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Wycinki
ze starych gazet

Cyryla Ratajskiego

Chronologia dzie jów

2004 cd.

1 marca komendantem Komisariatu Policji
zosta³a pani Izabela Basztura.

2 kwietnia uprawomocni³ siê wyrok s¹dowy
wydany na obecnego Burmistrza Miasta, w zwi¹zku
z czym na 30 maja premier wyznaczy³ nowe wybo-
ry.

28 kwietnia premier powo³a³ zarz¹dcê komi-
sarycznego Gminy Œwiebodzice do czasu wyboru
nowego Burmistrza. Zosta³ nim Pan Stanis³aw Szy-
mecki.

29 kwietnia zosta³ podpisany akt notarialny
na 3 ha ziemi przy ul. Strzegomskiej. Kupi³a ten te-
ren firma „Moneva Polska” Sp. z o.o. która wybudu-
je tu zak³ad produkuj¹cy odlewy aluminiowe. Bê-
dzie zatrudnia³ 100 osób. Firma dzia³a na terenie
miasta od trzech lat.

Do czerwca potrwaj¹ rozpoczête w kwietniu
prace przy chodniku ulicy Strzegomskiej. Koszt wy-
niesie oko³o 260 tys. z³.

Rok 1991 cd.
Wiadukt oddany do ruchu. (Gazeta Robotnicza z
dnia 15 stycznia)
Obwodnica œwiebodzicka od dawna jest ju¿ eksplo-
atowana. Niestety, ruch ko³owy traci³ na niej p³yn-
noœæ, gdy¿ na trasie obwodnicy znajdowa³ siê w¹-
ski, stary wiadukt. Budowa nowego nad torami ko-
lejowymi znacznie siê przeci¹ga³a w czasie. Jednak
koniec wieñczy dzie³o. Od po³owy grudnia udostêp-
niono zmotoryzowanym nowy wiadukt, znacznie
szerszy. Nie zachodzi ju¿ potrzeba zbytniego ogra-
niczania szybkoœci. A z czasem bêdzie jeszcze le-
piej. Po wymianie zu¿ytych przêse³ starego wiaduk-
tu, ten równie¿ bêdzie eksploatowany. Dziêki temu
obwodnica œwiebodzicka uzyska odpowiedniej sze-
rokoœci, 4-pasmow¹ jezdniê na ca³ej swojej d³ugo-
œci.
Tartak w Œwiebodzicach narzeka na brak klientów.
Mo¿e spó³ka? (Gazeta Robotnicza z dnia 1 lipca)
Tartak w Œwiebodzicach stanowi czêœæ sk³adow¹
miejscowego Zak³adu Obs³ugi Komunalnej. Tak na-
zywa siê obecnie dotychczasowe Przedsiêbiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Tartak
poza obszernym placem do gromadzenia drewna
œwierkowego, uzyskiwanego g³ównie z nadleœnictw
Wa³brzych i Jawor, ma halê produkcyjn¹, stolarniê,
dwie suszarnie i oszczêdn¹ kot³owniê, opalan¹ troci-
nami.
Do niedawna nie móg³ sobie poradziæ z naporem
klientów, czêsto ustalano doœæ odleg³e terminy reali-
zacji zamówieñ. Produkowano tarcicê, przywo¿ono
do us³ugowego przecierania w³asne drewno. Teraz
popyt jest znacznie mniejszy, zarówno na wyroby
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tartaku, jak i jego us³ugi. Jeszcze nie tak dawno pro-
dukowa³ œrednio w miesi¹cu 350 metrów szeœcien-
nych tarcicy. Obecnie jej iloœæ w takim czasie nie siêga
nawet 150 metrów.
W tej sytuacji nieliczna, ledwie 10-osobowa za³oga
tartaku, nie ma zbyt wiele roboty. Inna sprawa, ¿e
przy sprzyjaj¹cej koniukturze nie by³oby proste szyb-
kie zwiêkszenie produkcji. Po prostu stary, wyeks-
ploatowany trak coraz czêœciej odmawia pos³uszeñ-
stwa. A¿ starch pomyœleæ, co by by³o, gdyby mia³
do przetarcia zamiast œwierka twardy d¹b.
Taka sytuacjia nie mo¿e siê przed³u¿aæ. Potrzebna
jest radykalna zmiana. Rozwa¿a siê wiêc mo¿liwoœæ
wejœcia trataku w Œwiebodzicach w spó³kê. Drugim
udzia³owcem by³aby Dyrekacja Okrêgowa Lasów
Pañstwowych we Wroc³awiu. Chodzi tu nie tylko o
³atwiejszy dostêp do surowca, ale przede wszystkim
o pieni¹dze na kupno nowego traka oraz poprawê w
zbycie tarcicy.
Œwiebodzice maj¹ „Goñca”. Trybuna Wa³brzyska z
dat¹ 10-16 wrzeœnia)
Rada Miejska Œwiebodzic ma w³asne pismo o nazwie
„Goniec”. Do r¹k mieszkañców dotar³ w³aœnie drugi
numer tego czaospisma, które, jak g³osi winieta, jest
miesiêcznikiem. Gazeta kolportowana jest za darmo.
Kolegom po fachu ¿yczymy po³amania pióra.
Historia ko³em siê toczy. (Trybuna Wa³brzyska z dat¹
19-25 listopada)

W lipcu bie¿¹cego roku na polecenie burmi-
strza, obecnie tak¿e pana senatora J. Wysoczañskie-
go, w Œwiebodzicach zdemontowano pomnik, przed-
stawiaj¹cych ¿o³nierzy polskich. Zdarzenie to odbi-
³o siê szerokim echem w krajowych œrodkach maso-
wego przekazu, co jednak, jak widaæ, nie przeszko-
dzi³o p. J. Wysoczañskiemu uzyskaæ w wojewódz-
twie wa³brzyskim pierwszego miejsca na liœcie i man-
datu senatroskiego.

Rozbity pomnik wywieziono w lipcu na wy-
sypisko œmieci. Okazuje siê przecie¿, ¿e dzie³o
wa³brzyskiej plastyczki p. Marii Bor (autorki ¿o³nie-
rzy) nie by³o jedyne, jakie spotka³ w Œwiebodzicach
ten smutny los i ... to nie obecna w³adza rozpoczê³a

niszczenie pomników. Otó¿ w tym samym miejscu,
dok³adniej na tym samym cokole, do roku 1976 sta³
inny pomnik (prezentujemy go na zdjêciu). Jego au-
torem by³ równie¿ wa³brzyski plastyk Zbigniew Abel.
Pomnik by³ podœwietlany (od do³u) trzema reflekto-
rami i noc¹ kojarzy³ siê z przybyszem z kosmosu.
Aliœci ówczesne w³adze dopatrzy³y siê podobno w
tej konstrukcji krzy¿y – patriotików i rzeŸbê usuniê-
to.

- Mia³a ona poza tym jedn¹ wadê – mówi Z.
Abel. Nie by³o jak pod ni¹ kwiatów i wieñców sk³a-
daæ, a okazji za poprzedniej w³adzy by³o ku temu
sporo...

Jak twierdzi Z. Abel pomnik ¿o³nierzy po-
stawiono wykorzystuj¹c fundamenty jego konstruk-
cji... To, ¿e teraz go usuniêto nie napawa go satys-
fakcj¹...

Miejmy nadziejê, ¿e w³adze Œwiebodzic nie
wpadn¹ na pomys³, aby w tym miejscu postawiæ ko-
lejny pomnik i wywi¹¿¹ siê z zobowi¹zania urz¹dze-
nia tam oazy zieleni.

Zak³adów Aparatury
 Elektrycznej „Mera - Refa”

w Œwiebodzicach
cz. VI

Lata 1 9 6 6  -   1 9 7 0

1. Na podstawie zarz¹dzenia
Dyrektora Nr 7/66 z dnia
3.01.1966 roku powo³ana zo-
sta³a w ZAE „REFA” Rada Techniczna jako organ
doradczy Dyrektora Zak³adu. Zadaniem Rady Tech-
nicznej jest : koordynacja prac w zakresie rozwoju
techniki, ocena realizowanych z tego zakresu przed-
siêwziêæ oraz wykorzystanie doœwiadczeñ pra-
cowników w celu poprawy pracy dzia³ów technicz-
nych.
2. W zwi¹zku z powo³aniem przez Zjednoczenie
Przemys³u Automatyki i Aparatury Pomiarowej Od-
dzia³u Przemys³owego Instytutu Automatyki i Pomia-
rów we Wroc³awiu, uleg³o likwidacji dzia³aj¹ce we
Wroc³awiu Biuro Rozwojowe ZAE „REFA” /zarz¹-
dzenie wewnêtrzne Dyrektora Nr 19/66 z dnia
5.06.1966 r,/
3. Zarz¹dzeniem wewnêtrznym Dyrektora Nr 25/66
z dnia 18.06.1966r. powo³any zosta³ Zespó³ Oceny
Jakoœci, którego celem by³o doprowadzenie wytwo-
rzonych w przedsiêbiorstwie wyrobów do zgodno-
œci z obowi¹zuj¹cymi normami.
4. Z dniem 1 paŸdziernika 1966 r. wprowadzono w
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ZAE „REFA” instrukcjê Nr  DN/2/66  w sprawie „wy-
pe³niania dokumentów reklamacyjnych, trybu za³a-
twiania reklamacji, okreœlania winnych i ewidencji
reklamacji” - (Zarz¹dzenie Dyrektora Nr 46/66 z dnia
1.10.1966r).
5. W dniu 1 listopada 1966 r. wprowadzony zosta³
regulamin wyp³at dodatku do p³ac dla robotników
ZAE „REFA” za indywidualne i zespo³owe wyniki
pracy w zakresie dalszej poprawy jakoœci produk-
cji. /Zarz¹dzenie Dyrektora Nr 6/67 z dnia 25
01.1967 r./
6. W dniu 1.02.1967r. powo³ana zosta³a w ZAE
„REFA” Zak³adowa Komisja Normalizacyjna, któ-
rej zadaniem by³o :
- opiniowanie projektów norm otrzymywanych z in-
stancji nadrzêdnych,
- opiniowanie projektów norm zak³adowych,
- sk³adanie wniosków do Bran¿owego Oœrodka Nor-
malizacyjnego o opracowanie potrzebnych norm,
- wnioskowanie i opiniowanie przedsiêwziêæ tech-
nicznych, organizacyjnych i ekonomicznych zwi¹-
zanych z wprowadzeniem i stosowaniem norm.
7. Konferencja Samorz¹du Robotniczego / 6/27 /
zatwierdzi³a na posiedzeniu w dniu 27.01.1967 r.
nowy regulamin wspó³zawodnictwa miêdzywydzia-
³owego i indywidualnego w ZAE „REFA” oraz zo-
bowi¹za³a Dyrektora do zawiadomienia ZPAiAP
„MERA” o przyst¹pieniu przedsiêbiorstwa do wspó³-
zawodnictwa miêdzyzak³adowego. Regulamin, o któ-
rym mowa wy¿ej, wprowadzony zosta³ w ¿ycie za-
rz¹dzeniem Dyrektora Nr 10/67 z dnia 14.02.1967 r.
8. W miesi¹cu kwietniu 1967 r. przyst¹piono w ZAE
„REFA” do realizowania uchwa³y Nr 224 Rady Mi-
nistrów z dnia 29 lipca 1964r. w sprawie postêpu eko-
nomicznego w gospodarce uspo³ecznionej i organi-
zacji s³u¿b ekonomicznych. Zarz¹dzeniem Dyrekto-
ra Nr 19/67 zobowi¹zano odpowiednie komórki or-
ganizacyjne ZAE „REFA” do stosowania rachunku
ekonomicznego przy podejmowaniu decyzji gospo-
darczych oraz ustalono harmonogram wdro¿enia ra-
chunku ekonomicznego.
9. W dniu 1.08.1967 r. wprowadzona zosta³a w ZAE
„REFA” Instrukcja Nr DN/2/67 w sprawie opraco-
wywania planów i realizacji dostaw kooperacyjnych
/Zarz¹dzenie Dyrektora Nr 41/67 z dnia 8.08.1967r./
10. W 1967 r. ZAE „REFA” wybudowa³y przedszkole
na terenie Osiedla Przodowników Pracy w Œwiebo-
dzicach mieszcz¹ce 3 oddzia³y.
11. Uchwa³¹ Konferencji Samorz¹du Robotniczego
Nr 10/31 z dnia 18.10.1967 r. zatwierdzony zosta³
regulamin tworzenia i podzia³u funduszu mistrza w
Zak³adach Aparatury Elektrycznej „REFA” w Œwie-
bodzicach.
12. KSR na posiedzeniu odbytym w dniu 20.12.1967
r. zatwierdzi³a wniosek Rady Zak³adowej o zg³osze-
nie akcesu ZAE „REFA” do wspó³zawodnictwa miê-

dzyzak³adowego w ramach ZPAiAP „MERA” w roku
1968. /Uchwa³a KSR nr 11/32/.

13. W ZAE „REFA” powo³ana zosta³a Zak³adowa
Komisja Konkursowa Turnieju M³odych Mistrzów
Techniki do oceny zg³oszonych przez m³odych tech-
ników projektów wynalazczych i wniosków racjo-
nalizatorskich. Równoczeœnie wprowadzony zosta³
w ¿ycie „Regulamin turnieju m³odych mistrzów tech-
niki na 1968 r.” /Zarz¹dzenie Dyrektora Nr 31/68 z
dnia 23.05.1968r./
14. Na mocy zarz¹dzenia Nr 47/4/0rg/68 Ministra
Przemys³u Maszynowego z dnia 1 czerwca 1968 roku
Zak³ady Aparatury Elektrycznej „REFA” w Œwiebo-
dzicach, nadzorowane przez Zjednoczenie Przemy-
s³u Automatyki i Aparatury Pomiarowej „MERA”
zosta³y z dniem 1.06.1968 r. podporz¹dkowane Mi-
nistrowi Przemys³u Maszynowego.
15. W wyniku starañ Dyrekcji Przedsiêbiorstwa po-
partych przez Zjednoczenie Przemys³u Automatyki i
Aparatury Pomiarowej „MERA” podjêta zosta³a de-
cyzja o rozbudowie i modernizacji ZAE „REFA”. Pra-
ce rozbiórkowe rozpoczête zosta³y w miesi¹cu maju
1968 r. Wykonanie robót zasadniczych powierzone
zosta³o Przedsiêbiorstwu Budowlano-Monta¿owemu
Przemys³u Ciê¿kiego we Wroc³awiu. Wartoœæ kosz-
torysowa zadania inwestycyjnego wynosi³a -
70.949,4 tys. z³. Wartoœæ wykonanych robót budow-
lano-monta¿owych wynios³a – 37.432,1 tys. z³. War-
toœæ zakupionych maszyn i urz¹dzeñ osi¹gnê³a kwotê
- 28,233,1 tys. z³. W ramach tego zadania inwesty-
cyjnego zbudowano wzglêdnie zainstalowano :
- budynek monta¿owy Nr 1,
- halê produkcyjn¹ Nr 2,
- budynek socjalny Nr 3,
- magazyn farb i lakierów,
- rozdzielniê elektryczn¹ wysokiego napiêcia,
- instalacjê wodno-kanalizacyjn¹,
- instalacjê sprê¿onego powietrza,
- instalacjê telefoniczn¹ wraz z centralk¹.
Ponadto w ramach tego zadania inwestycyjnego zmo-
dernizowano :
- budynek Nr 4
- budynek Nr 5.
16. Zarz¹dzeniem Dyrektora ZAE „REFA” Nr 52/68
z dnia 15.09.1968 r. wprowadzony zosta³ w ¿ycie
regulamin premiowania pracowników fizycznych
dniówkowo-premiowych, zatrudnionych w ZAE
„REFA” w Œwiebodzicach. Regulamin ten zosta³ za-
twierdzony przez KSR uchwa³¹ Nr 15/36 z dnia 11
wrzeœnia 1968 r.
17. W dniu 18 marca 1969 r. Zjednoczenie Przemy-
s³u Automatyki l Aparatury Pomiarowej „MERA” w
Warszawie podjê³o decyzjê pog³êbienia w ZAE
„REFA” specjalizacji produkcji i selektywnego jej
rozwoju. W wyniku tej decyzji nast¹pi³o doœæ znacz-
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ne ograniczenie liczby produkowanego asortymen-
tu wyrobów, wycofanie z produkcji przekaŸników
nie odpowiadaj¹cych poziomem technicznym aktu-
alnym standardom œwiatowym oraz przekazanie pro-
dukcji niektórych wyrobów innym przedsiêbior-
stwom. (Zarz¹dzenie Dyrektora ZAE „REFA” Nr 34/
69 z dnia 15.08.1969 r.)
18. W okresie od miesi¹ca czerwca do 16 grudnia
1969r, za³oga Zak³adów Aparatury Elektrycznej
„REFA” chc¹c przyœpieszyæ realizacjê rozpoczêtej w
1968r. inwestycji wykona³a w czynie spo³ecznym

najpierw wykopy, a potem fundamenty budynku Nr1.
19. Uchwa³¹ Rady Pañstwa z dnia 25.02.1969 r. od-
znaczeni zostali nastêpuj¹cy pracownicy ZAE
„REFA” :  Paluszak Ludwik - srebrnym krzy¿em za-
s³ugi, Borowiec Wies³aw, Olejnik Stanis³aw i Wilmañ-
ski Henryk – br¹zowymi.
Ponadto Uchwa³¹ Rady Pañstwa z dnia 16.06.1969
r. odznaczeni zostali:
Niedobitek Stefan - z³otym krzy¿em zas³ugi, Pisko-
rek Edmund i Zó³taszek Leopold - srebrnym krzy-
¿em zas³ugi, a Kastelik Edward  i Melner Tadeusz -
br¹zowym krzy¿em zas³ugi.
20. Uchwa³¹ Rady Pañstwa z dnia 25.05.1969 r. od-
znaczony zosta³ z³otym krzy¿em zas³ugi pracownik
ZAE „REFA” Ob. Sycz W³adys³aw za pracê spo³eczn¹
na rzecz Miejskiej Rady Narodowej w Œwiebodzi-
cach.
21. Na 40 KSR odbytej w dniu 27.10.1969 r. zatwier-
dzony zosta³ projekt planu 5-letniego na lata 1971-
1975.
22. W dniu 16.12.1969 r. powo³ana zosta³a w ZAE
„REFA” Rada Szkoleniowa w celu koordynowania
pracy s³u¿b szkoleniowych przedsiêbiorstwa dla pod-
niesienia efektywnoœci i jakoœci kszta³cenia i do-
kszta³cania pracowników zak³adu. Równoczeœnie
wprowadzono w ¿ycie regulamin Rady Szkolenio-
wej przy ZAE „REFA” ustalaj¹cy szczegó³owy za-
kres dzia³ania tej Rady. (Zarz¹dzenie Dyrektora Nr
55/69 z dnia 21.12.1969r.)
23. Z dniem 1.01.1970 r. zosta³ wprowadzony w ZAE

„REFA” nowy regulamin wspó³zawodnictwa miêdzy-
wydzia³owego i indywidualnego oraz regulamin
wspó³zawodnictwa miêdzybrygadowego o tytu³
„Brygady Pracy Socjalistycznej”. Regulaminy te zo-
sta³y zatwierdzone uchwa³¹ 42 KSR z dnia
13.02.1970 r. i wprowadzone w ¿ycie Zarz¹dzeniem
Dyrektora Nr 9/70 z dnia 28.02.1970r. T¹ sam¹
uchwa³¹ KSR zobowi¹za³a Dyrektora ZAE „REFA”
do zg³oszenia ZPAiAP „MERA” o przyst¹pieniu
przedsiêbiorstwa do miêdzyzak³adowego wspó³za-
wodnictwa na warunkach ustalonych w regulaminie
wspó³zawodnictwa miêdzyzak³adowego obowi¹zu-
j¹cego w tym Zjednoczeniu.
24. W 1970 roku zorganizowany zosta³ przez ZAE
„REFA- w Olejnicy zak³adowy oœrodek wypoczyn-
kowy typu campingowego, dysponuj¹cy jednorazo-
wo 50-ma miejscami.
25. Maj¹c na wzglêdzie szybkie podniesienie pozio-
mu technicznego produkcji, wdro¿enie postêpowych
metod wytwarzania oraz podniesienie kwalifikacji
pracowników zatrudnionych w zapleczu technicz-
nym, utworzony zosta³ na podstawie Zarz¹dzenia Nr
11/Org/70 Ministra Przemys³u Maszynowego z dnia
27 lutego 1970 r. Zak³ad Doœwiadczalny przy ZAE
„REFA” w Œwiebodzicach. Z aktu erekcyjnego wy-
nika, ¿e g³ównym zadaniem Zak³adu Doœwiadczal-
nego jest :
- wykonywanie prototypów przekaŸników w opar-
ciu o opracowanie konstrukcyjne zak³adu l placó-
wek zaplecza naukowo-badawczego,
- jednostkowa i ma³oseryjna produkcja wyrobów,
- wykonywanie unikalnych przyrz¹dów, urz¹dzeñ i
aparatury badawczej,
- prowadzenie badañ eksploatacyjnych prototypów
oraz wyrobów,
- prowadzenie dzia³alnoœci techniczno-us³ugowej i
ekspertyz technicznych w zakresie pomiarów,
- prowadzenie prac prototypowo-doœwiadczalnych
zwi¹zanych z realizacj¹ projektów wynalazczych.
26. W 1970 r. w czasie uroczystej akademii z okazji
XXV-lecia przedsiêbiorstwa, po³¹czonej z obchoda-
mi „Dnia Metalowca”, wrêczono odznaczenia pañ-
stwowe nastêpuj¹cym pracownikom zak³adu:
Janowi Martyszewskiemu – z³oty krzy¿ zas³ugi, Wie-
s³awowi Jankiewiczowi, Walerianowi Wypychowi,
Marii Fuczek, Stanis³awowi Smykowskiemu, Anasta-
zji Stanek i Marianowi Piechockiemu – srebrne krzy-
¿e zas³ugi, a Józefowi Starzyñskiemu i W³adys³awo-
wi Sasalowi – br¹zowe krzy¿e zas³ugi.
27. Zarz¹dzeniem Dyrektora Nr 30/70 z dnia
8.06.1970 r. wprowadzony zosta³ regulamin karania
za braki pracowników ZAE „REFA”.
28. W dniu 11.06.1970 r. powo³ana zosta³a w ZAE
„REFA” Zak³adowa Komisja d/s przygotowania i
wprowadzenia bodŸców materialnego zainteresowa-
nia. (Zarz¹dzenie Dyrektora Nr 31/70 z dnia



5

11.06.1970 r.)
29. W oparciu o zarz¹dzenie Dyrektora Nr 38/70 z
dnia 14.08.1970 r. wprowadzony zosta³ dla uczniów
Zasadniczej Szko³y Zawodowej regulamin wspó³za-
wodnictwa o tytu³ „Najlepszy uczeñ”.
30. W 1970 roku ZAE „REFA” osi¹gnê³a doœæ po-
wa¿ny sukces, zajmuj¹c we wspó³zawodnictwie miê-
dzyzak³adowym przedsiêbiorstw zgrupowanych w
Zjednoczeniu Przemys³u Automatyki i Aparatury Po-
miarowej IV miejsce.
31. W celu umo¿liwienia pracownikom odpoczyn-
ku nad morzem ZAE „REFA” dzier¿awi³a w latach
1966-1970 prywatne kwatery w Ko³obrzegu i Œwi-
noujœciu.
32. Asortyment wyrobów produkowanych w latach
1966-1970 przez Zak³ady Aparatury Elektrycznej
„REFA” w Œwiebodzicach:
W okresie tym rozpoczê³a siê szeroko zakrojona
wspó³praca w dziedzinie opracowania konstrukcji z
Przemys³owym Instytutem Automatyki i Pomiarów
we Wroc³awiu oraz PIAP-em Oddzia³ w £odzi;
Placówki te opracowa³y na zlecenie zak³adu nastê-
puj¹ce konstrukcje wyrobów :
- przekaŸnik nadpr¹dowy tranzystorowy RI-10
- przekaŸnik mocy zwrotnej RPz-10 dla przemys³u
okrêtowego
- przekaŸnik nadmiarowo-pr¹dowy zale¿ny cieplny
typu RIzc-10
- typoszereg znormalizowanych obudów przekaŸni-
ków o ustalonym module i jednakowym systemie
wtykowym
- przekaŸnik czasowy ma³ogabarytowy typu RT-500.
Opracowane tematy nie zosta³y wprowadzone do pro-
dukcji seryjnej ze wzglêdu na ich nietechnologicz-
noœæ konstrukcji.
Natomiast w tym czasie zaplecze techniczne zak³a-
du opracowa³o konstrukcjê nastêpuj¹cych wyrobów:
- przekaŸniki czasowe synchroniczne typu RS-541 i
RS-542,
- przekaŸnik nadmiarowo-pr¹dowy bezzw³oczny
typu RI-5 oraz odmiany, podnapiêciowy typu REp-3
i nadnapiêciowy REn-5, opracowane przez mgr in¿.
A.Szczêœniaka i Ob. Jana Nowakowskiego

- przekaŸniki czasowe typu RTi-400 i RTo-400
- przekaŸnik czasowy typu RSp-024.
W technologii produkcji zastosowano pierwszy raz
obróbkê materia³ów magnetycznych w atmosferze
obojêtnej oraz wprowadzono lutowanie miedzi¹ ob-
wodów magnetycznych przekaŸników.
W monta¿u przekaŸników produkowanych w du¿ych
iloœciach zastosowano system monta¿u taœmowego.
33. Wartoœæ produkcji globalnej wykonanej przez
ZAE „REFA” w poszczególnych latach okresu 1966-
1970 wynosi³a :
1966 – 149,7 tys. z³., 1967 – 176,8 tys. z³., 1968 –
203,8 tys. z³., 1969 – 219,4 tys. z³., 1970 – 259,5
tys. z³.
34. Zatrudnienie w ZAE „REFA” w poszczególnych
latach piêciolatki 1966-1970 kszta³towa³o siê jak ni-
¿ej :
1966 – 933, 1967 – 1005, 1968 – 1135, 1969 – 1188,
1970 – 1202.
35. Eksport wyrobów ZAE „REFA” osi¹gn¹³ w la-
tach 1966-1970 r. wartoœæ w tys. z³. dewizowych:
1966 – 1340, 1967 – 1182, 1968 – 2402, 1969 –
2442, 1970 – 1666.
36. Dane dotycz¹ce dzia³alnoœci wynalazczej i ra-
cjonalizatorskiej pracowników ZAE „REFA” w la-
tach 1966-1970.
- iloœæ projektów zg³oszonych: 1966 – 110, 1967 –
127, 1968 – 129, 1969 – 115, 1970 – 130.
- iloœæ projektów zastosowanych: 1966 – 67, 1967 –
73, 1968 – 71, 1969 – 56, 1970 – 72.
- wyp³acone wynagrodzenie dla twórców w tys. z³.:
1966 – 262, 1967 – 110, 1968 – 124, 1969 – 113,
1970 – 150.
- uzyskane efekty ekonomiczne w tys. z³.: 1966 –
624, 1967 – 980, 1968 – 726, 1969 – 737, 1970 –
1515.

Bardzo stary 100 letni alabastrowy zegar renomo-
wanej firmy Gustaw Becker. Piêknie sygnowany, po
lewej stronie kotwica i GB po drugiej stronie wybity
Medaille D”CR oraz krzy¿,
numer mechanizmu
650426 zgodny z nume-
rem na zamkniêciu me-
chanizmu, zamkniecie
mosiê¿ne g³êboko wybite,
bardzo ³adnie przyozdo-
biony z³oceniami. Wymia-
ry zegara : wysokoœæ 21,5
cm, szerokoœæ na œrodku
9 cm a u podstawy 8,5
cm,13 cm d³ugoœci, tarcza
ma œrednicê 8 cm.

Œwiebodzickie zegary
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