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Chronologia dziejów
Rok 2004

Gmina Œwiebodzice wyst¹pi³a ze Œwidnickiego
Zwi¹zku Komunikacyjnego i od
dnia 1 stycznia Dolnoœl¹skie Linie
Autobusowe wykonuj¹ przewozy
w zakresie komunikacji miejskiej
na terenie miasta. Niskopod³ogowe
Mercedesy u³atwiaj¹ korzystanie z
autobusu osobom starszym, niepe³-
nosprawnym oraz matkom z dzieæ-
mi. Umowê zawarto wstêpnie na
pó³ roku.

Uchwa³¹ nr XIX/195/04 z dnia 23
stycznia Rada Miejska w Œwiebodzicach nada³a na-
zwê „Wysoka” ulicy biegn¹cej w granicach dzia³ek
nr 204 i 668, po³o¿onej w Pe³cznicy w s¹siedztwie
ulicy D³ugiej.
Uchwa³¹ nr XIX/196/04 z dnia 23 stycznia Rada
Miejska w Œwiebodzicach nada³a nazwê „Przemy-
s³owa” ulicy biegn¹cej w granicach dzia³ek nr 255 i
263, po³o¿onej w s¹siedztwie ulicy Strzegomskiej.
Rejon ulicy Wysokiej przeznaczony jest na cele
mieszkalno – us³ugowo - przemys³owe. Powstaj¹ tam
w tej chwili domy mieszkalne. Ulica Przemys³owa to
ulica le¿¹ca w rejonie przeznaczonym pod inwesty-
cje – dzia³alnoœæ us³ugow¹ i drobny przemys³. St¹d
w³aœnie tak¹ nazwê zaproponowali radni.

26 stycznia Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de No-
tre Dame zg³osi³o policji fakt uszkodzenia konstruk-
cji noœnej i elementów ozdobnych drewnianego, za-
bytkowego pawilonu japoñskiego, znajduj¹cego siê
w parku pa³acowym. Nie wiadomo jak i kiedy do-
sz³o do zdarzenia.
  
W pierwszych dniach lutego zmar³ Tadeusz Kaniak,

jeden z pierwszych mieszkañców Œwiebodzic, po-
staæ równie dobrze znana mieszkañcom, jak zmar³a
w miesi¹cu grudniu ub.r. Janina Sycz. Odchodz¹
œwiadkowie powojennej historii miasta.

Z dniem 1 lutego 2004 r.
nast¹pi³ nowy podzia³ te-
rytorialny parafii w Œwie-
bodzicach. M.in. z parafii
œw. Miko³aja wydzielono
dla parafii œw. Franciszka
kwarta³ z ulicami Aleje
Lipowe, Towarowa, Plac
Dworcowy, Parkowa, Park
Miejski, ¯wirki i Wigury,
Kolejowa od nr 11.

Ró¿a Stolarczyk

LegeLegeLegeLegeLegennnnnddddda o Diabea o Diabea o Diabea o Diabea o Diabelskim Wzgórzu.lskim Wzgórzu.lskim Wzgórzu.lskim Wzgórzu.lskim Wzgórzu.

Le¿¹cy w Pe³cznicy zajazd s³yn¹³ w okolicy
bli¿szej i dalszej. Nie by³ to jedyny tam zajazd, ale
tylko ten by³ zawsze pe³en goœci miejscowych i pod-
ró¿nych z bli¿szych i dalszych okolic.

Co przyci¹ga³o goœci do tego zajazdu? Jak
na tamte czasy (XVIII w) by³ czysty, serwowa³ sma-
kowite potrawy i pracowa³y tam naj³adniejsze w ca-
³ej okolicy dziêwczêta. Dziewczêta us³ugiwa³y go-
œciom nie tylko do sto³u, ale œwiadczy³y te¿ us³ugi
bardziej intymne. Ober¿ysta dziewczêta do pracy
dobiera³ bardzo starannie i bardzo o nie dba³. By³y
nie tylko urodziwe, ale dobrze ubrane i zawsze
uœmiechniête.

W³aœcicielowi dobrze siê wiod³o, a jego per-
sonel by³ zadowolony. Natomiast konkurenci patrzyli
zawistnym okiem na coraz bardziej wypchan¹ kiesê
ober¿ysty. Zaczêli wiêc s³aæ skargi na ober¿ystê do
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Kronika
Zak³adów Aparatury

Elektrycznej „Mera - Refa”
w Œwiebodzicach

cz. III

ró¿nych w³adz œwieckich i koœcielnych, ale nic nie
wskórali. Przyje¿d¿aj¹cy na kontrole urzêdnicy wy-
chodzili z ober¿y zadowoleni i nie robili nic by go-
spodê zamkn¹æ.

Pewnego dnia na wzgórzu le¿¹cym za zajaz-
dem znaleziono jedn¹ z dziewcz¹t z zajazdu martw¹.
Po jakimœ czasie drug¹ i trzeci¹ – zawsze w tym sa-
mym miejscu – na wzgórzu. Na okolicê pad³ strach.
Spraw¹ zainteresowa³y siê w³adze i rozpoczê³y œledz-
two. Przypuszczano, ¿e morderc¹ mo¿e byæ jeden z
w³aœcicieli konkurencyjnych zajazdów, który dopu-
œci³ siê tego z zazdroœci. Jednak mordercy nigdy nie
znaleziono.

Znany przez wiele lat w okolicy zajazd zo-
sta³ zamkniêty i popad³ w ruinê tak, ¿e w koñcu nie
pozosta³ po nim œlad.

Okoliczni mieszkañcy mówili, ¿e ober¿ê ze
wzgórza obserwowa³ diabe³ ku wielkiej swojej ucie-
sze, a ¿e tam zginê³y dziewczêta, to by³a to kara za
ich grzeszne ¿ycie. Od tej pory miejsce to nazywa
siê Diabelskim Wzgórzem.

Na poparcie prawdziwoœci niektórych w¹t-
ków tej legendy jest zapis w kronikach policyjnych
Wroc³awia (wówczas Breslau) mówi¹cy o serii nie-
wyjaœnionych morderstw m³odych dziewcz¹t, któ-
rych cia³a znajdowano na wzgórzu w Pe³cznicy.

Lata 1951-1955
1. Decyzj¹ Ministra Przemy-
s³u Ciê¿kiego zawart¹ w za-
rz¹dzeniu z dnia 1 stycznia
1951 r. w sprawie utworzenia
przedsiêbiorstwa pañstwowego pod nazw¹:
Œwiebodzickie Zak³ady Wytwórcze Aparatury Pre-
cyzyjnej w Œwiebodzicach, ul. Strzegomska 23, przy-
wrócono zak³adowi odrêbnoœæ utracon¹ w³¹czeniem
go do kombinatu A-6.
2. W okresie od 1.09.1951 r. do 31.12.1953 r. prze-
prowadzono modernizacjê budynków nr 4 i 5 prze-
budowuj¹c ich wnêtrza.
3. W 1951 roku ruch wspó³zawodnictwa obj¹³ 45%
za³ogi Œwiebodzickich Zak³adów Wytwórczych Apa-
ratury Precyzyjnej. Zaczêto podejmowanie tzw. zo-
bowi¹zañ produkcyjnych. I tak np. Anna Kromka
podjê³a zobowi¹zanie i wykona³a plan roczny w ci¹-
gu 10-ciu miesiêcy.
W tym roku dzia³ II-gi mechaniczny zdoby³ dwu-
krotnie proporzec przechodni, do czego w znacznej

mierze przyczynili siê przodownicy pracy, tacy jak:
Stanis³aw Buchta, Stanis³aw Knapik, Czes³aw Kobier-
ski, Boles³aw Sola i inni.
4. W roku 1952 wspó³zawodniczy³o 61% za³ogi
Œwiebodzickich Zak³adów Wytwórczych Aparatury
Precyzyjnej. W tym roku wyró¿nili siê Ob.Ob. Eu-
geniusz Graba, Antoni Kwartnik, Tadeusz Szel¹gow-
ski, Zygmunt Wiœniewski, którzy do dnia 22 lipca
1952 roku wykonali swoje zadania planu 6-letniego.
5. Na podstawie Zarz¹dzenia Ministra Przemys³u
Maszynowego z dnia 19 maja 1953 roku utworzony
zosta³ Oddzia³ Œwiebodzickich Zak³adów Wytwór-
czych Aparatury Precyzyjnej w Ko¿uchowie woj. zie-
lonogórskie, któremu przekazano produkcjê apara-
tury oœwietleniowej i regulacyjnej. Oddzia³ ten uzy-
ska³ samodzielnoœæ jako Zak³ad A-20 w 1954 r.
6. W 1953 r. wspó³zawodnictwo w Œwiebodzickich
Zak³adach Wytwórczych Aparatury Precyzyjnej da-
lej siê rozwija³o, a w ró¿nych jego formach bra³o
udzia³ 80% za³ogi.
7. W roku 1953 wybudowano w Œwiebodzickich
Zak³adach Wytwórczych Aparatury Precyzyjnej ko-
t³owniê, komin, sk³ad opa³u oraz hydroforniê.
8. W 1954 roku odby³a siê w Œwiebodzickich Zak³a-
dach Wytwórczych Aparatury Precyzyjnej po raz
pierwszy Konferencja Partyjno – Ekonomiczna, na
której analizowano mo¿liwoœci usprawnienia orga-
nizacji pracy, podniesienia poziomu technicznego
wyrobów, oraz obni¿enia kosztów produkcji.
9. W dniu 22.07.1964 r. g³ówny in¿ynier Œwiebo-
dzickich Zak³adów Wytwórczych Aparatury Precy-
zyjnej in¿. Stefan Wypych w uznaniu zas³ug po³o¿o-
nych do rozbudowy Zak³adu, rozwoju techniki i pod-
niesienia jakoœci produkcji odznaczony zosta³ srebr-
nym krzy¿em zas³ugi.
10. Zarz¹dzeniem Ministra Przemys³u Maszynowe-
go z dnia 1 paŸdziernika 1954 roku Œwiebodzickie
Zak³ady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej podpo-
rz¹dkowane zosta³y Centralnemu Zarz¹dowi Przemy-
s³u Aparatów Elektrycznych, nadzorowanemu przez
Ministra Przemys³u Maszynowego.
11. W 1954 roku zorganizowany zosta³ hotel robot-
niczy posiadaj¹cy 35 miejsc w pokojach jedno i dwu-
osobowych, w budynku znajduj¹cym siê w Œwiebo-
dzicach, ul. Sienkiewicza 30. W dniu 31.05.1957 r.
budynek ten w³adze miasta Œwiebodzice przekaza³y
Œwiebodzickim Zak³adom Wytwórczym Aparatury
Precyzyjnej.
12. Do rozwoju wspó³zawodnictwa w 1954 roku przy-
czyni³a siê w du¿ym stopniu umowa obustronnych
zobowi¹zañ pomiêdzy Dyrekcj¹ a za³og¹ Œwiebo-
dzickich Zak³adów Wytwórczych Aparatury Precy-
zyjnej. Przodownikom pracy w poszczególnych
kwarta³ach przyznawano wtedy proporce przechod-
nie. Niezale¿nie od tego przyznano odznakê „Przo-
downik Pracy” Obyw. Górskiemu J., Lasek Eleono-
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rze, Parczyñskiej Z., Salwowskiemu J., S³owiñskie-
mu J., Stolarczykowi S.
13. W dniu 08.03.1955 r. trzy pracownice Œwiebo-
dzickich Zak³adów Wytwórczych Aparatury Precy-
zyjnej otrzyma³o odznaki „Przodownik Pracy”, a mia-
nowicie: Borowiec Zofia, Ga³ka W³adys³awa i Pa³ka
Genowefa.
14. Dobrze zorganizowane i systematycznie prowa-
dzone wspó³zawodnictwo pracy w Œwiebodzickich
Zak³adach Wytwórczych Aparatury Precyzyjnej oraz
pe³na realizacja podejmowanych przez za³ogê z ró¿-
nych okazji zobowi¹zañ w latach 1950-1955 pozwo-
li³y przedsiêbiorstwu zrealizowaæ do dnia 30 kwiet-
nia 1955 roku zadania planu 6-letniego, tj. 8 miesiê-
cy przed ustalonym terminem.
15 i 16 zestawienia nazwisk pracowników, którzy w
dniu 1 maja 1955 oraz 22 lipca 1955 (œwiêta pañ-
stwowe) otrzymali srebrne i br¹zowe krzy¿e zas³ugi
oraz odznaki „Przodownik Pracy”.
17. W dniu 07.05.1955 ukaza³a siê tzw. „Jednod-
niówka Œwiebodzickich Zak³adów Wytwórczych
Aparatury Precyzyjnej A-17 wydana w X-t¹ roczni-
cê wyzwolenia Dolnego Œl¹ska 7.V.1955”. W jed-
nodniówce tej omówiona zosta³a dzia³alnoœæ i osi¹-
gniêcia Przedsiêbiorstwa w pierwszych 10-ciu latach
jego istnienia.
18. Uchwa³¹ Rady Pañstwa w 1955 roku przyznany
zosta³ Medal X-lecia nastêpuj¹cym pracownikom
Œwiebodzickich Zak³adów Wytwórczych Aparatury
Precyzyjnej: Fuczek Marii, Górskiemu Józefowi, No-
wakowskiemu Zbigniewowi i Wypychowi Stefano-
wi. Wrêczenie medali odznaczonym odby³o siê w
dniu 8 maja 1955 roku.
19. Z okazji Œwiêta Wyzwolenia 22 Lipca 1955 r.
Rada Pañstwa odznaczy³a „Medalem X- lecia” ko-
lejnych pracowników Œwiebodzickich Zak³adów
Wytwórczych Aparatury Precyzyjnej: Grabê Euge-
niusza, Ka³u¿nego Alojzego, Lisowskiego Leonar-
da, Sasala W³adys³awa i W¹sowskiego Witolda.
20. Kolejni pracownicy Œwiebodzickich Zak³adów
Wytwórczych Aparatury Precyzyjnej otrzymali od-
znakê „Przodownik pracy”: - w dniu 22 lipca 1955 r.
Borowiec Wies³aw, Jaroszek Tadeusz, Latawiec Jó-
zef, Wiœniewska Maria, Wiœniewski Jerzy i Wysogl¹d
Stefan. – w dniu 1.12.1955 Ochyj Józef, Siepierow-
ski Franciszek.
21. W 1955 roku Œwiebodzickie Zak³ady Wytwór-
cze Aparatury Precyzyjnej mia³y do swej dyspozycji
samej tylko powierzchni produkcyjnej 5.100 m2.
22. W latach 1951-1955 Œwiebodzickie Zak³ady
Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej osi¹gnê³y doœæ
dobre wyniki we wspó³zawodnictwie miêdzyzak³a-
dowym ocenianym w kwartalnych okresach czasu.
W tym okresie Zak³ad zaj¹³ kilka razy premiowane
miejsca II-gie i III-cie, i by³ kilka razy wyró¿niony.
Najwiêkszy sukces osi¹gnê³o Przedsiêbiorstwo w IV

kwartale 1954 roku zdobywaj¹c sztandar przechod-
ni Centralnego Zarz¹du Przemys³u Aparatów Elek-
tryczych i Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Zawodowe-
go Metalowców oraz nagrodê w wysokoœci 10.000
z³. za zajêcie I-go miejsca we wspó³zawodnictwie miê-
dzyzak³adowym przedsiêbiorstw zgrupowanych w
tym Centralnym Zarz¹dzie.

23. W okresie lat 1951-1955 rozwija³ siê w
Œwiebodzickich Zak³adach Wytwórczych Aparatury
Precyzyjnej ruch racjonalizatorski, przyczyniaj¹c siê
w znacznym stopniu do podniesienia jakoœci wyro-
bów i potanienia produkcji oraz poprawy warunków
BHP. Najwiêksze osi¹gniêcia w ruchu racjonalizator-
skim zanotowali w tym okresie Ob.Ob. Franciszek
Kik, Henryk Kozica, Eugeniusz Keller, W³adys³aw
Wilman, Stanis³aw Tyndiuk, Stefan Wypych» Oby-
watele: Eugeniusz Keller, W³adys³aw Wilman otrzy-
mali w tym okresie odznakê racjonalizatora produk-
cji.

24. Asortyment wyrobów produkowanych w
latach 1951-1955 przez Œwiebodzickie Zak³ady Wy-
twórcze Aparatury Precyzyjnej.

W latach 1951-52 wprowadzono do produk-
cji 12 typów przekaŸników pomocniczych do auto-
matyki, opartych na licencji radzieckiej.

Od roku 1952 nastêpuje stopniowe wyprofi-
lowanie asortymentu produkowanego przez zak³ad.
Produkcjê kontaktów samochodowych przekazano
do Huty Baildon, natomiast w 1953 r. produkcjê apa-
ratury teatralnej do nowopowsta³ego zak³adu W
Ko¿uchowie. Zak³ad zacz¹³ specjalizowaæ siê w pro-
dukcji przekaŸników dla energetyki i automatyki
przemys³owej, podnosz¹c znacznie swój poziom
techniczny. Zosta³ zwiêkszony i unowoczeœniony
park maszynowy. Stopniowo zaczê³y zasilaæ biura
techniczne nowe kadry wyszkolone przez polskie
uczelnie techniczne.

W roku 1955 zatrudnionych by³o w zak³a-
dzie 8 in¿ynierów i 32 techników. W tym czasie na-
st¹pi³o znaczne nasilenie uruchomienia produkcji
nowych przekaŸników, zw³aszcza dla energetyki.
Zespó³ in¿ynierów w sk³adzie: Tynowski, G³ówka,
Olejnik opracowali nastêpuj¹ce przekaŸniki:

• przekaŸnik kierunkowy czasowy typu RP-1,
• zabezpieczenia nadpr¹dowo-czasowe kierunkowe
typu RITP-I i RITP-2 do zabezpieczenia linii œred-
nich napiêæ,
• zabezpieczenia ziemnozwarciowe mocowe typu
RIEsw-2, RIEsb-2, RIEgw-2, RIEgb-2 : do zabez-
pieczenia sieci i pr¹dnic od zwaræ doziemnych,
• przekaŸniki nadmiarowo-czasowe z blokad¹ pod-
napiêciow¹ typu RITE-3 oraz przekaŸnik nadmiaro-
wo-czasowy sygna³owy typu RITs-1,
- przekaŸniki do automatyki energetycznej SPZ typu
RAZ-1 i RAZ-3,
• wskaŸnik po³o¿enia typu WP
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• przekaŸnik z opóŸnionym odpadaniem typu RUo-
700,
Du¿ym osi¹gniêciem technicznym w owym czasie
by³o uruchomienie produkcji przekaŸnika nadpr¹-
dowo – czasowego zale¿nego typu Riz-100 do za-
bezpieczeñ linii i silników od zwaræ i przeci¹¿eñ,
opracowanego przez in¿ynierów: Z. Guniê i S. Ty-
nowskiego.
Przy opracowywaniu nowych konstrukcji przekaŸ-
ników, du¿¹ pomoc udziela³y Instytut Elektrotech-
niki w Warszawie oraz Politechnika Wroc³awska –
Katedra Zabezpieczeñ PrzekaŸnikowych.
W latach 1950-53 wprowadzono do produkcji 18
nowych asortymentów przekaŸników. Fakt ten po-
ci¹gn¹³ za sob¹ koniecznoœæ zwiêkszenia mocy pro-
dukcyjnej narzêdziowni, która zosta³a wyposa¿ona
w kilka nowych i nowoczesnych maszyn, miêdzy
innymi produkcji szwedzkiej, niemieckiej i czeskiej.
25. Wartoœæ produkcji globalnej osi¹gniêtej w po-
szczególnych latach okresu 1951-1955 przez Œwie-
bodzickie Zak³ady Wytwórcze Aparatury Precyzyj-
nej ilustruj¹ ni¿ej przytoczone cyfry :
1951 - 4,4 mln.z³., 1952 - 8,5 mln.z³., 1953 - 13,2
mln.z³., 1954 - 14.3 mln.z³., 1955 - 14,3 mln.z³.
Brak przyrostu produkcji globalnej w roku 1955 w
porównaniu do wartoœci produkcji osi¹gniêtej w
1954 r. jest wynikiem usamodzielnienia siê pod ko-
niec roku 1954 Oddzia³u Œwiebodzickich Zak³adów
Wytwórczych Aparatury Precyzyjnej w Ko¿uchowie.
26. Stan zatrudnienia w Œwiebodzickich Zak³adach
Aparatury Precyzyjnej w latach 1951-1955 kszta³-
towa³ siê nastêpuj¹co: 1951 - 421 osób, 1952 - 531
osób, 1953 - 760 osób, 1954 - 537 osób, i 1955 -
540 osób.
Po usamodzielnieniu siê Oddzia³u Œwiebodzickich
Zak³adów Wytwórczych Aparatury Precyzyjnej w
Ko¿uchowie nast¹pi³ spadek stanu zatrudnienia w
roku 1954 w porównaniu do roku 1953.

Œwiebodzickie zegary

Budzik z fabry-
ki Gustava
Beckera, obu-
dowa mosiê¿-
na, wymiary 19
x 12,5 x 7cm.

Wycinki
ze starych gazet

Cyryla ratajskiego

Rok 1987
Plus z minusem. (Trybuna Wa³brzyska z 24-30 marca)
Jestem mieszkañcem Œwiebodzic od przesz³o 40 lat i
przyzwyczai³em siê do swojego miasta, do jego wy-
gl¹du. Czasem jednak trudno oprzeæ siê smutnym
refleksjom dotycz¹cym jego estetyki. Ot, chocia¿by
ul. Jeleniogórska, przez któr¹ wiedzie jeden z naj-
bardziej uczêszczanych szlaków samochodowych
(Jelenia Góra – Wroc³aw). U jej wylotu piêknie otyn-
kowane, zadbane budynki mieszkalne, ale ju¿ tu¿
obok du¿y dom z powybijanymi szybami. Rudera.
Jest to pozosta³oœæ po restauracji – barze „Krako-
wianka”, któr¹ przed laty strawi³ czêœciowo po¿ar.
Czy w³adze miasta zapomnia³y o tym strasz¹cym dziœ
obiekcie? Podobny przyk³ad na plus i minus mo¿na
znaleŸæ przy ul. Kasztanowej, gdzie obok zadbane-
go zbiornika wodnego „Predom – Termetu”’ budo-
wa – widmo rozpoczêta przed kilku laty. Budowa na
której nie widaæ ¿adnego ruchu. Ciekaw jestem czy
w³adze miasta interesuj¹ siê t¹ nie dokoñczon¹ in-
westycj¹? Henryk Maliborski ul. Zamkowa 7/3 Œwie-
bodzice.
Nekrolog. Gazeta Robotnicza z dnia 3 listopada)
W dniu 28 paŸdziernika 1987 r. zmar³ po ciê¿kiej
chorobie w wieku 52 lat Janusz Garncarek lekarz
specjalista chorób wewnêtrznych i kardiologii, kpt.
rezerwy, ordynator Oddzia³u Internistyczno – Kar-
diologicznego Szpitala Rejonowego w Œwiebodzi-
cach. ...
Œmiertelna ofiara wybuchu kot³a c.o. (Gazeta Robot-
nicza z dnia 17 listopada)
Do tragedii dosz³o wczoraj wczesnym popo³udniem
w domu jednorodzinnym przy ul. Œwierkowej 26 w
Œwiebodzicach. Nast¹pi³ wybuch kot³a centralnego
ogrzewania znajduj¹cego siê w piwnicy budynku.
Znajduj¹ca siê w tym czasie przy nim 63-letnia Ma-
ria B. dozna³a ciê¿kich obra¿eñ cia³a i zmar³a po prze-
wiezieniu do szpitala. Przyczyna eksplozji nie jest
jeszcze znana. Wybuch kot³a spowodowa³ straty
materialne oszacowane wstêpnie na 50 tys. z³.
Rok 1988
Wielka ciê¿arówka w salonie gier. (Trybuna Wa³brzy-
ska z 26 kwietnia – 2 maja)
W ubieg³y pi¹tek rano mia³ miejsce w Œwiebodzi-
cach groŸny wypadek. Jad¹cy z Wa³brzycha pod
pe³nym obci¹¿eniem 16-tonowy cementowóz na za-
krêcie do Œwiebodzic okaza³ siê byæ pozbawiony
hamulców. Sytuacja by³a tym bardziej groŸna, ¿e
przed ciê¿arówk¹ pêdz¹c¹ coraz szybciej z góry zna-
laz³ siê traktor z przyczep¹, zaœ naprzeciwko jecha³



5

„Œwiebodzice - Dzieje Miasta” - Adam Rubnikowicz
Korekta: Robert Sysa. Stale wspó³pracuj¹: Boles³aw Kwiatkowski, Edward Ha³daœ, Daniel Wojtuc-
ki, 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

ciê¿arowy fiat. Kierowca musia³ zjechaæ na chodnik,
gdzie znalaz³y siê dwie kobiety. Nie chc¹c na nie
najechaæ, uderzy³ w budynek przy ul. Wa³brzyskiej
11. Wjecha³ po prostu w wystawê salonu gier, uszka-
dzaj¹c jednoczeœnie stropy budynku (zamieszka³¹
tam rodzinê trzeba by³o ewakuowaæ). Dziêki przy-
tomnoœci umys³u kierowcy „Transbudu” wroc³aw-
skiego W³adys³awa Kulika, nic siê nikomu nie sta³o,
chocia¿ kabina jelcza zosta³a ca³kowicie zniszczona
(1 mln. z³ strat) i powa¿nie uszkodzony zosta³ budy-
nek (1,5 mln. z³ wg wstêpnego oszacowania).
Zastanawiaj¹ca by³a reakcja przechodniów, którzy
widz¹c pêdz¹c¹ na klaksonie masê, zamiast uciekaæ,
zatrzymywali siê, a niektórzy pukali siê w czo³o. Na
szczêœcie do tragedii nie dosz³o.
Inny gaz w Œwiebodzicach. (Tryb. Wa³b. z 21-27.06)
Od pocz¹tku roku mieszkañcy Œwiebodzic korzystaj¹
ju¿ wy³¹cznie z gazu ziemnego. Poprzednio wszyst-
kie domowe kuchenki i piecyki opalane by³y gazem
koksowniczym. Tego ostatniego zaczê³o jednak bra-
kowaæ, st¹d decyzja o zmianie rodzaju gazu. Zamie-
rzenie to musia³a jednak poprzedziæ odpowiednia
regulacja urz¹dzeñ grzewczych. Przeprowadza³y j¹
przez 3 ostatnie kwarta³y ub. r. ekipy z³o¿one z pra-
cowników Zak³adów Gazowniczych oraz miejsco-
wego „Predom – Termetu”, sprawdzaj¹c i reguluj¹c
urz¹dzenia grzewcze w ka¿dym mieszkaniu. Wymie-
niono te¿ gazoci¹g na ul. Towarowej i Krasickiego.
Sukcesy krêglarzy. (Tryb. Wa³b. z 22-28 listopada)
W ogólnopolskich zawodach krêglarskich w Plesze-
wie zdecydowane zwyciêstwo odnieœli zawodnicy
„Victorii” Œwiebodzice, którzy wyprzedzili Start Go-
styñ i Lecha Poznañ. Emil Sarmulejno wygra³ klasy-
fikacjê ch³opców, a wœród dziewcz¹t druga by³a El¿-
bieta Bednarczyk, trzecia Anna Chmielarz, a czwar-
ta Aneta Kowalik. Trzecie miejsce te¿ zdoby³ Marcin
PyŸlak, a czwarte Piotr Kiliñski.
Ruch ko³owy obwodnic¹ œwiebodzick¹. (Gazeta Ro-
botnicza z dnia 8 grudnia)
Przed kilku dniami oddana zosta³a do ruchu ko³owe-
go nowa obwodnica w Œwiebodzicach. 4-pasmowy
odcinek drogi po³¹czy³ najkrótsz¹ tras¹ ulice Wa³-
brzysk¹ i Œwidnick¹. Samochody omijaj¹ teraz w¹-
skie i krête, a poza tym zat³oczone uliczki œródmie-
œcia Œwiebodzic. Oszczêdzaj¹ czas i paliwo. Prace
przy budowie obwodnicy s¹ kontynuowane. Powsta-
je m.in. drugi wiadukt nad torami kolejowymi. W nie-
dalekiej przysz³oœci 4-pasmowa jezdnia obwodnicy
zostanie przed³u¿ona daleko poza Œwiebodzice, w
kierunku Œwidnicy. Od strony Wa³brzycha ju¿ tak¹

wczeœniej zbudowano.
Krótsza droga (Tryb. Wa³b. z 29.11– 5.12)
Do ostatniej chwili, przed pierwszymi opadami œnie-
gu, trwa³y intensywne prace przy budowie obwod-
nicy wokó³ Œwiebodzic. Nowy, 1,5 kilometrowy od-
cinek drogi omijaj¹cy to miasto, na specjalnym na-
sypie, buduje siê ju¿ od blisko 10 lat. Wykonawca –
Rejon Dróg Publicznych ze Œwidnicy – dokona³
przed kilku dniami przy³¹czenia nowej drogi do ist-
niej¹cej arterii komunikacyjnej w pobli¿u œwiebodzic-
kiego wiaduktu. Do zakoñczenia pozosta³o jeszcze
po³o¿enie ok. 100 metrów nowej nawierzchni na tzw.
górce wa³brzyskiej. Jeœli pozwol¹ na to warunki at-
mosferyczne, wyjaœniali wykonawcy, ma to nast¹piæ
w najbli¿szych dniach. Po czym droga zostanie
otwarta i w³¹czona do u¿ytku. Wartoœæ robót wyko-
nywanych w tym roku na obwodnicy siêga 220 mln.
z³. Koszt ca³ej inwestycji – ok. 1,5 mld. z³. Mieœci siê
w tym m.in. i wartoœæ budowanego obecnie nowego
wiaduktu, którego wykonawc¹ jest Przedsiêbiorstwo
Budowy Dróg i Mostów z Wroc³awia.
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