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W mie�cie mieszkaj¹ znani �wiebodziczanie :
Krzysztof Jaworski - archeolog, wyk³adowca Uniwer-
sytetu Wroc³awskiego,
Danuta Tymkowicz - Czajkowska - poetka.

1997
1 stycznia zlikwidowano linie autobusowe (30-31)
³¹cz¹ce �wiebodzice z Wa³brzychem i �widnic¹.
W marcu rozpoczê³y siê prace ziemne przy budowie
basenu krytego na Osiedlu Piastowskim.
Rozpoczêto prace przy monta¿u stacji uzdatniania
wody w Dobromierzu.
Wykonano nowy dojazd (drogê) do Osiedla S³onecz-
nego miêdzy ulicami :
Ofiar O�wiêcimskich i
Cich¹.
Po raz pierwszy za-
b³ys³y �wiat³a na uli-
cy �rodkowej - zain-
stalowano tam 9
punktów �wietlnych.
W maju w centrum
miasta zainstalowano
30 g³o�ników tworz¹c
tym samym radiowê-
ze³ miejski.
Zmar³ ordynator od-
dzia³u laryngologicz-
nego Szpitala Miej-
skiego - Józef Piotro-
wiak.
W czerwcu na skwer-
ku przed kinem �Wolno�æ� ustawiono zegar uliczny,
sterowany sygna³em radiowym drog¹ satelitarn¹.
Nadano nazwê nowej ulicy � Ogrodowa (boczna od
ulicy Jeleniogórskiej), (Uchwa³a nr 584/XXVIII/VI/
97 Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca).

22 czerwca 1899 roku nast¹pi³o po³¹czenie
fabryk w spó³kê akcyjn¹, dysponuj¹c¹ kapita³em w
wysoko�ci 2.700.000 marek, w sk³ad której wesz³y fir-
my: Gustaw Becker, A. Willmann i Spó³ka, Concor-
dia, Germania, Kappel i Spó³ka, Endler i Spó³ka, Sa-
barth, Borussia oraz Carl Böhm. W nazwie spó³ki
�Zjednoczenie �wiebodzickich Fabryk Zegarów -
Spó³ka Akcyjna - dawniej Gustaw Becker� (�Vereinig-
te Freiburger Uhren-fabriken - Aktiengesellschaft incl.
vormals Gustaw Becker�),
uwzglêdniono imiê twórcy
przemys³u zegarmistrzow-
skiego na �l¹sku, który nie
doczeka³ ju¿ tych czasów.
Na skutek zjednoczenia
koncern obj¹³ niemal ca³-
kowicie �wiebodzicki prze-
mys³ zegarmistrzowski.

W sk³ad pierwszej
Rady Nadzorczej Spó³ki
weszli : E. Küster (Wro-
c³aw - przedstawiciel Ban-
ku E. Heimanna), P. Bec-
ker i R. Becker (�wiebodzi-
ce - w³a�ciciele fabryki),
M. Conrad (Pe³cznica -
w³a�ciciel m³yna), W. Deu-
rer (Hamburg - konsul), R.
Jendersie (Wroc³aw - in-
spektor ds. górnictwa), P.
Landenberger (Schramberg
- dyrektor Fabryki Zega-
rów H.A.U.), C. Marfels
(Berlin - wydawca gazety
�Deutschen Uhrmacherze-
itung�). Natomiast pierw-
szy Zarz¹d tworzyli : Paul Albert Becker, Max Becker
oraz Paul Kappler, zast¹piony w 1901 roku przez Jo-
sefa Bühlera - pó�niejszego d³ugoletniego dyrektora
generalnego �Zjednoczenia�. Podkre�la siê szczegól-
ne zas³ugi dla koncernu E. Küstera - pierwszego pre-

Reklama:

Gustav Becker - najlepsze
materia³y, wykonanie i
konstrukcje.
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zesa Rady Nadzorczej,
pe³ni¹cego tê funkcjê do
1916 roku.

W momencie za³o¿e-
nia przedsiêbiorstwo za-
trudnia³o 1200 robotników
i urzêdników, w latach za�
20-tych nastêpnego stule-
cia liczba wzros³a do 2000.
Produkcja dzieli³a siê na
trzy samodzielne fabryki
obróbki metali, w których
wytwarzano mechanizmy
i czê�ci zegara. Dwie z
nich znajdowa³y siê w
�wiebodzicach, trzecia na
terenie Czech, w pobli-
skim przygranicznym Bro-
umovie, zbudowana w
1889 roku jako filialna fa-
bryka Beckera, prowadzo-

na przez jednego z braci - Paula Alberta Beckera. Ist-
nia³ te¿ ca³y kompleks zak³adów pomocniczych, jak
fabryka maszyn, odlewnia, blacharnia, zak³ad galwa-
nizacyjny, zak³ad wyrobu tarcz zegarowych i kluczy
metalowych, zak³ad obróbki drewna, w którym wy-
twarzano obudowy zegara, tartak, szlifiernia szk³a z
licznymi oddzia³ami. Przedsiêbiorstwo zajmowa³o po-
wierzchniê ponad 100 tys. m2, z czego 1/5 zajmowa³y
budynki fabryczne.

Podczas, gdy Becker g³ówny nacisk k³ad³ na
produkcjê wiedeñskich zegarów wahad³owych i bu-
dzików podró¿nych, koncern d¹¿y³ do rozszerzenia
asortymentu produkcji, uwzglêdniaj¹c potrzeby oraz
gusty krajowe i zagraniczne, a tak¿e tendencje w mo-
dzie. Kontynuuj¹c dotychczasow¹ produkcjê, wytwa-
rzano te¿ zegary morskie, roczne, kuchenne, sto³owe,
�cienne, stoj¹ce, w ró¿nych gatunkach drewna i w ró¿-
nych stylach. W 1913 roku uruchomiono, by zaspoko-

iæ potrzeby kilku rynków zagranicznych, produkcjê
budzików wg  systemu amerykañskiego, a po I wojnie
�wiatowej zegarków kieszonkowych oraz liczników i
precyzyjnych mechanizmów zegarowych. Szczególn¹
wagê przyk³adano do produkcji zegarów pokojowych
z mechanizmem bicia. Ró¿nego rodzaju gongi, znane
pod nazwami : �Gloria�, �Dom�, Harffen�, �Uniwer-
sal�, �Trio�, �Symphonie� itd., odznacza³y siê czysto-
�ci¹ d�wiêków.

Literatura:

�Gustav Becker Story� Antique Publishing Concord, California 1977
Zarys dziejów �l¹skich fabryk zegarów Gustawa Beckera i Edwarda
Eppnera, Krystyna Oniszczuk-Awi¿eñ, katalog wystawy zegarów

ul.Pi³sudskiego
obok Z.S.Z - SP. 5
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    Kronika
�wiebodzickich Zak³adów
Przemys³u Lniarskiego
                 czê�æ 2

Równocze�nie z organizowaniem s³u¿by ochro-
ny i zabezpieczenia obiektów fabrycznych, przyst¹-
piono do zorganizowania kolumny robotniczej, która-
by zajê³a siê uporz¹dkowaniem hal fabrycznych i te-
renu.

Pierwsz¹ w tym kierunku czynno�ci¹ by³o od-
szukanie pracowników narodowo�ci niemieckiej, któ-
rzy byli uprzednio zatrudnieni w przêdzalni, znaj¹cy
fabrykê, a przedewszystkim sk³ady z maszynami przê-
dzalniczymi, wywiezionymi poza Frybork w 1943
roku.

O zaanga¿owaniu do tych prac porz¹dkowych,
brudnych i ciê¿szych, pracowników Polaków mowy
nie by³o, przeto czynno�ci te musiano oprzeæ na sile
roboczej niemieckiej. Zosta³ odszukany wieloletni kie-
rownik techniczny przêdzalni, oraz
majster przêdzalniczy, obywatele na-
rodowo�ci niemieckiej, których przy-
jêto do pracy i im zlecono natychmia-
stowe odszukanie i sprowadzenie do
fabryki, tych pracowników i pracow-
nic narodowo�ci niemieckiej, którzy
poprzednio pracowali w przêdzalni.

Przyjêto wszystkich pracowni-
ków i pracownice niemki, jak zgrze-
blarze, czesarze, gar�ciownicy, ci¹garki, prz¹dki wrze-
ciennicowe i prz¹dki mokre, motaczki, zwijarki, szpu-
larki itp. jakie zdo³ano odszukaæ na terenie miasta, z
my�l¹ o tym, ¿e bêd¹ zatrudnione najpierw przy odbu-
dowie i do prac porz¹dkowych, w przysz³o�ci za� do
uruchomienia maszyn przêdzalniczych, produkcji i
przyuczenia pracownika Polskiego w fachu przêdzal-
niczym. Zdo³ano równie¿ odnale�æ kilku majstrów �lu-
sarskich, specjalistów od monta¿u maszyn przêdzal-
niczych wszelkich systemów.

Równocze�nie zorganizowano biuro fabryki,
zak³adaj¹c wszelkie potrzebne ksiêgi, ustalaj¹c plan
akt, który w swym nale¿ytym rozplanowaniu dotrwa³
do dnia 31.XII.1946.

Z kolei nale¿y opisaæ stan budynków fabrycz-
nych, oraz omówiæ sprawê wywiezionych maszyn
przêdzalniczych i warsztatowych, jako najwa¿niejszej
czê�ci fabryki, jako jej serca.

Budynki i hale fabryczne, oraz wszystkie inne

pomieszczenia, przedstawia³y widok zupe³nego zde-
wastowania, zniszczenia i zanieczyszczenia. Niektóre
�ciany, a nawet czê�ciowo budynki by³y w ruinie.

W niewielkiej odleg³o�ci od fabryki, dwa mo-
sty - jeden prowadz¹cy do Pe³cznicy i drugi do Cyrli
(Zirlau) wysadzone przez cofaj¹ce siê wojska niemiec-
kie, spowodowa³y wybicie prawie wszystkich szyb,
nadto ci�nienie powietrza wygiê³o i wy³ama³o wiele
ram okiennych ¿elaznych, szczególnie na piêtrach, nie
oszczêdzaj¹c równie¿ parteru.

Na teren fabryczny pad³o kilka pocisków arty-
leryjskich ciê¿kich, uszkadzaj¹c bardzo powa¿nie da-
chy, szczególnie niszcz¹c go zupe³nie nad hal¹ ma-
szyn parowych, nad hal¹ kot³owni, suszarni, oraz prze-
bijaj¹c na wylot g³ówny komin fabryczny, w dwu miej-
scach. Powierzchnia ka¿dego otworu w kominie wy-
nosi³a oko³o 6 m2 , które znajdowa³y siê na wysoko�ci
30 i 45 metrów od ziemi.

Wnêtrza hal przedstawia³y widok najokropniej-
szej ruiny. �ciany wewnêtrzne by³y przewalone, drzwi
wszystkie wy³amane, warsztaty i urz¹dzenia po Fir-
mie �A.E.G.� zdemolowane, rozbite i pot³uczone i roz-
rzucone.

Na parterze na halach fabrycznych sta³y konie
wojskowe. Wszystkie hale, podwórza i inne pomiesz-
czenia fabryczne by³y zarzucone górami nawozu, s³o-

my, �mieci, gruzu, rozbitych
mebli, szk³a, cegie³, tynku,
papierów, najró¿norodniej-
szych czê�ci urz¹dzeñ elektro-
technicznych i warsztatowych
- przedstawia³y widok cmen-
tarzyska i ruiny.

Poza tym kwateruj¹ce woj-
ska, nie szukaj¹c ustêpów, za-
nieczy�ci³y wszystkie k¹ty i

zakamarki hal fabrycznych, baseny i zlewy urz¹dzeñ
laboratoryjnych A.E.G.

Mimo wybitych okien, gdzieniegdzie prowizo-
rycznie zastawionych deskami, z powodu ciep³a pa-
nowa³ zabójczy smród i zaduch. Z pod kwateruj¹cych
koni, nawóz by³ wyrzucany przez okna na podwórza
fabryczne, lub te¿ do piwnic, których otwory znajduj¹
siê pod oknami hal fabrycznych. Piwnice w przêdzal-
ni s¹ bardzo wa¿nymi pomieszczeniami, gdy¿ w nich
bêdzie magazynowany len czesany, jak niemniej i na
sk³ady  ¿ywno�ci, zapasów zimowych (okopowizna).

Poniewa¿ w 1943 roku wojskowe w³adze nie-
mieckie rozmontowa³y przêdzalniê, wywo¿¹c wszyst-
kie maszyny przêdzalnicze poza Frybork, przeto zo-
sta³y zainstalowane na tych halach urz¹dzenia elek-
trotechniczne (dla potrzeb A.E.G.) dokonuj¹c niespo-
tykan¹ ilo�æ przebudowañ i adaptacji dla swych po-
trzeb.

Wielkie hale fabryczne przedzielono �cianami,

Wierny przedruk fragmentów �Kroniki Fabryki�
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urz¹dzaj¹c w nich mniejsze pokoje i ubikacje. Zain-
stalowano w nich niespotykan¹ ilo�æ przewodów elek-
trycznych, gazowych, wodoci¹gowych, dla celów pro-
dukcyjnych i laboratoryjnych A.E.G. Na niektórych
halach po³o¿ono nowe posadzki betonowe, dla wyrów-
nania poziomu pod³óg, gdy¿ dla celów przêdzalni
mokrej pod³ogi musz¹ byæ sko�ne, z rynnami i odpro-
wadzeniem wody.

Najsmutniejszym faktem dla przêdzalni by³o to,
¿e na ca³ym terenie fabryki nie by³o ani jednej maszy-
ny przêdzalniczej, ani jednej czê�ci zapasowej maszyn
warsztatowych, ani jednej odrobiny materia³ów po-
mocniczych z dzia³u przêdzalniczego. Wszystko to
zosta³o w 1943 roku rozmontowane i wywiezione poza
Frybork.

Demonta¿ maszyn i urz¹dzeñ przêdzalniczych,
przeprowadzili skazani na przymusowe roboty Polscy
¿ydzi, francuzi, belgowie, czesi, którzy najwidoczniej
prace te sabota¿owali, gdy¿ stan tych maszyn by³ po-
litowania godny.

Wywo¿one maszyny przêdzalnicze z terenu fa-
bryki, zosta³y z³o¿one w nieczynnych cegielniach, sk³a-
dach, szopach, stodo³ach, barakach, spichlerzach, staj-
niach i innych pomieszczeniach nieodpowiednich,
wilgotnych, mokrych, o przeciekaj¹cych dachach, a
nawet na wolnym powietrzu, w szopach nakrytych
tylko dachem, bez najmniejszego zabezpieczenia, bez
zamkniêcia i opieki, dostêpne dla ka¿dego.

Z tych powodów maszyny te uleg³y nadmierne-
mu zardzewieniu, czê�ci drewniane jak koryta do prz¹-
�nic mokrych, uleg³y zbutwieniu, za� walce drewnia-
ne do ci¹garek i wrzeciennic, najprawdopodobniej roz-
kradzione na opa³. Czê�ci motaków s¹ wy³amane, po-
gruchotane lub zbutwia³e. Czê�ci ¿elazne maszyn prócz
silnego zardzewienia, s¹ wy³amane, pogiête, lub zgo-
³a brakuj¹, a czê�ci z metalu kolorowego rozkradzio-
ne. Stan maszyn przêdzalniczych przedstawia siê roz-
paczliwie. Zachodzi obawa czy w ogóle bêd¹ mo¿li-
we do odczyszczenia z rdzy, czy w ogóle dadz¹ siê
zmontowaæ, czy bêdzie mo¿liwe dorobienie brakuj¹-
cych czê�ci, czy na skutek takiego zniszczenia bêd¹
mog³y od¿yæ i produkowaæ.

Maszyny przêdzalnicze i warsztatowe zosta³y
wywiezione do nastêpuj¹cych miejscowo�ci :

1. Zyrla (Zirlau) powiat �widnica - w szopie z pru-
skiego muru, o 10 metrów oddalonej od wysadzonego
w czasie dzia³añ wojennych mostu. Szopa ta na sku-
tek wybuchu zawali³a siê zupe³nie. Maszyny przysy-
pane rumowiskiem i gruzem.
2. Zyrla (Zirlau) powiat �widnica - w nieczynnej sto-
larni i tartaku, oraz w szopach nakrytych tylko dachem,
które s³u¿y³y stolarni za suszarnie drzewa.
3. Pe³cznica powiat Wa³brzych - w nieczynnej cegiel-
ni, na parterze i na I piêtrze.
4. Chwalice powiat Wa³brzych - w stajniach i stodole.
5. Wysoka Góra powiat Jawor - w stodole prywatne-
go rolnika, gospodarza.
6. Wysoka Góra powiat Jawor - w szopach i karcz-
mie.
7. Wysoka Góra powiat Jawor - w stajni i szopie na
s³omê prywatnego gospodarza - rolnika.
8. Szymanowice gmina Wysoka Góra, powiat Jawor -
w szopie na siano i s³omê, maj¹tku ziemskiego, zajê-
tego obecnie przez Wojskowe W³adze Radzieckie.
9. Olsza gmina Stanowice - w pokoju sklepowym,
prywatnego w³a�ciciela.
10. Olsza gmina Stanowice - w pustych ubikacjach
mieszkalnych - prywatnych.
11. Olsza gmina Stanowice - w szopie na sprzêt rolni-
czy i na wolnym powietrzu, na podwórzu, w maj¹tku
ziemskim, zajêtym obecnie przez Wojskowe W³adze
Radzieckie.
12. Komorów gmina Zamkowo powiat �widnica - w
szopie z pruskiego muru, która w 1945 roku sp³onê³a
od pioruna. Na pogorzelisku przepalone czê�ci urz¹-
dzeñ odkurzalni i ko³a pasowe du¿e.
13. Zamkowo (Schönbrun) powiat �widnica - w sto-
dole na siano i s³omê prywatnego rolnika.
14. Stanowice gmina Zamkowo powiat �widnica - w
stodole na s³omê maj¹tku ziemskiego, administrowa-
nego obecnie przez Wojskowe W³adze Radzieckie.
15. �widnica - w nieczynnej obecnie fabryce wyro-
bów betonowych.
16. Arnsdorf gmina Zamkowo powiat �widnica - w
stodole prywatnego gospodarza.
17. Arnsdorf  gmina Zamkowo powiat �widnica - w
stodole na siano, spichlerzu i na podwórzu, prywatne-
go gospodarza rolnika.

W³adze miejskie zasila³y bud¿et z ró¿nych �róde³. Nie by³o kiedy�
samochodów � ale by³y rowery. Dlaczego by nie �ci¹gn¹æ pieniêdzy z tego
tytu³u. Rada Miejska w dniu 14 grudnia 1955 roku wprowadzi³a na terenie
miasta op³aty od rowerów. Wcze�niej, bo w dniu 1 stycznia 1953 roku wpro-
wadzono podatek od zbytku mieszkaniowego (w wysoko�ci 100% podatku
od lokali u¿ytkowych) jednak dok³adnie po roku obowi¹zywania uchwa³ê
uchylono.

Sk¹d pieni¹dze?
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Turystyczny szlak �wiebodzic18. Arnsdorf gmina Zamkowo powiat �widnica - w
stodole na siano i s³omê, prywatnego gospodarza - rol-
nika, do którego to stodo³y roszcz¹ sobie pretensje Woj-
skowe W³adze Radzieckie.
19. Radogoszcz (Spokojna Góra) powiat Lwówek -
w Pañstwowej Przêdzalni Lnu �Irena� - w magazy-
nach na surowiec.

Szczegó³y dotycz¹ce stanu magazynów, opis
ich, nazwiska w³a�cicieli i tym podobne opisy, zosta³y
zameldowane Delegatowi Ministra Przemys³u na
Okrêg II w Wa³brzychu ul. Mickiewicza 16, Naczel-
nej Dyrekcji Po³udniowo �l¹skiego Zjednoczenia Prze-
mys³u Lniarskiego w Wa³brzychu ul. Mickiewicza nr
16 i Naczelnej Dyrekcji Pañstwowych Zak³adów Lniar-
skich �Wis³a� w Kamiennej Górze, za tut. Nr 432/III-
2/46 z dnia 29.III.1946.

Od dnia 1 listopada 1945 zosta³a zmieniona na-
zwa Przêdzalni - na skutek wcielenia jej do Koncernu
Pañstwowych Zak³adów Lniarskich �Wis³a� w Ka-
miennej Górze, pieczêtuj¹c siê:

Zakup pieczêci by³ bardzo utrudniony. Brak firm
wytwórczych pieczêci uniemo¿liwia³ ich posiadanie.
Zdarza³o siê, ¿e rytownicy niemieccy - wykonywali
pieczêcie rêcznie w metalu.

Pierwsz¹ pieczêæ dla Fabryki wykonano w³a-
snym przemys³em w ten sposób, ¿e Drukarnia Pañ-
stwowa w Fryborku, da³a czcionki drukarskie, które
we w³asnych warsztatach technicznych oprawiono.

Drugie pieczêcie - równie¿ wykonane nie z
gumy lecz metalu, dostarczy³a Naczelna Dyrekcja Pañ-
stwowych Zak³adów Lniarskich �Wis³a� w Kamien-
nej Górze. St¹d odciski pieczêci niewyra�ne i zama-
zane.

Z pocz¹tkiem 1946 roku Pañstwowe Zak³ady
Lniarskie �Wis³a� w Kamiennej Górze zamówi³y dla
ca³ego koncernu pieczêcie gumowe - od tej chwili
odciski pieczêci s¹ wyra�ne, jak równie¿ znormalizo-
wane dla wszystkich Oddzia³ów.

O tego czasu Przêdzalnia pos³ugiwa³a siê pa-
pierem firmowym, jak na poni¿szym wzorze :

Podziêkowanie za udostêpnienie kroniki Panu Zbigniewowi
Zaniewskiemu - Dyrektorowi Naczelnemu ZPL �Silena�

Kontynuuj¹c wêdrówkê dolin¹ Pe³cznicy, id¹c
dalej zielonym szlakiem dochodzimy do zwê¿enia
doliny, przed którym z prawej strony od po³udniowe-
go wschodu, uchodzi ma³a, ale g³êboka wciosowa do-
linka. Na sto¿ku nap³ywowym dolinki, usypanym na
terasie Pe³cznicy, rosn¹ dwa cisy pospolite (oba chro-
nione) : jeden o obwodzie 278 cm, zwany cisem �Bol-
ko�, który jest pomnikiem przyrody i obok drugi o
obwodzie 114 cm. Cis �Bolko� jest okazem mêskim,
ma wysoko�æ 12 m i rozpiêto�æ korony 10 m. Uzna-
wany jest za najstarsze drzewo tego gatunku w tych
okolicach - ocenia siê go na 400 - 500 lat, a znakomity
przyrodnik i podró¿nik Aleksander Humboldt (1769-
1859) ocenia³ jego wiek na oko³o 800 lat..

U wylotu zwê¿enia doliny znajduje siê ulica
Moniuszki, sk¹d mo¿emy pieszo lub autobusem ko-
munikacji miejskiej powróciæ do centrum miasta.
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Pomys³, sk³ad i wykonanie: Adam Rubnikowicz  (ze zbiorów w³asnych i udostêpnionych)
Korekta: Robert Sysa
Podziêkowania dla Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz wszystkich którzy udostêpnili swoje zbiory
Kontakt e-mail: Adam.Rubnikowicz@zeto.swidnica.pl

... czas miniony
Warto zobaczyæ

W ko�ciele Parafialnym �w. Miko³aja :

O³tarz G³ówny

       W stylu neo barok klasycyzuj¹cy, wykonany przez
nieznanego autora w po³owie XIX w. i pocz. XX w.
Wymiary : mensa 2,90 x 1 m. Materia³ technika : drew-
no, sztukateria, polichromowane, z³ocone.
Mensa o³tarzowa wraz z tabernakulum : na froncie
mensy ornament regencyjny okalaj¹cy tondo z litera-
mi w otoczeniu wieñca li�ci laurowych, nastawa � pro-

stopad³o�cienna,
boki flankowane
prostymi kompo-
zytowymi pilastra-
mi o kanelowanych
trzonach, p³yciny
prostok¹tne z orna-
mentem ro�linnym.
Po�rodku wybrzu-
szona � mie�ci ta-
bernakulum � ta
czê�æ dzielona jest
czterema kolumna-
mi kompozytowy-
mi o z³oconych
g³owicach. Pomiê-
dzy kolumnami
pêki kwiatowe

(z³ocone). Gzyms gierowany pó³koli�cie w osiach ko-
lumn, w partii fryzu nastawy i tabernakulum fryz pal-
metkowy. Nad ca³o�ci¹ a¿urowe zwieñczenie akanto-
we z motywem wstêgi. Na wschodniej �cianie ko�cio-
³a kompozycja architektoniczna � rodzaj serliany z mar-
moryzowanego tynku � g³ówny ³uk zdobiony pasma-
mi ornamentów (palmetki, wole oczka). W arkadzie
po³udniowej �w. Miko³aj, w pó³nocnej �w. Jadwiga.
Trzony pilastrów oddzielaj¹cych arkady dzielone na
dwie czê�ci, w górnej pêki kwiatowe; g³owica kom-
pozytowa z uskrzydlon¹ g³ówk¹ anio³ka. W arkadzie
g³ównej witra¿ � Chrystus Król.

Wpisany do rejestru zabytków województwa wa³brzyskie-
go pod nr. 535, nr kartoteki 1 (ikonografia � Ewa Stepa)

ulica Miko³aja Kopernika

Wolny handel miejski

      Targowisko miejskie do dnia 25 czerwca 1959 roku
nie nale¿a³o do ¿adnej in-
stytucji w mie�cie. W dniu
tym Miejska Rada Naro-
dowa uchwa³¹ 11/IV/57
postanowi³a przej¹æ nad
nim zarz¹d (zarz¹dca z ra-
mienia miasta PZGK ?).
Jednocze�nie, a¿ do sierp-
nia 1976 roku handel na
targowisku odbywa³ siê
bez ¿adnych op³at z tego
tytu³u. Dopiero uchwa³¹
MRN nr 65/X/76  z dnia
20.VIII.76 wprowadzono op³atê od sprzeda¿y.


