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Po ponad 9-miesiêcznych poszukiwaniach w pierwszych
dniach listopada zatrzymano 3 zabójców w³aœciciela kantoru, Tadeusza Gielaty.
Polski Zwi¹zek Filatelistyczny w Œwiebodzicach
obchodzi³ 50-lecie swego
istnienia. Z tej okazji w
dniach od 19 do 26 listopada odby³a siê w mieœcie
Krajowa Wystawa Filatelistyczna.
Ostatni miesi¹c roku zapisa³ siê w historii miasta
wstrz¹saj¹cym w swej wymowie zjawiskiem, w nastêpstwie samobójstw ¿ycie
straci³o 5 mieszkañców.

2001
Z dniem 1 stycznia 2001 na terenie miasta rozpoczê³a
dzia³alnoœæ Caritas - Stacja Opieki, œwiadcz¹ca bezp³atn¹
opiekê pielêgniarsk¹ w domach pacjentów.
Zdjêcia: Boles³aw Kwiatkowski
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Fragment „Chronik der Stadt Freiburg in Schl.”
1220 - 1937r.
T³umaczenie w³asne.

La
Latta 1692 - 1737
1692 20 sierpnia na hrabiowski rozkaz kasa szpitala
musia³a daæ sumê 80 Tlh na naprawê wie¿y tutejszego
koœcio³a. Mieszczanie zaœ musieli dawaæ do pracy wozy
i wykonywaæ niektóre prace.
W tym roku rozpoczêto bicie nowej monety, poniewa¿
gulden zacz¹³ traciæ na wartoœci. Nowa moneta by³a od
niego wartoœciowsza o 15 centów.
W tym roku umar³ tak¿e kantor Brosse i na jego miejsce
wróci³ kantor Rittler, który odzszed³ st¹d w roku 1689
do Schmiedeberg.
1694 21 grudnia o godzinie 12, noc¹ na zamku Ksi¹¿
wybuch³ z braku ostro¿noœci du¿y po¿ar, który nie tylko
po³owê zamku, ale i oplecion¹ piêkn¹ zieleni¹ wie¿ê wraz
z mechanizmem zegara do cna wypali³. Przy tym po¿arze stary, wierny s³u¿¹cy imieniem Jan, który jeszcze
chcia³ ocaliæ trochê swoich pieniêdzy, uleg³ takiemu poparzeniu twarzy i ca³ego cia³a, ¿e po kilku dniach umar³.
23 grudnia umar³ tutejszy proboszcz Bögati i w dniu 25
grudnia zosta³ pochowany.
1695 Jako proboszcz przyby³ do Œwiebodzic Gaspar
Ignatz Vogt z Nysy, który przedtem by³ proboszczem w
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Wa³brzychu.
12 czerwca tutejszy rusznikarz Heiliger, przez praktykanta Barbierlehrlinga zosta³ postrzelony (przez nieostro¿noœæ) .
1696 W tym roku Maciej Ferdynand Sebach, kaza³ krucyfiks pod dzwonnic¹ odnawiaæ.
6 listopada, stodo³a sêdziego Kloses, noc¹ oko³o godziny 11 sp³onê³a.
W tym roku wikariusz Geyer zosta³ proboszczem w Giesmannsdorf, gdzie on a¿ do roku 1743 ¿y³ i tak¿e jubileusz kap³añstwa œwiêtowa³. Jego nastêpc¹ w Œwiebodzicach by³ Dawid Hirte.
1697 5 lipca przechodzi³a straszna burza. Piorun udzerzy³ w wie¿ê tutejszego koœcio³a katolickiego, nie wywo³a³ po¿aru, lecz rotrzaska³ czêœæ belkowania.
1698 W tym roku umar³ hrabia pañstwowy z Ksi¹¿a
Hanns Henryk II. Jego drugi syn Conrad Ernest Maximilian przej¹³ panowanie na Ksi¹¿u po osi¹gniêciu pe³noletnoœci w 1705 roku.
W tym roku zim¹ bardzo ma³o œniegu spad³o, jednak
wiosna by³a póŸna i bardzo deszczowa. Cena pó³korca
ziarna wzros³a do 3 talarów.
1699 18 marca umar³ tutejszy proboszcz Vogt w 49 roku swego
¿ycia. Przybycie jego nastêpcy
przeci¹gnê³o siê a¿ do nastêpnego
roku. Wikariusz Dawid Hirte zosta³ powo³any jako proboszcz do
Ksi¹¿a i jego w Œwiebodzicach
zast¹pi³ wikariusz Ernest Leopold
Gruber.
1700 Pryzby³ do Œwiebodzic na
probostwo Szymon Judas Imbar
który dot¹t by³ proboszczem w
Lichtenbergu przy Grottkau.
1702 Cesarz Leopold potwierdzi³
dla Œwiebodzic prawo organizowania jarmarku na œw. Mateusza
a tak¿e przywróci³ przywilej organizowania jarmarku na œw. Paw³a (pocz¹tków nadania
tego przywileju nie mo¿na odnaleŸæ ). Rozkaza³ jednoczeœnie, aby targ tygodniowy i targ koñski przenieœæ z
pi¹tku na wtorek.
1705 Matka hrabiego (von Hochberg) wprowadzi³a siê
do siedziby wdów w Cierniach, gdzie w roku 1708 umar³a.
W tym roku wikariusz E.L.Gruber jako proboszcz do
Langwaltersdorf odszed³. Jego nastepc¹ zosta³ Filip
Grzechnik. Ten przy poniedzia³ku wielkanocnym w
Szczawnie mia³ swoje pierwsze kazanie.
1706 12 lutego w Œwiebodzicach by³ pierwszy jarmark
zbo¿owy i pó³korca ziarna kosztowa³o 12 do 13 Sgr.
1707 Odszed³ do Strzegomia kantor Ritter, który do
Œwiebodzic przyszed³ w 1692 roku. Zast¹pi³ go w Œwiebodzicach Leopold Seiler.
1709 W tym roku umar³ dotychczasowy burmistrz Chri-

stian Heyn. W tym roku by³a tak¿e bardzo surowa i d³uga zima, poniewa¿ jeszcze w marcu mo¿na by³o saniami
do Wroc³awia jechaæ. W kwietniu jednak ju¿ zakwit³y
dêby.
1710 24 paŸdziernika zosta³ spalony w Œwiebodzicach
niejaki Georg Unverricht z Sorgau, poniewa¿ folwark w
Lubiechowie spali³. Sta³o siê tak dlatego, ¿e pewien cz³owiek z Lubiechowa, gdzie on s³u¿y³, oskar¿y³ go o kradzie¿ pieniêdzy. By³ s¹dzony w Ksi¹¿u. Poniewa¿ jednak, z³odziejem nie by³, tak przez zemstê i z³oœæ ten czyn
pope³ni³.
1711 Proboszcz Imbar odszed³ na probostwo do Strzegomia i tutejszy urz¹d parafialny dosta³ dotychczasowy
wikariusz Jan Henryk Blümel rodem z Reichenau. On
na swój koszt dwa o³tarze wybudowa³.
W tym roku odszed³ kantor Seiler i na jego miejsce powróci³ ze Strzegomia kantor Ritter, który tu ju¿ dwa razy
by³.
1712 6 kwietnia tutejszy kat powiesi³ Georga Süssenbach. Co ten delikwent uczyni³ i gdzie, tego kroniki nie
podaj¹.
W tym roku Jacob Förster w Œwiebodzicach jako wikariusz zosta³ zatrudniony.
1715 Tutejszy dzwonnik Hanns
George Pröll jako nauczyciel w
szkole w Cierniach zosta³ zatrudniony i do tutejszego koœcio³a jako
dzwonnik przyszed³ Carl Reiss z
Reichenau.
1716 Umar³ wikariusz Förster i jego
miejsce zaj¹³ pan Schubert z Jeleniej
Góry.
1718 Wikariusz tutejszy zosta³ powo³any do Tannhausen i jego zast¹pi³ tu pan Wendel, tak¿e z Jeleniej
Góry.
1720 Wikariusz Wendel zosta³ proboszczem w Langenbielau i jego
miejsce zaj¹³ Johannes Scholz rodem z Ziegenhals.
1721 21 czerwca tutejszy notariusz Andreas Hoffman
zwolni³ siê ze stanowiska i jego miejsce zaj¹³ Johann
Michael Ullmann.
1722 29 kwietnia hrabia Hochberg, Conrad Ernst Maxymilian udzieli³ pe³nomocnictwa do rozstrzygania
spraw tzw. s¹dowi ni¿szemu, który od teraz sentencje
wyroków og³asza³. Od tego czasu wymiar sprawiedliwoœci w³adzê s¹downicz¹ sprawowa³.
1723 Umar³ kantor Ritter i przyszed³ na jego miejsce
Johann Franz Wolf rodem z Schlegel w hrabstwie K³odzko. Wszyscy, którzy go znali, dawali mu œwiadectwo
uczciwoœci i religijnoœci.
1724 Wikariusz Scholz zosta³ proboszczem w Weistritz
a zast¹pi³ jego pan Franz Frangel rodem z Wroc³awia,
który jednak jeszcze w tym roku zosta³ powo³any na
probostwo do Rogau i w nastêpnym roku tam siê prze-

siedli³.
1725 Wikariuszem zosta³ Bernhard Anton Siegert rodem z Löwenbergu.
Przy wtorku, latem przechodzi³a oko³o po³udnia burza
w tutejszej okolicy. Miêdzy miastem a potokiem Lubiechowskim piorun zabi³ 2 osoby wracaj¹ce têdy do Œwidnicy z targu tygodniowego w Œwiebodzicach. Mê¿czyzna (wytwarzaj¹cy krupy - kaszê) i kobieta zostali pochowani na tutejszym cmentarzu przyszpitalnym. Mo¿e
kamienny krzy¿, który w tamtej okolicy przy drodze stoi,
zosta³ dla upamiêtnienia tego nieszczêœliwego wypadku
postawiony?
W tym roku przy wapiennikach, przy drodze Œwidnickiej nowy dom strzelecki zosta³ wybudowany, poniewa¿
stary grozi³ zawaleniem siê. Jednoczeœnie po drugiej stronie szosy, naprzeciwko budowano karczmê strzeleck¹.
Oba te budynki jednak w wojnie siedmioletniej zburzone by³y ( w r. 1761).
1726 20 maja rozszala³a siê bardzo mocna burza. Wiatr
jej towarzysz¹cy w Lubiechowie, Mokrzeszowie, Komorowie i Cierniach nie tylko budynki ale i mocne drzewa
bardzo pouszkadza³. Zwi¹zane z tym ulewne deszcze
spowodowa³y zalanie pól uprawnych i ³¹k. Lato natomiast by³o tak suche, ¿e zbo¿e które dojrza³o wyda³o
ma³y plon i cena jego za pó³ korca posz³a w górê a¿ o
talara.
1727 Umar³ w Tannhausen proboszcz Schubert, by³y
œwiebodzicki wikariusz.
1728 Wikariusz B.A.Siegert zosta³ proboszczem w Tannhausen i jego miejsce tu w Œwiebodzicach zaj¹³ pan
Anton Hoffmann rodem z Liebau.
1731 Pod przewodnictwem i za porad¹ wójta miasta
Ernesta Joachima Kretschmera zosta³a podjêta ponownie próba wypalania wapna. Jednoczeœnie zaczêto wydobywaæ (³amaæ) bloki marmuru do wszelkiego u¿ycia i
sprzedawaæ je.
1734 Wikariusz Hoffman przeszed³ do Reichenau. Jego
nastêpc¹ zosta³ Krzysztof Thilsch urodzony w Rotwasser ko³o Nysy.
1736 Z funduszy miejskich odkupiono od majstra murarskiego Ulricha cegielniê, któr¹ on sam na pastwisku
wybudowa³. Nadzór nad miejsk¹ teraz cegielni¹ otrzy-

ma³ wójt miasta Kretschmer.
W tym roku w górach nast¹pi³o oberwanie chmury przez
co oba œwiebodzickie strumienie: Szczawnik i Poleœnica tak wezbra³y, ¿e z dalej na górze le¿¹cych miejscowoœci nios³y elementy budynków, drzewo s¹gowe a tak¿e
pnie wyrwanych drzew, co mosty w Pe³cznicy i Cierniach zdruzgota³o i z wod¹ unios³o. Tak¿e domy stoj¹ce
nad wod¹ zosta³y bardzo uszkodzone a kilka nawet porwanych przez nurt.
31 grudnia, w noc sylwestrow¹ wybuch³ na przedmieœciu œwidnickim po¿ar. Spali³o siê 6 domów i 11 stodó³.
Gdyby wiatr nie wia³ w kierunku Cierni, to ca³e miasto
uleg³oby spaleniu. Powstanie ognia przez d³u¿szy czas
by³o tajemnic¹, chocia¿ w przybli¿eniu wiedziano, który budynek pierwszy zacz¹³ siê paliæ. W koñcu, jak
mówi¹ stare kroniki odkryto, ¿e ¿ona pewnego Erbarmdlich, która wczeœniej gospodyni¹ w domu parafialnym
by³a, ogieñ wznieci³a, jednak ca³kiem naturalnie bez
zamiaru podpalenia. To jej mianowicie topiona s³onina
zapali³a siê i ogieñ kominem poszed³. To objaœnienie
by³oby prawdziwe, zwa¿ywszy na po³o¿enie plebanii w
stosunku do przedmieœcia œwidnickiego. Kierunek wiatru w stronê pól cierniowskich potwierdza tezê rozprzestrzeniania siê ognia. Na miejscu pogorzeliska nie odbudowano potem ¿adnych domów, lecz wywieziono tylko gruzy i pod ogrody przeznaczono. Miejsce, gdzie tamte domy sta³y, jest na lewo od drogi œwidnickiej , patrz¹c od strony kopalni wapna. Te domy nale¿a³y do 6
no¿owników. Wczeœniej wysz³a pog³oska, ¿e naprzeciw
Lubiechowskiej Wody domy stan¹ w których i 300 no¿owników by mieszka³o. Ile w tym by³o prawdy, to ka¿dy bezstronnie sam niech oceni w swoim umyœle.
1737 21 lutego ober¿ysta Wigand Böer, w³aœciciel hotelu „Pod Czerwonym Jeleniem” teren umo¿liwiaj¹cy
dojazd do po³o¿onego wy¿ej browaru, miastu za 500 talarów sprzeda³.
9 sierpnia na wie¿y koœcio³a katolickiego w Szczawnie,
cieœla George Kräusler z Pe³cznicy nowy guzik zamontowa³.
Zdjêcie 1,2,4 - ze zbiorów Pana E. Ha³dasia
Zdjêcie 3 - ze zbiorów E. Scholza udostêpnionych przez
Pana Burmistrza St. Szymeckiego.
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Warto zobaczyæ

Turystyczny szlak Œwiebodzic

w koœciele œw. Franciszka
Zwornik w prezbiterium - wykonany z piaskowca w
stylu gotyckim przez nieznanego autora, oko³o po³owy
XIV wieku. Œrednica jego oko³o 30 cm. Drugi od strony
wschodniej w prezbiterium koœcio³a. Okr¹g³y, na jego
powierzchni p³askorzeŸbiona szeœcioramienna gwiazda.
Zapisane w rejestrze zabytków woj. wa³brzyskiego pod poz.
536, kartoteka nr 5. Ikonografia Ewa Stepa
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Wzmianka o tej gospodzie znajduje siê w zapisach kronikarskich pod rokiem 1823, kiedy to odnotowano po¿ar “Zum Weissen Roß” - gospody na przedmieœciu dolnym (obecna ulica Piaskowa). Po¿ar strwawi³ zarówno
sam¹ gospodê, jak i jej zabudowania gospodarcze. Z
pewnoœci¹ zosta³a odbudowana, poniewa¿ jeszcze w czasach przedwojennych prowadzi³a dzia³alnoœæ jako “Gasthaus zum Weiße Roß”
przy ul. Sand Strasse (Piaskowej) 18. Wraz z rozbudow¹ “Refy” jej zabudowania, ju¿ jako domu
mieszkalnego zosta³y zburzone. W latach szeœædziesi¹tych jej historia skoñczy³a siê bezpowrotnie.
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Widokówka „Gospody Pod
Bia³ym Rumakiem” ze zbiorów Pana E. Ha³dasia.

Stara Szwajcaria
Jar Pe³cznicy stanowi³ g³ówne miejsce spacerów,
starannie i efektownie przygotowane, by zadziwiæ i olœniæ
zwiedzaj¹cych.
Karol Bo³oz Antoniewicz, s³ynny kaznodzieja,
autor publikacji dla ludu, poeta (1807-1852), ze Œl¹skiem
zwi¹za³ siê od roku 1848, odbywaj¹c tu liczne misje. W
swoich „Wspomnieniach z wêdrówki przez Góry Olbrzymie w roku 1837” opisa³ miêdzy innymi swój pobyt w
nieistniej¹cej dziœ, przepiêknej „Starej Szwajcarii”, po³o¿onej u stóp zamku w dolinie Pe³cznicy (okolice dzisiejszej ulicy Moniuszki).
„Dano nam przewodnika ze s³u¿by hrabiego
Hochberga, teraŸniejszego posiadacza zamku i okolicznych w³oœci. W szwajcarni* zatrzymaliœmy siê na œniadanie. W schludnej izdebce m³oda piêkna gospodyni
przynios³a nam chleba i mleka, i bawi³a nas opowiadaniami o teraŸniejszym posiadaczu zamku. Romantyczne miejsca przechadzkowe, tworz¹c zachwycaj¹ce partyje, ci¹gn¹ siê wzd³u¿ czystego, krêtego potoku, w g³êbokim roz³êgu œciœniêtych dwoma murami dzikich, ró¿nokszta³tnych, drzewami po czêœci obroœniêtych ska³.
Wysepka, do której eleganckim przybiæ mo¿na bacikiem**, poœród ma³ego jeziorka, w którego czystych
falach dr¿¹ szczyty zamku rycerskiego; piêkne i liczne
mostki, brzeg z brzegiem, ska³ê ze ska³¹ ³¹cz¹ce; pawilony; dziwaczne przejœcia przez ska³ wy³omy; potok, raz
dziko o ska³y z hukiem siê ³ami¹cy, to znów, jakby w¹¿,
srebrn¹ fal po³yskuj¹cy ³usk¹ pomiêdzy kwiaty siê krêc¹cy; Grób Olbrzyma (przeszed³szy tak zwan¹ cieœninê
Gibraltaru) – zadziwiaj¹cy olbrzymi¹ wielkoœci¹ i oryginalnoœci¹ ska³; pustelnia romantycznie w drzewach
ukryta; Œwi¹tynia Karoliny; Siedzenie Myœliwego; dwa
zamki: teraŸniejszoœæ i
przesz³oœæ, dumnie na siebie spogl¹daj¹c, przedstawiaj¹ce te wszystkie czêœci
pojedyncze, tak rozmaicie
rozdzielone, w jedn¹ harmonijn¹ ca³oœæ sp³ywaj¹.”
* (z niem.) mleczarnia, gospoda w stylu szwajcarskim
** ¿aglówka
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Na zamku Albrechtsberg ko³o Drezna zmar³ 14 sierpnia 1907 r. Hans Heinrich XI ksi¹¿ê (Herzog) von Pless,
hrabia Rzeszy von Hochberg, baron zu Furstenstein. Urodzony 10 wrzeœnia 1833 r. w Berlinie, po œmierci ojca
odziedziczy³ wielkie maj¹tki ziemskie i przemys³owe na
Dolnym i Górnym Œl¹sku, które znacznie powiêkszy³. By³ genera³em kawalerii a Ia suite, ponadto dziedzicznym cz³onkiem Izby Panów, wielkim ³owczym cesarstwa, a
ukoronowaniem kariery by³o otrzymanie w 1905 r. tytu³u „Herzog” (najwy¿szy tytu³ ksi¹¿êcy, który mog³a otrzymaæ osoba spoza panuj¹cej rodziny).
Zw³oki zmar³ego przywieziono 16
sierpnia, w pi¹tek po po³udniu, na dworzec kolejowy w Œwiebodzicach. St¹d
trumna, nakryta jedynie zielonym suknem,
przeniesiona zosta³a przez ksi¹¿êcych leœników na szeœciokonny karawan. Przy dŸwiêkach
chora³ów w wykonaniu orkiestry górniczej i biciu w
dzwony kondukt ruszy³ w kierunku zamku Ksi¹¿. Towarzyszyli mu m.in. najstarszy syn zmar³ego (w uniformie gwardii huzarów) z m³odszym rodzeñstwem, ponadto wielu urzêdników leœnych i górniczych w uroczystych
mundurach. W tym czasie z dworca
w Szczawienku do zamku udali siê
wdowa i brat zmar³ego hr. Bolko von
Hochberg z Roztoki. Wzd³u¿ ulic w
Œwiebodzicach ustawi³y siê szpalery
górników, stra¿aków i cz³onków
zwi¹zków kombatanckich w odœwiêtnych uniformach. Przed g³ównym
wejœciem do zamku czekali ju¿ ¿a³obnicy, a urzêdnicy leœni wnieœli trumnê do wielkiej sali bilardowej. Oœwietla³y j¹ setki œwiec w kandelabrach,
zdobi³y potê¿ne palmy oraz egzotyczne roœliny i kwiaty. Superintendent
Nowak z Pszczyny odmówi³ krótk¹
modlitwê, a nastêpnie urzêdnicy z
dóbr pszczyñskich oraz cz³onkowie
wa³brzyskiego Zwi¹zku Kombatantów, którego zmar³y by³ protektorem, z³o¿yli wieñce. Oko³o godz.
18.30 pastor prim. Gembus ze Szczawienka odprawi³ rodzinne nabo¿eñstwo ¿a³obne.
Na drugi dzieñ, w sobotê, 3 tys.
górników utworzy³o szpaler wzd³u¿ drogi z mauzoleum
do zamku, gdzie wpuszczano jedynie posiadaczy kart

wstêpu. Byli wœród nich m.in. ksi¹¿êta Ernst Günther zu
Schleswig-Holstein, von Biron kurlandzki, von Lichnowsky, Hermann von Hatzfeld, Viktor Amadeus von Ratibor, zu Dohna-Schlobitten, genera³owie Remus von
Woyrsch, Albrecht von Roon, a na rozkaz cesarza korpus oficerski ze Œwidnicy i delegacja korpusu z Wroc³awia. Ponadto delegacje magistratów Wa³brzycha i Œwiebodzic, okolicznych gmin, duchowieñstwo ewangelickie i katolickie. Krótko przed godz. 18.00 do
zamku przyjecha³, jako przedstawiciel
cesarza, nastêpca tronu pruskiego.
Cesarz przys³a³ telegram oraz wieniec z bia³ych goŸdzików i czerwonych ró¿, a cesarzowa wieniec z
dalii i chryzantem. Rozpoczêto
mszê ¿a³obn¹, podczas której œpiewa³ wa³brzyski koœcielny chór mêski pod dyrekcj¹ kantora Gaula, a
mowê poœwiêcon¹ pamiêci zmar³ego
trzyma³ wspomniany ju¿ superintendent
Nowak. Na zakoñczenie orkiestra górnicza
zaintonowa³a „Ave verum” W. A. Mozarta, po czym
kondukt ¿a³obny ruszy³ z zamku w kierunku rodzinnego
mauzoleum. Na przedzie niesiono krzy¿, za którym
kroczy³a orkiestra górnicza, nastêpnie duchowieñstwo
obu wyznañ, dalej delegacje wy¿szych urzêdników, za
nimi niesiono poduszki z odznaczeniami, teraz dopiero sun¹³ karawan w otoczeniu szesnastu
urzêdników leœnych i wy¿szych
urzêdników kopalñ, prowadzono
tak¿e ulubionego wierzchowca
zmar³ego ksiêcia. Orszak ¿a³obników otwiera³ nastêpca tronu,
prowadz¹cy wdowê. Trumna ze
zw³okami Hansa Heinricha XI
spoczê³a obok trumny jego
pierwszej ¿ony. Na zakoñczenie
uroczystoœci odœpiewano kilka
pieœni, oddano myœliwskie pozdrowienie, a na koniec trzy salwy. Tak zakoñczy³a siê droga
jednego z najbogatszych ludzi na
Œl¹sku, przedstawiciela znanego
i zas³u¿onego dla tej ziemi rodu.

Fragment rozdzia³u „Pogrzeby œl¹skiej
arystokracji” z ksi¹¿ki Romualda M.
£uczyñskiego „Tropami œl¹skiego dziedzictwa”.

Herb i zdjêcie pochodz¹ z ksi¹¿ki Dr. E. Zivier „Fürstenstein
1509-1909” - Kattowitz 1909
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500.000 z³.

Wycinki
ze starych gazet
Cyryla ratajskiego
rok 1960
Wyczarowali niebieski p³omyczek (Gazeta Robotnicza z dnia 18 stycznia)
Mieszkañcy domów przy ul. Granicznej w Œwiebodzicach mieli jedno wielkie ¿yczenie: aby w ich mieszkaniach za³o¿yæ instalacje gazowe i pod³¹czyæ je do
magistrali ulicznej. Niestety MRN nie mog³a spe³niæ tych
pragnieñ z tej prostej przyczyny, ¿e nie by³o na ten cel
pieniêdzy.
Wówczas zabra³ siê energicznie do dzia³ania
Komitet Blokowy. Postanowiono zmobilizowaæ wszystkich mieszkañców tej ulicy do spo³ecznego czynu.
...... pokonano wiele piêtrz¹cych siê przeszkód i pewnego dnia w kuchniach wszystkich domów zap³on¹³ niebieski p³omyk. MroŸny styczeñ zasta³ mieszkañców ulicy Granicznej przy ciep³ych piecykach gazowych.
Bêdzie kronika Œwiebodzic ( Gazeta Robotnicza z dnia
6 kwietnia)
Grono nauczycielskie ze szko³y nr 1 w Œwiebodzicach postanowi³o opracowaæ kronikê swojego miasta. W gromadzeniu i opracowywaniu materia³ów pomog¹ nauczycielom uczniowie. Kronika Œwiebodzic ma
byæ przegl¹dem dorobku tego przemys³owego miasteczka na przestrzeni 15 lat. Ukoñczenie prac nad tym “dzie³kiem”, które bêdzie sk³adaæ siê g³ównie z opisów najwa¿niejszych wydarzeñ, zdjêæ, wykresów itp. przewidziane jest na koniec kwietnia.
Nowe wydarzenia w Œwiebodzicach (Gazeta Robotnicza z dnia 3 maja)
Do historii Œwiebodzic wpisane bêd¹ w bie¿¹cym roku dwa wa¿ne dla tego miasta wydarzenia. Pierwsze to oœwietlenie kilku pierwszych ulic lampami jarzeniowymi, a drugie zorganizowanie i uruchomienie komunikacji miejskiej. Do zmodernizowania i uzupe³nienia oœwietlenia przyczyni³y siê wydatnie miejscowe zak³ady pracy. Wartoœæ pomocy w materia³ach, gotówce i
robociŸnie, udzielonej miastu przez tutejszy przemys³
siêga 200.000 z³. £¹cznie z pracami zadeklarowanymi i
w powa¿nej czêœci wykonanymi w czynie spo³ecznym
przez mieszkañców, miasto zaoszczêdzi oko³o
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Tabor samochodowy uruchomionej niedawno komunikacji miejskiej sk³ada siê z 6 pojazdów
uzyskanych z przedsiêbiorstw komunikacyjnych w Wa³brzychu i Dzier¿oniowie. Dwa autobusy kursuj¹ce na linii
dworzec kolejowy - WSK zaoszczêdzaj¹ setkom tutejszych robotników chodzenia, czasu no i zelówek. Gdyby tak w³adze nadrzêdne przydzieli³y Œwiebodzicom
kilka samochodów na taksówki, nowo utworzone przedsiêbiorstwo mog³oby dzia³aæ sprawniej i przynosiæ zyski. Po uwzglêdnieniu tego postulatu istnieje mo¿liwoœæ
utrzymania sta³ej i czêstotliwej komunikacji z Wa³brzychem.
Ratuj¹c dziecko uton¹³ (Gazeta Robotnicza z dnia 1112 czerwca)
Niezwykle tragiczny wypadek zdarzy³ siê w dniu
9 bm. w Œwiebodzicach. W gliniance na terenach nale¿¹cych do Cegielni Œwidnickich Zak³adów Przemys³u
Materia³ów Budowlanych, p³ywa³ 11 letni ch³opczyk Pawe³ Dziurzyñski. W pewnej chwili Pawe³ zacz¹³ ton¹æ. Kierownik Cegielni - Henryk Starowicz, bez chwili
wahania rzuci³ siê na ratunek. Niestety, sam zacz¹³ ton¹æ.
W tym czasie na terenie Cegielni przebywa³ kierowca samochodu ciê¿arowego - Stefan Jaworski. Jaworski bez namys³u skoczy³ do wody i w ostatniej niemal
chwili wyratowa³ ton¹cego ch³opca. Henryk Starowicz
uton¹³. Starowicza wydobyto dopiero po 25 minutach.
Swoje bohaterstwo przyp³aci³ ¿yciem - mia³ 37 lat. Pogrzeb odby³ siê dnia 11 czerwca o godzinie 17 z domu
¿a³oby przy ul. Wa³brzyskiej 37.
Œmiertelne pora¿enie pr¹dem (Gazeta Robotnicza z dnia
23 czerwca)
W masarni PSS w Œwiebodzicach uleg³ œmiertelnemu pora¿eniu pr¹dem elektrycznym przy pracy kierownik tej placówki Mieczys³aw Siwek. Œledztwo w
sprawie wypadku prowadzi prokuratura.

ul. Strzegomska w latach 60-tych

Pomys³, sk³ad i wykonanie: Adam Rubnikowicz (ze zbiorów w³asnych i udostêpnionych)
Korekta: Robert Sysa
Stale wspó³pracuj¹: Boles³aw Kwiatkowski (zdjêcia), Edward Ha³daœ, Daniel Wojtucki.
Podziêkowania dla wszystkich, którzy udostêpnili swoje zbiory.
Kontakt e-mail: adamr@pnet.pl Tel. (kom) 0-602-380-483 Przedruk mo¿liwy po podaniu Ÿród³a

