
cja pomiêdzy œwiebodzickim a schwarzwaldzkim
przemys³em zegarmistrzowskim, zkoñczy³a siê po-
rozumieniem i otworzeniem Trustu w 1930 roku, któ-
ry jednoczy³ interesy firm z obu obszarów- Schwarz-
waldu i Œl¹ska. W okresie kryzysu, w koñcu lat 30-
tych XX wieku firma Beckera zmuszona by³a roz-
parcelowaæ swój przemys³ i tak na przyk³ad czêœæ

fabryki drewnianych elementów zegarów przy ul.
Dworcowej sprzedano A. Schulzowi, który urucho-
mi³ w niej zak³ady konfekcyjne „A. Schulz Ostland”
(obecnie Zak³ady Przemys³u Odzie¿owego „Rafio”
przy ul. Kolejowej 34, przyleg³e do terenu Dolnoœl¹-
skiej Fabryki Mebli przy pl. Dworcowym). Na dzie-
dziñcu pozosta³ wysoki komin ze znakiem firmowym
i monogramem Gustawa Beckera. W okresie II woj-
ny œwiatowej produkcjê zegarów zast¹piono pro-
dukcj¹ na cele wojskowe. W 1945 roku na bazie daw-
nej fabryki Beckera przy ul. Wa³brzyskiej za³o¿ono
„Dolnoœl¹sk¹ Fabrykê Zegarów w Œwiebodzicach”
– filiê Pañstwowej Fabryki Zegarów w £odzi. W 1952
roku zlikwidowano w Œwiebodzicach produkcjê ze-
garów, przekazuj¹c je innym zak³adom w kraju. W
produkcji mebli (w Dolnoœl¹skiej Fabryce Mebli przy
pl. Dworcowym) d³ugo jeszcze  po wojnie wykorzy-
stywano wzorniki firmy Beckera do drewnianych
obudów zegararów. Materia³ kartograficzny pozwa-
la w przybli¿eniu ustaliæ lokalizacjê dawnych fabryk
G. Beckera przy ul. Strzegomskiej, Wa³brzyskiej,
Dworcowej oraz w obszarze miêdzy ul. Sienn¹ i Gra-
niczn¹. Sprawozdania Izby Handlowej w Œwidnicy z
1902 roku potwierdzaj¹, ¿e w Œwiebodzicach znaj-
dowa³o siê piêæ fabryk zegarów. Istania³ te¿ w Œwie-
bodzicach ca³y kompleks zak³adów pomocniczych
tych fabryk, jak fabryka maszyn, odlewnia, blachar-
nia, zak³ad galwanizacyjny, zak³ad wyrobu tarcz ze-
garowych, kluczy metalowych, zak³ad obróbki drew-
na, tartak, szlifiernia szk³a z licznymi oddzia³ami. St¹d
identyfikacja i ustalenie pierwotnej lokalizacji obiek-
tów i ich funkcji, jest obecnie bardzo utrudniona i
wymaga poszerzonej kwerendy, przekraczaj¹cej za-
kres niniejszego opracowania. Utrudnienie stanowi¹
te¿ nowe funkcje wspó³czesnych zak³adów przemy-
s³owych na terenie dawnych fabryk Beckera, grun-
towne przebudowy, adaptacje i modernizacje.
Firmowe listowniki firmy G. Beckera bêd¹ce dziœ
materia³em ikonograficznym, obrazuj¹ w wiêkszo-
œci wielokondygnacyjne budynki fabryczne (od dwu
do piêciu kondygnacji). Niektóre z nich s¹ obecne
dot¹d w nastêpuj¹cych zespo³ach wspó³czesnego
przemys³u w Œwiebodzicach:
I. Zak³ady Aparatury Elektrycznej „Mera-Refa”
przy ul. Strzegomskiej
   a) budynki administracyjne nr 23, 25, 27
- modernistyczne, z lat 20-tych XX wieku, po³¹czo-
ne ze sob¹ w jeden korpus dwukondygnacyjny, przy-
kryty dwuspadowymi dachami ceramicznymi o
wspólnej kalenicy, obwiedzione wspólnym pozio-
mym gzymsem miêdzykondygnacyjnym.
Elewacje frontowe – skrajny cz³on po³udniowy (nr
23) wyró¿nia siê boniowym portalem (z nadœwietlem
i kluczem wieñcz¹cym), arkadowym przejazdem,
pó³okr¹g³ym wykuszem I-go piêtra krytym sto¿ko-
wym daszkiem (w naro¿niku elewacji) zdwojonym i
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potrojonym uk³adem okien, w¹skim pseudomezza-
ninem.
Pozosta³e dwa cz³ony z regularnym rytmem otwo-
rów okiennych, które wyznaczaj¹ 17-osiow¹ elewa-
cjê frontow¹ dzielon¹ pionowo pasami boniowany-
mi, zdobion¹ pseudouszkowymi opaskami okien (w
budynku nr 25 i 27), p³ycinami miêdzyokiennymi z
geometrycznym reliefem, a w skrajnym cz³onie pó³-
nocnym – meandrowym fryzem ponad parterem.
Elewacja tylna – równie¿ 17-osiowa w budynku nr
25 i 27 (dwuosiowa w budynku nr 23), zryzalitowa-
na w stosunku do s¹siedniej elewacji (nr 23), z któr¹
³¹czy siê w naro¿niku przy arkadowym przejeŸdzie
nadwieszonym walcowatym wykuszem I-go piêtra.
Wnêtrze – trójtraktowe z wewnêtrznym traktem ko-
rytarza. Zewnêtrzny podzia³ i zró¿nicowanie elewa-
cji sugeruj¹ce trzy odrêbne cz³ony, nie ma odzwier-
ciedlenia we wnêtrzu, które jest jednym ca³kowitym
uk³adem pomieszczeñ po obu stronach d³ugiego ko-
rytarza, z dwoma klatkami schodowymi stanowi¹-
cymi komunikacjê pionow¹. WyraŸny przedzia³ jest
tylko na parterze, gdzie arkadowy przejazd i obok
niego sieñ przelotowa (w jej œcianie bocznej - wej-
œcie do portierni), oddzielaj¹ wnêtrze budynku nr 23
jedynie na parterze. W korytarzu parteru i na I piê-
trze nadwieszone s¹ w regularnych odstêpach arka-
dowe ³uki, akcentuj¹ce podzia³ pomieszczeñ po obu
jego stronach w trakcie frontowym i tylnym. Schody
po obu stronach korytarza (w budynku nr 23 i 27) s¹
drewniane, dwubiegowe, z balustradami o okr¹g³ych
s³upkach z reliefem pierœcieniowych segmentów. Na
I piêtrze – sztukateria w postaci wa³kowych listew
wzd³u¿ krawêdzi sufitów. Stolarka drzwi – stylowa,
modernistyczna. Znajduj¹cy siê w pobli¿u (przy
skrzy¿owaniu ulicy Strzegomskiej i Fabrycznej bu-
dynek o bogatym wystroju architektonicznym (zo-
bacz Strzegomska 21) pe³ni³ byæ mo¿e funkcjê ad-
ministracyjn¹.
b) budynek przemys³owy, produkcyjny w g³êbi dzie-
dziñca nale¿¹cy do zak³adów „Mera-Refa” – piêcio-
kondygnacyjny, ceglany i otynkowany, kryty p³a-
skim dachem, o bryle dwucz³onowej na rzucie litery

Nieistniej¹ce ju¿ budynki
przy ul. Strzegomskiej 23-27

„L”. Do pod³u¿nej 17 osiowej elewacji frontowej
przylega pod k¹tem prostym skrzyd³o du¿ego ryza-
litu. W osi œrodkowej elewacji znajduje siê p³ytki ry-
zalit szczytowy wzniesiony ponad wysokoœæ gzym-
su wieñcz¹cego, w którym otwór wejœciowy flanko-
wany jest boniowanymi pilastrami, kryty wysuniê-
tym p³askim daszkiem.
Wnêtrze – trzytraktowe, z korytarzem w trakcie œrod-
kowym. Na parterze ¿eliwne s³upy wspieraj¹ drew-
niane stropy, na wy¿szych kondygnacjach – betono-
we stropy na belkach stalowych. W ryzalicie fronto-
wym w osi œrodkowej znajduje siê dwubiegowa klatka
schodowa i sanitariaty. W du¿ym skrzydle bocznego
ryzalitu – pomieszczenia pracowni projektowych.

Hradec Králové 17.7.2002
Szanowny Pan
Leszek Gucwa
Burmistrz Miasta Œwiebodzice
ul. Rynek 1
58-160 Œwiebodzice

Pozwólcie, abym Wam jeszcze raz bardzo
podziêkowa³ za mi³e, przyjemne, ¿yczliwe i przyja-
cielskie przyjêcie nas w Urzêdzie i pokazanie nam
Waszego, obecnie daleko ³adniejszego miasta Œwie-
bodzice, ni¿ w czasie naszego przymusowego poby-
tu (Freiburg – Polsnitz). Jednoczeœnie musimy pod-
kreœliæ wielce mi³¹ uprzejmoœæ Waszych pracowni-
ków, z którymi spotkaliœmy siê 11 lipca 2002 r., ich
chêæ udzielenia pomocy w uzyskaniu interesuj¹cych
nas informacji.

W przekazanych listach i fotografiach z cza-
su pobytu na robotach przymusowych znajduje siê i
fotokopia „Arbaitsbuch” z urzêdowym wpisem „NKF
Flugzeugfabrik Kurt Hoderman Polsnitz”,* gdzie pra-
cowa³em przymusowo w ramach programu likwida-
cji s³owiañskich narodów przez ówczesn¹ Hitle-
rowsk¹ Trzeci¹ Rzeszê.

Jesteœmy Wam naprawdê wdziêczni, ¿e mo-
gliœmy o¿ywiæ wspomnienia naszej m³odoœci, w któ-

Listy

Czesi w Pe³cznicy
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rej by³o wiêcej utrapienia ni¿ radoœci. Cieszy nas nasza
antywojenna wspó³praca, któr¹ ¿eœmy w dobie oku-
pacji niemieckiej, jako jeñcy prowadzili wraz z nie-
mieckimi antyfaszystami i polskimi jeñcami.

W Waszej okolicy by³, jak sobie przypomi-
nam obóz koncentracyjny Gross-Rosen, obecna Ro-
goŸnica. Mój przyjaciel Schejbal** rozpamiêtywa³
moment, kiedy go gestapo przes³uchiwa³o w obec-
nym Waszym Urzêdzie Miejskim za to, ¿e przynosi³
chleb i pieczywo do lagru mimo zakazu. Do jego
wypuszczenia przyczyni³ siê mój majster, dzielny
Niemiec antyfaszysta, któremu powiedzia³em, ¿e w
Urzêdzie przes³uchiwany jest ten, który dostarcza³
wiêŸniom wyroby piekarskie. Dosz³o wtedy do jego
uwolnienia.

Ja sam, koñcem 1944 roku zosta³em prze-
niesiony do podobnego zak³adu w Radebergu ko³o
Drezna, przy czym za sabota¿ grozi³o mi wys³anie
do obozu koncentracyjnego. Tam te¿ by³em przy-
dzielony do oddzia³u, gdzie majstrem by³ antyfaszy-
sta, tak¿e prowadz¹cy dzia³alnoœæ sabota¿ow¹. Trzy-
nastego lutego 1945 roku opuœci³em Drezno, chcia-
³em znikn¹æ po wykonaniu sabota¿u: opuœci³em mia-
sto na godzinê przed nalotem na Drezno. Kiedy do-
jecha³em do lagru, który by³ odleg³y 30 km od Dre-
zna, rozpocz¹³ siê nalot na Drezno. Ocali³em w³asne
¿ycie...

Jak¿em Wam obieca³, spróbujê postaraæ siê
o dalsze dokumenty z czasu walki osadzonych w
Pe³cznicy ko³o Œwiebodzic.

Jeszcze raz sk³adam ogromne dziêki i liczê
na ponowne spotkanie, je¿eli bêdziemy ¿ywi i zdro-
wi.
Josef Masopust
Klask 130/12  500-03 Hradec Králové 3

* obecny „Klimator”
** pracowa³ w piekarni w Rynku (która mieœci³a siê chyba
pod numerem 6 lub 8)

Zdjêcie ze strony nr 3 - Obóz czeski.
Zdjêcie ze strony nr 4 - Uroczystoœæ w zak³adzie, w którym
pracowali czesi (obecny „Klimator”). Na pierwszym planie
w³aœciciel zak³adu, w tle pod œcian¹ „jeñcy”

Rok 1995 cd

Powsta³o TMŒ. (Tygodnik Wa³brzyski z dat¹ 18-24
kwietnia)
Z inicjatywy Ko³a Historycznego przy Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Œwiebodzicach, 31 marca odby³o
siê zebranie za³o¿ycielskie Towarzystwa Mi³oœników
Œwiebodzic. Za g³ówny cel nowopowsta³a organiza-
cja wyznacza sobie podkreœlanie i pielêgnowanie tra-
dycji historycznych tego miasta wœród m³odzie¿y i
mieszkañców. Wyznaczone cele TMŒ bêdzie reali-
zowaæ poprzez takie formy jak spotkania m³odzie¿y
z najstarszymi mieszkañcami miasta, opiekê nad za-
bytkami oraz przygotowanie wystaw promuj¹cych
œwiebodzickie zabytki. Na pierwszym zebraniu m³o-
dzie¿ goœci³a Floriana Knycha³ê i Œwiêtos³awa Pa-
tronika – pierwszych polskich osadników w Œwie-
bodzicach, a tak¿e Eugeniusz Mohyluka – Przewod-
nicz¹cego Komisji Us³ug Spo³ecznych i Informacji
oraz Edwarda Staniewskiego – dzia³acza œwiebodzic-
kiego LOP-u. W prace TMŒ zaanga¿owana jest moc-
no i s³u¿y m³odzie¿y pomoc¹ merytoryczn¹ nauczy-
cielka historii El¿bieta Kañdu³a. Najbli¿sze spotka-
nie towarzystwa zaplanowano na 21 kwietnia o godz.
9 w SP nr 2.
Œmieræ na balkonie.  Gazeta robotnica z dnia 14 lip-
ca)
Na balkonie mieszkania przy ul. Chrobrego 13-letni
Grzegorz W. i jego siostrzeniec zrobili prowizorycz-
ny namiot z koca, pod którym zamierzali spêdziæ noc.
Ch³opcy zabrali ze sob¹ radiomagnetofon i wentyla-
tor, a przy pomocy przed³u¿acza postanowili dopro-
wadziæ pr¹d potrzebny do u¿ytkowania tych urz¹-
dzeñ. W tym celu Grzegorz W. z kub³a na œmieci
wyj¹³ pociête i z ubytkami izolacji przewody znisz-
czonego przed³u¿acza, a nastêpnie pod³¹czy³ je do
gniazdka i wyszed³ na balkon. W skarpetkach stan¹³
na przewodach i chwyci³ siê metalowej barierki bal-
konu. Podczas pod³¹czania jednego z urz¹dzeñ zo-
sta³ pora¿ony pr¹dem. Bêd¹cego pod napiêciem
ch³opca od barierki oderwa³ ojciec. Wyniós³ syna do
przedpokoju. Wezwano pogotowie, ale na ratunek
by³o ju¿ za póŸno.
Woda dla Cierni. (Tygodnik Wa³brzyski z dat¹ 26
wrzesieñ – 2 paŸdziernik)
Najpilniejsz¹ spraw¹ dla Cierni, bêd¹cych faktycz-
nie dzielnic¹ Œwiebodzic, jest budowa wodoci¹gu.
Ta licz¹ca blisko 12 kilometrów wieœ nie ma dot¹d

Wycinki
ze starych gazet

W³asne
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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.
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wody bie¿¹cej z kranów. Sytuacja sta³a siê wyj¹tko-
wo trudna, gdy na budowie du¿ej oczyszczalni œcie-
ków dla Wa³brzycha, le¿¹cej praktycznie tu¿ za wsi¹,
rozpoczêto du¿e prace budowlane zwi¹zane z jej roz-
budow¹. W wiejskich studniach zaczê³a siê od tego
czasu pojawiaæ woda w kolorze rdzy, nie mówi¹c o
jej walorach smakowych. O tym, do jakiego stopnia
budowa zepsu³a wodê, trwaj¹ spory.Faktem jest, ¿e
nie nadaje siê ona do konsumpcji. Jak na ironiê przez
po³owê Cierni biegnie magistrala wodna. Tyle, ¿e jest
to woda dla miasta kierowna do znajduj¹cej siê w
po³owie wsi stacji pomp zrobionej na pocz¹tku lat
80-tych. St¹d woda z Dobromierza p³ynie dalej do
stacji uzdatniania przy ul. Sportowej i zaopatruje mia-
sto. By chocia¿ w sposób doraŸny z³agodziæ problem
niedoboru wody w Cierniach, zarz¹dca wodoci¹gów
umo¿liwia dostêp do hydrantu przy stacji pomp w
Cierniach mieszkañcom tej okolicy. Po wodê przy-
je¿d¿aj¹  oni tam beczkowozami. Takie rozwi¹zanie
jest bardzo uci¹¿liwe, nie mówi¹c ju¿ o tym, co mo¿e
dziaæ siê w tym miejscu przy wiêkszym mrozie. Bur-
mistrz Œwiebodzic, Jan Wysoczañski, w rozmowie z
nami argumentowa³, ¿e zagadnienie to jest bardzo
trudne. Po pierwsze: nie mo¿e siê fakt, i¿ Ciernie kie-
dyœ w³¹czono do miasta, mœciæ teraz tym, ¿e nie mo¿-
na skorzystaæ z ¿adnej dotacji na wodê dla wsi. In-
westycja taka wbrew pozorom bêdzie du¿a. Istniej¹-
ca magistrala wodna siêga ledwie po³owy wsi, tech-
nicznie rozbudowa jej na boki nie jest mo¿liwa, bo
woda trafiæ musi do uzdatniania. W tej sytuacji zde-
cydowano siê wodoci¹g budowaæ stopniowo. Na po-
cz¹tku prowadzony od strony miasta wodoci¹g bê-
dzie mia³ oko³o 350 metrów i zaspokoi potrzeby tyl-
ko kilku zaanga¿owanych w jego budowê  gospo-
darstw. Zakup rur i nadzór finansuje miasto, ale ju¿
wykonawstwo robót, to sprawa zainteresowanych
mieszkañców Cierni.
To, ¿e du¿o wczeœniej wodoci¹gu nie wpisano do
planów inwestycyjnych Œwiebodzic, w³adze t³umacz¹
wczeœniejszymi ustaleniami, do jakich dosz³o na
wiejskim zebraniu na pocz¹tku roku 1990. Wtedy
zdecydowano, ¿e najpierw wieœ zostanie zgazyfiko-
wana, sytuacja z wod¹ nie by³a bowiem w tym cza-
sie a¿ tak trudna. I taki gazoci¹g w Cierniach ju¿ zro-
biono, a z tego cennego paliwa korzystaj¹ regularnie
wszystkie gospodarstwa. – ¯eby rozwi¹zaæ problem
z wod¹, potrzeba licz¹c szacunkowo, co najmniej 30
mld z³ starych – mówi³ burmistrz Wysoczañski. – Po
pierwsze wieœ jest bardzo rozleg³a, ma blisko 12 km.

Sam wodoci¹g bêdzie sporo kosztowa³, a ponadto
nie mo¿na myœleæ o rozbudowie wodoci¹gu bez rów-
noleg³ego rozwi¹zania problemu œcieków. Do tego
dodaæ trzeba wiêc wielkoœæ równie kosztownej ewen-
tualnej kanalizacji wsi. St¹d tak du¿a suma potrzeb-
na na t¹ inwestycjê. Miasto poszukuje rozwi¹zañ tej
bardzo trudnej sytuacji.
Tu mieszka³ Goethe. (Trybuna Wa³brzyska z dat¹ 26
wrzesieñ – 2 paŸdziernik)
Cenn¹ historyczn¹ pami¹tk¹ dysponuj¹ Ciernie. W
tej obecnie ju¿ podmiejskiej dzielnicy Œwiebodzic od
lat swoistym obowi¹zkiem dla przyjezdnych, a szcze-
gólnie tych z za zachodniej granicy, jest ogl¹danie
domu, w którym krótko, ale mieszka³ najwybitniej-
szy niemiecki poeta i pisarz Johann Wolfgang Go-
ethe ¿yj¹cy w latach 1749-1832. Zaliczany do czo-
³owych postaci ¿ycia politycznego prze³omu XVIII i
XIX wieku. Myœliciel, m¹¿ stanu, twórca o wszech-
stronnych zainteresowaniach, ³¹cz¹cy wyobraŸniê
poetyck¹ z dociekliwoœci¹ badacza. Autor m.in. s³yn-
nej powieœci „Cierpienia m³odego Wertera”, a tak¿e
licznych utworów lirycznych, hymnów i pieœni m.in.
tak popularnej w ca³ej Europie, jak: „Znasz-li ten
kraj”. Dom, który osta³ siê w Cierniach, jest dziœ w³a-
snoœci¹ prywatn¹. Ocala³a tablica informuje krótko
po niemiecku: „Tu mieszka³ Goethe”. Dalej jest data
2-8 Aug. 1790. Tu¿ obok domu, na œcianie którego
znajduje siê owa kamienna tablica, jest posesja skar-
bu pañstwa z ruinami niedokoñczonej nigdy tajem-
niczej budowli, przypominaj¹cej pa³ac, dziœ piêknie
oplecionej dzikim winem. Zagl¹daj¹cy tu Niemcy
opowiadali mieszkañcom Cierni, i¿ bynajmniej nie
chodzi³o o pa³ac, jak dziœ sugeruj¹ ruiny. Goethe pla-
nowa³ podobno, uruchomienie tu ochronki dla bez-
domnych albo szpitala, ale z braku pieniêdzy nie uda-
³o mu siê tego pomys³u doprowadziæ do koñca. Tro-
chê to dziwne, gdy¿ jak podaje nasza encyklopedia
PWN, Goethe poza tym, ¿e by³ znakomitym poet¹,
zamieszkawszy od 1775 r. w Weimarze (zaproszony
przez ksiêcia Karola Augusta), pe³ni³ tak¿e funkcjê
tajnego radcy, a po nobilitacji w 1782 r. … Prezy-
denta Izby. Jest te¿ i inna wersja przypisuj¹ca tajem-
nicze ruiny w³aœcicielom Ksi¹¿a.
Posiadanie przez nas historycznej pami¹tki mo¿e byæ
nie lada atutem dla rozwijania turystyki w naszym
województwie. Szkoda wiêc, ¿e milcza³y o tym miej-
scu przez d³ugie lata nasze przewodniki po regionie
wa³brzyskim.



Wykaz zabytków architektury i budownictwa miasta Świebodzice cz. 9
(Na podstawie: Studium Historyczno- Urbanistyczne m. Świebodzice)

obiekt adres wiek bud. / przebudowy
Dom mieszkalny ul. Sienna 9 p. XX
Dom mieszkalny ul. Sienna 11 p. XX
Dom mieszkalny „Stare Jatki” ul. Słowackiego 1 1777, ok. 1920, 1980
Dom mieszkalny „Stare Jatki” ul. Słowackiego 1a 1777, ok. 1920, 1980
Budynek mieszkalno – usług. d. Zakładu Kramstów ul. Słowackiego 2 ok. poł. XIX
Budynek mieszkalno – usług. d. Zakładu Kramstów ul. Słowackiego 2a ok. poł XIX
Dom mieszkalny ul. Strzegomska 1 k. XIX
Dom mieszkalny ul. Strzegomska 2 2 poł. XIX
Dom mieszkalny ul. Strzegomska 3 XVIII/XIX, k. XIX
Dom mieszkalny ul. Strzegomska 4a 2 poł. XIX
Dom mieszkalny ul. Strzegomska 5 XVIII/XIX, p. XX
Dom mieszkalny ul. Strzegomska 6 2 poł. XIX
Dom mieszkalny ul. Strzegomska 7 1900 -10
Dom mieszkalny ul. Strzegomska 8 p. XIX, p. XX
Dom mieszkalny ul. Strzegomska 9 ok. 1870
Dom mieszkalny ul. Strzegomska 10 k. XIX
Dom mieszkalny / ob. żłobek ZPL „Silena” ul. Strzegomska 11 k. XIX
Dom mieszkalny ul. Strzegomska 14 XIX, 1934
Dom mieszkalny ul. Strzegomska 16 ok. 1920
Dom mieszkalny / ob. ZAE „Mera-Refa” ul. Strzegomska 21 k. XIX
Dom mieszkalny ul. Strzegomska 28 k. XIX
Dom mieszkalny ul. Strzegomska 36 k. XIX
Dom mieszkalny ul. Strzegomska 37 p. XX
Dom mieszkalny ul. Świdnicka 1 k. XIX, XX
Dom mieszkalny ul. Świdnicka 2 k. XIX
Dom mieszkalny ul. Świdnicka 3 po 1915
Dom mieszkalny ul. Świdnicka 9 2 poł. XIX
Dom mieszkalny ul. Świdnicka 11 k. XIX
Dom mieszkalny ul. Świdnicka 14 k. XIX
Dom mieszkalny i Miejska Biblioteka Publiczna ul. Świdnicka 15 po 1910
Dom mieszkalny ul. Świdnicka 16 p. XX
Dom mieszkalny ul. Świdnicka 17 k. XIX
Dom mieszkalny ul. Świdnicka 52 1931
Dom mieszkalny ul. Sikorskiego 6 p. XX
Dom mieszkalny ul. Sikorskiego 7 k. XIX
Dom mieszkalny i stołówka „Predom-Termet” ul. Wałbrzyska 31 k. XIX
Dom mieszkalny ul. Wałbrzyska 32 k. XIX
Dom mieszkalny ul. Wałbrzyska 42 p. XX
Dom mieszkalny ul. Wiejska 1 1832, k. XIX
Dom mieszkalny ul. Wodna 4 p. XX
Dom mieszkalny ul. Wolności 1 2 poł. XIX
Dom mieszkalny ul. Wolności 3 p. XX
Dom mieszkalny ul. Wolności 8 p. XX
Dom mieszkalny ul. Wolności 10 ok. 1910
Willa ul. Wolności 11 p. XX
Dom mieszkalny ul. Wolności 12 1911
Dom mieszkalny ul. Wolności 15 1870-80
Dom mieszkalny ul. Wolności 17 1870-80
Dom mieszkalny ul. Wolności 19 1870-80
Dom mieszkalny ul. Wolności 21 1870-80
Dom mieszkalny (Willa) ul. Wolności 26 p. XX
Dom mieszkalny ul. Wolności 33 1900
Bud. mieszkalno-gospod. ob. RSP Ciernie „Zimny Folwark” 1 poł. XIX


